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EDITORIAL

COORDONATELE MUZEOGRAFIEI IEŞENE
IN ANII SOCIAUSMULUI
ION

ARHIP

Cu citeva decenii in urmă, un talentat publicist ieşean numea oraşul
de pe şapte coline "un oraş cu amintiri", în care se păstrează atitea
autentice fragmente din istoria zbuciumată a acestui pămînt. De numele
acestui oraş sint legate atîtea figuri ilustre de cărturari şi mari scriitori
ca Varlaam, Dosoftei, Ureche, Costin, Milescu, Conachi, Asachi, Negruzzi,
Kogălniceanu, Alecsandri, Eminescu, Creangă, Maiorescu, Ibrăileanu, Sa
doveanu şi mulţi alţii care au creat opere nemuritoare, tezaure de mare
preţ, adevărate şi grăitoare mărturii ale talentului cu care este inzestrat
harnicul nostru popor.
File ingălbenite de scurgerea vremii scot la iveală străduinţele ma
,·ilor noştri înaintaşi de a stringe in biblioteci sau în muzee valorile
create de poporul român. Cărturari cu dragoste de patrie şi neam colin
dau plaiurile româneşti, culegeau legende, basme şi poezii create de acel
genial poet anonim - poporul român.
Sub plaiurile Carpaţilor s-a creat "Mioriţa", de sub teascurile tipar
niţelor se scoteau cărţi a căror menire era aceea de a lumina poporul.
In cetatea de scaun a Moldovei s-a tipărit in 1 643 "Cartea românească
de învăţătură", aici s-au plămădit atitea idei nobile, au trăit şi au scris
"oameni care au fost ascultaţi de o ţară şi de un timp".
Toate aceste valori spirituale, autentice mărturii care atestă că lo
cuim pe aceste meleaguri de peste două mii de ani, trebuiau adunate şf
păstrate in muzee, sp1·e a arăta urmaşilor urmaşilor noştri trecutul de
glorie, cartea vremii in care sint scrise cu litere de aur atitea fapte
măreţe.
In 1 834, la Iaşi, ia fiinţă Muzeul Academiei, primul muzeu din ţară,
inaugurat la 4 februarie in casele lui Al. Balş din strada Podul Verde.
Mari cărturari ca Gh. Asachi, T. T. Burada, A. D. Xenopol depun eforwww.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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turi pentru a crea in oraşul celor şapte coline o instituţie a cărei menire
să fie aceea de a aduna şi păstra mărturiile trecutului nostru. Tncercă
rile lor au rămas fără rezultat, ele fiind consemnate doar de arhivele
din acele timpuri. In 1897, profesorul Teohari Antonescu face demersuri
pe lîngă autorităţile vremii pentru înfiinţarea unui muzeu de istorie şi
etnografie, propunere care n-a putut fi realizată.
Dttpă Muzeul Academiei, care de fapt era Muzeul de istorie natu
rală, in 1860 se deschide Pinacoteca Naţională, opera unor tineri talen
taţi, pătrunşi de un fie1·binte patriotism, care s-a'lL bucurat de sprijinul
domnitorului Al. 1. Cuza şi a ministrului de atunci Mihail Kogălniceanu
Documentele vremii scot la iveală mărturii grăitoa1·e privitoare la
condiţiile grele in care şi-au desfăşurat activitatea aceste două instituţii.
Cu toate aceste greutăţi, oameni cu dragoste faţă de conwrile creat':!
de-a lungul secolelor de poporul român, s-au străduit pentru stringe1·ea
unor fonduri, făceau apel la diferiţi colectionari de a dărui diferite piese
ca manuscrise, cărţi vechi, hrisoave, vase ş.a. care să fie adunate şi
expu se într-un muzeu.
.
In istoria muzeografiei ieşene va rămîne mereu inscris la loc de
cinste numele inginerului V. Hălăceanu care a depus multl' eforturi pen
tru {nfiinţarea în cetatea de scaun a unui Muzeu etnogmfic al Moldovei
El a adunat multe piese şi adeseori spunea că "aş muri dacă mi s-ar
pierde muzeul". Multe din obiectele strinse de acest pasionat muzeograj
s-au pierdut în timpul primului război, iar cele care au rămas au intrat
in colecţiile muzeului municipal care a fost înfiinţat în 1920 de către
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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praf. Gh. Ghibănescu, praf. M. Costăchescu, Sever Zotta, N. A. Bogdan
# O. Tafralt.
Eforturile acestor cărturari de a înfiinţa la Iaşi muzee cu diferite
profiluri au rămas fără rezultat. Ideile lor au fost preluate şi amplificate
în anii lwminoşi ai socia;lismului, cînd sub corulucerea înţeleaptă a parti
dului nostru şi pe linw valorificării a tot ceea ce e progresist in trecutul
nostru s-au realizat măreţe infăptuiri la care nici n-au visat marii noştri
înaintaşi.
Astăzi, oraşul laşi se mîndreşte cu cele 13 muzee de prestigiu inter
naţional, în care sînt expuse şi păstrate zeci de mii de piese originale,
mărturii grăitoare ale talentului uimitor cu care este dotat poporul ro
mân. Cine lecturează chiar în grabă cărţile de impresit, găseşte scrise
de către mari personalităţi de pe glob cuvinte de acest fel : "Minunat ! ..
Poporul român are cu ce se mîndri".
Astăzi muzeul nu mai este o instituţie care adună nişte piese, peste
care anii cerneau cu necruţare colbul uitării, ci e o înaltă şcoală de edu
caţie a maselor de vizitatori. Locul vechilor muzee de mixtum composi
tum a fost luat de instituţii de mare prestigiu, a căror menire este îna
inte de toate de a face educaţie, de a înnobilla omul, de a-l inspira
spre noi fapte măreţe. Prrin muzeu înţelegem un autentic fragment din
istoria, cultura şi civilizaţia poporului nostru, el este o punte trainică
intre trecut şi viitor, o făclie care luminind pragul acestui tumultuo.�
prezent, ne arată cu acte autentice pe care nimeni nu le mai poate con
testa, cine am fost, cine sîntem şi cine vom fi, ne deschide o minunată
perspectivă spre viitorul de aur spre care ne îndreptăm sub conducerea
clarvăzătoare a partidului nostru.
Anii vor curge unul după altul pe matca vremii, dar în cartea de
aur a istoriei noastre vor rămîne neşterse măsurile luate de partidul şi
statul nostru pentru a făuri aceste instituţii de cultură care să-l slu
Jească pe omul muncii, să-i creeze o recreaţie activă, instructivă, in
această epocă cind "civilizaţia imaginii" joacă un rol tot mai important
in viaţa noastră.
Dacă în trecut cele cîteva muzee ieşene nu aveau un spaţiu adecvat,
mobilierul necesar, astăzi în impunătorul Palat al culturii sint deschise
Muzeul_ ejnografic al Moldovei,
pentru public 4 muzee : Muz�ul de art
Muzeul de istorie a Molaovei şi Muzeu poTilehnic.
La acestea se- maf adauga o noul! salba ae··m.uzee şi case memoriale
ca: Muzeul Unirii, Casa Dosoftei, C_q_�emorialq ».Vasile Alecsandri"
di_r; _Mirce__şţl,
2ae1L �Ig_1! ··cre{111gi)�(, �_g. _Şon�J ..•,îW(����eanulr�
Casa memoria a .nOtilia Cazimi�". I'!J.Y?J:1Ul de istorie naturală.. Muzeul
ele literatură a Moldovei din Casa ·"Vasile Pogor" şi Casa memorială
:;Ilie Pintilie".
Succesele remarcabile obţinute de muzeele ieşene în anii socialis
mului ne umplu inimile de mindrie patriotică. Cifrele sint atît de grăi1 toare. Să le lăsăm să se înşire ca nişte versuri dintr-un sublim poem.
26 octombrie 1860 : In cetatea de scaun a Moldovei, se deschide
prima universitate din România. La aceeaşi dată, se inaugurează prima
Şcoală superioară de artă şi, afiliată ei, prima Pinacotecă, director fitnd
.
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Casa "V. Pogor", sediul Muzeului de literatură din Iaşi

numit Gheorghe Panaiteanu, cărturar remarcabil care a desfăşurat o
muncă neobosită pentru organizarea şi îmbogăţirea colecţiilar acestui
muzeu. Drumul parcurs de acest muzeu pînă in anii socialismului a fost
plin de greutăţi. In anul 1955, Muzeul de artă este instalat in Palatul
culturii, alocindu-i-se fonduri sporite pentru expoziţia de bază şi achizi
tionarea unor noi valori. Dacă la început Pinacoteca ieşeană avea in pa
trimoniul său un număr de 65 de lucrări, astăzi sînt peste 3.500 opere
de artă, care sint expuse după criterii ştiinţifice în 16 săli şi un hol,
oglindind drumul parcurs de arta românească începînd cu secolul XIX şi
pînă in zilele noastre. Sectorul de artă universală cuprinde lucrări de
diferite genuri din secolele XVI-XIX.
Anul 1943. La Iaşi a fost înfiinţat Muzeul etnografic al Moldov!!J
'
care avea in patrimoniul său un număr de 477 obiecte provenite din
diferite donaţii. Şi acest muzeu s-a dezvoltat in mod âeosebit în anii
socialismului, cînd i s-a repartizat un spaţiu de 1 0 săli în Palatul culturii.
Vizitatorii care trec pragul Muzeului etnografic găsesc în expoziţia de
bază obiecte de artă populară care oglindesc procesu.l dezvoltării istorice,
cultura materială şi spirituală a locuitorilor de pe teritoriul Moldovei.
De la o zi la alta colecţiile muzeului se îmbogăţesc cu noi valori care
sînt prezentate publicului în expoziţii temporale ce se organizează în laşi
ţ:i în alte localităţi din ţară şi de peste hotare. Dacă la început zest1·ea
acestui muzeu încăpea în cîteva lăzi, astăzi în expoziţia de bază şi depo
zite sînt peste 8.000 de piese ce sînt păstrate cu mare grijă.
Un loc aparte-Printre muzeele cu astfel de profil din ţară şi chiar
din lume îl ocupă secţia de instalaţii tehnice populare care îi uimeşte pe
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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vizitatori, datorită pieselor expuse, care reliefează cu pregnanţă inventi
vitatea, spiritul practic, bunul gust, calităţi cu care este dotat poporul
nostru.
Anul 1957. In Palatul culturii s-a inaugurat prima secţie a Muzeului
de jştq_rje Cl_ Moldovei,_ cuprinzind piese originale din paleoltttc·şt-=purzr-
în epoca fierulîif.li1' 1960 s-a deschis expoziţia sectoarelor geto-dacic,
sclavagist, inceputurile feudalismului, feudalismul timpuriu şi dezvoltat,
pînă in secolul al XVI-lea, iar în 1964 a fost amenajată expoziţia secto
rului feudal.
Din anul 1967 s-a trecut la o nouă organizare a Muzeului de istorie,
miiri.ndu-se spaţiul pentru expoziţia de bază, exponatele fiind acum pre
zentate intr-o nouă formă tehnico-muzeistică, ceea ce face ca fiecare
piesă să fie cît mai mult pusă în 1'aloare. In cele 20 săli şi un hol din
Palat sint expuse mii de piese: nl>iecte, documente originale, care ilus
trează momentele principale din zbuciumata istorie a Ţărif MoldotJei,
creaţia materială şi spirituală a locuitorilor de pe aceste mănoase me
leaguri. Pentru miile de vizitatori, acest muzeu este o carte de istorie
din care tineri şi virstnici pot să cunoască trecutul glorios al acestui
pămînt, prezentul şi viitorul de aur al patriei noastre. Exponatele - de
la strălucita ceramică de Cucuteni şi pînă la macheta modernei uzine din
anii noştri - produc o deosebită impresie, reliefind pregnant continui
tatea poporului romdn în acest spaţiu carpato-dunărean, lupta dusă de
.c;ecole pentru păstrarea independenţei şi a fiinţei sale naţionale.
Tot fn Palatul culturlt se află şi ,Muzeul politehnic cu cele două sec
tit: de Inregistrare şi redare a sunetului - unlca tn ţara noastră - şi
de Energetică, muzeu care stfrneşte un deosebit interes printre vizitatori.
laşi, strada Lăpuşneanu nr. 14. Aici, se află o clădire cu un stil arhi
tectonic caracteristic secolului al XIX-lea, cu balcoane şi frontoane ma
festuoase care, după Unirea Principatelor Române a fost reşedinţa dom
nitorului Al. 1. Cut:a pînă in anlll 1862. Cu prilejul sărbătoririi unui t'eac
de la măreţul eveniment, s-a organizat aici 1\fuzetll UniriiL...u
. nde sînt
expuse piese de o mare 1'aloare, care ilustreaz'lt procesul istoric de con
stituire a statului naţional român. Sutele de mii de 1'izitatori care au
păşit pragul acestui lăcaş sfînt s-au oprit cu emotie şi sfială în fata do
cumentelor, s-au plecat cu pietate in faţa celor care au ctitorit România
modernă, căci acest muzeu, a devenit în anii noştri ..o carte de căpătîi
a neamului".
laşi. Oricine promt..,.: t•llmele acestui oraş in faţă îi apar monu
mentele lui, străzrile, vechi pe unde şi-au purtat paşii Al. 1. Cuza, M. Ko
gălniceanu, Eminescu, Alecsandri, Creangă, Iorga, Sadoveanu. Cu ospi
talitatea caracteristică moldovenilor, cu nostalgie in graiul lor domol,
ieşenii le spun celor care ne vizitează oraşul: "lată, aici, s-a tipărit "Car
tea românească de învăţătură", alături e ,,Casa Dosoftei", acolo a locuit
Luceafărul poeziei româneşti, Mihai Eminescu, aici s-a jucat întîia dat<i.
Hora Unirii, la şcoliţa din Păcurari, a fost institutor marele Creangă, sus
in Dealul Copoului a locuit cel mai mare scriitor al vremurilor noastre,
Mihail Sadoveanu, acolo, in Bucşinescu, e Casa Ottltel Cazimir. Sint
__
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locuri, amintiri scumpe care evocă un trecut de glorie. Pentru punerea
în valoare a acestor monumente, în anii noştri s-au alocat, ca niciodată
în istoria patriei, fonduri importante.
August 1968. La Iaşi, pe lîngă Muzeul de istorie se înfiinţează o
secţie de literatură. Primul 'Clocument a! acestui muzeu a fost o adresă
prin care se aprobă ca în Casa "Vasile Pogor" să se organizeze un muzeu
cu profil literar. Cîţiva muzeografi i eşeni au trecut la lucru, primul obiec
tiv fiind adunarea pieselor necesare expoziţiei de bază. Şi roadele au
început să se arate.
August 1970: Se deschide la laşi "Casa Dosoftei" , unde s- a orga
nizat secţia de literatură română veche. In acest vechi lăcaş de c-..tltură
românească sint acum prezentate multe exponate cu valoare de unicat.

Casa

Dosoftel din Iaşi

In vitrinele muzeului se află un manuscris slavon din secolul al XIV-lea ,
cel mai vechi m.anuscris românesc datat, "Apostolul" copiat de popa
Bratu din Braşov, la anul 1560, "Psaltirea slavonă" tipărită .efe Coresi
(sau Lorinţ) în 1578-1580 ş.a.
Inceputul tiparului în Tara Românească şi Transilvania este ilustrat
cu tipărituri ra1·e din perioada lui Macarie ("Li turghirierul" 1508), Coresi
("Triod" din 1578) ş.a. Pentru epooo de mare inflorire culturală din
Moldova sint prezentate vizitatorului "Cartea românească de învăţătură"
(1643), PravUa lui Vasile Lupu (1646), un loc aparte acord!ndu-se şi tipă
riturilor ce au fost scoase de mitropolitul Dosoftei : "Psaltirea în versuri"
şi "Acatistul Precistei" (Uniew 1673), "Dumnezeiască liturghie" (1679),
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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"Psaltirea de-nţeles" (laşi, 1680) ebc. De asem.enea, sînt prezentate ma 
nuscrisele unor cărţi populare de mare circulaţie ("Alexandria", "Esopia",
"Halima", "Varlaam şi Ioasaj"), cărţi didactice, calendare, lucrări ştiin
ţifice, prinnele traduceri de rom.ane.
Camera de la etaj a fost destinată istoriografiei din Moldova. Aici
sînt expuse alături de cea mai veche copie a cronicii lui Grigore Ureche,
letopiseţe, cronografe, documente şi manuscrise ale marilor cărturari uma
nişti Miron Costin, Dimitrie Cantemir şi Ion Necul.ce.
Reconsbituită în anii noştri, Casa Dosoftei se numără astăzi printre
muzeele de prestigiu ale ţării. Zidurile vechi parcă mai murmură şi acum
psalmii de peste veacuri cu incantaţii de autentică artă, cuvintele cro
nicarului "Cau,tă-te dară, acu, cetitorule, ca într-o oglindă şi te priveşte
de unde eşti, lepădînd de la tine toate celelalte basne cite unii au în
semnat de tine, de neştiinţă rătăci+i, alţii de zaviste, ... alţii din buiguite
scornituri şi deşarte"... ne umplu sufletele de mindrie patriotică, iar do
cumentele adunate aici ca un buchet de flori rare scot in evidenţă inte
ligenţa, talentul şi hărnicia unui popor cu sufletul minunat.
August 1970: Numai la trei zile după deschiderea "Casei Dosoftei"
la Iaşi s-a pus în circuitul muzeistic un nou obiectiv: Vila Sonet "Mihai
Codreanu". Cadrul int-im, autenticitatea în reconstituirea interiorului îţi
lasă impresia că poetul e undeva plecat prin oraş. Vizitatorii găsesc aşe-

Muzeul memorial Vila sonet "Mihai Codrearw"
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zate la locul lor toate obiectele ce i-au aparţinut marelui sonetist. La
biroul de lucru, alături de scrisorile primite de la confraţi se află con
deiul, cărţile poetului, în dormitor sînt aşezate pe o mesuţă cupe de
cristal, pipe, în sufragerie masa stă şi acum întinsă, încît atunci cind
sună clopoţelul de la intrare, parcă te aştepţi ca în prag să apară Mihail
Sadoveanu, sau Ionel Teodoreanu, sau Otilia Cazimir.
funie 1972. In strada Bucşinescu s-a deschis Casa memorială "Otilia
Cazimir". Ace.st muzeu, împreună cu "Vila Sonet" constituie un pios
omagiu adus scriitorilor din cercul "Vieţii Rornâneşti". Vizitatorul care a
sosit la laşi şi se îndreaptă spre casa Otiliei Cazimir trece pe "Uliţa
copilăriei- ", prin cartierul unde au copilărit Ionel şi Al. O. Teodoreanu.
Aici se află mahalaua lui Barbu Lăutaru, Biserica Zlataust, casa unde
in tinerete a locuit scriitorul D. D. Pătrăşcanu, pe aici a trecut ca un
chiriaş trecător G. Topîrceanu. Cartierul are o profundă rezonanţă isto
'lică, iar căsuţa din Bucşinescu, astăzi muzeu, are o valoare deosebită
căci ea reprezintă nu numai o personalitate, ci o întreagă epocă de aur
a literaturii ramâneşti.
Să urcăm domol spre Copou. Mai sus de Biblioteca centrală univer
sitară care poartă astăzi numele celui pe care "Dumnezeul geniului l-a
so�bit din popor, cum soarele soarbe un nour de aur din marea de amar",
se află o casă in două rinduri, cu un parc cu arbori seculari. E casa lui
Vasile Pogor, locu.l .-de întîlnire al scriitorilor junim"işti. Aici, mărturiseşte
Iacob Negruzzi "se făcuse obiceiul ca duminica după sfîrşitul prelegerii
Maiorescu, Rosetti, Carp, eu şi Pogor să ne adunăm 'a acesta din urmă
pentru a discuta asupra obiectului prelegerii ce se ţinuse. Era o mare
plăcere pentru noi orele acestea petrecute în discuţii filozofice şi li-terare."
In această casă a fost găzduit Mihai Eminescu, pe aici au trecut Alecsandri,
Creangă, Caragiale, Slavici şi alţi mari scriitori ai acestui popor. Trans
formarea casei "V. Pogor" intr-un muzeu al scrisului ramdnesc constituie
un pios omagiu adus marilor noştri înaintaşi. Astăzi în cele 14 camere
in care sint reprezentate rnuzeistic epocile modernă şi contemporană
vizitatorii găsesc expuse mii de piese de o mare valoare. La etaj, se află
salonul unde se ţineau şedinţele Juninnii. Peste tot este prezentat mobilier
de epocă, scaune, oglinzi, canapele, vase şi bibelouri, perne aruncate la
întîmplare, semn că Pogor e pus iar pe glume. Un alt punct de atracţie
il constituie redacţia Vieţii Homâneşti. La masa umbrelor stau aşezaţi ca
in timpul şedinţelor scriitorii ieşeni din cenaclul "vieţist".
Oameni, locuri, amintiri, scumpe amintir·i.
Cu sufletele troienite de frumuseţi rare să urcăm mai departe spre
Copou. Aici se aflcl Teittl lui Eminescu, la dreapta în cartierul Ţicăului
e Bojdeuca unde Ion Creangă a trăit şi a scris geniala operă. Aici un
timp a locuit şi Eminescu. Din cerdac, într-un amurg de sară, să privim
spre dealul Şoroga1'ilor şi să ascultăm în linişte sublimele versuri :
Sara pe deal buciumul sună cu jale
Turrnele-l urc, stelele scapară-n cale ...
Vin acum în această Bojdeucă mii de vizif!atori, pioneri şi şcolari,
tineri şi vîrstnici care caută cu atenţie locurile unde au stat cei doi
buni prieteni, Erninescu şi Creangă.
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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La M irceş t i se află deschisă pentru public Casa memorială "Vasile
Alecsandri". ln locu l unde "acel rege al poez iei veşnic tînăr şi ferice" a
scris "Pastelurlle" se află muzeul memorial care constituie un amagiu
închinat marelui scriitor.
La această salbă de muzee şi monumente în anii ca1·e vin vor fi puse
în circuit alte noi unităţi. In casa "V. A lecsand ri " din Iaşi se va organiza
Muzeul teatrului din Moldova. Şi aici vor fi expuse mii de piese originale
ăe mare-viilOâre, -ciiferiteObfecte ce au aparţinut unor mari personalităţi
ale scenei ieşene.
Cu prileju l comenwrării a 100 de ani de la moartea primului domni
tor al Principatelo1· Unite, la Iaşi se va des chid e _Qs!§_eţ memoriaJii
.,M. Kogălnicean� iar la Uuginoasa vaji mt_�jn,_ţiJ"SYitt!!_ELŢistrc?�t_t�l
dom!!l!SC. In deal ul Copoufui-se-va.---creschide - Casa. memamlg .uMihail
S'a:ăov�f!_nu", va fi creată rezervaţia arheologice! a curţii domneşti de lin.gă
Palatul Culturii. Prin deschiderea acestor obiective, ora şu l laşi va deveni
__

unul din cele mai importante centre muzeistice ale ţării, o adevărată
cetate a culturii, aducîndu-şi din plin contribuţia la creşterea tinerei ge
neraţii in spiritul dragostei faţă de patrie şi popor.
Paralel cu această muncă de organizare s-au obţinut şi se obţin
intportante succese în depistarea, achiziţionarea unor noi valori nwzeistice
Cît e va cifre sînt edificatoa1·e. In prezent, zestrea muzeelor ieşene se ridică
la zeci de mii de piese, tezaure de o mare valoare . Num.ai în ultimii doi
ani au fost achiziţionate circa 20.000 de obiecte, manuscrise, documente
etc., care au îmbogăţit colecţiile, în acest fel fiind sal vate de la înstrăina re
sau distrugere atîtea valori cu care poporul nostr u se poate azi ntîndri.
Alocarea de fondw·i sporite, crearea unor cond iţii optime de muncă pen
tru cercetătorii din muzee, iată numai o parte din fac torii importanţi care
au contribuit la avintul activităţii de cercetare ştiinţifică. Comunicările
la sesiun ile pe ţară ale muzeelor, lucrările publicate în diferite reviste
de special ita t e, ghidurile de popul arizare au ridicat prestiglul col ectivul u i
nostru. La îndemîna cercet ător ilo r muzeografi stau astăzi mul tipl e posibi
lităţi de a contribui la educarea oame nilor muncii : de la ghidajul în
expoziţia de bază, la expunerile ciclice diferenţiate in raport cu virsta,
de la mica publicaţie de popularizare şi pînă la monografia cu sute de
pagini, iată numai o parte din mijloacele prin care muzeele ieşene îşi
exercită influenţa. Să apelăm iar la cîteva cifre. Dacă în anul 1958
muz eele ieşene aveau un singur ghid de popularizare, treptat s-a realizat
o gamă de tipărituri, astăzi pe întregul Complex muzeis.tic sint tipărite
peste 60 de titluri ca : pliante, cataloage, ghiduri, monografii care fac
cunoscut marelui public valorile ce se află in muzeele Iaşului. Din anul
1970, se tipăreşte în cadrul Muzeului de istorie a Moldovei publicaţia
"Cercetări istorice" care stringe în paginile ei cele mai valoroase lucrări
ale muzeografilor ieşeni şi ale unor personaLităţi ştiinţifice din laşi şi din
ţară. Succesul de care s-a bucurat publicaţia chiar de Za primul număr,
reliefează posibilităţile ştiinţifice pe care le au colectivele de cercetători
din Complexul muzeistic Iaşi.
In mwnca de educare a maselor, un rol important il au şi expoziţiile
temporare care fiind adeseori însoţite de e;rpuneri la un inalt ni vel, ţinute
_
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specialiştii noştri, de critici de artă, oameni de cultură, au atras mii

de vizitatori oferind prilejul unor antrenonte schimburi de experienţă

şi discuţii efervescente in jurul unor probleme, polarizind mereu atenţia
publicului către muzee. In perioada anUor 1955-1972 s-au organizat la
sediu şi in alte localităţi din ţară şi străinătate peste 200 de expoziţii,
muzeele Iaşului devenind o prezenţă activă în viaţa cultural-artistică a
oraşului şi a patriei.
Succese 1·emarcabile s-au obţinut şi in activitatea desfăşurată in
afara instituţiei. In şcoli, facultăţi, fabrici sînt prezentate de către muzeo
grafi cicluri de expuneri pe teme ca "Valori culturale ale Iaşului", "Mari
muzee -din ţară şi străinătate", "Monumente ale oraşului Iaşi", s-au orga
nizat interesante simpozioane ca: "Muzeul - o şcoală de educaţie so
cialistă", întîlniri cu personalităţi ştiinţifice elin ţară şi străinătate care
au at,ut rolul de a elucida unele probleme legate de activitatea muzeelor.
Ca urmare a acestor acţiuni, de la an la an muzeele ieşene au
cunoscut un mare aflux de vizitatori. Dacă in 1936 un ziar din laşi
consemna faptul că Pinacoteca a fost vizitată în timp de un an de 1.000
de persoane, în anul 1971 Muzeul de artă din Iaşi a înregistrat un număr
de pes t e 120.000 de vizitatori, iar in trimestrele I şi II din 1972 au trecut
pragul muzeelor din Iaşi peste 60.000 de cetăţeni. Datele sînt pline de
semnificaţie, ele fiind cel mai fidel seismograf care arată cît de mult a
crescut interesul oamenilor muncii pentru a cunoaşte paginile de glorie
din istoria, cultura şi civilizaţia poporului român.
Realizările minunate obţinute de muzeele ieşene sînt rodul politicii
înţelepte a partidului şi statului nostru. Cuvintele secretarului general
care ne îndeamnă "să preţuim figurile luminoase, progresiste ale poporu
lui nostru, eroismul maselor largi populare", sînt pentru noi cei care ne
străduim să păstrăm tezaurele create de-a lungul secolelor de bunii şi
străbunii noştri un imbold şi un nobil crez.
La cea de a XXV-a aniversare a Republicii, ca un pios omagiu,
muzeografii ieşeni aduc acest buchet de realizări în dar partidului iubU,
patriei noastre socialiste, poporului care ne-a crescut şi ne-a învăţat să
ne iubim, pînă la sacrificiu pămîntul nostru româ11.esc.
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In:cercări'le făJCute de animatorii ieşeni , din domeniile culturii, artei

de organ izare în oopilta1a Moldove i a unor muzee, s-au sol dat
realizări valoroas·e 1, mai mult sau mai puţin de durată , ce au dc
monstnat necesiftatea .unor astlfel de ilfilSoti.tuţii care să stnÎlngă şi să expună
preţioasele realizări a1e înaintaşilor. Dooumentele din arhive vor.besc de
saJcri-.fictile făoutte de acei oare, •cu mooeSite mij�oaoe mcwtmaJe, au pus
bazele muzcisticii ieşene . Uruul dintre a�eşt� a a fost .şi profesorul de
şi ştiinţei,
ou

arheologie

Teohari Antonescu de l a

Universitatea din Iaşi .

Conşliont de faptul că &tru.d�ul istori-ci ruu se poa1.e face fă ră existenţa
ma.teria'luLui diOOI.Lmentar na:esar, el .propune, in 1 897, infJinţ.a.rea, pe lmgă
UnivernHJate.>a icşeană, a unui muzeu istoric şi etruogna!filc 2 a cărui impor
tanţă naţiona� ă atr m fost de neoontesotat. Zece ooi mai tîi"Ziu, în octombrie

1 907, profesoflul i('!Şcan va rolid1ta d in nou sprijoinu.l f.aaultăţii de Li.tere
pentru organizarea muzeu:llui Un.ivell'Sităţi.i, albit de necesar la i nstru i rea
studenţli:lm şi a că�ui rea 1iz.are ar fi îniS€1llmat un important act cultura l
îin

via:ţa oreşului Iaşi 3•
O iniţi•atwă asemălnărtloare se datorează ingin e rulu i Virgil Hălăceanu
a cărui dorinţă era de a înfăptui un muzeu ruaţi'Onal eotnogralfic all MoMo
vei . In acest .sens, la 22 februarie 191 2, el se adresearză P rimăriei munici

piwui laşi petnJtru

a sprijini

orgBI11.drzarea şi

subvenţionarea

viirtorului

1 N. A. Bogdan, Societatea medico-naturalistă şi Muzeul istorico-natural din
Iasi, Iaşi, 1919 ; O. Tafrali, Istoricul înfiinţării Muzeului de antichităţi din Iaşi,
" A rta şi arheologia", fasc. 9-10, 1 933-1934, Iaşi, 1 933, p. 52�1 ; Ibidem, Anti
chftăţi de la Cucuteni şi Muzeul de antichitliţf dtn laşi, "Arta şi arheologia", fasc.

9-10,
1 9 33-1934,
lafii,
1 933,
p.
62-63;
"Ioan
Neculoe",
fasc.
1-9,
Iaşi,
1921-1933, (partea administrativă) ; 1. Grigoriu, Din istoricul muzeisticfi ieşene,
"Cercetări istorice", Iaşi, 1 970, p. 9-20 ; Em. Diaconescu, Tradiţii ale muzeisticii
ieşene, "Cercetări istorice", Iaşi, 1 971, p. 1 9-42.

2 Arh. St. Iaşi, fond Facultatea de Litere Iaşi, dosar 892, f. 4 1 , 5 1 .

3

Ibidem,

dosar

90 6 ,

f.

156.
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muzeu, prin donarea unor pietre cu inscripţii vechi şi cartea familiei
Ro�u, arftla.te în posesia Prim ă l'iei precum şi prin deschiden�a unor
lislle • de subsicri1pţii. Ult'edor comitetul muzeului, din oare făce a parte
Ln. ca1i·mte de viceprcşroi.nte isotorioul A.D. Xei110!p0l, cerea, la 5 martie
1912, faculltăţii de Utere, "antichitătile provenf..te din săpăturUe de la
Cucuteni" 5 care urmau a fi expuse conform indioaţiil or ş.tii•nţifice ale
pl"dfesof'u'loui de arheologie Octav Erbiccanu. De-şi iniţial f.aoultaite.a de
Litere a aprobat doleBlllta comitetului muzeuilui etnog.rafic a l Moldovei,
.împrumUJtul pieselor se .tărăgănează. La 13 ma:i 1912, în rprl"'ajma dezve
li rii statuii lui Cuza Vodă, cu care ocazie Muzeul dorea să deschidă o
eXIpOZi ţi e, A.D. Xenopol se adresează din nou fooubtăt,ii pen.tJ."Iu a grăbi
împr umuwJ. pieselor promise ru a'bît mai mult cu cît eXIpoziţi a ,.va fi
vizitată de atUa multime de lume, veţi face astfel un serviciu atit
muzeului pe cit şi Iaşului, românilor şi ştiinţei" 6
,

Cu puţin t im p inainte, la 16 apri l ie 1922, A D. Xenopol şi inginerul
Hălăceanu făt:uooră un apel asemănător Epitropiei generale a Cas-ed spita
lelor Sf. Spiridon din Iaşi, pooesoarea unui mar e nll.limăr de documente
veclli, ,publ iiOalte de Gh. G:hilbănesou, penrtr.u a imp:rumurba Muzeuiui o
parte din cle spl'e a f·i "expuse publicului ca acte vechi originale din

care reesă multe învăţăminte istorice utile celor doritori în cunoaşterea
trecutului nostru naţional" 7•
A.tnt F'aculltaltea cît şi Bpi.tmpia n-au dat ours apel uLui făcut de
Muzeu, efor!burille ingineruJui Hălăceanu, •ca .şi a celt>rlalţi membri din
Oomi1tet, s-au izbit, mn mod fr.etcv€1Ilit, de indi.Ifercnţa organelor locale a
căror sprij i n era mai mult decît ins,UJficieonJt perlitJru a p une bazele unui
!TlJUZeU •.
In 1916 o parte din obiectele arheologice obţLnute in urma săpăturilor
de la Cucuotooi, precum şi inscripţiăle, un număr de moner.ti, unele obiecte
vechi, etc., oare formau co lectiil-e Uni'Vers�tăţii, w fiOSit ad.u.naote de prin
:rubsolurile respe'Cti'Vei insti,tJuţii, de către. profeooru•l Orest Ta.t:rali, şi
depozi<tate Îlnltr-un lOCirl din s.tr. Pa.Jadi, in vederea d eoohi derii I..LIUli
mUZieu 9• Dartorită i.nlteresului m.am:fesrtalt de -prof€\SOl'llll ieşean lin scurt
timp numănl'l pieselor din oolecţirle oonsOOVQte de el cresc intr-•u.n ritm
rapid. Din cauza lipsei de spaţiu, •Şi in llii'IDEl unor sume acordate de
MiJni&teml artetlor, Muze'tl l de a.rutilohităţi diD l181Şi îşi mută sed iu l în str_

Calrol nr. 16 (aZJi 23 AuguSit). Ou .aooast ă ocazie direoto·ruJ, O. Tafrali.
soliciltă, la 14 iunie 192
. 3, Primăriei Iaşi subven.ţii:le

mu zeud!ui,

necesa:re

reorganizării

în miOd deosebit pent11u "numeroasele mulaje ce i-au sosit rh

� Ibidem, fond Primăria municipiului Iaşi, dosa1· 213/1 912, f. 1.

s Ibidem, fond FacultaJtea de litere Iaşi, dosar 913, vol. II, f. 145.
6 lbldem, f. 144 bis.

7 Ibidem, fond Epitropia generalA a Casei spitalelor Sf. Spirldon laşi, ciosa
741, r. 103.
a

Em. Diaconescu, op. cit., p. 33.

9 O. Tafrali, Istoricul înfiinţării Muzeului de antichit4ţi
arheologi.a�, fuse. 9-10, 1933-1934, Iaşi, 1 933, f. 52--5 3.
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la

Muzeul Luvrului din Paris", dar mai ales pentru că era
instituţie culturală care cinsteşte şi fnfrumuseţează Iaşii" 10•
ru l

"vorba

de o

�zarea unui muzeu .is'toriiC al oraşului a preotoUpalt şi .pe profeso
Gh. Gh ilbănesou care, impreut11ă ou Mihai Oostăcheoou , ounosoll'tul

cdi t.or de dOICUmenlte, Sever Zotlt:a, dirrotorul ArhiiVelllor Statul!ui din Iaoşi
şi N.A. Bogdan, llilu!l:oru� m�afied I�Hor, a in.fiintţat in 1 920 Muzeul
municipal. Majoritatea d OOllltel
lll.eilJ
or care a testă strădan.iăle aces·tor
căl'tu rari ·ca Iaşi i să aibă un muzeu ce să •CorespUI!lldă renumelui său
cu ltu ral, au tfost publicaote în buleltinul "Ioan Neculloe", parioo adminis
trativă , editat de organiza·tonii muiZ€'Ului. Dintre c�le ne publicate fac
parte şi cereri'le ·adTesate de către Gh . GhibăniE'OOU şi N.A. BogiClan, la 21
martie 1 92 1 , P·rumăried laşi, pe.nbru a pune la di:spoziţia muzeului do
cumentele Eforiei Iaşi, perioada 1832-1865, cărţile , mooi·toarele oficia:le,
biblioteca din sala Consiliului comunal, o serie de tablouri 1 1 şi sumele
12
n€Ce&a'l"e tipărddi bwleti.ruu1ui "Ioan NetauJICe14 •
La scurt timp după î,n.:fiinlţa:re murzeul 1posooa deja un bogat fond

de documente, hă�i, tahloul'i, cărţ.i, OOISitume, piese arileologice, etc. şi
reuşise să atr agă interesul UIO:or r€'IJlaroahiJi . oameni de ştiinţă 1 3• &te
grăiboare, in acest sens, scr1i5oo:rea trimlisă de la Paris, l!ui Gh . Glhibănescu ,
la 8 noiembrie 1924, de către Dan Bădărău. Ulrt.imul, în dorinţa de a con
tribui la îmbogăţirea ocestui foru:l, .propune rondueerii murzeuflui obţineree,
prin mijloacele sale personale, a unor obiecte de la generalul Berthelot, a
unor pLan'Ul'i şi fotografii pri·vind I'SIŞ ii în timpui .primul:ui război mondial,
de la ofiţerii misilulnii franJCeZe, ca şi de la CWlOSOll'ta ootriţă Maria
V€'n:tura oare în anii ră1Jboiu l'U i se aflase .în �itala Moldovei 14 •
De oce�laşi pJ:Ie!Sitilgiu, datorită v<rloroasel'or colaborări, se bucură publi 
caţia muzeului, lmlettiillU l "Ioan Nooulce", oare eme so lidtat şi pes1e
hotarele ţării ; o dovadă elocventă fiind, in acest sens, scrisoarea 15 din
19 martie 1928 a reprezentantului Universităţii din Budapesta, adresată
lui M. Costăchescu, care dorea să aibă toate numerele buletinului apă
rute în perioada 192 1-1928.
Una din impontanJtellc ill1i�iative aparţinînd comiitclulu'i este aoeea
semnată de Gh. Ghilbălnescu .pen.h'u înfiinţarea Cadastru lui istoric al ora
şulu i laşi. Preconizat Slub forma unu i birou oare ·t·rebu ia să a'C'threze in
cadrul Primăriei Iaşi e'l avea dfie'Pt sarcină S'tl'ingerea intregului material
dooumeonltatr .refur.'iotor }a con�tmcţiile o raş u l u i Iaşi ; fiecare stradă trebuia
să aibă o mapă cu documentele sale, pentru fiecare casă in parte.
La 12 iulie 193 1 Gh. Ghibănescu înaintează Primă riei Iaşi un memori u 1a
în care arăta în�Semnătatea i n;fi inţări i Cadas.tnului istoric pen1tru "trecutul
oraşelor noastre, dintre care I aşii , ca fostă capitală, ocupă lncttl întîi".
10

n
12

13
14

1S
16

Arh. St. Iaşi, fond Primăria municipiului Iaşi, dosar 186/1923, f. 16.
Ibidem, dosar 266/1920, r. 20.
Ibidem, f. 25.
Em. Diru:oo esou� op. cit., p. 36.
Arh. St. Iaşi, colecţia .,Ghibănescu", nr. 1 19.
Ibidem, colecţia "M. Costăchescu", mapa 2, f. 26.
I bidem, fond Primăria municipiului Iaşi, dosar 336/1931, f. 6-7 v.
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Dar această iniţ1ati'VIă a că·I'Itumrului ieşean in s.lujha

"completării operii
culturale de cercetări istorice asupra trecutului IaşUor" 17 n-�B .a\'llltl ecoul
scontat, ba mai muJ!t ·Chiar Slllmeole a!lOIO&te muzeului municipal au fost
reduse de către prim ă ria oraşului, :chJI.Pă "OUJm se poate vedea din memoriul
lu i Gh. Gh'ilbănescu intocmit 1a 15 decembrie 1 9 3 1 .
I�ii, oraş cu l tu ral prin eJCcelenţă, a ·8Nill't 10 bogată tradiţie muzeis.tică,
documentele de faţă incercind doar să il'lliS�reZle UJne1e mome\llote din
această activi•balte-.

Cererea profesorului Teohari Antonescu, ad re
sată deoanului F1acu ltăVii de ·!Here şi filozofie, A. D. Xen.opol , privind
procuMrea unor o biecte ce vo r oonSititui baza unui muzeu.

1907 octombrie, laşi -

Domnule Decan,
Pe lîngă lista de cărţi aici alăturată, am onoare a vii ruga, să
interveniţi pe lîngii Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice, sii ni
se acorde urmiitoarele sume : pentru cumpiirarea unui aparat de pro
iecţie absolut necesar pentru cursuri, suma de lei 960-1 000, şi a unui
aparat fotografic, deasemeni necesar la copierea imaginelor pentru
protecţii (in valoare de 600 mdrci) şi pentru ridicarea de fotografii ale
monumentelor naţionale şi a ruinelor riimase pe teritoriul patriei. tn
acelaşi timp vii rog, sii interveniţi a mf se acorda un fond de 20.000
lei pentru cumpărarea unor modelagii în gips, de pe sculpturile mai
caracteristice şi mai importante ale plasticet orientale, grece şi romane.
Aceste mulagti vor putea forma un fnceput de muzeu in Iaşi, fără
care nu e cu putinţ4 nici studiul, nici cunoaşterea artei vechi, aşa de
necesarii pentru completarea educaţiunii estetice a studenţilor şi în
general a acestei părţi a ţării noastre.
Primiţi, vii rog, Domnule Decan, asigurarea deosebitei mele con
sideraţiuni.

TEOHARI ANTONESCU
Arh. St.

Iaşi, fond Facultatea de litere şi filozofie Iaşi,

1 912 februarie 22, Iaşi -

156.

Cerere adresată Primăriei municipiului Iaşi

de către Muzeul naţional ai

subvenţionarea muzeului.

dosar 906, f.

Moldovei

pentru 1a

sprijini organizall'ea

şi

Domnule Primar,
VII rog cu onoare prin aceasta sii binevoiţi a dispune sii mi se
dea de Primdrie pentru Muzeul Naţional al Moldovei, careta cea veche
a Roznoviineştilor şi alte diferite lucruri vechi, pietre cu inscripţii
t•echi, etc. ce posedli Primliri4, pentru acest muzeu.

17

Ibidem, f. 8.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

s

DIN Tli..ECUTUI; MUZBOGRAFIEI IEŞENE
2. Vd mai rugc1m sd binevoiţi a-mi permite s4 iau piatra cu in
scripţii de la fosta cişmea de pe zidul gtmnaziului Ştefan cel Mare
spre a o aşeza in acest muzeu.
Veţi contribui in acest mod la edificarea acestui aşezi1mint de
mare insemnătate pentru Moldova şi pentru Iaşi în special,
3. Vii mai rugăm in acelaşi timp a permite de a încredinţa citeva
liste de subscripţii ale muzeului la casieria comunală - serviciul con
tabilitate, administrativ şi in Cabinetul dvs. spre a ne da concurs î n
acest mod la adunarea fondurilor necesare instalaţiunii muzeului şi
dupd cum toate administraţiunile publice ne-au dat concursul lor nu
ne indoim că Primdria nu ne va: da pe al ei.
Primiţi vă rugăm asigurarea osebitei noastre consideraţiuni

Secretar general
Inginer V. HALACEANU
22 febr. 912 Iaşi
Arh. St. Iaşi, fond Primăria municipiului Iaşi, dosar 213/1912, f. 1 .

1912 martie 5, Iaşi
Comitetul exeCUJtiv al Muzeului naţional etnogra
fic al Moldovei solilcilta Facultăţii de litere şi filozofie piesele provenite
jjn săpăturile efectua•te la Cucuteni pentru a fi e�puse in muzeu.
-



Domnule Decan,
In numele Comitetului executiv al Muzeului naţional etnografic

al Moldovei, avem onoare a vă ruga a încredinţa acestui muzeu anti

chitliţile ce posedaţi provenite din săpdturile de la Cucuteni. Aceste
antichitliţi se vor depune intr-o sală anumitd din acest muzeu la loc
de onoare. Dl. profesor Octav Erbiceanu, membru al acestui muzeu
le va aranja in mod şttinţificesc.
Aceste obiecte sint şi vor rămîne şi pe viitor proprietatea Facul
tăţii de litere din laşi, in depozitul permanent al Muzeului naţional
etnografic din Iaşi ,· muzeu menit a completa cunoştinţele ştiinţifice
ale studenţimii noastre !
Aducindu�vd mulţumirile noastre, vii rugăm a primi expresiunea
inaltei consideraţiuni ce vă purtlim.
A. D. XENOPOL
Secretar general
Inginer V. HALACEANU

Se autorizează mutarea sub supravegherea d-lui Octav Erblceanu,
care va avea şi cheia camerii unde vor fi aşezate obiectele.
P. Decan,
I. CARAGIANI
Arb. St. Iaşi, fond Facultatea de litere şi filozofie Iaşi, dosar 913, voi. 11,
!. 145.
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1 9 1 2 mai 13, Iaşi -'- In n�meole Muzeului naţi()I11Ql etnografic a l Moldo
ve i , A. D. Xenopal, solioită piesele provenite din săpăturNe aTheologice
de la Cucuteni.
·

Domnule Decan,
Vă rugăm

prin aceasta încă odată a ne incredinta în păstrarea.
naţional et nografic al Mold o t, e i obiectele arheologice # cele
provenite din săpăturile de la Cucuteni, iar dacă nu puteţi l ua această
hotărîre în mod defi nitiv, cel puţin sd bi ne t•oiţl a ni le da fn mod
provizor, spre a le aranja in sala de expoziţie din cetatea Golia in
care aranjăm toate obiectele ce vor figura în viitor in muzeul nostru ,
obligîndu-ne ca după serbările dezvelirii statuei lui Cuza Vodd să vi
le in.a.poiem după acelaşi i n ventar cu care le �·om· fi primit. D-nii ingi
Muzeului

ner V. Hălăceanu, profesor 11tanasiu şi Erbiceanu vor alege obiectele
destinate a fi expuse. Deoarece această expoziţie va fi t•izitatif de atîta
mulţime de lume, veţi face astfel un serviciu atît muzeului pe cît şi
Iaşului, românilor şi ştiinţei.
Primiţi asigurarea osebitei noastre consideraţiuni.
Preşedinte,

A. D. XENOPOL
Secretar general,
Ing. V. HALACEANU

13 mai 1912, Iaşi
Arh. St. Iaşr, !ond Facul tatea de litere şi filozofie, dosar 913, voi. II, f. 144 bis.

1 92 1 martie 2 1 , Iaşi

-

Memoriu al Muzeului Municipal din I8şi adresat

PrimăTiei Iaşi, privind m odul de orgail!i2lare a muzeului şi bibliotecii,
subvenţiile necesare etc.
Primăria Comunei Iaşi
Muzeul Municipal
Nr. 5
1921 martie 21

Domnule preşedinte,
Arem onuare a vă prezenta un proiect de b uget al M uzeul u i
municipal, C l' am intocmit pentru anul financiar 1920-1921, şi vă ru
gi1m, ca d u pă cercetarea lui, sd binevoiţi a-i da cuvenita aproba rl' .
Totoda tă, v<l mai rugdm siJ binevoiţi a da ordin ca, imediat ce
votn intTa în posesiunea localului destinat Muzeului atît dl. arhirar
şef a� Primifriei, cU şi cU. intendent al palatului comunal, să ne e l i 
bereze ş i puie l a dispoziţie vechea arhivă a Eforiei comunale de la
1832 la 1865, cum şi orice volume de cilrţi sau monttoare ar avea in
păstrare, pînii la data de 1884, biblioteca din sala Consiliului comu
nal şi alte cdrţi ce n-ar mai fi necesare In unele din cancelariile Pri
mdriei ; tablourile care nu se referi! la primarii sau suverctnif ţ4rii, şi
deosebite o biecte relative la echipajele regale, afliltoare fn magazia
comunei, m o b ilier declasat, scinduri şt leaţuri ce s-ar putea utiliza
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pentru rAfturi, etc. şf la toate acestea se VOT dresa inventarii speciale
ce vor fi contrasemnate de predare şi primire.
Asemenea vii rugiim a da ordin ca la timp Serviciul curiiţeniei
strifzilor să pute la dispoziţie necesarele mijloace de transport.
Vicepreşedinte,

Preşedinte,
GH. GHIB ANESCU

N. A. BOGDAN

1\ l'h. St. Iaşi, fond Primăria munlclplului Iaşi, dosar 266/ 1 920, r. 2G.

1 92 1 martie 22, laşi

-

Cerere adresată Primăriei Iaşi de către Muzeul

municipal privind banii necesari organizării muzeului şi tipăritii buleti 

nului "Ioan Ne-culce".

Primăria comunei Iaşi
1\luzc•ul Municipal
Nr. 6
1921 martie 22

Domnule preşedinte,
Trebuind să angajllm atit luCTiirile de amenajare ale localului des
tinat pentru Muzeu, in curtea bisericii GoZia, cft şi imprimarea bule
tinului, avem onoare a vei ruga sd dispuneţi mandatarea unui nou
acont de 30.000 lei din § ce aţi destfncat pentru muzeu in sum4 de
1 00.000 Zel.

Mandatarea rog să se facă pe numele d-Zui N. A. Bogdan, t•icepre
şedinte şi casier al Muzeului.
Preşedinte,
GH.

Secretar,

GHIBANESCU

M.

COST A CHESCU

Arh. St. Iaşi, Cond Primăria municipiului laşi, dosar 266/1920, C. 25.

1 923 iun.ie 1 1 , Iaşi
Cererea Muzeului de antichi.tăţi din Iaşi, director
O. Tafrali, adr€.'5ată Primăriei, privind acordarea unor sume de bani ne
-

cesare reorga:nizării muzeului.
Domnule preşedinte,
Muzeul de antichităţi din laşi, de curind mutat în noul siiu local
din str. Carol nr. 16, are de intimpinat foarte multe cheltuieli cu
transformarea unor atenanse în silli de expoziţie, cu facerea de pie
destal e pentru numeroasele mulaje ce i-au sosit de la Muzeul Lut•ru·
lui din Paris, cu construirea de dulapuri, etc.
Fiind t•orba de o instituţie culturală, care cinsteşte ş i înfrumu
seţeazil Iaşii, t•ă -rog, domnule preşedinte, a ne da şi nouă sprijinul
Dvs., acordindu-ne o sumlf de bani, pe care o veţi crede de cuviinţă,
şi care t•a fi primul ajutor ce ne t•ine de la comuna Iaşi.
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Primiţi, vii rog, domnule preşedinte asigurarea
stime.

deosebitei melt'

D i r e c t o r,
Prof.

O.

TAFRALI

Arh. St. Iaşi, fond Primăria Iaşi, dosar 186/1923, f. 16.

1 924 noiembde 8, Paris - Scrisoa,rea lui Dan Bădărău, adresată lui
Gheorgh e Ghibănescu, pre�irlltele Muzeului m unicipal, prin oare oferă
sprijinul său la îmbogăţirea muzeului ou piese v�loroase şi rarisime.
Paris, 8 noiembrie 1 924
Iubite domnule Ghibănescu,
De azi fntr-o lunil mll intorc în Iaşi cu titlul definitiv şi cum
privesc cu toată simpatia dezvoltarea Muzeului comunal aş dori să
string cîteva lucruşoare pentru acest muzeu, rugind spre exemplu pe
generalul Berthelot şi pe Mărioara Ventura sil doneze cîte un obiect
familiar care le-a slujit in timpul şederii la noi ; in plus ştiu că mulţi
foşti ofiţeri din misiunea franceză posedă documente fotografice de
mare importanţă interesind Iaşul in timpul războiului şi cum fotogra
fierea la acea epocii era oprltil de autorttilţi, fmi inchipui că aceste
documente ar avea oarecare preţ şi prin raritatea lor. Dacii această
iniţiativil a mea ar suride diriguitortlor Muzeului comunal, aş dori să
am o scrisoare oficialii din partea muzeului, in limba franceză in care
aş fi autorizat sil mii prezint în numele acelei instituţii. Cum la 5 de
cembrie plec din Paris, se vede cii scrisoarea va trebui să-mi parvie
de urgenţii. Dacă aveţi sugestiuni sil-mi daţi fn vederea acestei colec·
ţionlfrt de lucruri, te rog sil rogi Comitetul să mi le expedieze odată
cu acreditorul. Bine înţeles că toate cheltuielile - de vor fi - de
transport, de reproducere, de fotografii, de corespondenţă, de achiziţii
mă vor privi pe mine.
Sper, iubite domnule Ghibănescu, că scrisoarea mea să te găseascli
în cea mai bună sănătate şi iti trimit sentimentele mele cele mai bune.
DAN HADARAU
4, rue Recamier - Paris
Arh. St. Iaşi, col<'Cţia ,.Ghibănescu", nr. 1 19.

1 928 martie 1 9, Budapesta - Scrisoarea reprezentantului Universităţii
din Budapesta, către Mi hai Costăchescu, pentru a achiziţiona buletinul
Muzeului municipal "Ioan Necu lce" .
Budapest, 1 9 mars 1 928
Monsieur,
1 925,

J'ai bien necessaire des annees d partir de 1921, 1922, 1923, 1924,
1 926, 1927, 1 928 du .,Buletinul Muzeului Municipal din Ia1i" au
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nom de Bibltotheca r. Sctent Universftatis Hung. A. Fundatore Petra Paz
mliny Nominatae.
cf Budapest IV, Ferenciek tere 5.
Je vous serais bien oblige si vous me faisiez savotr combien je
devrais vous compter d'avance pour obtenir cette collection.
Comme cette affaire est bien importante je t•ous prfe de vouloir
bien etre d mon afde que mon client recoit les annees manquantes.
Agreez, Monsieur mes salut ations e:r:presses.

Arh. St. Iaşi, colecţia ,.M. Costăchescu", mapa 2, f. 26.

Budapesta, 19 marrtie 1928

Domnule,
Imi este foarte necesar Buletinul Muzeului municipal din Iaşi, in
cepind cu anii 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, pentru Bi
blioteca r. Scient Untversitatt.s Hung. A Fundatore Petra Pdzmdny
Nominatae.
la Budapesta IV Ferenctek, nr. 5.
V-aş fi foarte o bligat dac4 mi-aţi comunica cit ar trebui sll plă·
tese inainte pentru a obţine aceast4 colecţie.
Cum această colecţie este foarte importantă vă rog si! binevotţt sil
mă ajutaţi pentru ca clientul meu s4 primească anii care fi lipsesc.
Primiţi, domnule, salutlfrile mele cele mai e:r:prese.

1 931 iulie 1 2, Iaşi

-

Memoriu intocmit de Gh. Ghibănesou, preşedintele

Muzeului Municipal, adresa't Primăriei Iaşi în vederea organizătii Cadas
trului istoric al Iaşilor.

Domnule Prtmar,
Muzeul Municipal Iaşi funcţioneaza de zece ani de zile pe baza
statutelor votate de Consiliul comunal Iaşi fn şedinţa de la 24 septem
brie 1920 (v. Ioan Neculce, I, 149).
Perioada de funcţionare a comitetului s-a fixat prin statute la
zece ani (art. 19, al. c) ; cum termenul s-a implinit de anul trecut,
membrii au hotlfrit ca acelaşi comitet slf continue a funcţiona şi fn
a doua perioadă de zece ani.
Cum insă dezvoltarea ce a luat publicaţiunea buletinului Muzeu
lui, şi anume Ioan Neculcc, care a ajuns la al 9-lea volum, lucrare care
a t1tras atenţiunea şi interesul lumii specialiste, a venit timpul ca pen
tru a 2-a perioadlf de zece ani să se dea o nouă dezvoltare activităţii
istorico-diplomatice interne a buletinului şi slf se lege mai strîns ra
porturile culturale dintre Primlfrfa Iaşilor şi organul său de propa
gandă culturală, Muzeul municipal şi buletinul "Ioan Neculce".
Şi iatlf anume ce :
In § VII, art. 1 1 , vor bindu-se de cîmpul de investigaţii al Bule
tinului, aratlf că va publica ,.acte de proprietate, care privesc Iaşii,
inscripţii de pe morminte, de pe clopote, notiţe de pe clfrţile biseri
ceşti aflate la bisericile din Iaşi şi din ţară, etc.".
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E locul ca acest cadru să se întindă şi la alcdtulrea unui CadasLu
istoric al Iaşilor.

Comitetul muzeului in una din şedinţele sale a admis in prin
cipiu acest · lucru (v. proces. verbal al. 94, din 21 dec. 1929 ; t'. Ioan
Neculce, VIII, 222). Comitetul in intenţia sa iniţială ţinea ca acest
Cadastru istoric al IQlilor sil funcţioneze în însuşi localul Primăriei ;
alipit biroului tehnic al municipiului, dar pe baza unui regulament
intocmit de comitetul muzeului şi aprobat de Consiliul comunal.
Iatd care ar fi atribuţiunile acestui birou al Cadastrului istoric
al Iaşilor.
El L'a atirna de preşedintele comitetului muzeului care va at•ea
iniţiative in dezL•oltarea şi funcţionarea lui.
Biroul va avea un d irector, care va fi preşedintele Comitetului
muzeului, ajutat întru aceasta de toţi colegii sili din comitet. El va
at•ea un dactilograf şi un s<>e•·etar-palcograf, care t:a putea fi luat din
tinerii funcţionari ai Arhit•elor Statului, care in timpul lor liber dimineţile - va presta sert"iciu la biroul cadastrului.
Se va despuia pentru adunarea materialului i:>toric, ce serveşte
Iaşii, intiiu Foaia bu let inul u i oficial al MoldoL•ei, cu toate notele, ce
privesc casele· din Ia.şi, apoi Foa ia Sătească.
Dup4 ce se va isprăvi de scos in fişe toate aceste notiţe, se va
lua in cercetare toată arhiva de acte a Tribunalului Iaşi, secţia III-a,
cum şi anaforalele Divanului de întărituri.
Se va despuia apoi toată arhiva veche a Primăriei, in ceea ce
priveşte transmiterea actelor de proprietate, autorfzlfrl de clildiri mari,
sau reparaţii, deschiderea şi inchiderea de uliţe.
Toate acest� coordonate _pe strlizi ş_i numere de case vor forma
arhiva de documente a Cadastrului istoric. Se va citi astfel ca intr-un
conspect dezvoltarea Ia.şilor. Fiecare stradă îşi va avea mapa sa, cu
aşezarea actelor pe case, cu nr. lor.
Se va intocmi un plan al Iaşflor, pe strlfzi, cu numerele actuale
ale proprietilţilor, ca aşa sli se ştie prin ce mină a trecut cutare pro
prietate.
In ultimul resort, biroul va face apel la actualii proprietari să
prezinte in original actele de proprietate spre a le confrunta cu notele
culese din publicaţiunile şi dosarele Tribunalului şi Primăriei.
Funcţionarea acestui birou al Cadastrului istoric al laş-ilor va ne
cesita anumite cheltuieli, care se t-•or îngloba în bugetul general al
Primăriei, atit la furntturi de cancelarie, plata de funcţionari şi a direc
torului. Cota de cheltuieli o L'a fixa Consiliul comunal .
Supunind aceste deziderate ale Comitetului muzeului, cer D-le
primar, ca prin votul Consiliului comunal, in cea mai apropiatd şe
dinţlf, veţi spori cu mult prestigiul cultural al Iaşilor, slujirld prin
aceasta ca model la studiul trecutului oraşelor noastre, dintre care
Iaşii, ca fostă capitală, ocupă locul intiiu.
Funcţionarea acestui Cadastru ar putea începe la 1 oct. a.c. fiind
nevoie ele intocmit un plan de lucrare sistematiclf.
Primiţi, D-le primar şi cu aceastii ocaziune, asigurarea osebitei
mele stime ca şi din partea colegilor mei din Comitetul Muzeului.
Preşedintele comitetului
GH. G H I BANESCU

Iaşi, 12 iuliP 193 1

Arh. St. Iaşi, fond Primăria Municipiului Iaşi, dosar 336/1931, f. 6-7 v.
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1 93 1 decembrie 1 5, laşi
Memoriul Muzeului Mtmicipal, intocmit de
Gheorghe Ghibănescu, către Primăria Iaşi, privind intretinerea muzeu
lui şi înfiinvareoa Cadastrului istoric al Iaşi1lor.
-

Primăria Munlclplulul Iaşi
Muzeul municipal
Nr. 35
1931 decembrie 15

Domnule Primar,
Comitetul Muzeului a luat cu durere ştire că onor Primăria n-a
dispus a ne plăti din art. 1 06 "pentru întreţinerea Muzeului municipal
20.000 lei", decit suma de 5.000 lei, lăsîndu-ne descoperiţi cu 1 5.000 lei
in cheltuielile de întreţinere a muzeului cum şi cheltuielile necesitate
de publicarea Buletinului ,.Ioan Neculce", din care sintem la vot IX,
coala 28.
Averea Muzeului municipal ; obiecte, hiirţi, documente, fn valoare
de peste 2 milioane lei, este averea proprie a Primiiriet ş i fiind un
bun al Primăriei este obligatii la intretinerea ei ; Primăria nu d4 sub
venţii, ci îngrijeşte de bunul ei moral, cum e obligatii a cumpilra ffn
pentru cai, cauciucuri pentru maşini, mături pentru podari, etc. A şterge
cu totul din buget sumele necesare de lntreţinere, inseamnif a arunca
pe fereastrlf un bun al Primăriei, ceea ce nu se poate admite. Dacă
onor Primăria crede că a prevede 20.000 le i pe an pentru intretinerea
muzeului la art. 106 ,.instituţiuni culturale", inseamnii a. da ceva mij
loace blfneşti pentru instituţii fn a/ari! de organizonul intern al muni
cipiului, n-are decft sil-i schimbe conţinutul ; sii alipeascii sumele de
intreţinere al Muzeului, la alt serviciu organic şi interior, cum e ser·
t•idul planului Iaşilor şi atunci nu t'O mai atirna de oscilaţiunUe
anuale ale bugetului.
Totodatii mă simt indrituit a repeta cererea adresat4 printr-un
memoriu .� pecial că comitetul. Muzeului a hotărît organizarea unui
Cadastru istoric al laşilor, pent ru completarea operii culturale de cer
cet4ri istorice asupra tt"ecutului Iaşflor ; şi am cerut onor Primăriei sii
dispunii anexarea acestui serviciu al Cadastrului istoric la servictul
]Jlanului oraşului, care reprezintă latura prezentă a trecutului istoric.
Rugfndu-vll a supune onor Consiliului municipal aceastlf cerere,
vii rog a primi din partea intregului comitet, cum şi a mea personala.
asigurarea sentimentelor noastre de stimă.

Preşedinte,
GH. GHIBANESCU

Arh. St. Iaşi, fond Primăria Municipiului Iaşi, dosar 336/1931, f. 8.

PAGES DE L'HISTOIRE DES MUS€ES DE IASSY
R e .s u m e

On presente des documents concernant les efforts de quelques in
telleotuels et hommes de culture pour realiser un mus ee ă Iassy dans
l'epoque imrnetddatern.ent suivante ă ila premiere guerre mondJale.
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PERSPECTIVE ŞI REZOLVARI MUZEOGRAFICE IN ORGANIZAREA
SECŢIEI .. TELECOMUNICAŢII" LA MUZEUL POLITEHNIC
DIN IAŞI
EUGEN I A URSESCU

Prin1tre cele mai importanrte invenţii ale �tehnicii, cMe au av ut o
i n fluenţă însemnată asupra procesului de dezvol: tlare economico-socială,
care au impulsi01l1a1: calea spre progres în lume, se află şi sistemele de
telecomunicaţie .
.Prin natura lor, telecomunioaţiile aduc un aport serios la accele
rar ea proceselor de producţăe. Red uci n d timpul necesar pr od uc ţiei şi
circulaţiei mărfocilor, datorită posi bitlHă ţilor de imfonnare rapidă ce le
oferă, telecomi..Ic
IIlli aţiile devin pe zi ce trece o conditie de seam ă a dez
,·o1tării economiei.

Evoluţi'oa 1tuturor sisttemelor de telecomunicaţie, apărute şi folosite
de....1a lungul t i mpurilor , va fi prezentată într-o viitoare secţi'e a Muzeului
politehnic dli.n Iaşi, secţi e care este 1n curs de organizare şi a cărei des
chidere deptnde de existen ţa unui spaţiu adecvat.

u� asemenea muzeu care să prezinte problemele de bază ale unui
domeniu am de modem al tehnicii, din care fa c parte telegrafia , tele
fonia, radiotehnica şi tele<Vizinnea, va fi deosebit de util pentru or�ul
nostru, consbituind nn mi jloc important de iniţiere a tinerE!!tultlti in spe
cial, ca:re mani festă un mare interes faţă de aceste probleme. Prezen 

tarea �tematicii Îln cadrul acestlti muzeu se va face 'CU ajutorllll expona
telor origill1ale, machetelor şi modelelor d upă aillUmite aparate istorice,
care vor fi, în geneTal, în stare de funcţionare, precum şi cu ajutorul
graficii (d esene tehnice, fotocopii, stampe, texte dezvoltate).

Un tprirn oopitol ad tematidi muooului respectD.IV îl constituie pre 
istoria tteleoomunicaţiilor. Un panou monumental, prezen!llat in partea

introductivă a secţiei, va pune în evidenţă

vechile mijloace

de comu

ni oat ştiri la distan ţă , folosind reprezentarea cu ajutorul stampelor.
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Sistemele foaflte vechi de comunicaţie la di stan ţă au trecut prin
mai multe etape de dez voltare . ·Primele mijloace de oomunioaVi,e intre
oameni au fost p osibHe cu aj utorul g rai ul u i şi sunete lor . Exploratorii de
ţi nuturi necunoscute răm îneau fOOl'te miraţi de faptul că, oamenii tri
burilor unde avelau să sosească , ştiau dinainte de sooirea lor, făcîndu-le
şi pregătiri de pr i mire . Ou ajutorul graiului sau su n ete l or , se 'transmi
teau semnal e diferite, determinate de tempo - ul în oare se emiiearu cu
v in tele sau de tonul eu care se rosteau. F ăcî nd u- se dirverse com bin a ţi i
�i grupări de sunete se puteau obţline semnal e ce eflau mţelest.' de toţi
membrii tribului şi care pu teau însemna o c he mare , o avertizare sau un
ordin. Dar vocea nru putea fi auziltă decit p înă la distanţe limitate şi de
aceea oamemi au încercat să se folosească de anum ite instrumente aju
tătoare, cum ar fi Huiere, cornuri sau trîmbiţe ; col mai însemnat in
strument de ves ti re prin m i jl oace acustice a fost însă toba care se ma i
foloseşte şi astăzi , în special în 'tribunle di:n Africa apusea n ă , America
de sud şi Noua Guinee.
Ou 2500 ani în urm ă , Darius, regele pt>rşilor, a organizat un sistem
de staţi uni cu strigă tori (releu de oameni), a m plasa te în principalelE:
di recţi i , pe întreg c upri n s u l vastului său imperiu.
Ereu fo losi te , de al'>l'men1:'8, pentru transmiterea ra pid ă a ştirilor,
semnale cu ajllltorul foouJui şi f'lunului . Potrivit legendei, căderea Troici
(după un asediu de 10 ani) a fost anunţată de rege le Agamemnon, c hiar
in noaptea victoriei, soţiei sale Clitemnestra, care S{:' af la în pa la tu l său
de la Mk·.enc ; şti·l'€18 a palr'Curs cei api1oape 500 kilcme'tr i, în cîteva ore,
cu ajut oru l semnalizării prin foc.
Primul s i s tem de senmalizare a liter e l o r după un cod a fost inau
gurat in antichitate, de Kleoxooes şi Demokleitos d i n Alexandria. Trans 
miterea Hterelor se realiza cu ajutorul mai m ultor făclii aprinse du pă
i nd ioaţi He unor tabele.
In evul mediu, tmnsm i terea de ştid la dista n ţă n�a făcut multă
vrem!c', nici un progre:; insemnat. In caz de pericol se fol osea , mai ales
pe moşiile feudal-e, si stemul de semnaHzări acustice cu ajutorul cornului,
trompetei, tobei , olopotelor. Pe teritoriul ţării noastre, s-au folosi t în
deosebi buci urnu l şi clopotele.
Foarte !răspîndit, mtre si stemele vechi amintite, a fost cel al sem
nal izării cu ajutoru l focului oare avea totuşi maTele dezavantaj că nu
putea fi folosit d ecî t noaptea ; ziua, fl ăcări l e nu puteau fi observa•te din
prici na -razelor solare. Această d i.ficu !>tate a Iost înlăturată prin inven
tarea unor d ispoz iti ve asemănătOOJre semafoarelor de oale ferată . Com u 
nicarea avea loc prin schim b area poziţiei braţelor dup ă un anumit cod .
S-�au făcut nu meroase incefiCări de rea·lizare a umrl si Sitem optic d e
transmi tere a ştirilor la distanţă, dar singurul reuşit a fost acela a l lui
Claude Chappe, realizat în 1789 şi aplicat, in 1792, în Franţa. Acea..9tă
"maşină de comunicat veşti " (care la propunerea unui general francez
a fost denumită "telegraf"), reprezintă un moment impol'1lant din evo
luţia siS'temel'Or de comunicare la distanţă, cu oare �ncepe � II-lea ca
pitol al tamalti.Cii soec ţiei de telecomuni�ii şi anume teilegralfia.
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Pentru a transmite o veste oarecare cu telegraful Chappe, braţele
sale din lem n erau aşezate în anumirte poziţii, după un cod (alfabetic)
conceput tot de Chappe şi care cuprindea 1 96 semne. Trei semnale erau
executate intr-un minut, iar trnnsmiterea fiecărui semnal pe di'Sitanţa
PariJS-Toulon, de eXIellTilpLu , adică pe 840 km, dura cea. 15 minute.
Cu mid modificări, telegraful lui Chappe a căpătat o r ăspînd ir e
foarte ma re în Franţa, precum şi în Suedia, Angl ia, Rusia, Egipt. Ne
p u tem da seama ce extindere luase telegraful optic, dacă ţi nem seama
că, in 1 844, ci nd in S.U.A. se instalase pri ma linie de .telegrafie electrică ,
reţeaua telegrafică franceză avea o lungime de 5.000 km., cu 534 staţii
şi lega Pari sul ou 29 oraşe.
Transmisia semnalelor la di stanţă , cu ajutorul electrioi,tăţii statice ,
a fust realizată pen tr u prima dată de căt re George I.Jouis Lesage di n
Geneva, prin 1 774. Telegraful lui Lesage a rămas însă in studi u de
laborator, fără v rw altă aplicaţie practică.
O aUă incercare de realizare a unui telegraf, electrochimic, de
această da tă , a fost aceea a doctorului german S. T. Sommering, oare in
1 809 a reuşit să tmnsmită o telegramă, prin f ir metalic cu ajutoruJ
dectriciotăţii. ApamtJui telegrafi c conSitruit de Sommering poate fi văzUit
şi astăzi la Muzeul P oştelor din Berlin .
In 1 832, in Rusia, Lvovici Şi'lling a construit un aparat telegrafic
c-u şase perechi de ace magnetice, pe oare ulterior l-a simpl ificat. şi
aplicat în transmisiHe efectuate pe prima linie telegrafică care a func
ţionat i n tre Palatul de Iarnă şi clădirea Ministerului comunicaţiilor d in
Petersburg.
Descoperirea în 1 8 1 9 a efe otu l ui curentului electric asupra unui ac
mag netic , făcută de Oersted, a dat un impuls deosebit cerootărilor pri
vind (.'OflStrucţia şi perfecţi·onarea telegrafului. S-au făCU!t mai mul�
î ncercări pentru construcţii de telegrafe electrice, dar cel care ·a reuşit
să realizteze UJn aparat simplu şi uşor de manevrat, este pictoru l ame
rican Sam uel Morse, oare in 1 835 construieşte, pr imu l său prototip.
Aparatul avea Ia bază electromagnetismul şi transmiterea semnalelor
se efec.·tua dllfPă u.n cod format din 'li nii şi puncte (vestitbuJ "alfabet
Mors e " ). Telegrafu l Morse a f ost utilizat pe scară largă in se rviciile de
explol!lltare a căilur ferate. Ulterior, au fost construite n umeroase va
riante de telegrafe şi teleimprimaJIJoare , dar aparawl lui Morse, prii'
simplitatea sa, a coex istat în timp cu acestea.
Un moment important din evoluţia teleg rafului este telegraful im
priman t (teleimprimaoorul) ou aj utorul căr uia toonsmi!terea semnalelor
se face sub forma scrierii directe , cu li'tere obişnuite şi cu o viteză de
transmisie de trei ori ma i mare decît la aparate le Morse.

Un pri m teleimpcimator, re ali zat in 1 850, ca·re ra avut o utilizare
practică restrînsă, aparţine fizicianului rus Iacobi. Teleimpri mattoru l care
a căpătat o largă uti'lizare practică este cel construi t de D. E. Hughes,
in 1 855.

In procedeul teleimprimării s-eu făcut astăzi progrese uimitoare .
Există maşini speciale de teleimprimare prin radio, oare prinrtr-o simpl ă
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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apăsare pe buton, in timp ce se ascultă radio-jurnalul la aparatul ra dio ,
cuvintele c:rei!n:icului se imprimă pe o coală de hîrtie ce se desfăşoară
de pe un rulou.
O etapă însemnată din istoria teJegrafului l-a constituit automati
zarea rtransrni•terii, fol'OSind imprimarea telegramelor sub fonna com bi
naţiilor de găuri pe oonzi de h1rtie. Cel mai vechi tip de apamt tele
grafic automat este telegraful Whearts,tone.
Creşterea oonside:rebi lă a numărului de telegrame ce trebuiau tra n s
mise a impus perfecţionarea telegra fului Morse atît pe calea măririi
numărului de cuvinte tmnsmise pe oră, dt şi pe ca'lea transmiterii si
multane a mai multor telegrame pe acelaşi fir. Astfel, Farmer (1 853)
în Germania şi Slon.imski in Rusia au făcu t propunerea transmiterii
simuHane a două tele grame (sistemul duplex), iar i ngin erul american
J . Stirnsome , in 1 854. �a rezo lvat practic problema a mintită .
In 1 874 Edison rea li zea z ă sistemul cvadruplex, apoi sistemul multi-
plex, oare a dat posibHH.:atea transmiterii mai multor telegrame, simul
tan pe acelaşi fir. La baza aceSJ1Jui. sistem stă principiul transmiterii
semnalelor, cu ajutorul curenţilor alternaltivi de diferite frecvenţe, p€
acelaşi cirouit (actualmente se port transmite sim ul•tan 1 8 telegrame)
Telegrafia multiplă a apărut pe de o parte din necesitatea transmiterii
unui număr cit mai mare de mesaje, iar pe de alta, din nevoia de a
reduce costul ridicat al con strucţiei şi întreţinerii unei linii telegrafice.
Un alt aspect al telegrafiei, cuprins în temati că este tel efotografia ,
adică transmiterea la distlan.ţă pe cale electrică, ·prin fir a imaginHoc sta
tice. Telefotografia a f ost experimentată prima dată in anul 1 907, de
francezul Edouard Belin şi de a ceea aparatele cu care se teiefotografiază
se numesc belinografe. Telefotografia se foloseşte foarte mult in ţări:le
cu alfabete extrem de complicate cum ar fi cel chinez sau japonez ; se
foloseşte de asemenea , in 'transmiterea de desene, hărţi şi alte docu
mente. Prin acest �eu se poate transmite şi jurnalul la domiciliu.
ln cadrul muzeului, aspectele amintite in arest capi tol al teleg:re
fiei vor fi bogat ilustrate prin expornate originale şi modele în funcţiune .
Astfel, vor fi prezentate modele ale telegrafe•lor 'litri Chappe, Lesage,
Sommering şi Morse, 1telegrafe Morse utilizate la noi în ţară, teleimpri
.ca� se �r face
matoare Hughes, ST-35 , Siemens (mai . recente� , �
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Primele încercări privind transmiterea la distanţă a sunetelor apar
ţin americanului Ch. Page ( 1 837) şi francezului Ch. Burseul (1 854). Ba
zat pe e xperi enţe le lui Page, Phi lipp Reis a reuşit s ă construiască în
1 860, primul aparat telefonic din lume, care se păstr ează şi astăzi la
Muzeul P aştelor din Berlin ; aparatul transmitea într-adevăr sunetele
la distanţă, dar vorbirea mticulată se auzea foarte nedesluşit. De la Reis
provine şi denumirea de telefon.
Mai tîrziu, în 1875, Gmham Be'll a construit un aparat oare per
mitea transmi sia şi recepţia cuvintelor şi pe oare l-a prezentat în 1 4
f ebru arie 1 876, la bi rou l d e patente americane. In aceeaşi zi, la un inter
val de două ore, se prezinrt:ă la biroul de paltenJte, pentru aceeaşi i nvenţie
Elisha Gray. Prioritatea i-a fost recunoscută mai înr1Jîi lui Bell, iar în
nrma unui proces, brevetul lui Bell a fost anulat şi Gray a fost recu
nosc ut ca inventat or legal al t elefonului. Astăzi este unanim recunoscut
că tele fonul a fost inventat de amîndoi în acelaşi timp.
Perfecţionarea care s e aduce ulterior tel ef onu lu i propus de cei doi
i nventatori (a căror apa.rete difereau foarte puţin unul de al,tul) este
introducerea microfunu lu i cu baSiton de cărbune al lui Hughes ( 1 878),
care este esenţial îmbunătăţit de Eclison.
La început, convorbirile telefonice din cad m l unui oraş şi chiar
le.gă'turi'le te!lefonirce inrterurbane s-au eJedruat cu ajutJorul reţelelor te[e
grafice. Intr-un timp foarte scurt, s-a realizat perfecţionarea telefonului,
numărul abonaţi lor a crescut, impunînd construcţia de reţele s epa rate
pentru telefonie şi centralizarea tel efoanelor.
Următoarea problemă cuprinsă în cadrul telefoniei se referă la cen
tralizarea telefonică , oare va fi ilustrată in muzeu prin aparate telefonice
vechi şi moderne, prin scheme de principiu ale cent ralelor telefonice
manuale ou baterie looală sau centrală, precum şi prin fotocopii după
centrale telefonice istorice (Paris - 1890, Petersburg - 1 90 1 ) .
Se v a trece apoi la telefon ia automată unde se vor marca, printr-un
text inrtroductiv, primele încercări in acest serns (Strowger - 1 889), ur 
mat de scheme explicative privind principiul de funcţionare a centra
l elor automate (ou relee şi cu selec t oare ), precum şi de exponrate origi
na.J.e de acest gen (centrale automate cu relee şi ou selectoare, fabricate
în ţara noastră, parţial în funcţiune) .
Şi în ·telefonie ca şi ffn telegrafie, S-'a adoptat si stemu l m u lti plex , al
transmiterii simul tane, pe acelaşi ci:rcui1t a mai multOT convorbiri. Tele
fonia multiplă şi simultană a fost posibilă prin utilizarea cabluril or mul
tifi are şi coaxiale, care au rezolvat tot odată problema legăturilor trans
oceanice. In scopul măririi număruilui de căi (oale = locul ocupat de o
convorbire în banda de frecvenţă disponibi l ă tE."lefo niei) , se foloseşte
astăzi siSWrnul de wleoormun.ica:ţie prim Slalbeliţi, •ca!l'le are ca auxililax
utilizarea laserelor şi maserelor. După calculele specialiştilor, o rază de
laser ar permite efectuarea u111ui număr de peste 1 00 . 000 convorbiri tele
fonice , simul:tan .
Procedeele moderne ale telefonliei vor fi prezentate în muzeu prin
grafică . Tot prin grafică vor fi ilustrate şi dartele pri vi nd introducerea
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telefoniei în ţara noastră. Prima convorbire -telefonică din ţară a avut
loc la Bucureşti, în anul 1 884, iar peste cinci ani s-a ins1Jalat în capitală
prima centrală telefonică cu cinci numere . Primele comunicări telefo
nice interurbane în ţară s-au făcut pe traseele Bucureşti-Sinaia şi
Bucureşti-Brăila-Galaţi, folosindu-se liniile telefonice existente. In
1 906, a fost instalată în Bucureşti prima centrală automată cu 20 de
numere, dar pra otic, începutul automatizării în capitală s a realizat mult
mai tîrziu, în 1 927, dî nd s-a instalat o centrală autom ată cu 'trei mii
de numere.
-

Următorul oapitol al otematicii prezentate va fi radiO/tehnica. Apli
caţiile minunate de astăzi ale 'transmi,terii mesajelor pe distanţe enorme
cu ajutorul undelo r electromagnetice, sînt rezultatul unor studii şi cer
cetări, desfăşurate de un mare număr de oameni de ştiinţă şi i nveniatori .
,

Cel care a prevăzut prin calcule existenţa undelor electromagnetice
dar care nu a prop us vreo u tilizare practică a lor, a fost ilustrul mate
matician şi fizician englez J. C. Maxwel l ( 1 864). Profesorul ge rman H .
Hertz, cu a j utoru l unei experienţe simple, reuşeşte in 1 888 s ă pună î n
evidenţă existenţa acestor unde care, ulteri or , s�au numit şi "unde her
ţiene". Un pas mai departe pe calea cuceririi undelor herţiene îl face
francezul E. Branly oare în 1 890, desc operă fenomenul de "detecţie", cu
aj utorul dispozitivului numit coheror. Acest dispozHiv a fost prelua't în
studiu de că'tre fizicianul rus A. S. Popov, care în 1 895 con struie şt e un
a parat nu mi·t "detector de furtuni" (deoarece sesiza apariţia furtunilor),
aparat care este c on si derat primul receptor de unde electromagnetice
�i con sti<tui e punctul de plecare în telegrafia fără fir. Lui Popov i se
datorează utilizarea antenei de emisie şi recepţie. In an ul următor,
Popov perfecţionîndu-şi apara,tul, realizează prima radioemisie pe o dis
tanţă de 250 metri ; el continuă, an de an, să-şi perfecţioneze aparatele
cu oare lucrase.

,

'

Folosind rez u lmtele experienţelor realizate de Hertz, Branly şi Po
pov, i:talian ul G. Mareoni, în 1 895, face primele experienţe de radio
emisie, iar în 1 896 cere brevet 'in Anglia pentru sistemul de telecomu
nicaţii fără fir pe baza undelor electromagnetice. Marconi îşi perfecţio
nează continuu aparatele de emisi e şi recepţie, iar în 1 9 0 1 realizează
prima radioemisie peste Oceanul Atlantic.

Inceputurile radiotehn�cii vor f,i abo11date în muzeu cu ajultorul pa
nourilor de grafică şi mode'lel,or în fu!11cţiune. ASitfel, vor fi prezentate
mai întii portrete�le pre10ursorilor radi.Oitehnidi, Maxwell, Hertz, Branly
şi ale inventatorilor, Popov şi Marconi,, după care vor fi expuse fotocopii
după dispozitivele exper.imen1ta1 e ou oare au lucralf; aceştia, prooum şi un
mode l în funcţiune a receptorului de unde electmmalgtneti'ce oonstru1t de
Popov. In oo n1ri.nuare , vor fi �entate în gmfică, schem ele de principiu
oare stau la baza rarli.oreceptoarelor, iar în origiJnJal vor fi expuse dife
rite tipuri de aparate de racHo, în funcţiune, din primii ani oînd acestea
ClJU începiUit să se constPuiască in serue ( 1 928-1 930). Deosebit de inSibruc
tiv va fi paruou1 oare va cuprinde un aparat de radio în fliDCţiune, des-
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făşura;t pe suba.nsamble, penrtru a se putea unnări fUil()ţia şi importanţa
fiecărei piese in pai"te.
Aiplioarea în radi'Otehn.kă a sem.i00111duotorilor va fi maroată, de
aseme!l1:ea, prin �enta:reta Îlil gn-a.fucă a Uillor scheme de lucru aJ.e aces
torn şi utiErz.a.rea lor în diverne d omenii . Vor fi expuse în original un
ampliifi:cart:.or aiUdiNv şi un •radio-recef)tor .au tranzistori, ambele
în
funcţiune.
Mai deopllr'te, vor fi t�r.atate, în evoluţia lor istorică, problemele de
radioemisie. Din•tre expomatele maii. deosebi.te care wr fi pl"ezentate aci,
menţionăm : un al.terootor de înaltă frecvenţă (aceSibea se foloseau înain
tea osci'lat:oarelor cu lămpi) de la unul din pr.imele emiţătoare din Ro
mârua, un dispoz.iit.iv experimental pe.nti'IU demonstraţii de emisie-recepţie
şi una ddn primele staţii de radi<:>emisH, mariHmă, utilizată la COil1stanţa.
In parteia fina•lă a sooborului de radiotehnică va fi prezen•ba·tă o ma
chettă sugestirvă a unui studio modern de racHoemi>sie şi cîteva scheme
priiVind radioreleele şi radiooomuni•oaţiile pr1n intlenn ooiul sateliţHor. De
asemenea, vor fi iJus.t rate într-un panou de grafică, datele cu privire la
intPoduoerea radiotehnicii la noi în ţară.
Cel mai impl"'ffi ionant sistem de telocomun·ioaţie otmoscu t pînă în
zi1e�e noastre este tei·eviziunea ; a!C'easta consti tuie uhtimul capi tol al
temaU.aii muzoo•1ui oe se va organiza.
Primul pas impar1Jant în dffioompunerea şi tr.amsrnilterea imaginilor
1-a eonstirtru.it realiZJarea, în 1 884, a disoului Nipkow (după numele i.nven
tatlorulrui german P. I. Nipkiow) oare dădea .telwiziru:nii o soluţie de na
tură meCI3[lircă.
tn 1 907, fiziiCianul rus B. Rozin;g oonstruie:;; te un aparat cu care se
în.ooareă trecerea spre sistemul eleotronic în telev•i ziune. El foloseşte pen
tru emisie •tot disou l N1pkow (pentru descompunerea imaginii) iar la
reoepţi,e {rerco:IlJSti.tuirea imaginii) u tilizează tubul oa:todic inveilltat de
Braun (1 897) oare, perfeeţionat, se foloseşte şi astăzi sub denumirea de
tub cilnescop.
Folosind rerzu1tatele precursorilor săi, J . L. Baill'd, în Anglia, face în
1 925 primele experi·en ţe reuşi•te de transmisie a imaginirlor, folosind sis
temUl mecanic ou disc Nipkow. Ou Uln ars.tfel de sistem , în 1 928, s-a
reuşirt realiza.rea prime� .transmisiuni transat! am tice de televiZJiu ne, prin
rerdio.
Un saalt oal•i•tativ deosebit d:> important pe drumul creării unui sistem
de tr ansm itere, eXIC'liUSi'V eleotroni•că, îl cons•tHuie invenţia "diseotorului",
pr.i.mul trub electronk analizor de imagini ( 1 925) ; mai perfecţi-onat decît
diseooorul es.te ioonoscopul, construit în 1 93 1 de inginerul am&ican, de
origine rusă, V. K. Zworyki.n. Etaţ:ele urmă·toare din evoluţia televiziunii
presupun, în priimul ri;nd , perfE.'cţi·onama a.oes.tmi bub de lua•t vederi. Ast
fel, i.n 1 936, a.pal"'e superi-conoscopul, în 1 942 este oooSJtruii su:pe:rorticonul,
fdlosit pe soară largă şi astăzi, iar în 1 950 apare vidioonul, t ubul vidoo
oaptor de cea mai mal!'e .sensibihta.te.
ln prezenrt, ·te'lwiziunea în alb-negru a ajurns la un stadiu foarte
arvan.sai permiţînd rez:o:varea problemelor c<.> stau la barza televizillil1ii
î n culori şi care în unei<.> ţări a atins deja performanţe foacte ridicate
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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(în Japonia există programe continui de te1ENJziune în culori, pe mai
multe 0011JaiJ:e, simu1tan).
ln cadrul mUZJeului, eta!pele de încel'Cări, de căutări in domeniul
telev,iziunii, menţioruate anterior, vor fi il'll.Strate in specilal prin grafică.
Momentul rea1izării priimei tmnsmilsii reuşii·e de televiziune (aparţinînd
lui Bai·rd), v.a fi marcat în muzeu printr-�u n model în :t:u[JJCţittme a insta

Baird.
Perioada cînd televizhmeta in1cepe să

laJţiei lu i

devină un bun al maselor
( 1 945-1955) şi probleme}e actuale ale televiziunii Vtor fi prez·Mtlrte prin
exponate ori�i nale oa : rm televizor sovieti-c KBH-49 cu lentilă pentru
mărirea imaginii, caT>e estR unul din pl'imele tipuri construite în serie, un
raiddo-televizor Lenringrad T-2, U!n televizor Rubin A, montat înt!l"-o cutie
tra·ruspaTJootă, tuiburri videocaptoare, cines'Coape. Gama aoostor exponate
VIa fi oompletaltă ou o instalaţie de televiziune în cirouitt închis şi o
ma10hetă a uniUi s1rudio de televiziune.

Diver&e pa111 ou r.i de gr.af.iiCă oonţinff rud scheme tehrni10e sugestive vor
ve.ni să lămurească prdncipiru1 de fu111teţicmare, relativ compli;coat , al tele 
vizrunii in alb negru şi al celei în cu lo�ri . In partea i,ini8ilă V'Or fi prezen
tate prin g·raiiC
i ă ap1ioaţiile televiziunii în diverse domeruii, vrooum şi
schema penltru redarea Ulllei emisiuni "in dirtect", prin in.tennediul sa
teldţlilor de te1€100tnunioaţie.

Saltul făcut de om, de la ful:osiT'ea procedee]..or rudi:mootare pentru
tTarusmilterea veşti1or la dis1Janţă şi pînă la sateliţii de teleoomrunicaţie
tlr.imişi de om în cosmos, este cu aJdevărat uimitor. Tel!eg.nalful, teleifonu l ,

ri8Jd.[oul şi televiziunea simt penrtru aJC1:Ji.v:italtea omullui din zilele noastre
mij[ooce pU.,tern.iJce oare acţionează a<t�t asupra sferei productive, aî1t şi
asupra operei de eu�lturnllizare a maseLor.
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L'HISTOIRE DES SYSTtMES DE TEU:COMMUNICATIONS. PERSPECTIVES
ET SOLUTIONS AU M USEE POLYTI:cHNIQUE DE IASSY
R e s u m e
L·article

presente

monde entier et

en

L'autc,ur met

l'evolution

des

systemes

de

telecommunications

dans

le

Roumanie.
en

discussion les objectifs d'un musee des telecornmnnications,

ainsi que les objets ex�oses
musee technique de lassy.

necessaires,

existant

deja

dans

le

patrimoine

du

A Iassy, dans le cadre du musee polytcchnique, la scotion des telecommuni

cations presenten.1 premierement la prehistoire
tel egraphle, la telepbonle, la radio et la television.

.des

telecommunication,
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ARHEOLOGIE

PALEOLITICUL SUPERIOR DINTRE CARPAŢI ŞI SffiET
M.

BRUDIU

După o inforrnaţne a lui Roska Marton \ abatele H. Bre.u.i'l ar fi fost
primul oare a găsilt, in cursul voiaju lui său în ţa.rn. noastră din 1 922,
ci teva piese pale oli tiJCe la Colaou şi Vi'tăneşti pe valea Purtm.ei, ia margi nea

coroanei Carpaţilo!I" de curbură. Putem spune ·că acest moment reprezintă
şi începulbul cercetărilor privind eţJoea patleol'i'tilcă în spaţiul dintre Carpaţi
şi Siret. Această informaţie nu ne-ar prea pUJtea convinge azi de a utenti 
citatea ei, dacă în utlJti.mii 1 5 ani, pe alţi adluenţi ai SiretJului nu ar fi fost
descoperite bogate urme de viaţă .omenească d in pall.eoliticul superior şi
epilpaieo:liltic. Dar chiar în bazinul rillll.IUi Putrua au fast găsite în ultimii ani,
în condiţiile unei OO!ta·le remaniel"i, citeva pi-ese, oare tipologie pot fi atri
buite oulrturili grave'ttianului oriental şi anume fazei ilnf.erioore. Este vorba
de treli piese gălSiite de Sebastian Morintz la Bîrse;şti 2• U1terior, Jn acelaşi
loc, a ma!i făcut cercetări M. Bitiri, fără a pwtea găsi aşezarea din oare
proveneau aceste p[ese. Şi apoi am ce�t întreaga te.resă a Putnei ,
dar nru am pu:tUJt ajunge JJa alt rezultat, deoarece �colo a atcţi ona t un
puternic pr·oces de deruudare a teN�Sei superioare şi de ooluvionare a
depunerHor wilrrniene, spre ţâţîn.a teoosei mijlocii. Menţionăm că am găsit
şi noi în aceas:tă cerretare citeva aşchii, ou o înfăţJi.Jşare atipică, dintr-un
silex fumuriu de provenienţă lotca:l.ă. Mad adăugăm că cercetările noasbre
au cwpri:ns îrutre anii 1 966-1967 atit bazinul Putnei, cit şi .al afJ. uentului
acestuia, Ză'ba[a, precum şi baziruul Şuşiţei şi Zăbrăuţrut}ui. Peste tot am
intilnit aoţiunJ. puttemlice a'le pr ocesulu i de deruudare, nu numai ale depu
nerilor cuaternare, dar şi ale depuneriloc mai vechi, fapt care justifică ,
1 M. Roska, Recherches sur .le paleolithique en Transylvanie, în Bul. Soc.
Şt. Cluj, t. II, fasc. 4 - 1924-1925. Autorul face la p. 192, nota 2, această simplă
mE>nţiune : "M. Breuil dans son voyage en Transylvanie a t ro uve des traces du
paleolithique a Colacu et ă Vităneşti". Acest<' localităţi se găsesc în bazinul mijlo
ciu al Putnei, jud. Vrancea.
2 Sebastian Morintz, Săpăturile de la Bîrseşti, în Materiale şi cercetări arheo
logice, vol. VII, p. 201.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

M. BRUDIU

42

2

pînă in �. lipsa u111or &?ezări paleolit�oe care

să fie cercetate siste
matic.
Incepînld din 1 955, ou ocazia oercetărHor a rheo logice din zona lacului
de .acumulare a hi:dr;acen tr.alei de 1a Bi'OOZ , ceJ:"Iceibar>ea p&leoliticului
superior dintre Carpaţi şi SiJrelt cwea să OUinoască o anvergură neaşteptaJtă 3•
Desooperirea gTUip'Uiui de aşezări dii.n zona looalirtăţii Ceaihlău aducea in
aimpuiJ. cercettă r ii palooHtticuliui, culturi şi aspecte noi. Daică pînă atunci
OOI'lcetarea palle olirticu1lui di:n ţarta noastră se îndre-ptase mai mult spre
peşteri, acum , paleoliittioul de terasă îrucepe să fie cercetat în tr-un ritm
mai in't·erus, astlfel incit astăzi să depăşească ou mu'lt, ca reZiul.tart.e, pe cel
d in peşteri. Cerootăr:ile de •la Oeathlău, fiinld con.druse de C.S. Nicolăes'OU
P1opşor, au repretZ�en.tart şi un pri1ej pentru formarea unui grup de cerce
tă t-ori Îlil <llCJ€\<;lt dmneruru. Elle au •impulisi10Mit alpoi şi cercetarea unei al/te
zone boga-te în astrl'el de vestigii cum este oea a P ru tulu i mijl!ociu, pentru
oa în timpul din urmă să putem spnne oCă cenoetarea pale<jJi.ti'cului supe
rior a cuprins aproape î nltreaga Moldovă .şi înrbregul lanţ al evoLuţiei
culturale .şi cronologice a ·atcestUJi!a.
�ri'le pa!leolioti.ce de la Ceah'lău se gă s esc situate pe terasele
BiStriţei. Prime1e descoperiri da•tează din 1 955 dnd au şi fost săpa�te trei
aşeză·fli : urua pe temsa Biseriocii Vechi, a doua la puructul Dîrţu , iar a
treia Ia BOifu Mare. Tot în 1 955 s-a reluat săpâtuna de la Dîrţu sub c0111-

dooerea lui C.S. Nicolăe&cu-Plopşor.
In 1 956 şi 1957 cercetări•le au oontinUJart pe D]rţu şi Bofu Mare, fii nd
extinse şi :pe aHe �terase oa Cetăţilca, Podiş, Ceahlău-Lutărie, Bofu Mic,
Oraneniş, Bis-tridoara-Lutărie, Scaune şi în localitatea Secu .
Cer:ootări'le arheologi:ce din Zona Celalhlăului au pus probleme noi nu
numai din pu.oot de vedere al tehnicii de săpătură, dar mai ales asupra
�uportului pe oare se găseau aceste aşezăt1i - terasele.
Tooasele BdStriţJei au format obi.elat de cercetare îniCă din primii :all11
ai seoolulrui 1ll()SI1;ru . Dar o 001"!00bare exhaustiv ă iniCă nu se făJcuse pînă
in 1 955. De aceea originea şi cronologia Lor .tJrebuia cercetată mai amă
nunţit şi în cadrul prot'eSIU'liui de rormare a văii Bistriţei. Cerootările
81C€1Sior aşezări preiStJo.r.iJOe au adus unele datle hotărîtoare pentru stabi
llroo. oeloc două oooridOIIlalte .
Un f.apt deoseb it care a ieşit în ev�detnţă în cursul cercetărilor de la
Ceahlău a foslt c�rarea aşerzărill.or pa::ooliltioe numa:i în:tr-'lln spaţiu
restrins al CJUJ1SIU1rui mijl,oc:iu al B.US.triţlei, anume în bazi nul Răpciuni.
Faptul oceslta a f,CJSit explioot de cerrotă
o •t:orii •acestor aşe-zări, prin aceea
că aid COII1JVerg mai muLte căi dle comunicaţie folosirte şi de omul palleo
liti'C, dar şi de faruna contempor,ană lui, de � era legat prin ooupaţia
de bază
vînătJoaJ:"Iea 4 • A·cest bazim. este limiilalt în amonte de confluenţa
Bistri:citoarej ou Bist'riţa, i1ar în aval d e avansa'l"IOO pronrunVaJt,ă a terasei
OetăţiiC'a. Re1ief'llll aoe.s:t ui bazi n esrte rezultatul acţiundlor dle eroZiiune şi
aJOUmulare a reţerei hidrogmfioe de aici, p�aurn şi a mişcărilor teoto-

3 C. S. NicolăesC'll-Polopşor, Al. Păunescu, FI. Mogoşan, Le paleolithique
Ceahlău, în Dacia, N.S., X, 1966, p. 5-1 16. Vezi şi bibliografia problemei.
4 Ibidem.
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nice ale văii. Oe<rlootările dm u ltimul timp 5 a.u adus precizări

însemnate

asupra aiOeSibui paohett de ter.ase. C. S. Nd.ooilăescu-flil,OIP'ŞOr menţionează
existenţa in ace5't sector a zece terase ouprilnse între 2-150 m. I. Do
nisă arartă că în oumu:l mij101Ciu al Bistriţei, în .oare este cuprinsă şi
6
ll:o r amrtă
1Jona Răpchmi, se g�te un pachet de 1 3 teMSe • Acest alll
că �terasele s.iituarte [rutre 5-20 m de la cu·rsul actual, au fost acumulate
în Wiinn şi soulptate în HOO.ocen. Terasele de 40-55 � au �os.t depuse
inainte de Wiirm şi SiOUlptate în prima parte a Wurmulw . Terasele
uate
si!tUJate î'Thtre 75-140 m SIÎn>t de vîrstă vdllafranah.iană, iar cele sit
.

i•ntre 140�275 .m au vdlt'Sta plilooenă.
In ce-ea oe IPritveştJe prooE'Siu'l de formare a teraselor de 40-55 m
în care intră Bofu, Podiş, Dîrţu şi Cetăţica, I. Donisă menţionează că
"unJfo11ITlitatea compcmiţiei şi a oaraoteristid1or momometrice a prun.di
şunill.IOr ar.ată că ele aparţin unei singure faze de alUivi'onare. Deci după
o perioadă de adi,nlcire, Bisiriţa şi-'8 înăl:ţat tall vegu l cu circa 40-45 m,
colm8Jbî'fl!d va1lea cu prundişuri şi apoi s-a adîncilt d1in nou, detatşînrl tera

sele

respective" 7•
De asemenea s-au mai făout un1eJe observaţii imporotla.Thte de către
geologul Bie D. Ion .asupra prooesul'llli de fmrnare a teraseii. şi de depu
nere a sediJmeDJtelor oare aoopăr depOZ'itul de prunld . AICeSt ooroetă·tor
fo1osind în a.Tliallătl'e metJode;le granullome trid , mine:Ml.ogi'că şi sporopol'i
nică, 3(junge 1a următoarele IC'Oillclu�i 1asupra terasei Bofu, pe care o
consideră una şi aiC'e\ealşi ou cele de la PodiŞ, Dir\lu, Cetăţitca. Din punct ·
de vedere al delpunerdlor dis·tinge şapte orie:Oillburi : A) SIOl podzolit: ;
Bt) depozit nisipos ; �) depoz it nisipos .aTgHos de oo'loare oonuşie în
ohisă ; C) depooi.<t a vgi!lo-nisilpos ou in'teroalaţi i fine de nisip grosier şi
pietrişu ri fine, I'TtJO.ate. Strertiif[ooţia este suborizontaaă , sleni.ile preze'I11til!ld
o înrclinare
rnargtinea internă a ierasei , aaracteT.istică perioarlelor de
dev,eTSare a rîurilor. 0ri7){)1!ltul B şi C includ mart:eTialie arheologice.
D) depoz�t argi/los, dens, 'llSioart, brun-I"oşoat .aluiVial. Depunerea solului D
marohează o etalpă de rtreoore de JJa o viirură purtlernilcă la o altă vi itură
mai slabă care a permis aluvionarea ruSipuvilor fine,
şi a pi e 
t,rişuri[or fine din ori�ontu� C. E) Pietrişuri şi nisipuri grosiere de albie ,
feru.ginoos e cu di81metrul de 3-10 am. Fa:m acestui debi1 a contribuit
la tăierea paitu1lu� aoumulativ d in marteria:l.e ,gl'losiere 8•

spre

grosi,ere

In conduzie, brebuie să reţi:nJem de �a aces•t 'Oeroetăitor că cele mai
muJ.,te orizontJuJ'Ii ale temsei mijlOICii (Bofu) s-au fiO'I'IlTl3t în condiţii de
deversare a B is·triţ ei peste lunc ă . AlceaiSita e8lte dOVIeldiiă de ,,o strartifi
ooţie suborioz-c.mrta!l. ă . . . şi de urmele omului pa!leo'lirtic oare !trăia in ime
diata apropiere a apei. F1aptu� că vetre[e de f·oc şi uneltele SiÎ•nt periodic

5 Ibidem, p. 8 ; I lie D. Ion, Aplicarea unor metode moderne de cercetare la
studiul geomorfologic al văii Bistriţei între Poiana Largă şi Hangu, cu privire
specială asupra terasei Bofu, în Analele Româna-Sovietice, seria Geologie, Geo
grafie, anul XVI, seria I I I / 1 , 1962 ; I. Donisă, Geomorfologia văii Bistriţei, 1968,
p. 95.
6 I. D on is ă , op. cit., fig. 81 şi pp. 95-184.
7 Ibidem.
e Ilie D. Ion, op. cit., pp. 126, 127.
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acap€1l"ite de martleritaile fine de deversare, ne arată că omu l paleoUtic işi
desfăşure o bu nă parte din .aoti:v irtate pe luncă " .
In oeea ce prirveşte orizontul B2 6100Sta " e XJprimă dirfei'enţa eviden tă
de clim ă, ca îngheţlai'e.a şi dezghe<ţarea aUernativă a ori zontulu i activ,
Dnl�Plerea go1uri1or OClJIPBIDe anterior de l·en:hll!e de gheaţă şi formar ea
pungi1or şi p2nelor de gheaţă, a plicalţiilor ebc. (( 9•
Interpretarea situaţiei stratigrafice a aşezărilor de pe terasele de la
Ceahlău, după această schemă prezinită unele ooncOT'danţe, dar şi unele
necoooondiCllnţe eu I'leaHtăţHe •arheOlogice. Acest din urmă aspoot, credem
că I'leZultă din oonsideooroa mai mulrbor teNlSe ou depozite deooebi.te, drept
una s.ingură. Metodele folosi•te pun în evidenţă originea unor orizonturi
Sltr.atigrarfi,ce, însă nu fixea ză şi repere orooologioe, care să ajute la inter
pretarea materila.lJe<l•or aJI'Iheo1ogi•ce.
In aoearstă prirv.inţă, năzuinţa permanerută a lu i C. S. Nioolăescu
Pl�or a fost de a găsi în irute.npreta.Tea stratigrafiei de la CeahQău un
sprijin pentru •croll'ologia şi eoologila etapelor paleolilti10e îmîlniitJe acolo.

O ad·tă in.adJve:rrtenţă .apa:re în l egătură cu penele de gheaţă. A·ceastă
formă de manifes•tJare a .perig.laiCiaru[ui lin zona Ceahllău, a .fost .pusă în
�llLlli:ilnă mai intii de C. S. NirolăeoS�ou-PtLapşor ş i reounosoută şi de alţi
s,pedalişti 10• Faptul că pînă acum rezul!balbele oeocetărilor nu oon1oordă în
ceea oe prii\TiaŞte etapa clima.ti1că în oare a aMUt loc fol'!Il'lai'Iea lor, este
dovada lipsei de .eJOJ)e:rie nţă în acest domeniu. C . S. Ndioolăes.cu-Plopşor
afirmă că pelllele de gheaţă apa'l' î n ultima oscilaţie gliaiCiaa-ă 1 1 • A•ae!Ja.şi
�ucru îl anată şi N. l\1Jaiaarovici 1 2• H.ie D. Ion anată însă că penele de
gheaţă apar în perioadele in:terstadi.ale cînd materialele stra.tuJui activ,
dall:lori•tă grcwi•taţiei şi spăilări i iluvdale, umplu l.(jCUJ lenti lel or de gheaţă
veTtfCJa!e sau ori z.cmtale din sol ((. La .aoeas•tă concllllZie :ajunge prin faptul
că oonstn.tuţia rninerai!Jogilcă a pen.elor de gheaţă este identică cu a Sltra
tiul.ui B, in care aClffitoo siDt înf�pte. Deşi îtn aparenţă aoest alU/tor are
dl"€lptalte , t�i urmărinrl �arma de manifestare a pen!eloor de ghea ţă,
C. S. Nioolă€SCu-P lOIPIŞ'Or a arătat că acestea pornesc de la baza stratulu i
atribUii t ultimuJ'lli SJtadiu wiirmian şi că ele sdnt legate de procesul de
�ngheţ din:tr-Q zonă periglia'cilară, m'IJJl:t mai ooce nt'UICllt deo]t ffntr-nn inter
glaJciar. Să mai adălurgăm că 111u dieipar.te de aici, la izvoarele Bisltdţei, în
urLtima g1alciaţirune s.e arflla irusta1at un ghe'ţlar, iiar cursul ei mijlociu se
afla în .pliln periglaiCiar 1 3 •
In afară de penele de gheaţă, în eed.imentele ·1:1eraselor ou aşezări
arheologlice de la Ceahrlău s-au mai inWnit şi alJ1:Ie cri•ootruduri, cum

9 Ibidem, p. 133.
1o C. s. Nicolăescu-Plopşor, Les ph�nomenes peryglaciaires et la geochrono

logie du paleolithique superieur de terrase en Roumanie, în Dacia N.S., Il, 1958,
p. 381, 391 ; P. Coteţ, C. Martiniuc, Contribuţii la studiul periglaciarului în Ro
mânia, în Anal. Univ. C. I. Parhon, Bul. Seria Şt. nat., nr. 15. P. Coteţ, Citeva
date noi asupra elementelor periglaciare din ţara noastră, în Anal. St. Univ.
Al. I. Cuza - Iaşi (S. I) sect. Il Şt. nat., voi. VI, fasc. 4 ; Ilie D. Ion, op. cit.,
p. 134.

11 C. s. Nicolăescu-Plopşor, Al. Păunescu, FI. Mogoşan, op. cit., pp.
12 N. Macarovici, Geologia cuaternarului, 1968, pp. 44-47.
n I. Donisă, op. cit., p. 18.
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a!r fi sol.Mluxio, la Cetaihlău-l.Ju•tă•rie 1\ şi
CetăţiiOa I şi II 15, pe terasa

V!ersa.nt la
Ohiriţeni.

45

.ooumulările ritmioe Îl!l!bi1nirte pe
de 1a BisltrilciOOJra şi la Hoogu

Pe baza Oibser'VT8ţii1or asupra fenomenrel•or perig1aiciare , prooum şi în
1iuncţie de poziţia lor stratrignaifioeă, C. S. NiiCOlăescu-P.lopşor a stabil i t o
schemă cr<onoilQgkă-stmti.grtafiocă în carre se poa:te urmări SIUIOC'eSirun.ea di
f•eri,tel or cu%uri şi faze �e aoostora, în •cadlmll depo:zj•telo r stJadiJale şi
interstad�a·Le a'}e Wtirmului.
Alstfe! s-a staJbi:ll.t că cea mai veche }Qcuire omenească se Î!l;tîl.ne�te
pe ber.aiSia Oetăţi ca I , oare a f·oot a/OUIIlr
l ulată în Riss şi souliptată în Riss
Wtirnn . 16 • lntr-.o argitlă subţire de cul10are roşie depusă pe 'Pruntd au :foot
găsite cele ma� veahd l1IliE1l1te a.parţinllind auriign:aJci.�Cmu'lrui iniferuor (W I
W II) . Pe aclela!:ite teNl!Se de la Diirţru , Bis•tr1doara urmează o depunere
de lm:o�ss gri pseudlo-miiolo iană (C) în care .au fast înmlnli,te urmele aurigna
cianou1ui mijlociu, ou veftre pu1ternke, oonruşă şi urme de faună şi unelte.
Depo:zJi1tul de deasupra aces'bUiia, oare etsobe tot un •loes, dar de culoare
g:aLben-rOI'?·C'a!t (C), conţine .}a baza lu·i , in beraJS18le de La B1str.id()ara şi
Podiş, u rmele aurignaiaila.rmlui superior (pregMvetti,an). La partea supe
ri·oară a aoo�truJ depoz i•t se iiVes'c primele ndvele a : e gravettli:anului i n fe 
rior, la Cetăţica, Bistricioara şi Podiş. Spre limita lui superioară se
găseşte gravetti,cmul mijl1oairu şi a fust întâlniot la Diirţu, Bo�u Mioc, Bistri
cioaJra şi Padiş. Acest depozit (C) ou două nivele de loouire aparţine
Wtirmu:lui I I , ou cl•i'mat rece şi uSICiart .
Urm-e2:ză deasupra un Sldl brUil-roşoot ou depresiu.ni prisma.Uce (B),
atrtbuirt W II-III. La bam lui se găse.şte :fiaZia gravettianul:ui s uperio r ,
iar la parte1a superioară ·este un a:lit nivel, ·aparţininJd gravetianului

finaL

d in mrnă fooă se diemoLtă de :liaipt în d apozitul u rmător (A2) cu
structru.ră nlliipoasă, d e cul10are ruhuri1e şi ·care a f10slt atribu�•t W III.

A!ceastă

Observ.aţi!He ::.tratigra'iii•ce care au fost făcu.te în dacu rnu l cercetărilor,

au fosot compl•etate cu daJte faunistilee
de cărbune 17 s-a soobiiUt în d�i·ttlll

auri,gna�ciene,

şi Pînm;

şi :flori•stiiCe. Pe bare alnali.zelor
W II, untde au apărult vetrele
existenJţa urmă1Joat1eloor s pecii : A:bies Alba, Abies Peetdnata

SUvestris .

An.aJ.ăzeie de polen penotTu depozi,tele de tenasă au arătat existenţa
unor grălllin9e de ;anJgiooperme şi muşchi , dwedillld. u n climat perigladar

ce

·cobora cel puţ1n

,pînă la 450-500

m

18

•

F.auna din depozi•tul W II de }.a Podi�, orepl'e2;entart;ă pl'in Mammuthus
primigenilllos

şi Ronsilfer

sp.,

indică aceeaş i climă relee.

14 C. S. Nicolăescu-Plopşor, Les phenomimes... p. 384 ; idem, Fenomenele Şl
stratigrafia paleoliticului, m SCIV, XII, 196 1 , 1, 1970 ; P. Coteţ, Elemente peri
glaciare. . . , 399 ; I lie D. I on , op. c it . , p. 134.
15 c. S. Nicolăescu-Plopşor, Les phenomimes peryglaciaires. .. p. 384 ; Il ie D.
Ion, op. cit.
16 C . S. Nicolăescu-Plopşor, Al. Pă un escu , FI. Mogoşan, op. cit., p. 19 ; 1. Do
nisă, op. cit., p. 177.

1 7 Ibidem.
18 Ilie D. I on, op. cit., p. 133.
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CulturUe paleolitice din zona Ceahlău
Aşa după oum am arătat in oapito1ul preteed�rut asupra teraselor,
oe1e mali vechi dorv� de loowire rtrm.aJnă ·in bazinrul Bi:str'i'ţei aparţin
aua-.i:gmcilaniullJUi irufurior ş i se găsesc slltuialbe pe .terasa Cetăţica.
Rooa !folosită .pentru obţinerea uneJ.,telor era şiştul JllegTU de Audlia,
gresi a cu glaucondt silicifiată, menilitul şi o gres i e neagră, foarte dură
cwe imră · în oomponelllţa debitulruti solid a Jte,rasei superioa�r�e - deci.
roai l1000le.
S-a�U d esooperit ruuclee , aşchăi, lame, redoare, g rato'Bire şi cîteva
une'1te b.ifal0i.J8il.e. Din punat de vedere al telmioii drebitajului se observă
:La unele �hii unghiuri :foai1te desahlise f.aţă de supr:afaţa desprinderii,
oare se si:1Juearză în tehnlioa o1aotoniană. De asemenea dbeva fornne bifa
cial.e, ca virnu:l'i :Ealiaoee şi piese diSIOOilda:J.e, ca şi un virf ou retuş pe
laturile lungi, duiC spre trad:iţihle tetlmilcii şi fOimJe,l or mustJeriene. Pe de
altă parte se întîlneşte in laJI'gă măsură tehnJ!ca debi!bajuhlii lamelar, ou
nuclee priSiililiaJt � şi mu!!Jte g.rato.aJ!'Ie . Ne găstiJm deci în f1aza de început
a aunigrrmcianuJ.uii, cîrud persistă tJehni·ca mai veche musteDiană alături
de .oea l.ame1a:ră .
.Acest aspect s-a ma� întîlnit şi la Ri'ţ)i,oend-.Lzvoc 19 în stratul 1
aunignaciJan, precum şi la Mitoc-Val�a IzvoruLui 20 • El se mai caracteri
zează prin pre2Jell:ţla umor bi:faciale, care, ca .tehnică aparţin musterianului
şi care de fapt au fos't illltâln.ilte in muste:ni.al!lul flinal de peş te ră (Ohaba
Ponor , Baia de Fier, Nandru-Peştera Spurcată) , sau în unele aşezări
rnw�teriene de ;terasă (Boin<e?ti) .
S-a arătalt că aceste elemente bifacia!l.e nu pot defiilli , la nai, o cul
tură - sze,letianul - cum s-a pretins, ele mrt:âlnindu-se din ce în ce
21 •
mai periecţionate îln ,aull'i'gn:acian şi growe;ttianlllll. ori€1Il'tal
CaraicteDul mi:x,t al ·tehm.icil1or in faZJa de inceput a paleoliticului s u
perior - aurignataia:n iruerior - a fost remar·oalt şi de alţi specialişti r.
în aşezări ca Baroa II, unde s-oo îl1ltî.1Irirt uhelte de aspect musteroid ,
reprez-entate adesea pr:il!l rtacloare simple, oorwexe. Foarte adesea se gă
sesc aici viclruri triunghiU'lwe retn.Işate, aşchii ascuţite, oo baza groasă.
Farza următoare, a aurign:adanuliud miJlociu este mtlil<t maJ bogată şi
se intîiJJneşte la DirţJu şi Bis·tridowa-Lutănie. Din punJOt de vedere arhe<o
log�c se inilli 1fle
l sc dOIUă nivele de locuire, reprezenlbai1Je prin vetll"e ou mu�t
cărbune, oase spante şi a:rs:e şi material arhe01logk. Vetrele ave:au o formă
1:1otundă salU ovală, iar în jurllil. lm Sie î ntindeau pete mai slabe de
cenuşă, SI8IU g-ropi umplute cu cenuşă, oase şi cărbune. La DîTţu a apă·

19 Al. Păunescu, Sur la succession des habitats paleolithiques et post-paleo
Whiques de Ripiceni-Izvor, in Dacia, N.S., IX, p. 20.
20 M. Bitiri, Cu privire la începuturile paleoliticului superior în România,
în SCIV, 16, 1965, 1, p. 5-16 ; idem, O Ha'laAbHOM amane Bepxneeo Ila.Aeo.n,uma 6 Py.u
nuu, In CTJiaTHrpa!I»HJI H IIepHoi(HBaiV'IR naJieOJIHTa BOCTO'lBOM H 'lBBT3.JJllhlit EBpOIIH,1965
2 1 C. S. Nicolăescu-Plopşor, Al. Păunescu, Fl. Mogoşan, op. cit., p. 2 1 .
22 Lad
islau Banesz, Quelques conditions sur l'origine, la subdivision et l'exten
sion de l'aurignacienne en Europe, în Slovensca Archaeologi, XIV, 2, 1965 ;
Ka.rel Valoch, Evolution the Paleolithic in Central and eastern Europe, în Current
Antropology, V, nr . 5, partea 1, 1968, p. 22.
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I"lllt in ZOill8 SUJdiieă o pînză de arsură ou ll1lll'lit cărbune in cuprinSIU! ei
şi ou puţine res·tJuri de fa�Un.ă şi piese l.Ji,tk'e. In legătură ou acest aspect
a fost emisă şi părle� portrirvilt căreia ar fi vorba de incendierea uned
păduri miCii , ou scopul de a d€00hide un •orti2lont mali lmg de observaţi e

51pre sud.
'
Roca fo[IOSirtă de a.oeşti loou itori ena tot de origine loocală (şis.tul
negru de Audîia, gresia cu glau:coni:t). Din aJOeSJt pUIIlJOt de vedere s-a
observtat un pr ocentaj dilfeni,t in oe'le două nivele. O gamă mai dive:rsă
de I'IOOi a fost fo!osîrtă de loouă/tlorH accleaşi etape de la Bis.tricioara

Lută·rie.
Din punct de v.ederte al tehnicii de lucru se mad ob&ervă unele re
mi•ntscenţe 8ile tehnliiCii mu.srtJedene (alŞcltiile) , dar aspootul dom[II'lJa[lot îl
�ormează induSitria lame lară. De aceea putem menţiona , din punct de
v•edere tiJpo/klgiiC : lame:e (unele ou retuşe de folosire}, gtr'aboare!e pe
aşchii sau lame, oare pot fi duble sau carenalte. S-a găsi1t numai ,un
singur buri:n . Din pu:n1C't de vedere foo1ndst�c s-au întîlnit I'es-tu.ri de
bovlidee.
Ambele nivele sirut alt.ribuiLc aunignaaianului mijlociu. Această fază
a au r.irg rua1Ciarnuliu1 :este attJes.tată în ţara ruoastră a�tîlt în aşezări de peşteră,
cît şi de terasă. Aspectul deosebi·t al amignaciaruulu:i din cele două f eluri
de �ezări constă în aceea că [n peşteri (Baia de Fi·er, Ohaba Ptmor,
Băi:le HeT'cuJane, Cheia-Dobrogea, Gura Oheii-Rişrrov, Peştera, Cioclo
vina), l'ocUJirea esrtc de s.cu.J:'Ită durattă , �n 'timp ce pe terase (Boineşii,
Remetea I, Cremenea-Ţara Birseti ; Hăbăşeşti, Mi.toc, Rilp�cen.i-Moldova ;
VădastTJa�Jtenia ; Mailu-Roşu-Giurgiu, Sro�a-Gilllir'giu, Oiuperoen:i Tur
!llu-Măgurele-Munten.ia ; TJncova, Româneş·ti-Dumbrărviţa, 0�-Ban:at)
aşezăr.hle si:n:t mullt mai boga!te în ma.terilaJ Utrlc, fartl111i.stic şi vetre de
&>c. Asupra aurignlalcioouil.ui m ij looiu s-ar mad pultea face o observaţi e în
legătură cu idura1la lUii : cel din Oîmpia Rarnâ:nă cunoaşte o existenţă
prelrtmgi•tă, ilar oeJ. din Banat, tot după o existenţă prelungi•tă vine în
oonltalot Siporacliic oo aeaL.aJtă cultulră a pa:leo'lrlltrlou1ui Siupe rior - gravet
ti.anul ; în Slchimb aurignacia.nul mijlociu din Molidova cunoaşte o exis
tenţă mai scuntă, de fa�pt evoluează spre o nouă etapă - auri.gnacia1I11Ul
superior - pregravetian.
Această etapă apare in aşeză rhle de la Oeahlău şi Bistr�dOiara-L u 
tărie. ln ni'V·elul arheologic res.pecti'V s-au înltilnit şi vetre. Tmbuie de
rntenţioni8Jt un fap!t de'<JISebit la Blistmiciloa:ra-Lutărie, UJnde vatra ere de
formă ovta1ă şi arnena.jartă ou pietre, iar în jurul ei erau aJ.te gropi ovale

mad mici.

Roci·le �olooii:t•e în această eba.pă penltru prel'Uiera r e erau dtn regiunea
carpa!tilcă : men:iiliilt, şist negnu de Audda, gresie cu gla'lliOn:i
O 't. Pentru prima
dată apare aoum şi si.lexul din ZJOna Prutului, de oaliialte superioară.
Utrl.laijuJ 1i1ti1C se cOIITlpune din gratoare pe .Lamă sau a.cşclli i , burine
de unghi sau mediane, nuclee co nice , lame şi aşchii, uneori purtînd
retuşe oblice sau de .foli osire. Men.ţiJonăm că s-au găsit dt:eva une1te duble
precum şi oî:teva ou retuşe ab rupte proprii grarvebtian.ul'lli . Acest lucru
a pemllis oeroetă.tloTH'OII' de la Ceah�ău să considere acest nivel, drept
aurig111aciian superioc pregraJWittrla.n.
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Apariţia aui"liiginaci<aruudui in wna Ceahlău credem că trebu ie pusă
ICU etapa clittnati�ă Wiirm I-II, oînid clima mari bLîndă a
intel'glaiC!iaruh.Ii a delteimJi1!1at părăsilrea �1Jeri1or şi ocuparea teraselor.
Am văZlu.t mrm cei mai VJOOhi loouirtori de pe va:Lea Bistri"Qei, mtîln1ţi
pe C>e�tăţioa, arveau in utilajuJ. Htirc inJcă nnele trăsături de traddţie mus
terian ă . De unde au arpărut aici încă IlJU se poa•te srtJabHi, deşi s-a emi s
părer.ea , IOaf\e ni se pare plauz.1b1lă , .că ar .avrea orig·inea in 2lona es.tilcă 23•
Dar impartbanlt ffite :liaptul că întreaga lior evoluţie a avut loc î n :rona
carpatică. O situaţie asemăln.ătoaf\e s-1a mai întîlnit şi la Rllipi•ceni. Deşi
întf\e oele dou ă oen1me de loou ire aur1gnaciană - Ceaih!l.ău şi Ri,pibelni -,
există o C'Ol1100rdanţă stratli.rgra;fică , în UJtiLajuil li<tk se observă şi unele
deosebiri. Es:te 'Vlorba de menţinerea unor piese bifaiCilaLe şi .în oelelaJte
etape, fapt ne[nltilJnH la CeahJ.ău, decit in etapa ani:niJgnaldanului infei'ior.
In oeea oe priveşbe sHr.şitul aur1gnaJaianului prim absorbirea luă
t!Pepta.tă de cărtfle foi1Jdul gravettirarr1, s-a putu.t vedea a:tî;t la Ceahlău
oî't şi la Ripăccni că legătura este apmape orglanilcă. Dar nu numai în
Mo1dova s-a întîln i t aceas tă si,tua.ţie. Ln CehioolavaJOia, B. Klima araJtă
că "ev;oluţia industrirei gravetti<ene îrucepe prin dteva forme încă raurigrna
ciene, găsinrdu -se î n ace l·aşi timp un mare 111umă·r de :f\orme gravettiene
oare sî:nt chiarr forme mi•cf'oli;tice" 24 •
Din puniO't de Vledel'e ·cul,tural şi stratigraf.ic, în aşezărHe de la
Ceahlău , după aunign.a:c::ranul superior urmează gravetttianul iclerJor. Este
întîlnit pe terasa Cetăţioa I, Bistridoara-LutărJ.e şi Pod.irş . Niwlul arheo
Logic .conţine pe Ungă utilajul Htirc şi urme de vetre în toate cele trei
C!IŞee:ărti. mrenţion<11t e.
Urne�tele .tipice gravettianuluri s[nt în aoearstă :flază de înooput, mai
rare. Oele mai multe <aparţin ca tego rie i gratoarelor .şi burinelor . O uneaJ.tă
deosebi tă care a apăru t l a C etăţica este gratoarul-bec 25• M ate ri a primă
este formată din cunroscute1e roct �·ocale, la caf\e se adaug ă, într-un pro
centaj mrai m:af\e aoum, roca de Prut de bUJnă carl�bate. In acest ni.vel au
maJi. fost 1ntî1n1rte şi resrt:uri faunistice de Equus caba:Hus �osrsilis la Podiş
şi BisrtrJ'Cioara .şi de bovidee la Bistridoara.
Gravettianul mijlociu. Această etapă este bine documentată la Podiş
şi Bis!tri'cioo.ra-Lutărie şi în tr-o loclliire mai puţin inrt:ensă la Bofu Mk,
Dî rţru şi LUJtărie-Oeahlău. Stratigra:fk, se găseşte si.rtuată la pwtea supe
rioa ră a loesrsu1ui galben-roşoaJt. Şi acest niv·e� oonţi'l11e urşroore u rme

în legătură

de vetre.
Din punot de vedme al utilajului li·hlc se observă o creştere a vîr
fUJrilor de tip z•is "La Gmvette" a burinelor, faţă de grravet1:1iJaJnul i nfe
ri!Qr. Ca tipuri exoepţtona1e, în repertoriul ttpolog,irc al ra�CeSte.i etape s-au
găs1t o s emilună artllipircă şi un măcroburin. Oa dimensiuni, pî-ese.Le a:oestei
e<tape ounooc o tendrinţă de mi1crolirtiwTe. Materia primă de bună caJi1tate,
crigin111ră de l•a P11ut, este tot mai lal'g fulosi1ă, uneori în procentaj de
23 Al. Păun€SCU, Sur la succession., p. 22.
24 B. Klima, L'Etat actuel des problemes de l'aurignacienne et du gravettienne,
în Archel. Rozhlendy, XIII, 1961 / 1 , p. 1 19.
25 Fl. Mogoşan, O nouă unealtă paleolitică, în SCIV, XIII, 1962, 1 , pp. 87, 89.
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620fo (Bis tricioara) . Ca faUIIlă este prezent Equus caballus (Podiş Bistri
doara) .
.. ,
Gravettianul superior ooupă, ca poziţie stratigmfică, limita dintre
S'tratJul de 1oees voşu-galben şi stre'bul brun-mşu ca:re-J suprapune.
Aoeastă etalpă este documentată mai bine tot la P odiş şi Bistri.cioara
Lurtărie. Urmel•e de vetre sî.nlt slabe. Categoriile de uneLte sînt aceleaşi
oa şi în etapa an•teri'Oară. O schimbare se observă in ceea ce priveşte
procentajul vâ!rful'li.loc de 1lip zis "La GraV'ette" şi a lamelor "â bord
abruttu". Totodată seade �ooontaju1 la g�atOoa!re şi burme. Rocile cu
nosoute s�nt folOSii te dntell1S pentru prelucrare, urmate de silexul de Prut.
Gravettianul final es� etapa in car.e l ocu irea paleohtică a cuprins
aproape toarte t·erasele baziruuJui Bistxiţei din zooa Ceahlău . Incepind cu
oea ma� înaltă de La Oremeruş, se mai întîlneşte pe Cetăţica, Bofu Mare,
Dirţu , Borfu Mic, Biswidoara, Podiş , Oetăţi.ca II şi teresa Biseridi Vechi.
Din niveLul arheologic lipsesc vetrele şi resturile faunistice. Din punct
de veder.e rtipologic, la oaJteogor.iile de .piese din etapele an terioare se mai
pot adăuga altde întîlnite în anumilte aşezări ale ace'Sitei etape, dar în
numă r mic. Menţionăm printre aoeSJtea lamele trunchiate obUc şi retu
şate, persoarel•e, gra•toruJ.-pemoar, un vîrf de tipul oolui azili.an, lame de
formă rectangula ră cu retuşe abrupte pe margine , vîrf ,,â craJn atipique",
lame de ·tip "coup de burin", vfirfuri de t1p "Viiehle". Nucleele si n t
în g.eneml. p rismatioce sau nerogu1ate. 1n ceea oe priveşte procentajul
la tipurile de barză, grr-artoarele, burill1ele îşi menţin aceea şi s]tu aţie ; în
sd1imb vîrfurile zise "La GravettJe" se poate spune că cunosc o creştere
la Bofu Mare şi o s.cădere în oolela1te .
Materia primă era folosită in cantităţi diferite, din pUJnot de veder e
aJ origiinei ei. AS'tfel la Bofu Mare roca locală are p:riori,tarte, în schimb
la Dîrţiu .aooot loc îi revline silexu[ui de Pmt.
In cee a ce priveşte :m:icroUtismul, el atinge grade diferite pe aceste
te:rase. Gradul cel m<ali avansait de microlitizare este în>tîln·it la Dîrţu şi
Podiş. Dar se poate afirma că nici mrucrolitismul (unelte mai m.aTi de
7 cm) nu ffite s trăin din .complexul de la Ceahlău. La Bafu Mi� şi
Bistridoara-Lutărie cunoaşte o propoM;ie mai ridicată ( 1 1%) faţă de cele
lalrte aşezări.
Comparate ou aşezarea d e la Ripiceni-Izvor, aşezările de aici, cunos'C
un gred mad mic de miorolitizare. Şi din acest punct de vedere, aşezări
oa Dîrţu (48%), Podiş, se aseamănă cu Movileni-Heileşteni 26, PUiricani
(460fo). Dar gradul cel mai avansalt de micmlitizare in aceas tă fază a
gravebtianului orienlta1 s-a întîlnit la Măluşteni IV.
Un tip de uneaJJtă oare s-a întîlni.t la Bofu Mare - persoa:ml anunţă prezenţa unor inf1uenţe magdaJ:eniene in această zonă. Persoa
7
rul s-a mai găsi.t şi l·a Movilooi-Heleşteni ca şi la Pu:ricani 2 , Măluş
28 •
tooi III şi Măluşteni IV
26 Al. Păunescu, Cercetări paleolitice, in SCIV, 17, 1966, 2, p. 327.
M. Brudiu, Aşezările gravettiene de sfîrşit de la Puricani şi
Danubius, IV, 1970, Galaţi.
28 M. Brudiu şi Eugenia Păpuşoi, Cercetări pa.leolitice la Măluşteni.

27
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In afară de aceste elemente, lamele trunchi�a�te şi retuşalte, Jamele
denticuulate vin tot d.iln meldiul magrlaleni.an 29. Acestea reprezintă în cele
din urmă, absorbirea runor eliemente ma'gid2fi,eniene de că·tre grcw•e.ttia
nul final 30• Cel mai VetOhi oontacrt d i ntre g�avetti.an şi mag:daJe ni1an a
avut loc acum 1 7 000 .ani şi a fost SIUI1prins Ja Novo Dna•ben'icke, Sagva:r şi
Moldovo V/7 31• ln afară de aceste legături, în cadrul Moldovei, gra
vetti:anul de la Cearhlăru mai are arfini•tăţi tipol;ogice ou a:şezări de la est
de Prut, C'Wl1 ar fi Bolşaia Akka rja. Un alt aspeot oare se desprinde din
aLŞezăriile de la Oeahil.ău îl formează dtJeva pi·ese ge0111e
1 trice (semiluna,
piesa de tip zis trapezi<:flormă " Vi.e ltle " ) , ca şi altele ddn aceeaşi p e rioa d ă 32 •
Cara<cteruiJ. microliif.izării şi al geometrizării este ev�dent în faza fi
nală dar se î•ntîln!eşte şi la aJte grupe ale gra,vetbil8illu:lui o rie nta l , cum
�este ace€1a de lJa Pa<v lov 33• Amrin'tim acum că in cadrul gnavettianu[u i
ori•entall s-.au di,s.ti•DIS mai m u U e gru pe 34 • Sînt bine ounoocu;te cel.e di n
Cîmpia Rusă : a NistnuJui superi or ş i m ij l ociu , a Niprulu i, a Desnei,
Donulu i (�o,.tenkti), î1n z ona Mării de Azov şi a Mării Negre. In ultimii
ani J. K. Kozl1owski a ară1bat că în regiunc-1a Carpaţi1or se găseoc nouă
centre gr:aJVethcne, stabilite p2 baze s tatistke şi tipologioe. Re-ferindu -se
la grupa gmv ettianu:ui de la Ceahlău, o oolliSideră oa aNÎ'nd o dezvl()lltare
·

locală începînd d�n Wilrm I l , pînă [n Wilrm III . O canaoberi�Stică con
stlan.tă a graveHia.nului de alei eSJte preponderenva gratoare1or asupra
burine[or şi o af:.I1mare crescîndă a pi<eselor â dos şi a v6:rfuri'lor d e tip
zis "La GJ.ia1V'ett1e'', de-a lungul dezvo1tăl'ii sa:e.
Refoeriotor l a dezvoltarC'a graJVoetti�anului de aici pu;1Jem spune că e a
s-a petr.eiCU•t în partl'u ebapc, la fel ca şi ce l din staţiunea Hipi10e111 i -Izvor.
După cum vom vedea, unele etape s-au mai găsit şi in alte staţi u n i
de pe ViaJ,ea B:.striţei, cer<Cetiate în uLbimul timp. Comparat cu a l• t€ centre
a�e gravelttwa:nlrlui OI'i ental , vedem că în zona Nistrul ui, La Molodovo V
eVJOOuează în şapte nivele 3S, iar ÎII1 C ehns lov.acia 36 în şase nivele (trepte) :
1-3 Pet rko v ice , Dolni Vestonice (staţiunea inferioară, Dolni Vesto nice
(sta:ţltun.ea SJlliP€rioară)=Wilrm II-III ; 4, Pâ!Vlo<v, Predsmost ; 5, Morn
vani şi Liibn ; 6, H!!ani!Ce, Malomeri'Ce-Borki=Wilrm III .
I n peviiOadia care a urmat înJcheierii cel'cetărHor d e la Ceahlău au
fiost de510ope1Tilte şi cercetate aşoerzănile de Ia : 1) Buda-Dealul V.i ei 37 în
29 A l . Păunescu, Evolutia uneltelor şi armelor de piatră cioplită descoperite
pe teritoriul României, 1970, p. 24.
30 B. Klima, op. cit., p. 1 29.
31 1. K. Kozlowski, Quelques probleme de la subdivision chronologique du
magdalenien en Europe centrale, �n Arh. Polona, X I I , 1964, pp. 187-189.
32 Al. Păunescu, Evoluţia.. . , p. 24.

33 A.

P. Cernîş, lla.tteo.rtumuttna cmoAnKo 6 Mo.rtao6e, V, Kiev, 1961.

34 1. K . KoZ'lowski , Z problematyku badan nad przentYslem gravecim w
regionie Karpat., in Acta Archaeologica Carpathica, I I I , 1961, 1-2, pp. 35-36 ;
Al. Păunescu, Evoluţia . . . , r. 2 1 .
3 5 A . P . Cernîs, op. cit.
36 B. Klima, L'etat actuel du probleme de l'aurignacienne et du gravettiene,
în Arh. Rozhledy, X I I I , 1961, 1, p. 1 19.
37 C. S. Nicolăe>cu-Plopşor, V. Căpitanu, C. Buzdugan, V. Ursache, Săpăturile
arheologice de la Buda, in Materiale, VII, p. 1961, p. 21 ; V. Căpitanu, C. Buzdu-

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

11

PALEOLITICUL SUPERIOR

51

OOJre s-a găsit un niveJ. apaTţinînd gravettianului mijlociu şi alte două
nivele de liOOUire sporadică ; 2) Lespezi, tot un nivel din gr8!Vettian1U l
mij.lociu 38 . Ambeft•e aşezări se găsesc pe oursu'l inferior al Bistriţei. .Aina
��zele de c14 au da.tat .aşe-zarea de la Lespezi în jur de 1 6 coo ani î .e.n. 38 b.

In aşeZiarea de la Buda s-a găsit un complex de oase, întregi scau
reltezate şi diS(pl!Se pe o suprafaţă de dţiva metri pătraţi. Aicest complex
a :tios.t expHoat ca reprez,entînd marterialimrea 'unor practi10i magice ou
oaraoter cinregetic ale Jocuirtorilor de aiiCi 39• S-ar mai putea menţiona unel-e
afini•tăţi tipol.IOgice între a�zarea aceasta şi cele din stratll'l inferiror de la
K10stenki IV A·lex,anrdl'10Vka 40 •

In u1Jtimul timp au mad fost ceroetate alte cîtwa �ezări în Bazinul
BiSJtriţei . La Bi10arz, pe t�erasa Ci'llilg
l i, M. Drăg<ibescu 4 1 a găsilt un ru!Vel
de loouire din gravet•ti•a111u l supEmior. ln afară de materialull !H.ire, cu
bandinţă de mircroHtizaT.e, au .fost �observate uşoa re unn:e de vetre.
Lîngă Pl81t:ra Neamţ, pe par.tea srtlîngă a terasei S1Up2'Tioare de lîngă
Bitoa Doamne i , la punctul "Poiana Cireşului", au fă,out săpă·turi într-o
aşezare pa.!eo'litkă mai întii C. Scoi1pan ( 1 963) şi arpoi V. Căpi.tanu ( 1 968).
A1cesta din urmă a prezentJa·t materialul descoperit, din care rezuaă exis
tenţa aiei a trei ni;vele de locuire, începînd ou gravettianul mijlociu,
continuînd ou cel superi:o�r şi fdrud 4 2 •
Acelaşi oerc,e.tător a mai făout şi alte descoperiri de surpnafaţă în
ba.zinul rîului Biloaz-Chei, inididn:d Urrmătoarele puructe : Batr1dos II, Ciur
dărie, Faţa Cupaşului, Dosul Cupaşului, şi în Bicaz-Chei pe Dealul
Bi.serioii.

TQt în spaţiul dintre C&rpaţi şi Sire-t se mai pot menţiona şi alte
descoperiri, dintre oare UII1a mai veche, cu oaract:er fortuit, provenind
din prurudişuri'le Moldovei. PieSia reprez.ilntă un graroar şi a fost desro
peri•tă .în apropierea oraşului R!oman 43•
In ultimul tirmp între Siret şi Mraldova în apropiere de Pr�ni, la
Valea Seacă, p11of. N. Z:ahar.ia 44 a găsi,t, pe un :tiragment de teresă din
aaeastă oomună, cff-tev'a piese pe ca.I"'e le atribuie au ri �acianului (?}.
gan, V. UJ·sache, Săpăturile de la Buda, 1959, în Materiale, vol. VI I I , 1962, p. 142 ;
V. Căpitanu, Descoperiri paleolitice in bazinul Bistriţei, în Carpica, I, 1968,
Bacău, p. 13 .
valea Bistriţei, în SCIV, X I V,
38 M. Bitiri, O nouă aşezare paleolitică pe
1963, pp. 1 3 5- 137 .
6
3 b In formaţie primită de la M. BHiri, penlru care îi mulţumim încă odată
aici.
39 V. Căpitanu, Descoperiri paleolitice.
40 Al. Păunescu, Evoluţia uneltelor . , p . 22, nota 50.
41 M. D răgotescu, Aşezarea paleolitică ele la Bicaz, în Carpica L 1968,
pp. 17-22.
42 V. Căpit:anu, Descoperiri paleolitice in judeţele Neamţ şi Vaslui, în Carpica,
II, 1969, pp. 7-15.
4 3 1. Si mionescu, N. N. Moroşan, Une station aurignacienne en Moldavie, în
Bulletin de la section scientifique de l' Academie Roumaine, X, 1926, nr. 3, p. 64.
..

4 4 N. Zaharia, Descoperiri pa.leolitice în Moldova în perioada anilor 1 952-1957,

în Arheologia Moldovei, I, 1962, p. 35.
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Dar cea mai impor:tam.tă descope-rire este tot în această comună în
s:a•tul Topile, unde cerce<tăt orul Al. Pălunesou 45 a î'llltreprins ample cer
cetări. �rea aparţine gravettiJanlului final, avînd strinse sirnili.tudini
tipologice ru DîrţJU, Mav:ilen.i-Heleşteni, Purioani.
In COillCluzie , !pUitem arăta că spaţiud dinlbre Carpaţii răsă:rirteni şi Siret
a fost locuit de omul pal.roliticului superior înJCepind din Wfum 1-2 şi
pînă la s�îrşitul ta'Offitei gla.ciaţiund. Cele două cuLturi aJ.e paleoli.tioului
superlior de la noi - aurignacianul şi gravettianlul - sînt prezente aici
şi ounooc o dezVOtltare ewlutivă. Nu putem şti mai prucis de unde aJU
apărut primii locuiltori ai aurigm.acianulrui inferior, dar oonota.otul au rig
n'acian.U!l.ui superior pregrevettian ou grave.ttianull. a fost surprins aici ca
şi la Ri.piceni. Toată această evoluţie a paleolirtioului superior de La
Ceahlău nu se intmneşte pe aceeaş i terasă. Cercetindu-le însă stratigi'Iafic,
tipologie şi sd:.altistic s-a ajuru; la racordarea tuturor nivelurilor intr-un
�anţ evolutiv. De aceea nu putem spune că aceeaşi comunitate s-a dez
vollbat pe loc o vreme îndellrungată şi . nici nu ne pu.rtem aştepta Ja acest
!JU·cru, deoareoe specifirul lor de viaţă nu e ra cel sedentar. Unnele lăs a.te
tntermirtenlt în cele citeva nivele arheologice, reprezil!ltă popasuri sezo
niere ale unor grupuri de oameni, mereu în deplasare, du pă vinat. De
aceea prin dezvol-tarea looală aii" trebui să î nţeleg e m locul sau mai bine
zis spaţiul în care ei pendulau generaţii d upă generaţii. Un astfel de
spaţiu ar putea fi cel dintre Carpaţi şi Siret, sau poate dintre Carpaţi
şi Pru.t, deşi la Prut se simt, mai preg.ruant, irufluenţe dinspre răsărit.
Ccr-edern că nn peste muH timp, dacă se vor oontirlliUa ceroetări:l.e , şi
bazinele celorla!l.te rîuri confluente SiretUJlui, vor arăta că aru fost osp.ita
liere omului palrolitic în perioadele cl imati ce mai aSipre sau mai blinde
ale gLadaţiunii Wiirm .

LE PALEOLITHIQUE SUPERIEUR ENTRE LES CARPATHES ET LE SIRET
R e s u m e
On pass e en <revue les anciennes decauvertes de Bi�t i et les impor.tantes
<reche<rches de Ceahlău-Di<rţu et Bofu, faites pa<r un collectif dirige de C. S. Nico·
laes.:u-PlopŞOT.
Les <rechei"Ches ent<rep<rises ont penni a prec i�e<r d'impo<rtantes conclusions sur
les habitats paleolithiques situes su<r les te<r<rasses de la vallee de Bistriţa ainsi
que l'inte<rp<retation stretig<raphique.
On a p<recise que les plus anciens temoignage de !'hab itat humain se
<rencontrent dans le bassi n de Bisrtdţa, SUii" la vallee Ce.t ăţ ica et qu'ell('5 remontent
â l'audgnacian infedeu<r.
L'auringnacian moyen est rep<resente par les decouve<rtes plus riches faites â
Dirţu et Bistricioara-Lutăria. On const>aJte que l'aur.ignacian moyen. de Ia Moldavie
a une existence plus courte en evoluant vers l'aurignacien superieur pregravettien.

45 Al. Păunescu, Locuiri gravettiene orientale descoperite pe teritoriul co
munei Valea Seacă şi unele concluzii asupra gravettianului oriental din Moldova,
în SCIV, 2 1 , 1970, 4.
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Cette etape est documentee dans les habitats de Ceahlău et B istriţa-Lutărie.
O n doit mettre e n .rapţorl la presence de l'aurLg.nacila.n dans La zone de Ceahlău
avec l'etape climatique Wiirm I-II, quand le climat plus doux a determine !'aban
don des grottes et l'etablissement sur Ies terrasses.
Dans les h<:��bitats de Ceahlău, apres l'aurignaci.an superieur le grervettien in!e
rieur documente sur la terrasse de Cetăţica I, ă B i stricioara et ă Pod iş.
Le gravettien superieur est documente ă Podiş, et Bistricoara-Lutărie ; quant
au gravettien final i l a gagne les te�:rasses du bassin de la Bistriţa, de Ceahlău,
en se caracterisant par le fa.i t que le::. outils deviennent des microlithes.
On mentionne encore les decouvertes gravettienes pres de Piatra Neamţ,
puis celles du bassin de la riviere Bicaz-Chei. celles de Roman, Paşcani-Valea
Seacă et Topile.
En con c · us i on, l'espace d'entre les Carpathes orientaux et la riviere Siret a
ete habite par l'homm::- du paleolithique superieur depuis Wiirm I-II jusqu'<i la
fin de ce.tte etape.
Les deux cultures du paleolith ique superieur de chez nous, l'aurignacian et le
gravetienne ont un developpement evol utif.

Le paleoli<thiquc superieur de Ceahlău 'ne se rencontre pas sur la meme tPr
rasse pa.rcc que les communautes hum.aimes n'C<t.a.ient pas sedentakes en ce mo
ment-la, les vestiges decouverts etant les temoignage de !'habitat saisonnier des
groupes d e chasseurs.
C'est la raison pour laquelle on considere que le developpement local signifie

Le mouveme[}t pendulaire des generations paaeolitiques dans le meme espace situe
probablement entre les Carpathes et le Siret, voire dans la zone d'entre les Car
pathes et le Prut.
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Aşezarea romană de la Bărboşi-Galaţi, cunoscută şi cercetată de
foo.rtJe mud:tă vreme a fost semn!alattă îrucă de cronrioarul Milron Cootin 1
şi Dim.iJtrle Oan.temir 2 ·cai'Ie citează şi unele ÎlnSicript'ii găsLte acolo. Din
anul 1 8 34 se poa•te o0111sidera că au ÎiiLCeput ce1'1Ce'tările oarecum compe
tente, că1ci paharniiCul Gh. Săulescu, prof.e!Sior la Academi·a Mihăi'lea111ă djn
Iaşi avea deja o pregătire de specialitate. In studiul despre Bărboşi ce-l
publiÎICă în anu'l 1 8 3 7 .apare planul general a l aşezării l'omane, :mroţiorillnd
deasemen.i oastelilum-url, castrul şi aşezarea civ il ă 3 • Descoperirea în anul
1 9 1 2 la Ş·endr c'llli a unei inscripţii dedilca.te lu:i Heroul'e InviotJus de căltre
Iulius Iulianus qui et Rundacio a realdus Îll1 atenţia SlpeiC'iaHştilm pmblema
stăpînilri'i romane în sud u1 Moldovei, căreia Vasile
Pâ!'Van îi consacră
uiillll l din s1lud'iiue sale 4 • Săp ă.tu<ri ou rezultate î n,SJe mnate au fost efectJu
ate de prafes10ml Gh. Ştefoo 5 şi în ultimi.i ani de colecti'VUl COI11dus de
prof. N. Gostlar 6•
A�ăburi de impor:tanteil.e d eeo()!)eri ri prtivind constl'll!cţiHe miJitaJre şi
oiv:ile in cupri n<sUil căl'or•a au fost gă&ite unelte, a:rme, oeoomkă de o
mare divel'Sitate s-au aflat şi obiectle de podoabă 7, numwoase şi variaite :
fibule, cercei, a10e de păr, apLi1oe, mărge�e, i nele simpLe sau ornamentate
din metal sau pastă de sticlă.
1

Miron Costin, Opere, Bucureşti 1958, p. 267.

2 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldorei, UucurPşti 1956, p. 53 .

3 Gh. S ăulescu, Descrierea ist orica-geografică a Cetăţii Caput Bovis (Capul
Boului sau G hertina), Iaşi 1837.
4 V. Pârvan, în Analele Acad. Rom., Mem. Secţ. istorie, se r . II, tom XXXVI
nr. 4 , Bucureşti 1913, p. 106- 1 1 1 .
5 G h. Ştefan, în Dacia, V-VI (1935-1936), p. 341.
6 N. G ostar, în Materialele, VIII, r . 505- 5 1 1 ; S. Sanie, în Danu bius, I I-II I ,
p , 8 1 ş i urm. ; S. Sanie şi 1 . T. D ragomir, i n Danubius, I V , p . 135-142.
7 S. Sanie şi 1 . T. Dragomir, în Danubius, IV, p. 137, fig. 7/3-5.
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Noile deGCO\..erdiri, vin să adauge acestora, pi"imele produse a:le glyp
ticii romane semnalate pînă în prezent, la Bărboşi, două piese, o camee
şi o gemă.
Cameoo (fig. 1 13-6) ou dimensiuni le : lungimea - 2 cm . , lăţimea
- 1 ,6 cm. şi griQsimea 0,6 am . , este Lucrată în opal aJb comun 8 şi reprt-
zintă chipul unei f.emei cu faţa lată, gura pli nă, uşor îru1lredesdnsă, nasul
drept, ochii mari, păru l cmdulat şi două coarne scurte dispuse de-o parte
şi aLta a oapu[ui. Este imaginea Mediuzei, ·Cunoscută din arta antică îrucă
din sooOilru[ al VIII-4ea î. e . n. pînă în primele s ooole ale erei noastre 9•
Ea apare pe ceramiloa în nc•lief elenistică 10, pe pmduse de metal 1 1 şi
monumooie din pilatră 12• Longervitatea .acestei i m agini se eXiplică într-o
primă per ioad ă rpl'Îill 'oaroorerul profila:otic şi apot r opai c ce-i era atribuit 13,
a1poi ca simpl.ru motirv decorativ. In reprezenrtările Med u�ei se observă o
evoluţie de Ja tipuJ arhai·c : cu faţa lată, simetrică, gura plină , ochi mari,
pr.oomin:enţi şi răi, ruasul pilat, cu şerpi în păr, simbol al m în iei la chipul
frumos, callm din. perioada C!lastcă 14 •
Cu toată :flreovenţa Medu zei in glypilkă, analogiile cu tipul repre
zeatat de oameea de la Bărboşi sînt destul de puţine. Dintre ele mai
apropiată po.abe fi ooosdd.,erată cameea da/tlată în seooJul al II -lea e . n . ,
descoperită într-o aşezare d i n lliitannia romană de lîngă actuala localitate
Havant 15• O oamee din caloodon alb cu reprezentarea M ed uzei es.te sem
6
nalată şi în Dacia la Poroli&sum 1
Cameea din Britannia (fig . 117, 8), la care pot fi încă bine observate
şerpii şi arirpiOOII'ele, rpare mali ti mpurie decit cea de la Barboşi la care
stilizarea este mai pronunţată şi o putem alasif:ica între reprezentările
tîr�ii ale Medu:rei, din secolele II-III e. n . , perioadă de decadenţă a glyp
ticii romane 17• Oont.eXIbuil arheologic în oare a fost găsită - nivelul al
II-lea tOOman din oaste1lrum 18 corufirmă această datare.
A doua piesă , o gemă (fig.
1 1 1 , 2), ou dimel!lS iu n ile :
l ungi mea
0,95 om . , lăţimea 0,7 om . , grosimea 0, 1 5 cm . , luoraltă din sa rdony x 19 de
culoarea ·chihli:mba�ului, de :frormă aproximativ avală, puţin convexă, are
grava t într-o reprezentare cvasifronbaJ.ă un v u:ltur ou o crenguţă în cioc,
sti.nd pe un fulger.

a Cameea se află in Colecţia I oan Limbddis dLn Galaţi. I i mulţumim pentru
că ne-a cedat-o spre publiC<Ili'e.
9 A. Furtwăngl€'r, ::trt. Gorgones, în Roschers Lexicon, I1 , col. 1701 ; P. Lave
dan, art. Gorgones, in Mythologie et antiquites grecques et romains, Paris 193 1 ,
p . 471 ; M . P . Nilsson, Geschichte der griechischen Religion, I, Munchen 1941,
p. 210-21 1 .
1o F. Courby, Les vases grecs a reliefs, Paris 1922, p. 227, fig. 7 4 (a).
1 1 S. Reinach, Repertoire de reliefs grecs et romain, Paris 1912, p. 178, fig. 4.
12 E. Condurachi - C. Da.icovioiu, Romania (col. Archaeologia mundi) Geneva
1971, fig. 156 ; S. Reinach, op. cit., p. 46, fig. 1, p. 61, fig. 4 şi p. 196, fig, 3,
13 G. Glotz, art. Gorgones, in DA, IV, 1617.
14 A. FW'twăngler, art. cit., in Roschers Lexicon, 1" col. 1701.
1s D . R. Wilson, în The Journal of Roman Studtes, LIX, 1969, p, 231.
16 Lucia Ţeposu-David, în Probleme de muzeografie, Cluj 1956 , ţ. 227.
11 A. Furtwăngler, Die antike Gemmen, Leipzig-Berlin 1900, vol. III, p. 359.
1 B N. Gostar, în Danubius, 1, p. 109.
19 Determinărhle au fost făCU!te 1a Laboratorul de Mineralogie a facul tăţii de
Ştiinţe Naturale a Universităţii "Al. 1. Cuza" - Iaşi.
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Acvila eS'te pl'intre motiiV€'le frecvente în imagisti•ca ioviană unde
apal'e ca embl<emă sau chiar substitut divin ceea ce e:Jq>lică frecvenţa sa
pe monumente de cullt, insigne mrHita.re, geme. Viulturul pe fulger, întîl-

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

58

4

ŞEIVA SANIE

nit pe mai multe geme din Aquilei•a (Italia) 20 �te cons idera t personi!fica
rea l ui Juppiter. Alăt>uri de sernnifi.caţia amin.ti•tă vu'1tur.u'}ui îi sînt atri
bui·te cafirt:ăţi profi�aotice şi apotropaice 2 1 ceea oe a determin•at probabil
graiVarea lui pe geme.
Reprerentarea :aproape frontală a vultul'u1ui precum şi înmulţirea
•
atributelor s�nt elemen1Je cal'e pledează p 2nt.ru seodlcle II-III e. n . 22
Ca şi oameea, gema aparţine, după an.alogiHe de 'Oare dispunem t o t
seoolelo.r II-III e.n . , dar atelierul din oare provine poate fi doar presu
pus căJCi centrele de prod ucţie sînt nrtrmeroase şi unele destul de apro
piate 23•
Purtătorii ine'le'lor l:a care e rau înoastralte camee.a şi gema crede-au
pmbabill în Vlirluţile amintite ale Meduzei şi vulturul•ui în acea epocă
de adînJCi tllllburări sociale, pol.iltice şi religi10ase.

UN CAM E E ET UNE GEMME DE BARBOŞI
R esume

Dans l'eta.blissement de Bărboşi - Galaţi, bien connu et recher::he depuis
longtemps, aupres des impoi"tantes deoouve rtes de constructions mili.takes et civi
les on a trouve des outils, armE"S, pieces ceramiques d'une grande diversHe, ainsi
que des objets d 'ornementation (fibules, boucles d ' oreille , agrales, aFpliques, per
les, bagues) et recemment les premiers p rodui ts de la glyptique roma inP : un
carnee et une gemme.
Le camee ayant la lon ge ur de 2 cm., la largeur de 1 , 6 cm et l'epaisseur de
0,6 crn., :fa�nne en opele blanche commrme, represenrt:e une meduse. Base sur
I'evolution de l'ima ge de la meduse, connue dans l'art antique, ainsi que sur lP
contexte aochOOJ.ogique, on peut dater ce camee dans le n--eme - I I I -emc siecle
de nobre ere.
La deuxieme piece est une gemme en sanioine avec les dimensions de 0,95 la
J.ongueur ; 0,7 cm. 1a l.argeur et 0 , 1 5 am l'epaisseur, ayant grave un aigle sur une
ăolair, tenant un Nl!lTlMU dans son bec - representation bien connu<' dans l'ico
nognaphie doe Juppiter.
Les pieces e:taient serties en bagues, leurs porteurs etant convaincus des
qualites prophylactiques de ces rer resen ta tions .

20 G. S0na Chie-sa. Gemme del Museo Nazionale di
p. 381-382, pl. LXIV, 1 269, 1270 şi 1273.
21 Oder, am. Adler, in RE, 1 , col. 373.
22 G. Sena Chiesa, op. cit., p . 380.
2 3 D. Tudor, Oltenia romană, Bucureşti, 1968, p. 1 1 4.
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ISTORIE POLITICĂ ŞI SOCIAL-ECONOMICĂ

CU PRIVIRE LA DATA AŞEZARII SCIŢILOR
IN DOBROGEA
VLADIMIR

ILIESCU

In cmti<ehi,taJte Dobmgea a pUI'Ibat mulotă vreme numele de Sciţia
(Mică) \ înainte de .a deveni provin1oie 2 romană, ca a�poi, la sfîrşitul
seoalu'Lui III al! e.n., să primeaSică şi ofi dal numele de Scythia 3 •
Numele acesta provine fără nit!i o îndoială de la aşezarea pe o anu
mdtă porţiune 4 a s·bepei dobrogerre a unor grupuri oornpact.e de sciţi.
Deşi cu vranea ei s-au seden,tarizat, căpătînd şi numlell.e 5 de "agricultori",
la înicepllt au format el.emenrtu.J ctinamic şi ca a'ba.ore predominant poltti 
ceşte, pmbabil şi în afara h otarelor Dobrogei, respectiv al Sciţiei Minore
priOpriu-zise, drept care au putut să-şi impun ă numele in toaJtă regJ.Ill nea, 6.
•

1. MtKpa (I.KU�ta) sau Scythia (Minor) în cele două l i mbi "internaţionale"
ale antichităţii.
2 A fost inclusă în sfera de influenţă şi de dominaţie romană înainte de
începutul erei noastre - fără a fi o provin ci e propriu-zisă
cînd şi poetul
Ovidiu a fost releg.at aici la Tomis. Ceva mai tîrziu, la începutul erei noastre,
ea intră în componenţa noii şi mari i provincii Moesia. Aceasta va fi împărţită.
după şapte decenii, de îrnpă.ratul Domiţian în Moesia Superior şi Moesia Inferior,
ultima CUIPrirn:ziDnd şi teritori ul dobrog€'8Jl.
3 Cî n d împăratul Diocleţian a rrorganizat imperiul roman şi a mărit numărul
provinciilor prin fragmentarea celor vechi. Scythia, care va forma una din cele
şase provincii ale noi i dioceze Thracia, se va înti nde in sud, oam de la Gerania
(Ekrene în R. P. Bulgaria) şi pînă la est de Durostorum (Silistra in R. P. Bulgaria).
4 Oare va începe cam de la Tomis (Constanţa) şi va merge pînă pe la Diony
sopolis (Balcic), dacă nu cumva chiar pînă la Odessos (Varna). Cf. Pseudo-Scymnos
vv. 755-765. Textele sint ci tate duţă Izvoare privind istoria României, I [Vl.
l liescu, V. Popescu, G h . Ştefan], Bucureşti, 1964.
5 Cf. Strabon VII, 4, 6 şi Pliniu cel Bătrîn IV, 1 1 , 44.
6 Dominaţia lor a ajuns pînă la Balcani, cum o d ove d eşte protectoratul
asupra oraşului Odess os (Vama), iar influenţa exercitată de ei se întindea pînă
departe în sud, cum o arată relaţiile strînse cu oraşul Apollonia (Sozopol). Cf.
Vl. Iliescu, Eos LVI (1966), 2, p. 316-320 ; Pontice 9 ( 1 970), p. 95-97 şi Actes
du premier congres des etudes balk.aniques, I I , Sofia, 1970, p. 1 7 1-176.
-,

,
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Momentul aşezam sciţilor însă şi deci şi al apariţiei noului topo
nimie repre7An.tă o problemă controversată in istoriogmfia noastră , dato
l"ită faptu:J.ui. că IlJU posedăm izvoare care să precizeze e�pres diata aoestui
mare şi important eveniment istoric, iar u rmele arhoologi•ce ale pr�nţei
s ciţ ilor n-<8/U :fost încă găsite pînă in .prezen,t, deşi s-alU păstr aJt nUIJlelle 7
unor aşezăll"i urbane scitice, indi:furent d:acă acestea au fos.t preluate de
la wţii sau întemeiate chiar de că.tre ei. Da1lorită însă fap'bull.ui că s-au
păstvm monede ale unor regi sdţi 8 din wna mai sus amirntiltă - pe
care numi001aţii in!că nn.1 le-au datat exact in secolele III-II î .e.n. nimeni ruu s·e îndodeş.t€ de existenţa respootJi.velor formaţiuni poli•tice,
dar nu s-a putut ajunge încă la un acord în privinţa dtatării lor şi im
pilid.t şi a n'i.Lme'l.'lli ,antic al Dobrog-ei.

In mod curent 9 se Sll.lSţ'Îne că sciţii s-ax foi aşezat în Dobrogea în
cursu l 10 secolmui III î .e.n. , la o dată cit mad tîrzie. Dar despre o migraţie
şi aşezare a norrtaiZiJor irani<ci la acea dată nu .arvem nict •cea mai mkă
Ln.dicaJţi.e S8JU măCBlr o aJuzie in v.reun izvor ·istoric. In schimb dtferitte
izvoare altestă prezenţa sciţhlior in aceste regiuni către mijlocul soc.
IV î .e.n., iar pe de altă parte există elemente 11 care ne fac să credem
că încă din sec. IV Dobrogea purta numele de Sciţia. In afară de
aooa:s ta nu avem ştiri despre o migraţie ultei'Iioa.ră în sens invers - de la
sudul la nordul Dunării

- sau

despre o dispaTiţie a elementului scit

din D obrogea durpă veruirea 1or i.n sec. IV î.e.n. D:retpt consecinţă d ispare
şi neces itatea postulării unui al dto:ie'
il a val scitic din sec. III, care să fi

răma«; şi să dea imediat numele său înrtregii provincii - mai ales că
lucrurile s-ar fi petrecut atit de misterios incit nu s-a păstrat nici un
fel de menţiune despre aceasta.

Porm.in.d de la aceste date fundam€'Ill�ale şi pe bam unei allilllirze
cunoscute 12, cit şi a a1tora noi 13, am ajuns
l'a concluzia că numele antic al Dobrogei provine de la marea aşezar�
amănunţite atît a izvoarelor

7 Cf. Pliniu cel Bătrîn loc. cit. Alături de denumiri greceşti certe, întîlnim
printre ele şi unele probabil scitice.
8 Purtînd numele de : Ailios, Akrosas, Charasres, Kanites, Sariakes, Tanusa.
Cf. V. Ca.nareche, Studii şi cercetări de istorie veche I (1950), p. 213 urm . şi L. 1.
Tar.asov, Kratkie Soobsceniia 63 (1956), p. 22 urm.
9 Cf. de ex. D. M. Pippidi, Din istoria Dobrogei, I, 1965, p. 215, 233-234 şi
Contributii la istoria veche a Romdniei 2, Bucureşti, 1967, p. 151-152.
1 0 Şi aceasta numai fiindcă de curînd o inscripţie din Histria - în cinstea
lui Agathocles, fiul lui Antiphilos, şi care a fost datată pe la 200 î.e.n. - de
semnează părţile nord-dobrogene cu numele Skythia. Cf. Studii Clasice V (1963),
p. 138.
1 1 Justinus IX, 2, 1 : " .. ..rex Scyth.arum Atheas... regni Scythiae" ;
IX, 3, 1 :
"Sed revertenti ab Scythia 'Th-iballi Philirpo occurunt" ; Trogus Pompei•us,
Prologus IX : " ... bellum, quod cum Athea, Scythiae rege gessi-t'' ; Diodor din Si
oilia XIX, 73, 2 : " ...[Cetăţile greceşti din Dobrogea] dobindiră şi prietenia nea
murilor învecinate, ale t.radlor şi ale sciţilor".
12 Cf. VI. Iliescu, Historia XX (1971), 2-3, p. 172-185.
13 Cf. VI. Iliescu, Pontice 2 (1969), p. 189-197 şi Lucrări de istorie şi geografie,
Constanta, 1971, p. 91-95.
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a solţi.lor către mijlocul sec. IV î.e.n., in timpul regelui Ateas 14 şi de la
existenţa ÎII1 oontinuare a acestui element etnic pînă in sec. I î.e.n.
Intr-adevăr, noi ştim 15 că in anul 339 i.e..n. Alteas se luptă ou Filip
II al Macedoniei, cinrl esrtJe şi învins şi ucis. Nu sintem însă informaţi
despre momentu[ venirii acestuia ou trdbu.ri le S8!le de sciţi. Contrar pă
1
reri i dominantte în istoriografia noasrt:ră , care crede 6 că venlirea l'Ui Ateas
ou oîteva cete de sciţi s-ar fi petrecut în ajunul docnirii sale cu mace
do!lle ni i, am căutalt să dovedesc contrerilllll şi să arăt ca:racl.eru:l îndelungat
al şederii sa:1e în Dobrogea, datorită venirii sale ou muilt înainte de
confHotu!l pe oare l-a .avut cu Fi.Ji,p II.
In Upsa unor ştiri directe despre apariţia lui Ateas sa:u a sdţilor,
am căuta1 să deduc momentlll l venirii lor Îlil mod indirect. Astfel noi
ştim că, atu.noi cînd a căzurt: în lupta din &l!Ul 339 i.e.n., Ateas tre.ouse
de vÎir'Sta de 90 de ani 17• Cum ştirea era de mare notorieta•te şi p rov ine
de la un geograf de v.a!loare, care a trăi1 după o surtă de ani de la eveni
mentetie descrise - în a doua jumătate a sec. III i .e . n . - chiar în locu
rile în oauză - oolonia greacă Kallatis a:ID.îndu-se sub pmtectoraltul
regelui scilt - nu putem arvea nici o îndoială în privinţa wrididtăţii
acesteia. Cum asemenea vimtă presoupune o d omnie de mai multe decenii,
şi momentul ven:irii băltrinului rege es•te probabil cu mul.t anterior
morţii sale.
Pentru o şedere înde[ungată a sciţiJor în Dobrogea mai pl edează
şi protectoratul 18 pe oare [-a ex·&ait.at asupra ooloniHor greceşti de pe
ţărmul de apus al Mării Negre, intre care trebuie induse •toate cetăţile
de la Histria la Di0111 ysopo'lis. In sprijinul aces te i sdtuaţii vin atît m o 
nedele 19 - au şi fără numetie oraJŞuJ.ui . dax ou cel al regeilui - cît şi
tex·tcle 20 pe care am cău tat să le analizez şi interpretez în adevărata
lor lumină 21 •
In sfîrşit, şi existenţla unei tradiţii istoriae importante, transmisă
despre acest rege, ca şi apariţia un:or anecdote 22 pe seama sa arată în
semnă!Jaltea şi mai ales durata influenţei lui Ateas asuprn lumii greceşti
a cetăţilor din Pontul Thnoin, de unde aceasta s-a reflectat apoi în dife14 Numele corect al regelui scit pare să fi fost Ataias, aşa cum apare in
monedele pe care le-a bătut oraşul Kallatis (cf. infra).
15 Iustinus IX, 2, 1-16.
16
De la V. Pârvan, Getica, p. 51 şi pînă la D. Plppidi (nota 9).
17 Lucian, Oameni cu viaţă lungă, 10 : "...Cum afirmă Demetrios din Kallatis
şi alţii, regele sciţilor, care s-a luptat la Istru impotriva lui Fi lip , a căzut in
luptă la vîrsta de r este nouăzeci de ani".
18 Cf. nota 6 şi VI. Iliescu tn Die aussenpolttische Krise der westpontischen
Griechenstădte im 4. Jh. v.u.Z., Berlin, 1 970, p. 51-55.
19 Cf. A. Rogalski, Izv. Varn. Arh. Druj. XII (1961), p. 23-26 şi V. A. Anohin ,
Numizmatika i Sfragis.tika, 2, Kiev, 1965, p. 3-15.
2o Cf. Izv. priv. ist. Rom., 1, s.v. Ateas, p. 755.
21 Cf. supra op. cit.
22 I n culegerea transmisă, alături de personalităţile greceşti şi romane care
sint în majoritate, apar şi cîţiva "barbari", printre care şi trei regi sclţi. Dintre
aceştia cea mai mare importanţă este acordată lui Ateag, ceea ce demonstrea ză
- chiar dacă numai ţe latura anecdotică - că acesta din w-mă era cel mal
cunoscut in lumea greacă.
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rirte lucrări de i&torie pr.oopriu-z:ise s.aru de beletris<tică din perioada
edenist1că.
In contribuţia de faţă in1tenţionez să adaug mcă o verigă la durata
mall'l€ a domniei lui Arteas în Dobrogea. Este vorba despre uM.ima dintre
cet1e trei anecdote, I'leiSpe'Oti.v vorbe de spirit, tr.ansmise 23 de Pil.u,tarh şi
alj;riibuirte ce1ebrullrui reg.e s:c:it. Cum avem de a faoe cu un persona'j isto
ric real, a călrlui viaţă poate fi circumSicrisă în limi,tele ei orono}ogice,
căpătăm un nou :reper şi pentru d.atarea m31i precisă a l'll i Aooas în re
giunile no.as·tre.
In;tr�ade:văr, t1ex·t ul Cellebru1ui bi,ograf şi moralist grec ne spune :
,,Luind [Ateas] prizoni'er pe Ismenias, care ere cel mai bun flautist, i-a
poruncit să aînte. CeiJalţi îl atdmirau, dar [regetle] se jura că as'ClUJrtă cu
mai mare pll ăcere cum nechează un ,cal".
Muzi.ciianu l amdhltit este bine ounosout în prima jumătate a sec. IV
Le.n. Pentru Pilut:arh 24 el re!J>l'ezinftă f1.Cllutis.tul prin eXloe�enţă al epocii
sale, iar la Pliniu cel Bătrîn 25 este îiliTegistrat ca un colecţionar de g.eme
despre care n.e este of·erită o ane:odotă. Lucrll'l .acesta nu este de mjrare,
deoareoe era fillill celebrului bogătaş 26 şi om po�itic 27 de la Tcha, puT'tînd
aJcet1a:şi num2. După sfârşitul războiulu� peloponeziatc 28, areSita devine
ooruducă�orul grupării an1ti'spartane din c.::•t1at2a sa natală. După ce i-a
aj u tc:,t pe exi�aţii a-k rueni, în frunte cu Thr.asybulos, să-i răstoarne pe
cei 30 de tirani şi a p31'1li,cipat în războiul oor�n1Jic din anii nouăzeci ală 
turi de Atena , îl găsim ca unul dintre conducătorii conlfederaţi,ei beotiene
în anul 382 î . e . n . i\.oum are loc lov itu ra de s,t,a.t care va du,ce la ocupare<�
oraşului de că·tre spartani şi la i.nJS.tauravea regjm'U[ui fa<vor.abil lor, de
SIUb conduc2r2:a lui Lo;:;,ntiadas . Drept c-are lsmoni.aos este arestoa1t şi
condamnat tLa moarte.
In fuU11cţie de ace.CIJSta se poate ÎnJCel'ca o încadrare în timp şi a vieoţii
fiu:lui, r€1Speotiv a I;autis.twui Ismenias. Dacă ta.tăl s-a afirmat pe scena
pod.Hkă în1lre sfîrşitul războiUilui pe�opDnei.SiaJc (403 î . e.n.) şi ocuparea
Tebei de către spartani (382 î . e .n . ) , înseamnă că la înc2put avea între
30 şi 40 de ani, iar la sf.îrşi.t virsta de 50 pînă Ja 60 de ani. Mai puţin
de acea6ta nu s-,ar fi putut, dar în s·chimb ei"a posibil să fie vorba de
inbervalul ffntre 5 0 şi 7 0 de ani. I n ortce caz fi llll s-a născut în tre
4 1 0-400 î . e.n., dacă nu oumva şi mai devreme. Cee:a ce face ca la o
vîmtă normală de 5 0-60 aru - reopoozentîn.d pentru anti,chita1te o medie
desbul de mare - un deces ati. flau tis.twlui Ismenias în perioada 3 7 0340 î . e . n .

şi

In acelaşi sens, sau poate pentru o dată şi mai timpurie, pledează
ci,barea 29 f-leutirstud.ui de către ftlosoful Antis•thene, eilev'lll Jui Socrate
23

In Sentinţe ale regilor şi Comandanţilor de oşti s.v. Ateas.
Pericle, I, 5 ; Morale, 174 F ; 334 B ; 1095 F.
2 5 Istoria Naturală XXXVII, 6.
26 Platon, Menon, 90 a.
27 Xenofon, Helenicele şi Helenicele din Oxyrrynchos.

24

2e DLn anul 404 î.e. n.
29 Plutarh, Peric.le, I, 5.
.
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şi crea'L<Oflul ŞIOO lii oin.irce . După cum se ştie , acesta va deschide şcoa,la

sa

după anul

cel mulJt pî nă in anu[ 360 î .e.l!l.
T·oate 8/0ffilte considerente ne d uc la concl!UZia că prinidereoa lu i Isme
nias ar fi pu1JU.t, tsă adlbă loc înrtre anii 360�350 î .e.l!l.
Dar unde s-m fi pll'tut ·îrutîmpla evenimentull în di.souţie ? Răspunsul
399 şi va Jtrăi

30

este destllll. de simplu, şi anume îrutr-tUm.nl dinrtre or.aşeile pontice, probabil
chiar pe ooasta de apus a Mării Negre, l'e'spectiv în Ddbrogea. Iar pre
zmţ.a unui muzician de reill u me în lume;a greacă din Pont nu trebuie
să n e mire, de'Oareoe dansul 3 1 şi miUZiica 32 erau la mare cinste pe aceste
meO.earg u ri .
Deşi arceste consideraţii par destul de probarbi,le , mai trebuie luată
în considerare - din punrct de v.edere mebodol,ogic - deş i nu a'Vem nici

o irudi1carţic în aJCest sens, şi posibililtartea ca anerodota să fiie o creaţie
integrală sau o transformare a uruui simbure istoric adevăra t, de către
" guri[e rel,e" al}e epocii respeolive, ca î n at1tea împreju-rări co ncr ete bine
ounOSJou.te şi an:alizate. Cu a}te ou vinte , este posibil ca acestă întreve
dere să fi fOISt imagiruată în tre regele sci t şi primUil mu zician a l epoci i ,
pentru a mări ofectul vor belor de du h .atribu i1te lui Ateas. Şi în ca z u l
a'oesrta oonduzli i:le isJtorice care se despri nd sîn t cam aceleaşi, d eoarec€
evenime'Thtul era imaginat de .oo ntemporeni , într-u n i,nterv,al d e timp po
sibil penrtru rege ca şi pentru flautist, a căDui viaţ ă era ounoocllltă. InW
nirea dintre ce[·e d!OUă personali tă ţi a fast deci gînd1tă - chiar da/Că n-ar
f.i fost re:ală - tot intre a111ii respectivi, adică 380-350 i . e .n .
In fei.llu.J acesta concluzia după care Ate.as era deja u n rege cunoscut
- datori,tă mai ailes ocupării ţărml.Dlui de apus al Mării Negre pînă la
Odassos (Varna) - în anii 380-350 î.e.n . , cî nd el avea î ntre 50 şi 80
de arni 33, este înrtăriltă de aneodota prezentată , oare la prima ved.·er-e a
părut poate lipsită de importanţă istorică, dar care la o anlali z ă amănun
ţită poate să ofere elemente ajutătoare pentru î ntă<rirea uruor teze ce îşi
găse'sc purmte de sprujin şi justiifkă.Ti istortce în d i ferite izvoare l.aiOolll ce
sau fragmenrtare.

30 Avînd în vedere că Diodor din Sicilia (XV, 76) îl citează în 366 printre
celebrităţile zilei. ln felul acesta existenţa sa a fost plasată cam între anii
450-365 î.e.n.

3 1 Lucian de ex. (Despre dans, cap. 79) subl�n iază trecerea de care se bucurau
dansul şi în genere! sărbătorile d ioni:iiiace Îln Ionia şi în Pont.
32 I.n.tr-<J i.nscl'ipţie agonală dLn Histria se vorbeş-te despre concursurile mu
zicale desfăşurate aici (cf. Pippidi, Contr. 2, p. 445-463).
33 Vîrsta aceasta este deja în sine destul de înainbată, pentru a nu presupune
că regele se afla atunci la începutul carierei sale, sau că mult după această dată
a mai întrerrins migratia de la sudul Dunării pentru ocuparea Dobrogei.
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SUR LA DATE DE L' ETABLISSEMENT DES SCYTHES EN DOBROUDJA
R e s u m e
:Etudiant attentivement l'oeuvre de Plutarques on a observe l 'existence d'une
anecdote qui raconte l'entrevue entre le roi des scythes. Ateas, et le renomme
flil.tiste Ismenias de Tebe qui avais ete pris prisonnier par le roi scythe.
L'auteur de l'article date la capture d'Ismenias entre 380-350 a.n.c. Ce menu
eveniment, qui a eu lieu peut-etre dans une des villes pontiques, determine la
date de l'etablissement des scythes en Dobroudja.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

DESPRE DREPTUL DE PROPRIETATE AL SUPUŞILOR OTOMANI
IN MOLDOVA ŞI ŢARA ROMÂNEASCĂ IN SEC. XV-XVIII.
MUSTAFA A. MEHMED

I. Consideraţiuni generale.
I n cadruJ raporturilor româno-tw-ceşti de aproape jumătate de mile
niu, statutul j uridi c al supuşilor otomani in Principate ocupă un loc
important.

Problema regimului supuşilor otomani î ş i are de fapt geneza in în
suşi principiul autonomiei ţăriloc române faţă de P•oaT tă , ceea ce s-a
maniifestat oa o reali tate istorică atît din considerente politico-econo
mice cit şi ca urmare a ceri n ţelor dreptului musulman privin d formele
de ·ooncretizlare a raporturilor di ntre mahomedani şi popoarele creştine 1 •
Ar fi , de sigur, deosebit de i mpo rt ant să se stabilească dacă normele refe
ritoare la supuşii otomani decurgeau direct din ruşa-zisele "Capi tulaţii"
ale Princi!patelor ou Poarta otomană sau ele s-au statornicit treptat, de
la caz la caz şi într-o perioadă mai mwt sau mai puţin î ndelungată .
Diferite as·peote ale regimului supuşilor otomani in ţări le rom âne au fost
discutate in trecut 2, iar in ultima vreme această chestiune s-a reluat in
tr...;o formă sau :a11Ja 3 . Dan- ceea re s-a intr€'prins .pînă aouma .în acest do
meniu este insuficient şi nu acoperă toate perioadele.
1 In legătură cu aceste probleme s-au publicat o serie de lucrări şi s-au făcut
remarci interesante. Este insă nevoie de o fundamentare mai amplă, pe baza unor
documente noi.
2 Dimitrie Cantemir, Descrterea Moldovei, p. Il. Cap. XVI ; Jean D. Condu
rachi, Cîteva cuvinte asupra condiţiei juridice a străinilor in Moldova şi Ţara
Românească pînă la Regulamentul Organic, 1918, Buc., 1 1 4 p. ; George G. Mîr
zescu, Condiţia juridică a streinilor in România, 1897, Buc. 128 p. ; C-tin D. Sără
ţeanu, Cetăţeni şi străini . . . , 1899, Buc. 47 pag. ; Mkhel B. Boeresco, Etude sur la
condition des etrangers d'apres la legislation Roumaine, 1899, Paris, 384 p. ; Mate�
M. Fotino, Condiţiunea juridică a străinilor in Principate, 1902, Buc. 51 p. ;
supuşilor otomani în Ţara
3 M. M. Alexandrescu-Dersca, Despre regimul
Românească în veac. al XVIII-lea, în "Studii", 1961, nr. 1, p. 87-113 ; Ion Radu
5 - Cercetări istorice
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De .Ja inceput trebuie menţionat fapt ul că regim ul proprietăţii supu
şilor otomani in Moldova şi Ţara R omânească este indisolubil legat de
condiţiile de intrare a aoestora în ţările române , deci, implicit , şi de
problema hotarelor flaţă de celelalte provi ncii turceşti, ca şi de exerci
tarea unui drept de negoţ în Prilncipate. AceiiBIŞi importanţă avea ş i îm
prejurarea în care un domn sau altul ocupa tronul Moldovei sau al Ţă
rii Româneşti.
Vari:aţiHe oonidiţihlo.r ma[ sus-amintite exercitau influenţă deosebită
asupra regimului proprietăţH, slăbindu-1 sau î ntărind u-1 , după cum îm
prejurările erau sau nu erau favorabile realizării vretmei stăpîniri . P e
de altă parte, încă de la în ceputurile i!Ilstaurării dominaţiei otomane asu
pra ţărilor române şi pînă la acordarea hatti-i-şerifurtlior am i ntite mai
sus s-a apl.ilcat în general un tratament diferit categoriilor diferite de su
puşi otomani, pornindu-se atit din considere nte etnico-religioase cit şi d e
la principiul prezenţei temporare sau definitive a acestor elemente pe
teritoriile de sub autor1tatea domnilor români. Este ştiut că supuşii oto 
mani de religie is1amică aveau în general un alt ll"eginl în ţările rom âne ,
în raport cu străinii nemusulmani (greci, armeni , evrei, sîrbi etc.) .
In lucrările de specialitate s-a luat adesea ca punct de plecare, în
această privmţă, relatarea lui Dimitrie Cantemir, care, referindu-se la
prezenţa unui mare număr de supuşi otomani la Iaşi şi în di ferite alte
tîrguri, menţion ează că " acestora nu le este permis nicid�um să cumpere
pămînt ori casă în vreun tîrg , ori salt, cu atît mai p uţin să-şi zidească
biserici , ori să facă rugăciuni publice" 4 • Di mi tri e Cantemir motivează, in
acelaqi timp, menţinerea unei asemenea tradiţii şi cu precizarea că "nJici
Curtea otom ană n�a pretins vreodată ca domnii Moldovei să permită
acest lucru" 5• E:x;plici n d cauzele scurgerii bal1lill.or peste hotare, prin inter
med:iJul negustorilor zişi gelepi (turci, evrE'i, armeni, greci etc.), Dimitrie
Oarutemir scrie, de asemenea : "Cum însă cea mai mare parte dintre dîn
şii nu poate poseda i n Moldova 'pămînt şi oase, cea mai mare parte a
baniloc se cheltuie în afară di n ţară " 6•
Cercetarea documentelor şi izvoarelor narative an.terioare sau poste
rioare lui Cantemilr duce la u nele constawi mai precise cu privire la

regimul de proprietate al supuşi.Jl.or otomani in Moldova sau Ţara Româ
neas că . Astfel, ţiiliÎ-nd seamă de faptul că Dunărea con&tituia un hotar
natural intre teritoriile turceşti şi ţările române, supuşii otomani nu au
avut in geili€!11a l siguranţa stăpînirii ţinJUturHor de pe malul sting al Du
nării. De .aceea ei au pus accentul mai mult pe latu,ra oomerdală, fără
a căuta să s e stabilească in Princi pate in praporţii de masă. De altfel,
nici puterea suzerană otomană nu a i.:nsii.s tat asupra politicii de coloni
zare masivă a ţărilor române ou elemente s trăine, îndeosebi musulmane,
aşa cum s-a procedat în cazul altor regiuni din Balcani. Cu toate acestea,

Mircea, Sur les circonstances dans lesquelles les Turcs sont restes en Valachie
jusqu'au debyt du XVII-e siecle, în "Revue des Etudes Sud-Est Europeennes",
tome V, 1967, .rlr. 1 - 2, p. 77-86 ş.a.
• D. Cantemir, Descrierea Moldovei, P. II, cap. XVI.
5

6

Ibidem.
Ibidem.
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ori de cite ori condiţiile au fost favorabile, supuşii otomani au incercat
să se stabilească in Moldova sau Ţara Românească, temporar sau defi
nitiv, şi să intre în stăpînirea unor proprietăţi, folosind în aC€5/t scop
diferi·te mij loace.
II.

ProprietăţUe supuşilor otomani şi răscumpărarea lor.

ln cazul :intrării supuşilor otomani in s tăpînirea 'Unor pr(JprJefMi s-a
mani�t adeseori o puternică reacţie internă, concretizată in strădu
inţa forţelor sociale de aci, de multe ori şi cu sprijinul domniei, de a-i

depos·eda mai dEM"€me SlaiU mai · tJîrziu pe supuşii O'tlomani de · aoeste

proprietăţi.
Un document din 1 5 1 7 dat de.. Neagoe Basarab vine să confi�rme
cele arătate mai sus chiar şi atunci cind ele să refereau la raporturile
directe ale domruei însăşi cu puterea centrală otomană. Astfel, cu pri!le 
jul danii.lor făcute mănăstirili Govora, Nea:goe Basamb adaugă la aceasta
şi "jumăltlate d.!in partea domnească" a unei bălţi pe care, sprme el, "am
scos-o domillia mea de la impăratU!.l turcesc" 7•
lJneori, fi e in virtutea dreptului suzeranităţii, fie din nevoi fi.scale,
sultanii recurgeau la confiscarea averilor anumitor categorii de băştinaş i .
&ilificator în această privinţă este actul dat in 1 570., sub Bogdan Lăpuş
neanu, in care se vorbeşte de omul trimis în Moldova de sultanul SeJ.im
al II-'lea in anul 1 568 "ca să ia toate lrucrurile călugăriioc şi ale mănăsti
rilor, cele mişcătoare şi cele nemişcătoare, cite sînrt ale călugărilor : me
to�, mori, livezi, vii, gl'ădini, ogoare ·şi celelalte" 8• Semruificativ este
aci faptul că averile confiscate au fost vîndute unor oameni socotiţi stră
ini de ţari. "Le-au vîndut deci pe acestea toate - se arată în document celor din afară, nemilostivdi , ca fiind bunuri ale stăpînirii" 9•
Indiferent de cauzele care îi determlinau pe sul,tam să-şi declare
dreptul de stăpînire asupra bunurilor închinate mănăstiri lor din Orient,
cert · este că, î n urma j albei călugăTilor mănăstirii in cauză, domnul şi
mama aoestUiia le-au răscumpărat cu 165.000 de aspri "din mîinile celor
care le SltăpinealL din afară" 10•
In legătură cu fenomenul răscumpărării merită să :fiie semnal ate şi o
serie de alte cazuri. Unul, de pildă, este legat de procesul egumermlui
mănăstirii Menedic, din Ţara Românească, pentru satul numit Cosainul,
al cărui stăpîn fiind dator unui negustor turc cu 70.000 de aspri, "turcul
acela a vrut să i8 satul Cosainul pentru acei mai sus zişi aspri" 11• Deşi
la rejudecarea pii"OcesuJ.ui voievodruJ. Alexandru II Mi1'tcea nu dă cîştig de
cauză egumenului respectiv, totuşi, mărturia acestuia dovedeşte posibili
tatea intervenţiei domnHor in astfel de si.tuaţii. Astfel, susţinînd cauza
părţii sale, egumenul Simeon afirma că, în contul datoriei , interveni se
·

7 Documente privind istoria României, B (In continuare se va cita D.l.R.B.),
Ţara Românească, sec. XVI, vol. I, p. 129, doc. din 30 oct. 1517.
XVI, vol. II, p. 235, doc. din aug. " 1 570.
8 Ibidem, A. Moldova, sec.
·
9 · Ibidem, p. 236.
to Ibidem, p. 236 şi 237.
,, Ibfdem, vol. IV, p. 102, doc. din 9 mai 1573.
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Vintilă valievod (�n mai 1 574) care, potrivit declaraţie-i egumenul ui , na
înapoialt mai sus-zişii aspri acelui turc şi a dat satul Cosainul la sfînta

mănăstire Menedic"

12•

Tot în a doua jumătate a veacului al XVI -lea întîlnim turei care îşi
extinseseră stăpînirea lor în îrn.prejwimile unei biserici. "Intru aceea
- precizează însă Mihnea Turcitul - răposatul părintele domllliei mele
l...JB.u scos de Ja acei turci şi au mill:uit pe j upan Dragomir dvornic ou acei
loc ce s--au zis mai sus" . . . 13 •
Aoeste răsaumpă•rări se răsfringeau uneori şi asupra supuşilor oto
mani de altă credinţă de cit cea musulmană . Aşa a fost pe vremea lui
Mihai Viteazul c azul negUSitorului grec din Bucureşti, Mavrichi , fiul lui
Manta, care, luînd în stă.pîntire satul Dralea pentru datoria de 1 30.000 de
aspri a vornicului Danciu, ,1a voit - spune un document din 26 martie
1 6 26, - să ia şi alte sate, căci nu se implinea mai sus zisul preţ al as
prilor" 14 • Dar a in tervenit Mihai Viteazul, care nlll-'8 voit să lase ca să
intre străinii în satele boi ereşti, ci a dat l\!Lihail voievod a<ceşti mai sus
�i 1 30.000 aspri în mîna lu i Mavrichi negustorul dinaintea tuturor
boierilor şi a ţării domniei mele" 15•
Faptul ll"ăscumpărării bunu i'illor de diferite feluri trecute în mîinile
supu-şilor otomanâ este iJOdiiciul că în perioadele aminttilte îi surprindem pe
aceştia cu unEil.e proprietăţi mai mari sau mai mici în c uprinsul ţărilor
române. Dar străduinţa dom ni lor şi a celorlalte pături sociale i nteme. de
a face uz, în asemenea cazuri, de dreptul de răscumpărare fie plătind
SIUme însemna•te , care să convină posesor:iJor, fie shlindu-i să accepte
tranzacţiile propuse, arată că stăpînirile respective nu erau rezultatul
unei libertăţi absolute a supuşilor otomani în ţările române.
•

Un exemplu de stăpînire a diferitelOi" categorii de bunuri Jmobili
are ni-l oferă şi un oarecare Ali Turcul. Astfel, în -cîteva documente
dirutre anii 1 5 8 5-87, emise de M ihnea Turcitul, se arată că Ali (Ală)
Turoul ţinuse mai înainte , la Berindeşti, pe Bumu, W'l. vad cu moară şi o
grădină, precum şi o odnă 16• Deplina Sltăpinire a acestor bunuri îi garan
tase şi dreptul de a dispune de ele după voie. ALi Turcul s-a şi folosit
de dreptul său de "dominum plenum", vînzînd în 1 587 marelui vornic
de atunci " o ocină, două roate de moară şi vaduJ. de moară", după ce le
cumpărase de la băştinaşi, împreună cu " grădi nă" şi " ocină" 17•
Ali Turcul a fost m ultă vreme s tăpîn ul unor bunuri tn Ţara Româ
nească, deoarece ch iar şi în primele diecenii ale veacu1u.i al XVII-lea îl
S'UII1prindem aci cu tranzacţii de posesiuni. Astfiel , într-'Un document emis
12
13

14

Ibidem.
Ibidem, p. 461, doc. din 12 martie 1580.
Documenta Romaniae Historica B. Ţara Românească, vol. XXI, Bucureşti,

Editura Acad. R.S.R., 1965, p. 58-59 şi 62-63 (doc. nr. 38).
Alexandru Coconul - Ibidem.
16 D.I.R.B., sec . XVI, voi. V, p. 206, şi p. 287. Caltalogul Documentelor Ţării
Româneşti, 1369-1600, Bucureşti, 1947, p. 214.
D.I.R.B., Ţara Românească, sec. XVI, voi. V, p. 287.

15

17

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

DREPTUL DE PROPRIETATE AL SUPUŞILOR OTOMANI

5

69

de voievodul Radu Mihnea, în 1 6 1 3 , amintindu-se de vinzarea unor moşii
către boieniJl Mihaloea, se :reoa:pitulează totodată şi împrejurările in care
Ali bei Turcul intlrase în stăpînirea lor. "Dar aceste mai sus zise moşii
cu viile - se spune în act - au f<l6t cumpărate de Alei (AH) Bei Tureul
din vremile dilllalinte de la Cazan, frateole lui Rogoz şi de la Marin şi de
la Bijga" 18• Domnul întăreşte cele menţionate cu mărturia sa proprie,
declarînd că "am văzut domnia mea şi cărţile cumpărării a răposatului
părintele domniei mele Mihnea voievod cu care cumpărase Alei Bei Tur
cul acesrte moşii cu v.iil e de la cei mai sus pomeniţi oameni" 19• In alte
împrejurări se fac precizări şi asupra felurilor posesiunilor lui Ali bei.
Ele constau din : silişte, din cîmp, din pădure, din apă şi din dealul cu
vH 20, şi pe <:are Ali bei le-a stăpi,nit - aşa cum se spune in docum ent, "cu bună pace, pînă cînd a'll ridicat Mihai Vodă
goana şi i-a tăiat pe
t1ll'Ci" 21.
In împrejurările luptei antiotomane de la sfîrşitul veacului al
XVI-!lea, moşU1le respeoctive trecuseră la domnie şi, după cum se preci
zearză in acelaşi act, " au rămas în stăpînirea domnească, pină acuma in
zilele domniei mele" 22• Apare deci clar că, pe lîngă răscumpărăJ.'Iile voite,
întUnim şi cazuri de desfi i nţări forţate ale unor astfel de posesiuni, aşa
cum a fost pe vremea marii mişcări conduse de Mihai Viteazul. ·
Dar, după reinstaurare a dominJaţiei turceşti asupra teritoriilor din
nordul Dunării, problema a revenit iarăşi la ordinea zilei. Vechii stăpîni
otomani îşi recapătă bunur!i'ie lor, pe care însă caută · să le vîndă cit mai
repede, probabil din cauza nesiguranţei. In cele două sensuri trebuie în
ţeles pasagiul din dooumentul citat mai sus despre Ali bei, in care se.
mai sprme că "aşadar, in zilele domniei mele, sluga domn ii mele Mihal ...
cea Stolnicul a cumpărat pe acei moşi de l a Ali bei turcul şi i-au âat
o sută de ga�beni de aur" 23 •
Cazul lui Ali bei ar putea servi drept un caz eoncret pentru urmă
rirea evoluţiei drepturilor de proprli,e<tate ale supuşilor otomani in ţările
române, ool puţilll pînă la marea mişcare de eliberare de pe vremea lui
Mihai Viteazul, aci evidenţiindu-se rna.i muJte .aspeocte ale acestei pro
bleme. Acelaşi lucru se poate spune şi despre un oarecare Piiali Turcul 24
care vin de în 1 6 1 9, în Ţara Românească, o vie cu 5000 de aspri, ceea ce
nu se puteta decît in virtutea une i stăpîni�i absolute.
Dar P ii ale fiind
menţionJat ca "fi�orul Balicei" se paTe că este un renegat care a căpătat
toate drepturile băştinaşilor. De asemenea, pe Lî ngă eventualitatea unei
oarecari toleranţe de care s-ar fi putut bucura Ali bei turcul, şi in ca
zul acestuia intervine un factor deosebit. Este vorba de pretenţiile pe
oare le :rdidicase la un momeont dat o femeie asupm moşiilor cumpărate

18
19

I bidem, sec. XVI I , voi. I I , p. 208-209 (doc. din 1 7 iunie 1613);
I bidem. p. 140
20 I bidem, p. 140.
2 1 Ibidem. p. 140
22 Ibidem.
23 Ibidem.

24

I bidem, vol. III, p. 361.
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sub motivul că ar fi fost "nevasta lui Ali Bei Turoul" 2\
i-ar fi prilejuit aces tU!i1a să se buoUJre de legdtl.e ţării. Dar în pri
vinva lui Ali bei apar şi alte m enţi uni . &te vorba de împrumuturile de
de . Mihalcea,

ceea ce

bani ale unor locuitori din Ţara Românească de la un oarecare H agi
Ceauşw şi "de :la Ali bei dlirn Giurgi u" , prin anul 1623 26 • Se paT'e că este

vorba de acelaşi Ali bei� ceea ce exclude posibilitatea identificării lui cu

băştinaşii, ptmmdu-se .pe primul plan ideea toleranţei unor domnd români,
Jiapt care a j uoat un rol important, pe lîngă invoirile locuitorilor înşişi
faţă de s upuşii otomani .
După cum se ştile, pentru a se putea căsă tori cu pămînrtene, străinii
din ţările române trebuiau să treacă la ritul ortodox. Pravila lU!i Matei
Basarab cerea, de pildă, dezlegaroa logodnei "de va afla că 'ilaste de
altă credinţă, SIBIU păgîn, s.au eretic, ori bărbatul, ori muiarea " 27• D e ase
menea, se poruncea despărţire "de va lua bărbatul pravoslaVJnic rriuJ:are
eretică , sau pnav<>shivnica rnuiare să ia bărbat eretic", şi numai în caz
de renu nţare La erezie "atunce să nu se despartă" 28• Şi pr1avi.la lui Eustra
tie LogofătUil, cuprinde o serie de norme speciale. De pildă, in capitolul
referitor la "Preotul ce va boteza fecior de agarinean ce să zice de turc... ",
se prevedea oa "preotul ce va lua j ărtfă de la eretic, s au de l'a turc, sau
de va boteza fecior de rturc, sau de va primi năna.ş să fie turc, să ba
teze, sau să cunune, acela preot ca să fie lepădat den preoţie, că nu
poate să fie partea credinc ioşilor ci a necredincioşilor, cum nu poate să
să imprem1e nici ·lumdna cu întuneriCUll" 29•
Existen� u nor asemenea legi sorise in Pravile, în veacurile ;xvr
XVII mai ales, după canoane bizantine, impune neces itatea unei analize
mai pro:tunde însuşi a oonţinutuilui "Trata telor vechi" oare cup rin d şi
probleme privind mporturile reli.gioase dintre Poartă şi ţărdlle române 30•

Interdicţiile in privinţa celor amintilte mai sus s-<a transmis din ge
neraţie in generaţie . Chiar şi Cddul Calimach deoliBil"ă că "nu este slobod
a se face alcătuirea căsătoriei i ntre cr�tini şi necreştinli, precym nici
intre pravoslavn:id şi intre cei de aJ.tă dogmă" 31. Asemenea dispoziţiuni
nu Lipsesc nici dă:n coduriJe român�ti u lterioare 32• In legătud cu supuşii
otomani musulmani, din unele dooumente reiese că nu nrumai căsătoria,
dar şi oonrcubilnajul ere interzis şi chiar pedepsit în cazul cind în astfel
de situaţii turcii îşi păstrau credinţa lor. In Condica lui Constantin Ma2S Ibidem, voi. I I , p. 144. Pentru unele detalii vezi şi Ion Radu Mircea, op. cit.,
p. 81--83.
26
Ibidem, vol. IV, p. 231--232.
-n Indreptarea Legii 1 652, Bucureşti, Edlt. Acad. R.S.R., 1962, p. 176.
211 Ibfdem, p. 229 .

29 Bibliotlooa Academiei (in continuare se va ci� Bibl. Acad.). Arhiva nr. 6 1 6,
Mss, rom., cap. 184, f. 261-262, vezi şl Nomocanon slav, din sec. XVI, Glava put.
- 155 ; vezl şi Indreptarea Legif 1 652, p. 162.
30 D. A. Sturza, Acte şi documente relative la istoria Renaşcerii României,
Bucureşci, 1888, voi. 1, p. 1--8.
3 t Codul CaUmach, Bucureşti, 1958, p. 95.
32 Ex. "Să nu se căsătoreasc4 : slobozi cu robi ; creştinii cu cei de altă lege"
(Legiuirea Caragea, Bucureşti, 1965, p. 74).
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vrocordat se vorbeşte, de pildă, de elibenarea unei femei "ce a fost tri
misă la ocnă pentru că ar fi fost ţiitoare la un turc" 33• Cu toate acestea,
încălcările proh5.1bîoţi�:.ar erau destul de frrovente mai ales din .parte:a gre
cilor, care !irntrau astfel în poseslil.lll1 e a unor proprietăţi, obţinînd şi dreptUJl
la dregltoriile ţării.
In �aţa repetatelor pr:oteste ale băştinaşilor, rmii domni au fost ne
voiţi să i'a măsuri pentru lichidarea acestei stări de lucruri care, mai cu
seamă în secol1ul al XVIII-lea, luase proporţiii mal'i 34•
III.

Renegaţii şi dreptul lor de proprietate

Unele menţiuni documetntare ne arată că atît în primele veacuri ale
stăpÎlll!iri i tu�ti, cit şi în cele următoare, o serie de persoane se stabi
leau, dintr-un motiv �au altul, in Principate, îmbrăţişînd religia creştină

sau menţiJnindu-şi credirn.ţla lor, după cum nu ereu puţine ruei cazurile de
islamiz.are a nnor !locuitori din Peninsula Bal'OOilJicii , inclusiv ţările ro
mâne. De altfel, categoria I"ellegaţilor a constiituit o problemă importantă
in istoria Imperiului otoman, ca şi pentru Principate.

Astfel, cu prilejul unor judecăţi pentru satul An:inoasa, în documen
tele Ţării Române�ti din 1 560 se aminlte'Ştc de mult discutatul Hamza
turcul, căruia îi aparţinuse satul respectiv ca "dedină" 35 • Din actele
domneşti re z ult ă că încă bunicul lui Hamza pi erdus e satul aceJ.a "cu rea
hti!Olenie faţă de răposatul Vlad voievod CălugăruJ" 36, dar la rejud ecare a
procesulud rpe vremea domruiei lui Petru cel Tînăr in 1 560 "a Jruat Ham7.a
şi ceata lui lege" 37• La jwnătatea veacului al XVI-lea (1651) întîlnim în
Moodova pe un mehter-başî 38 care, luind in căsătorie pe o pămînteană ,
se creştin:ase, i'ar ca semn al ataşamentu'lui său faţă de noua sa re1igie,
a hotărît să doneze unei mînăstiri cele ,,cinci dugheni", aflate in stăpî
nirea sa, "împreună cu toată averea sa" 39•

Aceste oazul'li, ca şi altele, ne arată posibilitatea unor sup�i oto
de a se stabili, intr-un fel sau altul, în ţări le române dispunind şi
de nnele proprietăţi, fie ca renegaţi, fie ca favoruri din partea dom
nilor 4 0•

mani

Trebuie amintit şi de si tuaţia mai rar întîlnită a acelora din Ţara
Românească sau Moldova care, î mbrăţişi n d isl:amizmul, plecau la Con
stantinopol ori se aşezau în alte părţi ale Imperiu1ud otoman.
Dar în această privinţă informaţiile documentare sînt foarte spora
dice. Unele porunoi d:in a doua jumătate a v ea oulu i al XVI-lea despre

cererea de trimitere a unor boieri moldoveni la P oartă cu fami'liile şi cu
33

N. Iorga, Studii şi documente, vol. VI, p. 241.
Jean D. Condurachi, op. cit., p. 59.
35 D.I.R.B., veac XVI, voi. III, p.
126 ; Catalogul
mdneşti, p. 108, doc. nr. 725.
36 D.I.R.B., veac XVI, voi. III, p . 125.
34

37

Ibidem.

Documentelor Ţărilor Ro-

38 Mehter-başî, şeful meterhanelei, adică a muzicii de la Curtea domnească.
39 Catalogul documentelor moldoveneşti, Bucureşti , voi . II, 1959, p. 423.
40 Ion-Radu Mircea, op. cit., p. 80-8 1 .
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avuţiile lor, in unna unor mărturii că ei ar fi 'trecut ·l'a 'reLigia musul
mană 4 \ nu ne aj ută în s u fici entă măsură să tragem concluzii mai pre
cise. Cî•teva documente r elati v tîrzii adiUIC doar unele precizări cu privire
la pretenţiile unor persoane originare din ţările române, dar {:are, din
anumite motive, locui:au în ţinuturile otomane propriu-zise .
Aşa e'Sibe de pildă eazul unui oarecare .AJpos,tol, devenit, prin islami
zare, Kurt-Selam Ceauş, care se prezintă în Ţa:ra Românească pri n
1 6 2 9-1632 pentru a rere moştenirea �t ată lu i său, banul Ia ni , ucis la
Poartă în urma acţi unii lui Mihai Viteazul. Fiind "scos în af·ara legii
ţării", Selam Ceauş nu a pu tu t beneficia de această moş ten ire , dar el a
găsit totuşi modali tate a de a d ăru i mănăstirHor averea mobilă (ţiganii)
"pentru sufletul" tatălui să u 42•
De asemenea, un oare care Iani Matraca, aflîndu-se de mic copil în
ţaoo turcească şi venind apoi la Buc ureş ti , cerea lJa 12 februarie 1 6 8 8
dreptul său asupm unei "pivniţe şi loc de casă în mahalaua Grecil or" ,
care rămăseseră la moartea unchiului său, negustorul Ghinea Matraca n.
Deşi nu se precizează dacă este vorba de proprietăţi propriu-zise sau de
embat iouri, pare totuşi Slllg'eS'livă in aoe•aSită pr'i'Vfi.nţă �i relataree unor
cron1oari muntOO!i, precum că la darea zisă "pogonorit" erau supt1Şi "toţi
străinii şezători în TUII'cia , UngardJa sau Moldova, care aveau vii în ţară 44 •
In documentele emise după jumătatea secolului ·al XVIII-lea găsim men
ţiuni mai sigure despre regimul proprietăţii celor islamizaţi sau plecaţi
în teritoriile otomane. Astfl€11 , pe l a 1 757 ( 1 1 7 1 H .) nn oarecare Petru,
orig.inar d.iin Moldova, plecind în Turcia, ceruse moştenirea sa, formată
dilll terem.1,ri rămas e de lJa bunicul său . La sosirea unui mubaşir, anume
pentru rezolvarea acestei situaţii, lotul său fiind găsit liber, voievodul
răspunde că i s...,a a100n:lat sened p€4rllt:rnl a-l stăpîn[ ,,potritvit o:bibeiului
ţării" 45• De asemenea, i ntr-o serie de acte din 1 764 ( 1 1 7 8 H.) se observă
vinzarea unor averi, constind din lucruri, vii, terenuri şi altele, care
aparţineoo unui ore-'7tin din 'rana Românească, Jsl•amizat sub numele de
Mehmed-aga, aflat in serviciul Seraiului imperial 46• Intr- adevă'l", bunu
rile mobile şi imobile ale acestuia au fost vîndute, de faţă fiind şi cadi ul
de Giurgiu 47•
Aici este vorba de unul din descendenţii lu i Mihail Cantacuzino 48
spă1arul, anume de renegatul Mehmet aga Cozl.iceanul (san.I Furilidjan),
care revendica atît partea lui cît şi partea neamului său. Referindu-se la
41 Bibl. Acoad., pach. DLXXIX, doc. turc.

nr. 76, din 1564 (972 H).
Ion Radu Mircea, op. cit., p. 79.
43 G. Potra, Documente privitoare la Istoria Oraşului Bucureşti (1 594-1821),
Bucureşti, 1961, p. 192-193.
44 Mihail Cantacuzino (Fraţii Tunusli), Istoria politică ,i geografică a Ţării
Româneşti. . . (ed. Sion). Bucureşti, 1863, p. 54.
4� B i bl. Acad., Mss Oriental, nr. 25, doc. nr. 17.
4 6 Ibidem, pach. DLXXXI, doc. turc. n.r. 59, nr. 60 ; Muzeul de Istorie a
oraşului Bucureşti, doc. turc. nr. 30556, 30.557 şi 30558.

42

47 Ibidem.

41 N. Iorga, Renegaţii in trecutul
Mem. Sect. Ist.", Ser. I I , tom. XXXVI,

Ţărilor Române, în
1 9 1 4, p. 2 şl

urm.
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acest caz, un document intern precizează că venise şi mubaŞii- ca sa · c;e
descop&"e "toate, păn la un oap de aţă şi ori s upt a cui stăpînire vor fi,
oroi zăJogHJe, ori d ate zestre, ori vîndute, ori dăruite. de oricine, de l a
spătar Mihai încoace " 49• I n urma cercetăriJor care au durat aproape un
an , moşiile, viile etc. , fie cel e date zestre, fie cele vîndute anterior, au
fost sooase la mezat timp de trei lum de zi!le, iar domnul fanariot Ştefan
�aooviţă a eliberat acte pentru noile cumpărături, spre a nu mai putea
f1 an uJa te 50 • I n tr-un cuvînt, cei izl•amizaţi şi plecaţi din ţară se bucurau
de dreptul de a-şi urmări propri etăţi le sau moşteniri le lor, iar firman ul
împără.tesc, imputernicitul (mubaşir) Porti i , precum şi prezenţa repre
zentantului justiţiei otomane în persoana cadiului (kadt) in astfel de pl"i
cini iJustrează şi mecanismul prin oare se realiza acest drept al renegaţi
l or. Dar de aci reiese şi un alt fa pt deosebit de im portan t şi anume
acela că în astfel de situaţii rene gaţii nu se puteau �olosi de aceste pro
pri etăţi în fmma lor na turală , Ci renunţau l1a ele într-un fel sau altul .
Aceste cazuri aduc oarecare lămurire şi asupra conţinutului uneia din
cele patru fetvale (sentinţe juridico-re1iglioase) din hatişerifurile de pri
vilegii, date Mold ovei şi Ţării Româneşti în 1 774, care gJăsuieşte că " fe
ciorul islamizat nu�l poate m oşten i pe tatăl său , decedat creştin ".
IV. Limitele regimului de proprietate al supuşilor
otomani în Principate.
·

In deoursul veacurilor XV....XVIII,
regimul proprietăţii -supuşilor
..,..
ot omani a cunoscut manifestări variate şi chiar contradictorii; In princi
piu, străinii nu aveau voie să c umpere în ţările române mai aJes moşii 5\
oare constituie , de f.apt, elementul es e n ţi al pentru deteamdnarea - dreptului
de proprietate al străinilor. Asemenea interdicţii corespundeau .şi �pira-:
ţiilor boierimli. Aşa se expJică faptUJl. că î n tratatul lui Dimitrie Can�ir

cu ţarul Petru cel Mare a fost incliu.să cl au za oa " din muscali să nu se
amestece Ia boieriiLe Mol dove i , nici să se însoare în ţară, nici moşii să
nu cumpere" 52• Supuşi i otomani nemusuJ.mani se bucurau in genere de
libertatea de a poseda case , locuri de case, d ughene şi altele prin tîrguri
şi oraşe, fapt confirmat şi de documente mai vechi sau mai noii 53• Cit
priveşte însă pe tU!rci, tradiţia formală a fost că ei nu se bucurau de
dreptul de a stăpîni bunuri imobill e în ţările române şi nici de a se sta

bili definJtiv î n Principare.
Şi cronicaf'Ul Nicola e Costin care, de asemenea, preciza că "turcii
avea, nici a se
nu vor putea cumpăra pămînturi in Moldova, ori a
aşem" 54• Un document din dom nia lui Mat.ei Basarab aduce o precizare
49 N. Iorga, St ud ii şi Documente, voi. V, p. 521 (16 sept. 1764).

so

Ibidem.

s t J ean D. Condurachl,

op. cit., p. 72.
52 Ion NEcul�e. Letopiseţul Ţării Moldovei, Bu c ure ş ti , 1959, p. 212.
Sl Uricariul
Iaşi , voi. XI, 1889, p. 300 ; N. Iorga, op. cit , voi. V , p . 90,
. . •

234-243 (doc. din 1 742), voi. VI, p. 231, 254.
54 Cf. M. Kogălniceanu, Cronicile României sau
1874, voi. III, p. 452.

Letopiseţele .
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şi mai ,importantă Îlil această privinţă. Astfel, au ,prilejul întăririi unei
ocini din satul FU!I"duieşti, lui Sava Logofătu l, în documentuJ. din 24 fe
bruarie 1 638 se face totodl8ltă şi iSJtoricul oc.inei respective C3/re formase
obiectul unui proces îndelungat î ntre mai mulţi pretendenţi , printre care
şi Hadî r (probahi!l Hîzir) bei turcul.
Res pin gînd pre tenţiile supusuLui
otoman asupra ocilnei mai sus ami ntite , Matei Basa:ra:b motiw hotărîrea
sa prin aceea că "nu se cuvine să cumpere turcii ocine şi d'edine ai ci i n

ţară" ss.

Unele din măsl.IJI"ile de interdicţie au fost sintetizate şi in hatişeri
furiJ.e de privi legi i din 1 774. De pildă , :referitor la conddţiHe de intrare
şi de cirouJaţie we negustorilor otomani in Moldova sau Ţara Româ 
nească se prevedea oa "pe la locurile unde vor umbla ei (negustori i) , să
nu se facă ni ci un fel de aş ezare, sau casă, ni-oi să are, nici să s,amene . . .
Aşijderea IIlJeguţăJtorii turd n u vor avea voin icie a ţine moşie, ceaflicuri
(�ftlik) 56 şi a păşuna vite in pămîntul Moldovei" 57, 'l"espeoti.IV, al Ţării
Româneşti. Dootmnentele turceşti mai noi (sec. XVIII) conţin multe pre
cizări in ocest oons. DaiCă restrieţiile din dtooumenil:ele menţional{;e ar fi
valabile pentru toate perioadele ant eri oa re din istoria mporturilor ro
mân.o-turce, IB!tunci s-ar putea spune că ele îşi aveau punotu!l. de plecare in
aşa-zisele " Ca.piltulJaţiUJn i " ale ţări'lor ·române faţă de Imperiul otoman.

Analiza u nor documente arată că măsurile de 'l"estricţii au a-Iternat
cu dispoziţiunile 51pooia!le prin care supuş ii otomani erau prote1aţi in anu

mite

imprejurr-ări. Astfel, in 1 7 1 5 se porunceşte negustori,lor din Cimpu
lun.g, inclusiv turci, armeni etc., care aveau prăvălii, să achite lui beş
leagă cite 33 de bani pen.rtru grija acestuia de a 'Siplana conflictele de
acolo 58• Pe de altă parte, intr-un firman din 5-14 ianuarie 1745 (evl., Zi'

l-hidjge 1 1 57), cerindu-se desfiinţarea stăpînirilor din Ţara Românească
ale SUJJIDiilor otomani, sultanul Mahmud 1 poruncea to1n.Lşi ca "să nu fie
necăjiţi cei care au proprietăţi in 'rara R omânească şi

treburile lor'•

59•

oare

îşi văd de

Negustorii otom8111i construiau adeseori dlughene in diverse localităţi
de construcţii in vederea desfaoerii mărfurilor lor.
De asemenea, ei îniiinţau şi aşa-zisele " odăi " 60 pentru a înlesni procura
rea de oi şi vite spre a le transpor.ta apoi la Constant inopol sau în alte
se bucurau de libertaooa de a-şi
părţi. Numeroşi locuitori din Raiale
aduce vitele lor pe pămîntul Ţării Româneşti pentru păşunat, cu condi-

sau inchiriau astfel

55 Muzeul de istorie a Oraşului Bucureşti, doc. nr. 25, 446.
56 l;iftlik (rom. ciflic) - llll/OŞie, arendă, vilă (Cf. L. Şăineanu, Influenţa
orientală. . . , Bucureşti, 1900, voi. I I /P.2, p. 41).
57 D. A. Sturza, op. cit., voi. I, p. 142.
58 N. Iorga, op. cit., vol. V, p. 353 (doc. din 29 iunie 1 7 1 5) .
59 Bibl. "Chiril şi Metodie" - Sofia - R. P. Bulgaria,
Registru Cadiic
(Sidjill) Nr. 25 (VI), p. 135 (Arh. St. Buc., microJiilme dU!Pă doc. bc ddn
R. P. Bulgaria - Sofia şi traducere la Inst. de studii sud-est europene : Docu
mente turceşti privind istoria Romdniei, voi. I, - sub tipar).
60 Odaie (oda), - cazarmă, regiment, încăpere, cămară, adăpost pentru vite
(Cf. L. Şăinean u , op. cit., voi. II, P. 1, p. 274-275).
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ţia de a •achita Domniei dările cunoscute sub numele de "văclr.it",. "oie
rit" sau "·ierbărit" ş .a. 61.
Desligtur, cuanrttumul taxelliOr nu a foot ex:e�i in toate perioadele la
08II"e ne referim, dar perceperea diverselor dări de la supuşii otomani,
cînd · aceştia intrau in hotarele ţări•lor române cu oile şi cu vitele lor, a
avut o contilnruitate, aşa cum se poate deduce şi din documentele veacu
lui al :XVI-:Jea, in care se precizează tn mod sugestiv că acesta era un
"obicei vechi" chiar şi faţă de vremea in oare au fost scrise documentele

respective.
Reproducerea într-un firman din 1 560 a unui raport 1111 domnului
Moldovei către POiartă ne dă o imagilne mai concretă a acestei situaţii.
"Trimiţînd scrisoare - i se răspunde lui Alex. Lăpuşneanu - ai făcut
arz că d�i, din trecut şi pină aouma, se lua gorştină de la acei din ţările
mele bine păzite care işi ,treooaJu vi'bele peslte hata·rul Moldovei şi zeciu
ială (aşer) din TWc>libele celor care făceau semănături, .totuşi, în al.ipa de
faţă, multe persoane din satul numit Adjilar (?) şi din alte sate din apro
piere, precum şi din villai etul Dobrogea (Dobridja), aducîndu-şi vitele
tor şi :treaindu-'le ,peste hotaruJl iMOildiOIVei, nu daJU nimica" 62•
Sultanul Suleiman MagnilcU!l scria totodată voievodului că "ai tri
mis şi ilustra mea poruncă dată in trecut m această privinţă .. 63• Preci
zarea de .mai sus d emons trează că obiceiul era şi mai vechi faţă de anul
1 560, menţinindu-\')e mai departte şi priln firmanul amintit 64•
Din acelaşi document, ca şi din altele, observăm de asemenea, că tot
in a doua jumătate a veacului al �VI-lea unii dintre aocudtorii Raialelor
din jur veneau să facă ·arălburi şi semănături in diferite părţi ale ţărilor
române ou dreptul de a-şi ridica recoltele obţinute, achitfln.d î:nsă către
d omnie zeciuia11a ce se cuvenea miriei 65• Ln caz de neoonfonn are la
aceste reguli, domnii puteau să sesizeze Poarta, de unde se emiteau po
runci in sensul de- "a se proceda potrivit vechiJ.or porunci" 66, sau de "a
se respecta vechiul obicei in această pri:vinţă" 67 •
.
Pentru a ară'ta VIOOh'imea Ull'lbr astJfel de olblceiuri, n€ .putem r<C"feri şi
la solia lui Luca Cirja la regele Poloniei, prin anii 1 521-1523, deci tncă
lia inceputul secolului al !XVI-lea, cînd el declara că "turcii au voie să
pască oile lor, dar ei trebuie să dea domnului gorşcina" 68•
Dar interdicţiile erau severe în privinţa celor oare intrau irn ţări.le
române fără poruncă. Intr-un firman din 18 iuJie 1 559 (4 Şevval 966),
6 1 BibL Aoard. pach.
DLXXXI/doc. nr . 46, din evahir Djemazi Il, 1 156 � 1 1-20
aug. 1743, ş.a.
o2 Bibl. Acad., pach DLXXIX/doc. turc. n[". 40, din 25 Şa' ban 967 - 21 mai
1560.

63
64
6S

66

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, pach. DLXXXII

61
doc. turc. nr. 46, din evahîr Djemazi II, 1 156
(1 1-20 aug. 1743) ş.a
68 Cf. M. Costăchescu, Documentele moldoveneşti de Ştefăniţă voievod (1517-1527), Iaşi, 1943, p. 549.
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confinnilnd primirea unei jalbe despre pătrunderea in Moldova a unor
persoane neidentificate, sultanul Suleiman Magnificul îi comunica lui

Despot Vodă că-i ceruse "să-i prindă şi, virindu-i in temniţă, să scrie şi să
dea de ştire cine anume sint ei" 69• Acelaşi lucr_u se spune şi intr-un alt
docum ent din 17 sept. 1 577 (4 Regeb 985), cu privire la tmii locuitori din
Raialele învecinate care intrau sub pretext de negoţ şi nu mai vroiau să
plece, :recurgînd chiar şi la căsătorii. De aceea, la protestele. lui Petru
Şchiopul, i se porunceşte : "să-i sfătuieşti straşnic pe cei de acest fel,
care se duc în partea aceea (in Moldova n .n.) sub prete xt de negoţ, ca să
plece fără întîrziere in ţinuturile lor". In schimb, sultanul SeiWm al II-lea
cerea ca negustorii să şadă, dar numai cit :aveau treburi de negoţ''. Cît
timp stăteau din ,trecut şi pînă acuma, tot atîta vreme să- i laşi să stea şi
de acum înJColo" - i se porunceşte domnului in acelaşi firman 70•

De aLtfel, de multe ori sultanii in�i încercau să asigure anumite
privilegii su puşil or lor prin dispoziţinmi speoilale. Astfel, intr-un firman
adresat voievoduJ:ui Moldovei Gaşpar Graţiani, sultanul Osman al II-lea
cerea ca "nimeni să nu se amestece şi să nu 1aducă vreo pagubă vieţii şi
bunurilor acelora dintre locuitorii ţărilor mele bine păzite care, mergind
aoolo, oullltfirvă .pămiîn1 (rendjberlik), aşa [ncitt ei să fie l iniştiţi " 71 •
De aceea nu este întîmplător faptul că cei care infiinţau "odaile",
,,cişle" sau ,,cifLicUJI"i", incepe31U dlupă o vreme să le cons ide re drept pro
prietăţi ale lor, extinzindu-şi stăpîruirea şi asupra tertmUJI"ilor învecinate 72 •
Eli refurzalll să aJohite şi dările cu�nite, în ciuda r�tatelor pof!und de
.
a se respecta "obiceiu l pămîntului (adet-i - belde)" 73•

Lntilnim in documente şi o se rie de alte caz uri , cind SJUpuşii otomani
exerdbau anumite dreptruri cat'laoteristice celor de proprie-tate deplină.
Incă în 1 560 sultanul Suleiman Magnificul poruncea voievodului Ţării
Româneşti, Pffilru II cel Tânăr să iruventarieze şi să tr.im.iiă la PoaTtă
"moştenm:le şi lucrurile rămase de la ceata rn.egustori�or sau de la alţi
musulmani care mor acolo", trecind în defter sumele obţlinute şi din
vînzarea viltelor sau oiJor '8ICeSit10ra 74• Dooumentu� amintit nu este însă

suficient de clar pell!tru a purea determina de ce fel de moşteniri pro
priu-zise era vorba. Nici porunca adresată voievoduluă Alexandru cel

Rău, prin care se cerea acestuia să restituie toaJbe "proprietăţile" apar
ţinînd ienicerHor şi altor categorii

de

ostaşi

decedaţi

în Ţara Româ-

69 Baş bakanlik Arşivi - Istanbul-Turcia, Mii.himme Defteri (Condici de
afaceri importante), N r. 3, doc. nr. 130 (vezi şi Arh. St. Buc. - M icrof. - Turcia
- 1966, roia 15).
70 Ibidem, nr. 31, doc. nr. 579 (Arh. St. Buc. - Microf. Turcia - 1966, roia 15) .
71 Arh. St. Buc. - microfilm după doc. turc. din R. P. Bulgaria - vezi şi
trad. la Inst. de studii sud-est europene, (Documente turceşti privind istoria Romd
niei - Voi. 1 - sub tipar).
72 Bibl. Acad. R.S.R., Pach. DLXXXI - doc turc. nr. 41, din 24 iunie - 3
iulie 1733 (evasît Muharrem 1 146).
73 Expresie des folosită în d ocumentele turceşti (Cf. de ex. Bîbl. Acad. R.S.R.,
Pach. DLXXX I / doc. turc. n;r. 46, ddn evahi.r Djemazi II, (1156= 1 1-20 aug. 1743).
74 Cf. Blbl. Acad . , Pach , DLXXIX/ doc. turc. nr. 37, din 7 mai 1560 (11
Şa' ban 961 ).
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nrească 75, nu e�S�te explici't, aceasta referinidru-se probabil mai muJot l a
,,bulliWi mobile şi îmbrăcăminte" 76, după cum se amtă [n cuprins.
Aşa cum r ezultă din unele docume!l1te, de muJ.te ori voăevozii î n şişi
sau locu.iltori i Principatelor îngăduiau din anumite motive înfiinţarea
unor odai, cîşle ş . a . pe teritoriul Moldovei sau al Ţării Rom�neşti. Docu
mentele cu acest ca r acter par să fie mai edificatoare in privinţa pos ibili
tăţilor pe care le găseau s upuşii ootomani de a intra in stăpî n irea l.lll<Yr cate
gorii de proprie tă ţ i imobile in cuprinsul ţăvilor române, fie cu aprobări
dom�tti, fie prin tranzacţii d:irecte cu băştinaşii. Astfel, intr-un document
din 28 iulie 1 669, Antoni e vodă, dăruind postelniouJ.ui Radu Dude s cu un
loc de casă, in Bucureşti , din locu ril e domneşti, arăta în acelaşi timp că
"acest loc de casă a fos t a lui Salam 77 ooauş, oumpărat cu milă dom
nească" 78• Cu pri!lej ul întocmirii achvlui de hotărnicie· a acestei danii,
citeva zile mad tirzi u (1 aug. 1 669) , "judeţii" oraşUJlui Bucl.lli'eşti declarau
că locuJ de casă fusese "cumpărat de Aslan Ceauşul de la Oulea Sirbu l
î ncă pe vremea răposatului Matei Vodă" 79 • De fapt, asemenea vînzări
şi cumpărări parti culare au continUJat şi în veacul al XVIII-lea. Astfel,
la 26 oct. 1 740 Mar,i:a Greooa vinde lui Ibrahim ,,O dabaş " o casă in maha
laua Bălăceanului din Bucure-şti, vinzarea :tădndru-se "de bunăvoie" 86, ia r
într-un alt document din 22 sept. 1 755, cu priviJejul cumpărării unui loc
de oasă de un oarecare Nălban Mehmet Başa, fostul p.roprie.taT, Simion,
căpitan de seimeni, şi soţia sa declarau că "am vîndut-o "dă a noastră bună
voie, nesiliţi de nimeni, şi ou ştirea tuturor veclinilor" 8 1 • Din punctul de
vedere al posibili-tăţii transmiteri i acestor p rQPrietăţJi urmafiilor direcţi şi
oolateraLi a:i supuşilor otomani, o importanţă doosebi,tă prezintă şi UTarea
făcută de vî nzători lui Mehmed şi "oadînei " sale ca ,,să o stăpînească dum
•
nea lor cu bl.lllă pace , să le fie moşie stătătoare şi neamulu i dumnealor" a2
Toleranţa locuitorilor s-a manifestat puternic şi i n privinţa arendărilor
de difetrilte bunuri. .Asltlfel, de la 1 marti e 1 727 p osed ăm actul de tranza cţi e
dintre un băcan dlin Buou.reş'ti şi " Mola Ahmet", pentru inchiri erea de
către acesta din urmă a unei "prăvăHi cu casă de şe'Z'Ut", fără ca actul
inchirierii să se poată transforma intr-o vinzare - cumpărare 6l. Cu zece
ani mai ti rzi u , respectiv in 1 737, într-un act de vinzare, Costandin
Postelnioul preciza totoclaJtă că "într-un vad lilast e şi moara făcută de un
75 Aurel Decei, Quelques documents turcs concernant la Valachie au XVI-e
siecle, în Akten des vierund.zwanzigsten Internationalen Orientalisten Kongress,
Munchen, 1957 ; Wiesbaden, 1959, p. 392, doc. din anul 1001 H. (8 oct. 1592 - 26

sept. 1593).
76 Ibidem.
77 In alt document Aslan ceauş, in loc de Salam (corect : Seleam) ceauş care
înseamnă şi "ceauş de ceremonie" (G. Potra, op. cit., p. 145).
78 George Potra, op. cit., p. 144.
79 Este vorba de Matei Basarab (Ibidem, p. 145).
80 G. Potra, op. cit., p. 360-361.
8 1 Ibidem, p. 429.
82

I bidem.

8 3 Ibidem,

p.

316.
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Hagi-Mustalfa Giurgiuveanu (din Giurgiu), ·avînd eu această tocme ală
acest ture, ca să-mi dea chiria vaiduJ:ui, pentru că şi-a făcut moară 84•
Tohmanţa locuitorilor sau poruncile de favorizare a supuşilor oto
mani er�u insă u.rmart:.e adeseori şi de ja1be priln care se cerea dă.rimarea
"odăHor" şi "clşlelor" din Ţara Românească şi Moldova, motivîndu-se
aceasta prin limirtlarea posibilităţilor de s trîngere a haraciu1ui datora t
Porţii. Aşa se explică existenţa repetatel or fiTmane pentru dărîmarea
unor astfel de ·construcţii.
Poruncile illlterne şi externe de interdicţie vizau reducerea şi chiar
desf!iJinţlarea dileritelor categol'lii de proprietăţi ale s upuşilor otom·ani în
Principate. Astfel, referindu-se la încălcările serhatliilor care, s ub motivul
libertăţii pă.şul1J8tului şi agriculturii, nu numai că îşi oonst:ruiseră cişle
sau ciflicuri, dar refuzau totodată să plătească şi dările obişnuite, în:tr-u.n
firman din 1 733 (1 146 H.), adresat domnului Ţării Româneşti, Grigore
II Ghi(!a, se fac referi ri la por unci da>te şi mai înlainte ca " să fie dărî
mate cîşlele înfiinţate de ei" şi că "au fost sfătrudţi drastic să nru mai
construiască acolo cîşle, de azi încolo" �5• Izvoarele nJar'IBiti.ve interne
amintesc de exis tenţa unor •as emenea fi:nn.ane şi la începutul veacului
al XVIII-lea. "Anonimul B rincovenesc " vorbeşte, de pildă, de sosirea
unei porunci către Constant:Îill Brlncoveanu" ca să spargă odăHe turceşti,
cite sînt pe pămi:ntul ţării" 86• Intr-adevăr, venind capugibaşi Ali aga,
a10e.as ta, împreună ou o seamă de bolieri, "aru pulS de au stricat - după
cum precizeaz ă Cronica - toate hodăHe (odăile), atît de prin ţinutul
Brtilei, cit şi după toată marginea , cite au fostJu pînă la Diiu "(adicli
Vidtn)" 87• Avem şi documente oare i dentifică şi. re5tJabilesc vechile hotare
ale Ţă,r ii Româneşti sau Moldove i 88•
Adeseori, poruncile de interdicţie ex olud eau însă cîşlele înhlnţlate cu
învoirea domnilor sau a loou itori·lor băştinaşi. "Potrivit ilrustre lor mele
porunci - se sp une d e pi ld ă într-un firman di n 1742 (1155 H.) - să fie
d ărimate cişlelle 100111Struite de aîţiva an.i îniOOiaiOe fără voie, în a:fară de
clşlele infiinţate la început prin îngăduinţ.a \,·oievozHor Ţării Româneşti" 89•
Atrag atenţia şi T'ef'€1I'firHe Olllprinse in acelaşi !irn1an cu privire la pomnci
similare date şi cu ·un deceniu mai inainte.
· Cu toate măsurile severe de limitare şi chiar de des:fiiin1Ja,re a cîşle
lor, se făceau, totuşi excepţii în"această privinţă pînă şi in a doua jumătate
a veaculUJi ·al !XVIII-lea, dJar în aces·te conddţii ele depind. eau mai mult de
oonsimţjămîntul dom nilo r faţă de cererile unor demnitari otomani din
cu

84 N. Iorga, op. cit., voi. V, p. 492.
Bibl. Acad. pach. DLXXXII doc. turc. nr. 41, din 24 iunie - 3 iulie
1733 = evasit Muharrem 1146).
86 Cronicari· munteni, (ed. M. Gregorian), Bucureşti, 1961, voi. I I , p. 154.
'7 Ibidem.
88 Un docume t privitor la vechile hotare ale Ţării Româneşti se păstrează
�
la Başbakanltk Arşavi din Istanbul - Turcia, Fond. MUhimme Deferi, nr. 102, doc.
nr: 348, din evall Rebi 1 1103 (22 noiembrie - 1 dec. 1691) - Arh. St. Buc. Mtcrof. - Turcia - Rola 41.
89 Bibl. Acad. R.S.R. pach. DLXXXI/ doc. turc. nr. 45, din 16-25 mai 1974
< = evastt Rebi 1 1155).
85

·
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Raialele învecinate şi aveau un caracter temporar, limitat 90• De precizat
însă că învoirile de acest fel nu mai constituie o regtlllă , aşa cum fusese
în trecut.

In veaoul 8il :XVIII-lea, atît dooumentele emise de la Poartă cit şi
ce in ce mai ca>tegoriloe .în pri<vinţa limitării posibili
tăţilor de stăpînire de proprietăţi, ca ciflicuri, cîşle etc., de către supuşii
otomani musulmani recurgîndu-se adeseori ch�ar şi la anuLarea tranzac
ţiilor încheiate sub diferite fo rme .
O serie de documente cupri nse in Condica de portlll1ai a lui Constan
tin Mavrocordat, dintre anii 1741-1742. înrvederează eforturi�e de a
lichida motivele de legătură ale sUJpuşilor otomani cu locuitorii Moldo
vei. "A se scoate un turc din odaia şi prisaca ce şi-a făcut, care să se şi
strice" glăsuieşte o poruncă 9 \ in timp ce alta cere anuJJa:rea contractu
lui incheiat cu un turc care luase in arendă o ba!1tă a Mitropoliei din
Galaţi 92• La fel şi in cazul vadului închiriat inainte de anul 1737 de
Constantjin Pootelnircul pentru ca Hagi MuSitJaifa Giurg.iuveOOJU să con
struiască acolo o moară, vînzătol'IUI vadului dădea voie cumpărătorului
Iordache Vils·ttiler, "să-1 scoaţă den moară pe tune(( 93•
Pe de raită · parte, pentru tUTCii brăileni aşezaţi 1a Focşani , se
porunceşte "ca să strice toate dughenile şi . . . să poftească cu mare tărie
oa să nu se falcă iarmaroc 94• De asemenea, aJUZindru-se d�re cumpă
rarea uneli moşii, d� Ja nişte călugări, d� către un ture cu nrumele de
Chiurd (Kiird) - Osman, domnul fanariot Constantin Mavrooordat îşi
reafirrnă dispoziţiunile sale anterioare, arătînd că "porunca noastră nu
iaste ca să vînză ei moşii la turci" 95 • El. dispune ca, în cazul efectuă rii
tranzacţiei, moşia să fie luată "pe seama d omnească iar la turcul acela
să meargă ceauş să-i aprindă cişla, şi pe dinsUil să-1 ridlice de aoolo" �6•
La fel şi in cazul altor turci se cere ca ceauşul "să strice odăile şi să le
risipească" 97• Aceste dispoziţiuni inoludeau şi pe dive�ii ldemnitari
turci sau tă·tari oare aveau asemenea stăpîniri în MoldoVJa a100lei epoci 98•

cede in!ber:ne sffnt din

De aJ.tfel, cronicarii apreciază eforturile lui C01l511antlin Mavrocordat
pentru "silinţa ce aru făcut de au scos turdiii din ţ!ară, cari se lăţise prin
toată ţlaira . . . " "·
·

In cadrul poruncilor de interdicţrlie, o semnificaţie deosebită . pre
zintă şi firmanele referitoare la oprirea arăturilor de către supuşii oto
mană de prin Raiailele î nvecinate. Astfel, s1lalrostele de Cernăuţi aduce

VI,

Blbl. Acad. R.S.R., Mss. Orienal nr. 25 (doc. nr. 45) ; N. Iorga, op. cit., voi.
213.
9t N. Iorga, op. cit., voi. VI, p. 212 (doc. nr. 30, din 1742).
92 Ibidem, voi. VI, p. 231 (doc. nr. 179, din 1742).
93 Ibidem, voi. V, p. 492.
94 Ibidem, vol. VI, p. 244 (doc. nr. 300 , din 1742).
95 Ibidem, p. 289.
90

p.

96

Ibidem.
,., Ibidem, p. 291 (doc. nr. 583, din 1742).
98 Ibidem, p. 291 (doc. nr. 584, din 1742).
" M. Kogălniceanu, Cronicile României sau Letopiseţele, Bucureşti, vol.

1874, p. 185.
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la ounaşti!Thţă primirea ciia"ţiJor domn eşti ca "să nu-i lase pe tur'Ci ou
plugurile să are în Moldov a, ci să fie margine poprită" 100•
Nici IDQ1'1iile zălog:ite pentru diverse datorii faţă de turci n u erau
excepbabe, 'ceriruc:Lu-se să se pună capă t aJOeStluii sis'l:em de subo.rdonoa·re.
Astfel! in 1 750, prin unele porunci iillterne se cerea oa "cei oe-şi vor fi
dat m011ie sub stăpînirea turcilor, să dea bani ce vor fi datori şi să ia
moşia de sub stăpînirea turcilor" 101 •
De remaroat că interdicţiile se refereau acum şi la tranzacţiile cu
c aracter temporar, cu m erau de pi ldă arendările, oare au constitui t una
din căile obiş n uite de cultivare a pămîntW"'.i�or din ţările române de
către supuşii otomani. Astfel, în urma unui firman "cu mare tărie ca
să lipsească turcii cu totul cu stăpî nirea din pămîntul ţării", domnul
Ţării Româ neşti , Scarlat Ghica, dăduse şi el în 1 7 6 0 poru11iCi ca "toţi
pămîntenii ori boiari, ori m ănăs tiri , ori ţărani sau ori cine ar fi , care
vor avea moşii date sub stăpînirea tu rci lor , să şi le răscumpere, cu în
toarcere de bani, să nu r ămî i e moşie sub stăpînire de turci, şi care nu
vor avea bani să i se vînză moşia, şi, orice va avea, să se dea bani turcilor,
celor ce vor fi ţiind moşiile, să l i psească turcii cu totul din moşii 102•

In legătu ră cu aducerea la îndeplinire a unor as emenea porunci este
suficient să amintim de caz u l unui oarecare T oma Poenarul care, aşa cu m
glăsUJieşte documentul, "ş-au fost vindut moşia cu arend ă la Suleiman Paşa
Divanul (din Vidin)", dar în 1 76 0 , fiind constrîns de auto rităţile interne să
restituie ba.nli.i, el nu pUJtus e să-i achite, încît IDQ1'1ia ou pricina f usese
scoasă l a mezat 103 •

In privinţa posibilităţilor supuşilor otomani de a poseda şi alte oa.te
gorii de bunuri imobil.iare în Moldova şi Ţara R om ânească , documentele
lui Mavrocordat fac unele precizări şi in acest sens. Am�ntîndu-se , de
pildă, de pretenţJiHe unui turc asupra u n ei case din Trotuş, care îi apar
ţinea lui Hava:ru Comisul, se porun<:eşte s-o stăpînească acesta din urmă
ncă turcii casă şi aşezare in Moldova n-au" 104•
Nu aceeaşi severitate se arăta însă şi faţă de supuşii otomani de altă
credinţă decî t cea isl:am:i1că. Aistfel , la ceren�.a unor evrei din Raiaua Hoti
nulud de a-şi construi o casă pe locul domnesc şi de a nu fi amestecaţi
în cislă au tirgoveţii, R ad u vei Spătarul pri meşte poruncă pe ntru ca
aceştia "despre tot să 'aibă a se apăra " 105 •

In conoluzie, d-reptul de proprietate al supuşilor otomani in Mol
dova şi Ţaoo Româ nească s-.a manifestat in forme variate în ve ac uriilc
XV-XVIII, în funcţie de apartenenţa sau neaparterrenţa la religia isla

mică a cellor �:n oauză, ca şi de to'leranţa S CIIU de i ntr.ansigenţJa domn ilor
şi locuitorilor din ţările române 106•

10o N. Iorga, op. cit., voi . VI, p. 303-304.
1 0 1 Ibidem, V, p. 328 (doc. din 1758).
102 Ibidem, VI, p. 495 .
103 N. Iorga, Ibidem, voi. V, p. 327.
104 Ibidem.
105 N . Iorga, Ibidem, vol. V I , p. 353.
106 Ibidem, p. 38 1.
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A:rua:liza evoluţiei acestei probleme invederează faptul că supuşii
otoma ni m usulmani nu au avut în veacurile XV-XVIII nn drept inali
enabil de proprietate in ţările române, prohibiţia manifestîru:lu-se cu m ai
multă hotărîre îndeosebi în priV'i.nţa pămî n tului . Dar irn cadrul interd ic
ţiei in principiu se surprind şi anumite excepţii, care capătă treptat un
caracter tot mai frecvent prin găsdTea unor m ij loace din ce în ce mai
variate pentru reahlzarea unor stăpindri cu trăsătruri specifice proprti.etă
ţilor adevăl'ate.

La aceasta au contribuit atît politica de apărare a intereselor supu
şilor otomani de căt re Poartă, în anum ite împrej urări, cît şi s tatamici 
rea unor legături d irecte între "raialele" din ţiiliUturille î nvecinate şi
t·ocuitorii ţărilor nomâ:rue, inclusiv d omni i oare se stJJocedau în cele dooă
Principate. Tendinţla genei"ală 'a fost însă ·aceea de a-i deposed a pe
supuşi i otomani de astfel de prop rietăţi , acest :lienomen manifestindu-se
deopotrivă atît în primele ·perioade ale stăpînirii turceşti dt şi mai
tirziu, pe măsura consolidări i forţelor sociale interne oal"e se afirmau
din ce în ce în apărarea intereselor lor proprii .

Reconstituirea principi:i!lor regimul u i de proprietate � SIUrpuşilor
otomani in Principate oonfirmă clauz·ele cuprinse in hatrşeriiurile de
privilegii din 1 7 7 4, care au constituit, în condiţliile istorice rinternaţio
nale de atunci, si ntezele mai sistemati zate ale unor aşezăminte sau regu
lamente numite nizam - uri, SJtatornicite în veacurile anterioare , privind
condiţiile de intrare, de şedere, de comerţ, etc. ale s upuşhlor otoman i in
Moldova sau Ţara Românească.

SUR LE DROIT DE PROPRIETE DES SUJETS OTTOMANS DANS
LA MOLDAVIE ET LA VALACHIE ENTRE LES
XV-EME ET XVIII-EME SIECLES
Res u me
Le statut juridique des sujets ottomans des pays roumains a eu un important
rOle dans le cadre des rapports roumaino-ottomans. Ce statut etait lie â !'auto
nomie des Principautes roumaines garantie par l'Empire Ottoman ainsi qu'au re
gime special des sujets ottomans de religion islamique, bien different de ceux de
religion chretienne .
En cas que, par diverses voies, les Turcs prenaient en possesion des biens
meubles, les Volvodes rownains s'empressaient a les racheter. De plus, les Rou·
mains exer<;aient des pressions sur les Turcs pour vendre leur biens immeubles
aux autochtones. Quelques fois on luttait pO'llr annuler les actes de vente.
Les Roumadns convertis â l'isla misme et absents du pays pouvai en t suivre
leurs biens mais ne pouvaient pas les utiliser person nel lement. C'est pourquoi ils
eta.i.ent ob Li ges â les vendre ou â les donner, car conformement â la t r ad ition les
Turcs n 'ava l ent pas le drolt de poss e der des biens immeubles ou de se fixer de
[initivemen t dans nos pays.
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ln r.ror.icile noastre, mai cu seama m cronicile din Moldova, întîl
nim frecvent relatări, mai mult sau mai puţin pe larg, asupra unor
evenimente de istorie generală.
Primul cronicar care acordă o importan\ă deosebită evenimentelor
de istorie genera�ă este Grigore Ureche. In "Letopiseţul Ţării Moldo
vei", Grigore Ureche a consacrat capitole distinote Imperiului Otoman,
Poloniei, Ungariei şi rtătarilor.
Aşa cum se arată 1n studiul introductiv la ediţia critică din 1 955
a cronicii lui Grigore Ureche \ aceste informaţii sînt extrase îndeosebi
din "Cosmografia" lui Gerard Mercator - una dintre cele mai răsp�n
dite cosmografii în vremea cînd cronicarul moldovean îşi scria letopi
sevul. Ureche nu s-a mulVUffiilt însă numai să compileze pe Gerard Mer
cator, ci a adăugat de la sine u:nele observaţii care conferă expunerii
amprenta originarliltăţii.
Se pune, în mod firesc, întrebarea, ce anume l�a determinat pe
Ureche să dea ştiri despre ţările aminrtite ? Cronicarul arfirmă el însuşi
că scrie "Povestea şi tocmala altor ţări, ce sîntu prin prejur, cum nu
să cade să nu pomenim, fiindu-ne vecini de 'aproape" 2•

Lectura atentă a capitolelor amintite lasă să se vadă clar că ceea
ce l-a făcut pe cronicar să ajLUngă la o descriere geografică şi la
incursiuni în istoria turdlor, ungurilor etc. nu-i numai simpla vecină
tate terit{'trială, ci - o dată cu aceasta - şi legăturile oare au existat
între Moldova şi ţările din jur. Astfel , capitolul despre Imperiul Oto1 P. Panaitescu, Introducere la "Letopiseţul Ţării Moldovei", de Grigore
Ureche, E.S.P.L.A.
Bucureşti, 1955, pp. 37-38.
Bucureşti, 1955,
2 Grigore Ureche, "Letopiseţul Ţării Moldovei", E.S.P.L.A.
p. 1 12.
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man începe cu o frază introductivă în care se spune : "Aicea de yom
vom pomeni de incepătura şi adaosul turcilor şi de împărăţia
lor, nu vom greşi, că să vede că-i fără cale ca să nu pomenim şi să nu
scriem, că suptu mîna lor şi suptu j ugul lor sînrtem şerbi" 3•
Vorbind despre tătari şi referindu-se direct la frecv entele lor ex
pediţii de pradă, Ureche afirmă : ". . . mulrte am avea a scrie de dînşii,
că de multe ori am păţi't şi nevoie de cătră dînşii şi nu numai noi , ce
toate ţările, cîte-s prin prejurul lor . . . " 4•
Despre unguri, Ureche arată că " . . . nu vom lăsa . . . ca să nu atin
gem şi să nu pomenin de începutul lor şi de obiceiul lor, fiindu-'!le
vecini de aproape şi de multe ori năzuia domnii ţării Moldovei, de să
acioa şi să ajutoriia de la dînşii " . 5
In sfîrşit el face o descriere geografica-istorică a Poloniei nu numai
pentru vecinătatea şi legăturile existente înrtre această ţJară şi Moldova,
ci, mai �des, pent ru prilejul pe care i-l oferă aceasta ca să-şi manifeste
încă o dată preferinta faţă de regimul politic din Polonia, unde nobi 
l imea era a·totputernică, unde existau legi şi unde puterea monarhică
era foarte îngrădită.
La cronicarii de după Grigore Ureche, capi•tol e distincte privind
istoria aLtor ţări nu mai întîlnim. Faptul se explică in bună măsură,
dacă ne gîndim că croni·cile din Mold ova se coTIJtinuă una pe alta şi că
nu sint repuse în discuţie decit ştiri le g reşite sau cele injurioase ema
nate de la interpolatori, cum este cazul, de exemplu, cu "basna" lui
Simion Dascălul referitoare la originea românilor. In schimb se întîl
nesc frecvent ştiri de istorie generală în l egătură mai mult sau mai
puţin di rectă ou i s toria Ţărilor Române. Aşa sbau lucrurile la Miron
Costin şi Wt astfel la Ion Neculce.
In ceea ce priveşte informaţiile de istorie generală pe care ni le
transmite Ion Neculce, aces•tea au pentru noi un interes deosebit, de
oarece se referă la una dinrtre perioadele cele mai frămînbalte din istoria
Europei, adică la a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi prima jumă
tate a secolului al XVIII-lea, cînd se d esfăş oară cu S!UCces războaiele
Rusiei şi Austriei împotriva domi!Ilaţiei otomane în Europa.
Ion Neculce descrie evenimentele începînd de la domnia lui Da
bija-Vodă (1661) - adică de acolo de unde se opreşte expunerea lui
Miron Costin -'- şi pîn ă la a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat
( 1 743).
Pentru prima pante a cron icii sale - de la Dabi ja-Vodă la Con
stantin Cantemir (1685) --, Neculce s-a folosit, d upă propria-i mărtu
risire, de " . . . neşte izvoade ce au aflat la unii şi alţii şi dim audzitele
celor bătrîni boieri. . . " 6• Pentru a dO'I..La parte -- de la Constantin Can
temir înainte -, cronicarul ne spune că nu a mai folosit alrt izvor decît
scrie şi

3 Grigore Ureche,
4 Idem, p. 117.

op. cit., p. 1 18.

5 Ibidem, p. 123.
6 Ion Neculce, "Letopiseţul

Ţării Moldovei",

E.S.P.L.A., Bucureşti, 1955,
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propria sa e xperienţă : "Nu i�aru mai trebuit isttoric strein, să citească şi
să scrie, că au fost scrisă in inima sa". 7
Dacă fucem o clasificare a izvoarelor lui Neculce, vedem că acestea
au fost în număr de trei : 1} cronicile anterioare, 2) tradiţiile orale şi
3) evenimentele la care a participat el însuş i.
Cronicarii anteriori pe ·care i-e cunoscut Ion Neculce , îi pomeneşte
chiar el în "Predoslovia" cronicii satle : Grigore Ureche, Simion Das

călul, Misail Călugărul, Eustratie Logofătul, Miron Costin şi Nicolai
Costin. F�aţă de cronicile acestora, IOill Neculce se arată circumspect,
criticind - de pildă - pe Simion Dascălul care spunea că moldovenii
F>e trag din neam de mhari : "Numai .aceştie, po.at·e -fi , au fost oameni
ne�nvăţaţi, de n....au cîrtit bine la istorii, că au defăimat pre moldoveni,
scTiind că s\înt din 'tălhari. Pentru aceasta dară nimene din scrisorile
l or , nici cele ce ar fi fost adevărate, audzite sau vădzute, a lor, nu le
pot oamenii crede". 8
De asemenea , faţă de tradi ţia orală, ca şi faţă de izvoarele scrise,
spiritul critic al cronicarului a dat un strălucit exemplu. Astfel, legen

dele şi în general ştirile culese de el, asupra veridicităţii cărora avea
îndoi el i, Neculce nici nu le încorporează în textul cronicii, ci ni le
transmite separat in "0 samă de cuvinte". De ·altfel, dragostea croni
carului pentru adevăr se manifestă dintr-o scoarţă în ceala1tă a cro
nicii. Deşi 1i ura pe greci - spre exemplu -, el nu-i poaie contesta
totuşi calităţile lui Antonie Vodă Rus€'1: : "Anrtonie-Vodă, măcar că era
grec şi strein ţărigrădeta!Il, dar era mai bun domn decît un pementean,
că .niJce Ull1 obiiCe.iJu rău în vară in dzi.Jele Juli n-·aru făcu tu, ce mcă şi cite
au găsit de alţii rele mu1te au lăsat". 9

Pe de alrtă parte nici nu lăuda pe cineva fără ca acesta să merite
laudele : Grigore Ghioa, de pildă, cu toate că îl ridicase la rangul de
mare vornic pe cronicar, eS!te totuşi criticat de acesta pentru dările
grele impuse poporului.

După cum s-a precizat mai sus, al treilea izvor şi cel mai impor
tant, folosit de Neculce 1n redactarea cronicii sale, au fost evenimen
tele auzite şi văzute de el însuşi. Aceas,tă constatare ne obligă, la rîn

dul ei, să precizăm izvoarele relatărilor sale privitoare la unele eve
nimente de istorie generală. Cind cronicarul afirmă că "Nu i ...J8u mai
trebui't istoric strein, să ci·tcască şi să scrie, că au fost scrisă în inima

sa", afirmaţia nu trebuie înţeleasă ad litteram, deoa!Tece Neoulce trăieşte
într-o vreme cînd informaţiile cu privire la politica unui stat sau altul
circulau cu mai multă uşurinţă dedt, să spunem , c u 100 de ani ina
intea lui. Ne referim în primul rînd la gazetele olandeze şi la intere
sul pe care îl acordau domnii fanari,oţi ai Moidovei lecturii acestor
gazete. Or, Neculce, după cum ştim a fost mare dregător şi u n cola
borator apropiat al domniei, avînd , aşadar, posibilitatea să cerceteze
7 Idem.
a Ion Neculce, op. cit. p. 103.
9 Idem, p. 150.
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aceste materiale pe care

domnii

le

socoteau

4

absolut necesare pentru

propria lor informare. Trebuie să mai ţinem seama apoi şi de faptul că
Ion Neculce a stat patru ani în Muntenia, că în vremea celei de a
doua domnii a lui An:ti'oh Can1temir a călătorit cu acesta la Constanti
a trăit doi 'ani în
nopol, că - după insuccesul ruşilor la StănHeşti
Rusira şi a pribegi't alţi şapte ani în Polonia, putînd să cunoască astfel,
prin contact direct, stările de lucruri existente în aceste părţi ale
lumii. Se pune însă intrebarea, in ce măsură a ştiut cronicarul să sur
prindă aceste stări de lucruri şi, mai ales, în ce măsură a izbutit să fie
obiectiv în aprecierea lor. Lectura neavizată a cronicii ar lăsa într
adevăr impresia că evenimentele relatate nu ar fi tulburat deloc im
-

parţiali tatea cronicaru'lui. Lucrurile insă nu stau aşa. Este bine ştiut
faptul că Ion Necll!loe a fost rmul dintre colaboratorii lui Dimitrie Can
�emir şi că, alături de el, ra colaborat cu Petru cel Mare pentru înlă
turarea stăpînirii otomane din Europa. Mai mult dedtt atît - şi aceasta
o ştim chiar de la Neculoe - el a fost considerat de către contempo
ranii săi ca unul dinrtre c�i ce 1-au îndemnat pe Dimitrie Oantemir la
alian�a cu Petru eel Mare şi la războiul împotri'Va 'tureHor. Este ade
vărat că Neculce respinge această afirmaţie - dar era şi firesc ca s-o
facă - deoarece, încuviinţind�o, şi-ar fi primejdui,t în primul rînd viaţa,
iar în al doilea rînd nu şi�r mai fi putut redobîndi moşiile pierdute
in vremea pribegiei. Este interesant de remaro81t, însă, că încerclînd să-şi
diminuieze - în faţa domnilor fanarioţi şi a turcilor - culpa colaborării
sale cu Dimirtrie Cantemir, Ion Neculce confirmă, de fapt, aceaSJtă "oul 
pă" , spunînd cum că pe " . . . atunce era toţi creştinii bucuroşi mosoali
lor, nu numai. . . " el, 10 ceea ce subliniază, implicit, faptu1 că cronicarul
a participat la o mişcare cu caracter general care tindea, în cele din
urmă, să smulgă MoldoV'a de S'l.lb jugul o•toman. Dar acesta nu este
singurul argument în sensul arătat. Faptul că după bătălia de la Stă
nileşti, Necuke a plecat cu Dimitrie CaTIJtemir în Rusia şi că nu s-a
putut întoarce in patrie decît după o lrmgă perioadă de peregrinări
prin Polonia, constituie încă o davdă că cronicarul nostru nu a fost un
simplu om care s-a alăturat luptei împotriva turcilor şi că participarea
sa la această acţiune - ca unul dintre oamenii de încredeore ai lui Dimi
trie Cantemir - a fost premeditată şi suficient de substanţială ca să-i
primejduiască viaţa.
Expunerea �calmă şi aparent obiectivă cu care încearcă să se jus
tifice cronicarul trebuie considerată, de asemenea, ca un mijloc prin
care aees1ta era nevoH să-şi ·ascundă adevăratele serlltimente în legăturii
cu lupta împotriva dominaţiei otomane.
Pentru Ţările Române, secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea au in
semnat o adîncire a ·acestei dominaţii. Ţări'le balcanice, dar mai ales
Aus•tri'a, R:usia şi Polonia deptm eforturi uriaşe pentru stăvilirea şi
înlăturarea ei din Europa. Asediu! Vienei - la 1683 - este momen
tul oare marchează începutul prăbuşirii puterii otomane, moment după
1o Ion Neculce, op. cit. p. 270
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care înfrîngerile tui"Cilor şi

pierderile posesi unilor lor se

87

vor

succeda

cu repeziciune.

In Ţa ra Românească şi în Moldova izbucnesc şi se intensifică

tot

m ai mult oonflictele dintre boierii autohtoni şi dregă·torii greci veniţi
odată cu domnii fanarioţi.

Lăcomia acestora din urmă, intrigile bcieri'lor, •abuzurile turcilor,
de domnie, bil'urile . grele puse pe umerii poporului,
intrigHe de Ja Poal'tă, războaiele purtate de turci cu austriecii, ruşii,
polonii, perşii etc. au fost consemna•te cu migală de pana măiastră a
lui Ion Neculce, într-'un stil coloret şi deosebit de original.
In anul 1 663 - de pildă - turcii c uceresc d e •la austrieci cetatea
Ujvar (Neuhaus:el) si<tua,tă în Ungaria superiooară. Iată ce ne relatează
Neculce des pre acest even im ent : "Intr-acea vreme t împla tu -s -au de ave
oştire Turcul cu Neamţul. Şi au venit poruncă la Dabije-vodă, de s-au
gătit de oaste, de au mărsu l a U iva ru , 1n Ţara Nemţeas'Că şi au trecut
Dunărea pre la Ru�a, împrell!nă cu Grigore, feciorul Ghicăi-vodă,
domnul Ţărîi Munteneşti". 11 C ronicarul povesteşte mai departe cum
turcii, î mpreună cu moldovenii şi mutenii au cucerit cetatea şi - spune
el - "s-au întorsu în apo i cu multă dobîndă moldovenii şi muntenii,
12
ad ucînd cară încărca•te de haine şi de m ulte lucruri".
In 1 664 turcii :fac o nouă campanie asupra cetăţii Lewenz (Leva),
desele schimbări

dar de data ·aceasta sint înfrînţi de către imperia1i. Cronicarul ne spu
ne că şi la această campanie a u participat Dabija-Vodă şi Grigorie
Vodă, cărora li s- a u mai •a d ăugat şi

30.000

de tătari, însă " . . . i-au bă

tut nemţii şi i-au răsipitu. Că li să şi supărasă turcilor a mai oşti,
fiindu vreme de toamnă. . . " 13

In a doua jumă tate a secolului •al XVII-lea erau la putere în Tur
cia vizirii din f•am ma Koprillil , care, o dată cu încercarea de reorga

nizare a Imperiului Otoman , căutau să continue tradiţionale politică de

cuceriri .

Astfel ,

nereuşindu-le

campania împotriva Austriei, ei

îşi

în

torc priviri'le cuceri,toare spre · Polonia, si lindu-i mai î nt îj pe ca za c i la 1 665 - să recrmoască suzernnitatea sultanului. Un prim obiectiv al
turcilor este smulgerea cetăţii

Cameniţa

de

la

poloni . Ei izbutesc să

facă aceSit lucru în 1672, cînd , învingîn du-i pe poloni, încheie cu aceş
tia pacea de l a Buczaez, prin care învinşii pierd P odolia cu C am en i ţa ,
fiind siliţi pe deasupra să plătească şi un tr ib ut anual de

200 .000 de
cetăţii

ducaţi . Din cronica lui Ion Neculce aflăm că informaţiile asupra

au fost furnizate .turcilor chiar de către oamenii lui Duca-Vodă. In
acest scop, un "anume Gligorie Cornescul, ce era foarte meşter de scri
sori şi de săpături la pietre . . . au făcut chip cetăţii Oam eniţîi de ceară,
cu toate tocmelele ei dinluntru şi denafară " , trimeţînd-o t u rcilor ca
material informativ. Dar ,,Leşii, neştiindu nemic, nice avîndu veste, nu
să gătisă nemic de oa 3- te " 14 şi după cum ştim, au fost în vi nşi . "Dece
11

Ion Neculce,

op. cit. p. 124.

14 Ion Neculce,

op. cit. p. 131.

12 ldem.
1l Ibidem, p. 125.

15 ldem,

p. 134.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

8R

CLAUDIU PARADAIS ŞI M A R I A PARADAISER

G

turcii , irutărindu ootatea cu puşci şi cu za h erea (provizii) şi cu oaste,
au a şedzat şi paş " 15• In această relatare este exactă constatarea lui
Neculce că turcii au învins pe polonezi , nu atît da tor ită forţei lor, cit,
mai ales, lipsei de grij ă a şl:eahtei pol oneze pentru apărarea cetăţii,
lipsă explicabilă şi ea prin luptele duse de şlea htn ici î mpo triv a puterii

centrale a regelui.
In anul următor - 1673 - turcii po mesc din nou asupra polone
zilor, la Hatin. D e data aceas·ta însă, armata polonă condusă de talen
tatul hat man Ioan Sobie sk i a repurtat o stră lucită viotorie împotriV"a
lor.

Neculce ne informează că turcii, la Hotin, aveau aliaţi pe Grigorie
Vodă (Mun,tenia) ş i Petriceico-Vodă (Moldova). Dar aceştia " . . . s-au
sfătuill ei în de ei. . . să se închine la leşi, să ste cu toţi i să b ată pc
t urci , ca să nu să apuce a să aşedza în cetatea H otinu lui paşa, pe cum
6
să aşed zasă în Oameniţă " . 1 Luc rur ile S-'au petrecut întocmai cum s- a u
·

sfătuit cei doi domni. După înfrîngerea turcilor, polonezii intenţionau
să treacă Dunărea, "in Ţ'ara Turcească " , împreună cu mllillrteni i şi mol
dovenii. Dar Sobieski nu ş i _,a mai putut reali m acest plan pentru că 
ne spune cronicarul - tocmai atunci " . Tî mplart u- s - au de au m u ri t şi
craJiul leşescu Vişnovesghie (Mihail Vişnov eţch i ) . Şi era multă ames
tecătură î ntre Ieşi, că nu-şi pute alege crai u . . . " 17
Aşadar, oampan.i·a împotriva tu rcilor n-a mai fost continuată din
c-auza lup telor pentru su ccesiunea la �tronul Poloniei.

In 1677, polonii sînt di n nou înfrînţi de către turci, la Juravna,
fiind nevoiţi să cedeze acestora Podolira şi Ucraina. TW'Cii urm ăreau

prin aooasttă campanie să oonsolideze rucerirea Oameniţei. Ton Neculoe
arată cum " P urees -au l:a a doeli ranu vizirul cu oaste în Ţara Leşească,
pe Nis tru , pe di cie parte, tot strîaîndu şi ardzin d u pen P odolia cetă
ţile şi tîrguril e cu balemezurile şi hanul cu tătar ii robindu toa tă Po
dolia in sus, pin-au agiunsu la Zăravna (Juravna)" 18•

Cronicarul ne transmite şi condiţiile păcii : polonezii " . . . să de
toată P odolia olat Cameniţîi, din Nistru de la Buc-eci . . . , cit cuprinde
Podolia toată şi Ocraina, şi să iasă şi nemţîi de pen cetăţi din M oldov·a ,
�i pogh iBz uri în Moldova să nu mai facă, şi Cameniţa să aibă pace de
poghiswri . Şi să cor oneas că
şi pe hatman u l Sobeţchi, să l e !fie
craiu. . . " 19 polonilor.
In acest timp, noua situaţie cre81tă in apusul Europei îi d eterm ină
turci să-şi mai încerce o dată fot<ţele impotriva Austriei. Ludovic
al XIV-lea, regele Franţei, îşi ridică pretenţii'l.e asupra Germaniei apu
sene şi chiar asupra cor00111e i imperiale germane. Impăratul Leopold I
era ameni nţat, aşadar , de doi inamici foarte puternici : Franţa şi Turcia
pe

16 Ibidem, p. 135.
17 Ion Neculce, op.

1s
19

cit. p.

145.

ldem, p. 1 44.
Ibidem, p. 145.
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Turcii , îndemnaţi de Lud ovic al XIV-lea , pornesc �n 1683, sub co
manda lui Kara Mustaf,a , 'asupra Vienei. Despresurarea Vienei a fost
posibilă numai ou aj utorul dat de Ioan Sobieski, regele Polo niei.
Iată ce ne relatează Neculce despre acest important eveniment : in
anul 1 683, Duca-Vodă (Moldova) şi Şerban-Vodă (Muntenia) primesc
poruncă de la turci să se pregătească de război pentru a participa la
campania împotriva Vienei. " . . . şi au vin it Şerban-Vodă de s-au adu
nat cu Duca-vodă, iar vizirul cu oastea şi tătărimea era înainte la
Ston bel igrad (B elgrad) . Vizirul Kara Mustafa - paşe atunce cu acee gă
tire merge anume să dobîndească cetatea Enîcul , ce este în marginea
Ţării Nemţeşti . . . " 20• Turcii i n tenţionau într-'adevăr să cucerească ceta
tea Enîcul, d ar aflînd că aceasta este prea bine întărită, "Iar cet atea
Beciul (Viena) este făr' de nice o grijă : nice oaste, nice bucate nu
au . . . " 2 1 hotărăsc să o cucerească pe aceasta din urmă. La 5 iulie încep
asediu!. " Impăratul nemţescu era cu oşti atunce într-altă parte, de să
bă,te cu alţi megieşi a săi, iar în Beci era numai un ghinăral, anume
Sterinberg, cu 25.000 de nemţi" 22 •
Asediu! Vienei ţinu pîn ă la 2 septemb rie 1683, " . . . păn' ce au
vinit Sobeţchi, craiul leşescu, cu oaste şi au bătut pe turci şi au min
tui t cetatea Booiruilui de n ăv.ala tfJuroilor. Şi întorcînrlu-să vizirul făr'de
nice o izbîndă, I-au lJUgrumat în Beligrad şi i-au dus capul la irn
părăţîe " . 23
Incura jati de vi otoria lui Sobieski asupra turcilor la Viena, polo
nezii violează condiţiile păcii de la Juravna, " . . . slobozind poghiazuri
în Podolia, in raiaoa turcească", 24 tăind şi robind pe turci. De aseme
nea, Pe'briceico-Vodă este numit din nou domn al Moldovei , dar de
data aceasta din voinţa leşilor, nu a turcilor.
Mai departe, Ion Neculce ne rel,atează un lucru foarte interesant :
Şerban-Vodă, domnul Ţării Munteneşti, şi-a pus în gind să ajunga îm
păra't la Ţarigrad şi iată cum : une1tind ampotriva lui Dimitraşco-Vodă
Cantacuzino, el l-a ajutat pe Constantin Cantemir să dobîndească dom
nia Moldovei. "Şi au dzis Şerban-vodă lui Cantemir să nu fie protivnic
creştini lor , că el încă nu este. Căci Şerban-vodă ave bună nedejde că
va dezbate toată creştină,tatea din Ţarigrad încoaci de supt mî na tur
cilor. Că pe acee vreme să băte sultaln. Mehmet cu nemţii , cu Leopold,
împămtul nemţăscu, şi-'1 tot b ăte Neamţul pe Turcu şi luasă mult loc
Neamţul de la 'flurcu. Şi să agiunsese Şerban-vodă şi cu n emţii , şi cu
Mascul , şi cu leşii. Şi moscalii încă bătusă la ace vreme cetatea A:rec ul
şi era să margă şi la Crîm. Şi gindul şi gătirea lui Şerban-vodă era
să fie el împămt in Ţarigrad. Şi cu acel mijloc silie să facă pe Oantemir
20 I on Neculce, op. cit. p. 156.
2 1 Idem.

22

Ibidem.

23 Ion Neculce, op. cit. p. 157.
24 Idem, p. 159.
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domnu în Moldova, coborindu-să şi leşii să să împreune. să să facă tot
unii asupra turcilor". 25
Intr-adevăr, Leopold I, în alianţă cu Polonia, Vene ţi a şi mai apoi
cu Rusia, repurtează victorii d upă victorii împotriva turcilor. Imboldul
dat de victoria de la Viena a fost inconteSitabil. Turcii sînt alungaţi din
Buda ş i după bătălia de la Mohacs ( 1 687) sînt împinşi mu1t pe Dunăre
in jos. Armatele austriece ocupă Transilvania şi tocmai acesre succese
îi dădeau lui Şerban-vodă " . . . bună nădejde că va dezbate toată creş
tinătatea. . . de supt mîna turcilor" . Dar Şerban-Vodă, nu mult timp
după ce ş i�a făcut aceste planuri, a murit. . .

Incepind din anul 1 6 7 8 , în Ungaria au loc mişcări populare im
potriva administraţiei taustriece. In fruntea mişcării - incurajată de
francezi şi mai a poi de turci - se afla contele Emeric Thi:ikăly.
Nooulce povesteşte în cronica S'a cum "In al doile anu de domnia
Bri:ncovarnului", turcii, rîmpreună cu mu'l1fteonii , moldovenii şi tătarii, au
încercat " . . . să ducă pe Tucul - grof (Thi:iki:ily) să-l puie craiu în
Ţara Ungurească". 26 Dar, după o serie întreagă de vicisitudini, incercarea
eşuiază. Cronicarul ne spune că la prigoana curuţilor •a participat în
taină şi Brincoveanu : " . . . pe care curuţ îl găsie în l•aturi, pe taină îl
<;>i ucide". 27

După moartea regelui Ioan Sobieski, în Pl()'l onia este ales oa suc
ccesor al său principele străin Frederic August ·al II-lea al Saxoniei. La
alegerea noului rege şi"'8u disputat influenţa asupra Poloniei în primul
rînd Franţa şi R'USia. Frederic August al II-lea era candidatul Rusiei,

fiind susţinut energic de către Petru cel Mare pentru considerentul
că dacă ar fi fost ales candidatul Franţei, Polonia ar fi devenit adver
sarul Vienei şi - deci - alliatul SIUJrtaJruu,lui , care era dJu�anul comun
atH 'al Moscovei, cît şi al Vienei.
August al II-lea, ale s în 1 697, urmărea ca în alianţă cu Rusi·a şi
Danemarca să înlăture Suedia din răsări'tul Mării BaUice şi să împartă
cu aUaţii Estonia şi Livonia. După cum nădăjduia el, în felul ·acesta,
şi cu ajutorul armatei sale saxone, şi-ar fi întări-t puterea în interioru l
statului. Dar nobilii polonezi s-au opus tendintelor absolutiste ale rege
lui, refuzînd să declare război Suediei. August al II-lea se hotărăşte să-şi
r€ializeze planul numai cu armatele sale saxone, dar după primele bă 
tălii, suedezii îl scot di:n coaliţie pe regele danez, iar Petru cel Mare
este bătu.t la Narva. Carol al XII-lea porneşte împotriva lui August
al II-lea, ocupînd Varşovia şi Crncovia în 1 702. August al I I-lea este
detronat. In 1 704 are loc alegerea unui nou rege al Poloniei în per
soana voievodului din Poznan, Stanislaw Leszczynski. Carol al XII-lea
pătrunde 1n Sax·onia unde se retrăsese August al II-lea. Infrint de
suedezi, August recunoaşte pe Stanislaw Leszczynski ca rege al Polo
nie i . In acest timp Petru I ocupă Varş ovia . Carol al XII-lea se îndreaptă
asupra lui. Petru, l-a început, evită lupta cu suedezii , repliindu-se spre
2s Ion Neculce,

26

27

op.

cit., p.

168.

Idem, p. 181.
Ibidem, p. 182.
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răsărit. Dar lîngă Poltava, Petru cel Mare se hotărăşte să atace. La 27
ill!Ilie 1 709 armatele ruse obţin o victorie răsunăttoare asupra suedezi
lor. Datorită acestei victorii , August al II-lea şi-a putut relua tronul

Poloniei.

Ion NeculiCe a următrirt aJCeste E"VetnimenJte şi le-'8 rtreout pe toarte in
"Letopiseţul" său. După moartea lrui Sobieski, el se indignează că " . . . nu
s-au învoirt leşii să puie din trei feciori a lui Sobeschie nice pe unul
craiu" , 28 iar în alegerea lui August al II-lea, el nu vede realizarea unei
idei politice susţinută de Petru ·cel Mare, ci crede că "domnii leşeşti"
l-au ales " . . . pe Avgust prinţipul de Csacsonia, bucurindu-să capeteli
leşăşti la soma de bani mulţi ce le-au dat" . 29
"Craiul Avgust" , după ce a foot ·ales din nou rege al Poloniei,
" . . . Ş-au adus oaste multă din Csacsonia şi s-au gătit şi leşii ş-au pur
ces în gios cu mare gă•tiTe . . . Şi aşe le era sfatul, să margă să ie Ţ1ara
Moldovei şi Bugeagul păn-în Dunăre". 30 Dar Antioh Cantemir, care era
pe atunci domn al Moldovei, înţelegînd intenţiHe lui August al II-lea,
i-a promis că dacă polonii vor bate pe tătari şi vor lua Buceagnl, " . . . atunci
şi el cu toată ţara i s-a închina lui". 31

August -al II-lea se bucură de această promisiune şi în într-adevăr,

Moldova este mîntuită de prădăciunile leşilor. După cum ştim, nobilii
polonezi s�au opus plHII1urilor lui August al I I-lea, fapt consemnat şi de
Neculce ,, . . . leşilor nu le era cu voie să vie craiul, ce îmbla cu feliuri
de feliuri de meşterşuguri şi de priceni, ca să strici acea cale". 32 De
aceea , " . . . craiul, văzînd acea socoteală a lor, s-au mîniet tare şi a
doo dzi s-au şi ....ntorsu
.
cu obuzul inapoi la Leov. . . " iar leşii " . . . au
început a să răsîpi cineş pe la casăli lor şi s-au stricat acea oştire". 33
Neculce observă şi tendinţele absolutiste ale regelui Poloniei :
" . . . craiul leşescu al doilre Avgustu incepu şi el să strice volnicia Ieşi

lor să fie numai optu sfetnici şi să ie tot vinitul stărosteilor, să strîngă
acei bani să facă mulţime de oaste". 34 Dar " . . . domnii leşeşti nu pu
tură răbda, ce făcută sfrat cum or faci să să mîntuiască de dînsul, să-1
gonească din ţară . . . şi să căiră mult aJtunce că n-au pus pe un fecior
a :lui Sobeţchi". 35 Cronicarul ne spune că [nşişi nobilii polonezi 1-au
îndemnat pe August al II-lea să pornească împotriva Suediei pentru
ca apoi să-1 trădeze şi - împreună cu suedezii - să-1 alunge din ţară .
"Sfedul

(=Suedia) era o ţară puternică, craiul lor tînăr de

bun viteaz, diîrzu . . . Şi nu-i putură sprejeni (

16

ani şi

rezista) leşii. Şi-ncepură

unii a s-închina la sfedzi, iar unii să făce a \ine cu craiul Avgustu".

28 Ion Neculce, op.
29 Idem.
30 Ibidem.
3 1 Ibidem.
32 Ion Neculce, op.
33 Idem, p. 209.
34 I bidem, p. 223.
35 Ibidem.
36 Ibidem.

cit. p.

208.

cit. p.

208.
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Văzînd August al II-lea că nu-l poate învinge singur pe Carol al :XII-lea,
" . . . să legă la un cuvînt cu ţarul Moscului, cu Petre Alicsovici. . . că
el incă-şi schimbas...:rtunce portul, de luas-orînduiala nemţească şi vre
să-şi ispitească nărocul oştii sali . . Ce sfedul rămasă a să bate in doo
părţi, şi Mosoul cu oastea lui iar băte în doo părţi : cu o samă de oaste
să băte la Narva cu cifedzii ( suedezii), iar pe de altă parte dedesă
oaste craiului leşescu intr-agiutor". 37
August al II-lea este bătut şi gonit de suedezi în Saxonia, unde, de
frică, " . . . giură craiului cifedzescu cum nu-i mai trebuie să ias-in Ţara
Leşască să fie craiu. . . " iar "Şfedul. . . coroni pe Stanislavu Leşinţchi"
drept rege al Poloniei. 38 In vremea aceasta, "" . . oastea moschicească
era spre Litfa (=Lituania), într-altă parte". 39 Carol al :XII-lea por
neşte in unnărill"ea 8li'matelor r'llseşti, " . . .in gios spre Poltava, pen
Ţara Căzăcească". Ion Neculce arată apoi cum Petru cel Mare a hîr
ţuit armatele suedeze pînă cind
aşa cum spune cronicarul - " . . . in
dzua de Sinpetru la velet de La Adam 7217 . . " - adică la 27 iunie
1 709 - " . . . datu-s-au parola de bătaie. . . ş-au biruit Moscalul pe
Şfed". 40
Toate acestea se petreceau în sud-estul Europei. Să vedem acum
ce se întîmpla in Europa de apus.
După asediul Vienei (1683) ia fiinţă - sub hegemonia papei "Liga sfîntă", care era o alianţă a Austriei, Poloniei şi Veneţiei împo
triva pericolului turcesc. In 1686 inrtră în această alianţă şi Rusia. Tur
cii SIÎnt alungaţi definitiv din regiunea Dunării mijlocii, pierzînd Buda
pe care o stăpîniseră timp de 145 ani. Prin pacea de la Karlowitz (1 699),
Habsburgii intră în posesia întregii Ungarii şi Transilvanii. Numai Ba
natul mai continuă să rămînă sub stăpînirea turcilor.
Iartă ce ne spune Ion Neculce despre aceste evenimente : " . . . găti
tu-s-eu şi soltan Mehmet, împăratul turcescu, singur ou capul lui, de
au mărsu la cetatea Varadinului. Şi atunce au mărsu, şi Dumitraşco
beizade, fratele lui Antohi-vodă, la oaste cu-mpărăţia". 4 1
Dar Mehmet, aflînd că vine asupra lui " . . . prinţipul Evghenie cu
oaste nemţească (e vorba de Eugeniu de Savoia), s-a grăbit să treacă
Tisa, dar la pod se întîlneşte cu armata imperialilor. Au loc hîrţuieli
şi turcii, abia pes'te noapte, izbutesc să �treacă, dar în zori, luîndu-se
pe urmele lor, corpurile principale ale imperialilor " . . . i�au luat pre
toţi de grumadzi, pe vizirul şi inecer-ega". 42 Pierderile turcilor sint
dezastruoase : " . . . la 200.000 de oaste. Peste tot s-au potopi:t 30 de paşi,
fără alţi agalari (agii) ; 1 20 de tunuri mari, toată urdia, carăle şi mul
ţime de bucarte neguţitoreşti s-au istovit atunce". 43
.

-

.

37 Ion Neculce, op.
38 Idem.

cit. p. 224.

39 Ibidem.
co

Ibidem, p. 245.

4 1 Ion Neculce, op.
42 Idem, p. 210 .

43

cit. p. 209.

Ibidem.
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După această catastrofă, turcii trimit pe Rami Reizefendi şi pe
Alexandru terzimanul MavrOCQrdat " . . . la nemţi, să ste să facă pace . . .
că să spăriesă turcii a să mai bate cu nemţii". 44 Pacea se încheie la
Karlowitz. " . . . s-au strî nsu , din toate ţărîle Evropii, soli de la leşi, de

la franţozi, de la Vineţia, de la Anglia, de la Olandia, de la moseali şi
de pentr-alte ţări, de-au şădzut acolo la Carlovici 2,3 luni, toată v ara,
de s-a u aşedzat păcile cu toţii. Num ai cu franţojîi, nemţii. . . pentru
crăia Ţ ări i Spaniei nu s-au pu tut învoi". 45•
Intr-adevăr, în această perioadă, după moartea regeLui Carol al
l i - lea al Spaniei, care era ultimul reprezentant al dinastiei Habsbur
gilor span i oli , au hJC conflicte între Franţa şi Austria pentru succe 
siunea la tronul Spaniei. Tocmai la aceste conflicte se referă şi croni 
caru l nostru. Prin pacea de la Karlowitz s-a hotărît ca nemţii să păs
treze tot ce-au cucerit de la turci. "Incă opintie nemţii să fie Dunărea
hotar, dar n-au priimit turcii . . . " Turcii sint siliţi să plătească nem
ţilor " . . . cîte 800 de pungi de bani pe anu, păn-in 25 d e ani, să fie
paei, pentru cheltuiala şi
ce au avut tot bătaie". 4 6

stricarea

ce au făcut turcii nemţilor în 17 ani

La această pace, leşii au cerut Moldova, dar turcii au refuzat s-o
dea, spunînd " . . . că este volnică, că turcilor îi închinată, nu-i lu ată cu
sabia". 47 Turcii redau " . . . Cameniţa leşilor, cu tot olatul ei şi Ocraina .
Şi pe nohai (==tărtari) să-i rădice pe toţi in Bugreg, să să ducă la locul
lor peste DO!Ilu, să rămîie numai bugegeni". 48
După toate acestea, " . . . s-au întorsu solii cineş la stăpînii săi", iar
Neculce ne relatează că Petr u cel Mare s-a dus atunci " . . . singur, cu capul
lui, la impăratul nemţescu la Neopolt (-Leopold), şi multu s-au rugat
împăratului nemţJescu să nu facă p aei cu turcii. Căce pe atunce să apu
casă să facă şi el orînduială de oaste, ca la nemţi, pe cum pe urmă au
şi făcut-o". 49 Leopold, însă, se simţea slăbit şi se temea de o nauă bă
tălie cu turcii , fapt pentru care nu 1-au putut asculta pe Petru. După
acest r ef uz, " . . . impăratul Moscului, întorcîndu-să înapoi la ţara lui,
îndată atunce s-au şi apucat a rade barbele boierilor ş-a slujitorilor,
ş-a le şi schimba hainele , ş-a face obiceiuri şi orînduială tot nem
·

ţască". 50

Cronicarul recunoaşte că "Atunce Petre Alecsiiovici, împăratul mos
chicescu, începusă tare a s - intări şi din pUJteri şi din nume , cît lu a
cetăţile Sfedului. Şi �C�Jtunce au luat şi cetatea cea vestită în lume şi
mare, anume Riga". 5 1 El ne relartează cum această cetate n-a putut fi
c uceri tă "cu război", ci cu un " . . . mesterşug cu nişte cambarale (=ghiu-

44 Ibidem.
4 5 Ion Ncculce, op. cit. p. 210.
46 Idem.
47 I bidem, p. 2 1 1.
4 8 Ibidem.
49 Ion Neculce, op. cit. p. 211

50 Idem.
5 1 Ibidem, p. 254.
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lele) cu otravă, care ţine o cambara 50 de pungi de bani cheltuială". 52
Turcii promit ajutor lui Carol al XII-lea şi - în acest scop - iau
toate măsurile pentru începerea unui puternic război împotriva ruşilor.
Turcii simţiseră că Brîncoveanu, domnul Ţării Munteneşti, vrea să se
"hăinească" la moscali. Pentru a-l prinde, ei vor aşeza domn în Moldova
pe Dimiirie Cantemir ( 1 7 1 0), pe care îl considerau omul lor de încre
dere. Cronicarul afirmă că, la început, Dimitrie Cantemir " . . . silie ca
să plinească poruncile Porţii toate, şi-i era pre cu greu . . . " 53 Dar, în
cele din urmă, " . . . vădzînd că atunce trăge toată creştinătatea bucuria
şi nădejdea creştinilor, adec-a moscalilor, au început şi el a să agiunge
cu creştinii. . . " 54 Pentru aceaSita, Dimi·trie Cantemir s-a folosit de un
şiretlic : a spus turcilor că se va preface a se "hăini" moscalilor, pentru
a-i putea spiona mai bine în favoarea Porţii. Astfel, " . . . făTă sîială au
inceput a să agiunge cu moscalii. . . " trimeţînd sol ,, . . . la moscali pre
Luca visternicul, dzicind că�l trimite iscoadă, şi au scris şi la turci,
făaîndu-le ştire". 55
Luca viSiternicul a tra tat alianţa cu Petru cel Mare, care, în schim·
bul alianţei oferite de Dimitrie Cantemir, a promis acestuia domnie
ereditară : ,,Bir să nu de ţara nici un ban, pre domnu săl nu-l mazi
lească impănatul păn-la moarte şi pre urmă fiii lui, pe care ş-or alege
ţara. Neamul lui să nu iasă din domnie. 56 Impăratul se mai obliga să
intreţie o oaste de zece mii de moldoveni, care " . . . să fie tot gata în
ţară", iar ,,Din moscali să nu s-amestece la boieriile Moldovii. . . " Se
mai prevedea, de asemenea, că dacă războiul se va termina în defa 
voarea ruşilor şi a moldovenilor, primii vor asigura domnului şi boie
rilor săi refugiu şi condiţii bune de viaţă în împărăţia rusească. ,,Şi de
nu i-ar plăce acolo şi s-ar ·trage intr-al•tă ţară creştinească, voinic să fie
a merge şi altele multe oa aceste". 57
Dimitrie Cantemir trebuia w . . să să gătedze şi să-i iasă întru în 
tîmpinarea oştii moschiceşti la Nistru", 58 dar, între timp o pal'te a oşti
lor ruseşti ajunge la Prut. După multe cumpăniri prudente, Dimitrie
Oantemir " . . . au şi încălecat. . . şi au purcesu înaintea moscalilor, la
Prut". 59
Oastea turcească sosise şi ea la Dunăre. Ruşii se temeau să atace
pentru că erau prea puţini, iar turcii nu atacau pentru că credeau că
armata rusă este prea numeroasă. In sfîrşit, soseşte şi " . . . marele Petru,
împărat al Moscului, dreptu în tîrgul Iaşului, împreună cu împărăteasa
lui. . . ". 6o
·

52 Ibidem, p. 254 (Este vorba de o nouă tehnică de luptă folosi tă de ruşi).

53 Ion Neculce, op. cit. p. 261.
54 Idem, p. 263.

55

Ibidem, p. 264.
Ibidem, p. 265.
57 Ibidem.
sa Ion Neculce, op. cit. p. 265.
59 Idem, p. 271.
60 Ibidem, p. 275.
56
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In croruca s int date efectivele armatelor. Turcii erau cu mu lt mai
numeroşi decit ruşii. Primele ciocniri au loc între turci şi moldoveni.
Atacul hotăd,tor se dă la Stăni leşti. Lupta este descrisă de cronicar cu
o mare plastidtate : "Şi au început a să bate pre (=prea) vrăj m aş , cît
întunecasă lumea, de nu să vede omu cu om, şi să vede numai para cum
i�ie din puşci". 6 1 Superioritatea numerică a turcilor era prea mare.
Pacea se încheie inainte ca turcii să dobîndească o victorie zdrobitoare
asupra ruşilor. Ion Neculce ne relatează condiţiile păcii întocmai cum
le cunoaştem şi noi astăzi, arătînd că Petru cel Mare şi-a ţinut făgă
duiala de a le asigura lui Dimitrie Cantemir şi dregătorilor săi cel mai
ospitalier ref ugiu .
Cronicarul a cunoscut in amănunt toate pregătirile şi desfăşurarea
războiului, intrucit a :foot un participant activ La aceste evenimente. De
aceea es,te de prisos să mai argumentăm exacti<tatea relatărilor sale. Sin
gura rezervă pe care o avem se r eferă la relatările asupra rolului pe
care l-a jucat el însuşi în toată această acţiune, relatări justificate din
motivele arătate la inceputul acestei cercetări.
Cind s-a ocupat de pacea de la Karlowitz, Ion Ne cu lce ne-a arătat
că numai francezii ş i cu nemţii " . . . nu s-au putut aşedza, ş-au rămas
tot să să bată pentru crăia Ţării Spaniei . . . ". El revine asupra războiu
lui dintre Austria şi Franţa pentru succesiunea spaniolă, desfăşurat in
tre anii 1701- 1 7 1 3 şi ne spune cum " . . . să tot băte F.nanţojul cu Neam
ţul pentru Ţara Şpaniei, care de care să 'O iei, să o stăpînească, neavînd
craiu". 62 ln aceas tă dispută, Anglia şi Olanda intervin de partea "Neam
ţului" " . . . Şi 'tot biruie Neamţul pre Franţoj . . �� dar după ce a incetat
intervenţia celor două ţări " . . . începus-a bate Franţojul pre Neamţu.
Deci Neamţul văzînd aşe, stătut-au şi alţi mediaturi între dînşii şi le-au
făcut pace, împărţind Ţara Spaniei în doao dreptu". 63
Ştim că războiul pentru succesiunea spaniolă s-a terminat cu pacea
de la Utrecht ·(1 7 1 3), prin care statul spaniol a fost împărţit, de fapt,
între Austria şi Anglia. Posesiunile spaniole din Ţările de Jos şi din
Italia au fost luate de Austria, iar coloniile Spaniei au intrat sub domi
naţia Angliei.
In continuare, cronica mai consemnează o serie de ciocniri armate
intre oştile ruseşti, leşeşti şi daneze, pe de o parte, şi oştile suedeze, pe
de altă parte. Sînt arătate insuccesele suedezilor provocate şi de faptul
că ajutorul pe care i 1-a promis Franţa nu le-a mai venit din cauză că
intre timp " . . . au murit craiul franţojesc cel bătrîn, anume al 1 4-lea
Liudovic". 64 Cu a ces tea , cronicarul ajunge la războiul austro-turc din
anii 1 7 1 6- 1 7 1 8.

6 1 Ibidem,
62

pp.

Ion Neculce,
63 Idem.
64 Ion N eculce,

289-290.
op. cit. p. 265.
op.

cit. p. 319.
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După victoria de la Stănileşti, turcii îşi recapătă încrederea în for
ţele lor, privind din nou către Viena. Armatele austriece sînt conduse
de generalul _Eugeniu de Savoia ; cele turceşti de Gin Ali. "Şi s-au dat
bătaie de îmbe părţile, pre groaznică. Şi i-au biruit Evghenie cu nemţii
5
pre turcii, de-au fugit turcii care încotro au putut . . . " . 6
Această bătălie a avut loc în august 1717 la Belgrad, după oare aus
triecii au ". . .luart cetate Timi-?var.ilul (-Timişoara) de la turct, ootate
aleasă şi vestită, cu toate olatele ei, şi s-au aşădza,t acolo la iematec". 66
Războiul s-:a terminat cu pacea d e la Passarowitz ( 1718) " . . . Şi au
luat nemţii şi din Oltu încolo 5 ţinuturi a Ţării Munteneşti". 67
·ln urma păcii de la Passarowitz, posesiunile austriece s-au întins
mult in sudul Dunării, cuprinzînd nordul Serbiei cu Belgradul şi o
parte din Bosnia. De asemenea, turcii au mai cedat austriecilor Banatul
şi Oltenia care vor fi Sltăpîni:te de ei vreme de 21 de ani.
Neculce ne-a lăsat informaţii despre evenimentele petrecute şi in

alte ţări, mai îndepărtate de hotarele Moldovei sale. El consemnează o
serie de conflicte milirtare între turci şi perşi " . . . despre partea Indiei..."
şi arată că turcii "Păn' şi pe împăratul perşilor 1-au prinsu şi i-au scos
ochii". 68 Apoi, aceste conflicte apropiindu-se de "hotarul m oschicesc",
ruşii intreprind şi ei o campanie împotriva perşilor la care a participat
şl Dimitrie Cantemir.
ln cronică se mai consemnează o "mare zorba" făcută de ieniceri la
Tarigrad " . . . asupra lui sultan Ahmet. Şi 1-au scos de la împărăţie şi
au pus pre un nepot a lui, anume sultan Mahmut". 69 Cronicarul con 
chide cu naivitate "Că atunce dedesă voie de be mai toţi turcii vin.
Pentru aceea s-au făcut zorba, de-au schimbat împăraţii". 70
ln 1 732, August al II-lea, regele Poloniei, simţind că nu mai are
mult de trăit, "Silie . . . pănă era viu . . . , ca să-i coronească leşii feciorul,
să fie craiu în locul lui. . . ". 7 1

Dar, după cum ştim, şleahticii au refuzat să aleagă pe fiul lui Au
gust al Il-lea, ajungîndu-se, după moartea regelui, }a ră�boiul pentru

succesiunea poloneză (1733). Neculce a cunoscut bine toate disputele
care au avut loc pentru tronul Poloniei.
Francezii îl susţineau pe Stanislaw Leszczynski, care era pe placul
unei părţi din boierimea leşească pentru că " . . . or ave agiutor şi pc
Turcu, că Turcul esti o legătură cu Franţozul" 72• O altă parte a boie
rimii leşeşti spunea că nu e bine să-1 "coronească" pe Leszczynski pen
tru că " . . . Franţozul esti diparti şi Moscalul şi Neamţul nu primeşti,
7
fiind prieten Turcului . . . " 3
65 Idem, p. 321.
66 Ibidem, p. 322.
67 Ibidem.
68

Ion

Neculce, op. cit. p.

331.

69 Idem, p. 342.
70 I bidem, p. 342.
71 Ibidem, p. 346.
72 Ion Necuice, op. cit. p. 357.
73 Idem.
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Această parte a boierimii leşeşti susţinea candidatul Rusiei şi al
Austriei, care nu era altul decît fiul răposatului August al II-lea, elector
al Saxoniei cu numele de August al III-lea Frederic.
După lupte intestine intre partizanii unui candidat şi partizanii ce
luilalt candidat, ruşii şi ausiriecii reuşesc să impună candidatul lor. "Şi
văzînd leşii că n-au nici o rnedejde ş-agiutor nici di o parti, au i nceputu
a s- inchina, păn' s-au închinat toţ la c:miul Frederic, ş-a-1 primi crai" . 74
Urn intins paragraf din cronică este consacrat războiului Rusiei şi
Austriei impotriva Turciei, desfăşurat în anii 1 735-1739. Ruşii dobîn
desc numeroase victorii asupra turcilor, care sint demoralizaţi, iar "Im
păratul, 'Durcul, şi oturcii, după ce-au vădzut aceste, tari s-au spăriet,
ce împăratul nu numai de mosoali şi de nem ţi , ce şi de oastea lui, să
nu facă zorbă asupra lui". 75
Nu la fel srtă·teau lucrurile pe frontul austriac. La început, austriecii
ocupă Ţa:m Românească, dar după aceea sufăr o serie de î nfrînger i . To
tuşi bătăliile n-au avut un rezultat hotărî•tor, făcindu-se in cele din
urmă pace. "Pre cum s-au făcut pacea, s-a scrii la rîndul său . . . " ne
făgăduieşte cronicarul, dar pînă la sfîrşitul "Letopiseţului" nu a mai re
venit asupra aces•tei probleme.
Austriecii au cerut pace tocmai cînd pe frontul rusesc, turcii sînt
complet zdrobiţi. "Că nu ştie nemţii că au lu:atu mosoal ii Hotinul şi ce
să Jl\.lcreadz-ffn ceste părţlî, fHnd înoungiurnţ de •tJuroi. Şi să teme nemţii
să nu margă turcii în Ţara Ungurea•scă, să nu să tulbure şi ungurii". 76
Pe de altă parte, turcii s..Jau grăbit să le acorde pacea tocmai pen
tru că le venise vestea victoriilor ruseşti asupra lor pe celălalt front .

Neculce nu consemnează nici condiţiile păcii dintre ruşi şi turci,
afirmînd doar că "Pre cum or aşedza, vremea va arăta". 77
Ultimul eveniment important, aparţinînd istoriei geonerale, relatat
de Neculce, este războiul rusa-suedez din anii 1 741-1 743. Cronicarul
afirmă că " . . . craiul şvedzilor, gi nere le lui Petru Jmpărat . . . " 78 pre
tindea tronul Rusiei pentru fiul său. Sl,ledezii erau îmboldiţi impotriva
ruşilor de franc ezi şi de turci. Dar, ne relatează Neculce, ruşii " . . . i-au
bătut pre rău pe şvedzi". 79
Ştim din izvoare sigure că, intr-adevăr, Franţa a i ndemn at Suedia
impotriva Rusiei pentru a o i mpiedi ca pe aceasta din urmă să dea aju
tor Austriei, căreia ii cotropeau prusacii Silezia .
•

Aruncîndu-ne o pnv1re de ansamblu asupra croru cu , avem in faţc'i
tabloul unei epooi [n care oamenii, popoarele se mişcă, se agdtă, fac răz
boaie, dar in care, arareori se văd cauzele adinci ale evenime ntelor.
74 Ibidem, p. 359.

75
76
77
78

79

Ibidem, p. 374.

Ion

N eculce, op.

Idem, p. 397.
Ibidem, p. 398.
I bidem.

cit. p. 388.
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Rămîmnd la concepţiile vechilor noştri cronicari, Ion Neculce ori ex
plică totul prin voinţa lui dumnezeu - şi aceasta o face în cazul cel
mai comod - ori se opreşte la explicaţii de supre:f.aţă, la pretexte. In
schimb, descrierea evenimentelor este, cu foarte rare excepţii, exactă.
El însuşi a spus că "Doar niscaiva veleaturi a anilor de s-ar fi greşit,
iară celelalte întru adevăr s-au scris". 80
Nicolae Iorga afirmă, de asemenea, în volumul al VII-lea al "Isto
riei românilor" că la Neculce "Silinţa spre nepărtinire nu lipseşte însă
şi, mai ales, oriunde se poate face controlul aserţiunilor lui, ele se do
vedesc perfect adevărate". 8 1
:Atitudinea cronicarului faţă de un eveniment sau altul, faţă de po
poarele care apar în cronica sa, nu poate fi desprinsă decît în cazul cînd
aceste popoare şi evenimente vin în imediată atingere cu ţ.ara lui.
Sfătos cum era, Ion Neculce nu putea să dea alt scop cronicii sale,
decît unul didactic :
"Deci, fraţilor cetitorilor, cu cît veţi :îndemna a ceti pre acest leto
pisăţu mai m:uH, cu atâta veţi şti a vă feri de primejdii şi veţi fi mai
învăţaţi a dare răspunsuri la sfaturi ori de taină, ori de oştire, ori de
82
voroave, la domni şi la noroade de cinste " .

DONEES D'HISTOIRE UNIVERSELLE DANS L'OEUVRE
DU CHRONIQUEUR ION NECULCE
Resume

Dans nos chroniques, surtout dans celles de Moldavie, on rencontre fre
quernment des informations, plius ou rnoins de;taillees Sl.lir des evenements d'histoi.re
universelle.
·Le premie r chroniqueur qui accoroe une particul iere impontance aux eve
nements d'histoire universelle, c'est Grigor-e Ureche. Dans "La .::hronique de la
Moldavie" ("Letopiseţul Ţării Moldovei"), Grigore Ureche a consacre des chapitres
biens distincts ă l'Empire Ottoman, â la Pologne, â l'Hongrie et aux tatares.
Comme on demontre dans l'etude introductive ă l'edition critique de 1955 de
la "Cosrnographie" de Geraro Mercator - l'un.e des DLUS rerandues de ce temns-lă
quand le chroniqueur moldavien ecrivait sa chronique.
Compilant Gerard Mercator, Grigore Ureche y a joint ses propres observa-·
tions, ce qui donne ă l'exposition l'empreinte de l'originalite.
On ne rencontre pas des chapitres biens distincts concernant l'histoire d'autre
pays dans les oeuvres des chroniqueurs ulterieurs. Le fait est bien explicable car
les chroniques moldaviennes se continuent une a pres l'autre et ne rediscutent que
les d onnees fausses ou i njurilousei des intef'P'OlateUT'S (par-exemple "le mo nson ge
de Simion Dascălu sur !'origine des Roumains) . En compensation on rencontre
frequement les donnees d'histoire universelle liees plus ou moins directement a
"

80

I on Neculce, op. cit. p. 104.
8 1 N . Iorga, "Istoria romdnilor",
82 Ion Neculce, op. cit. p. 104.

vol VII,
.

Bucure ş ti , 1938,
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l'histoire des Pays Roumains (C'est le cas de Miron Costin et Ion Neculce).
Quant aux informations transmises par Neculce, elles presentent un remar
cable interet pour la raison qu'elles se referent â l'une des plus agitees epoques
de l'histoire d'Europe, c'est-â-dire â la deuxieme moitie du XVII-E!me siecle et
la premiere moitie du XVIII-E!me siecle, quand se deroulent avec succes les guerres
de Russie et d'Autriche contre la domination ottomane dans l'Europe.
Ion Necul.ce decrit les evenements comnrenc;ant par le re� de Dabija
Vodă (1661) - c'est-la fin de la chronique de Miron Costin - jusqu'â son deu
xieme regne.
Pour les pays roumains, les XVII-eme et XVIII-eme siecles ont signifie un
approfondissement de la domination ottomane. Les pays balkaniques, surtout
l'Autriche, la Russie et la Pologne font des efforts gigantesques pour l'endiguer
et l'eloigner de l'Europe. Le siege de la Vienne - en 1683 - c'est le moment
qui marque le commenc;ement de l'ecroulement de la puissance ottomane, apres
quoi les echecs turcs et les pertes de leurs possesions se succedent rapidement.
Dans 1a VIBiachie et la Moldavie s.e decha�nent de plus en plus les conflicts
entre les boiards autochtones et les hauts dignitaires grecs venus avec le voivo
des phanariots.
La cup·idite de ces-der.niers, les intrigues des boiards, les .abus des turcs,
les frequents changements de regne, les pesants tributs, les guerres des Turcs
contre les Autrkhlens les Russes, les Polonais, les Perses ont ete consignes melti
culeusement par l'habile plume de Ion Neculce dans un style image et tout ă
fait original.
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"REPUBLICA ROMANA" IN PRIMA JUMATATE A SECOLULUI
AL XIX-LEA
GEORGETA CRACIUN

Dezvoltarea social-economică a Ţărilor române a ridicat, încă din
primele decenii ale secolului al XIX-lea, două importante probleme :
Unirea şi reorganizarea startului sub un domn pămîntean.
Aceste idei ce vor agita viaţa internă şi relaţiile internaţionale ale
l'vloldovei şi Ţării Româneşti timp de aproape j umătate de secol, in
forma lor inCipientă, vor fi dezbătute amplu, dar paralel, fără a se sesiza
!Jaza lor economică - unificatoare.
ln această primă etapă, cele două probleme, esenţiale pentbru
viiltoruJ Ţărilor J:'lcmJ.âne, erau privite în mod diferit : pe de o parle
unirea era considerată, la acea vreme, aşa cum spune Tudor Vladimi
resou drept o cale ca "să putem cîştiga deopotrivă dreptăţile acestor
două principarturi, aju.Undu-<ne unii pe alţii" (unirea, abia in deceniul
următor căpătînd un conţinut mai larg, devine o platformă politică cu
conţinut naţional, dar şi economico-social, antrenind toate clasele sociale
rare vor inţelege rmirea în funcţie de rezolvarea intereselor de clasă) 
pe de altă pal'te, problema reorganizării de stat ţintee consacrarea privi
legiilor pentru marea boierime şi cucerirea de drepturi politice şi liber
tăţi ecoo. ornice pentru boierimea mică şi mijlocie şi pentru noua clasă
in formare - burghezia.
Abia în d eceniile trei şi pa·tru ale sec. al XIX-Iea dezvoltarea gin
dirii social-politice va analiza •aceste două probleme ca un tot unitar,
le w ridica la rangul de principii ale vieţii politice şi le va căuta o
dezlegare corespunzătoare etapei istorice.
Apariţia acestor idei nu este numai rezultatul transformării conşti
inţei uni·tăţii de neam in id� naţională, ci şi o încercare de a dezolega
criza social-politică şi economică a orinduirii feudale din Ţările române,
criză ivită ca o consecinţă directă ra dominaţiei otomane şi a domniilor
fanariote ce secătuiau resursele ţării, precum şi ca
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regimului capitulaţi ilor oare constituiau o piedică
Moldovei şi Ţării Ro mân eşti .

2

'În calea dezvoltării

Toate acestea le desprindem dintr-UJn memoriu din 1 82 1 , î n care,
vorbindu-se în "nu mele nostru, locuitorilor Daci i " , i nvocîndu-se pre 
scripţiile vechilor 1lratabe încheiate cu Poarta prin care se obliga să nu
aibă "nici u n fel de amest ec cu pămîntul nos1tru , cîtuşi d e puţin, c i s ă
stăpînească ţara d e domni p ăm înteni " şi prin care această "tirană î m pă 
răţie . . . nebăgînd in seamă c i n stea legăturilor sa le , de multe or i s- a u
pornit ca să ne ducă în pragul robiei" se cere "iarăşi hotarul cel v ech i
al ţării", "negoţ slobod", putinţa de a "se deschide orice fe l de fabri ci" ,
ca dregătoriile "să se dea pămîn tenilor", s cuti ri de vamă pentru "toată
tag ma boierească" şi "d rep tu l pămîntului" pentru stăpînii de moş ii e·tc. 1 •

Sfîrşitul see<Ylu lui a l XVIJ I-lea ş i începutul seco lul ui al X I X -lea
abundă în astfel de memorii şi, putem spune pe d rept cuvint, că, dacă
după 1 821 ele sînt din ·ce în ce mai numeroase, nu revoluţia 'lui Tudor
Vladimireseu le-a getnerat. Revoluţia de la 1 82 1 a fost , după cum spunea
N. Iorga "un pas mai departe în concepţia politică a l ibertăţi lor naţio
nale şi populare". Această re'V'Oluţie ·a fost su fl ul care le-a amplificat,
intrucit ele oglindesc o stare de fapt : dezvoltarea economică a Ţărilor
române punea imperios problema unor pre faceri de ordin nu numa i
economic, politic şi social, dar şi naţional.
Şi aceste memorii, cereri şi proiecte reformatoare, din acest pun ct
de vedere ne apar astăzi cu atît mai importante cu dt ele propun tre
cerea de la un regim fanariot la dOm.niile pămintene , trecerea de la
dominaţia unei singure dase asupra intregii societăţi la un reg im de
conlucrare aşa -zis democratic : zis democratic pentru că deşi vorbesc
de participarea ·întregii "obşti", �totuşi ponturile tuturor acestor docu
mente vizE>ază satisfacerea intereselor în special a boierimii mici şi mij
locii, spre a se afi r ma şi participa la conducerea ţării alături de marea
boie rime - 'toate ooupîndu-se prea puţin sau de loc de clasa cea mare
a societăţii - ţărănimea.

nacă pe de o parte, exista o realitate social-economică de la care

trebuie să pornim în analiza ideilor "novatoare" ce agitau viaţa poli
ti că a Ţărilor române, pe de altă parte, însă nu trebuie să neglijăm in
fluenţa ideilor revoluţiei franceze, al cărui ecou pătrunsese in cele mai

îndepărtate colţuri ale Europei . In acest sens i:nfarmaţia consulrului fran
cez Parant, din 1 798, es te concludentă, el vorbind de "farmerol " cu oare
o parte din boierime ascultă " despre revoluţia noastră. . . şi o aprobă in
parte, sau cel puţin admiră minunile ce a putuJt mce" spune Parant, sau
concluzia sa care anticipead, de altfel, jUSit realitatea următoarelor de
ceni i : "ro încetul, şi mai ales cu ajutorul tinerebului care s-a apuca{ de
studiile corespunzătoare, desigur principiile revoluţiei franceze vor sfîrşi
prin a pune in lucra re dulcea şi binefăcătoarea lor lumină" 2 •
1

Memoriul boierilor din Braşov cAtre Rusia, pentru reor1anlzarea
in : E. Vir!Jo&u, 1821 date şi fapte nof, Bule. 1932, p. 1 1 7-140.
Hurmuzachl, Supliment I p. 183.

neşti, 1821,
2
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Mai mulrt decî-t atit, influenţa ideilor revoluţiei franceze o desprin
dem din 1nsăşi documentele noastre interne oare menţionează şi oalifică
n umeroasele cereri şi proiecte de reorganizare a ţării drept "scirbavnice
scrisori purtătoare de ocarnică birfire� la adresa ocirmuirii, porni1:e din
"împuţin a rea minţii şi din firească răutate a sa " după "cugetul nesupu
nerii franţuzeşti" şi care 'ameninţă "că de nu se va î mplini cu prelun
gire voinţele lor, se vor ridica cu toţii" 3• Invinuirile adresate ,,stării de
mijloc" oare "prin pasquelurile lor îngrozesc cu pi lda Franţei " \ repet,
oglindesc totuşi o inconrtestabi·lă realitate ce se cerea imperios rezolvată
prin mar i reforme social-politice, SJtat unitar şi in d epend ent .
Pro1l'lctel'E' de r�onnă cuprinse in me�rru>riile şi ·ce reTii.le tBJoestOT" de
cenii de î nceput de veac vorbesc despre o "unire şi dragoste pentru
folosul p atriei noastre" 5• Altele cheamă la unire ca "să ne întocmim
patria, să o ingrăd im cu unirea noastră, să-i zicem turnu neclintit rîvna noastră către folosurile obşteşti ! ! , cu toţi într� cugetare şi o
glăsuire pentru toBJtă obştea să fim ! " 6• Iar alte le fac legămînt pentru
ca "pentru folosul obştii dntr�o glăsuire să lucrăm" 7•
Este perioada cînd apar "Predoslovii" despre patr iotism 8, "legă
minturile pentru unire" P, îndem nuri "Pentru unirea blagorodnicilor" 10,
Hau dnd se fulooesc tot m'ai frecvent !]oţiunile de " patrie", "patriot",
cînd se vorbeşte tot mai mult despre "neamul Dachilor . . . oblăduit de
craii înşişi Sltăpînitori, din neamul lor păm înteni , cu putere ostăşească
de război pentru apărarea fiinţei şi odihnei lor" 1 \ despre "adevărata
fiinţă a locuitorilor Moldovei şi Valahii" ai căror locuitori sînt "Daci
desăvîrşiţi. . . neam jind uit de isteţime" 12•
Această apelaţie la trecutul glorios al poporulu i nostru este de fapt
o intro d ucere la mişcarea reformatoare ş i înoitoa re ce se face sim ţită
tot mai putern ic după revoluţia lui Tudoc Vladimirescu şi zrugrăvită atît
de plastic de N. Bălcescu prin cuvintele : "d'atunci, ţara începu a mai
ela S('mne de viaţă" 13•
.
In această atmosferă înnoitoare asistăm, pe de o parte, la abordarea
unor astfel de teme , pe de altă parte observăm o trecere gradată spre
probleme din ce în ce mai complexe : de la domn pămîntean pe viaţă
ales "de cler şi de naţirme" ' \ la limitarre domniei pe termen scurt,
l Th. Codr€5cU, Uricariul. I T I , p. 58. 66.
• V. A. Urechia, XI p. 27 : Scri soarea

boicrului

Mălinescu · către 'mitropolit,

din anul 1804.
s V. A. Ureehia,

Istoria românilor, II, p. 318.
Legămint p<'lll.t\I"U uni·re, 1 822, in E. Vîrlosu o. c., p. 183-186.
mici pentru unire spre binele ţării, 1822, in
7 Inscrisul r.ropus de boi(l!'li
Vîrtosu o. c., ,p. 205-210.
e Predoslovie la o cart.e d espre patmotism, 1 822, în E. V
J.l'ltosu o. c., r . 216-222.
P Legămi.nt pentrru unire, 1822, in E. Wl"'tosu o. c., p. 1 83-186.
o
1 Penrtru unil!"ea ,.blagorodn icilor", 20 iunie .18::!2, in E. Vîll'tosu o. c., p.

6

161-167.
11

Legâmint pentru unirrl' , in E. Vil"'losu o. c., p. 187-197.
lbLd("Jll, p. 194--- 1 95.
1 J N. BăL.:escu, Trecutul şi prezentul, Îll1 Junimea Română, 1,
1 4 c D. Aric{'5(lu, Acte justificative la istoria romdnilor, I l , p. 187.
12

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Paris 185 1 .

GEOP.GETA CRACIUN

104

"maximu trei ani" 15 şi mai de-parte la delimi1tm'ea .prerogatiwlor dom
neşti prin expresii categorice ce am intesc acel răsunător dicton al epo
cii moderne : "regele domneşte dar nu guverneaz ă" . Se spune : "d omnul
guveme1ază cu o "gherusie" care nu este o castă -închisă" 16, sau s·e cere
ca "toată tagma bo ierească de al doilea şi al treilea treaptă, dimpreună
cu cei din stările de jos" să lucreze la alcMuirca ,,pravilei", iar "acea
pravilă iîn veci să se socotelască că e'Site capul cel poruncitor în ţara noas
tră şi la aceea să se arate d esăvîrşi tă supunere ·tot neamul românesc, de
11
toată starea, fără deosebire şi ch iar stăpînirea ce ni se va orindui " •
ln acest fel se conturează o tendinţă clară şi precisă spre un regim
constituţional - căci Europa intre"agă intrase într-o eră nouă - era
canstituţiona:J.ă, inaugurată de revolu ţi a franceză . Treptat ţări ca Anglia,
Suedia (1 809), Norvegia ( 1 8 1 4), Olanda ( 1 8 1 5) , Bavaria ( 1 8 18), Portuga
lia (1 826), Belgi a ( 1 83 1) 18 capătă un astfel de regim, bazat pe principi u l
responsabilităţii miniştrilor, în care şef.ul statului este menit doar să
re-prezinte un echilibru între puterea legiuitoare , executivă şi judecăto
rească şi nu să se cons·tituie în executorul vreuneia.
ln acest mod se explică propunerea de a se tnstitui un "Dintîi
Di!VISJl" oare "să aibă tloată .putetrea sărv1Înşitloare şi toată &tăpinirea peste
tort pămîntul şi norodul Valahii:lor amîndurora" la care "să r aportuiască
toate celelalte d regătorii şi oblăduiri mn parte şi de la aceasta să ia toate
poruncile şi hotărîrile pă depl in" , ajutat în administrarea ţării de un
"al DoiJea Divan", pe departamente, sau proptmerea pentru "adunări"
unde "să se asculte şi cel mic de către toţi ca şi cel d� frunt e, numai
să fie patriot" 19•
Şi ca o încummare a acestor năzuinţi se formulează marea cerinţă
a epocii - unirea şi organizarea noului stat ca o republică - " fiindc ă
domnii de acum inainte lipsesc" 20•
Dacă era sau nu o convingere generală ideea de republică este m a i
puţin impOf!tant d/eloii .faptu:l .că s-a ajouru; 1a o a;emen.ea ooncluzie, con 
cluzie re face dovada unui s�tadiu într-adevăr avansat in anaJ.iza situaţie i
sociel.-politice ce ar fi putut favoriza .această realizare.
Nu-i îndrăzneţ ni ci pentru nod să atirmăm că ar ,fi fost posibNă şi
o read.i7JBI"e a ei dacă divergenţele dintre marue imperii ale vremii n-ar
fi antrenat Sipl'e rezolvarea lor, in mod nefavoroabi�. şi soarta Principatelor
rom�e.
Din acest punct de vedere 1rehuie analizată apariţia ideii de repu
blică in pri ncilp al eole proiecte de reorgaruzare a ţării. Pledind pentru o
,.inAlocmire a ocîrmu!ir:ii ţării, atit asupra div anului ce închipuieşte dom-

15 D.

V. Bamosch i. Originele democraţiei rom4ne' J"'ci,
1922 ' p • 95•
�
•
Un. protect mo!Oo:vencsc de organizare a 9tat.ulu!l după Eterde, numi t ,.pon·
Uirile rop1lor�. după Informaţia lui Aleou R\JSSO , in 1. Cilll!ba'baro, Un proiect mol
dove':,esc dupii Eterie, St. cer . şt. XII, ·laşi , nr. 1 , 196 1 .
Inscrisul propus de boieri mici pentru unire spre binele ţări i , în E . Virtosu
16

_

o.

..

c

p. 205-210.

111

'P'J

2'l

C. G. Meitlani, Studie asupra constitutiei românilor, Buc. 1885, p. 38-40.
Leeămin t pen.llru unire, In E. Virtosu o. c., p. 1 83-186.
Proiect PE'n'lnl � \Mi!, 1822 ion E. Virtosu o.
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nia . . . cit şi asupra visteriei, ce este casa obştii" nu este oare, pentru
acea epocă 11..1n pas îndrăzneţ către un idenl ce a fost posibH de reali zat
peste un secol doar ? 1
Considerind republica "drept cea mai bună oblăd uire a pămîntului'"
prin care se va săvîrşi o ,,temein-ică fericire" 21 se încheie capit01Uil de
căutări spre forma cea mai perfectă de guvemămînt, COI"€5punzătoare
rea!liză ri i imperioaselor probleme pus·� de dezvdtarea economică şi
socital....po1iiică a Ţărilor române.
22,
Proiectele de constituţie "răsunătoare" cum se spunea pe atunci
23
sau chiar o republică burgheză 24 i n
vizează o "republică aris tocra tică"
care, spunea Euirosin Potooa, să se �ntroducă egaliflatea fiscală în insti
tuirea IÎmpozitului pe venit, pe cind logofătul Dimitr ie Sturza expune
proiectul unei republiCi "aristodemocratliceşti" al călre.i temei urma să fie
trei d ivaavuri la oare să participe nu numali boierii mari şi mici ci şi
deputaţi ai ţinuturilor . . . boieri sau nebo ier i " 25.
Cu restabi'lilrea domniilor pămintene proiectele de reorganizare a
ţării Sl\..l b această formă de gu vemăm în t devin tot mai mre, rămînînd,
în schimb, oa o preocupare constantă daborarea unor constituţii care
să consacre participarea tuturor claselor sociale la conducerea statului
şi intre care proiecte "Constituţia cărvunarilor" s-a bucurat la acea
vreme şi se bucură şi astăzi de un prestigiu deosebit 26•
Conţinutu l acestor memorii şi 'proiecte reformatoare, i:l'll8.irbtate Tur
ciei sau Rusiei, este de-o importanţă considerabilă. De ele a trebuit să
se ţină seamă pell!tru restabilirea domniilor pămîntene, ilar mai tirziu, la
paoee de la Adrianopol, din 14 septembrie 1 829, in alcătuirea stipuliaţiilor
privind Principatele Române : autonomie adminlistrativă, desfi inţarea

raialelor Tumu, Gturgiu şi Brăila şi lniapoieN.'Ia lor către Ţ'ara Româ
nească, dreptul de a organirza la grraniţă cordon sanitar şi canmtină, liber
tatea comerţului, turci i nu mai au dreptul să pretindă, ca inainte, - Mol
dovei şi Ţării Româneşti aprovizionarea armatei otomane şi a Constanti.:
nopolului cu cereale, carne, lemn de c ons tn.JJCţie, fixarea gr.aniţei turco
române la thalwegud Dunării.

StiJpu1aţiHe acestei păei au favorizat dezvoltarea economică a Ţărilor
române intr-un ritm deosebit de perioada 81ll tecedentă şi ewe- marchează
inceputul unei dezvoltări rapide a capitalismului i n Ţările române şi o
dată cu aceasta a naşterii une; noi clase sociale - burghezia. Insă creş
terea noilor forţe de producţie - capirtaliste - se izbeau de vechile rela
ţii de producţi e feudale, deosebit de apăsătoare, de fărimiţarea statmă ş i
de suzeranitatea Imperiului Otoman. In contextul acestei situaţii, Unirea,
de<şi devine domioontă ca probliE'mă a vieţii social4>0liltice din perioada
21

adevăratului român
205-210.
D. V. Ba.nloscht o.c., p. 18.

Cugetul

E. Vîrtosu o. c., p.
22

::ătre hatil

Ibidem, p. 74.
Istoria României, 1111, Buc., 1964. p. 1 047
2S D. V. Benloschl, o.c., p. 97.
26 v. C. Istrate, Activf.tGtea micii
boierimi
St. cer. şt. Iaşi, 1-2, 1958 ; D. V. Barn.oschi, o.c.
2l

săi.

1822.

fată

de

în

E.

V�Mosu

o.

c.,

24
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următoare restabilirii dom niilor pămintene, este totuşi secundată de pro
blema reorganizării statulu i ca o republică.
Astfel, in 1 834, la Sibiu, Societatea -romano-polonă, condusă de emi
�ntul polon Adolf David, ce conoent.Pa în tre membrii ei elemente revo 

luţionare din Moldova, Ţara Românească şi Tra.nsflvania, ca Zaharia
Oaroalechi, Dama.schin Bojincă, şi avind un pronunţlat program de eman
c ipa re politică şi socială, milita nu numai pen tru unirea tuturor româ
nilor ci şi pentru organiZJarea noului stat unitar roma n sub formă de
republică 27•

In 1 840, societatea secretă organizată şi condusă de Mitică Fillpescu,
din a cărei conducere făcea pa:ct-e N. Bălcescu, D. Macedonschi, Tele
gescu, SerghÎieSCu, �timie Murgu, J. A. Vai[Jant, fixa in programul ei
inloruirea statulu i moşieresc ou o republ ică democratiJCă, susţinută de
o armată revoluţionară 28• Progrmnul ei a rămas nereaJ.izat deoarece
destrămarea Imperiului Otom an , pe oare conta. miş carea , diln punct de
vedere extern , a fost încă o dată salvat, prin tratatul de la Londra
(1840), care aduse oarecare stabi'li.tate în problema orientală.
La fel, in anul 1 846, Asociaţia patriotică din Moldova, urm ărea pe
baza acestui program, să răs toarn e stăpînirea marii boienini, să li chi dez e
relaţiile feudale şi să creeze o rept��blică democratică 29•

Dacă in timpul revol u ţiei de la 1848 ideea republicii, ca de al tfel şi
unirea, n-o mtilnim formulată in prog11arnele cUiiloscute, ea totuşi s e situ
ează, oa şi unirea, in centrul dezbaterHor ideologice ale revoluţionarHor
munteni, moldoveni şi ardeleni.

In timpul mişcării revoluţionare din Moldova, Zaharia Moldovanu
spunea muncitorilor şi meseriaşilQI' pe care-i recruta in acest scop că
mişcarea avea ca ţel să proclame republica 30, iar Simion Bărnuţiu işi
incheia "Proolamaţia" diJn 1 2/24 martie 1 848 cu cuviln:tele : "Incă o dată
f:reţilor ! Fără IJl'aţionaJ.itate pentm noi şi republică e numad un despo
tism afurisit". 3 1 "Pmncul Român" din 26 iulie 1 848, ziai"Ul revoLuţiei din

Ţara Românească, indemna pe moldoveni să răstoarne "şubredul scaun
al tinmiei" pentm ca "toată naţia română să alcătuiască un stngur stat,

un singur popul de fraţi" 32, pe cînd Proclamatia de la IzLaz, cerind ca
"Ţara să fie condusă de fii i săi ! " 33, milita pentru un regim deJlliOICr'atic,
pentru instituirea unei conduceri republicane. In acel aşi timp, odată cu

abdioa.re-a domnito�ului Gh. Bibescu şi constituirea Guvernului Provizo
riu se instaura ;prima do mni e a poporului prin reprezentanţii săi, guver

narea ţării de că tre "in�iepciunea exem pla ră a poporului rom ă n" ca re
C. GOI,Jnc•.r, Conspiratia emigrantului palon Adalf David, in Revista isto28 Istoria României, I II, p. 991-992.
29 Ibidem, p. 934.
30 Anul 1848, I , p. 266 ; Istoria României, IV, Buc. 1964, p. 47.
31 Bibl. Acad. mss. Dac. rom. CCLX, 178, 1-3 ; Istorta României, Iv. p. 120.
32 Anul 1848 in Principatele Romdne, t. H, BlliC'. 1902, p. 140.
Jl D. V. Barnoschi, o.c., p. 320.
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.in trei hmi de exerciţiu a suverenit.Aţii tui .

. . a ţinut buna ordine" M.
Referindu -se la SIUcoesele revoluţiei muntene, Dimitrie Brăti&lJU scria
entuziasmat lui Paul Bataillard : "Nu ne
mai ld.pseşte decit frumosul
nume de republică. Dacă sinteţi fraţii noştri, Republica Fmnceză va avea
curind o soră in România" 35•
Iar dacă republica a fost sau nu un ţe.l al revoluţionarilor paşoptişti
aceasta o poate dovedi şi mărturia lui Ubicini, fost participant la revo
luţia din Ţara Românească şi publicist tiranoez : revoluţionarii vizau
,.independenţă absolută în afară şi în in·terior o republ:ilcă egalitară" 36 •
Mai mult, indemnur:i!le spre supunere adresate poporului de către cai
macanl\11 C. Oantaouzill'llO după 51-irşituJ. revdluţiei, .a11.1 prilejuit noi mani
festări de luptă pentru o republică şi o nouă constituţie. 37
Revoluţia de la 1848 a fost infrîntă dar ea a insemnat o puternică
concentrare a idealuriJor de progres şi civil.iMţie, de libertate politică
şi cetăţenească , de �independenţă naţională şi stat republican.
Vorbind despre revoluţia noastră paşoptistă, Marx, aduce indirect
tm. elogiu poporului român a căN!i revoluţie, �i avea un caracter bur
gbezo-demOCinS:tic, era considerartJă de reacţhmea europeană ca un sim
bol al "republicii, al comunismului şi al tuturor illlovaţiilor anului
1 848" 311•

Dacă revoluţia de la 1 848 şi-�a formulat, fără succes programul, anul
un nou program de luptă : ,afirn1area l'liBţională :
"Să 1lăsăm de-ocamdată delături toate chestiile sociale - scria N.
Bălcescu lui Ion Ghioa - şi sA ne apucăm de a ne crea o naţie" • ca
dobindirea celorlalte deziderate
o cerinţă vitală, obligatorie, pentru
social-politice necesare dezvoltării unui stat national modern.
Rezolvarea ·acestui program trebui'a să revini unei noi revoluţii .
"Revoluţia viitoare nu se poate mărgini a voi oa RomAnii să fie liberi,
egali . . . " (sublinierea n.). Revoluţia viitoare , scrie N. Băllcescu, "va �re
unitatea şi libertatea naţională" 40• Iar in această revoluţie viitoare, văzută
ca o ridicare s imultană "a popoareJ.or imptlate", in "ceasul d�teptării
generale", cum o numeşte Meni:festul către Poporllll RomAn" diln 20 sep
tembrie , "misia Rom ânului oe a iust de devizA Dreptate, Frăţie, este
ar·eea dea se afla el intii in ci mpul de bătaie , in avangarda luptelor
democraţiei in contra tiraniei 1" 41• Iar lupta democravi'ei nu insemna
altceva decit insrt:aurarea unei i"etpubl ici democratice, căci iată ce scria,

1 849 fixa

34 C. D. Ari·:leSICU, Corespondenţa secretli şi acte inedite ale capilor ret•oluţiei
ro mâne de la 1848 şi ale admtnfstraţiunei de la Balta Liman, IH, Bl.IJC. 1 8 75 , p. 17.
35 Anul 1848 , I I, p. 187-189.
36 A. Ubicini, Provtnces roumaines. Valachie. Moldavie, p. II, Pal"is, 1856, p. 186.
37 Istoria României, IV, p. 229.
38 In : N. Copodlll , Socialismul european şi mişcarea muncitoreascii şi socia
listii din România, 1 831-1921 , Buc. 1971 p. 17.
39 1. Ghlca, Amintiri din pribegia du.pif 1848. Buc. 1 889 , p. 553 : ScrhsoaN'a lui
N. Bălcescu către Ion Ghlca din 16 octombrie 1850.
�o N. Bălcesou, Mersul revoluţiei in istoria românilor, Opet-e, 1, p. II, Scrie-ri
istorice, politice şi economice. Ed. G. Zane, Buc. 1940, p. 106.
41 N. Bălcescu, o.c., p. 93-95.
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la 20 aprilie 1 849, C. A. Rosetti lui Ion Ghica : "Foarte curind . . .
"Sfînta explozie" va proclama "Republica Română ind ependen tă şi
socială " şi curind "peste lliil an, peste doi, peste trei - soci alismul o
să triumfe" 42• Totuşi, C. A. R oset ti, ca de aLtfe-l şi ceilalţi revoluţionari
ilntrezăreşte posibilitatea realizări,i unei republici mai cUirÎnd. La o lună
după expedierea SOI1isorii citate, scria, din nou hli Ion Gbka, pronunţîn
du-se ,pentru alwngarea tru pelor de ocupaţie din Principatele române ca
să se procllame " repu blica română, i ndependentă �i socia,lă" 43 •
Alături de unirea Ţărilor române - idee dominan tă a vieţii pol i ti c e
de după 1 848 - problema organizării viitorllll. ui stat mţtorual ca o repu
blică , ocUJlă un loc central . In concepţia lui N. Bă lces cu reptllblica "domnirea democraţiei, d omnirea poporului priln popor" 44, apă rea ca
cea mai j-ustă fornnă de g uvernare politică intr-un stat pentru ,a fi "men
ţinută şi mtărită suvemnita·tea poporul llli , căci legea - spune Bălcescu
- trebuie să arate voinţa poporului".
lrusăşi den,umirea de "Repulblioa Română" ce s-a dat relvistei emi
graţiei paşopt.iste, apărută la Paris ( 1 85 1 ) şi la Bruxelles (1 853) , trebuie
considerata ca o dovadă că in oonropţi,a revoluţionarilor români fonna
ideală de guv.ernămînt a statului n aţiona'l român era republica.
In coloanele acestei reviste, exprimîndu-şi ferma co nvci n ge re î.n rea
lizarea unei republici române, Cezar Bolliac scria : "Puneţ i urechia şi
ascultaţi departe toaca deşteptării ce înconjoară l umea ! . . . 14 mi.Jlioane
de romând ai daldlor. . . vor trăi jn1r-o singUiră Republică democratic�,
solidară de toate republicile naţiilOT Europei" 45•
Dacă genemţi a paşoptistă îşi eXiprim.a o asemenea con vinge re , nu
este mai puţiln adevărat că şi tineretul român devine tot mai mult adeptul
unui asemenea ţel. Articol ul program al societă ţii studenţeşti de la Paris,
intituLat "Scopul nostru" şi publi cat in revista J��.�ni mea Română nr. 1
din 1 85 1 declara : 1 . Ră zboi celOT apăsători, solidaritate cu cei apăsaţi ;
2. Lndependen!Ja şi unirea tuturor românilor, şi 3. Organizarea adevăra
te demi()ICMţii. De �i repu blocă varb� ape'lUil "Căltre românii din
Principate" ( 1 85 1 ) .
In tară, paralel c u dezvoltarea mişcării unioniste căreia îns u şi dom
nitorul Grigore Alexand:nu Ghilca di dă adezi,unea, pemonaHtăţi progN.'ISjste
adoptă ideia d e republică cu e-nJtuzJasm .
Simion BăJrlliUţiu, in prelegeriLe sale ţ inutle la Facultatea j uridică din
Iaş i (1 855) pledează pentru o Republică R om ân ă cu un cîrmuitor a:les
dintre bă.şti n�i 46 şi indirect Mi hai l Kogălniceanu de acelaşi l uc ru vor
beşte in SOI1is()(M1ea către C. A . �ti in care declară că "nu n umai
'2 Ion Ghi�a. Amintiri elin pribegia după 1848, Craiova. f.s. voi . 1 , p. 70-74 :
lui C. A.Rosetti către Ion Ghica d i n 20 aprilie 1849.

Scrisoarea
n
u

1 851

Ibidem.

N. Bălcescu, Mersul revoluţiei românilor, in o.c., p.

106.
u Dan Simionescu, Din istoria presei romdneşti : Republica Romdnă. Paris
- Brureltes 1853. Buc. 1 93 1 , p. 34.

Al. Cn>tzeanu, Din arhiva lui D. Brătianu, BUle. 1933, 1, p. 3 1f--3 17.
46 N. Pascu, Ecoul unirii Ţării Romdneşti şi Moldot•ei Cn Transilvania,
Studii nr. 1, 195 1 , p. 454.
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domnul, dar domni a şi-a făcut timpul" şi că " mi ntuirea Principatelor
este a veni de l a alltă formă de guvernămînt" 47•
Idee-a de l'elpubl!i.că, în prima j umă·b3Jte a se'co1ull!wi al XIX-lea, aşa
după cum am mai arătat, 1iace dov ada unui stadiu �ntr-adevăr avansat
al gi n di ri i progresis te româneşti in anali za situaţiei social-politice. Ridi
carea aces tei probleme cores pund ea nu numai intereselor generale ale
poporului român ci mai cu seamă i n tereselor noii clase - burghezi a care, luptind pentru dobîndirea puterii politice, agi.Jtă în această primă
etapă, tolaie idei.J.e democraţiei burgheze. Dlllpă unirea Ţărillor române,
burghezia, pe măsură oe dobînde şte UJn rol tot mai important în con
d uceroea statului, coalizinldu-se cu mare a boierime oonserv'8toare, trădează
o dată cu .oolela'lte idei progt"esiste şi acest ideal.
UniTea Moldovei cu Ţara Românească la 24 i an u arie 1 859 constituia
un prim pas spre formarea statuluri naţional român şi o consacrare par
ţi ală paşoptistă căci, deşi domnitor, Al. I . Cum, revoluţiona.rul de la
l fl48, intruchipa i deea de unitate şi i.nde,pen den ţă naţio nal ă , d e l i be rtate
pol iti că şi soaială, el !'€prezenta, după cum arăta M. KogăJ.nice;anu la
"la leg i noi, oameoni noi ! " .
solemnd.tatea d in 5 i ani\.lM'i.e 1 859
I n anii de după unire, reali:z;area unei republ ici româ neşti este pri
vită de contemporani aa un fapt de domeniul viitorului.
"Voim Republica ! , scria Rosetti. Dar fiindcă a voi 1·epublica, cînd
toată Europa este monarhie constituţională, este a fi zmi n tit sau slugă
şi sicur al <inamicilor naţi unii române. Am fost şi sintem şi vcrn fi perllbru
gu ve rnăm î nt co n st i tuţional pîn ă ce Fran1}a, Germania, A'US tri a vor deveni
republice" 48• Curînd însă, C. A. Rooetti, d ecepţionat de monarhia �lui
Carol, la a cărei aducere contribuise, si'tui ndu -s e in fruntea curentului
an tim on�hist, sperind că re vol u ţi a care adusese proclamarea Republi cii
Franceze se va putea ex t inde in toată Europa se alătură din nou acestei
idei dar nu cu arelaşi entuziasm al ·revoluţiOI'lJ8rUlui de la 1 848. La
această dată , doar "ceri aproape 900 volnmtari româ ni la războiUJl Fran
ţei republicane erau mesagerii entuziaşti a i unor aspiraţii profunde ale
poporu!lui român, nemulţ umi t de saori iicarca princtpiului republimn de
tradiţi·e paşoptiste şi de es tom parea avintului reformator pe pl81I1. social
-economi,c, după 1 1 februari e 1866" 49•
Dacă re publica nu s-a realizat, cauZ'a o desprindem di n existenţa
unei burghezii româ neşti insuficient de.zvolbate pentru a putea cuceri
singură puterea ş i pe nt ru a instaura republica
Cu toate acestea, i n condi ţi ile istorice ale sec. al XIX..Jea în care
a fost dezbătută ideea de republică, i ndiferent de nuanţJa sub care a
fost vărută p06ibilă prodamarea ei, face dovada unei progresiste şi
ample mi şcări naţionale.
In deceniile următoare ea va fi d.irn nou în ate nţia tmor persona
lităţi progresiste din ţara noastră, va fi dezbătută viu de mişcarea soci·a47 Al. C.ret:zeanu. o.c., II. p. 51 : V. Maciu, Organizarea mlşciirii pentru unire
(1855-1851) iB1 Studii .nr. 1 , 1959, p. 52.
41 RomAnul, VII (1863) nr. 16, noiembrie p. 1619.
49 N. Copoiu. o.c., p. 35.
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ldstă şi inclusă chiar in programul P.M.S.D.R. dJar posibilă de reali�t
abia după un veac de la revoluţia d�n 1 848 care a instatll'at pentru pdma
oară in ţara noastră domnia poporului prin reprezentanţii săi.

LA R.EPUBLIQUE ROUMAINE DANS LA PREM I ERE MOITIE

DU X IX-:tME SitCLE
Resume

Le developpement economlque, politique et social de la Moldavie, Transylva
nie et Valachle a releve depuls le debut du XIX-eme siecle la question de l'union
des pays roumains ainsi que la reorganisation de l'Etat sous la forme de republiquc.
Rcvendiquet> par des memoires et pcojets reformateurs, largement debattue,
eJ.evee au rang de principe polltique, la republique roumaine trouve sa premiere
reallsatlon pendant la revolution de 1848 de Valachie, quand par la constitution du
Gouvem.emen.t provisoir'C on a lnS'I.auce le premier cegne du peuple par ses represen
tants. Pendant les decennles suivantes, la republique roumaine reste au centre des
preoccupatlons de la voi x publique progressi ste mnis ce n'est qu'apres un siecl e d e 
,

puis la revolu·t>ion de 1848 qu"elle s'accompli.5sait.
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" BRESLELE" DE SLUJITORI DIN MOLDOVA ŞI APLICAREA
REGULAMENTULUI ORGANIC
Dr.

ECATERINA NEGRUŢI-MUNTEANU

In veacul al XIX-lea slujitorii alcă1rui181U ultima categorie între sub
a lrtern i i dregătorilor. Ei erau aleşi di ntre oonLrihuabiD.ii birn.ici : ţărani
sau mes eri�i oare, in schimb u l obligaţiei de a servi Îil1 diverse ramuri
a:le administra.ţiei ca organe exoou tiv,e, poliţletneşti, fiscale, de gospodărie
locală eoc., eJ.'Iau scutiţi de bir şi corvezi pe tot timpuil duratei slujbei 1•
Deşi cu o onganizare oa·racteristică feudal.ă, bresllele de slrujiwi s-BJU
menţinut un timp înldehmga·t în. adm inistraţie dart:.ooită oondiţii[or speci
fice economice şi social.-palitice din ţările române. Jefuirea resurselor
C'OOnomice şi firumciare a ţării şi fis:cal i ta tea excesivă, ca u rmare a re
gimului turoo-farnarîot, au oontribud.t la menţinerea organizării Siluji
toreşti pînă în secolul al XIX-lea.
La începutul deoon:iu:lui a:l IV-lea al! seoolului al X IX -'lea, bresle[e
de slujitori din Moldova se aflau îontr""o Sltare de t<Ytală d.ezorganizare
şi disOluţie.
In.oercările neiZJbutite ale 1Ui IOSI!l Sandu Sturza Voevod de a re
forma sistemuJ de reci'!utal'le al breslelor, de a determina un număr pre
cis de slujitori �a fiooare dregătorie şi de a înfiinţa impozite noi pentru
retr.ibuirea unora dintre bresle, a avut ca urmare agravarea dezorgani
zării brel'>lelor, deoorga.nd�are care s..;a adăugat la stalrea de confuzie , de
oorupţi e şi de .arburur·i oaracteris.t i:ce adrnini:s.traţieî de atunci 2•
lzbuonirea războiului ruso-ture �n primăvara aJruu1ui 1 828 şi ocupa
rea Pr.incipatelor J'lomâne de trupele Duse au î.nrăutăţit 111llri mult situaţia.
Aceasta, in speci al, datorită numeroas€1lor obligaţii oşteneşti , reohiziţiil.or
impuse locu itorillor ţării de care nu au mai fust sou·tiţi nic i s·l uji.borii şi
1 E. Negruţi-Mun teanu, Prestatiile breslelor de slujitori din Moldova in
primele decenii ale secolului al XIX-lea, în "Studii", tom. 22, 1969, nr. 2, p. 2 1 3-230.
2 Jdem, Reform4 sistemului de recrutare a breslelor de slujUdri în vremea lui
Ioan Sandu Sturza Voevod, în "Anuarul Institutului de istorie şi arheologic'·,
laşi, 1964, p. 1 29-137.
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i�butniirii, apoi, a epidemiei de ciumă căreia i-a urn1at oe.a de holeră.
SiaJI"!Cin.He grele care ·cădeaJU în seama dregă torHor , priv·ind aproviziona
l"'ea şi întreţinerea trupelor ruse, combaterea ciumei etc. erau în'deplini•be
in primul rind de sluj.itori. Situaţia celor maă mulţi dintre �tia, in
prilviJlltla obllîga!ţi.i!lor faţă de start, de:venise mai grea decît a bimici1or din
sate. De asetnenea, pretenţiile mell"eu crestcfnide ale propr�etta:ril.or de
moşii, împovă!Pa si•tuaţia gos!p()dărăilor şi familii!lor lor. PetiţiiJe şi
intervenţii>le Silujitor.i lor de a fi scutiţi de slujbe faţă de stat şi trecuţi
în rurudul biPilicHar sabellor devenJseră d eOISI€'bit de 111umeroase . Fuga,
care luase proporţi i îngrijorătoare, deoe.s.urille masi-ve din cauza epidemîei
de ciumă - oei mai mulţi din t re ei fii nd obhl!�ţi să f.acă paza spita·lelor,
a lazaooturil1or şi a ca.T'antineolor - au dus la desoompl.eta;rea cadreloc la
pri·rucipaleie dregătorii ale ţării, în aLŞia măsură, i:ncit .admdnistraţila l"'Usă
s-a v�ut nevoită să inlt.et:rvină , înoeroîntd să ame1irore'Ze situaţia pînă la
redactarea I1JOUll.ui regullamoo1 de administr.aţie. Ce!le mai multe din mă
suriJe 1uate lin aleeas·tă dii"eoeţi>e s-au dovedit, de altf<'l, ineficace. S-a
început prin deslfiinţarea unor d r.egătJorii oare deveniseră inutile în noile
condiţii, ca cele legate de persoona domruu lui (oom'ioş ia, iSiprăVIIlicia curţii
domneşti , ou·rt ea doamnei , portări.a) a fos t desfiinţată .apoi vomicia po
litiei, iar, la 1 829, genel"alul Jei.tuhin a inten.ţiona-t să detsfiinţeze vOT
nicia de aprozi, pe care o oonsid&:a dOOSielbi:t de abUiz.ivă, di:n cauza ve
ni.turi'lor ei provenite din iniOaSarea z.ooiuelii de la daborni·d şi diferiţi
impricinaţi. Moartea prematură a generalului Jeltuhin şi opoziţia boieri
lor din divan, care so coteau că este necesar atit păstrarea numărului
de aprozi, oît şi ven1turi1e ce reveneau vornictei·, a determinat menţi
nerea dregători� în aceiaşi f ol"'mă pWnă la aploiJOarea Regulamentului
OI"ganic 3 •

Conducerea ţării a i!111PUS folosirea bres·le�or de 1a dregă toriile des
fiinvate la nev10ile administraţiei rU5e, aprovi2)i10nareoa trupei'Dr, paza spi
t:ale1>or, a carantine!'Dr etc.
De asernranea, s-:a 1rucereat limi•tarea unm abuwri care proveneau
di·n siStemul hiavaieturi�or. De p�lidă, s-a interzis agiei de a m:a:i incasa
veni·tul ooări1bului din oraşul Iaşi 4 , S-QU desfiinţat borturi'le şi pedepsele
barbare, ca bătaia aa tălpi, e•tc. 5• Pentru sluji•torii, s--a incercat să se
� număiru� săptămhti!lor de sluJbă. Ion 00111i1d ţihle de albunci, această
măsură nu s-a putut aplica în intregime. De a1tltel, conducerea aştepta
in.trodtroerea regunamenotului care se redacta pe baza inf.or'maţii'lor minu
ţioase culese de autorităţile ruse asupna of'ganizării administr.altive şi
sociaJ.-pod.i,tliloe la noi, a proiecleliOr de relformă eaTe ciTcuLaseră in Prin
oi:pate .şi .a .propunerilor mallillor boieri.

Nevoia imperioosă de a asigum ordinea internă, în concliţiile de
derorgan1'2l8:I'e de atuniCi, a detern1�nat .formarea mi&liţiei naţionaQe sau
a străjii pămî•Illteşli înai.rnea aplicării Regulamentului Organic in oele1alite
3 Arh. St. Iaşi,

Dos. V, nr. 1 10, f. 1-35.
Idem, dos. O, nr. 3, f. 43, 52.
s Idem, dos. B, n1'". 3·18 ; f. 3 ; vezi şi A. D. Xenopol, Istoria romdnUor din
Dacia Troian4, vol. VJ. Iaşi, 1893, p. 88-90.
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Nll'DUI"i de administraţie. lnliinţaJrea unei armate naţionalle .Wela să j oace
un rol important în f·orma·rea statului naţiooal român. EJa a crelalt oarlre

miHtare oapsblfle să asigure, mai tîmiu, 81Ut011!omia şi apoi independenţa
ţării.
Organirz:area străjii pămint�ti a in1ooput din l'lllrul iuJi.Jc 1830 6 • Dis
poziţHle luate in această prirvinţă prevedeau in iţial ca straja pămmtească
să fie al.cătuiltă din Sdl.daţi recrutaţi dintre sluji.torii posturilor, iar unter
ofiţeri i dintre negustori, fii de preoţi şi privileghieţi. Familiile celor ce
intrau în S6f!Vliloiu1 străjii pămînt�ti umtau să fie �ti·te de dări şi
corvezi. Slu�irtorii retcr'lltaţi trebuiau să fie tineri, sănătoşi, ;vrednid şi cu
purtări bune, dffndu-li-se oh�ii atîJt din pa�a sateloc ci.t şi a breslei.
SOC'otind că in nrum ărul soldaţii}lor nu vor int1ma mai mUJlt de o .pă.trime
di:n numărul existent ad. sluj irt:orilor s-a dispus oa oei rămaşi să fie uti
lizaţi la s1ujbele ,poTiţi€1Ileşti, iar acei ce ar fi �ost SOIOOtiţi de prisos să fie
desrfiinrţaţi şi trecu�i la bir 7 •
Dispk)rliţiille Di·vanului implini·tor, trimise către toate dregătoriile ţării,
pre'V'e'deau să se aJCătuiască liste ou numele sluji.toriLor oare er181U capabili
să devină soldaţi. Fietoare dregătorie, iJn.dl.rusi!v isprărvniciile ţin urtruri lor,
trebuiaru să dea o pătrime din numărul sluji<torhlor lor ; aceştia erau aleşi
în aşa fel Î·nlait din satele oompaot sluji'toreşti să nu fie recrUJtaţi mai
8
muft de a pa�tra .pan11e din loouitorj • Incercarea de a recruta solidaţi din
rindul -s.lujiltorillm a �nbîmlpi.nat insă o rezistenţă neaşteptată din partea
aces.t•o:na.

Anii grei şi îndelungaţi de slujbe ne.rotribuite, abururile praotioa:te
de dregători în încasarea de bani de '.la breslele de slujirori şi fdtosirea
lor in treburile personale, oontribui·seră la ruialarrea eoonomileă a majo
rităţii slujitorilor. Ena puţin .pooibli.l, în starea de Stpirit de atunci , oa
bresl.e.Lor de 'Slujitori să aoce;pte să sLujească in vreo :fonnă oarecare în

oo.n.tinlllare.
La apelul dregătorilor pen tru reCilutare, s1lud&torJ:i de la diferite
bresle au refuzat, cu fermitate, să intre in straja pămîntească sau să
reOOI!Tlaiilde � VTeUIIl'lll dmtre ei so.lidlat. Panţirii isprăvniciei Roman au
bătu t pe zapciii care voiau să intreprindă recrutarea. Slujitorii vorniciei
de obştie, la 19 septembrie 1830, s-au adunat la vornic şi i-au declarat :
,,cu hO'tărlre că nu sint in stare a să supune la o asăminea sllll'jbă şi că
ni'Ci. pot i.nSămna anume nici pe uoo l ditlltriruşii spre împlinirea porunJC:ii
şi că sffnt mai mu'lit in stare a să împrăştia oare unde va pute, decit a
primi o .asălrni.n:e slujbă" 9 •
In faţa acestei situaţii, D1vanru0. a dispus să fde aduşi la hătmăruie
un IlJUmăr de bătdni din toa�te satele cu -slujitori, perutru a fi lămuriţi
asupra scopului orgaon.izării străjii pămînteşti şi a �oloooo!OT oe le vor
10
81\"ea sdldaţii şi familld ile lor • Toate deme'l"SIUnlle au fost inwtiie. Trei ani
Arh. St. llaşi, tr. 616, op. 673, 11JI". 47, f. 2.
7 Idem, tr. 133, op. 150, nr. 30, f. 18.

6

a
9

Idem, Dos. V, nr. 125, f. 18.
Ibidem, f. 22.
10 Ibidem, f. 26 şi 1r. 133, op.

158,

nr.

30 (d5 . . Badu),, f. 58.
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mai tîrziu (in i un i·e 1 833), se constata că nici u nul din slujitori i i s prăv 
nilciilor 'Du.tova, Neamţ, Bacău , Hînlă,u, GaJ.aţi, Doro hoi , Suceava nu _au
putut fi I'eClll.litaţi ca ooldaţi ; doaJ" din ţinutul Pu.tna au fost trimişi la
Iaşi 4 oameni 1 1•

In ianuarie 1 8 3 1 se renunţase, de altfel, 1a reci'ularca străji i numai
dintre s1·ujitori . Cei 1 322 de străjeri " pen t ru paza ţării", urmau să se
recruteze dintre " birni ci i ha v alegi i cu breslaşii împreună, din hrisovoli\ii
ou dare şi fără d!a,re, din sl•ujitorii pooturHor şi d i n slugile fără bir,
rwptele v iste riei , afară numai de privilegheţi, mazili şi ruptaş i care nu
au a intlra la aceasta " 12 •
Se ş.tie că mă!surille de recl"'U•tare peil't'Iu straja pămdntească au con
stituit u na din cauzele imediate care a provocat r ăscoa l a , aproape gene
rală in MoldO'V'a, elin primăvaTa anului 1 83 1 13 • A•ceastă răscoală ţăTăne:�scă
ou car.adber antifeuida:l a foot pre fa�tă . in toamna şi iarna lui 1 8 30,
de agitaţia şi opoziţia bi'Iesl•elor de slujito:d la încei"CăriJe d e recrutare
dn s.tra.ja pămîntească. In acele condiţi.i org.anizarea de1ini·tivă a miliţiei
naţionale iB f•os t întîrziată pînă căt:I'Ie stfî.rşi·tul anUJlu1 1833 14 •

RedaetO'rilnr Regu.lame.nrtului Organic li se pat aduce gra:ve şi în
dreptăţite aJC'llzaţii în ceea ce pr i veŞite stabilirea modalităţi i de gu vema.re
a ţării care o'feroa .postibi l i tă ţi de int e'!Ven ţie şi de Slll bordon.are a inte re 
selor acesteia politicii ţariste, şti11'bin:du--se di·n au.torita·tca domnului şi
autonomia ţării. De asemenea, recunoaşterea pri'Vi!legiHor feud.a.le şi ra
porturile JA' care le-a s'tabălit între proprietari şi ţăranii olăcaşi a agr avat
si.tuaţia acestora din u rm ă în aşa măsură, i·ruaît, după cum s-a remarcat,
.
a i ns.ta urat cea mai asupritoare robie a alăci i 1s

In ceea ce priveşte însă adminisltraţia, Re-guLamentul Organic, ,,a foot
un factor de progres, o adevărată Constituţie, oare a pus baza instituţii�or
Româ·Illied moderne " 1 6• In trodtu!OOI"e:a domni<'i pe viaţă, formarea UJnui
s.fat adminis tra.tw aliCătuH din miniştrii depart.am·enbelor,
consti•tuirea

unei Adunări ou oaracter legislaitv, ăa şi reglemerutarea r.apol'turHor eco
nomice cu Poal"'tla şi intwduoerea unui sistem frsoal s implificat alU con

tribuit la insti•buiroa unei administraţii stabile, ordonate, şi mai eficiente.
Pri n N"forma adm ilflisotratirvă , obiceiuriJe corupte, irwetehite, au incepu.t
11

Idem, dos. S. onr. 635, f. 29-32.
Arh. Stalt. Bucureşti, Achiziţii Noi, rach. CXXV, nr. 124.
1 3 Răsooala cUn 1831 s-a ioncadrat în frămi nlările generale ţărăneşti cu ca
racter social antifeudal, care au avut loc, atunci, aproape în întreaga Europă cen
trală şi sud-estică (St. Pascu, Mişcări ţărăneşti in centrul şi sud-estul Europei
din secolul al XV -lea pînă in secolul al XX -lea, în " An.uaf'ul Institutului de
Istorie din Cluj , voi. VIII (1965), p. 47-49 ; A. D. Xenopol, Istoria Românilor din
Dacia. Traiană, voi. VI, p. 89 ; Val. Popovici, Cauzele mişcărilor ţl!răneşti oglindite
in rapoartele comisiilor de anchetă din anii 1831-1 833, î n "Studii şi cercetări
ştiln.ţifice", la!li, s. U.I (ştiinţe sociale) an V, 1954, nr. 3-4, p, 439-487.
t4 Arh. St. I�i, 1.4". 796, op. 906, nr. 371, f. 9.
1 s A. Oţetea, Consideraţii asupra trecerii de la feudalism la capitalism în Mol
dova şi Ţara Româneascl!, în "Studii şi mateclale de istorie medie", Bucureşti,
12

1960, voi. IV, p. 358.

16

ldem, Geneza

Regulamentului Organic, în

Bucureşti, voi. II, 1957, r . 387.

"Studii
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să fie d�rădăc:il!late. OrganiiSme şi prindtpii noi, caracteristice s ta-t€'l'or
capitaliste mode�r�ne, ,au fost introduse în admin.:istN.ţie.

Sep:aral'ea dcp1�nă a funoţtilo r j udecăto�i de oale executive, intro
l'"'l-"SppOn sabHităţii fu.ncţiOI'llar:ilor, dmfi inţaTea havaeburLi10r diverse,

d u cerea

printre care şi si6temul împ1i.neliloor de bani şi lU!cruri de la da.torni'Ci şi
împricinaţi , a p}acoanelor, ca şi i.nsti,tui.rca unor regu li fi xe şi sretomice,
a unle!i. contabi,lită,ţi ondonate şi a unui control mai niguros, au stăviiLit,
în bu nă mă'iu:ră, vech ile abuzuri şi au rmtrll1iS arbi tnar ii\Jil care dominau
adminiistraţia feurdailă din trerout.

ln C.E'ea ce priveşte slujiiomii , disporz,iţH!e Regulamentului aplicate,
ar H dus la completa lor treiliSformare. Comonn spiri.trului Regu lamen
tu.luJ Orgauuk, sl uj itorii trebuiau să de<Villlă un co!1p de adevăraţi func
ţionar i , ou 'aJoeleaşi obligaţii fiscale ca şi ceil alţi locuitori ai ţării, ou
s.lujba ed)eotu1ată perm.anenrt: in schimbul Ull1'0r sa1larli î ndestu lătoa re şi
asi,gu rarea unor _pensii viagere.
Noul Regulament pre'vedea o rg,ani zarea fiecă,r u i departamen t : de
interne, finanţe, postelnida (secl"le tariat de sbat), arm ăşia {depal"it.amentul
crLmi nal) etc. cu ca.ooelarii pr:oprii, ou dife�}te s€'cţii şi cu un n umăr de
sluji•tori .sal:at.rliJaţi . S-au desfiinţalt une·le ÎII15·tituţii care frînau dezV'Oltarea
economică şi socială a ţării ca : vămHe i,nteme, vătăjiia de haraoogii,
comişi.a, portăria, căfpitănHle de ti rg şi de ,}X)telră, başbulubăşia de Ga
laţi şi Focşanii, ca şi sistemul feudal de aprovi:;1Ji'Ona r e, de către sluji
tori, (cu lemne, fîn, cărbuni) a ourţhl domneşti ca şi a oelo�lalte instituţii
din laşi 17• Agia oO'I'lJtiJnu a fu ncţia de po l�ţie a oraşului Iaşi, fiind aj u tată
de un număr de cvra'fltallnitci, f.an.aragii, ciocli, sacagrl.i, tu l-umbagii e<tc.
In acelaşi timp, prin orgBIIllizaxe.a sfatulu i municipa-l, o parte din vechHe
şi mu ltli:fllcle funcţii ale agied au f06.t preLuate d{! acesta {de exemplu ,
18•
cele din ()["'din «onomic priiVind ,aprovizi!onareoa capitaole i)
Buna [!!11treţinere a cişmelelor, a apeductel10r, a podelelor or&?ulud,
a curăţeniei lui, atribuţii care intrau în sarci na casei apelor şi a podu

ril-or, au fost înora:i'in.ţl81te li!Ilei epitropii sUJb ind·J:lumarea unui Oomitel.
Ceontnal. l n .pri·vd$ bunei întreţineri . edi'l!itare a Iaşului, a or·ganizării

s.ervidului de pompieri, Regulamentul Organdc a avut dispoziţii deose-bi t
de importante pen1n' u .dezvo1tarea rurbB!l11ÎJSmuluii la noi.
Menzi1urile s-8/U menţiruut ilil aceear;;i fmmă .de ol'gan izare , dar s-a
d ispus dlffif.iinţarea s'Olllti ri:lor de dă1.1i perutru slu}itmi in schimbul unei
mai bun'e indlemnizaţH. Dănile ounOSIOute sub denumirea de " bani i ţimi
ra.şi•lor", oa şi "banii ciulbotelor ocola-5 ilOT" , şi a poter.aşilor au fost
des.fiinţate.

17 Arh. Stil/1.. Iaşi, ITIS5. original nr. 1665 (Regulamentul Organice.sc a Moldavei,
1831, cap. III, sect. 1 , art. 66, f. 25, vezi şi anexa Ht. B., f. 67-75). Textul Regula
men tului Organic care desfi inţa această ultimă cabegorie de slujitori era astfel
conceput : "dările de orz, lemne, iarbă, im, precum şi toate bavalelile ce să ucma
pentru curtea şi grajd urile domneşti şi a lui baş-beşli-agă. Toţi acei c!liri sub nume
de olemnari, de joldinari , de că!'bUrullll"i şi alţi asămine er�ru SC'Utliţi de bir vor
intra în numărul birnicitLor'.
18 Ibidem, anexa la lit. E, art. 1 - 1 7 şi arl. 114-100, f. 1 00-102, şi 1 20-1 24.
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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In ţinutuni, se pr.ev·edea organi zarea riguroasă a UIJlui SCTVI•ClU de
a iiSIPI"ărvnlicii'lor ou siliujbaşi plă ti ţi . Ooolaşii au f·ost în l ocu iţi
cu privighertorii de ocoale, presuiPunând u -se că , da torită salaTiilm fdxatc,
nu vor mai r ecurge la as.u.p ri rea Iocui't'Orilor s.atetlor. La fiooar.� ţin u t
s -a irrliinţat o�tc o judecătorie, .iar la sate s-a dispus alegerea d e către
săteni pe lîngă vorrui10ei, a llli1Ui ruumăr de " paşruid'', ou aoorrlul proprie
tarHoT, oare urmau ,,să fie pu r tă tor i de griji în toa te ceH oe se vor
ÎIIltimpla .î·ntre săteni" 19•
In coruf•onn itate cu n10ul reguil:ameont, s-a dispu s , deci, ca toţi sluji
torii să fie desfiinţaţi şi ·tr.ecu.ţi î n rîndul bi.r:nicilor. Urma apoi , ca
fii1eoare imstiJtuţie să anJgajeze ou le:fi num ăru l Sltabilli t de slujbaşi. In
baza acestor pr evederi , ÎIIl ianuarie 1832, s-a trimis la toate ţi nu t u rile
air10Ulare pellttru dmfiinţJar-ea s1ujitonilor 20• S-a s.tabi l i1 ca slujitorii grani
ţelor să răm�nă în v•echea situaţie, pe primul trimes tru al anulu i 1 832,
pînă cind s traj a pămillftlească s-ar fi puM org.aniza depl�n şi ar fi putut
pr1elua şi •atribuţi�le de pază a g.ran iţei 21• Din cauza m ăs.urilor eaTe s-au
luat [n vederea stărvilii· nii epildemiilor de aiumă şi a})<» de holeră, oore
făloeau necesară p:t'lezenţa so1daţi l·or in interiorul ţării şi la CMa.ntinc,
înllocui·rea v eohHo r sluji tori ai ma.roginei s-0 făcut m\.1\l:t mai târziu .
ApliJcanea Regu!l..amentului Organic, în oeeoa ce priveşbe dt'sfiinţarea
!rluj itorilor, a înUmpinat însă greutăţi n eprev ăzute pe care, probabi l,
nu le bălnuiseră n!ÎJC.i redactorii legiuirei. L.iJpsa de cadre d i.ntre tîrgoveţi ,
ci.t de cH capabile pe!Iltru slu jbele pe care urmau să le indeplinească,
ca şi impooibi1Hatea fina nciară a ţă rii de a oferi salar i i îndes'bulătoaTe,
au fost cauzele care au 'impiedicat aplica'I're î.n.toomai a ,prevederHor Re

canoe1ai1ie

.

.

.

·

.

gu�amenJtullU(j Organic.

Siiliuaţia d iferi telor 1-amuri administJ."lath"C la 1 8 32, in ceea ce p ri
Ve.<jote personJa11llll de serviciu, a fost deosebi t de precară. Lefurile stabili:te
erau departe de a tenta pe locuitorii ţă ri i să se angajeze la slujbe. D!i[i
oultăţNe ceiJ.oe mai mari le-au întîmpinat, d esigu r , în afara mH iţi e i naţi'O
nale, iSiprăvn.iciile ţinuturrl.l'Or. Numărutl de slrujitJcmi fixat pentr u fieca!'e
ţinut era cu tabu! i'l1Sl.llfdcient. De altfel, ispraVIl1ici i ruu au reuşi,t să aLcă
tu iască , nici acest număr, lefurlile Olferite fiilild soooti.te muH prea mki
în comparaţie cu costul vieţii 22• Siblllaţia a fost atit de graJVă, in împre

j urările �n oare abia if\.1JS>€!Se .inălbwşirtă răslooad.a ·izbucnită in aruuQ precedent,
iar aplicarea dispo:zJiţ,i.hlor privitoare 1a raporturile dirutre ţăT.aani şi pro
prietari agnwau starea de nemu1�5.re de l•a sate , incit sf.abul admi111i.stra.tiv a fost IWVQit să ia măsuri de urgenţă. In vara aillllll.u i 1 8 3·2,
s-a dispus trittlliiterea la isprălvruciile ţinuturiLor a janidarmilor din straja
pămintească, oare ltrebuioo să slujească alături de s Lu j rtorii ce pu tuser-ă
fi oogaj181ţi pînă atulfliCi 23• Intre timp, Sfatul administrativ a cerut de
.

partamentelor

să întiotrnească

de Ul'lgenţă proiecte

pentru

1 9 All'h. St. Iaşi, Dos. P. nr. 401 , f. 6 ; Vezi şi Dos. P. nr. 392, f. 1 .
ldem. Dos. S., nr . 752, f. 5 , 7 ; tr . 616, or. 673, nr. 67, f. il.
2 1 Idem, Dos. S, nr. 384, f. 24 ; br. 629, op. 691 , .nr. 164, f. 1.
22 Idem, Dos. S, ru-. 738, f. 12-14, 23, 35.
23 Idem, tr. 359, op. 390, nr. 1 14, p. 2--58.
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corpuilu� de slluj.i,f.bni, conform prevederilor Regujameniu[ui Organic şi a
posibili1tăţilbr interne. Ca mod,el, se dădeau miniJŞtdlor proiectele întoc
m i te, in aceleaşi ·ÎlTl!PI"ejurăr.i, in Ţara R<n�ânească pentru d oll"obanţii din
ţin u tlll ri şi pentru m6.liţi e 24•

La 1 ianui8II'I.ie 1 833, angaj181IT1en'tillll. jallldarmH'ar trimişi la ţinuturi
expirind, aceştia, nemaifiind necesari nici pentru straja pămîntească, au
fost dez:armaţi şi daţi la bir. Proiectul perutru retembarea no ilor sluji•tori
n�iimi î ncă definiti'Vlaot, s-a dispus să se angajeze din niOU foştii slujitori
î n condiţia numai a ooutirii de bir şi C'OI"V'ezi . R�ultatede, aşa oum era
firesc, in Ul"l11la unor aoome:noo măsuri, au foost ou totlllil negati�e. Reforma
fiscală întrepl'1insă de R egul181I11.enihl l Organi'c !J) I"e2: e nta o uşurare pentru
birndci în comparaţie cu situaţia anteri<>aTă . In aceste co ndi ţU , scutirea
de dări şi corvezi era departe de a mai atrage la slujbe. In cursul an u 
lui 1 833, ispraJV:ll.IÎIC ii au în,aeroa&t pe difeni·te căi să a'lllgajeze pe vechii
glujiboTii din sate. A\oţiunile lor in această direcţie nu au reuşi-t decît
parţial. De pflldă , în mai"tăe 1 833, foştii pa.nţki din S181tele Stroieşti , Băh
noaia şi G:niibeşti se p!îrugeau departamentullui de i•ruterne că "40 ani am
slujit panţkia, din ca1'e pricină am rămas săraci ldpiţi pămÎIIltu lu i şi
periltori de foame" ; au f•ost el.iiberaţi in 1 832 din slujbă, ca după un an
să se v.adă "sdllhddţi ou zapoii şi ifllgi"07i'ţi de ispravnid", pentr.u a veni
din nou la seTVildu 25• FO'Ştii pa.nţilri de la Putna au fost bătuţi şi în'Cihi�i
deoaTece refurz:aseră să-şi reja slujba 26• In primăvara aceluiaşi an, impo
triva păncălabulud de Galaţi, care voia să r€'1Cruileze vechii sl•ujitol'li di;n
tre locuitordi ddn mahaiLail.'ele oraşuUui, ace�tia "s...:au ridicat şi ou bunt" 27 •

De altfed, şi ordinile trimise de la departamenrollll. de interne erau
contradictorii ; diS:punind în unele cazuri scutirea de dări a foştilor slu
ji,tori şi plalba lor ou �lefuri, în alte oawri alcătuli.rea a cite trej ce-te de
slujitori oare să 9lujească cu rondul din 10 î n 1 0 zi,le, în sfîrşit, alte ori
se d ispu nea scubi!Tea pen-tru fiecare slujitor a atitor dloi sau tred oameni

din sate 28 • De aooea, înt'I'e anii 1 83'2-1 834, situaţi\a sllll j iltJorilor ţinuturi
cit se poate de confuză. Un:ii is:pravn•ici reuşiseră să angajerze

lor a fo&t

un număr de oameni ou le.f.uTi, alţii akăbllliseră un oo!"p cu cîţiva oameni
din vechille bresle care s-lujeau numlali in condi>ţiile SICUitiTii de bir şi oor

vem . In SlfiJl1i't, erau ispraV'Ilici care foloseau slujitorii vechi cu niru:l.u�
şi �n .adiara soutitri•l'Or le plătea şi o an'umită sumă de banii ca ajubor

pentru hrana lor şi a cai!l'Or 29• In acelaşi timp, diferite p!"oiecte şi pro
p:r'ilvind or.gan:izaor,ea slujitorilor ooau trimilse sf•atuilu'i admiillis 
tratilv 30 • Desigur, rutina sau reaua v:oinţă, teama de a nu ridi:ca pll"obleme
pe'llltr u a nu trE'bui să l·e rezolV'e, a făcut ca in oo1e mai multe d'i.n
puneri

'le ldem, Dos. A. nr. 270. f. 35 şi 1 54 ; tr. 634, op. 696, nr. 351 (bis). (Isprăvnicia Neamţ), f. 6.
2265 ldem, Dos. S, nr. 652, f. 4.
Ibidem, nr. 643, !. 10.
27 I bidem, nr. 645, f. 10, 1 1, 15.
28 Idem. t�. 627, op. 689, nr. 295. f. 1-3.
29 Idem, Dos. S, nr. 642, f. 2-9.
30 ldem, tr. 796, op. 906, nr. 261, f. 3-34 ; Dos. S. nr. 752, f. 8.
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ace>te proiecte să se p:reoonizeze reven1rea 1a veochiw sistem aJ s lu j belo r
ou rindul, .in oohimibuJ soutir.iJor fiSICalle .
Jn condiţiile fiscale de după 1832, cind capitaţia a fost fi xa tă la o
sumă care •era mai adooptabilă oa in trecut, iar oorve2lile (havalele)
s-au desfiinţat rărn[nhlld n um a i obligaţi:a de a lUJcra an ual un nu m ă r de
zile pentru dt'umuri şi şosE'Ile, SICu t.ir ille de bk �i corvezi nu mai puteau
f.i o recompensă S'Uifidentă peon1ru s1ujbelc făoute statului. Jn faţa .noHor
condiţii, S!fatn.1� admitn<istra.t1v a adoptat u111 <proieot de lege hibnid şi
curios pentru prine'ipii!l e statbili.t.e de Regulamentul! 0I'Iganoic. A!eoos ta a
fost "pravila" (legea) din aprilie 1 834 "pentt'U 1nifiinţai'Iea şi ţit11 crea slu
jitorilur, despre ahipu1 alcăltuirii sluji'torilor şi u niformclor" 3 1 •
CooJ!orm noii legJ, sluji·torii posturilior dm l a'5i trebuiau să fie în
număr de 363 .şi an:ume :

1 8 călări, 20 pedeştri, la departamentul de interne
18
2

"
"

18

"

"
50
18

"

,,

"
"

20
1O

5

10
86
20
24
44

"

"

"
"

"
"
"

,,

"

de<paTtamentul de finanţe

" pos·te!ltndlcie,
" logofeţie,
,,
"

vornici a de aprozi,
agie,

" armăşi·e,
"
"

rîntlaşi la presustivi ile din oapitalie
ţimiraşi pentru plicuri, din care 1 2 vor fi
Ja casa menzilului din Iaşi, iar 32 la ţin utur i
dte 2 de fiecare ţinu1"
_

1 2 4 călări. 239 pedeştri.
Aceşt ia lucrau permanent în SJChimbul lefuri·lor oare se ridi ca u pe
an la cîte 600 le i pentru slujitorul călare şi 400 lei pentru cel pedes tr u ;
numai ţirniraşii primeau cite trei sute lei pe an, buourlndu-se şi de
scutiri de bir.
Numărul slujitorilor d i n ţinuturi, post urile administrative, j udecăto 
t·eşti şi de vamă, era fixat la 934 ; dintre eare 6 1 1 călări şi 3 2 3 pedeş tri .
Paza marginii, "1a 48 puncte mici", urma să se facă cu 266 oameni. La
cele 13 "zăstave" sau "punoturi mari" paz:a era îndeplinită de soldaţii
din miliţia naţional ă . In tatal, deci, în ţin ut u ri , trebuiau să se alcătu
iască un număr de 1 200 s l uj i tor i . Aceştia erau a leş i d i n sate, urmînd
să efectue ze slujba permanent. Satele erau obligate să suporte toată
cheltuiala ace&tor s luj itori , adică : cumpărarea uniformelor, armelor, în
gri ji rea cailor şi hrana l o r . Pentru aceasta, sătenii trebuiau să dea cîte
1 leu pe zi pentru fiecare sluj itor pedestru, şi cite 60 para le pentru cel

31 ,,Buletin foae oficială�, an I I, n.r. 28 şi 29 din 15 şi 19 aprilie 1834, r . 223,
250, şi 232-234. Vezi şi Arh. St. Iaşi, tr. 644, op. 708, nr. 584, f. 88-124. Pravila
este inclusă în Regu.lamentul Organic a Principatului Moldovii, Iaşi 1835, cap. Hl,
ane)M Ht. C. ari. 1-XV.II, p. 12Q-138 (original la Muzeul româna-rus, Bucureşti,
nr. 341).
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călare. De asemen ea, tot satele trebuiau să asigure
iemne şi finul necesar cailm·.

iarna
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incălzitul cu

Pentru înd epl ini rea acestor obligaţii, se scutea pentru fiecare slu
jitor capitaţîa şi corvezile (pastoi, întocmirea poduri lor şi drumuri'lor,
chemarea la slujba miliţiei pămînteşti şi altele 'Întîmplătoare) ce reve
:leatl

u n u i număr Îlnrtreit

de gospodari.

AngajaTI"a

acestor slujitori se

făcea n uma i pe trei ani ; dacă după acest interval nu ar mai fi voirt să
s luj e asc ă erau datori să anunţe isprăvn i ciile cu trei luni înainte. Orga
ni zarea slujitorilor in ţinuturi rămînea astfel, în mare, a cee � i ca î n
trecut. La fieoare ţinut se alcătuia un steag condus de un stegar şi un
c-ăpitan.

Această pravilă, aprobat ă de Adunarea obştească şi sancţionată de
generalul Pavel Kiselef, ca plen ipoten t al divan ului ţ ării, es1e de natu ră
să ne lăm urească asupra modaHtăţii în care s-a fă c ut aplicarea dispo
ziţiilor Regulamentului 0l'ganic.

PPntru breslele de slujitori este evi

dent că intenţiile redactorilor Regulamentului au fost pe linie progre
sistă d e modeTnizare a administraţiei . In practică , însă, nu s-aru putut
traduce decît parţial. S-a realizat doar permanentizarea slujbelor, adică
desfiinţarea sistemului de slujbă cu rîndul şi desfii n ţarea obligaţiilor

personale ale slujitorilor mţă de d regători (plocoanele, vulpile, jderii,
zilele de clacă etc.). De asemenea. sistemul de organizare al slujbelor

devenea mai puţin Tigid ca în trecut, s'l ujitorii ţinuturilor putînd, de
exemplu, înainta datorită vredniciei lor la grade mai înalte, ca de pildă,
2
de căpitani 3 • Venitu ri le ţării n u au fost suficiente pen tn1 a sa la riz a
numărul corespunzător de oameni necesari slujbelor administl'ative. Pen
tru departamentele şi instHuţiile din laşi s i tuaţia s-a rezolvat mai uşor ;

in ţinuturi însă insuficienţa fondurilor, ca şi lipsa de oameni liberi care
să se poaită angaj'a în condiţiile oferite de stat, a determinat administra
ţia să recurgă la vechiul sistem feudal prin care satele erau îndatora-te
să dea numărul d e oameni necesari sluj belor şi să-i întreţină pe tot
timpul duratei serviciului, în schimbul scutirii de bir şi corvezi. I ntere
sant este faptul că se scuteau cîte trei gospodari de fieoare s l ujitor ceea
ce corespundea de fapt numărului de oameni care în trecut se scutea şi ·
,·enea la slujbă a treia sa u a patra săptămînă. Obligaţia de a aduce lemne
şi fîn reinvia îndatoriri �asemănătoare mai vechi. Astfel, Regulamentul
Organic nu S-'a putut apli ca pentru slujitorii ţÎ.!nuturilor , unde s-a men
t inut vechiul sistem de recrutare şi obl i gaţii ale satelor de slujitori.

Situ aţia a rămas neschimbată şi pentru sluj i torii menzilurilor. Aces
d8'te în antrepriză pe trei ani, începînd de la 1 octombrie 1 830,
pe baza unui c ontra ct încheiat cu vistieria d upă modelul co n t ra ct el o r mai
,•echi 33• De la 1 834, antreprenori i au prefe rat să plătească ei vistieriei
birul slujitorilor pentru ca aceştia să se bu cu re în continuar e de scutire
'
şi să se evite as·tfel proteste le ş i tend in ţa de a fugi de la sluj bă 34 •

tea erau

Arh. St. Ia�i. Dos. S. nr. 638, f. 137-139.
Idem, Dos. P. nr. 766, C. 2.
34 Idem, tr. 485, op. IV, 528, :nJ·. 27, f. 1.
l2
ll
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Dezvoltarea pe oare o atinsese economia ţării la începutul secolului
al XIX-lea, elementele noi care îşi făcuseră loc în societatea române-ască,

inSJtaurar ea domniilor pămîntene şi garantarea auton omiei p O'litice a
ţării impuneau în mod imperi'OS transformarea ad min istraţiei şi organi
zarea unui s istem modern de efectuare a s luj belor , sistem care să asigur�>
prosperarea ţării .
In asemenea împrejurări organiz·area slujito rească, această rămăşiţă
a societăţii medievale, ajunsă a tu nci într-o stare de cumpl i t ă decăderf'
şi dezorganizare era sortită dispa riţie i .
Războiul ruso-turc din 1 828- 1 829, încheierea păcii de la Adria
nopol şi a lcă't uire a unui reg ulame nt de •admini straţi e , identic pentru am
bele ţări române, au creat mijloace le necesare desmnţării breslelor de
slujiltori .şi modeTni,zării administraţi·ei
Aplicarea Regulamentului Organic, în ceea ce priveşte slujitorii, a
î n tîm pinat însă dificultăţi nebănuite de redactorii lui, dificul tăţi care re
zultau mai cu seamă , din s tarea încă inapoilată economi că şi fin a nciară a

ţării. După îndelungate dibuiri pentru găsi rea unei soluţii s-a adoptat
pravila d in aprilie 1 834, prin care se respecta dispoziţiile Regu lamen 
tului în ceea ce priveşte sluj itorii de la instituţiile centrale din capi ta la
Mold ovei , dar care menţinea pentru administraţia ţinuturi'lor corpul de
slujitori organimt în forme oarecum aseminătoare vechilor bresle.

Desigur pravila din 1 834 avea un evident oaTacter provizoriu. Regu
la mentul Organic adusese schim bări mult prea serioase ansamblului ve
ch iulu i sistem de organizare a administraţiei, pentru ca breslele de slu
jitori să se mai poată menţine in forma vech e un timp prea îndelungat.
Creşterea numărului locuitorilor din tîrgurile de provincie , lipsiţi de
ocupaţii lucrative şi care se puteau angaja la sl uj bele mărunte din admi
nistraţie, îmbunătăţirea treptată a comunicaţiei ou ţinuturile şi simpli

ficarea sis tem ului de percepere a dărilor au contribu it la red ucerea
numărului sluj baş ilor necesari isprăvniciilor ţinutale. De 18Seiilenea,
refacerea financiară a ţării, stabilirea unor bugete excedenrtare, ·a făcut
pos ibilă reglemoeonrtarea unoc salarii, îndestuJă tJOa:re pentru ·toţi fun.oţionarii
şi a sfirş i·t prin a impune generalimrea sistemului modern de efectuare
a slujbelor.

LES CORPORATIONS DES "SLUJITORI "
ET L'APPLICATION DU lttGLEMENT ORGANJQUE

R e s u m �
Au debut du XIX�me siecle, le developpement konomlque du pays, les nou
veaux elements capltalistes qul penetraient dans la societe rou ma ine, l'lnstauratlon
des rignes autochtones ainsi que la garantie de l'autonomle politlque, obligeaient
ă la reorganlsatlon administrative et lmposalent l'introductlon d'un systeme mo
derne de l'exeoutlon des servi.:es administrative et milita:res pour ossure.r la pros
trerite du paya. Dans ces coneitlons-18, les corporations des .slujitori·' - orgJncs
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administr;:nirfs irn ferieurs, vestiees de la societe medievale se trouva'll•t dans un
grave etat de declim el; de ctesorg,a,njsat.ion
etalerut en voie de disparition.
La g'Ue'rre russo turque de 1828-1829, la concluslon de la padx d'A.drya
nopole l'tHaboration d'un reglement administratif - le meme pour les deux pays
roumains - ont cree les poşsibilites ncceşsaires pour su ppri mer les corpo ratio ns
des .slujitori• et pour moderniser l'administration.
L'auteur presente les dispositlons du Reglemen t Organique concernant l'orga
nisation alnsi que leur appllcatlon dans le but de supprimer l f's corporations deş
.sluj ik>ri • des divei'RS insti tutions publiques et pour former l 'armre autochtone
avec les anclens .slujitori"
En ce qui concerne les .slujitori"
l appli ca ti o n du Reglem<'nt OrgMiique
a �te difficile â cause du sous - d�eloppement �onomlque et financler. Dans
ces conditions
lâ, on a adopte, lm 1834 une Joi par la q ue lle on a respecle les
condiUO'lls du Regiement Organique en ce qui concerne les . sl uj i tori des inati 
tulions rent:railes de ·Ia oopiltale de la Moldavie. Pour l'admirnlstration des depar
taments, la lol malntenait encore le corp des .slujitori• organise d'Bpres Ja
fonne des anciennes corpol'8tions.
La lol de 1834 a eu 'Uil\ eviden t O&"aotere provisoire. Les bramsformatlons
que le Reglemro.t Organ.i.que a prodult clains l'a.dmlnistratlon, a i nsi que les con 
dit.ions economi.ques et soclales des an.n� suivantes on-t lmpose gN!duellement
la ren�ralisatlon du systeme moderne d'execution des servlces.
-

-

,

'

-

"
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ÎNFIINŢAREA PRIMULUI DEPARTAMENT AL LUCRARII.OR
PllBLICE IN ROMANIA
L. BOICU

Aşa numita perioadă regulamentară se caracterizează, printre altele,
şi printr-un oarecare avint al lucrărilor publice, ceea ce este firesc intr-o

epocă de dezvoltare a relaţiilor capitaliste, de formare şi dezvoltare a
burgheziei şi de creare a pieţei unice naţionale, procese istorice oare au
impus măsuri de modernizare şi propăşire a căUor şi mijloacelor de co
municaţie, de sistematimre şi modei'nizare a oraşelor.
Regulamentul Organic a fost prima legiuire ·a Principatelor Române
care a prevăzut măsuri şi mijloace, metodic şi amănunţit indicate, pentru
îmbunătăţirea comnnicaţiilor terestre, . pentru construcţii de drumuri şi
poduri, navig,abili:zarea rîurilor Prut şi Siret, lucrări publice in princi
pal ele oraşe ş.a.
OrganiZ'area şi conducerea acestor lucrări a foSJt dată in seama secţiei
a II-a a Departamentului (ministerului) din lăuntru 1• Doi ani mai tîrziu,
în 1 835, a fost creat un "comitet special al drumurilor" şi al lucrări'lor
publice. In compunerea lui au intrat miniSJtrul din lăuntru, preşedintele
Sfatului municipal din Iaşi, inginerul statului, arhitectul capitalei, un
cas i er şi doi desenatori 2 •
Pentru a imprima lucrări'lor publice o direcţie fermă şi o conducere
tehnică corespunzătoare, statul a angajat 3 iniţial ingineri din Imperiul
habsburgic : Ioseph Roschek, BI'aun, K. Ostwaldt, Ioseph Bolberitz, Fuks,
Peitav en ş.a.
Analele Parlamentare , t. I, P. a I I-a, p. 154.
C. Flllttl, Domniile romdne sub Regulamentul Organic. 1834-1848, Bucu
rPşti, 1915, p. 459.
3 Vezi L. Boiou, Căile de comunicaţie terestre din Moldova intre 1834-1848,
în ,.Anuarul I nstitutului d� istorie şi arhPologiP "A. D. Xenopol'', nr. 4, 1967,
p. B l - 1 16 şi nr. 5. 1 968. p, 1 2 1-144.
1

2 l.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

2

L . BOICU

124

Infiinţarea comitetului mai sus amintit n -a corespuns însă aşteptă
rilor. Activitatea lui, împletită şi suprapusă celei de a doua secţii a De
panllam entu lui din �ăuntru , s-a desfăşurat oonlfiuz, haotic ch'i.ar, i n vreme
ce amploarea pe care o luaseră construcţiile de drumuri, sporirea volu
mul ui de lucrări edilitare impuneau reorganizarea gra bni că a conducerii
administrative şi tehnice a acestui domeniu.

Domnitorul Gr. Ghica observa, pe bună dreptate, în afisul său din

:> sep tembrie

1 849, că "mijloacele menite pentru înain1tarea lucrărilor
publice au fost pînă acum neregulate şi împărţite în mai mu1te ramu r i
[ . . . ], încît [lucrările - 111 .n.] n-au putut fi unite intr-o sistematică orga- nizare, nici închipuirea planurilor şi punerea lor in lucra�"e, nici conta
bilitatea" 4• De aceea, înfiinţarea unui departament în ale cărui atribuţii
aveau să fie induse organizarea şi conducere a lucrărilor publice era soco
tită o măsură oportună. Un astfel de departament, purtînd numele de
Depal'tamentul lucră ril or publice, a fost infiintat în Moldova la 3 sep
tem brie 1 849, prin ofisul mai sus menţionat.
La 21 ianuarie 1850 a foot dat publidtăţii aşezămîntul 5 acestui de
partament, care fixa schem a organizatorică, atribu ţiile şi bugetul lui.
Departamentul urma să fie condus de un şef cu rang de vornic, care era
totodată ş i membru e�traordinar al Consiliului administrativ . El era
ajutat de un director al departa men tului , in s bordinea căruia erau "un
intii inginer de poduri şi drumu.Ii şi un i ntii arhitect", subingineri , sub
arhitecţi şi "privighetori" ai lucrărilor. Toate lucrările publice urmau să
fie e�cutate după proiecte întocmite de către Departament sau după
cele recomandate de către domrutor. Nici o construcţie, cit de cit însem
nată, nu putea fi pusă în execuţie dacă planul ei nu fusese în prealabil
aprobat de către departament. In atribuţiile departamentului intrau, mai
ales, conducerea ·lucrărilor de corrstrucţie a podurilor ş i a şoselelor , a
"pavelelor", a caselor, a pieţelor ş.a. Este nei ndoie ln ic că prin tnf i inţa rea
Departamentului de lucrări publice, care a angajat ingineri cu bună pre
gătire, indeosebi din Franţa, construcţiile publice au dobîndit o conducere
unică şi în mare măsură competentă.

u

Primul director al acestui departam ent a fost Mihail K ogălniceanu ,
de numele că ru ia se leagă orga nizarea acestei ramuri a adminis-traţiei
moldovene şi lupta pentru cunnarea neglijenţei şi a abuzu rilor 6•

Organizarea şi atribuţiile acestui departamen t au fost stabilite in
aşezămîntul mai sus menţionat 7• După cum am mai arătat, departamen
tul era condus de un şef cu ra ng de vor:nic, membru ex·traordinar al
Consiliului administrativ, ajutat de un director al departamentul ui . In
4 Manualul administrativ, t. I I, p. 2 1 1 şi urm.

Ibidem, p. 212 şi urm. ; Analele parlamentare, t. XVI, P. a II-a, p.
urm. Vezi şi Nestor Urechia, Inceputurile ministerului. de lucrifri publice tn
cipatele Romdne, in �Revista societăţii conducătorilor de lucrări publice�, nr.
anul IX, 20 septembrie 1914, p. 98.
6 Artur Gorovei, O activitate necunoscutii a lui Mihail Koglllniceanu, in
hiva Românească", t. VI, 1941, p. 21 şl urm.
7 Analele Parlamentare, t. XVI, P. a II-a, p. 82 şl urm.

5
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atribuţiile depertmnen1Jului i.rutrau conducerea şi supravegherea tuturor
lucrărilor publice : şoselare, pavare, sistematizări, con strucţii de pieţe
publice, oanalizări, construcţii de grădini şi localuri publice etc. Excep
tind spitalele, toate "Îillcăperile publice" se aflau sub îngrijirea departa
mentului care •a i•nsărcinat cu î n treţinerea lor epi staţi , portari, oameni de
serviciu etc. Ar hi·tecţii şi inginerii statului erau puşi în subordinea aces
tui departament. Ei erau conduşi de un prim inginer şi un prim arhitect.
Cancelaria departa m ent ului

avea trei secţii :

secţia I-a

(contahmta
etc.),

Lea), secţiile a II�a şi a III-a (corespondenţă, păstrarea planurilor

avind fiecare cite două "mese". CanceLariile altor d epartamente ce se
ocu pau cu ch esti un i intrînd în atri buţi ile Depa11tamen tului l ucrări lor pu

b lice treceau cu arhive, personal etc . în
d epartament .

compunerea

acestui din urmă

Departamentul pWlea în lucru două feluri de proiecte : 1) iniţiate de
domnitor şi 2) e laborate de serviciile sale de specialitate. Şeful departa
m�ntrului analiza proiectul, îi făcea devizul şi îl supunea aprobării Con
;;i li ului administrativ. D upă întărirea lui de către domnitor, proiectul de
lucrări putea fi executat. De asemenea, departamentul se îngrijea de dru
muri şi poduri, elabora dispoziţii de întreţin ere a lor, di spoziţii care urmau
�ă fie împlinite de isprăvnicii şi al•te d regătorii .

Aşezămîntul mai sus menţionat însărci na departamentul ou lucrările
de înfr umuseţJare a Galaţilor şi a altor oraşe, în care scop delega ingi
neri şi con lucra cu eforiile. Zi:dirile şi reparaţiile erau dalte prin mezat
"înaintea Statului" administrativ. In cazul cînd ele nu erau preluate
prin mezat, Oonsiliul administrativ î nsărcina departamentul cu execu
tarea lor, pun î n du-i la dispoziţie şi mijloace financiare. Departamentul
avea în atri b uţiile sale şi clasificarea meşteşugarilor co nstr uotori, elabo
rarea de instrucţiuni privind indatoririle arhitecţilor, inginerilor, antre
prenorilor ş.a.
Departamentul era îndatora.t să-şi formeze o bibliotecă de specia
litate, să adu:ne instrumentele de lucru necesare etc.
Veni turile departamenMui proveneau d i n sumele destinate prin
buget pavelelor, şoselelor şi apelor, din prisosurile veniturilor bisericeşti,
di n subvenţia mănăstirilor închinate, sumele destinate pînă atunci plă
ţii a·rhi tecţilor, ingi ne rilor de drumuri şi poduri, din sumele alocate
re m ontei , repara ţiilor şi zidirilor pub lice , a lefilor ispravnicilor de curte,
portarilor şi odagiilor, din aj u toarele eforii:lor, din inchirieri, i ncălzire
şi iluminare.
Personalul departamentului era compus din : partea administrativă
(şeful departamentului - cu un salariu de 2 000 de lei pe lună , direc
torul - 1 000 de lei pe ltmă, ,un casi er - 600 de lei pe lună, doi şefi
de secţie, 4 şefi de mese, un ·arhiV!ar, un aj uto r de arhivar, un registrator ,
un ajutor de r egistrator , şase scrii tori , un căpitan de s lujitori , 1 6 s luji
tori), şi partea tehnică (un întîi inginer - 1 000 de lei pe lună, un întîi
arhitect - 1 000 de lei pe lună, un inginer hidraulic - 500 de lei pe
lună, 4 subi ngineri sau vagmiştri - cite 500 de lei pe lună, un al
doilea a!"hitoot, 1-2 pristaJvi de cantondş.ti, 12 cantonlişti la Iaşi). Se mai
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adăug.au păzi1torii zicHrilor publice : un rinspeclor - 800 de lei pe lună,
dai vătatvi şi 24 de 11î·rud�i.
Deşi aşezămÎ!n.tul pare să conţină indicaţii amănunţite privind func
ţionarea departamentului, acesta se va lovi totuşi în activi•tJate de nume
roase piedici. U n:a dintre �le consta în delimitarea insuficient de precisă
a atribuţiilor, care veneau iîn atingere cu cele ale Departamentului din
lăuntru şi ale eforiilor. In domeniul edilitar, de pildă, departamentul de
lucrări publice nu avea numai atribuţii pur tehnice, ci şi administrative,
ca, de pildă, întreţinerea curăţeniei uliţelor, care era şi una din sarci
nile de căpetenie a efori ilor. N. Şuţu nota 8, de exemplu, că, chiar de
la înfiinţarea sa, Departamentul lucrărilor publice a avut de infruntat
reaua voinţă a ministrului de interne, Constantin Sturdza, care nu înţe
legea să renunţe la o parte din atribuţiile departamentului pe care il
conducea.
La piedicele mai sus menţionate se adă ugau şi alte muneroase difi
cultăţi născute în practica lucrărilor : neconcordanţa dintre mijloacele
materiale de care dispunea departamentul şi proiectele sale, incorecUtu
dinoea factorilor de execuţie ş.a. Tocmai din această cauză, organizarea şi
funcţionarea departamentului au suferit continue m odificări .
In ceea ce priveşte organizarea, în cursul lunilor martie-aprilie
1 8 54, departamentul a fost t11ansformat într-o direcţie 9, depinzînd nemij
locit de preşedintele Consiliului administrativ, cu alte cuvinte a rede
venit o secţie a Departamentului din lăuntru, reducîndu-i-se din atri
buţii, veni,turi şi personal . Se pare că măsura a fost impusă din m otive
financiare dictate de împrejurările create de războiul Crimeii.
Există toate temeiurile să considerăm hotărîrea de mai sus pripită,
de natură să încetineze şi să dezorganizeze lucrările publice. Aşa se ex
plică de ce numai după 6 luni, în noiembrie 1854, departamentul a fos't
reînfiinţat şi reorganizat în forma lui iniţială. Măsura era oportună căci,
către sfîrşitul acelui an, lucrările publice au căpătat o nouă extindere
prin inceperea construcţiei unei reţele telegrafice 1 0, cu oare prilej in
Moldova au fost aduşi o nouă serie de ingineri şi tehnicieni străini .
Atunci •a fost înfiinţJart;ă şi o direcţie a telegrafiei 1 \ depinzind de Depar
tamentul lucrărilor publice.
Piedici numeroase in activitatea Departamentului lucrărilor publice
se datorau şi insuficienţei veniturilor, care nu puteall.l acoperi cheltuie
lile pricinui•te de volumul mereu sporit al lucrărilor şi de plata unui per
sonal în continuă creştere 12• De aceea s-a şi procedat la reducerea perso
nalu}ui, secţia a II-a a fost desfiinţată etc.

s Memoires dtt Prince Nicolas Soutzo . . ., publies par Panaioti Rizos, Vienne,
1899. p. 180-1 8 1 .
9 "\rh. St. I a ş i , T r . 1 772, op. 2020, n r . 30.060.
10 L. Boicu, Introducerea telegrafiei în Moldova, în "Studii şi cercetări ştiinţi
=.c:e. Istorie··, Iaşi, nr. 2, 1957, p. 279 şi urm.
11

Ibidem.

"2 Arb. St. Bucureşti, Departamentul lucrărilor publice - Moldova, ds. 443!
: !� : : ?9

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

5

DEPARTAMENTUL LUCRARILOR PUBLICE IN MOLDOVA

127

Pe lîngă departament şi sub conducerea sa lucrau, de asemenea,
numeroase comisii de înfrumuseţare a oraşelor, de dirijare a construc
ţiilor de pavele etc. Pentru a înlesni munca de supraveghere a lucrărilor
publice, depar>tramentul a împărţi't Moldova, �n 1 854, în două arondis
merute, iar în 1 857 în trei ar ond ismente 1 3 • De asemenea, au fost n umi ţi
arhitecţi în toate oraşele cu eforii.
Numeroase modificări a suferit Departamentul şi în ceea ce priv eŞ'te
personalul. Numărul slujitorilor şi al cantoniştilor a v·ariat continuu 14•
In 1 860 1 5, în comparaţie cu 1 850, constatăm că depar tame ntul avea trei
şefi de secţie in loc de doi , iar numărul scrii1torilor, al revizorilor şi al
inginerilor, îndeosebi, a crescut şi el. De asemenea, în schema din 1 860
•
figurează şi două posturi noi de inspectori generali 16
In cursul primului deceniu de funcţionare au fos't angajaţi cu regu
lari tate arhitecţi în toate oraşele cu eforii. Salar iu l lor varia 1 7 î nsă atît
de mult de la oraş la oraş, îndît se crea o instabilitate dăunătoare bunu
lui mers al lucrărilor.
Se cuvin să fie scoase în evidenţă şi modifi cările în sistemul de
lucru al Departamentu1ui, modificări pozitive, corespunzătoare schim
bărHor care aveau loc în ţările noastre în acea epocă. In primul rînd,
munca obligatocie de trei zile la şosele a fost înlocuHă cu plata în bani
impusă tuturor categoriilor sociale, inclusiv boierilor, renunţîndu-se deci
la sistemul feudal al "havalelelur". D e asemenea, ·au fost formate 18, în
1 859, deta�amente de geniu însărcinate să lucreze la construcţii publice.
In 1 860 s-a procedat l'a trecerea întreţinerii şoselelor în antrepriza pri
vată 19•
Bunul mers al lucrărilor publice depindea 1nsă, în mare măsură, de
formarea unui corp de ingineri calificaţi şi d e perfecţionarea conducerii
administrative, fără să mai vorbim de necesitatea imperioasă a abolirii
rînduielilor feudale.
La înfiinţarea depal"ltamentului, lucrările de construcţii publice erau
conduse, îndeosebi, de către ingineri străini. Această stare de lucruri il
înd:reptăţise pe M. Kogălniceanu să afirme în 1 850 că, "în acest ram [al
ingineriei - n.n.], ţara noastră este atît de săracă, încît în afară de
cîteva şi puţine excepţii putem zice că nu avem nici arhitecţi, n ici ingi
neri, chiar pentru cea mai cur>entă trebuinţă şi pentru aceste încă sân
tem tributari străinilor" 20•
La 8 martie 1 850, la propunerea Departamentului lucrărilor publice,
Consiliul administrativ a înaintat domnitorului o anafora , pe care acesta
departamentului lucrlirilor publice a Moldovei pe anul 1857,
1 3 Dispoziţiile
Iaşi, f. a., p. 3.
14 Manualul administrativ, t. 1, p. 344, t. II, p. 217.
15 .,Monitorul ofi c i a l " al Moldovei , nr. 247 d i n 10 august 1 860, p. 890.
1 6 Ibidem.
17 Arh . St. I aş i , tr. 1772. op. 2020, nr. 43.002, f. 1, 6, 7, 10, 22, 149.
18 ., Buletinul Oficial·' al Moldovei, nr. 50 din 21 iunie 1859.
19 .,Monitorul oficial·· al Moldovei, nr. 2 1 8 din 5 i uli e 1 860.
20 .,
Ioan Neculce-. Buletinul M u zeu l u i municipal Iaşi, an. I, oct. 1921, fasc. I.
p. 3 1 8.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

L. BOICU

128

6

din urmă a întăr it- o, cerînd ca pe lîngă acel departament să se înfiin
ţeze o şcoală de aplicaţie, în care urmau să se înscrie el evi spre a deveni
"maoar practici i ngineri şi arhitecţi pentru slujbele curente la oraşel e
21
22
şi drumurile ţării" • Iniţiativa aceasta aparţine lui M. Kogălniceanu •
Şcoala n-'B fost însă înfiinţată.
In acele condiţii, în ţară au continuat să fie angajaţi inginer i străini,
de preferinţă fra111cezi : Bequin, Mornand, Cazaban ş.a., plătiţi cu salarii
foarte mari, ceea ce a provocat reacţii din partea pămîntenilor 23• In
acest mod, Moldova a aj uns să dispună de u n corp de ingineri restrîns,
dar suficient pentru a pune iîn aplicare proiectele de lucrări.
Ceea ce provooa însă neajunsuri în activitatea depal"'IJamentului din
punctul de vedere al per sonalu lui , era incapacitatea unore dintre înalţii
funcţionari şi desele schimbări ale miniştrilor.

In 1 85 7 , Departamentul lucrărilor publice constata că obiectivele
sale de muncă au fost bine s abili te iniţial, "dar din vreme în vreme,
prin deasa schimbare a cîrmuitor i lo r departamentului, s-au paralizat
cele mai muHe proiecte, dintre care u nele se ap ucaseră a se pune în lu
" 24 •
crare
Tocmai această stare de instabilitate a d ăunat mult unui minis
ter a cărui activ itate poartă un pregnant caracter tehnic .
t

Alte pro bleme serioase ale activHăţii Departamentului de lucrări
publice erau create de forţa de muncă insuficientă şi de slaba înzestrare

tehnică. De la înfiinţare, Departamentul lucrărilor publ ice dispunea de
munca gratui,tă, timp de trei zile într-un an, a birnicilor din sate, a ne
gustorilor şi meşterilor patentari de starea a ,treia şi a bimicilor tîrgo
25
veţi în oraşe • SiS�temu l acesta de muncă ere tipic feudal. Se înţelege
că munca în ace le condiţii dădea rezulrtate proas'te. Incepind cu anii
1 859-1 860, s-a făcut în această privinţă un pas înainte, obligaţia în
muncă a ca'tegori ilor fiscale mai sus menţionate fiind transformată, în
iunie 1859, într-o obligaţie in bani extinsă asupra tuturor categoriilor
26

sociale ale ţării • Acel sis•tem, avînd un caracter obligartoriu, a fost în
parte înlăturat prin adoptarea sistemului de antrepriză privată asupra
lucrărilor publice. Sp unem în parte, căci începînd cu anii 1 85 9-1 860 la
lucrări le publice au fost folosite frecvent trupe de geniu.
Atîta vreme cît principalele

lucrări

publice

erau executate

prin

munca birnicilor, uneltele de m uncă e!"au ou totul necorespunzătoare

unui rendament satisfăcător, căci birnicul folosea instrumEmJte rudimen

tare proprii. Tocmai de aceea cuantumul muncii zi'lnice a unui om la

şosele era fixat prin scăderea unei păJtrimi din randamentul teoretic "în

2 1 Manualul administrativ, t. Il, p. 218.
22 " Ioan Neculce", loc. cit.
23 Arh. St. Bucureşti, Depart. lucr. publ. - Moldova, ds. 443/1854, f. 33.
24 Arh. St. Bucureşti, Depart. lucr. publice - Moldova, ds. 443/1854, f. 109
2S Analele Parlamentare, t. XVI, P. a 11-a, pp. 365-366.
u D. A Stw·dza, Acte şi documente relative la istoria renaşterii naţionale,
IX. p. 347-348. HotArirea definitivă s-a dat !n 1862. Vezi Ioan Brezoianu, Vechile
: · ..,-: : : ufii ale României, Bucureşti, 1882.
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pdvinţa neîndeplinirii uneltelor şi a neounoştinţelor lui [lucrătorolui n.n.] cum se cuvine a lucra" 27•
Nici mijloacele financiare nu acopereau nevoile departamentului.
Deşi sumele ce i-au fost destinate prin buget au crescut de la 1 .000.403
lei în 1 8 5 1 26 la 7 .658.022 lei în 1 860 29, ele erau socOitite în 1 857 ca fiind
mici şi acoperind doar parţial cheltuielile 30•
Acestea au fost condiţiile în care şi-a desfăşurat activitatea Depar
tamentul lucrărilor publice în primul deceniu de funcţionare.
Activitatea a sporit pe măsură ce atribuţiile i-au fost mai bine pre
cizate, pe măsură ce mijloacele materiale au crescut. Adeseori atribu
ţiile au fost însă eX'tinse într-UJn mod mecanic, ceea ce a înrîurit negativ
asupra funcţionării departamentului. De pildă, domnitorul a trecut în
aşezămîntul departamentului, pregătit 1n 1 849, artribuţii oa "îngrijire"
inchirierilor, a încălzirHor şi a iluminării localurilor publice, atribuţii
care pînă atunci aparţinuseră Vistieriei 31• Aşa se face că încălzirea şi
luminarea închisorilor şi a "grosurilor" cădeau în sarcina De<partamen
tului lucrărilor publice, iar hrana ares·taţilor, întreţinerea şi supraveghe
rea lor, ca şi bugetul în general, erau atribuite Departamentului din
lăuntru 32, oeea ce a provocat confuzii şi neînţelegeri între cele două
departamente.
Incălcări şi confuzii de atribuţii existau nu numai între cele două
departamente, ci şi între cel dintîi şi eforii în domeniul lucrărilor pu
blice în oraşe. De-abia în septembrie 1 860, pavelarea şi întreţinerea
străzilor au trecut din atribuţiile departamentului în cele ale municipa
lităţii 33.
TOituşi, rezultatele pozitive ale activităţii Departamentului de lucrări
publice sînt de necontestat. El a elaborat numeroase şi amănunţite in
strocţiuni privind clasificarea meşterilor coostroctori, regulamente de
construcţii şi pavaj, pentru întreţinerea străzilor şi construcţia de pieţe
publice, pentru sistematizarea principalelor oraşe, schiţînd măsuri de
înfrumuseţare a unora dintre ele (Galaţi, Bîrlad, Tecuci), întocmind şi
statistici ale locuinţelor necorespunzătoare ce s-ar fi cuveni·t demolate 34•
Numeroase instrucţiuni au fost elabomte în scopul înlesnirii muncii de
27 Vezi capitolul Transporturile, în Dezvoltarea economiei Moldovei între 1848
şi 1864, Bucureşti, 1963.
26 Analele parlamentare, t. XVI, P. a I I-a, p. 381.
29 ,.Monitorul Oficial" al Moldovei, nr. 147 din 10 august 1860, p. 890.
30 Arh. St. Bucureşti, Depart. lucr. publice - Moldova, ds. 443/1854, f. 109.
3 1 Analele parlamentare, t. XVI , P. a II-a, p. 75.
32 Manualul administrativ, t. I, p. 542.
33 ,.Moni torul oficial" al Moldovei , nr. 264 din 2 seplembrie 1860. p. 958.
34 Vezi Manualul administrativ, t. I, p. 205-207, 2 1 1 -224 , 210, 257-260 şi urm.,
::47-259, 344 ; Analele parlamentare, t . XVI, P. a I I-a, p. 365-368 ; .,Buletinul ofi
cial'' al Moldovei, nr. 85 din 21 octombrie 1856 ; Arh. St. Bucureşti, Depart. lucr.
publice - Moldova, ds. 315/1861 ; Arhiva Minis lerului Afacerilor Externe al R.S. R.,
Pachet 165 , ds. 1.
9

-

Cen:ctări istorice
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construcţie şi modernizare a căilor de comunicaţie 35• Departamentul a
elaborat şi proiecte de construcţie a unei reţele de căi ferate, de con
venţii telegrafice cu Rusia incă din 1 854 36•
Rezultate bune au fost obţinute în activitatea de construcţie a unor
clădiri publice şi, indeosebi, de refacere a multora dintre ele, în con
strucţia apeductelor şi in pavaj 37•
Insuficienţa mijloacelor teh·nice şi a fondurilor băneşti a făcut însă
cu neputinţă înfăptuirea proiectelor de construire a unei reţele de căi
ferate şi de punere în practică a planurilor de mo dernizare a oraşelor.
Cu un rezultat pozitiv s-a soldat însă construcţia de şosele, operă
a miilor de ţărani birnici, a căror muncă era departe de o remunerare
cit de cit satisfă<!ă·toare. In 1 857, Moldova dispunea de 230.000-250.000
stinjeni şosea 38• ln cursul anilor 1 860-1861 au fost şoselate, de pildă,
drumurile Mărăşeşti-F'oDiani, Tg. Frum os-Strunga 39 ş.a. De altfel,
perioada de după 1 859 a coincis cu o adevărată cotitură în activitatea
Departamentului 1ucrărilor publice. Afirmaţia poate fi probată prin nu
meroasele modificări în structura şi funcţionarea depal'tamentului, la
care trebuie adăugate sporirea în calitate a muncii tehnicienilor după
cum o invederează pregătirea proiectelor de construcţii, elaborarea devi
zelor etc.
Marile greutăţi se iveau însă atunci cînd se treoea la punerea în
practi că a proiectelor. In această fază ieşeau în evidenţă ioate neajun
surile : abuzuri, delapidări, sute de mii d e lei cheltuiţi fără acte justifi
cative 40, numărul nesatisfăcător al oamenilor calificaţi, cum o demon
strează cu prisosinţă cazul arhitectului din 1 849 al oraşului Fălticeni, care
s-'8 descoperit ulterior că era analfabet 4\ lipsa de colaborare între orea
nele administrative cointeresate şi răspunzătoare în efectuarea lucrări
lor 42 ş.a., adică aceleaşi cau ze care împovărau, în general, activitatea
intregii administraţii moldoveneşti de-abia intrată pe făgaşul modernizării .
35 Analele Parlamentare, t . XVI, P . a Il-a, p . 361 ş i urm. ; Manualul adminis

t. II, p. 225-226 ; "Monitorul oficial·' al Moldovei, nr. 29 din 5 noiembrie
1860 şi nr. 66 din 23 decembrie 1860.
36 Arb. St. Bucureşti, Depart. lucr. publice - Moldova, nr. 480/1854.
37 Vezi amănunte in Memoar despre lucriirile săvîrşite de departamentul lucrii
rilor publice in cursul vremii de la anul 1850 pfnd la sfîrşitul anului 1855, Iaşi, 1856.
trativ,

38 Dispoziţiile Departamentului lucrărilor publice a Moldovei pe anul 1857,
Iaşi ,p. 4-5. Aici se indică 191. 190 stinjeni la care trebuie adăugaţi cei 20 de km.
de şosea construită la Oituz, ca şi porţi unile şoselate în pasurile Carpaţilor.
39 "Monitorul Oficial;' al Moldovei, nr. 255 din 19 august 1861 şi nr. 280 din
23 septembrie 1861.
40 Loc. cit., nr. 231 din 21 iulie 1860.
•1 Artur Gorovei, op. cit., p. 28.
42 Vezi, de pildă, relaţllle intre Departamentul lucrărilor publice şi eforii, in

Manualul administrativ, t. I, p. 175.
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aQ s tatud.ui , care le disloca . Intre cele două sisteme j uridice feudale, unul
maa avanSialt, unul -mad rudimentar, d merenţele nu erau însă ese nţiale,
nefiind de cali tate, ci de cantitate ; asemănări-le în soluţi i şi concepţii
erau, din această cauză, frecvente.

Deosebit de important de s:ubJini�at e că, ceea ce 8 la;t J.ranspJantai
de regatuJ feudaJ care şi - a avut nuclool in c î m pi.a panonică, di-nspre
vest pe teritoriul ţării noastre, a fost numai o i ntiliuenţă, mai accen
tuată in interi orul şi mai slabă în exteriorul oatenei cai"patice. Această
inftluenţă a ooceJerat numai şi a îm bogăţit c a �arme prooesul de feuda
liZ181re şi de formare a sistem ului juridic feudal pe teritoriul indicat, n u
l-a d�term inat. Acest proces a fos t determinat de cauze inrterne, d e ba za
eoonomică şi de relaţiile sociale locale, corespunzătoare forţelor de pro
ducţie in de2:voll·tare , c.we postulau naşterea relaţJiHor de pr1od ucţie feu
dale şi crea:rea supnas tructurii politica-juridice fieudaJe, pentru pu ne 
rea de aoord a suprastructurii cu baza. Cu această -precizare, se impune
constatarea că influenţa sist em uJu i juridic f.eudal ungar a fost cea mai
accentuBJtă diintre toate i nfluenţ elle din perioada feudalismului, dEltori tă
nu n'llmai imediatei vecinătăţi :a celor două state feudale de la est şi
sud de Oarpaţi cu regatul ungar şi apoi cu Principatul Transil vaniei ,
precum şi relaţiilor foar-te frecvente şi stri nse cu acestea, detetminate de
interese fundamentale comune (de ex emplu , mai intii, interesele econo
mice , iar palirti-c apăl1area de tătari, 31p0i apărarea de expansiunea Impe
rill.llui otloman). Comullli 1laitea de interese şi nevoi, conjugată cu intreţese
rea şi -conti nua osmoză între cele două categorii de populaţie , a prilejuit
consecinţa -asemănării a numeroase elemente ale .souprastructurii, in for
mele de viaţă ale tuturor straturilor sociale.
După aceste constatări de ordin general, urmează prezentarea a n a
liti-că a -unora dintre oole mai caracteristice elemente juridice feud al e
unitare care au existat pe oole două versante ale axei carpatice. Scopul
p rez en t ări i este in primul rind demonstrarea p rez enţe i şi in Transilvania
a unor instituţii şi proceduri care au eXlistat in Moldova şi Ţara Româ
n ească ori numai intr-una din aceste două formaţiun i S•tatale româneşti,
- prezenţă oare in multe cazuri IliU a fost stl.lldiată adilncit ori nu a. fost
subliniată de istorilci care în general, in monografii le elabor-aJte nu · s- au
preocupat de studiul paralel şi concomitent aJ instituţiillor de pe intreg
teritori ul Români1ei 3•

Se ştie ca, rn l ips a consacram pr�n texte de lege sau prin cutume
a 1a\.lltarităţii lucrUJl.rui j udecat, dreptul ootumiar feudal moldovenesc a
creat, pentru ·Sităvilirea redeschiderii proc ese l or şi evitarea .apelurilor la
din deficienţele vechilor lucrări
3 In ce priveşte lucrările de sinteză, una
(Longincscu, Peretz, Berechet, fără a mai aminti de Blaramberg şi Brezoianu) a
fost studiul dreptului şi legislaţiei din Ţara Românească şi Moldova exclusiv.
Cea di ntîi sinteză a istoriei dreptului românesc care are meritul de a fi introdus
in cadrul ei şi studiul instituţiilor Transilvanid este aceea a lui Victor Onlşor,
Curs de istoria dreptului roman, Cluj, 1921, care se ocupă însă in mult mai mare
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ace-laşi sau � v.i:itorii domni, două i1nstituţii : legătura (zavea.sca) şi fieriia.
Cea d intîi , care apare deja din vremea lui Alexandru cel Bun, consta în
obligarea cetlu.i oe ar redeschide un prooes la plata către domnie a unei
anumite sume de bani, al cărei ouanlbum era determinat Îln actu l oficial
(de ·reguJă act de j udecată) care stabiJea obligaţlia ; acest cuan.tum era
variabiJ, fiind în mod obişnuit de 50 SIBIU 100 de ruble de argint "curat"
sau " topit" (în unele cazuri însă el a fost stabîlit la 60 de ruble, ori,
excepţional, la 80 r u bl e , sau in alte monede : 1 00 de zlo ţ i ungureşti, 50
de gri.vne de argint) 4 • Uneori, scopul măsurii e:r:a impiedecarea de"iehi
derii (inceperii, deci nu reluătrii) unui proces (sau a oricărui fel de discu
tie) în cazuri de danii efectuate sau confirmate de domnie, sau de vîn

zări COin'finna.te de domnie s, urmărindu-se prin aceasta as i gurarea viabi
lităţii actelor respective.
Faţă de această formă de gal'I81I'lltlaire a lucrului judecat sau a unor
aote de ICIDept cirvful, fienia sau hieriia .I"elpi"e'Zenta un alt mod d e soluţio
nare a prt>blem ei asigurării stabill.ităţJii j uriclice, creată de dreptul mol
dovenesc mai tirziu şi avînd apli-care numai în materie de �ucru judecat,
in j u risd icţia contencioasă. Consta in depunerea la vistilerie, de către

partea cîştigătoare a unui proces, a unei sume de bani (12 sau 24 de
zloţi), in cootra plăţii căreia domnia garanta aJOOS tei părţi stabiUtatea hotă
rîrii 6• Noua dnsti,tuţie servea mai bine decît cea veche interesele vistiemăsură de istoria instituţiilor de stat decit de a celor juridice ; de asemenea, ea
nu reliefează legăturile şi nu compară metodic instituţiile de pe o parte şi cea
laltă parte a Carpaţilor.
4 Vezi de pildă actele cancelariei domneşti moldovene din 13 aprilie 1415,
15 Ianuarie 1418, 1 5 aprilie 1423, 24 iulie 1436, 22 septembrie 1448, 5 iunie 1449,
7 septembrie 1452, 27 octombrie 1452, 8 februarie 1453, 8 februarie 1455, 12 de
cembrie 1455, 12 iunie 1459, 5 decembrie 1460, 22 aprilie 1462, 3 decembrie 1462,
26 august 1474, la Miha i Costăchescu, Documentele moldoveneşti înainte de Şte
fan cel Mare, Iaşi, voi. I, 1931, p. 1 1 6-1 1 7, 127, 159-160, 468-469 ; voi. I I , 1932,
p. 362-363, 386-387, 410, 422-423, 458-359, 526-527, 562 şi la Ioan Bogdan,
Documentele lui Ştefan cel Mare, voi. 1, Bucureşti, 1913, p. 32-33, 41-42, 53,
67-69, 192-195 ; republicate în traducere in Documente privind istoria României,
Editura Academiei Republicii Populare Române, A., veac. X IV-XV, voi. I, Bu
cureşti, 1954, p. 36-37, 39, 48, 131-132, 236, 241-242, 250, 252-253, 259, 273-274,
282, 306, 3 1 2-313, 318, 326-328, 400-402.
5 Astfel,
di ntre cazurile enumerate la nota precedentă, in documentul din
13 aprilie 14l5 zaveasca se stabileşte într-un caz de danie domnească, contra cui
ar incepe un proces sau sfadă sau "orice fel de răutate" in cazul respectiv. La
feol in documentul de danie din 24 iulie 1436, contra cui ar incepe cu omor sau
(cu pîră) sau cu orice înşelăciune. In documentul din 7 septembrie 1452, ea se
stabileşte intr-un caz de vinzare de pămînt întărită de domnie, contra urmaşilor
vînzătorllor "care ar voi să pîrască pentru această bucată de pămînt". Tot intr-un
cnz de vinzare confirmat de domnie este stabilită zaveasca in actul din 27 oc
tombrie 1452. Un caz de danie confirmat de domnie este cel din documentul de
la 8 februarie 1453. Caz de danie domnească, cel de la 8 februarie 1455. Caz de
nrwa donatio, in urma pierderii privilegiului anterior, la 3 decembrie 1462.
6 Speţa de la 1 5 iunie 1607 (Doc., A, veac. XVII, voi.
Il, p. 1 18) reprezintă
o confuzie intre tet·minologia şi fondul celor două instituţii sus amintite (e vorba
de ,.punerea·• intre părţi a unei ferii de 12 galbeni
"ca s(ă) dea visteril, care
s-ar scula").
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riei, fiind vorba de depunerea i mediată a unei sume, deşi ma i mică, dar
in toate cazurile.
In Ţara Românească nu se intilnesc aceste două instituţii 7 ; se
întilneşte însă şi aici o formă de i mpied ecMe a rodeschid erii proces ului ,
şi anume stabiJirea in cuprinsul sen1tinţlei a un ei pedepse pecun.ilare (gloabă)
ce trebuia plătită de partea eaTe nu va respe cta hotărirea şi va incerca să
reia procesul, amendă insoţii·tă şi de o pe de apsă corponală ; astfel în actul
diln 10 mai 1646 în care se d.iispune că "cine nu se VIa ţinea de tocmeală
ci va mai scorni gîlceavă, acela să fie de glo abă ughi 200 şi să aibă şi
bailaJC 300 de toiageLL 8 ; de asemenea, în actele olteneşti din 1 787 ("cine
se va mai sou.la cu pricină de ooum înainte a căuta judecată . . . glo abă
taJ.eri 1 00 la cutie"), 1 779 (unor împricinaţi îndărătnici , care "d upă hrisov
sînt legaţi a plă ti gloabă taleri 60, de vor mai căuta judecată", divanul
C:raiovei le aplică "certare" pentru redeschiderea procesului, prin podepse
fizice - unul 100 de toi e�e, al•1lul 60 de toi ege - şi depunerea "la cutie"
a 30 de lbaJ.eri), 1 820 etc. . Prin urmare, cazul denumit "ferHe" în Ţara
Românească nu corespunde ca fond cu lfer[ia din Moldorva, ioar ceea ce în
Ţara Românească a fost numit "gloabă", '! nsă a servit la asi.igurarea ire
vocabilităţii iJ:ucru:l ui judecat, are o natură asemănătoare cu zave asca din
Mdldova.
Obligarea la depunerea unei sume de bani prestabilite a părţii care,
după ce se judecase în faţa unei instanţe, ar fi redeschis procesul in care
se adusese o hotărîre ori intervenise o î:nţelegere, o a:ID. ăm şi in Trans i lvan ia
feudală. Această "legătură", ca şi zaveasca din Moldova şi gloaba din Ţara
Românească, indeplinea funcţia im,pieddcării redeschiderii litigiiloll" j ud('
cate, s.uplinind în · acest sens instituţia autorităţii lucrului judecat. In
TranS'itVI8ni a, cutuma apare atit în j udecăţi desfăşurate in faţa u nor
iii1Stan.ţe Laice, dt şi, frecvent, in !litigii j udecate in mta instanţelor

ecleziastice româneşti (scaune protopopeş.ti şi vlădiceşti).

Aceste cazuri, soluţionate de către i nstanţele autohtone care s-au
conservat în cadrul u nei formaţJiuni teritorilale inglobate î ntr-un stat
străin, sint pentn1 noi de un rleost>bit interes . Exemplificind, menţio
năm că la 4 dec em brie 1689, vlădica Varlaam din Bălgrad (Alba Iulia) ,
tinind o judecată in cadrul unui sobor eparhial la sediul unui scau n
de judecată protopopesc cu ocazia unei vi zitaţi u ni canonice în vidicu..l
I.Apuşului, şi dind hotărire în problema proprietăţii unui exemplar din
C�ia mitropolitului Varl aam al Moldovei, stabileşte la sfirşitul actu

lui care cuprinde consemnarea deciziei date in barza tranzacţiei dintre
părţi, că "cine s-ar ridica mai mult după această impăciui:ală să caute
lucrul acestei cărţi, să nu poată pînă nu pune dotiă sute de florinţi, o
sută vlădi•oeşti, o sută şpă neşti . Pre aceasta s-au legat şi au dat mîna
7 Ferlia menţionată in documentul muntenesc din 26 iulie 1604 (N. Iorga,
Studii şi doc., XI, p. 48) este o taxă de j udecată, nu o sumă depusi pentru asi
gurarea dreptului ciştigat.
8 1. C. Filitti, Arhiva Gheorghe Grigore Cantacuzino, Bucureşti , 1919, p. 37.
9 C. S. Nicolaescu-Plopşor, in Oltenia, 1 (1923), p. 40-49.
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inaintea noastră, anul şi lUllla mai sus scrişi.Vlădice Viarlaam " 10• Intr-un
alt litigiu, pentrru folosirea unei s tra:ne, dezbătut la 2 mai 1729 in faţa

soborului proto popesc unit ţinut la Şinca Veche, in Ţara Făgăraşului,
instanţa, după fonnularea deciziei, hotără�te că "ci ne va mai face vraj bă
pentru acea strană, întîi să pună j udecătoriilor 25 de florinţi , apoi să
inceapă altă }udecată" 11• Un alt caz, dezbătut în faţa unei instanţe larice
de astă dată, este cel relatat in documentul privind hotărîrea adusă intr-o
cauză succes orală a unor locuitori din Arpaşul d e Sus, de pe teritoriul
Ţării Făgăraşului, la 20 iulie 1 690 ; în hotărîre se introduce o preve
dere în sell'lSul că a tnnci cînd una d i n părţi ar vrea să reia cauza, va
trebui să depună sruma de 66 f lori ni , din care jumătate va reveni instan
ţei de j udecată , iar cealaltă jumătate părţii care a respectat sentinţa 12•
Cazul privind, ca şi cel din 2 ma i 1 729 menţi onat mai sus, o neînţele
gere pentru un 'loc în biserică, judecat in faţa scaunului protopopesc
din Maramurcoş la 5 decembrie 1 689, in care instanţa, după darea hotă
ririi , constind in aplicarea unei ame nz i de 24 :florini, decide că dacă una
din părţi n-ar respecta hotărîrea, să plătească aceeaşi sumă ca pedeapsă
de aUtea ori de cite ori va încălca- o 13, deşi prevederea indeplin�te o
funcţie similară, de as ig ura re a stabilităţii hotărîrii, - nu prezintă iden
titate, ci nu ai

similitudtne cu cele de mai sus, echivalînd mai m ult cu
pedeapsă preconstituită. - Hernaroabil este :flaptul că in Transilvania
se află şi varianta din dreptul moldovenes.c privind presta.bilirea unei
pedepse pecuniare, în caz u l unei î nvoiel i sau tocmeli, în vederea prein
tlmpinării pomirii (nu a redeschideri i ) u nu i proces. Astfel, intr-o învoială
(expresia folosită in act e "tocumelă", "s-au tomnitu") încheiată intre mai
multe persoane in 1601/1 602, părţile stabilesc in sai'>cina aceleia din ele
care ar rid ica pînă in legătură cu tJ'!&nzacţia, plata unui "birşag" de 40
de flarini 14• In altă i nvoială , încheialtă la 1628 în ţinutuJJ. S�biului, se pre
vede in saroina celui ce se va "SICUJ.a" "să grăiască ceva" împotriva învoie
lii , b�g 14 :filoriru domn�ti "Şi işpanil.or u 1 2" 15•
Exempleile, mai sus expuse, din fondul documentar al provinciilor
istorice ale pămîntului României sfult suficiente spre ' a dovedi, în baza
similitudinii Mmcturii şi identităţiJ finaJităţii ee.lor .trei in.srbi. tuţii pre
zente, uni tatea de coruce,pţie şi soluţionarea. j.urildică para1elă prin inter
mediul acestora a unei probleme de un parliou.lar interes pentru
m

o

procedura de jud�eCată !wdadă.
•

Vezi textul, publicat de S. Stanca, in Revista teologicii, Sibiu, XX

p. 32-34.
11

(1930),

Textul la 1. Puşcariu, Fragmente istorice despre boierii din Ţara Fligă
1, Sibiu, 1905, p. 545-548.
12 Vezi documentul publicat de
N. Densuşianu, Monumente pentru istoria
Tilrii Fdgliraşului, Bucureşti, 1885, p. 43-49.
u Vezi textul actului la Alexandru Cziple, Documente privitoare la episco
pia din Maramureş, in AAR., MSI, s. 2, t. XXXVIII (1916) , p. 308-3 1 1 .
14 N. Iorga. Studii # documente, I V, p. 15-16 ş i Anciens documents d e droit
roumain, I. Paris-Bucarest, 1930, p. 57-59.
u N. Iorga, Studit şi d o c. , IV, p. 1�17 şi Anciens doc., 1, p. 59-60.

�ui.
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Un obicei frecvent uzitat la încheierea a diferite categorii de co n
tracte, - în vedel'ea a�sJgurării de doverzi, .privim oonţinutul şi chiar
existenţa contractelor respootiiVe, prin preconstirtuirea de martori, - a
fost in dreptul feudal aldămaşul . Practicat 1a numeroase popoare di n
Europa., el a fost utilizat şi rpe teri to riul României, atit in Moldova, cit
şi in Ţ•ara Românească şi Transilvania. In general , el consista dint"r-o
petrecere, organizată cu ocazia perfedării unei înţelegeri , La care erau
chemaţi mai mulţi marliori , numiţi a�dămăşari , eaTe în ISICOipll l cinstirii fap
tului incheirerii convenţiei, beau şi eventual se ospătau împreună cu
părţi l e oontractante, •augurindu-le stăpînirea ou s ăn ă tate a bunului dobîn
dit sau fol·osirea cu sănătate a bangor primiţi. Numele aldămăşarHor erau
de regrulă în:scrise in cuprinsu l actului oonstatator al convenţiei, spre a
se şti, în C'az de controversă au ,privire Ja exiStenrţa OTi conţinutul aces
teia, cine au fiost martorii care au asistat la eveniment şi pot furniza
relatări in legătură cu actul incheiat. In MoLdova şi Ţara Românească,
aldămaşuJ. se practica în special în caruri de 'VÎnzări de imobHe, dar şi
In alte contracte, � exemplu de înfll"ăţire, .zăllogire, donaţie 16•

ln Transilv anila, obiceiul îl găsim atît la români, cit şi la maghiari
şi saşi ; este amintit mai întîi intr-un teXIt din secolul a.l XII...Jea : Gesta
Hungarorum, i n două pasagii : unul in capitolu!l al XVI, al doilea in
oatpitolUJI. XXJI al CJ'Onidi, relative rLa f� ,petlrecu te la sfîrşi tu l s�co
lului al IX-lea. In ·ambele locuri, deşi cronica e scrisă în limba latină,
.;e menţionează numele unguresc al ritu:1ui : aldomds ; in ambele loouri,
se accentuează asru�a faptuLu i că abiceirul este 181!1.terior ocupă.rii terito
riului Ungariei, estle un obke i păgîn : nmore paganismo, occiso equo pin

guissimo, rnagnum al:damas fecerunt", "more paganismo fecerunt aldumas".
Sacrificiul animalului gras, menţionat în primul text, dezvăluie c81racte
I"ul originar, de rit redigios însoţit d� 1ibaţiuni, al obiceiului. Păstrarea
ur.ui anumit caracter religios al acestui obicei şi după creşti.nare o rele·.ră
existenţa awtor den um i ri care îl desemnează : poculum sancti Joannis,
Ukkon pohcir. Cutuma devine ·CU timpul pur l aică , deşi 'păstrează un
rest din caracterul ori ginar în umrea de carao� benedicţional privind
stApinirea :fericită a lucrulu i , ori folosirea fericită a banilor primiţi. La
,, Exemple :

vinzare-cumpărare

de

ocină

în

Ţara

Românească

la

15

iunie

1505 (Doc. pri vind ist. Romdniei, 8., veac. XVI, voi. I, p . 30) ; înfrăţire în Ţara
Românească la 1 1 septembrie 1577 (ibid., 8. , veac. XVI, voi. IV., p. 293-294) ;
vinzarea-cumpărarea unui pămînt în Ţara Românească relatată intr-un act din
1646/1647 (N. Iorga, Anciens doc., 1, p. 147-14'3) ; vînzarea ca rumânl a doi să
teni cu părţile lor de- ocină, şi cumpărarea lor de către un dregător, in Ţara
Românească, la 160 1-161 1 (N. Iorga, Anciens d(lc., 1. p. 215-217) ; vînzare-cum
părare a unui "Iaz" ( = loc lăzuit) în Moldova la 17 noiembrie 1652 (T. V. Ştefa
neiii, Documente din vechiul ocol al Cîmpulungului moldovenesc, ediţia Acade
miei Române, Bucureşti, 1915. p. 4-5) ; cedarea, de către trei fraţi moşteni tori
legitimi, a unei case lăsate ,.cu limbă de moarte'' d<' către părinţii lor unui cum
nat al acestor trei fraţi, în Moldova. la 6 dec<'mbire 1669 (ibid., p. 6-7) ; donaţia
unui pămînt Ia 10 mai 1684, in Moldova (ibid., p. 8-9) ; vînzarea unei pArţi de
moară in Moldova la 22 martie 1686 (ibid., 10- 1 1 ) ; zălogirea unei moşii contra
unui împrwnut, în Moldova, la 6 noiembrie 15gg (ibid., p. 19-20) ; vinzar('a unei
case la 11 noiembrie 1765 în Moldova (ibid., p. 78-79), etc.
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:-eapariţia în documentele secoluLui al XIV...,Ie a a termenului, se arată
� el desern ne�ă 'un obiJcei vechi : "dederunt mercipatum et al.damasium
ild bibendum secundum consve.tudinem illius loci approbatam" 1 7• Vechimea
obir=eiului şi păstrarea unui aspect întl'udtva religios mi le indică şi tex
ru.l următor din opere lui Werb&zy : "qui mereipotum, hoc est victimam
emptionis e:t \rentliti'onis, more soUto benetlixisset" 18• lnfluen:ţa ungară
1:!. practicarea acestei outwne la
saşii din Transilvania o relevă două
c-.n.inte din diJalectJU.l săsesc, care desemnează obiceiul : almesch şi aldo1PIIJSc h. Ou privire la practicarea aldămaşului la românii din TralilSilrva
:lia. menţionăm aici, pe Lîngă altele, şi următoarele cazuri din districtul
grăniceresc năsăudean. Astfel, într-un document din 1 5 mai 1 758 se în
registrează împrejur'area că în faţa instanţei de judecată o11garuzată î n
Bistriţa pentru "districtul valahi,c" al ora'jului (compus din comunele
din Valea Rodnei), pîrîtul se apără invocind şi dovedind cu martori fap
tul că pămin �uJ pl'ertins de redarnant a fost cuntpăra.t de bunicii sări "ou
obişnuitul aldămaş" şi deţinut peste 50 de ani de el împreună cu rascen
denţii săi 19 ; instanţa dă dreptate pîritJului , pe motiv că pămîntul a ,fost
dobindit cu just titlu şi deţinut cu bună credinţă in timpul le�l de pres
cripţie. ln alrt document bilstniţan, din 1760, se mcnţione�ază oumpărarea
,.pe vecie cu al:dămaş, drurpă obiiCeiul din acest ţinut" a unei case in
comuna Vărarea (rnumită uJterior Nepos}, cu 40 de ani mai inainte ; se
descrie de către martori cum s-a procedat cu ocazia vînzării. Unul din
martori declară că "Nu ştiu dacă cumpărătorul are contract, ştiu insă că
\'inzarea şi fără contract, unde aceasta se face cu aldămaş, însemnează,
după datina valahă, că este pe veci" 20• In fine, �ntr-lliil raport căttre magis
tratul bistriţan inaintat de către un plăieş la 2 septembrie 1 760 se men
ţionează un schimb de animale (un cal pentru o vacă} intre doi săteni,
schimb la ·care a avut 1oc aldăma.ş ; aldămăşarii depun mai tirziu ca
martori despre împrejurărirl e încheierii contl'!actului 21 • Aldămăşarii simt
menţionaţi şi ln aC'b'ul de îiWoială tranLSil1vărnean diln 1 60 1 1 1 602, despre
care s-a vorbit mai sus in raport cu "legătuf!a" (v. şi nota 14). De ase
menea, in aotul de schimb de pămînturi încheiaJt in ţinutul Sibiului la
1 628 (v. nota 1 5) c menţionat al'dămaşul şi a1dămăşarii.

Din oelc de mai s.us, rezuilită că aidămaşu:l a bt practicat la vest de
Carpaţi cu ocazia încheierii de variate acte juridice (vinzări-cumpărări
de 1părnînt şi de case, schimburi de pămînturi şi de animale, tranzactii) ;
C'ă el a constituit in Transilvania una dintre cu.rtumele juddice cele mai
frecvent exerdtatc, de către toate naţionalităţile ronlocuitoarc (aJcătuind
unul din elementele de unHa:te existente în sisrtemele lor juridice), şi tot-

17 Text din 1 310, citat la Timon Akos, Magyar alkotmâny es ;ogtortenet, ed .
Budarpesta, 1917, p. 388, nota 1 4 ; pen1tru ca o cutumă să fie deja aprobată,
trebuia să fi avut, intre alte caractere, o vechime care să-i permită consacrarea.
18 Tripartit, I I I, 34, § 3.
19 Vezi textul actului la Ştefan B uzila, Monografia comunei Siniosif sau
Poiana, 1910, p. 7-8, nota 4.
20
Documentul respectiv, cu toate depoziţiile martorilor, a fost publicat in
Arhiva Someşană, nr. 13 (1930), p. 330-339.
21 I bidem, i!lT. 20 (1936), p. 364.
V,
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odată una din cele mai persisten te , a cărei amintire se păstrează şi pma
acum, practicîndu-se chiar dacă nu mai are efect j uridic. Prioritatea tem
porală a apariţiei te rmenu lu i în i zvoarel e istorice pare a dovedi mai ma
rea lui ve chime in Transi lvania şi prin u rmare extinderea lui de acolo
spre est şi sud. Fără a încerca abordarea unei pr obleme atît de d ifi ci le ,
ca acee a a originii unei cutume atit de răspîndite, subliniem unitatea ei
nu numai la populaţia româneac;că, dar chiar 1a po pulaţiile de alte naţio
nalităţi de pe teritori ul României. De asemenea, observăm că, dacă obi
ceiul juridic st udi at anterior ("legătura") este o creaţie a clasei feudale,
aldămaşul a fost un obicei j uri dic popular larg răspîndit in mase, şi că
atit obiicei ul cit şi terme nu l care-1 desemnează au supravieţuit in masele

populare pînă in perioada c on temporană ,
juridică.

pierzîndu�i însă

s emni ficaţia

Instituţia înfrăţirii pe moşie, atit de
importantă şi caracteristică
dreptului nostru feudal, prin int erm ed i u l direia lua fiinţă o rudenie arti
ficială de nat u ră specifică între d ouă sau mai mu lte persoane, rude de
sînge sau nu, a f uncţiona t cu efecte de n atură patrimoni ală similare în
dreptul Ţ'ării Româneşti şi Tmnsi lvaniei. Efectul patrimonial esenţial era
crearea ckeptului de s u ccesiun e reciprocă intre cei înfrăţiţi . Principalele
cauz.e determinante eomun.e infrăt:irilor din ambele ţări au fost : exis
tenţa privilegiuJ.ui masculi'nităţii şi exbtenţa d reptului de retract in C8.7.
de desher enţă . Contractarea infrăţirilor urmărea in prim ul rind eludarea
consecinţelor acestor două instituţii fundamentale ale dreptului feudal.
Folosirea aces tui procedeu juridic a urmărit �i alte scopuri, de pildă, la
obştile vicinale şi la familiile ţărăneşti din Ţara Româneas� : stăvilirea
pătrunderii wwr elemente străine de obşte sau de famili e în cadru l obştii
săteşti sau al moşiei familiale ; tot acolo, in sens invers, folos.ill"OO de către
boieri ca procedeu de pătrundere in cadrul obşti1or săteşti, pentru evi
tarea ulterioară a aplicării dreptului de precumpărare ·şi răscumpărare
in favoarea membrilor acestora şi crearea posibilităţii de fol osill" e a ace
lui drept in favoarea lor, eu co nsecinţa : uşurarea aca.parării pămdn1ruirilor
obştilor vicioole, deci uşw-area aservirii ft:udal.e.
Aspectele din Ţara Românească ale acestei instituţii, au fost eluci
date prin monografiile documentate publicate pînă aoum 22• Privitor la
înfrăţirea ounoscută în Transilvania, denumită fraternailis adoptio sau
adoptiva fraternitas, remarcăm că, înrudită c u aceea din Ţara Româ
nească prin structură şi finalit ate , se incheia i n fo rm e şi avea consecinţe
similare. Două sau mai multe persoane se învoiau, pr i ntr- u n act incheiat
22 M. Emerit, L 'ado pt i on fraternelle en Valachie et son influnece sur la for
mation de la propriete collectire, Ducarest, 1928 ; I. Minea şi L. T. Boga, Cum
se moşteneau moliile fn Ţara Româneascll pînă la sfîrşitul secolului al XVI-lea,
Iaşi, 1 933 , p. 21-74 ; O. Gldei, Frllţia de cruce şi frllţia de moşie, Huşi, 1938 :
Emil Cernf'R, Efectele patrimoniale ale infrllţirii in vechiul drept românesc, în
Analele Universitllţii "C. 1. Parhon", Bucureşti , Secţia Ştiinţe juridice, 1956, nr. 6,
p. 121-130 ; Gheorghe Cron t . Instituţii medi eval e româneşti. 1nfrli.ţirea de moşie.
Jurătorii, Edi tura Academiei Republicii Sociali:>�e România, Bucur<'şti, 1969.
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� faţa forurilor competente, să stăpînească pe viitor

in oomWl moşiile
ia! părţile lor de moşii indicate in acel act, prevăzind , pentru cazul
%DQ1'ţii fără moştenitori legitimi a u neia din părţi, ca acele moşii s au părţi
� moşii să rămînă - in baza dreptU'lui înfrăţirii (jus fratemalis) - ce
:-..u sau celor rămaşi în v iaţă dintre oontractanţi, ori urmaşilor lar. Potri
'it Tripartibului 2\ pentru valabilitatea actulllli era nece68ră inde plini rea
a două conditii ese nţi·ale : lipsa de erezi legi timi ş i pennisitiDea, exprima
� consimţămîntului rege lu i (consensus principis). Incuviinţarea suve ra
:mlui era necesară, datoriltă existenţei dreptului de proprietate su premă
fdominium eminens) al aoestui•a, in virtutea căruia el poseda dreptul de
� succesoral, aprobarea înfr-d.ţirii echivalind cu renunţarea în cazul
respectiv la c xerd ţ iul acestei prerogative.
Dintre d ocumen tel e privind Transilvania, în care sînt î nreg is trate
� :.J ri de înfrăţire, I'clevăm mai Îllli tÎÎ pe ·eel din 1 3 deiC'l'mbr ie 15 19, pr.in
� regele Ludovic al II-lea corufi.rmă o î ni răţ ire pe moşi e 'Încheiată de
au mwţi mari feud al i oe se prind drept fraţi părtaşi (in ratres adopti
ro:s et condivisionales) între ei cu .privire l a cetăţile şi moşiile lor din
�tul Z8!rand 24• Apoi , pe acela di n 25 iulie 1 467, in cuprilnsul căruia
c=apitlul bisericii di n Arad constată contractarea unei infrăţirî (adoptiva
fraternitas) între nişte nobili, rela tiv la moşiile şi :părţile lor de moşii
acolo arătate, pe oare aceşti a hotărăsc să le "ţin ă pe vcoci" , iar in caz de
deces "fărn mîngîiere de moştenitor" a unei pă rţi , aceste moşii şi păr\i
:it> moşie să rămî nă celui rămas în viaţă sau u rmaşilor lui 2$. Aspectele
prinse în aceste documente priv ind cazuri practice co nfirmă aplicarea
::-armelor generale reproduse in Tri!partilt. In ce priveşte fonn:a de in [ră
-;ire numită "fărtăţie", închei ată cu ocazia zilei Mătcălăului 26, ea eEte o
formă de frăţi e de cruce , care se î nc he i a in Transilvania şi în sec . XIX,
b l unea dE' după duminica Tomii sau în lu nea ori marţia de dt.IIpă Paşti,
creatoare de obligaţii pur morale ("să trăiască sinceri şi cu credinţă ooul
către altul şi una către alta").
Prin urmare, in Tr8li1Silvania s-a prac ticat şi a doua formă a infră
Sirii : cea fără e:liecte patrimoniale, dar cu efootc morale, care a existat şi
in Moldov a (menţi:onăm infirăţirea lui Ştef an Tomşa cu Despot şi descri
erea ceremoniei inlrăţirii in biserică, cuprinsă in m8111 uscrisul Molitfe l
nic.,_l.lui arhieresc din 1 62 1 al epis.oopului Huşilor). Această contractare de
mlorit religios a un ei solidarităţi m orale, documentată ş i pentru Ţara
RomAnească , a foot deci generală la românii de pretutinderu în perioada
!eudalismului, subzistînd pî nă în pe r i oad a modernă .

f

•

O institu ţie înrudită prin scop şi mij loace cu .înfrăţirea şi unitară in

cele trei ţări feudale române, a fost adopţiunea (infierea). P.rin această
2J

1, 63 şi 66.

�

Hurmuzaki. Doc., II, 2, p. 316.

26

At.

25

I b idem, II, 2, p. 176-.177.

M. Marienescu, Mcltccll<lul sau infrăţia şi

XXX (1894), p. 1 26.

insurliţia,
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instituţie se urmărea în tustrele ţările in primul rind dobindirea de moş
tenitori, pri n crearea lmei rudenii artificiale, as em ăn ătoare ca efecte cu
filiaţia legitimă. Ac est procedeu juridic avea implicit ca e-fect şi obţine

rea in mod artificial a puterii părinteşti asupra adoptatului, cu dreptu
rile şi obligaţiile pe oare aceasta le comportă. Studiind principalele as
pecte din Transilvania, coos:tatăm că adopţiun ea de aici , asemănătoare ca
striUctură şi finalitate cu înfierea din Ţara Românească şi Moldova, avea
şi unele aspecte particulare, ·ca de pildă folosirea ca modalitate de inno
bhlare in cazul adoptărrii unui ţăran (rusticus, ignobilis) de un n obil (no
bilis, dominus) 27• Spre a reliefa trăsătw-ile comune, vom examina citeva
cazuri altestate documentar. Asrbfel, irutr-un act de adopţiune di n 1 2 ia
n.UI8Tie 1 5 1 8, intocmit ma!intea castelanu1ui Muncaciului şi Făgăraş ului,
se arată că boierul Aldea Bica din Voievodenii Mari, fiind lipsit d e copii
(videns se ipsum jam prolibus penitus destitutum), s-a prezentat in f aţa
scaunului di�trictului, un.de a deolaraJt că ia ca moştC"ni tori ai săi şi infi
ază intru toate (in suos haeredes praesumpsisset et in filios in omnibus
procreasset) pe doi fii ai unui cumnat deced a t , indicindu-se în act şi
toate bunurile imobile aparţinind boi€'I'onatului adoptantului, pe care
eisdem . . . post m.ortem. suam dedisset 28• La 25 aprilie 1 606, principele
Transi lvan i ei or:donă punerea in posesia unor moşii a unui fiu adoptiv
pe care adoptantul răposat îl adoptase şi alesese (adoptasse elegisseque),
in faţa unu i principe anterior, ca pe lliJ'l fi u propriu firesc şi născut din
el (in filium proprium naturalern et generationalem) 29• Intr-un alt docu
m e n t , din 13 februarie H i64, pr i ncipele Transilvaniei confirmă o adop
ţiunc ca fiu pentru toate bu'l'luriJe mobHe .şi imobile din scaunul Odorhei
aparţinînd adoptantului 30•

Actele me nţi onate relevă şi pentru Transi lvan ia urmărirea, prin in
termediul acestei institutii, a sc op ului trecerii bunUJrilor, in li psă de fii
fireşti , asupra unor persoane agreate, deci rămînerea proprietăţilor feu
d a l e in mi n a membrilor (ex is te nţi sau creaţi prin acest act) ai acestei
clase. Din cuprinsu l lor m ai rezultă, concord.ant cu textul general al Tri
partitul!Ui, că adopţiunea, ca şi prefacerea feteLor in băieţi (in ce priveşte
statutul j uridk), ca şi înfrăţirea, se încheia în faţa autorităţilor ţării.

Căci - scrie Werboczy : adoptio aeque, sicut praefectio, cum consensu
regio vim donationis tenet 3 \ Aceasta se explică pri n existenţa drepbul ui
de dominium eminens şi renunţarea i n aces te ca21uri la drept ul de re

traot succesoral, ca şi in caz de înstrăinare a fcudelorr. Ou prilejul citării
acestui te xt, menţionăm că şi instituţia din S!Celaşi domeniu al familiei,
numită în Transi·J vania praefectio, şi�a avut oor es pond enţa in Ţara Ro
mâneas.că în "aşezarea" fiicelo r "in loc de fii" , coooscută din numeroase
documente şi al cărei scop era eludarea regulii ptivil egiului masculinităţii.
27 Tripartit, I , 8.
28 N. Densuşian u,

op. cit., p. 74-75.
Arh. Statului Cluj, Familia Kemeny, V, 333.
30 Arh. ist. a Acad. R.S.R., Filiala Cluj, Kemeny
sionaria, XIV.
31 Tripartit, loc. cit.
29

Iosif,
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După examinarea unor instituţii din dreptul civil şi procedual, se
lecţionăm. şi din domeniul dreptului penal unele aspecte unitare pe am
bele versante ale munţilor.

In toate cele trei provincii istorice ale României, o infracţiune gra vă
in feudalism a fost hiclenia, trădarea, în Tnnsilvania nota in/idelitatis :
căJcarea, intr-unul d in modurile stabilite prin legi sau outume, a credin
� dat.orate suveranului ţării. Reglementarea conţinutului, gravităţti ş i
a modului pedepsirii ei (cu pedeapsa capi tală şi confiscarea aver-ii) a
fost uni'tară în tustreJe ţările. Aceasta î nvederea.ză apărarea prin m ij loace
juridice similare a orîn<luirii social-politice comune 32•
Raptul femeilor, considerat ca i nfracţiune gravă în Mol dova feudală,
:.ill de apare in numeroase documente în tre "vinHe mari", în legislaţia
aplicată în Transilvania a fost d e asemenea reg lemen tat ca o inf.racţiune
gravă, pentru stăvilirea căreia statul feudal a ediotat sever e măsuri ·re
presive. Intre j udecăţile din ani i 1 208-1235 ouprinse în Registrul de 1a
Oradea, se află şi mai multe speţe privind această infracţiune, care re
flectă trăsăturile s ub lin iate mai sus. In l egislaţi a cea mai timpurie, SE
ocupă cu raptul de femei decretel.e regillJor Ştefan 1 şi Coloman 33• Legiui
rea transilvăneană cea mai importantă care i ncriminează şi sancţionează
raptul d e femei şi anume 1a români, printre care ace5�t obicei rămăsese
frecvent ş i la mijlocul s ecolul!ui al XVII�lea, este Approbatae Constitutia

nes

:w.

In s ăşi distincţiunea, stabilită <1€ dreptul moldovenesc , în vini mari
şi vini mici, îşi are cocespondenţa in causae mafores şi causae minores,
in actus potenti.arii maiores şi actus potentiarii minores d i n dreptul
transilvănean : sint distincţiuni similare, ca.re dovedesc folosirea unei
optice j uridice identice, in apărarea unei or�ndluiri identice.

CONTRIBUTIONS A L'ETUDE DES ASPECTS UNITAIRES
DU DEVELOPPEMENT DES INSTITUTIONS JURIDIQUES
SUR LE TERRITOIRE DE LA ROUMANIE
Res u m e
Le developpement de l'unite du droit sur le territoire roumain est directe
ment lie â l'unite terrltoriale, linguistique, des conditions similaires de vie, fol
klore commun et des regles identiqut>s de vie. L'unite des formes de vie et des
regies d'organlsation de notre peuple aupres de celles de langue, toponymie et
folklore est pe!l)etuee dans tolllt le Moyen Age, Sur tout le territo ire hablte par
les Roumains ils ont cree et conserve des moeurs et nonnes juridiques qul ont
poursuivi la protection de la vie et des biens, l'election des dirigeants, la respon5abilite penale et fiscale collective, le droit de rachat des terres et la ga.rantie
du fait juge.
32

33

:w

O amplă reglementare a cazurilor ln Tripartit,
Ştefan 1, Il, 25 ; Colomnn, 1 , 59.
P a rt ea V, edictul 43.

1, 14.
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odată una din cele mai persisten te, a cărei amintire se păstrează şi pma
acum, practicîndu-se chiar dacă nu mai are efect j uridic. Prioritatea tem
porală a apariţiei te rmenu lu i în i zvoarel e istorice pare a dovedi mai ma
rea lui ve chime in Transi lvania şi prin u rmare extinderea lui de acolo
spre est şi sud. Fără a încerca abordarea unei pr obleme atît de d ifi ci le ,
ca acee a a originii unei cutume atit de răspîndite, subliniem unitatea ei
nu numai la populaţia româneac;că, dar chiar 1a po pulaţiile de alte naţio
nalităţi de pe teritori ul României. De asemenea, observăm că, dacă obi
ceiul juridic st udi at anterior ("legătura") este o creaţie a clasei feudale,
aldămaşul a fost un obicei j uri dic popular larg răspîndit in mase, şi că
atit obiicei ul cit şi terme nu l care-1 desemnează au supravieţuit in masele

populare pînă in perioada c on temporană ,
juridică.

pierzîndu�i însă

s emni ficaţia

Instituţia înfrăţirii pe moşie, atit de
importantă şi caracteristică
dreptului nostru feudal, prin int erm ed i u l direia lua fiinţă o rudenie arti
ficială de nat u ră specifică între d ouă sau mai mu lte persoane, rude de
sînge sau nu, a f uncţiona t cu efecte de n atură patrimoni ală similare în
dreptul Ţ'ării Româneşti şi Tmnsi lvaniei. Efectul patrimonial esenţial era
crearea ckeptu lui de s u ccesiun e reciprocă intre cei înfrăţiţi. Principalele
cauz.e determinante eomun.e infrăt:irilor din ambele ţări au fost : exis
tenţa privilegiuJ.ui masculi'nităţii şi exbtenţa d reptului de retract in C8.7.
de desher enţă . Contractarea infrăţirilor urmărea in prim ul rind eludarea
consecinţelor acestor două instituţii fundamentale ale dreptului feudal.
Folosirea aces tui procedeu juridic a urmărit �i alte scopuri, de pildă, la
obştile vicinale şi la familiile ţărăneşti din Ţara Româneas� : stăvilirea
pătrunderii wwr elemente străine de obşte sau de famili e în cadru l obştii
săteşti sau al moşiei familiale ; tot acolo, in sens invers, folos.ill"OO de către
boieri ca procedeu de pătrundere in cadrul obşti1or săteşti, pentru evi
tarea ulterioară a aplicării dreptului de precumpărare ·şi răscumpărare
in favoarea membrilor acestora şi crearea posibilităţii de fol osill" e a ace
lui drept in favoarea lor, eu consecinţa : uşurarea aca.parării pămdn1ruirilor
obştilor vicioole, deci uşw-area aservirii ft:udal.e.
Aspectele din Ţara Românească al e acestei instituţii, au fost eluci
date prin monografiile documentate publicate pînă aoum 22• Privitor la
înfrăţirea ounoscută în Transilvania, denumită fraternailis adoptio sau
adoptiva fraternitas, remarcăm că, înrudită c u aceea din Ţara Româ
nească prin structură şi finalit ate , se incheia i n fo rm e şi avea consecinţe
similare. Două sau mai multe persoane se învoiau, pr i ntr- u n act incheiat
22 M. Emerit, L 'ado pt i on fraternelle en Valachie et son influnece sur la for
mation de la propriete collectire, Ducarest, 1928 ; I. Minea şi L. T. Boga, Cum
se moşteneau moliile fn Ţara Româneascll pînă la sfîrşitul secolului al XVI-lea,
Iaşi, 1 933 , p. 21-74 ; O. Gldei, Frllţia de cruce şi frllţia de moşie, Huşi, 1938 :
Emil Cernf'R, Efectele patrimoniale ale infrllţirii in vechiul drept românesc, în
Analele Universitllţii "C. 1. Parhon", Bucureşti , Secţia Ştiinţe juridice, 1956, nr. 6,
p. 121-130 ; Gheorghe Cron t . Instituţii medi eval e româneşti. 1nfrli.ţirea de moşie.
Jurătorii, Edi tura Academiei Republicii Sociali:>�e România, Bucur<'şti, 1969.
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NICOS GAIDAGIS

riştii La Rîmnicu-Săr.at 3 şi alta la Focşani, unde s-a evidenţiat Panul
Arnăutul, care a şi căzut mor-t 4 • Oanrt:Jacuzino-Deleanu, 1trimis de Ale
xandru lpsil.'anti Jn Moldova să restabilească ordine a, a ajuns la Focşani
la 1 5 mai şi l-a găsit ocupat de o runitate turcească, dar pe Dare n-a
atacat-o, ci a lăsat 20 de soldaţi 5 să-i acopere retragerea şi el s-a grăbi•t
să ajungă la Iaşi. Ni'Ci aici însă n-a rămas mul•t . Aflind de <apropierea
armaJtelor turceşti s-a retras la Scruleni şi de acol o a 1treout P rutul.
Turcii, conduşi de Jusuf Bercofceali aru intrat în Iaşi loa 1 4/26 iunie
1 8 2 1 şi au susţinut bătălia de la Sculeni, în !timp ce coloana de sub
conducerea lui Cioban-Oglu, după -ce a ooupast oraşele Focşani, Bacău,
Roman, Piatra, etc., a instalat paznici la mănăs.tiri ca să le apere de
eventualele jafuri sau distr-ugeri ale ienicerilor, s·a u pentru a le avea sub
controlul lor.
Intre iimp, Iordache Olimpiotul, d upă ce a condus pe I psilanti pînă
la graniţa austriacă, s-a întors la mănăstirea Curtea de Argeş ca să se
ÎO!tîlnească ou I-oan Farmache, de unde cu circa 850 de oameni 6 urma să
pornească spre Moldova cu scopul de a ajunge în Basara:bia 7 • De aici
i se deschideau noi perspective de a ajunge în G recia şi de a continua
lupta de eliberare.
La mănăstirea Sinaia s-au întîlnit cu turcii ; î nsă, - dacă il vom
crc<ie pe Lipr1andi - cu sprijinul lui S8Nia şi al căpitanului Franguli au
reuşi t să-i înşele 8 şi să treacă munţii Vrancei. tn ·timpul acestei opera
ţiuni, Ioroache Olimpiotu:l s-a îmibolnăvi;t; gmv şi a •trebuiJt să fie d
Iordache Olimpiotul, care, zice, se despărţise la Focşani de unitatPa lui Canl.acQ.,
zi no-Deleanu. I poteza aceasta nu corespunde realităţii. Iordache Olimpiotul
era cu unitatea lui Gheorghe Cantacuzino, care plecase în Moldova încă de
9 mai, in timp ce Iordache Olimpiotul, după cum se ştie, a luat parte la
·
de la Drăgă;şalll l la incep utul Lunii iunie (Cf. Doctlmente privind istoria Ro
Riiscaala din 1 82 1 , Bucureşti, EdJ.tura Aoademilei R.P.R., 1959-1962, Voi. IV.
203-204). 'I'urocii oo ajuns la Focşani la 6 rruU, ·unde s-au oioon it cu o mică
a eter!ştilor. (Cf. Emm. Xanthos, Apomnemoneumata peri tes Phi.Ukes Etairiaz. .
Athenai, GIMlfiPOLa, 1845, p. 1 89-'190 ; Documente . . . Riiscoala din 1821, vol
p. 186 ; Vezi şi scrisoarea lui Iordache Olimpiotul către Hagi Ianuşi, sai5ă
Cimpulluin.g , la 25 mai 182·1 (Ibidem, p. 192-193}.
3 Pholeiru:l6, Elias, Oi athloi tes en Vl.ahia Ellenikes Epanastaseos foii
etous, &1 LeLpsia tes Saxoni.as, 1846, ţ. 1 1 6-1 1 7 .
4 Cf. Plapa.costea, Victor, Amintirile unui contemporan despre per·•=;;;5irl
din "Tragedia Moldovei", în " Batkania", �ti, I V, 194 1 , p. 549.
5 Lip.randi, Jvan Pe.trovirai, Răscoala pand urilo·r sub conducerea lui
V.ladimirescu în anul 1821 şi inceputul acţiunii eteriştilor în Principat�
rene, sub conducerea p'l'inţului Alexandru Ipsilanti, precum şi sfîrlftul
taoit al ambelor acestor mişcări în acelaşi an, publi:ca>t in Documente
coala din 1 8 2 1 , Voi. V , r . 324. ln continuare i:l vom cita : Liprandi, L P_
cumente . . . RăscoCJJla din 1 82 1 .
6 Numărul diferă de l a cercetător la cercetător. Unii d a u 450, alţii
vorbesc de 1000 iar alţii de 2000. (Noi, luînd în considerare cîţi au lup
(aproximaltiv 350), ciţi laJU fu�t, etc., ne-em oprit asupra numărului de
7 Of. Phot.ei,nos, EI., op. cit., p. 163.
s Of. Liprandli, I. P., Documente . . . Răscoala din 1821, Vol. V
p.
Căpitanul Iordache Olimpiotul, "Acţiunea eteriştilor in Principate în an
in "Documente . . . Răscoala din 1821", Voi V, p. 439-440. I n rest : Li
IOI"dache Olimpiotul, Documente . . . Răscoala din 1 821.
-

. • •

,
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instituţie se urmărea în tustrele ţările in primul rind dobindirea de moş
tenitori, pri n crearea lmei rudenii artificiale, as em ăn ătoare ca efecte cu
filiaţia legitimă. Ac est procedeu juridic avea implicit ca e-fect şi obţine

rea in mod artificial a puterii părinteşti asupra adoptatului, cu dreptu
rile şi obligaţiile pe oare aceasta le comportă. Studiind principalele as
pecte din Transilvania, coos:tatăm că adopţiun ea de aici , asemănătoare ca
striUctură şi finalitate cu înfierea din Ţara Românească şi Moldova, avea
şi unele aspecte particulare, ·ca de pildă folosirea ca modalitate de inno
bhlare in cazul adoptărrii unui ţăran (rusticus, ignobilis) de un n obil (no
bilis, dominus) 27• Spre a reliefa trăsătw-ile comune, vom examina citeva
cazuri altestate documentar. Asrbfel, irutr-un act de adopţiune di n 1 2 ia
n.UI8Tie 1 5 1 8, intocmit ma!intea castelanu1ui Muncaciului şi Făgăraş ului,
se arată că boierul Aldea Bica din Voievodenii Mari, fiind lipsit d e copii
(videns se ipsum jam prolibus penitus destitutum), s-a prezentat in f aţa
scaunului di�trictului, un.de a deolaraJt că ia ca moştC"ni tori ai săi şi infi
ază intru toate (in suos haeredes praesumpsisset et in filios in omnibus
procreasset) pe doi fii ai unui cumnat deced a t , indicindu-se în act şi
toate bunurile imobile aparţinind boi€'I'onatului adoptantului, pe care
eisdem . . . post m.ortem. suam dedisset 28• La 25 aprilie 1 606, principele
Transi lvan i ei or:donă punerea in posesia unor moşii a unui fiu adoptiv
pe care adoptantul răposat îl adoptase şi alesese (adoptasse elegisseque),
in faţa unu i principe anterior, ca pe lliJ'l fi u propriu firesc şi născut din
el (in filium proprium naturalern et generationalem) 29• Intr-un alt docu
m e n t , din 13 februarie H i64, pr i ncipele Transilvaniei confirmă o adop
ţiunc ca fiu pentru toate bu'l'luriJe mobHe .şi imobile din scaunul Odorhei
aparţinînd adoptantului 30•

Actele me nţi onate relevă şi pentru Transi lvan ia urmărirea, prin in
termediul acestei institutii, a sc op ului trecerii bunUJrilor, in li psă de fii
fireşti , asupra unor persoane agreate, deci rămînerea proprietăţilor feu
d a l e in mi n a membrilor (ex is te nţi sau creaţi prin acest act) ai acestei
clase. Din cuprinsu l lor m ai rezultă, concord.ant cu textul general al Tri
partitul!Ui, că adopţiunea, ca şi prefacerea feteLor in băieţi (in ce priveşte
statutul j uridk), ca şi înfrăţirea, se încheia în faţa autorităţilor ţării.

Căci - scrie Werboczy : adoptio aeque, sicut praefectio, cum consensu
regio vim donationis tenet 3 \ Aceasta se explică pri n existenţa drepbul ui
de dominium eminens şi renunţarea i n aces te ca21uri la drept ul de re

traot succesoral, ca şi in caz de înstrăinare a fcudelorr. Ou prilejul citării
acestui te xt, menţionăm că şi instituţia din S!Celaşi domeniu al familiei,
numită în Transi·J vania praefectio, şi�a avut oor es pond enţa in Ţara Ro
mâneas.că în "aşezarea" fiicelo r "in loc de fii" , coooscută din numeroase
documente şi al cărei scop era eludarea regulii ptivil egiului masculinităţii.
27 Tripartit, I , 8.
28 N. Densuşian u,

op. cit., p. 74-75.
Arh. Statului Cluj, Familia Kemeny, V, 333.
30 Arh. ist. a Acad. R.S.R., Filiala Cluj, Kemeny
sionaria, XIV.
31 Tripartit, loc. cit.
29

Iosif,
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Nu se risipise bLne fumul bătăliei de l a Sculeni cînd , la 8-10 iulie
au atacat o unitate t\..Ias
ICe că la Botoşani zd robin d - o . Ne
plăcuta ştire e primi tă de opaşă, d in Iaşi, in noaptea de 10 iulie 19•
TllTCii incep operaţi u ni de curăţire a eterişti1or cu peste 7 mi i de
ostaşi şi cu 28 tunuri, sub conducerea lui Balaban-Oglu, care abia sosise
la Iaşi cu forţe noi 20• La Botoşani n-au găsit eterişti şi-au. pornit spre
Fălti.ceni şi spre mănăstiri, unde forţele lui Iovdach e Olimpiotul şi ale
lui Ioan F'armache incepU!Seră să-i stînjenească. Aflînd de prezenţa ete
riştilor l a mănăstirea Slatina, t urcii s-au îndreptat spre a ceas t ă mănăs
ti re, au asediat-a şi străpungînd zidul, au pătruns înăllll1t ru. Eteriştii s-au
i nchis în biserica mare, unde au rezistat cu inrverşunare. Văzînd că n u
po t să-i scoată, turcii au dat foc m ănăs ti ri i . După incendiu, asediatorli şi

182 1 , eteriş.tii

asediaţii rămaşi în viaţă au p l eoat şi m.ămăstirea a 'rămas pu stie 21• A nd ro
22•
nic Badenschi , însă. ne i n fonnează că în mănăstire erau 70 de eterişti
Cărlu gărul Zosima plasează incendiul după plecarea eteriştilor din mănăs
tire. Potrivit lui, ar fi căzut în această bătălie foarte m U!lţi tul1ci şi vreo
20 de "volintiri ". Spre seară turcii s-ar fi retras iar "volintiri i " au ieşit
şi au trecut peste graniţă. A doua zi, oimd turcii au reverut, negăsind P'-'

nimeni, au incendiat mănăstirea 23•
Iată cum descrie această luptă memori ul anonim din 1 8 2 1 , publicat
de F. M. Marsha:ll în "Deltion tes iiSltori kes Imi ethnologikes etai:rias tes
Ellados", tom IX (1 926), p. 363-510. A dooo zi Iordache Olimrpiotul a
f,ost in format de români că c/ăp�tarui/ Lunsos şi Anastasie loanitul <:li
no uăzeci soldaţi ai lui Ducas, luptind cu dlouă mii turci , se retrăseseră î n
perlectă ordine şi au ajuns la o mănăstire lîngă hotarul c u Bucovina,
unde se aflau in siguranţă. Turcii au dat ÎlnSă foc mănăstirii, iar cei
şaptezeci de greci, care au mai rămas, s-au închis in biserkă şi au luptat
in mijlocul flă cări l or cu o deosebită furi e aproape şase ore. Dar, spre
fericirea lor, fiind ucişi aproape opt sute turci şi comandantul armatei
turoeşti, Iaşii tu rci au început să se retragă, temdndu-se de vreun even
tual ajutor din partea lui Olimpiotul, care într-'Bdevălr se îndrepta in
acea direcţie cu toată oşti.rea sa. Iar grecii din mănăstire, ou sabia in
mină, au ajuns pe teritorillll austriac 24•
Ivan Petrovici Liprand i scrie că, la o lună d upă ce a ajuns Iordache
Olimpiotul in părţile Domei, s-a întîlnit in satul Crucea cu �
Acolo , după două zile , a primit ştirea cii o undtate eteristă de a lui s-a
ciocni t cu turcii Un gă mănăstirea Slatina 25•
Bătălia de la S l atina a avut loc, potrivi t unui tablou reprezentinC
această bătăilie, La 25-26 iuli e 26, deci Iordache O lim piotul a ajuns b

19 Documente . . . Răscoala din 1821, Voi. II, p. 272.
20 Ibidem.
21 Cf. ms. 154 din biblioteca mănăstirii Neamţ, f. 98.
22 Badenschi, A., op. cit., p. 1 7 .
23 Zosima, op. cit., p. 165-166.
24 Apud : Documente . • . Rllscoala din 1821, Voi. IV, p. 272.
25 Lipnmdi, I. P., op. cit., in Documente . . . R4scoala din 1821, Voi. \'. p ::._
26 Gravură anonimă contemporană
(Biblioteca Academiei R.S.R., Cat... � .... , ,
sbampe) ; Cf. Documente privind tstoria României, Colecţia Eudoxiu dr n,_- ' _.
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î.nceputul llui i!Uli-e şi ruu .pe la
i pe la sfîrşitul lui iunie
iulie, oum crede Andrei Oţle'tea 27.
� ăltoşilrea -căpiltanului, petrecută .pe la începutul lui august,
111111....,rr eteriştil.or s--au i.ntensillc aJt. Nu este eX!olrus ca acum corpul de
să fi părăsi t părţile D or.ne i şi să fi ven1t la Cornud. Luncei,
oldovei, între mănăstirea Slatina şi Rişoa, de UJnde putea oon- porţi'll!Ilc a M oldovei· rpÎIIlă la Paşcani. Scr iso area lui Vasi.Qe
29 august 1 8 2 1 , ca:re susţine că după bătăliile pe .care le
••c.. �tiţii" se î ntorceau di:n nou la Cornul LunJOei 28 ne face să
...IIÎII!::J!! că această deplasare a avut .l!oc. EteristuiJ. Hristos Anastasios amin
asemeni, in raportul său, că o unitate a eteriştilor s-a dus la
•lliîil:l!!l:::i" · s-.a doonit cu t'lln!i i, după oare s-a retJras La Slatina, unde,
zile, a sostt şsi c01�pul principal de armată de la Dorna, cu care
-

·

·

ciocnirea de la Fălticeni amintesc şi scrierile

lui

Zosima, Baden

; mai exact €Ste însă descr.is eveniment\.lll Îln lucmrea lui Li
ne infonnează că Jupta de ·Ja Fălticeni a d at o sîrhul Mladen
•iliD..a::!IO\ril'ci' cu s oldaţii pe care i-a .pus la d ispoziţie Iordache Olimpio
Făltic eni erau circa 200 de turci 29, din care 3 au fo st ucişi 30, iar
de etertşti 3 1 ; aceştia s-au întors apoi [a mănăstirea Slatina
u întîlnit cu restul soldaţilor olui Iordache Olimpiotul 32•
cî·teva zile, infonnaţi de săteni că ;La TÎirgu Neamţ sî:nt tJurci,
la!!i.;�- s-au dus acolo într-o n01apte, 1ovindu-i oşi dî nd .foc oraşu.1ui Li
·e că, de la Slatina, Iordache Oli m pio tul 1-a trimis pe Gheor
-uz la Neamţ, unde s-.a doonJÎlt c u tuttii 33• Zosima s usţine că &n
ee era instalat la Dorna, căpitanul I ordach e trimitea cete de ete
să adune p11ovizii şi să-i lovească pe 'turei: ori unde i-ar fi întil
eclari>baie în ·Ce priveşte ciocnirea de la Neamţ există şi în �uera
Androni·c Badenschi.
Oricwn s-ar fi petrecut lucrurile, cert e5te C'ă la începutul lunii au
·�·talbea eteriŞ·tillor s-a irute.nsilfieat in Mollrlova, ceea ce i-a oiblligat
· să ta măs uri serioase împotriva lor. Scrisoarea UJnui protopop
Bagi lanuş, trimisă de la Văscăuţi la 1 4 au gust 1 82 1 glăsuieşt-e :
�ÎIII!�
-!" �
.. au i eşi t in Moldova şi nimicesc pe turci, ha chiar s au dus în-

·

·

.

-

-

· a nouă), Rapoarte consulare austriecr (18 12-1824), Bucureşti, Editura
13J:�!!IDl·ei R.S.R •. 1967, p. 741 ; tn Documente . . . Răscoala din 1821, vol. 1!11, p.
DOta 1, se spune că bătălia a avut loc la 1 3 iulie 1 8 2 1 . Se pare că această
c:orespunde mai curind, primei lupte amintit� de noi, cind eteriştii au gonit
Slatina cea 300 de turci paznici.
27 Oţetee , A. , op. cit., p. 446.
• Documente. . .
Răscoala din 1821. voi. II, p. 312.
• După Raab {scrisoare către Metternich).
lupta s-a
dat pe la 30 august,
4.00 turci au atacat oraşul Fălticcn i care era ocupat de eterişti . {Cf. Hurmu
Seria nouă, vol. I l , p. 756).
JD Bălan, Th., op. cit., p. 7 1-7:!.
lt Ci. Documente . . . Răscoala din 1 82 1 , VoL V, p. 329-330.
32 I bidem.
ll Ibidem, p. 330.
lt Zosima, op. cit., p. 505.
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tr-un mic oraş numit Tirgul Neamţ, 1-au ars în timpul nopţii şi n-au
lăsat nici un turc din cei aflaţi inătmtru. . Şi de acolo au plecat în
munţi" 35• Intr-o altă seară, potrivit raportul ui agentului austriac La Ba
cău, W olf , eoteri:ştii au gonit pe tu rcii care se găs eeu la poalele m unţil or
pînă la Pa."?cani, unde au dat şi o proclamaţie .prin care arătau că vor să
se ciocnească ma i aprig cu turcii, am€\llilnţJînd chiar că vor ataca şi ora
şu l Roman 36•
·

Este posibil ca acţiunile mtensifioate ale eteriştilor să fi determinat
an.umite schimbări în cond UJCerea oştilor turceşti şi nu crimele săvîrşit�
de aceştia din urmă în Moldova. Insă ienicerii, probab11 nemulţumiţi de

noile măsurj şi poa be chia<r de noul oomandant, au început să nu se mai
supună ordinelor şi să fugă în grupuri diJn armata trimisă împotriva
eteriştilor. Colaboratof'Uil turc il or, agentul austriialc Wolf,
văzînd i n
această deze rtare a ienicerilor zădă rnicire a operaţiunilor d e nimicire a
eteriştii01r, a depus serioase eforturi ca să o împiedice mergînd el îns uşi
pînă la Roman pentru a readl.K'e pe cei fug iţi din armata t urrească 37•
Acest Woa, în fruntea armatei reţinute şi cu sprijinul forţelor aduse de
i'nsu:şi paşa din Iaşi la Neamţ a atacat mănăstirea Secu şi a r euşi t să-i
in�e pe eterişti ca să se predea.

Evenimentele de la Secu
Am arătat mai sus că scopul lui Iordache Olimpi otu1 era să treacă
in Basarabia şi de acolo să ajungă , folosind alte căi, în Greci a Dece
atunci s-au fortificat ete riş tii la Secu şi n u şi�au
continuat drumul ?
.

Ce i-a determinat pe conducătorii acestor e�rişti înarmaţi să rămînă în
munţii Moldovei şi să continue l upta cite eliberare acolo ? lJa această în
trebare !răspunsul istoricilor es·te diferit.
Ilie Foteino scrie că eteriştii au ajuns la mănăstirea Secu, unde i-a
înoonjurat un corp de oaste turcească şi i-a impiedicat să inainteze 38.
Athal'l181Sioo XodiJos, l a oare ne trimiJte Ilie Foteino, crede că d upă d ife
rite ciocniri cu t urc i i ei au fost nevoiţi să se retragă în ·adincul m u n ţi lor
Moldovei şi să se întăreas-că la manăstirea Secul u i 39• loannis Filimonas
pretinde că Io:rdache Olirnpiotul s-ar fi întărit la mănăstirea Neamţ, dar
a fost obligat de austrieci să se retragă şi atrmci a plecat la Secu undP
l-a ajuns un corp de oaste fonna t din 1 500 de turci conduş i de Cuciuc
Ali 40• Ivan Petrovici Lipran.di, la rindul său, consideră ca arntatele tur
�ti, oare "inundtaseră toată acea parte a Moldovei pe unde trebuiau să
35 Documente . . . Răscoala din 1821 , voi. IV, p. 213.
Laios, G., Pos paredothe o oplarhegos Pharmakes kai to monasteri tou
Sekou (Septembres 1821), (în rev. "Epltheorese Thenes", anul III, tom. V, fasc. �7.
Attihenae 1957, p. 218.
37 Ibidem.
� Photelnos, El., op. cit., p. 163.
39 Xodilos, Athanasios. E Etaiil'eia ton PhHikon kal ta prota symbanta tou 1821.
Ekdose L. 1 . Branouse kai N. KamBrlanou, Athenai 1964, p. 77.
40 Phil!emon, Ioannoes , Dokimton istorikon peri tes EUenikes Epanastaseos. Atbe
nai, Karyophylle, 1859, tom. II, p. 287-268.
36
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treacă ei.", 1-au impiedicat să înainteze 41• Insă reali,tatea nu pare a fi
a:::earta. Nu armatele tU:rCJeŞti, cum vom vedea mai departe, 1-au împie
dialt să-şi continue drumul, ci cu t.otAil altceva
Toate scrierile din mănăstiri, ca şi toate documentele vremii vor
besc de panica ce s-a .produs în Moldova cind armatele ture�ti au intrat
pe- teritori ul ei. O mulţime de boieri, c1erici, negustori , etc., s-au refu
gi a t in Rrusi•a şi în Austria. Un mare n umă r de locuitori însă s-au refu
giat prin mă năstiri , iar numeroşi boieri şi olerici şi�u ascuns acolo
awrri..l e. A:ndrunic Badenschi ne i nfarrnează că, inainte de a intra t'l.ll"'Ci i
in Ia'ii mulţi boieri şi negustori şi�u trimis averile l a mănăstirea Secu 42.
Intr-o scrisoare a vistiernioulu i Dirnitrache Stunl7Ja către mitropoli tul
\"eoiami n Costach i , oare poartă data 26 noiembrie 1 8 2 1 , el spun-e că a
�is la mănăstirea Secu "cinci sipete şi două lăzi, cu g i uvaeri uri , ar
gintării, scrisorile toate a moşiilor mele şi. . . /al . . .fratelui meu comisul
Ilie, şi a altor acaret ur i , cum şi to&te s trai ele şi alte lUICII"u.ri ale casei
mele- . . " 43• Numai Dramchi Rosett a trimis egumenului Venedict, pen
tru a asou.nde· în mă năsti re , avere in valoare de 200.000 lei 44• Tot aoolo
şi-il SSCU!IlS averea episcopul de Roman, GheTSsim , oare, s e refugiase la
Suce6Va, oraş aflat sub stăpînirea aiUStriechl.or, deoarece era unul din
semnatarii anaforelei către i mpărabuil Alexandru 1, prin oare se cerea
intervenţia armatelor ruseşti in aj uto rul Moldovei 45•

Majoritatea documentelor pretind

că

Iordache

Olim.piotul s-a

dus

la Secu ca să o apere, potrivit ru gămi nţi i episcopului de Roman, Ghe
rasim. C ăl ugărul Zosima, cîntăreţ 1a mănăsti.Tea Neamţ, susţine că in
momentul in care Iordache Olimpio1rul se indrepta spre Slatina, noul
episcop de Roman, Meletie , a trimis turci la mănăstirea Secu ca să ia
a\'erea episcopului Gherasim. 'I.'UII"Ci i au fost insă respinşi de cete de
eterişti care se afla u prin părţile acelea. AIDnd acestea , episcopul Ghe
rasim s-a adresat lui Iordache cu rugămintea d-e a-i lua averea de la
Secu şi a o trece în Austr i a . Căpitanul a acceptat şi astfel il găsi m cu
soldaţi i săi la Secu 4�. Varianta aceasta trebuie completată şi cu informa
tiile c&-e ne vin de la Badenschi, că Gherasim i-a dat căpitanului un
om de legăhră, pe căiugărul Metodie Svetagareţ şi alte documente că
tre egumenul mănăstirii Secului, oa să-i primească 47• S-a mai scris de
as e m e n e a

că

episcopul

Gherasim împreună cu egumenul mă năstiri i
lui Iordache şi 1 5 000 piaştri pentru a apăra

Secu Venedict i-au oferit
mănăstirea 48•

P., Documente . . . Riiscoala din 1 8 2 1 , voi. V , p. 330.
A., op. cit., ,p. 1 5-16.
4 l Erbiceaalu , C., Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucet•ei şi a Catedralei mitropolitane din Iaşi, BUC'\.1.1'€1$ti, 1888, p. 178.
u Bălan, Th., op. cit., p. 68.
45 Cif. Drăghid, M., op. cit., tom. I l , p. 1 1 6.
46 Zosima, op. cit., p. 505.
47 Badenschi, A., op. cit., p. 18.
48 &bi ;,eanu, C., Istoria Mitropoliei . . . , p. 1 62 ; Cf. Oţetea , A., op. cit., p. 446.
41

Liprandi, 1.

42 Bade.nschi,
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După cum reiese din studiU!l documentelor, egumenul Venedict şi-a
însuşit averea muLtor boieri inairute ca tu rcii să
ardă mănăstirea 49•
După cucerirea mănăstirii Secu de către tu rci , mulţi boieri, printre care
şi Draoachi Roset, au aiC'll 2lat pe egumen că-şi văz u seră lucrurile vinZIÎn
du�e lla un preţ derizoriu pe teriltoriuJ austriac.
Ei cer autorităţilor
austriece să interogheze pe eterişti i oare se găseau in Bucovina, pentru
a se afla cel care i-a propus să ocupe mănăstiorea Secu. Au fost supuşi
interogatoriultli peste 20 de eterişti. Ei au dedJarat c-au fost trimişi de
un călugăr necunoscut 50 • Hristos Anastasios a decLarat : "Ne-am dus l a
mănăStirea Secu, în urma rugămi!nţii egumenului acestei mănăstiri, pe
a •Cărui nume nu o c unosc, ca s-o apărăm, deoarece, după ctun ne- a
spus, 300 de turci jef'Uiiesc părţile a�lea" 5 1 •

Avea însă vreun sens jertfu lor JX"nrti"ll apăr8J1ea unor averi stră ine ,
din moment ce cauza revoluţiei în Principate fuses<! pierdută ? Un
oarecare răsplllnB am găs i t la Ivan Petrovici Liprandi, oare pretinde că
Iordache Olimpiotul nu putea trece în Austria "deoarece el fusese con
darrmat in două rinduri ca criminal şi pe drept cuvint se temea că, de
\�a ajunge acolo, se va proceda contra lui in ·Conformitate C'U legile în
vigoare in acea ţară" 52, cu atît mai mult cu ci t a\Tie'3 la cun oş Un ţă felul
cum procedaseră autorităţile a.ustrie<..-e cu sirbul Popa Vasile 53• Liprandi
maâ pretiJnde că Iordach e se temuse să treacă in Rusia ,, d in cauza zvo
nurilor ajunse pînă la el, cum că R'US�a nu primeşte, chipurile , pe n i
meni " pe teritoriul ei, fapt care l-a de te r m i na t să scrie lui Catacazi ,

49

Intr-o scrisoare c u data d e 1 2 iunie 1 8 2 1 către Dracachi Rosct, refugiat l a
Cernăuţi, Vasile Capşa spune : "Săpiteli ş i lăzile, ducindu-le l a Săcul i s-au aşăznt
într-o başcă foarte bună şi cu air curat. Şi cercindu-le în trej rînduri, căci era a să
zidi uşa acei başte, şi aflindu-o nezidită, am in trat înăuntru şi pentru cercare am
deschis la lăzile meli şi am văzut că stau toati blani şi altili foarte bine. Iar acum,
viniri lunie10, mergînd, le-am aflat mutaţi la alt loc unde nici mii n-au v1·ut a-mi
arăta, zicind că sint aşăzaţi la un loc prea de taină. Iar săpitul cucoani-mi Ilin /i i /
ş i unul a dumnealui, aceste doi săpite neîncăpute p c uşa acei başti, au rămas asu
pre părintelui Vencdict egume-n, ca să Ji mî.ntui8151Că unde să VIa socoti". Docu
mente . • . RăscooJa din 1 821 , voi. li, p. 206).
50 Bălan, Th., op. cit., p. 67.
5 1 Ibidem, p. 71-73. Tra.dUICeri le din limba germană le da-torez cole-gd Marta
Pastern ac, pentru care îi mulţumesc în mod deosebit.
52 Lir.rand i, I . P., Documente . . . Răscoala din 1 8 2 1 , voi. V, p. 328 şi 439.
53 Acest Popa Vasile a contribuit mult la mobilizarea etC'riştilor la Bucureşti.
După în frîngerea de la Drăgăşani, împreună cu alţii, a trecut pe te•·i toriul austriac.
Turcii
!-.au
cei'IUJt
autorirtăţilor
austriece,
care n-au acceţ.tat, dar
I-au
obli®at
pe
Popa Vasile să părăsească t.eJ·itoriul a'liiS triac in faţa turci
lor care-I aşt<>ploau. Cum d trecut graniţa a scos sabia şi s-a năpustit asu
pra turcilor ucigînd 1 1 . Turcii s-au împrăştiat şi I-au omorit cu puştile. (Liprandi,
I. P., Documente . • . Răscoala din 1821 , vol. V, p. 454, nota 49 ; CC. şi I . Philemon,
op. cit., tom. II. p. 2011, care s.usţine că dliiP ă ce a căzut de pe o sttn::ă 1-<aJU prins
viu tw-cii şi I-au dus la Silistra, de I-au omorît. Tricupis susţine că I-au spînzurat.
(Trikoupes, Sp., Istoria tes Ellenikes Epanastaseos. Ekdosc tri.te, Athenai 1888, tom
I, p. 271 sem. a'.
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guvernatorul Basarabiei, intrebîndu-1 dacă palate să intre în vreo caran
tină 54.
Nu este exclus ca Iordache să-ti fi scris lui Catacazi pentru a 1 în
ştiinţa de intenţiile sale, dar nu trebuie să acceptăm , ideea că el a aş
teptat răspu!l'lsul cu asigurările necesare pentru a trece Prutul. C:rt>dem
mai degrtabă că el şi Ioan F"annache au răspuns propunerii epi scopulu i
de Roman de a apăra Secul, nu ca să salveze aver.ille boiereşti şi al epis
copiei Rol11181Il:ului, ci ca să menţină aprinsă f lacă va Eteriei , sperind că
in curind armatele ruseşti vor trece Prutul şi războiul ruso-turc va in
cepe. Intr-adevăr majoritatea i nfonn aţi Hor ai181tă că atunci oamenii aş
teptau zi de zi să înceapă războiul roso-turc. Andron1c Badensohi scrie
deschis că "volintiri.i" s-au dus la Secu ·Ca să-1 apere pînă cind să intre
muscalii în ţară 55• Buoşane'Sicu, în episto�a sa cătr-e mitropol itul Venia
min, din 7 octombrie 1 8 2 1 , susţine că episcopul de Roman, prin cartea
sa către eterişti, i...a îndemnat "ca să meargă l'a Secu, că mOSICalii vin
de grabă" şi că "această carte o ·oo văzut şi un fecior" al lui Constan
tin MiolesC'U Spatar, "călugă·r în Secu fiind atuncea" 56• Mulţi boieri re
fugiaţi in Bucovina aşteptau şi sperau că Rusia va d ecl ara curind răz
boiul impotriva celor care ·Încălcaseră acordurHe.
Speranţa aceasta, nutrită d e toţi simpatizanţii revoluţiei greceşti, a
convins, după părerea noastră, pe Iordache Olimpiotul şi pe Joan Far
mache să se întoarcă şi să se întărească la Secu.
După istoricuf Tri!OOpăs , SICOPUl căpitanull.ui Iordache n!l.l era de a
trece [n R US>ia, o.i l1lUIDa.i de a se apropia de graniţele ei pentru a se
aprovitZiona cu oo1e niEliCe&aT'e OOilltinuării ră1lboiulud . 58
Credinlţa inrt:.lr-un apropmt război rus.o-4ure era întărită de cererile
ruseşti faţă de Poafltă , La :finle'le iJ:unii iulie, de plecar·ea lui Stroganov
la inceputul lumi 21U·guslt din CO'IlSitantJinopol, precum şi de conoontrarea
de pultJernÎiae :fioltlţle ruseşti de-a lUJngl..l.!l gNiin irţelor moldovene.
Potri;vd:t UJn.Ui manUSJcris nef.olos'Îit în acest scqp p'î!I1ă astăzi, de la
biblio1eoa mănăst.ir'ii Neamţ 5 9, eteriştii au .ajuns La Soou La orele trei
-

Liprandi , 1. P., Documente . • . Rdscoala din 1821, voi. V , p. 329.
Badenschl, A . . op. cit., p. 18.
56 Erbiceanu, C . , Istoria Mitropoliei. • . • r·. 162.
s1 Ibidem, p . 1 5 5 .
sa Tri koupes, Sp., o p . cit., tom. I, p. 109.
59 Manuscrisul are nr. de i nventar 154. N-are titlu ci se compune din trei
părţi : 1. Istoria pentru sfinrt:ă mănăsUre a NeamţuLui. 2. Istoria pentru sfînta
mănăstire a Secu1ui . 3. Viaţa părintelui stareţulul Paisie cea ctintiiu ce s-au alcă
�uit de p ăr i n tele Platon. Tex tul e p recedat de o scurtă introducere : ,.Inainte
cu\·i ntare că t re tot rravoslavnicul cetitoriu". PotJrivi•t unei însemnări din j os ul pri
melor foi, manuscrisul eSJle opera egumenului mănăstirii Neamţ, arhimandritul
Gherasim şi a arhimandritului Augustin şi ar fi fost scris intre anii 1852-1856.
lllS('mnarea aceasta Îln.Să este posterioară. ou a1t.ă cernee·lă şi !ol�be litere latine.
Credem că temui e mai vechi decit 1852-1856. Evenimentele din 1821 sint de
scrise La capitolul "Egurnenul Ilarie" (f. 96 şi urm.). Conţinutul acestui manuscris
referitor la evenimenltele dlin 1821 lli Secu, este iderutic cu ceol publicat in Do
cumente . . . Răscoala din 1821 , voi. ni, p. 1 74-179, nr. 72. Cum textul din do�u
men te este luat d i n manuscrisul rom. 5694 de la Bi blioteca Academiei, care este
o scri€'I'E' d i n bi blioteca lui Narcis CreţulteSOu - tragem concluzia că autCJa'lul a coS4
ss
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IliOIBptea şi numai cu multă greumte 1-au pu·trut con'VIill'llge pe egumenul
mănăstil'!ii să-i prime�ască înăuntru. Numărul erteriŞtd:lor ar fi fost de
500 60• După Hristos A:na..<;tasios, nllltă
tl r·ul eberiştHor era mai mic. El ne
irufQI"llleMă că numai 200 s ...au în!Chis în mănăsbire, cetileJţi 1 80 rămirund
pe poziţie de apăr.aa-e în mara ei, în valle. Liprandi, oare s-'li interesat
de acest evenimoot în mod deosebit, susvme că la mănăstire au in t:rat
350 de eterişti in timp ae cei.lalţi, impreună cu rvlladen, s...au ciocnLt
cu tul'ICii i dincolo de zidurile ei şi s-au împraştiat prin păduri fă;ră să
ajungă înăuntru. Datele, credem, nu diferă prea mult intre ele şi deci
ooresţA.Ioo reall �tăţH . Deci aceşti număra·ţi eteri.şti Uima!U să reirwie is.pră
vile grecilor antid, tni.miţî.rud veste iburnii Jnibregli .că Leonida de la Ter
mopile f!l"trăi��t'.
Bătălia a începu t î.n j urul zilei de 30 august 6 \ Plină să ajungă turcii

la mănăstire

au avut Joc câteva ciooniri şi au pieritt mulţi tull"'ci .şi c terişti,

se scrie !În rnanJ\.lSICli.S u l de

la Neamţ. Neputînd ţine piept superiorităţii

ruurn·eTiiOe a turotlor, erteriştii s-au încltis 1n mănăsti�e. introducînd 300

cai, îm şi alte 1ucruri necesare 62•
Intr-&leovăr, potrivit informaţiilor din li..IJCI"a!rea lui Liprandi şi d i n
·cele1alte dooumenbe, turcii n-au asediat imediat Seoul ; aflînd că ete
riştii sînrt amlo, paşa a t:rinlds o Ull'litate, deStul de mare 63, ca să ce<rce
teze oalea şi să vadă dacă ştirile corespund adevărului. U.nitat€'a avea
in frunte pe Emin Aga şi drept că[ăruză, un :fost paznilc de la mănăSitire,
bun cunoscător aoJ. drumului.
Pe de Mtă parte, Iordache OhlmpiiOtuă, iniformat la timp, a trimis
1 50 de oameni oonduf? i de Gheorghe Călăucz 64 să-\ în'ilîmp.iln,e., să-i lovească
şi, dacă se poate, să ia prizonieri . EJtel"ifitii au ocupat valea strîmtă cerc

ducea la Secu şi, după ce au lăsat pe turci să intre, au deschis un foc
intens obligmdu-i să fugă şi să lase mul·ţi morţi şi 3 priwn ieri 65• Wolf,

ootînd această întimplare, recunoaşte că turcii s-au irutms in tabară cu

mar.i

plierderi 66•

pia·t din manuscrisul nostl'lu. Deci da-tarea din volum, chiar d181că în paranteze dreptr
.,După 28 octombrie 1822" n u e corectă şi i nduce In eroare. Despre manuscris u l
din Neamţ m...a informat stareţu! de atun c i al mănăstirii, Nestor Vornices.cu, şi
mi I...a pus la dispm;i ţie ca să-I cercetez. li mul!ţ\Jo1111!SC in mod deosebi l.
60 Ibidem, i. 98 (in res1t vom cim : Neamţ, ms. 1 54) ; CI. Documente• . . Răscoala
din 1821, vol. HI, p. 176.
6 1 ln Documente . . . Răscoala elin 1821 , vol. I I I , p. 176, nota 2, se susţine că
lu.pta a inceput la 1 9 august. Credem însă, că e vorba de data cind s-au instalat
acolo eteriştii. Toate scrierile consulbate de noi ne determină să aj ungem la
concluzia că lupta a început în jurul lui 30-31 aug:ust (Cf. Hurmuzachi, Seria
nouă, vol. Il, p. 761-762).
62 Neamţ, ms. 1 54, f. 99 ; Documente . . . Răscoala din 182 1 , voi . !.I I, p. 176.
63 A. Badenschi dă numărul 70, 1. P. Liprandi 300.
64 Lioţcandi, I. P., Documente ... Hăscoalb din 1821, vol. V, p. 330.
65 I. P. Liprandi, intr-o notă, arată că Emin Aga i-a confirmat toate acestea.
c ulese de la arnăuţi şi de la cîţiva căplta:n.i ai lui Iordache, care se aflau atunci
la Secu. (Ibidem, p. 330).
66

Laios, G., op. cit., p. 219.
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A doua. zi, j oi 6 7, la � 1, 1a prinz s-au aurit la Secu impuşcătJuri
şi s-Q prezentat Gheorghe Hoţul (foot hlaiduc in ll'Willţii MUillt.elniei, cola
boratorua lui l ord�) an'l.lllJţliruiJu-•1 pe acesta că turcii i-au atacat cu
mari forţe oamenii din vale. �i le-au ţinUit piept două ore, daT au
�it pnin a fi înrvi�i, mulţi din ei piernîndu-�Şi viialţa iar alţii oaii.
lorclaoh e Ol imp.iotuQ a oroonet să fie OCUipa.t€ imediat .J')02i,ţi.Ue de
iiipărare , fieoare de cite 20 de luptă•tori, reţinirud 1a mănăs1ire doar un
::!umăr m:k de oameni. P.oziţiile, pregătite dinainte, fiind ocupate, a tri
m� o uniitaltle :să-i îl111lî mpine pe turci.
Turcii s-au impărţi.t în ltrei coloane. Cei mai mmţi inain�u pe dru
:nul mare, dudnld cu diruşi� cî teva tunUii'i . CeiLalţi me��g,oou pe margi
-.jle munţi�or, din 001bele părţi ale văii, călăuzliţi de munte-ni şi de Wolf,
t..JD cunoscător � poteci:lor.
In C'ioanirea di'11111re avanJgQrrla Lu'l"Ce.ască şi uni.tat.ea eteristă m ulţi
':.Jl"Ci şi-au pierdut \Viaţa, dar .înţelegff nd d duşmanii erau foarte m u l ţi ,
� că-i incercuiseră pe fla:rucUiri, luptătlol"'ii eteri�i s....oau re tras . Nu peste
:n1.dt timp t UJOCi i s-au izblit de o ailtă rezistenţă şi au plătit din nou
ii:UIIlP' at.acu•l, dar .oamenii lui Iordache au fost iaa-ăşi sUiţi să dea înapoi,
:llepllti nd face f.aJţă atlacu1ui in Ja,n.ţ al duşman.u1llii .
Otornanii au distrus, în genere, repede meterezede e•teriştilor, deoa 
� foloseau tact.im illlCerc uirii, oare nu-i favori za pe aceş tia din urmă.
h timp ce oorpu! priocipal de armată inarnta loot pe drum, forţele
:tin margini se grăbeau să inJOeTCUiias'Că pe luptăltori. Pe u�timul meterez
au ajuns toarte f:o11ţe'1e turceşti şi iupta a foot cvuntă 68• Ea a ţinu t citeva
..lr"l'. lnronjuraţi oomplet şi fără altă scăpare, cei ataoa;ţi au reuşit să
�ă îtroetrfCltlfure cu săbii·1e şi să iasă. Mtaj:oritaJtea, in frulll.te cu căpi 
t.JDU l Iordache şi Fannaohe, s-.au oot:nas Jmgă mănăsti•re, ceilalţi, cu
lUaden MillovCII!'lOV'iti s-au imprăştiat prin păduri, nereuşind să ajungă
� de primii . Mll.iaden a .treotJJt �n Austlria şi cre acolo in Serbia, unde
;a fost ucis în mod l.a:ş, lin urma \ID!I.li ordin dat de MilliOŞ Obrenovioi 69•
Cei retlrlaşi Lîngă mănăstire au trecut pe .poziţie de luptă Ungă bise
!"ica Naşterii Sflînrht:lud Ioan Bateză:tlonll productnrl serioase pagube in a
micului, oare, ou toate incencăril.e n-a putlult âruailnrt:a . O unitate turceE�BCă
a pătruns at1.1!Ill0i pe marginea detaJLulllli dilllspre hiserioa Sfintului Nioolae,
t:� gcqJUl de a-i lovi din spate. Eteriştii care prevăzuseră pericolul s-au
rtV&s dinoolo rcle ziduri 70, în incinta rnăn.ăstli.ri i. l.Julpte1e din afara mă
::.islirii sin1 desorise de Wdli .ca şi de Hristos AI1.1851tasioo , care în raportul
Jilu v�tle de 7 morţi în partea etleoristă şi de 70 La tunci. Acelaşi lucru
il oontinn ă .şi spusele ţărlanlilor şi chiar ade ,tJui'Icilor. Mu1ţi .atU plecat
:iupă aceste !h.llpte spre graniţa austriecă şi au cerut a7Jil, predinrlu-şi
armPle.
� Ziua aceasta, dUPă .,oalendariu pe anul de La Hristos 1821 . . . Buda", f. 1 1
.=-1r la 1 septembrie. Deci lupta după Andronic Badenschl, a inceput la 31 august.
• Badenschi, A., op. cit., p. 20.
" Lipran d i . I. P.. Documente . . . Răscoala din 1821 , vol. V, p. 331 şi 454.
• Badenschi, A.. up. cit., p. 2 1 .
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Tm!Oii au ÎiliOe!pUit asediu! mănăstirii bombarddoo -o cu trei tunUri 71
în t imp ce spah iii au asaltat zidurile, pen.ti"U a o ouool"i , dar au .foot
obligaiţi să dea în:ajploi 72• De d ouă ori au înoeroat să u:r1ee pe zilduri lfără
să reu.şească 73. Atunci au hotărît să spamgă poarba cu un tnn �It
în faţa .intrării principale. Fooul etJeriştilfor a zădăTIIlil!c�t şi aJClelaStă acţi
une. Duşmanilor le-a rămas metoda cLasică de cucerire a cetăţilor : in 
oend1erea mănă.'llti'I'ii.
Andronic Badenochi scri e că turcii au înrepUJt prin a pune foc in
par tea bisericii Sfirutludui Nioolae, oare e.rta de lemn, de Uilllde el s-.a
extios in 1Joată mălnăst�reoa 74•
:M.ainusorisul de 1a Neamţ şi ool de la BitY.Jiioteca Academiei amimrt:esc
în genere că ,tJurcii au dat foc mănăstirii. Lipmnldi V'OI'beşte de f.ocul "dopu
rilor de cî[ţi (aruncate de 1:Jui"ci) şi care au nimerilt in srtUJful uscat.
Nimend n-a dm atooţie dintru îruoeput foouilu.i, fiim atenţi la duşman,
da.r incendiul s-a extins aşa de mu:lrt încît .n-au mai existat mdjloooe să-1
g.tingă 75• Hrilslbos Anastasios pretinde că tu rci i au pus foc in patru l,ocuri
ceea ce a :făcult oa toată lemnări-a să ardă 76• Despre ii1JO(mdiJul aoesta ar
putea fi Luată lin seamă şi însemna'l'ea de pe ms. 503, f . 92, de lia mă
n�tJ:irea Agapia, can:- spune : "Areastă stihire a sfjntului Ioan s...a-u
făcut la a nu� 1 8 2 1 dnd au năvălit turcii cu războ'i asupra volint:irilor
şi au ars sfîntă m onăstire a Sec ul ui unde să prăznuiaşte hramul mergă�
torul ui inainte".
:MlanusorisuJ d·�n Neamţ descr�e în mod drematic starea oolor care se
a11au indlişi intre ziduri în timpul inoondilului . Călugări , călugări.ţle, mi
'

reni

şi soţiile lor, a:lergau i!ngroziţi în toate pă·rţile să scape de flătări şi

nu-şi găseau salwrea decit .în beciuri. 'DabliOUl era completat de neche

�

fugind de co1'0-4oolo. Suferinţa aceasta a
diura>t, 13 zi'le timp 1n care n-au oprit bătăl ia nici un moment 77• Hristos
An!B5tasioo adaugă că multora le-au ars urechile şi aLtle părţi ale oorpu:lui.
Pieirea lui Iordaclle Olimpiotul ·corufomn tu�or acestor scrieri s-a
ÎIWÎlTlip]Jalt in trlmpud ilnron.diului . Zooima scrie că in timpul !locului,
Iordaoh.e a lu�at cu sine 12 oameni şi s-a uroat pe pi rgu l mănăstirii ,
UIIllde se găS€'81U cele maâ valoroase obiecte ale mănăsltirii oa să le salve'Z'e ;
acolo aflindu...se praf de pUlŞică 78 nu se Ş'tie cum a luat foc şi toţi şi-au
găsit mdarteia 79• And:ronilc Badenschi completează că în timp ce Iordache
era in turn·ul, al cărui acopei"iş de lemn a luat fuc, alU înceroot să ·cozatul dreznădăjduirt al

caiJ10r,

7 1 Bă:la:n, Th., op. cit., p. 71-73.
72 Lipramdj, 1 . P., Documente. . . Răscoala din 1821 , V, p. 331 .
73 Bălan, Th., op. cit., p. 71-73.
74 Badensohi, A., op. cit., p. 2 1 .
75 Liprandi, 1 . P . , Documente... Răscoala din 1821, voJ. V , p. 33 1 .
76 Bă:Wn, Th . , op. cit,. p . 71-73.
77 Neamţ, rns. 154, f. 99 r ; Documente... Răscoala dirn 1821, voi. loi i, p. 176.
78 Nu e exclus să se fi găsit intr-adevăr praf de ruşcă ascuns, căci cercetările
întreprinse in anii 1822, 1 823 şi 1825, ci nd Dracachi Roset şi alţi boieri şi-au cerut
lucrurile trimise la Secu, au dovedit că prilnllln! aJOeStea se aflau şi arme engle
zeşti (Documente.•• Rliscoala din 1821 , val. ITI, p. 177, nota 1).
79 Zosima, op. cit., p. 506.
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boare dar fuou!l intrat prin .fereştd a aprins praful de puşcă de acolo
şi toţi elin lbum au ars 80•
LiJprandi vorbeşte despre această înltimplalre în termenii urmă1ori :
"Căpitlanul Iord:aohe se afla abunJCi cu ŞEI1J)te oamM i îllltr-'llll1 oolţ al rnă
năBbirii, într-'llll1 mk turn care se rilcliioa deasupi'Ia zidul:ui. lnJceooiul
rxtin21i:ndu-se şi dE.'IVeniin:d general, a CUJpri.ns dinrt.r-odaltă mai ales colţul
Wlde se a:flla Iordadle ; scara tUII'Il1JUlui s-a prăbUJŞi t în curn�nrl, aieoperJ.?ul
s-a apr illiS şi !U.ălcări,le au cu:pri·ru; burnud din toate părţtle. ln aoo�i
timp tl\.n'lcii se îngrămăideau spre poa.clă. Toţi a.nnăuţii erau ocupaţi să
respingă pe duşman. Nimeni nu dădea o atenţie mai mare fooului care
se m ăn-a. Unii au au il i t numai că Iordoohe striga oova î.n limba amău.tă.
Xu exista 1n.să nioi un feil de mijioc de a-i veni în ajutor. Când inren
diul s-a Sltins, s-a.u găSJi1t cele 8 carlavi"e mai mult sau mai puţin arse .
Lui Ionlaohe îi arsese partea superioară a capului, pwtea stingă a piep
tului şi un picior. �ta a fost sfi'l"şi,tJu.l căpitanului Iordache, în oel de
al 49...:1€6 an de la J1181Şterea sa'' 8 1•
Călugărul bulgar de care aminteşte Covalevschi descrie faptele cu

totul all tlfel. Iordaah·e ar fi impărţilt oamooii în două, trimiţînd jumătate
din ei cu Fa:nmaJche să întoe11ae să rupă liniile tu !l"Ci l or oa să �asă d in in

fe�pt ·caire s-e. şi î.n.oe.I"IOa!t. De inidattă ce-au l'e�i't, însă, d uşmanii
şi s-a Î'nJCÎill'S o luptă 181pl"1gă î.ncît numai el şi alţi
ciţiva 8IU Slcăpail cu :viata. Găs.inrl porţile mănă&tirii deschiSe, turcii au
oăvăl.it in intci"i'Or, dar s-a produs o puiel'nică eJdp.lozie, provocată de
lordaohe, rărn.Bl> înăuntru, oare dăduse foc prafu lui de puşcă. Toţi au
•
sărit in aer împreună cu .tJurei i 82
ln prezoi1'tarea acestei întîmplări există multe neclarităţi. Nu ştim ,
de pi'Jdă, dm a1t:e Slurse, despre aoţi·unea lui Farmaohe reiattată mai sus.
E drept că şi l..lilprandi scrie despre o ieşire a e1eri:ştilor dtn mănăstire,
dar -aceasta s-.a pr<xl!U5 in ou ,tlotJul a'Jite împrejurări.

cerouire,

au năvăH,t peste e-i

Cind a murit Iordache, scrie acesta, şefia a luat-o Farmache şi a dat
se a;pere cu orice preţ împotriva tu roilor . După patru zile
aceştie au l1elll!Şit să deschidă oomplet poartla. Farnnache a ord"Onat să fie
astupată cu oai morţi şi di.verse maJteriale. ln1tre timp, Salih Paşa, proas
păt veni1t La Secu şi aducînd patru tunuri , a ocrlwat să fie at!a.cată
p:m-ta. Farm:adle, în�legMlid intenţiile lui, a oprit !locul, lăsînd pe tui"ci
să se apvapie. Cînd aoeştioa se aştepbalu mtai puţin, a deschis asupra 10'1'
un foc năpr.azniJc şi ou 160 de oameni (ooa jumătate din luptătorii din
mănăstire şi deci coruform ou spusele cli!Lu:gărului bulgar) a ieşit şi i-a
atacat pe tu:nci, prod.itlJaîndu-l<e maa-i pagube 83•

ordin să

Despre atalcul tmdlor asupra porţi'i m ănăs ti ri i şi pieTderile grele
suferite de ei , scrie Wolf, manuscrisul de la Neamţ şi cel de la Biblio
teca Abarlemiei . Nilc:i un d'oou rm:>111 t cunoscut pînă astă7Ji, însă, nu amin
teşte de mOOJr.te.a căpita1111.1!lu i F1al'1111810he l:a !lUptele de la mănăstirea S&u .
III
Il

12

13

Baden.schl, A. , op. cit., p . 2 1 .
Uprandi, 1. P . , Documente... Riiscoa.la din 1821, voi. V, r . 331 ş i 442.
Of. Scribaln, A. op. cit., p. 427.
Llprandi, l . P. Documente... Rliscoala din 1821, voi. V, p. 332 şi 443.
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Neindoicts, căh.J.gărul bulg.air a luptalt la ·1,821 şi a lii.Lalt parte la bătă
lia de ila Seou, dar, după părerea niOaS'tră, a fost ui1lll'l din rei care
au luptat La metel"eze, sau din acei oare au ieşi·t să ·a.taJce pe turoi , fără
a !initJelege SK.XJPul lui Fannaohe. El a reuşit să smpe d·in încen:u.ire, iar
mali tirziu mntezia sa a dooabura.t r€\al1iitatea. In ce pri'V'eŞte moartea lui
Iordacll e poa1te ;n�oi nu o Oll!IlOŞ'tea , dacă p.res.upunem că faptul s-a ţinu t
secret, oa să nu � produJCă panică in rindul luptătorilor ; mai tirzJu el
a aflat versiunea ou anltilcarea în aer şi a arloptat-o. Aşa, credem, se
ex:plică şi aru.zaţirl.e nefundaite arunmte asupra lu[ Farrnaohe de Anonl
mull 84 d4Jn 1 82·1 pe oane-1 publică Maa'Sihall, de Ilie Fotemo 85, de X·odi
Los, de Filimonas 86, ş.a. oare şi-au adunat datele de la perSioane rerru 
gia•te pe teri'l'al"i1ul aJUS!tr.iac şi care nu h.lla.Seră pante pîiilă la sfîrşit la
luptele de ia Secu.
In ce-l priveşte pe Iordache Olimpiotllll. problema este spinoasă.
Viaţa şi activitatea luJ este multillateraiă, iar în jurul lui s-a creat un
adevăm'at mit. Nu e de mirare �i, cind cul1i081Ştem precis că lupta de la
Secu unde şi�a găsit moartea, a luat sfîrşit la 12 septembrle 1 82 1 , că la
Odessa şi in alte părţi ale Rusiei cioculau .zvolliUII'i că el făcea, pe la s-fîr
şitul !ui septembrie
inceputul lui octombrie, minuni în Ţm-a Româ
nească 87.
Toate acestea se explică prin faptul că ş ti ril e intirziau, în timp <.:e
evenimenOOle se desfă�rau fulgerător. Iată, însă, că oeocetătorul G. Laios
a descoperit la -arhirvele austriece o proclama'U.e a l ui Iordache Olimpiotul
datată 1 octombrie 1821 , emisa la Hermansbadrt (Sibju) 88• Laios nu-şi
exprimă nici o părere în legătură cu aces t ·act. Credem că e vorba de o
proclamaţie dată după infringerea de la Drăgăşani , cind A1e�andru Ipsi
lanti a trecut giWtiţa austriacă, în •timp ce Iordache Ol impiot ul a hotărît
să conti nue lupta şi s� drus la Curtea de Argeş să se tmească cu Far
mache. Data a fost, probabil, pusă de un eterist oare avea proclamaţia
şi oare La 1 octombrie se afla la Sibiu .
Mult timp după moartea lui Iordache s� crezut că el m ai este in
viaţă. Astfel la 24 iulie 1 826 Dimitrie Macedons.kli, care imprumwtase La
16 februarie 1821 l ui Iordache 2500 ducaţi austrieci, potrivit unui docu
ment scris de Tudor Vladimirescu, a intentat, impotrirva Stan.ei, un pro
ces ou scopul de a-şi obţine banii, pe care soţia lui Iordache 89 r ef uza să
i-i inapoieze. Intr-o scrisoare a lui Dimitrie Macedonschi se spune : "Insă
cum acest datornic al meu a rămas atunci in Ţ1811'1a Românească, şi eu
locuinţa lui pînă acum nu am putut-o af.la, iar soţia lui, Stat118., cu copiii.
-

87

CI. Documente .. . Rdscoala din 182 1 , vol. I V , p. 273.
op. cit., p. 163-164.
Phidemon, 1 . , op. cit., tom. Il, p. 209-2 1 1 .
Cf. Sake-1liarlou G . Salre11airiou, Philike Etairia. En Odysso 1909, p . 160-161,

88

Laios, G., A nekdotes epistoles kai eggrapha tou 1821. Istoria dokoumenta

8�

as Phote!.nos, El.,
86

224, 227--228, 229.

apo ta Aystri.aka arheia. Aibhena, Dirhros, 1958, p.

240, ne. 198.
Stana fusese cAsAtorită mai inainte cu haiducul Velco Petrovici din Crajna.
Ela se trăgea, după ·� crede M. Romăne;cu. diln Zajblr. (Cf. M . .Rom.ă.nesoou ,
Contribuţii la cunoaşterea luf Tudor Vladimirescu, în rev. "Balcania" V, nr. 1 (1942),
p. 21, nota 5).
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3pUilea intotdeauna că ea îşi aşteaptă bărbatul , iar pe lîngă altele şi
impr-ejurări deosebite m-au făcu t să aştept sosirea. lui . Insă cum acum
pomenita soţie S ta noa s-a căsătorit aici cu un altul, apoi şi t reb uie de pre
�upus că bărbatul ei şi datornicul meu nu mai este de acum in viaţă şi
ayerea lui trec e in miini străin·e . . . ''. Macedonschi cere "să se sechestreze
toată averea datorn icului meu O.limpiotul" Şi "a se da subt tutelă, pină
la majora:tul copiilor răposatului, căci in actualul e i bărbat, fost arnăut
:.a răposatul, nu este nădejdea că v'a pu tea păstre werea orfaniaor" �0•

Stana, la rind ul ei a protestat impotriva lui Macedonschi că răspîndeşte minciUJI1!.i prelillti:ndeni precum că soţul ei ar fi în v:i.aţă � 1 •
Se inţel ege, nu putem crede din cel e de mai sus, că Iordache Olim
piotul s-ar fi inţ\eles cu Stana oa el să rămînă in umbră tot restul vieţii
numai şi numai să soape de urmăritorii săi, credito.rti.. O asemenea acuaa
Pe ar irusemna un :ultr:agiu a!dus memori•cli h.1.ptătorului, a că rui caracter
lllles nu indreptăţeşte asemenea supoziţii. De altfel, ch iar in timpul amin
titului proces, Mihail Bairactarul , totdeaun a towrăş de incredere al lui
Iordache Olimpiotul, a declamt categoric că acesta şi- a pierdut viaţa in
182 1 . Pe de altă parte raportul lui Hni5tos An<lBtasios, care a luat .par te
pi.nă la sfî rşit la luptele de La Secu, nu lasă nici o î ndoială că Iordache
� pierit aool o. "Căpitanul Iordache cu 1 0 oameni - scrie Hristos Anas
tasios - s-a urcat ·pe P i rgurl unde şi-au găsit moartea din incend iu , de
oarece focul c uprinsese scărHe de lemn. Acestea s-au intimplat în prima
zi a asedin..Llui. S-a s tins focul şi ne-am înşi rat pe zidurile mănăstirii ca
si o apă răm şi am rezis tat după moartea că pi tanului I ordache, încă 1 0
zile impotriva at acu rilor turcilor" �2•
Manuscrisul de la Neamţ �i ce le l alt e scrieri cunoscute spu n că au
f"'?Zistat 1 3 zile. La fel spnne şi Liprandi. El scrie că in a 1 2-a zi s-a in
:-etat lupta şi au incepu t tratativele, iar in a 1 3-a zi eteriştii ş i- au predat armele 93•
Ded Iordache Olimpi otul a mud t la 1 septembrie 1 82 1 . Gloria luptei
aparţine eteriştilor şi lui Ioan Fannache, care a preluat co nducerea după
moartea căpitanului Iordache.
•

·

F.teriş tii au dat dovadă , in această luptă in<.>g ală , de o vitejie fără
�n şi de un adinc simţ patri otic. T re isprezece z.ile au respins atacu
!'lle duşmane şi au rezistat foamei şi setei . Două ah.curi consecu tive ale
IW'Cilor au fost res pi n se cu mari pierderi de pa r t e & atacatorilor. Nein
lricatul Farmache, răni t de citeva ori, conducea pe "liberii asediaţi" 94 şi
ii incuraja cu bărbăţia sa. Cu incetul însă, g reutăţ i le materiale, mai ales
lipsa prafului de pu�ă, i-au obligat să oaute o ieşirt-, lucru dori t şi de
fllrd , care nu reuşeau să - i învingă. Astfel ,au ajuns l a t rata ti v e şi prin
intermediul agentului austriac Wolf, care le-a garantat viaţla şi re tr age�

Cf.

94

Expresia

Documente ... Răscoala

din

1 82 1 , voi. I I I , p.

359.

9 1 Ibidem, p. 363.
92 Bălan, Th., op. cit., p. 71-73.
91 Liprand i, 1. P., Documente ... Riiscoal.a din 1 821, voi. V, p. 332-333.
il
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rea nes tingherită spre zona austriacă ,

16

au predat armele şi au deschis

porţile mănăstirii.

Turcii au inciiroat armele eteriş tilor in căruţe şi le-au scos di n mă
năstire ; apoi s...au luat fiecărui eterist date biografice . Cînd această for
malitate s-.a terminat, paşa le-a ordon at să treacă in curtea mănăs tiri i.
Eteriştii au inteles că au fost Îf1.'ielaţi şi că-şi VOT găsi moartea. D uşma
nii au pătruns inăuntn1 şi au î nceput să taie oame ni neinannaţi. "�ti
nenorociţi, in ciuda stării lor, scrie Liprandi, se apărau ou orice le că
dea în mînă şi in acest chip au :fost omorîţi peste 40 de turci, dintre
care multora li s-a răsucit capul, ceea ce dovedeşte apărarea disperată
a �acestor vi cti me ale perfid iei paşei şi a lui Wolf" 95•
Douăzeci de etertşti , <ooruform manuscrisului de la Neamţ, ;aJSJcunseseră
arme şi cind t'Uil'cii au in trat să-i taie, au scos săbiile şi-au deschis drum
şi au fugit. Trei din ei , oare au reuş it să ia cuţite vechi anmcate, au
reuş1t să străpu ngă mulţimea turcil01', dar au fost omorîţi d e gtoanţc
lîngă .păd ure. A scăpat de la moarte şi tm evreu care s-a turcit, precum
şi Tufecci Nicola, armurierul e teri ş ti l or, pe care l-a l uat cu s i ne coman
dantul ortei 29, însă la Iaşi a găsit prilejul fav orabil şi a fugjt in H. usi a '6•
A scăpat de aseme ni Hristos Anast.asios, pe care il luaseră turcii călăuză
spre o mănăstire" in di recţia Pietrei", mănăstire ce voiau s-o jefuiască.
Noaptea, inainte de zorii zilei , cind turcii d ormeau , un că lugăr l-a
dezlegat şi 1-.a ajutat să fugă. După patru zile a ajuns la graniţa austriacă.
Acolo a rămas 8 ;lile, pî nă cind s-au adunat şi alţi refugiaţi. Toţi ceilalţi
care erau la Soou, mireni şi călugări şi 300 eterişti au fost m ă cc lari ţi de
soldaţii lui Salih pa.şa .
Pe Farmache, ou 20 de eterişti şi trei căl ugă riţe i-au adus la I aşi şi
de aici i�au trimis la Constantinopol, unde au fost ucişi la 28 octombrie
1821 in cartierul Pera 97• Călugăriţele au fost vîndute.
Potrivit lui Badenschi şi manuscrisului de la Neamţ, fur�le otomane
au lăsat sub zidurile mănăstirii Secu 6000 de morţi 98• Aceştia toţi, impr�
llll1ă cu eteriştii şi ceilalţi morţi a'll fost îngropaţi, cu aprobarea paliei ,
lîngă mănăstire, i n mari şanţuri săpate d e sătenii diţt i mprej urimi . Numă
rul morţilor est� poate exagerat, dar indică totuşi că tW'cii au suferi t
serioase pierderi. O scrisoare datată 27 septembrie 1821 rela t ează , d e
asemenea, despre aceste pierderi : "Turcii sînt sălbatici de cind s-au
intors din sus, fi ind că i-au nimicit eteriştii . Acum am auzit că s tri ng
căruţe din sat e ca să se d ucă dracului şi mai departe " 99 •
Acesta a fost sfî rşi tu l Juptei de la Secu, la 1 2 septembrie 1 821 100 şi
al operaţi u ni i eteriştilor in Principatele dunărene. Singele vărsat aic i d e

95

Liprandi. I. P . . Documente.. . Răscoala din 1821 , voi . V, p. 333.
p. 334.
Oţ.etea, A., op. cit., p. 449. nota 51 ; Documente . . . Răscoala din 1 82 1 , vol. II,

96 Ibidem,

97

p. 357, nota 1.

91 Dintr-o foaie de socoteli din 1822 : "Adunarea scăderilor acestei semi", aflăm
că operaţiunile impotriva Slatinei şi Secului au costat Moldova 1 1.505 le i şi 60 de
bani (Cf. Documente . . . Rliscoala din 1821, vol. III, p. 273 nota 1>.
99 Documente .. . Răscoala din 1 821 , voi. II, r . 357.
too Ibidem, voi. I.JI , p. 177, nota I şi voi. V, p. 334, nota. (Ioannis Fillmonas şi
Spyridon Trlcupis susţin că s-a terminat la 22 septembrie).
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luptătorii români, greci, sirbi şi bulgari n-a curs în zadar. Mişcarea revo
luţionară d:in Principate, chiar dacă nu şi-a atins scopul, �ra absolut
oecesară, cu toate sacrificiile e norme suferi te de poporul român şi de
elenismul din Principate. Sultanul temindu-se de Rusia, s-a văzut si li t
să 8n.lll<!e aici forţe serioase şi să menţină altele în cetăţile Brăila, Silis
tra, Vidin, etc., 10 1 fapt eare a permis forţelor luptătoare drin Grecia să
se intărească şi pînă la urmă să învingă, cu toată opoziţia Sfi ntei Ali
mţe. Elibera.Tea unei părţi din Grecia n-a i nsemnat numai o breşă in
sistem'lll multinaţional al Imperiulu i otoman, dar ea a dovedi t tuturor
popoarelor asuprite, şi îndeosebi celor din BaLcani, că nu şi var căpă'ta
.tevărata independenţă naţională decît prin luptă proprie şi prin sacri
-

ficii serioase.

LA 1-'IN DE L'ACTION HETAIRISTE DANS LES PRINCIPAUTf:S ROUMAINES
Rcsum�

Le mouvement hetairisle dans les Principautcs Danubicnncs comple comml'
page d'epopee dans l'histoire de la lutte des peuples ba1kaniques, lies frater
adlement pour la dellvrance nationale, contre l'Empire ottoman.
Le sujet du presente ouvragc, c'est la fin de ce mouvemcnt, la marchc herolqu:'
dl'5 combattants diriges par Iordaki Olimpiotul et Ioan Farmaki de Valachic Pn
Moldavie et la Iutte du monastcre Slatina et Secu (au nord de la Moldavie). lordaki
�limpiotul est mort le 1-er septembre 1 8 2 1 , au debut meme des Iuttes de Secu.
loD Farmalci .prend l<a d iT'EIClion e-t la resistance dure erlCQT(' 12 jours. L€5 hetai
� ont prouve dans ce combat inegal (en:viron 300 het.a.Lrisbes contre plus de
;ooo Tw-cs) une bravoure sans pareil et leur profond patriotisme. Nonnalei1U:'ll t,
k-ur resistance n'a pas dure longtemps. La monastere Secu tombe le 12 septem
bre 1821. C'est la fin des operations hetairistes dans les Principautes Danublennes.
Ce sont la reaction de la Sainte Alliance, l'anatheme du Patrlarche de Constan
tinopOl. le desaveu du tsar Alexandre I-cr et en special les dissenslons entre les
di:rigeants, qui ont mene ă l'echec relativl'ment rapide du mouvement. Mais
quoiqu'elle n'ai.t pas atteint son but dans les Principautes, la lutte des Roumains,
Grecs, Bulgares, Serbes, Albanais n'a pas ete inutile. Elle a contribue a renforcer
la revolution grecque, et elle a encourage les autres peuples opprimes dans leur
1:utte de dellvrance.

uoe

101

Cf. Hurmuzac!Ji , Scria Nouă, I I, p. 770 !, i urm.
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Neindoicts, căh.J.gărul bulg.air a luptalt la ·1,821 şi a lii.Lalt parte la bătă
lia de ila Seou, dar, după părerea niOaS'tră, a fost ui1lll'l din rei care
au luptat La metel"eze, sau din acei oare au ieşi·t să ·a.taJce pe turoi , fără
a !initJelege SK.XJPul lui Fannaohe. El a reuşit să smpe d·in încen:u.ire, iar
mali tirziu mntezia sa a dooabura.t r€\al1iitatea. In ce pri'V'eŞte moartea lui
Iordacll e poa1te ;n�oi nu o Oll!IlOŞ'tea , dacă p.res.upunem că faptul s-a ţinu t
secret, oa să nu � produJCă panică in rindul luptătorilor ; mai tirzJu el
a aflat versiunea ou anltilcarea în aer şi a arloptat-o. Aşa, credem, se
ex:plică şi aru.zaţirl.e nefundaite arunmte asupra lu[ Farrnaohe de Anonl
mull 84 d4Jn 1 82·1 pe oane-1 publică Maa'Sihall, de Ilie Fotemo 85, de X·odi
Los, de Filimonas 86, ş.a. oare şi-au adunat datele de la perSioane rerru 
gia•te pe teri'l'al"i1ul aJUS!tr.iac şi care nu h.lla.Seră pante pîiilă la sfîrşit la
luptele de ia Secu.
In ce-l priveşte pe Iordache Olimpiotllll. problema este spinoasă.
Viaţa şi activitatea luJ este multillateraiă, iar în jurul lui s-a creat un
adevăm'at mit. Nu e de mirare �i, cind cul1i081Ştem precis că lupta de la
Secu unde şi�a găsit moartea, a luat sfîrşit la 12 septembrle 1 82 1 , că la
Odessa şi in alte părţi ale Rusiei cioculau .zvolliUII'i că el făcea, pe la s-fîr
şitul !ui septembrie
inceputul lui octombrie, minuni în Ţm-a Româ
nească 87.
Toate acestea se explică prin faptul că ş ti ril e intirziau, în timp <.:e
evenimenOOle se desfă�rau fulgerător. Iată, însă, că oeocetătorul G. Laios
a descoperit la -arhirvele austriece o proclama'U.e a l ui Iordache Olimpiotul
datată 1 octombrie 1821 , emisa la Hermansbadrt (Sibju) 88• Laios nu-şi
exprimă nici o părere în legătură cu aces t ·act. Credem că e vorba de o
proclamaţie dată după infringerea de la Drăgăşani , cind A1e�andru Ipsi
lanti a trecut giWtiţa austriacă, în •timp ce Iordache Ol impiotul a hotărît
să conti nue lupta şi s� drus la Curtea de Argeş să se tmească cu Far
mache. Data a fost, probabil, pusă de un eterist oare avea proclamaţia
şi oare La 1 octombrie se afla la Sibiu .
Mult timp după moartea lui Iordache s� crezut că el m ai este in
viaţă. Astfel la 24 iulie 1 826 Dimitrie Macedons.kli, care imprumwtase La
16 februarie 1821 l ui Iordache 2500 ducaţi austrieci, potrivit unui docu
ment scris de Tudor Vladimirescu, a intentat, impotrirva Stan.ei, un pro
ces ou scopul de a-şi obţine banii, pe care soţia lui Iordache 89 r ef uza să
i-i inapoieze. Intr-o scrisoare a lui Dimitrie Macedonschi se spune : "Insă
cum acest datornic al meu a rămas atunci in Ţ1811'1a Românească, şi eu
locuinţa lui pînă acum nu am putut-o af.la, iar soţia lui, Stat118., cu copiii.
-

CI. Documente .. . Rdscoala din 1821 ,
as Phote!.nos, El., op. cit., p. 163-164.

8�

86

Phidemon, 1 . , op. cit., tom. Il, p. 209-2 1 1 .

87 Cf. Sake-1liarlou G . Salre11airiou,

224, 227--228, 229.
88

vol. I V , p. 273.

Philike Etairia. En Odysso 1909, p . 160-161,

Laios, G., A nekdotes epistoles kai eggrapha tou 1821. Istoria dokoumenta

apo ta Aystri.aka arheia. Aibhena, Dirhros, 1958, p.

240, ne. 198.
Stana fusese cAsAtorită mai inainte cu haiducul Velco Petrovici din Crajna.
Ela se trăgea, după ·� crede M. Romăne;cu. diln Zajblr. (Cf. M . .Rom.ă.nesoou ,
Contribuţii la cunoaşterea luf Tudor Vladimirescu, în rev. "Balcania" V, nr. 1 (1942),
p. 21, nota 5).
89
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Datorită acestor împrejurări, ideea unei reviste de specialitate, avind
meni rea at1t să dezvolte cercetările istorice eîot şi să le popularizeze, a
trebuit să apară de iim pu riu . nArhiva româneascătt a lui Mihail Kogăl
niceanu şi "Magazin i storic pentru Dacia tt al lui August Treboniu Lau·
rian şi Nicolae Bălcescu sînt, fapt semnifi cativ , primele noastre publica
ţii de speciali113te şi printre primele reviste de istorie din Europa . Chiar
înaintea apariţiei lor, in 1 839, se mai făcuse încă o incercare sim ilară ,
neizbutită însă. Tocmai asupra acestei cheSitiuni, ma i puţin cunoscute, ne
vom opri în rînd urilt- de fa ţă , încercînd să a ducem unele precizări pe
care le considerăm utile pentru cunoaşterea evoluţiei din acel moment
al istoriografiei noastre.
Autorul acestei prime încercări d e a crea o rev is·tă românească de
istorie este Alexandl"u Popovici , originar din nord ul Moldovei 4 şi născut
in 1 785 5• De profesie i ngin er hotarnic - fapt revelaltor pe ntr u preţui
rea de care se bucură istoria din partea intelectualilor epocii , indiferent
de profih1l lor -, stabilit la Cerneţi, el devine apoi ninginer al noului
oraş Severin" 6• După aprecierea din 1 8 4 1 a lui Kogăln i ceanu, Alexan
dr,u Po povici ar fi f ost chiar ncel mai învăţat dintre toţi românii în
ştiinţa istoriei naţionale", timp de aproape patruzeci de ani Sltrăduin
du-se să culeagă informaţii şi documente privitoare la trecutul nostru 7•
In această privinţă el a fost ajutat de faptul că meseria de inginer
hotarnic l-a ajutat să cunoască foarte bine regiunea, el folosind frec··
ventele sale d eplasări necesi-tate de profesie şi pentru depistarea restu
rilor arheologice, despre existenţa cărora este informat şi de diferiţi
cunoscuţi, mai ales că tocmai acum incepe să se accentueze preocuparea
pe-ntru monume ntele şi obiectele anJtice. Se poate considera chiar că
Alexandru Popovici este primul arheolog român 1• In acel�i timp, el
cercetează şi scrierile autorilor antici referitoare la români. AL Popovici
a reuşi·t, astfel, să adune un vast material documentar privind istoria
noastră veche.
Ideologia generatiei române de la 1848 din Transilvania, Bucureşti, Editura poli
tică, 1968, p. 162-174 ; V. Cristian, Opera istoricii a lui Damaschin Bojincă , in
"Analele şWnţifice ale Universităţii ,. Al . 1. Cuza" din Iaşi", s. III, a. Istorie, tom.
XVII (1971), 11a&c. 1 , p. 54-57.
4 ,.Arhiva românească", I (1840-1841), p. 369.
.
5 Intr-o scrisoare adresată lui Bariţiu, la 12 februarie 1847, Al. Popovici
arăta cA are 62 de ani (Bi b l. Acad., Mss. rom. 1 004. r. 160).
6 Actualul oraş Drobeta Turnu Severin a fost fondat în 1833. Al. Popov i ci a
locuit totuşi in continuare la Cerneţi dupA cum rezultA din lista .. prenumeran
ţllor" la .,Foaie pentru minte, InimA şi literatură" din 1838.
7 ,.Ariliw român("a&Că", I (1840-1841), p. 369.
a Este greu de precizat dnd şi-a Inceput el investigaţiile arheologice, amin
tita. afinnaţie a lui Kogăln i cea nu privind preocupArile istorice ale lui Al. Pupovici
filnd ImprecisA. Intre bogatele InsemnAri ale acestuia (Note fi date arheologice
fi fstorice, Bl bl . Acad., Mss. rom. 291 , 192 f.) este intercalată insă şi o listă de
�heoLbuieU ldin �li 1823-1836 (Ibidem. f. 28 v-33 v.) ce('Q ce ne permite să cre
dem el preocupirtle sale arheologice au inceput oricum Inainte de 1830, fiind
an terioare deci acelora ale lui Gh. Siulescu, care are InsA
meri tul că . le-a
publicat.
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rea nes tingherită spre zona austriacă ,

16

au predat armele şi au deschis

porţile mănăstirii.

Turcii au inciiroat armele eteriş tilor in căruţe şi le-au scos di n mă
năstire ; apoi s...au luat fiecărui eterist date biografice . Cînd această for
malitate s-.a terminat, paşa le-a ordon at să treacă in curtea mănăs tiri i.
Eteriştii au inteles că au fost Îf1.'ielaţi şi că-şi VOT găsi moartea. D uşma
nii au pătruns inăuntn1 şi au î nceput să taie oame ni neinannaţi. "�ti
nenorociţi, in ciuda stării lor, scrie Liprandi, se apărau ou orice le că
dea în mînă şi in acest chip au :fost omorîţi peste 40 de turci, dintre
care multora li s-a răsucit capul, ceea ce dovedeşte apărarea disperată
a �acestor vi cti me ale perfid iei paşei şi a lui Wolf" 95•
Douăzeci de etertşti , <ooruform manuscrisului de la Neamţ, ;aJSJcunseseră
arme şi cind t'Uil'cii au in trat să-i taie, au scos săbiile şi-au deschis drum
şi au fugit. Trei din ei , oare au reuş it să ia cuţite vechi anmcate, au
reuş1t să străpu ngă mulţimea turcil01', dar au fost omorîţi d e gtoanţc
lîngă .păd ure. A scăpat de la moarte şi tm evreu care s-a turcit, precum
şi Tufecci Nicola, armurierul e teri ş ti l or, pe care l-a l uat cu s i ne coman
dantul ortei 29, însă la Iaşi a găsit prilejul fav orabil şi a fugjt in H. usi a '6•
A scăpat de aseme ni Hristos Anast.asios, pe care il luaseră turcii călăuză
spre o mănăstire" in di recţia Pietrei", mănăstire ce voiau s-o jefuiască.
Noaptea, inainte de zorii zilei , cind turcii d ormeau , un că lugăr l-a
dezlegat şi 1-.a ajutat să fugă. După patru zile a ajuns la graniţa austriacă.
Acolo a rămas 8 ;lile, pî nă cind s-au adunat şi alţi refugiaţi. Toţi ceilalţi
care erau la Soou, mireni şi călugări şi 300 eterişti au fost m ă cc lari ţi de
soldaţii lui Salih pa.şa .
Pe Farmache, ou 20 de eterişti şi trei căl ugă riţe i-au adus la I aşi şi
de aici i�au trimis la Constantinopol, unde au fost ucişi la 28 octombrie
1821 in cartierul Pera 97• Călugăriţele au fost vîndute.
Potrivit lui Badenschi şi manuscrisului de la Neamţ, fur�le otomane
au lăsat sub zidurile mănăstirii Secu 6000 de morţi 98• Aceştia toţi, impr�
llll1ă cu eteriştii şi ceilalţi morţi a'll fost îngropaţi, cu aprobarea paliei ,
lîngă mănăstire, i n mari şanţuri săpate d e sătenii diţt i mprej urimi . Numă
rul morţilor est� poate exagerat, dar indică totuşi că tW'cii au suferi t
serioase pierderi. O scrisoare datată 27 septembrie 1821 rela t ează , d e
asemenea, despre aceste pierderi : "Turcii sînt sălbatici de cind s-au
intors din sus, fi ind că i-au nimicit eteriştii . Acum am auzit că s tri ng
căruţe din sat e ca să se d ucă dracului şi mai departe " 99 •
Acesta a fost sfî rşi tu l Juptei de la Secu, la 1 2 septembrie 1 821 100 şi
al operaţi u ni i eteriştilor in Principatele dunărene. Singele vărsat aic i d e
Liprandi. I. P . . Documente.. . Răscoala din 1821 , voi . V, p. 333.
p. 334.
97 Oţ.etea, A., op. cit., p. 449. nota 51 ; Documente . . . Răscoala din 1 82 1 , vol. II,
p. 357, nota 1 .
91 Dintr-o foaie d e socoteli din 1822 : "Adunarea scăderilor acestei semi", aflăm

95

96 Ibidem,

că operaţiunile impotriva Slatinei şi Secului au costat Moldova 1 1.505 le i şi 60 de
bani (Cf. Documente . . . Rliscoala din 1821, vol. III, p. 273 nota 1>.
99 Documente .. . Răscoala din 1 821 , voi. II, r . 357.
too Ibidem, voi. I.JI , p. 177, nota I şi voi. V, p. 334, nota. (Ioannis Fillmonas şi
Spyridon Trlcupis susţin că s-a terminat la 22 septembrie).
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veşte asupra acestor provincii". Urma apoi să se dea d enumid le antice
şi moderne ale oraşelor şi cetăţilor din aceste regiuni 1\ ;,fără de a căror
descrh:II"e nlickd.ată istoria patriei noaS't.re n.u se poate akătui, fiin d
încurcată de neajunsuriLe autorilor streini, cu care ne-aru �n'aollţat pînă

acum". Următoarele două puncte se referă
la pătrunderea diferitelo r
popoare străine în Dacia, pînă în momentul cuceririi romane 1 5• Punctul
al .cin.ci'lea îşi tPf!Opu nea să prC'dzc�e "hobarălle Daciei vechi şi nouă î n
fieşcare sută d e ani ş i ce au priceput geografii vechi sub nume d e
Schitia, SărmaUa , Dardania, T rada , M esia ; după aceasta, Dacia l u i
Trai•an ş i Dacia l u i Aurelian, Tran sa l pina ş i cea d in t re ripe Valel'l�.
l liria, Panonia, Galogrecia", iar următorul era rezervat pentru " d escrie
rea antichităţilor găsite pînă acum în provinciile acestea(', punct care
trebuia să includă, probabil , publicarea mai ales a cercetărHor ingin e
rului din Severin. Altte două puncte privesc istoria a utohtonilor pînă în
vremea lui Augustus şi colonizarea romaa1.ă 1 6• Punctul al nouălea "va
urma înaintarea i storiei de la î mp ăratu l Traian necurmat pînă la veni
rea turcilor în Europa('· Ultimele două puncte se refer ă la creştinarea
Daciei şi evoluţia ei religioasă 1 7, ca şi la "starea cea politicească şi mili
tă'l"eBScă a romanilor".
Toate aceste probleme urmau să fie tratate pe baza informaţiilor
oferl\e de "autorii cei mai clasici ai grecilor şi romanilor" in rindul
cărora sint menţionaţi Herodot, Strabon, Appian, Ptolemeu, Dio Cassius,
Polibiu, Florus ş. a., folosiţi, de altfel, de A. Popovici în diferite scrieri
ale sale. Acesta considera că realizarea initiativei sale va aduce un pro
fit extrem de important cercetărilor istorice ro mâneş ti . După părerea sa,
"nici un autor român (muntean - n. n.) sau moldovean n�au scris mai

mult fără n umai cît au găsi>t scris de vomicul Nestor Ureche 18, Miron
Costin, prinţul de Cantemir ; pentru Ţara Românească în să numai logo
fătul Greceanu, pe vremea lui Constantin
Brînoovean u şi după dînşii

- să observăm omiterea reprezentanţilor Şcolii ardelene - s-au în
demnat nemţi, unguri, italieni , franţuzi a scrie de provinţiile aceste, fără
14 "Numirea oraşelor şl a cetăţilor după vremea lui Herodot din veacul per
sfenilor, Galateenilor, Machcdonenilor, Antioh-Cel-Mare, Mitridat, Pompeus, Au
gustus, I mpăratul Traian şi ale următorilor lui şi cum s-au numit la acele timpuri şi cum se numesc acum", (V. A. Urechia, op. cit., p. 1 42).
15 "3. Descălecarea Galateenilor, Persienilor, Machedonilor, Romanilor şi altor
noroade intr-aceste provinţii ; 4. Făptuirile lor pină ce s-au românit, au eşit de
aici, şl au alcătuit nouă regate sau împărăţii" (Ibidem).
16 ., 7. După aceasta se va scrie istoria Geţilor. Galateenllor, Schiţilor şi a
altor ghlnte pînă la Augustus ; 8. Coloniele aduse de romani, de la AugustUs şi
pină la despărţirea împărăţie'! răsăritului dC' a p us , adică a scaunului Romei şl
Constantinopolului" (Ibidem, p. 1 42-143).
17 "Episcopatelc alcătuite de Constantin Magnus in provinţiile acestea. ·Pa
triarhia alcătuită de impăratul Iustinian. Soboarele ţinute in provinţiil!O' acestea.
Intrigile papilor de la Roma şi intind10>rea lor. TraducerC'a sintPi Scripturi cu
litere gotice în oraşul Suceava. Traducerea cărţilor cu slovt> cirllice in mona"Sti
rea Strlhaia. Ungă Motru, j udeţul Mt>hedinţi. Lăţirea lor la Novgorod: Cuviosul
Nestor este român şi cu scris numai pentru Dacia ş.c.l." (Ibidem, · p. 143):
11 Pînă la Xenopol, Letopiseţul lui Grigore Ureche a fost atribuit de mulţi
istorici tatălui său Nestor.
·

·
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a cerceta şi a pă trunde fiinţa ad€văt-ului".

In felul acesta ei nu au putut
.:unoaş te importanţa deosebită a teritoriului fostei Dacii, unde .,J8 stat
odaiă rteatrul oel mare l(ll inrtîmplărilm", cu importante consecinţe pentru
Europa 1 9 • Prin ma ter ialele publicate in "Dachia veche şi nouă", consi 
dera Al . Popovid, "socotesc că vor fi îndem naţi autorii altor staturi,
ce au scris asupra acestor provinţii, a-şi îndrepta istoria pa·triei lor" 20 •

El pornea aici de la ideea, bine conturată în epocă, a neces ităţii subli
�ierii rolului pe care româ nii 1-au avurt; in istoria universală şi a impor-
tanţei pe care, în consecinţă cunoaşterea is torie i lor o are pentru înţe
2
;egerea generală a evoluţiei Europei 1 •
Scopurile i ng i nerului moldovean din Turnu
Severin sînt, ast fe l ,
deosebit d e ambiţioase. El u rmărea oa, în pagini le revis�ei sale, să re
zolve i ntre a�a noastră istorie pînă
la sfirşirtul sec o lului al XIV -leâ.
Felul rin care este anunţat cuprins ul "Dachiei vechi şi noi " , de altfel,
ne face să ne gînd im m ai degrabă la o vastă lucrare de sinteză decît
la o revistă 22• Aceeaşi idee ne este sugerată şi de faptul că Ai. P6po
\ici este nu numai i niţiatorul publicaţiei, ci urma să fie şi sirig\irur ei
autor. Considerăm totuşi că "Dachia veche şi nouă (' trebUJ� sif fie o
redstă, chia r dacă, in condiţi ile menţionate , ea nu putea avea decit o
\iabilitat-e limi•t;artă de epuizarea materialului documentar accesibil auto
ru lu i şi a problemelor anu nţate. In acest sens ple dează, mai iht'ii, den.\1mii-ea, ce-i d rept nu î ntrutotul corectă, de "jurnal" pe care o foloseşte
A L Popovici pentru proiectate sa revistă. Apoi, publicaţia sa. urma să
a pa ră lunar, avind deci o periodicitate fi xă . Prezentarea cronologică'.a
diferitelor prob l eme pe c are trebuia să le abordeze n u trebuie să ne
inducă in eroare ; es-tE> evident că o asemenea ordonare a tematicii avea

d rept cauză ·necesitatea unei expuneri sistema·tice a ei. Că aşa stau · lu
crur ile o dovedeşte în mod limpede faptul că materialele anunţate pen:..
tm pri mel e numere nu respectă in mod strict succesiunea prevăzută in
prospect, prezentind şi un canaeter fragmentar 23• Nu putea fi vorba deci
de o lucrare de sinte ză ci de o revistă, co ncluz ie care se impune şi mai
dar dacă facem o comparaţie intre prospectul "Dachiei vechi şi· noi'' şi
planul urmat de acelaşi ·autor în amintita Istorie a Dachiei, pLan care
porneşte de la eu totul alte criterii.
19 "AicC'a au stat odată teatrul cel mare al înUmplărllor, care au răsturnat
păgînătatea, colosul Romei 1-au dărăpănat, relighia creş ti n ească s-au întemeet,
s-au lăţit !ii au alcătuit atitea împărăţii în Europa" (V. A. Urechia, op. cit., II,
_
p. 143).
211 Ibidem.
21 V . Cristian, Contribuţia lui Nicolae Iorga la incadrarea istoriei romdnilor
in istoria universală, în voi. Nicolae Iorga. Omul şi opera, volum ingrijit de N.
Gri goraş şi Gh. Buzatu, Iaşi, Editura JunimPa. 197 1 , p. 42-44.
22 Vezi şi G. Em. Martea, Foaie pentru millte inimli şi literaturii. Bibliogra
ne anal i ti că cu un studiu introductiv, BucurPşti, Editura pentru li teratură, 1969,
p. 168.
23 Al. Popovicl p reci zează , in prospectul ami ntit. că ..începutul se va face cu
descrierea cetăţej Istrianopolis. După aceasta cu descrierea CC'tă ţii Odisus sau
Gerghina ş.a. (V. A. Urechia, op. cit. , I I , p. 143).

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

170

V. CRISTIAN

6

Iniţiativa lui Al. Popovid nu a putut fi însă materializartă, deşi
publicaţii ale vremii, iar
proiectul a fost populariret de principalele
strîngerea abonamentelor era asigurată de una sau două persoane în
Bucureşti, Iaşi, Focşani, Craiova, Botoşani, Bucovina. Cifra de 500 de
abolll8ţ i, considerată strict necesară pentru asigurarea apariţiei revistei 2 \
nu a putut fi realizată. In afar:a faptului că, în sine, această cifră este
destul d e ridicată pentru acel ,timp, trebuie să mai 1avem în vedere,
eredem , cel puţin două elemente. Mari întîi, publicaţia era destinată
numai Principatelor şi avea în vedere numai realizările istoriografiei for,
ceea ce nu se putea bucu]}a de o prea mare apreciere peste munţi, ff111tr-un
moment în care tendinţa unei prezentări unitare a is,toriei românilor era
bine oontura,tă ; ni se pare i'nteresant de asemenea aici că, publicînd
prospectul, "Foaia pentru m inte, inimă şi literatură" nu-l însoţeşte de
nici un comentariu, aşa cum proceda, în mod obişnuit, în legătură cu
alrte publicaţii de istorie. Pe de altă parte, reS'tl'lîngerea la pri mele etape
aie istoriei românilor a perioadei cronologke la care trebuia să se refere
"Dachia vechie şi nouă" nu era de natură să s timuleze interesul publi
CU!lui, venit deja in contact, prin luCirările lui D. Bojincă, Aaron Florian.
M. KogMniceanu, ca şi ale altora, cu perioada cea mai interesantă �
Evului medin.I româ nes c , omisă în prospectul publicat de AL Popovici.
De altfel, nu trebuie să uităm nici faptul că numele acestuia nu putea
fi cunoscut decit unui oerc restrins de iniţiaţi şi cunoscuţi, activitatea
sa publidsti'Că fiinld �oaJ"te ,redusă, chi81r amintitul artkol , apărtut cu pu
ţin timp inaintea prospeotului, neputind fi, datooită felului in oare era
int ocmit, de na tură să stimuleze arbonamen.tele Wa, proliectatJa revistă.

Nevoit să renunţe la iniţiativa sa, Al. Popovici a mai făcut totuşi
citeva încercări de amrmare în d omeniul dis ciplinei istorice. Mai intii,
el şi-a .afe:r;i.t '8(ju1Jorul lu i Kogăilnitceanu, în momentul cind acesta a
ioceput să puibHoe "AI'Ihiiva Românească". InJtr-o scrisoare din octombrie
1 840, el fllgăduia redactorului ei toate rezultatele muncii sale in cerce
tarea istoriei ooţionale. Această scrisoare , "·oare singură a.şearză multe
adevăruri istorice" urma să fie pubHcată in tomul II al ,, Arh ive i Româ
neşti", împreună cu cît ev a articole ale lui Al. Popovici, articole despre
care M. Kogălniceanu considera că "vor pref,ace mai multe puncturi de
căpetooie şi în altele vor :lumina m ai multe fapte a istoriei noastre" 25 .
Aceste articole nu au mai apărut însă. din m otive pe car e nu le cunoaş
tem , dar eaTe trebu ie .pu:se, p['lobabill , în l eg ătur ă cu .împrej'Llli'ărtile între

24 Ibidem, De altfel, şi Al. Popovici arăta că revista va apare "ue se vor
aduna prenumeranţii ce la sfîrşitul înştiinţării se arată" (Ibidem, p. 142). Cifra de
500 de exemplare era, în genera l, considerată ca necesară pentru acoperirea chel
tuielilor tiparului (Arh. St. Buc., Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice. 'fara
Românească, D. 1717/1 845, f. 2).
25 ,.Arhiva românească", I (1840-184 1 ) , p. 369. Intre altele, urmau a fi publi 
cate . . 1. Şirul domnilor Ţării Româneşti, din hrisoave scos, care se abate cu totul
de la şirul pus de Enghel, şi prin urmare şi de d. F. Aaron, 2. Descrierea cetăţilor
N>ior YPchi din Moldova şi Valahia, 3. Daturi istorice asupra mănăstirilor din
3-..; c-:,·.·i n a . 4. Soborurile ţinutale şi eplscopatele care au stat înainte de împăratul
::- : �.<:�a�tin şi sub dînsul ; ş.a.". Dintre acestea s-a păstrat materialul referitor la
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I"Uperii "Arhivei româ neşti " , ca şi ou rapida dezvoltalre a istoriografiei
ce a făcut ca scrierile lui Al. Popovici să devină fuarte
ourln.d complet depăşite. De altfel , şi manifestările sale publiciftice ulte
rioall"e sint puţine şi nu tocmai reuşite. După re, în 1 840, este anunţat
drept nou coLaborator al "Curierulud. românesC'" 26, unde însă nu are o
activitate notabilă, i&- în 1 846 publică un articol într-o gaz etă publi
cată în limba germană la Bucureşti 27, primit in-;ă cu rezerve 28, el are,
in aJiliul următor, o ultimă manifestare ce merită a fi consemnată. Inter
verund intlr-,o dispută dintre Fi�aret Scriban 29 şi Ioan Maiorescu 30 ·refe
ritoare 1a problema originii românilor, Al. Popovici lua ,apărarea pri
mului 31• atacînd, ca şi acesta, punatele vulnerabile ale ideii latinităţii
pure ; abandonînd însă ideile sale anterioare, el ajungea la teza contra
rie, aceea a unei odgini cU\rat dacice a românilor. Pentru a o argumenta,
cl :liaoe apel la un număr impresionanrt; de surse. Modul ,oum eie sînt
prezentate face însă ca în lucrarea sa să domnească o mare confuzie, iar
interpretarea lor să fie adesea forţată. Iniţial , el a trimis lucrarea spre
publicare la "Foai,a pentru minte, inimă şi literatură" , scriindu-i lui
Bariţiu că "nimică nu doresc în lumea aceasta decît a vedea în patri·a

noastre, ceea

mea unde sint născut o Istorie adevărată, nebîntuită de amestecăJtUJri
străine" 32• Cum însă i deile l!ui Bariţiu erau cu totul contrarii, el nu s-a
grăbit să publice lucrarea, a cărei restitudre AL Popovici a cerut-{)
peste cîteva luni 33• După apariţia ei, redactOIUl. "Foii pentru minte" nu
a consideraJt necesar să-i dea un răspuns mai amplu, mulţumillld u-se
să-şi exprime nedumerirea asltlpra apariţiei unei astfel de scrieri, care
"preste tot lăsă în urmă-şi o impresie dUTeroasă" 34•

Acest din urmă episod dovedeşte că, spre mijlocul secolului trecut,
preocupădle istorice ale inginerului hotarnic fuseră cu mult depăşitP.
:\fînăstiri din Bucovina cu precizarea că este vorba de o preztntare "făcută după
cercetare la ]aţa Jocului" şi .purtind data de 30 august 1840 (Bibl. Acad. Mss .
rom. 1028, f. 387-396). Este probabil că, cu prilejul acestei călătorii Al. Popovici

CJ

�

luat contact cu Kogălniceanu.
26 "Curierul românesc", XI (1840), p. 72 ; "Dacia literară", I (1840 ), p. 1 10.
27 A. Popovich, Uber die Geographie der Griechen und Rămer am Ister (den
:>onauprovinzen), "Bukarester Deutsche Zeitung", II (1846), p. 77, 8 1-82, 85, 89,
!13-94, 97. Acest articol fusese, probabil, destinat pentru "Dachia vechie şi nouă"
2B Ibidem, p. 77, 83.
29 O desvinuire în cauza limbei noastre, "Foaie pentru minte, inimă şi lite
:-atură", X (1847), p. 2-6. P.rimindu-1 cu mai mult timp inadnte, Bariţiu nu a pu
::!.:cat acest articol, care era nesemnat. decît după ce a inceput să fie răspîndit ÎP
:-);Jii manuscrise.

30 Anti-schiaul, adecă o înfruntare dată unui romdn, care voeşte a
ne fac�
�-:-lUai sau sloveni, "Foaie pentru minte. inimă şi literatură", X (18 4 7 ) , p. 9-1J

:7-2 1 . 25-29, 33-37, 45. Articolul este semnat "Un român" şi datat Craiova, 31J
:Secembrie 1845.
3 1 A. Popovici, Dovezi literare pentru Ţara Românească şi Moldova că n11
· �u numit Dacia si limba noastră n-au avut nici un amestec cu latina. o deser
--UW repede asupra articulilor vestite prin foile literare a Transilvaniei de la nr. 1
� la nr. 6, BucurC'şti, 1847.
32 Bibl. Acad., Mss. rom. 1004. f. 160.
D T..oc . cit., f. 1 70.
M _Foaie pentru minte, inimă şi literatură", X (1847), p. 234-235.
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raport, situaţia sa este asemănătoare eu aceea a upor Gh.
c-olegii săi de generaţie, rămaşi mul1 în urmă.
faţă de t.endinţeJ.e innoitoare oare se manifestă incepind din .jurul anu-:
lrui 1840. De Şiltfel , deşi anunţase- şi alte lucrări, Al. Popovici _ şi-a ince
tat, .practic, .activitatea publicistică odată cu 1Uilib:imul e-pisod la care ne-:-am
referi t . El a murit, se parc, spre 1 870 3\ materialele sale aj ungînd la
Cezar Bolliac şi apoi la Al. Odobescu, oare, după ce a pu bli cat . . unele

Sub

�cest

Asaohi. sau G h . Săulescu,

extrase. 36, le-a donat, în 1 878, Academiei Române.
, Cariera istoriografoică a lui Al. P opovici nu s-a realizat, . astfel, pc
măsura const:antului său interes pentru trecutul naţional. Activitatea sa
merită totuşi să fie cunoscută, mai ales aceea de pînă la 1 840, ea putîn.d
să subl iniezE', şi prin acE:'St exemplu, intensitatea prPocup.:'i i'i·!or pentru
iSibotia naţională din prima jumătate a secolului trecut şi să ofere . ele
mente suplimentare pentru întregirea tabloului lor de ansamblu. Un
interes deosebit il oferă preocupă:ri:le arheologice ale i ngi neru l ui moldo
vean din Severin ; încă Cezar Bolliac considera că Istoria Dachiei este

"100.rare singură de

felul său, singu·ra [ . . ] in care să se găsească o
pronunţat arheologică" şi pUblica citeva din fragmentel·e sale ecle
mai oniginale 37• Mai ales însă, Al. Popovict rămîne ·autorul primului
proiect al unei reviste român�ti de is torie. Este g·reu, .fireşte, să jude
căm valoarea aces�U>i iniţiative pe baza unui singUJr prospect şi a unor
date disparate pe care le posedăm despl"€ auto ml ei ; ea ră.mîne totu Ş i
reve'latoare pentru interesul de care se burura istoria in epocă. Nu pu
tem omite aici că proiectul său datează din 1839, 'la zece ani n l..llt'JllaiÎ după
ce presa devenise o permanenţă a vieţii noastre spirituale. Iniţiativa lui
Allex.andru Popovici precede , astfel, apariţia "Arhivei româneşti" şi a
"Magazinului istoric pentru Dacia" , dar, i n acelaşi tfimp, pri·n nereuşite
ei, pqate să sublinieze mai pregnant marile meri te pe care le au redac
torii primelor noastre reviste de istorie.
.

parte

LE PREMIER PROJET D'UNE REVUE ROUMAINE D'H ISTOIRF.
H e s ou m e

Les prestigieux crudits roumains qui on t ve.;u dans IP X IX-emc siecle ont
!ourni un t.ravail ţerseverent pour 1.1 propagation de plw;ieur'> co.nnaissances sur
le passe historique de notr<> pays.

35 După cum rezultă dint•·-o notiţă publicată în "Trompeta Carpa�ilor", 1 2/24
noiembrie 1870.
36 Ca anexă la Relaţiune despre localităţile semnalate prin anticuitilţi în ju
dietiulu Romanati, "An: Acad. Rom.", X (1877), secţ. I, p. 215-218 .

37 A Popovici, Numire de oraşe ce a gilsit Traian fn Dada ; Arătere-· . şi de
locurile multor oraşe in pilmîntul Terrei Romdneştt de care nici un istoric . nu ştie
cii stau aici şi a căr01' nume de acum îoofnte au se cerceta ? ..Trompeta Carpaţi
lor", 12/24 noiembrie 1870.
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lrurs remacquablcs oeuvres, Asach i KogăLniceanu, A. T. Lauri-an, N. lla�
f-ait cormalt.re le passe hlstorique dans la soc:lete roumaine et ă
l'etrangE'r.
La presen te etude s'occupe d'un historien pcu connu - le premier qui a essaye
il ccrire u1w rcvuc h i s torique - c'est Alexandru Popovitch, arpenteur, qui a eu
des const.antes prOOocUJ)ations dCilllS le d0Jnt8.i,ne de l'histoin�. C'est lui qud en 1839
a preconise la publication de la revuc "L'anciennc ct la nouveUe Dacie" (Dachia
veche şi nouă).
Le contenu de la revue qui devait sortir mensuellement est largement debattu
dans le present ouvrage. La rcvue devait s'occuper de l'histoirc de Roumains du
temps des Daces jusqu'â l 'epoquc de l'auteur.
La revue n'est pas apparue mais son projet a ete popularise dans les publlca
lions de ce temps-lâ et il a servi comme base documentaire pour le present
ouvrage.
PaJr

C('sc-o ,

ont

,
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Iniţiativa lui Al. Popovid nu a putut fi însă materializartă, deşi
publicaţii ale vremii, iar
proiectul a fost populariret de principalele
strîngerea abonamentelor era asigurată de una sau două persoane în
Bucureşti, Iaşi, Focşani, Craiova, Botoşani, Bucovina. Cifra de 500 de
abolll8ţ i, considerată strict necesară pentru asigurarea apariţiei revistei 2 \
nu a putut fi realizată. In afar:a faptului că, în sine, această cifră este
destul d e ridicată pentru acel ,timp, trebuie să mai 1avem în vedere,
eredem , cel puţin două elemente. Mari întîi, publicaţia era destinată
numai Principatelor şi avea în vedere numai realizările istoriografiei for,
ceea ce nu se putea bucu]}a de o prea mare apreciere peste munţi, ff111tr-un
moment în care tendinţa unei prezentări unitare a is,toriei românilor era
bine oontura,tă ; ni se pare i'nteresant de asemenea aici că, publicînd
prospectul, "Foaia pentru m inte, inimă şi literatură" nu-l însoţeşte de
nici un comentariu, aşa cum proceda, în mod obişnuit, în legătură cu
alrte publicaţii de istorie. Pe de altă parte, reS'tl'lîngerea la pri mele etape
aie istoriei românilor a perioadei cronologke la care trebuia să se refere
"Dachia vechie şi nouă" nu era de natură să s timuleze interesul publi
CU!lui, venit deja in contact, prin luCirările lui D. Bojincă, Aaron Florian.
M. KogMniceanu, ca şi ale altora, cu perioada cea mai interesantă �
Evului medin.I româ nes c , omisă în prospectul publicat de AL Popovici.
De altfel, nu trebuie să uităm nici faptul că numele acestuia nu putea
fi cunoscut decit unui oerc restrins de iniţiaţi şi cunoscuţi, activitatea
sa publidsti'Că fiinld �oaJ"te ,redusă, chi81r amintitul artkol , apărtut cu pu
ţin timp inaintea prospeotului, neputind fi, datooită felului in oare era
int ocmit, de na tură să stimuleze arbonamen.tele Wa, proliectatJa revistă.

Nevoit să renunţe la iniţiativa sa, Al. Popovici a mai făcut totuşi
citeva încercări de amrmare în d omeniul dis ciplinei istorice. Mai intii,
el şi-a .afe:r;i.t '8(ju1Jorul lu i Kogăilnitceanu, în momentul cind acesta a
ioceput să puibHoe "AI'Ihiiva Românească". InJtr-o scrisoare din octombrie
1 840, el fllgăduia redactorului ei toate rezultatele muncii sale in cerce
tarea istoriei ooţionale. Această scrisoare , "·oare singură a.şearză multe
adevăruri istorice" urma să fie pubHcată in tomul II al ,, Arh ive i Româ
neşti", împreună cu cît ev a articole ale lui Al. Popovici, articole despre
care M. Kogălniceanu considera că "vor pref,ace mai multe puncturi de
căpetooie şi în altele vor :lumina m ai multe fapte a istoriei noastre" 25 .
Aceste articole nu au mai apărut însă. din m otive pe car e nu le cunoaş
tem , dar eaTe trebu ie .pu:se, p['lobabill , în l eg ătur ă cu .împrej'Llli'ărtile între

24 Ibidem, De altfel, şi Al. Popovici arăta că revista va apare "ue se vor
aduna prenumeranţii ce la sfîrşitul înştiinţării se arată" (Ibidem, p. 142). Cifra de
500 de exemplare era, în general, considerată ca necesară pentru acoperirea chel
tuielilor tiparului (Arh. St. Buc., Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice. 'fara
Românească, D. 1717/1 845, f. 2).
25 ,.Arhiva românească", I (1840-184 1 ) , p. 369. Intre altele, urmau a fi publi 
cate . . 1. Şirul domnilor Ţării Româneşti, din hrisoave scos, care se abate cu totul
de la şirul pus de Enghel, şi prin urmare şi de d. F. Aaron, 2. Descrierea cetăţilor
N>ior YPchi din Moldova şi Valahia, 3. Daturi istorice asupra mănăstirilor din
3-..; c-:,·.·i n a . 4. Soborurile ţinutale şi eplscopatele care au stat înainte de împăratul
::- : �.<:�a�tin şi sub dînsul ; ş.a.". Dintre acestea s-a păstrat materialul referitor la
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I"Uperii "Arhivei româ neşti " , ca şi ou rapida dezvoltalre a istoriografiei
ce a făcut ca scrierile lui Al. Popovici să devină fuarte
ourln.d complet depăşite. De altfel , şi manifestările sale publiciftice ulte
rioall"e sint puţine şi nu tocmai reuşite. După re, în 1 840, este anunţat
drept nou coLaborator al "Curierulud. românesC'" 26, unde însă nu are o
activitate notabilă, i&- în 1 846 publică un articol într-o gaz etă publi
cată în limba germană la Bucureşti 27, primit in-;ă cu rezerve 28, el are,
in aJiliul următor, o ultimă manifestare ce merită a fi consemnată. Inter
verund intlr-,o dispută dintre Fi�aret Scriban 29 şi Ioan Maiorescu 30 ·refe
ritoare 1a problema originii românilor, Al. Popovici lua ,apărarea pri
mului 31• atacînd, ca şi acesta, punatele vulnerabile ale ideii latinităţii
pure ; abandonînd însă ideile sale anterioare, el ajungea la teza contra
rie, aceea a unei odgini cU\rat dacice a românilor. Pentru a o argumenta,
cl :liaoe apel la un număr impresionanrt; de surse. Modul ,oum eie sînt
prezentate face însă ca în lucrarea sa să domnească o mare confuzie, iar
interpretarea lor să fie adesea forţată. Iniţial , el a trimis lucrarea spre
publicare la "Foai,a pentru minte, inimă şi literatură" , scriindu-i lui
Bariţiu că "nimică nu doresc în lumea aceasta decît a vedea în patri·a

noastre, ceea

mea unde sint născut o Istorie adevărată, nebîntuită de amestecăJtUJri
străine" 32• Cum însă i deile l!ui Bariţiu erau cu totul contrarii, el nu s-a
grăbit să publice lucrarea, a cărei restitudre AL Popovici a cerut-{)
peste cîteva luni 33• După apariţia ei, redactOIUl. "Foii pentru minte" nu
a consideraJt necesar să-i dea un răspuns mai amplu, mulţumillld u-se
să-şi exprime nedumerirea asltlpra apariţiei unei astfel de scrieri, care
"preste tot lăsă în urmă-şi o impresie dUTeroasă" 34•

Acest din urmă episod dovedeşte că, spre mijlocul secolului trecut,
preocupădle istorice ale inginerului hotarnic fuseră cu mult depăşitP.
:\fînăstiri din Bucovina cu precizarea că este vorba de o preztntare "făcută după
cercetare la ]aţa Jocului" şi .purtind data de 3 0 august 1840 (Bibl. Acad. Mss .
rom. 1028, f. 387-396). Este probabil că, cu prilejul acestei călătorii Al. Popovici

CJ

�

luat contact cu Kogălniceanu.
26 "Curierul românesc", XI (1840), p. 72 ; "Dacia literară", I (1840 ) , p. 1 10.
27 A. Popovich, Uber die Geographie der Griechen und Rămer am Ister (den
:>onauprovinzen), "Bukarester Deutsche Zeitung", II (1846), p. 77, 8 1-82, 85, 89,
!13-94, 97. Acest articol fusese, probabil, destinat pentru "Dachia vechie şi nouă"
2B Ibidem, p. 77, 83.
29 O desvinuire în cauza limbei noastre, "Foaie pentru minte, inimă şi lite
:-atură", X (1847), p. 2-6. P.rimindu-1 cu mai mult timp inadnte, Bariţiu nu a pu
::!.:cat acest articol, care era nesemnat. decît după ce a inceput să fie răspîndit ÎP
:-);Jii manuscrise.
30 Anti-schiaul, adecă o înfruntare dată unui romdn, care voeşte a
ne fac�
�-:-lUai sau sloveni, "Foaie pentru minte. inimă şi literatură", X ( 184 7 ) , p. 9-1J

:7-21. 25-29, 33-37, 45. Articolul este semnat "Un român" şi datat Craiova, 31J
:Secembrie 1845.
3 1 A. Popovici, Dovezi literare pentru Ţara Românească şi Moldova că n11
· �u numit Dacia si limba noastră n-au avut nici un amestec cu latina. o deser
--UW repede asupra articulilor vestite prin foile literare a Transilvaniei de la nr. 1
� la nr. 6, BucurC'şti, 1847.
32 Bibl. Acad., Mss. rom. 1004. f. 160.
D T..oc . cit., f. 1 70.
M _Foaie pentru minte, inimă şi literatură", X (1847), p. 234-235.
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raport, situaţia sa este asemănătoare eu aceea a upor Gh.
c-olegii săi de generaţie, rămaşi mul1 în urmă.
faţă de t.endinţeJ.e innoitoare oare se manifestă incepind din .jurul anu-:
lrui 1840. De Şiltfel , deşi anunţase- şi alte lucrări, Al. Popovici _ şi-a ince
tat, .practic, .activitatea publicistică odată cu 1Uilib:imul e-pisod la care ne-:-am
referi t . El a murit, se parc, spre 1 870 3\ materialele sale aj ungînd la
Cezar Bolliac şi apoi la Al. Odobescu, oare, după ce a pu bli cat . . unele

Sub

�cest

Asaohi. sau G h . Săulescu,

extrase. 36, le-a donat, în 1 878, Academiei Române.
, Cariera istoriografoică a lui Al. P opovici nu s-a realizat, . astfel, pc
măsura const:antului său interes pentru trecutul naţional. Activitatea sa
merită totuşi să fie cunoscută, mai ales aceea de pînă la 1 840, ea putîn.d
să subl iniezE', şi prin acE:'St exemplu, intensitatea prPocup.:'i i'i·!or pentru
iSibotia naţională din prima jumătate a secolului trecut şi să ofere . ele
mente suplimentare pentru întregirea tabloului lor de ansamblu. Un
interes deosebit il oferă preocupă:ri:le arheologice ale i ngi neru l ui moldo
vean din Severin ; încă Cezar Bolliac considera că Istoria Dachiei este

"100.rare singură de

felul său, singu·ra [ . . ] in care să se găsească o
pronunţat arheologică" şi pUblica citeva din fragmentel·e sale ecle
mai oniginale 37• Mai ales însă, Al. Popovict rămîne ·autorul primului
proiect al unei reviste român�ti de is torie. Este g·reu, .fireşte, să jude
căm valoarea aces�U>i iniţiative pe baza unui singUJr prospect şi a unor
date disparate pe care le posedăm despl"€ auto ml ei ; ea ră.mîne totu Ş i
reve'latoare pentru interesul de care se burura istoria in epocă. Nu pu
tem omite aici că proiectul său datează din 1839, 'la zece ani n l..llt'JllaiÎ după
ce presa devenise o permanenţă a vieţii noastre spirituale. Iniţiativa lui
Allex.andru Popovici precede , astfel, apariţia "Arhivei româneşti" şi a
"Magazinului istoric pentru Dacia" , dar, i n acelaşi tfimp, pri·n nereuşite
ei, pqate să sublinieze mai pregnant marile meri te pe care le au redac
torii primelor noastre reviste de istorie.
.

parte

LE PREMIER PROJET D'UNE REVUE ROUMAINE D'H ISTOIRF.
H e s ou m e

Les prestigieux crudits roumains qui on t ve.;u dans IP X IX-emc siecle ont
!ourni un t.ravail ţerseverent pour 1.1 propagation de plw;ieur'> co.nnaissances sur
le passe historique de notr<> pays.

35 După cum rezultă dint•·-o notiţă publicată în "Trompeta Carpa�ilor", 1 2/24
noiembrie 1870.
36 Ca anexă la Relaţiune despre localităţile semnalate prin anticuitilţi în ju
dietiulu Romanati, "An: Acad. Rom.", X (1877), secţ. I, p. 215-218 .

37 A Popovici, Numire de oraşe ce a gilsit Traian fn Dada ; Arătere-· . şi de
locurile multor oraşe in pilmîntul Terrei Romdneştt de care nici un istoric . nu ştie
cii stau aici şi a căr01' nume de acum îoofnte au se cerceta ? ..Trompeta Carpaţi
lor", 12/24 noiembrie 1870.
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tru sarea exploatată se plătea în natură (în drobi), dUJpă acea d ată se per
cepea numai in b81Ili. Convertirea dijmei, cit şi a retribuţiei lucrătorilor,
din natură in bani, era o consecinţă fkească a intrării 'fărilor Române,
durpă trart:aJtul de la Adnianopol, "�n orbirt:a unei pieţe mondiiCIIl·e . . . dominată
de modul de producţie capitalist", care face ca "vînzarea în străină
tate a produselor lor să devină interesul predominant . . . " 9 • Urmare i me
diată a sporkii continue a cererii de s are pe piaţa internă şi externă , pro
ducţia acesteia a crescut an de an, de la 1 7 milioane ocale, cîtă se extră
gea în 1 8 1 0 10, pînă la aproximativ 30 milioane ocale, la mijlocul secolului
trecut 11• Interesul tot mai mare pe care îl mani�sta stabUJl pentru valorifi
carea integ:rală a bogăţiilor minerale este dovedit de preocupările - deve
nite insistente după aplicarea Regu1ame.ntului Organic - pentru desco
perirea acestora şi pentru organizarea exploatării lor. Iniţiativa a apar
ţinut autorităţilor de ocupaţie ale vremii, din porunca cărora geologul
Lizel a întreprins în 1 832 o minuţioasă cercetare în teren, încheiată cu
adunarea unei bogate colecţii mi:nem.logice, pe oare a pus-o la dispoziţia
Sfatului, acesta donînd-o, apoi, "Cabinetului de istorie naturală" din
Iaşi 12• Abia cîţiva ani mai tîrzi u , în 1 8 39, din iniţiativa Epitropiei învă
ţălturi!lor publice din Moldova, cel"Cetările mineralogice au fost reluate de
către aprecia t ul "montanist" al epocii , Carol 1\liha:lic de Hodocin. Fără a
insista asupDa activităţii sale mu-1-tilatera:l.e, d esfăşurată 10u totală dăruire
pe acest tărîm 13, vom sublinia numai faptul că Hodocin a fost printre cei
dintii specialişti care au cercetat, în detaliu, modul cum se făcea exploa
tarea sării în Moldova, relevîndu-i primithrismul nivelului· tehnic şi pre
conizind soluţii :pentru îmbunătăţirea acestei exploatări. Statul însă, deşi
direct interes·at în extinderea exploatării asupm tuturor bogăţiH.or mine
rale pe oare le oferea subsolul Moldovei - inclusiv a sării - şi deşi apa
rent receptiv la soluţiile indicate de specialişti pentru ridicarea nivelului
ei tehnic, n-a întreprins, practic, nim k î n perioada CaDe :faoe obiectul
preooupăriJI.or noastre, în direcţia aşezării aces tei însemnate ramuri indus
triale pe baze tehnica-ştiinţifice moderne. Creşterea continuă a pro d u c
ţiei de sare către jumătatea veacului trecut s-a datorat, aşadar, nu intro
ducerii unor îmbunătăţiri de ordin tehnic în exploatarea s·adinelor - şi
preocupări în acest sens, după oum vom vedea, au existat - ci sporirii
numărului de lucrători şi înăspririi pînă la limita posibilului a condiţiilor
lor de m uncă. Asupra factorilor care au concur:at la menţinerea unei
atari situaţii vom reveni în cuprinsul paginilor următoare.
Ca şi în perioada anterioară, după 1 832 exploatarea veniturilor
ocnelor s-a făcut tot prin sistemul arendării 'Bicestore, de astă dată aren-

9 K. Marx, Capitalul, vol. 1, 1957, p. 259.
10 T. G. Bulat, Ocnele de sare din Moldova. Organizaţia şi producţia lor in

1810, 1938, p. 124.
11

Al. Obreja, op. cit., p. 171.

12 Constantin Turcu, Vechi încercări de exploatare minieră în Moldova, în

"Studii şi cercetări ştiinţifice", Istorie, Iaşi, fasc. 2/1957, p. 311.
13 Unele laturi ale activităţii sale au constituit obiectul cercetării lui C. Turcu
!n lucrarf'a Activitatea tehnica-economică desfăşurată de Carol Mihalic de Hodo
cm in M o l d o va, publicată in "Studii şi articole de istorie", voi. III, p. 185-201.
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daşu l fiind desemnat în urma sc o aterii la licitJaţie a otcupului de către
Obşteasca Adunare, iar nu numirt de domn. Exploatarea în regie , soco
tită ('a mai puţin a vant aj oasă - apreciere contrazisă apoi d e realităţi - se
I"educea numai la timpul absolut i nd i spe ns abil găsirii noului are nd a<i a
cărui mandat era f!ixat, de regulă, 1a trei ani c u posibilitatea prelungirii
lui. In condiţii!le menţi nerii unor puternice rămăşiţ e feudale în economie,
a Hpsei unei industrii m aşiniste , a lipsei d� credit, a lipsei mijloacelor
de rtnoosport, s istemul a.rendării ocnelor, d�i asigura statului un venit
anual apreciabil (de la 850.000 lei , cît plătea în 1 8 3 3 baro nul Ştefan
Me i t an i , la 2.634. 1 00 lei anual, pre ţul oferit de postelnicul Constantin Cican
prin contlractul de Clil'enidare rpen tr u anii 1 857-1 8 6 1 ) ,f ără ilWestiţii prea 
�abile , s -a cLOIV'edit deosebi t de păgubi tor pentru economia statului, con
sti tu ind , d'Uipă .cum vom vedea, una dinrbre tpri'I11CiJpa•lele piedici în caJ.ea
progres ului tehnic. Este semnificativ faptul că cea mai mare parte a
beneficiilor realizate din vînzarea sării pe piaţa inte rnă şi, mai ales, pc
cea ex te r nă a revenit - în perioada de care ne ocupăm - nu statului,
du pă cum ar fi fost firesc, ci arendaş ilor , care, în virtutea d rep tu ril or
dobindite prin ·contractele î nch eiate •OU stăpînirea, real�au u n prof i t
echivalent cu i nd oi tllll. preţ al arendării 1 4• Şi acest profit n-a fost folo
sit în procesul reproducţiei decî t în foarte mică măsură şi izolat, avînd,
de cele mai mrutlte ori, o c u totul altă destinaţie. Mai mult decît atit,
majo ri tatea arendaşHor , urmărind realizarea interese·lor lor pur finan
ciare, în term enele relativ scurte fixate prin co ntract , fără a-şi as u m a
riscul vreunei inves tiţii preaLab i le , s-a dovedit re:lirac!Jară ideilor nova
toare ex primate în epocă, opu în du-se sistematic oricăror măsuri de
modernizare sau de extindere a exploatării, care ar fi nec esit at cea mai
mică su plime ntare a cheltuielilor dinainte prevăzute. In aceste condiţii
este lesne de înţeles de ce producţia de sare, cu toată �mportanţa mereu
crescîndă a acestui mi ne ral , atît pentru piaţa i nter nă , cit şi pe:ntl� u
cea externă, d eş i a spo rit an de an, n-a înregistrat, totuşi, o creştere
proporţională cu intereSJul manifestat de d i fe riţi a ntreprenori pentru
dobînd irea acestui însemnat ve nit , tnteres dovedit, î n tr e altele, şi d e
evoluţia preţului arendării în cele trei dec enii de eXiploatare a ocnelor
Moldovei. Era UJimarea firească a fol os iri i vechilor metode de exploa
tare, a aceloraşi lucrăt ori (rufetaşi plus osî ndiţi) menţinuţi î ntr-un reg im
de viaţă şi m unc ă cu accen tuate rămăşiţe ale re1aţiilor de tip feudal, a
aceloraşi u tilaj e şi a mijloacel or de transport rudimentare de mai îna
inte. In pof i d a preocupărilor teoretice, nici o ameliorare cit de m i că nu
s-a înfăptu it in toată această pe ri oadă . In privilnţa nivelu lui tehnic al
exploatărilor sa:lirne din Mo ld ov a 15, elocvente sint constatădle făcute
la faţa lOC'U'lui de că tre d if er iţi special iş ti , care , d in însărcinarea Cîrmu
irii sau din proprie iniţiativă, au alcătuit rapoarte d etaUate asupra meton

14 Problema este tralbată de noi detaliaJt în artd.co1ul Arendarea ocnelar în Mol
dova sub regimul Regulamentului organic ( 1832-1862), publicat în " An\Jiai'UJl InSI1:i

de istorie şi arheologie "A. D. Xenopol", tom. IX, Iaşi, 1972, p. 29-80.
Situaţia este identică şi pentru Ţar a Românească ale cărei ocne au fost
exploatate timp de m:ai mulţi ani de către rmul şi acelaşi arendaş pentru ambele
Principate.
tu1:Jului
lS
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delor şi mijloacelor de tăiere şi de extracţie a sării, a posibilităţilor nalu
I'I&J.e şi tehnice existente, evidenţiind adeseori consecinţele menţinerii res
pectivului sistem de exploatare pentru eoonomia ţării î n ansamblul ei.
Din relatările, deja cunoscute, ale unuia dintre funcţionarii Cămării
oc ne lor , in perioarda 1844-1 85: 1 , Alecu Obl'leja 16, dar mai .ales din rapoar
tele întocmite î n 1835 de către Scarlat Plitos 11, iar în 1842 18, 1 8 4 6 19 şi
1 8 4 9 20, de către Mihalic de Hodocin, rezultă că in principalul centru de
exploatare a sării din Moldova, Tg. Ocna, s e ajungea la stratul de sare
prrn învechi1ml procedeu al gropilor în formă de con, butelie sau clopot,
socotit " adevărată sistemă de pustiere vătămătoare şi păgubitoare n u
numai pentru vremea de acum dar şi pentru viitorime" 21• P!I'in pătura
de pămînt (groasă de 1 1-· 1 3 stj), ce acoperea stratul de sare, se săpa o
fîntînă largă de 1 stj . 2 (=2 ,22 m 2) ai cărei pereţi laterali erau căptuşiţi
cu lemne de brad (numite ţambre) şi cu piei de bivol p1nă la o adincime
ce cuprindea şi 2=3 stj. in intedorul stretului de sare 22• Pe măslllră ce
inJainta în adincime (limita maximă atinsă fiind de 40=45 stj .) 23, groapa
se extindea în lărgime pînă la 1 8=20 s tj . după oare, nemaîputîndu-se
conti.Jllua tăierea sării din prid na i nfiltraţiilor mari de apă cum ş i a
greutăţilor legate de evacuarea acesteia şi de trimiterea drobilor la supra
faţă, gropile erau părăsite def i n it i v . Cele mai multe gropi erau abandonate
chiar după săparea a 2 0= 3 0 stj . de la gura lor, lăsîndu-se astfel nea
tinse nu llJUmai "pătura de sare ·cea mai curată" afla�tă "·în o aid.inoirne de
peste 1 00 stj ." dar şi straturile de la suprafaţă situate in spaţiile dintre
gropi 24• Primitivismului săpării gropilor i se adăuga lipsa "cunoştinţelor
mecanice, a necunoaşterii "mijloacelor de ajutor a ştiinţei montanistice"
în scoaterea sării din ocne. Transportul aces.teia către suprafaţă ca şi a
lucrătorilor se făcea pri n nişte dispozitive, nnmite crivace, acţionate prin
tracţiune animală. Dispozitive: e, " făcu te de lemnari ordinari" împotriva
celor mai elementare norme al e rr..�oanicei, erau astfel dimensionate incit,
ou toate eflorturi:e lucrătorilor şi cu to.t chinul animalelor aflate la gura
ocnei, randamentul lor era de 3-4 ori mai scăzut decit la "ocn ele î mpă 16

Al. Obreja, op. cit., 1 65 -17 0 .

Soolrlat Plit.os :flus:esc însărcinat de către Vistieria Moldovei să preia tempo
rar, pe seama acesteia, administrarea veniturilor de la saline, i nce pi n d eu data de
1 ianuarie 1835 pînă la găsirea unui antreprenor care să accepte noile condiţii con
tractuale formulate de cirmuire. Cu !IICel prilej, Plitos a întocmit un amplu raport
"precum s-au găsit aşezămintul ocnelor" la 12 ianuarie 1835 (Arh. St. Iaşi, Tr. 485,
op. IV 528, dos. 91, f. 19-25).
18 Arh. St. Iaşi, Tr. 1316, op. 1488, dos. 377, f. 36.
19 Arhiva Istorică Centrală, Departamentul lucrărilor publice al Moldovei ,
dos. 410/1849, f. 4-1 0 .
<o C. Miha l i c de HJ doci n , Sarniţele sau ocnele Moldovei, în "Calendar pen 
tru români " , 1849. p 15-23.
2 1 Arh . Ist. Centr., Departamentul lucrărilor publice al Moldovei, dos. 410/1849,

17

f. 5-6.
22 I bidem ; wzi ş i Arhiva M . A . K . p<1 chet 1:l9. dos. 1 / 1 857. f. 30.
23 Arh. Ist. Centr . , Departam<'ntul lucrărilor publice al Moldovei, dos. 410/1849,
r. 6 şi urm. ; vezi şi C. Mihalic de Hodocin, op. cit., p. 18. Al. Obrcja, indică cifra
de 62 stj. (138 m).
2� A1·h. Inst. Centr., Depairrtamen<trul lucrărilor publice a.J Moldovei, dos. 4 1 0/

1849, p. 5.
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răteşti din Austri·a", unde, folosindu-se aceleaşi procedee teh nice , dar
mai evoluate, se putea scoate s area de la o adî ncime de 1 50 stj. cu o
apl"'OCiabilă ec onom ie a forţei de muncă 25•
Iluminarea ocnelor, apreciată de Mihalic de Hodocin ca fiind ,1mult
mai costisitoare şi nepotrivită", se făcea cu aj utorul feştilelor sau prin
ardere de lemne, realizîndu-se, totodată, în acest ultim chip, îndeosebi
vara, aerisirea gropilor 2 6.

Totalitatea lu crări lo r necesare pentru extracţi.Ja şi depozi tal"ea sării
erau efectuate, în baza unei mai vechi şi riguroase div iziuni tehnice a
muncii, de către un mare n umăr de l uc rMori, de la tăietorul de sare
specializat - şavgăul - la robul ţigan, care alcătuiau, laolaltă, aşa numi
tttl rufet (corporaţie de meseriaşi) al ocnei 27• Ln afara ru.fe�ilor o contri
butie de loc n eglij abilă în realizarea producţiei de sare o aveau oondam
n aţii (osîndiţii) care asigurau tăierea sării pe timp de noapte şi aJ. căror
număr el"a variabil de la an la an 28• Principalul mijl oc de muncă al tăieto
rilor era ciocanul, care inlocuise toporul mai vechi. Cu ajutorul acestuia
şi prin utilizarea unor pene de oţel se reuşea desprinderea în bra zde a stra
turilor de sare care, mai apoi, erau divizate în d robi 29• Tăierea drobilor,
opera ţie ce se executa ziua de către şavgăi iar noaptea de către condamnaţi,
potrivit unor norme impuse 30, era deosebit de anevoioasă, lipsind lucră
to rilor "îndemînaticele meşteşuguri care în ocnele împărăteşti sint �ntre
buinţate" 3 1 • ln plus, această operaţie era făcută la întîmpLare : " . . . intr-un
loc strimt grămădiţi prea mulţi lucrători - constatat Mihalic de Hodoci n 
oare fără rînduială ştii nţălnircă şi priv1ghe�re lucreaz ă fără plan şi . . . se
inourcă şi împiedică între dîn-şii. Toate luc rările - corutinuă el - se fac
fără întrebueinţarea mijloacelor tehnice ci numai cu osteneala şi opintirea
puterilor omene şti ' 32 • Fireşte , în rasemenea condiţii prod uctiv itate a muncii
era scăzută 33• C reşterea producţiei de sare, evidentă în t oată această peri
cadă , a fost posibilă numai prin sporirea necontenită a numărului de lucră25 Arh.
p. 8.
26 /\.r h.
121.

1849,

p.

Ist. Centr., Departamentul lucr ii.ri lor publice al Moldovei, dos. 4 1 0/
St. Iaşi, Fond Lilere, Ados. 0/lJ, f. 1 09 ; vezi şi Gh. Ung:ureanu, op. cit.,

27 Pentl'u Ol'ganizarea şi atribuţiile fiecă1·ei rote-gorii de rufetaşi la 1828, vezi
Ungureanu, op. cit., p. 1 1 4-1 19.
28 I n 1834, la cererea Sfatului Administrativ, căminarul Iacovache Veisa a
alcătuit un proiect de regulament "pentru ţinerea tilharilor la groapa ocnelor"
(Arh. St. Iaşi., tr. 485, op. IV 528, dos. 62. f. 33-42). Cu mici modificări acel
regulament a fost adoptat de către Sfat şi împii.rtăşit, prin Secretariat, Vistie
riei pentru "povăţuire in urmare" (Analele Parlame 11tare ale României, tom. IV,
partea a 11-a, p. 758-665).
29 M. Stamaltiu, op. cit., p. 597 ; Al. Obreja, op. cit., p. 1 68 ; L. Bolcu, op.
cit., p. 1 73.
30 Manual administrativ al Prinţipatului Moldovei, tom. Il, p. 96-97.
31 A�rh. Jst. C('IJl!tr., Depar.tam€111tul lucrărilor publice al Moldovei , dos. 4 1 0/

Gh.

1 849.

f. 7.

32 Ibidem.
33 De pildă, intr-o zi calculată }a 1 4-16 ore lucrătoare se putea extrage la un
singur crivac ciliilti.tatea de a:proxima:tiv 1 1 .000 oca•le sa N> . La toate cele ţat.l'll ocne
lucrătoare in acPa perioadă (avind în total opt crivace) se putea scoate zilnic, în
medie 88 . 000 ocale, în Vrt'me ce a.:ee<2�i can1tHarte de sare CII'a extrasă in oonel l' Aus
triei cu o îndoită economie de timp şi cu o impătri tă economie de forţă de muncă
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tori de la ocne, ale căror condiţii g·rele de muncă şi viaţă au determinat,
în nenumărate rînduri ridicarea lor la luptă 34• DealtJfel, nrumai prin
crunta "zapciuire" a rufetaşilor şi osîndiţilor Moldova reuşea să-şi men
ţină, in aJCeastă parte a Europei, unul din primele locuT'i prinltre ţările
producătoare de sare.
Cit priveşte desfacerea sării de la oonă , aceasta era serios afectată
de mijloacele rudimentare de depozitare şi transport. Astfel, lipsa unor
magazii absolut necesare în preajma ocnelor pentru depozitarea şi pro
tecţia sării împotriva intemperiilor, făcea ca drobii să fie adunaţi cu pre
VUI unor mari eforturi, în movile de sare ce atingeau înălţimea de 7-8 stj .
( 1 7 m) 'î nregistiÎ!ndru-se pi·erder.i însettnnate 3 5• Deosebi1t de inaipaiată ş i cos
tisitoare, sub raportul utilizădi bratelor de muncă, era opel'laţiunca cîntă
ririi s ăTii, care necesita, zilnic, n u mai puţin de 40-50 lucrători, în timp
ce "la ocnele împărăteşti ale Austriei 2 lucrători, în fiinţa u n ui dregător,
săvî.rşesc acest lucru cu un dntar potrivit, ou mrultă uşurinţă şi cu cea mai
mare acurateţă" 36•

Una dintre cele mai mari gl'eutăţi lin val·orilfi1carea acestei impO'rtante
bogăţii minerale o constituia, fără îndoială, st.area proastă a mijl oacelo r de
transport, care nu îngădui au o desfacere lesnicioasă a sării Moldova rămă
sese o ţară în care principalul mijloc de t:ransport al mărfurilor era carul,
o ţar ă fără şosele , cu pod'UII"i insuficiente ş i proaste 37 • Di n această cauză
cheltuieUle de transport erau foarte ridicate depăşind cu mult, în unele
regiuni, vadoarea mărfii. Principalele drumuri pe <lare se făcea transpor
tul sării - unul de la Tg. Ocna la Bacău şi de acolo spre ţil11\.lturile din
nord, inoliUSiv schelele PrutUll.ui, iar ·al doilea, cel mai important, de la
Tg. Ocna iLa Galaţi - rămăseseră in cea mai mare parte, ou toate preo
cUIJ)ările de îmbunătăţire a lor, în Sltare naturală, neputind oferi garanţii
de practica.bilitate in tot cursul anului. Datorită lipsei căilor şi a mij
loooeliOr de comun icaţie moderne, a stării înapoiate a drumurilor rutiere,
a lipsei animalelor de tracţiune, a siilniciilor la care erau supuşi, de către
proprietari sau de către Cămara ocnei, ţă.ranii cără'l.llŞ i , transportul sării
devenise şi s-a menţinut

deosebit de dificilă 38•

în toată această perioadă o problemă de stat

(A:rh. Ist. Centr., Depantamentul Lucrări,lor publice al Moldovei dos. 4 1 0/1849. f. 8 ;
Mlhalic de Hodocin, op. cit., p. 20).
34 Un moment din această luptă, revolta şavgăilor din 1843, a fost tratat de
Gh. Ungureanu, in op. cit., p. 132-136.
35 Mihalic de Hodocin aprecia că Sltaţiona.rea sub cerul liber al drobHor de
sare, avLnd :fiecare greuba.tea dndţiaJă de 70-80 ooa!le, inoomna o pierdere in gretlltla te
a acestora de pînă la 20-30 ocale de drob. In plus, in timpul wăl"CăriJ lor pentru
schel i , fiind �ooţi de pe movilă în oară, o mare parte se sfărîma, ajungind să
fie vînduţi ca sare măruntă, cu un preţ micşorat (Arh. Ist. Centr., Departamentul
lucrărilor publice al Moldovei, dos. 410/1849 p. 9).
36 Ibidem.
37 L. Boicu, Căile de comunicaţie terestre în Moldova fntre 1834-1848 in "Anu
arul Inst. d e ist. şi arh. "A. D. Xenopol", tom. IV, Iaşi, 1967, p. 82.
38 Este, de altfel, şi explicabilă introducerea unei clau21e permanente şi inval"ia
bile în toate contnwtele de arend&e a oc:neilt>r : "in,tocmirea" drumurilor ocnei de
către stat (vezi Analele Parlamentare ale Romdnief, tom. V, partea a II-a, p. 548).
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Faţă d e multiple:e dificultăţi maniiiestate in întreg proces ul exploa
tării SIU:bsolului Moldovei, a exploatării şi valorificării sării î n deosebi , se
pune , în mod firesc, întrebarea : au existat, în epocă, preocupă ri de ame
l i orare ? Şi, legat de aceasta, care a fost atitud inea pi'Iindpalilor bene
ficiari ai exploatării sălli i (statul şi arendraşii ) în epoca care a precedat

trecerea ocnelor în regia sta t ulu i, faţă de factoTii ca re au concurat la
reali�area, in cOIIldi ţi ile amintite mai sus, a producţiei d e sare, a valori
ficiirii ei pe piaţa internă şi externă ? RăspunsUJl. vom î ncerca să-1 form u
lăm în paginile următoare.
Incă din 1 834 - cind venitul ocnelor din amî n dou ă Principatele mai
era arendat un uia �i acelu iaş i ·antreprenor, baronul Ştefan Mei tan i , Cîr
muirea MO'ldovei manifesta un vădit şi e xplicabil interes pentru soart a
ocnelor în viitori i ani, conştientă fiind că buna admi nistrare a acestoi"a
oferea garanţia unui venit sigur şi indiscutabil sporit . Interesul acestei a
fusese stimulat poate şi de faptUil că e xperi enţa încercată prin contractul
de pînă atunci cu baronul Meitani nu fusese deloc îmbucui'ătoare pen
tru Vistieria Moldovei în ca litatea sa de primă park> con hracta ntă 39 • Mei
tani rell?ise oa, prin tot .fe lul de presi1uni exercitate asupi"a autorit ăţilor
oontrale şi locale moldovene în dewrsul anilor 1 830- 1 834 (cît timp a
d eţinut contraotull ) , să dobîndească atîtea avantalje î noi t , practic, acest
venit a ifos't soas de sub controlul statuLui m o ldovean , inrtreaga produt
ţie de sare-, obţinUJtă printr-o expl oatare nesistematică, servind interese
lor financiare ale antrepreno ru lui şi OE'lor c om erei ale ale Ţădi Româ
neşti. Meitani inoeroase chiar anularea u nor prescripţi uni regul amentar e
cerînd a utorit ăţilor moldovene închiderea tuturor f întî ni lor de slatină
din ţară, a căror exploatare i-ar fi prici llluit însemnate pagube. Numai
că, d e astă dată, Sfatul Administrativ al Moldovei n-a mai dat curs favo
rabil cererii antreprenOTUlui, ci a îlliOUviinţat stăpîl1iÎlor pe aJe căror mo'1 ii
s-ar fi aflat asemenea fî ntî ni să folosească slatina doar pentru nevoile
proprii, fără însă a o comell'Cialli�a 40 • La expirarea termenului acelui con
tract, în decembrie 1 834 , starea preca.ră a ocnelor preocupa în cea mai

mare măsură guvernu l moldove81n de vreme oe acesta propunea domnito
rului să se renunţe la sistemUJl arendării practicat pînă atunci şi "să se
caute ocnele pe socoteaLa Ocîrmuiri i", în care scop să fie numjt, direct
de aceasta, "un boier vrednic de credinţă" c are "să îoche i e lunar sama
cu Vistieria" 4 1 • Deşi n'D ul sis tem de exp:·oelba:re .preconi�at - in reg[e, de
către Sltait - n-a avut apl:ioobi1itate decît doar citeva lu ni (pînă în mai
1 835) momentul trebuie reţinut într ucî t ,,cu acel pri lej s...a făout o primă
verificare oficiail.ă a stă ri i ocnelor 42• Totod ată, de atunci datează primele
39 "Afacerea Meitani" şi falimentul acestuia au prilejuit o vastă corespondenţă
intre autorităţile moldovene şi mu n ten e pentru evaluarea pagubelor pricinuite de
către antreprenor VistieriPi Moldovei şi pentru despăgubdrea ei (Arh. St. Iaşi, Secre
tariattul de Stalt al Moldovei, dos. 1 82).
40 Idern, Liltere, F/280, f. 8.
41 Idern, T,r. 485, o.p. I V 528, doo . 91, I. 6.
4 2 Constaitările sînt cuprinse ÎIIl tr-u n amplu raport întocmit în ianuarie 1835 de
către imputernicitul Visti eri ei , S. Plitos (ibidem, f. 20-25).
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oferte de îmbunătăţke a tehn icii de ex ploatare a sării, făcute cîrmUiru
M01ldovei de către unii speciali-şti , faţă de care acealS'ta a mani fes tat 0-an' 
care receptivitate.
Astfel, î ncă de la 17 septembrie 1 834 do ctoru l E. Şaroş ( Etye tes de
Sarosy) s.e .a.ti.re<;.a domnitorului M. Sburdza ou .un proiect .pri�nd "un
deosebit metod ·Îinlcsnitor pentru scoaterea şi cărătura sării de ocnă" a
cărui .aplioa.re ar fi as ig urat , după însăşi aprecierea autooului, întîi de
toate, redUJCerea ,,cel pu ţi n l a gi umă ta te , a cheltuielilor ce se fac cu
lucrarea ocnelor" 4 3• F ormul·ind numai prindpi,Ue pe care le-ar fi aşezat
la baza organizării procesului de exploatare a ocnelor , evitînd, probabil
voit, detaliile tehnice, Şamş a reuşi t, se pare, să-1 conVIingă pe domn
asupra numeroasetl.or avantaje pe care le-ar fi oferitt traducerea în fapt
a proiectului său. Ideea ce n tra lă, .pe care o avan sa în pro ie at , era aban
donarea metodei învechite de eX'ploatare a sării prin mijlocirea gropi-l or
şi adoptarea unui nou sistem de extlracţie, bazat pe folosirea judicioasă
a topografiei lOCtlllui - numită ma:i tîrziu "metoda ou galerii de pătru n
dere pornite din flancul unei văi sau al unui deal" 44• Această metodă
consta in deschiderea galeriilor de pătrundere ori zont aJ-e î n panta dea
lului şi, deci, ataoarea laterală a masivului de sare. Ea prezenta, teore
tic, cî teva înlesniri evidente, pe oare autorul proieotulrui a ţinut să le
reli efeze şi anume : transportul sării de l·a locul tăierii acesteia la supra
faţă nu s-ar mai fi făcut pe verticală, prin intermediul cr iv acului , ci pr i n
tracţiune orizontală. Prin aceasta s-ar fi re ali zat însemnate econ om ii în
materiale şi forţă de muncă angajate pînă atunci în aJCţionare a şi î ntreţi
nerea acelor criv.acu.ri (lemn, odgoane, piei de bivol, oai, fUTaje etc). In
plus, se crea posibilitatea reducerii substanţiaile a numă ru lUii de lucrători
(32 lucrători necesari la o ocnă) şi se preoc ondz a " 1uminarea gr opilor cu
ceară de pămînt, care- în părţile de 1a ocnă se găseşte de prisos " 45• In
sflîrşi t , întărirea gropUor prin lăsB!rea de stîlpi şi coloane " de susţinere"
ar fi asigurat pe de o parte, securitate s·porită lucrărilor şi, pe de alta,
o exploatare mai îndelungată, evitîndu-se astfel cheltuielile necesare des. chiderii , .la i111terval e scurte, a unor gur'i de ocnă noi.
ApreciindUri valoarea, prin :raportarea la situaţia de atunci a ocne
lor, domnitorul a recomandat Sfatului Administrativ, ca prin Vistierie,
să propu·n ă viitorului antre prelliOr al ocnelor "punerea în l ucr are " a
proiectului doctorului Şaroş" 46• Dar, epilogul neaşteptat al antreprizei
Meitani şi preiluarea pentru sc urtă vreme a exploatării ocneJor în
regia statul ui n-au î ngăd uit aplicarea lui. Proiectul a fost apoi uitJat
sau evita t de către antreprenorii care s-au s uccedat în admini'Strarea
acestui venit şi abia peste cî teva decenii la salina din Tg. Ocna a fost
i ntrodus procedeul anticipat de dT. Şaroş.
·

43

AM. St. I�i, Tr. 485, op. lV, 528, dos. 88, f. L
op. cit., .p. 604.
Te. 485, op. IV 528, dos. 88, f. 1 .
Ibidem, f. 11.

44 M. Stamalti'll ,
45 Am. St. la�?i,

46
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NeîndoieLnic, proiectul doctoruJJUi Şaroş, chi ar dacă nu reprezenta
o inovaţie în epocă 47, a avut rnerituJ de a fi reţinu t atenţia Cîrmuirii
într-o vreme cînd starea ocnelor Moldovei reclama, tot mai insistent,
necesitatea unor ameliorări deja efectuate în ţările vecine (Austria,
Polonia) cu reZ'Uiltate pilduitoar{'.
După numai cîteva luni de exploatare în regie, de către stat, ocnele
Moldovei au fost iarăşi arenidJate, pe tdmp de trei 81Ili cămirrarului Gheor
ghe Opreanu. Demn de :remaroat este f.aptu1 că aJCesta, deşi oferise un
preţ anual mult mai mic decît cel plătit de Meitani în trecuţii ani, numai
650.000 ·lei 48, a fost prelfe.mt un1oc 00l11t:rai08U1Jdiildaţli. nepămînteni (Miloş
Obre!lOV'i.ICi, de pHdă) salU aflaţi SJUb probecţi1e străliJnă, dispuşi să măl"eescă
prevul de .a'bunJCi a amenzii. Scăde:rea altît de s.�mţi•toare a arenzi,i se datora
!11U r€dUJcerii posibilităţilor de e:x;ploatare şi impl:ici'i .a prod�iei de
sare, ci indeosebi greutăţilor legate de transportul ei (îngustimea şi sta
rea proastă a drumunitlor, abu�ui"IÎ.:le proprielbalrilor ettc.), oare făceau ca
desfuoorea să1rii, atirt în ţlalră cit şi peste graniţă, să devină tot m ad ane
voioasă. Din t31C€Sit puiiliCt de vedere aJlegerea noului antreprenor s-a do
ved.irt inspirată înitrucit 81IlH arendăşiei lui Opreain.u 8IU marcat un revi
rimenJt în explootba!l'fela şi desfi8JCE'II"Iela sări i .
.

Mai receptiv decît toţi ceilalţi antreprenori, care l-au precedat sau
urmat, lia ideile novatoare ele epocii, Opl'eanu a dovedit o OOI1Sfta1lită pre
ooupare pentru "a lface şi la noi un lu<e11u ivropineosc" din exploatarea
oon.elor, proooni!ZlÎnd : repax-area tuJturor drumumor şi podurilor pe oare
se transporta sarea de la ocnă }a pdn!Cipalele pui11cte de desfacere ; oon
!>tlluirea magaziil<>T abSoOliut neiCesare pentru depozitarea să!I"ii extrase ;
Slp!Ori-rea numă11uluî de lucrăboni l'a ocne prin atragel'e'a birnicilor din
satele îruveci.nate, 81I11gajinldu�se a le plăti el datorii le ciit!I"e stai şi, in
sfîrşit, I'e()rgaru�rea !POIŞI�or de ia Tg. Ocna 51pre Iaşi şi Galaţi 49•
Efur!buri'lle naului a'l111Teprenor în direcţia alS'Îgurări.i oondiţiillm pen
tru mărirea producţiei de sare şi petn!tru desfacerea ei mai lmnicioasă
8IU rost doar patt'ţial inrunuruate de suoces . Tr8in51p01I'iturile au oonstituirt,
în oorubiiilUJal'le, o problemă penitlrtu am.ot.reprenJOrd şi pe-n1tru sttaJt, neoesd
tinrl rna:ri iniVestiţii rpe oare nici una din părţi I11U ere dispusă să le
facă in condiţiile !lipsei de cred!it şi a nesiguranţei am or1lirzăi'id lm. Oît
priveşte moctaad taotlea s:poririi număruilui de lucrăltori la ocnă, Îl!1JOe'rCată
aidoma şi mai tirnu, aoeasta marohează o lmută a !tuturor concepţiilor
refurrn181!Joaire eXJP!"imelbe, peste oore
în epoca respectivă
nu s-a
pubut trece. Impor1:.ai!1Jt esotle faptul că Gh. Opreanu urnnări!Ild. realizarea
proprid!llor mtteres:e pl"ÎÎn mijlloo1oele oe-i stăteau la i.n.demrună, n..;a făout
abstracţie de inrberes€1l.e ecoruomtoe ale statuLui, căutând. chiaiT să le pună
în acord. De altfel, el a fost singurul antreprenor care şi-a îndeplinit inte-

47 Procedeul

Wieliczka ddn

preconizaJt de dr. Şaroş era, de multă

Galiţia (cf. M. Sbama<tiu, op. cit., p. 605).

-

vreme,

întrebuinţat la sal:ina

4 8 Analele Parlamentare ale României, tom. V, partea a II-a, p. 545 ; idem,
partea a II-a, J:'. 742.
49 Arh. St. Iaşi, Tr. 766, op. 868, d os . 267, f. 3, 24.

tom. I VI , partea a II-a, p. 814 ; idem, <tom. VII ,
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grai şi ÎIIl termen obligaţi!ile oontoootUJale, lăsîind, la sfi�ş1tul antrepni.zei,
in 1 8 38, n u uoo - oum ·era dator - ci trei gur.i de cn ă noi, lu·crătoa:re
şi "[n starea cea mai bună" 50•
După 1 838, weme de 1 5 ani, oonetl.e M�lJCfiovei au rost arondate unuia
dintre marii demnitari al Ţări i Româneşti, vistiernicul Alecu Vilara , la
un preţ ·oe a cmes.cut verti.gm:os de la 7·6 5 .000 lei (in primul an), L'a
1 .630.501 lei [tn u l timii ani 5 1 •
P�ea de căpettetn:iJe a lui V.i:llara, care înltre timp a deţinut
funcţii le de m�nistru de fi.Jrumţe, m� BIPOi pe cea de m1niist:ru .al dreptăţii
în Ţtarn Românească, a fost sporitrea la �irnrum a w-niturillor realiza,te
eLin e�oa'barteta ,oone[oc dim. Moldova pr1n mij.lioaJce oit mai simple , sigur·e,
şi mai puţin oostisfrtloare. In ooeooş i vreme, OîTIIIluil'lea Mold()IV"ei, pă-trulllsă
de importanţa mel'letU ooescirudă a sării pentru oocm.cmtia na.ţi'Ointală a î n
C!eli'oart să se apr>O!pie, întbr-o măsură mai 1'J1IaJI"'e decit o ,făJouse pînă atunci,
de ounoaşteooa dlaJa1Jorillor debermilnialnlţi ai pl"Oidulcţiei, pl1tc>gătind , astftc>l,
terer1u1 pemrtlru o eXiJ)}JolaJtalre cît de cit raţionafl.ă . Pe a<ceastă li:nite s-a situat
a:ng.ajaJ"�ea , di:rootă de căltre Slbai, a inginerului f,rtall'roez Hommaire de Hell
catre, înJcă din toamna anului 1 8 4 1 :ftuiSJ€'Ste chemat să supra<v·eoghez�e l ucră
rile de navigabilizare a Siretului şi Prutului 52• Din hotărîre a pe care
Slfatul Atdmlin.istrativ al Moldovei a 1UJart-o în şed::iJnţa d in 1 1 docembrie
1 84 1 , .rezu!lltă 1că H. de Hell era soli.ailtat s,pre a fuoe, mai îtn1lîi, o oeroeltiare
preliminJară in tlemn, după oare urma să dec!idă atSupra pooihilit ăţilor de
pllllll ere in [IUJOrare a •Uil'l
l lii procedeu tehnic de extNIIcţie a sării ou.noocu t
in prindpiu, inci din 1 834 : "procedeu[ bo[tirii di"n gura v ăii pî n ă La
depolJiJtul sării" 53• Aiooep1JîmJd oferta gu:vernUJ1ui mo�dove.aiil , Hel:l a inoepu t
ii!Westigaţ:iful.le Îtn berten, după terminarea cărora a îrutocrn�t un amplu me
mOI'Iiu pe oaJre d-a lTI'aiJnltait Vislteriei 54• �rima parte a memoriului era OOill
SICliClrată prezenrtări'i stadiulUJi de atunci Eli1 eXJplootălrii oonelor cu subli.rue
o

rea necesităţii imlper.iJOase a lucrăriJJ.or de îmbuinătăţiJre, iar pa!lbea a doua
cupri:nd.e'a, .piJnă lJa detalii, tratn.sformărlil.e poooon.iZEllte in oadrul sistemu.:Ui
de extracţie, alăturînd un deviz al cheltuielilor aproximative necesare
pemtru deschiderea unei astfel de galerii. PrOtOeldeul bol•titrii ori ?Jontale
a c.Wu1 'alpliloabillrlltal te - după oum am mai am intit - o falvOtriz.a topo
grafi a loou lu i, era aJP!'lecialt şi de Hell •ca !liiind. ,,mai simpl u , mai raţional
şi mai eoonomic" 55• Deşi suma cheltlui'eli1or nu era ma.re .(30.620 lei), ruici
guve rnul Molrl1ovei, rrici amJtooprenOtl'ul llll.l S-18/U grălbH s-o avarusez'e pen
tn-u i ruooperea lucrări11or. lrufăţişîndu-i-se lui Aii . Vi lara lucrarea proiec
tată de HeN, oel dmtîi a răspuns C[rmu.ilrii Mo:dovei că "nu primeşt€
să ia asu p ra sa aheltuila.lJa aJOeStei lucrări ai llll.lmai făgăduieşte că săV!îr
şindu-se .Lucrul ou chetltuWall1a Vistieriei, folasuil ce se 'VIa ivi îl va î;mpărţi

50 Arh. St. Iaşi, Tr. 766, op. 868, dos. 269, f. 121.
5 1 Idem, Tr. 1621, op. 1834, dos. 365, p. 266.

52 L. Boicu, lncercări de navigabiUzare a rîurilor moldoveneşti în prima
jumătate a secolului al XIX-lea, în ,.Anuarul LillSt . de dst. şi tarh. "A. D. Xenopol",
tom. II, Iaşi, 1965, p. 1 1 1-1 12.
53 Arh. St. Iaşi, Tr. I621, op. 1854, dos. 430, f. 1 .
54 Idem, SecN'ftalf"iabul de Stat al Moldovei, dos. 870, f. 25-34.
55 Ibidem.
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în două ou aoeasta" 56 • Atttudinea hri Vilarn, oonjugată ou nehotări.rleoa
guverruulu� şi ou pledarea t€mp01rară diln. ţară a lui Hel.Jl 57 a determinat,
mai întîi, am[nJail'ea lucrărilor pentru nn an, şi, 8!p0i , abandonarea lor
dre!fiÎIIlil.:tirvă.
Tot in 1 842, CUIIlroscutul iln.grner mon:tanist 1.\tlii.halk de Hodacirn, direc
tar pe .artrunci al ,,şcolii politehnice" din Iaşi, a �ntrepl1ins cercetări geo
logice (din însărcinarea Epitropiei Invăţăturilor publice) în munţii
N1ea.mţu/lui - deooaperirud însemrualle zăcămin1le de sare gemă şi nlllfe
fi 
roase izvoare cu s[atirnă a căror VlaJ.Otri:fficrare a propus-o C11rmuririi 58• El
demonstra că eJGploatarea reze.rve.lur saLine de lÎingă Neamţ ar fi deschis
largi ]JIClSiilbiliităţi de derz!Volrtare pentru eoonomia Moldovei, enumerînd
�nrt�e arvarnrtJaje : mai buna aprovizkmare ou sare a ţinUJtu�iJ.or diJn Nord,
înlăturarea greutăţilor de transport şi ieftinirea considerabilă a preţului
aCieStuia prin folosi;r�ea oursut1ui de apă al Bdstriţlei. De asemenea, intre
buin�area un.uîi nou mijJoc de t�t al sării, pluta, ar fi făcut mai
lesatidas eXJpOntul acesrbeia, ma:i cu seam ă }n '11u ncia , şi ar fi red18Jt agri
culturii apreciabile forţe şi mijloace de muncă, angajate, pînă atunci, în
transportul sării de la Tg. Ocna la Galaţi, Bacău şi Neamţ. In plus, arăta
etl, :poZ'iţira strartruri110r de s.ail'Te de�sooperri•tJe ar fi Lngădu irt aplicarea noii
me'bode de .extraoţie a sării prin gc:Wlerii oriZJarutale, dovedită deja mai
puţin o0Sit i6ibolare 59.
Dar, şi ·acetasltă strădanie s..,a izhirt de .conservatorismul a�ntrerprenoru
lui. SocortJ:iiil.d că deSichiderea oan.ei de lingă Neamţ "rar srn1ii1ti din ·Lu10rare.a
Cl1Cll1€lor vechi " - neoesilbind noi inrvestiţii pentru pl'lOCUI18.T'ea lllll1Je litelor şi
asigumrea forţeâ de mUI1Jcă şi inv:ooîrud că prin asemerma lucrare s�r fi
Îrntcă}cat oonltra!otull ·în vigoore, .Mecu Vilara reoomanJda Vistieriei Moldo
vei : ,,o asrelmeneta putnere la aall.e s-ar purtea fuce nrumai adlumlci cirul oc
ncle s-,ar căruta pe socoteala sta1Juilui" 60• Mai mult ca '8itni, el cerea ar
mui�rii să rporun�ască isprăvni.tcile'i de Neamţ "oa nu numai să puie lo
cuitorii să 'aStupe a�le l01Cl11'1i unide s-'811' găsi s.are la supl'afaţa pămîntului
dar să ia �i chezăşii de Ja localnici că se vorr înrgriji .a nlU se scoate sare
de către ndlmenti. spre a nu-nti. pricinui paglllbe" 61• Eviden t, Visteria s-a
00111i]ormat 10ererii .antreprenoruluri, în vi.rrtlurtea obligaţi'il10r ce-i reveneau
prin oontraot, diotind ,,păTăsirea" 1umăril1or pi"oiiectate de Hodocin şi o
�eN'eră supra�Veghere a arelor locuri. O J"I€!Veonii'Ie asupra pomenirbe�or preo
cupări de ameilio
i rare a e JGp1oatării sării Jn Mdlldova n..r.a ma:i fost posibilă
�n vremea anti'epnirzei Vila:r.a, daillorittă rezăsten:ţlei îndffrji11le a arntrepreno
I'ului fundame«1ltată pe îil:lSieŞi prevroeri�·e mntroctueile.
Noile împrejurări politice survenite dUlpă expirm-ea termenuLui de
ai'Iendare al vetruilburi[nr oan€ilor . către alceiSlba; in vl"emea areru:lării l'or
maiorului sîrb Mişa Anastasievici, au readus in prim planul vieţii econo-

56 Ar>h. St.

Iaşi , iSercreta.I'iatul de Stat al Moldovei, dos. 870, f. 6.
1621, op. 1854, dos. 460, f. 23
58 Arh. St. Iaşi, Tr. 1316, op. 1 488, dos. 377, f. 36.
59 Ibidem, f. 6.

57 Arh. St. Iaşi, Tr.
60 Ibidem, f. 9.
6 1 I bidem, f. 13.
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mice chestiunea sa:lilnel.or. As.tfel, i zbucni rea crizei mienba1le a determi1ruat
prohibirea e xiportulu i l"OIIll âlnffic de sare, mai întîi în sudul Dunări i (la
10 octom:brti.e 1 8 53) 62 şi apoi �n Rusia (La 20 iuni1e 1 855) 63, a:footmd gl'av
i!l')jteresele părţi.lor ccm tr actante , îmdeooebi ale sbatUJlui. La ,agravarea si
tuaţiei a contribuit şi redUIOOI'\'.'Ia simţi:toa:re a posibilităţi l'Or de transport
în timpul ocu'Paţiitlor străine a Principatelor 64• Faţă de si:tu aţia crea1tă,

guvernul moldovean a căutat ca pe lîngă înlesnirile acordate, în compensa
ţie, antreprenorului (micşorarea obligaţii·lor acestuia în dauna Vistie riei ) ,
să găsească noi soluţii pentru redresarea venitUll.ui ocnelor. In acest sens
a fost elaborat (în anul 1 853) la cererea Departamentului lucrărilor publice)
un intereSiant proi ec t de re o rgan i z ar e a e xploatării sării de către inginerul
ceh S. Pe ytaven venit în Moldova î ncă din anul 1 843 65• Noutatea proiec
tului consta în ideea călăuziltoare a autorului său şi anume că, î n con
diţiile restrînge:r':ili. considerabile a exportului de sare (prin prohibirea
sa peste hotarele ţării), redresarea acestui venit nu mai era posi bi lă prin
mări rea prod ucţiei ci d oar printr-o redu ce re s ubstanţială a cheltuielilor
de producţie. Astfel, în l ucra rea pe care a înaintat-o D epartamentuilui
lucrărilor publice, Peyt aven făcea o cv,aJuare pl'eCisă a tuturor cheltuie
lilor ne �ar e pentru realizarea unei producţii - socotită atunci medie
' anuală - de 19 mil. ocale 66• E xploatarea sării prin puţuri, aşa cum se
făoea pînă atunci la n oi , necesita suma globală de 614.782 lei, iar pri n
procedeul gale riilor subt€rane �i orizon t ale - recomanidat cu ani în
urmă dar neaplicai - suma de 386. 168 lei . Şi maJ pu ţi n oost:i.slitoare,
numai 295.307 lei, ar fi devenit 'aiCJOOaJŞi exploataTe dacă s-ar fi aplic at
prooedeul numi:t de el " exploatare prin gură de ocnă deschisă" 67• In
esenţă, Peytaven preconiza deschiderea unor noi ocne in acele locuri în
care sarea se aiila la �uprafaţă, il'espectiv în munţii Vrancei şi pe moşia
Grozeşti (Bacău) a cneazului Dimitrie Cantacuzino 68• Aplicarea planului
său an ti cipa însemnate economii de materiale, timp, bani , forţă de muncă,
fără însă a asig ura dumbilitate ex ploatării. In plus, sporirea beneficiilor
statului era condiţio!lată de acceptarea proiectului şi de. căt re antreprenor,
care - 'la adăpostul prev ed e ril or contractuale - avea l atitu di nea de a
62 Arh . St. Iaşi, Secretariatul de Stal al Moldovei, dos. 1626. f. 414.
63 Ibidem, Tr. 1768, op. 2017 dos. 2054, f. 33, 34, 56, 63.
64 Pentru îmbunătăţi rea transporturilor şi îndeosebi a transportului sădi revc
nise în actualitate proiectul de construcţie a unei căi ferate între Tg. Ocna şi Gala ţ i,
elaborat în 1851 de către N. Şuţu (Bibl. Acad., Mss. rom. 1031, f. 89-95, 105, 108).
Acestui proiect, apreciat ca foarte costisitor, Mihalic de Hodocin i-a opus un altul,
in 1853, pri.vind transportul muLt mai les:nkios al sării pe riul Siret, de la Adjud
la Galaţi "prin mijlocirea a două remorchere şi 5 pînă la 10 dubase" uşor de pro
c ura t din străinătate (Arh. St.· laşi, Documente, pach. 539/117).
65 Arh. Ist. Centr., Departamentul lucrărilor publice al Moldovei, dos. 660/1855.
De numele lui Peytaven sînt legate lucrările de ,.înfrumuseţare" a unor oraşe, con
strucţii de podUJri şi şooel.e, introducerea te.J.egrafiei in Moldova Ptc. (v<>zi L. Boicu,
Introducerea telegrafie! în Moldova. Contribuţii la cunoaşterea ocupaţiei austriece
a Principatelor Române (1854-1851 ), în "Stud. şi cercet. şt. istorie", Iaşi, fasc. 2/ 1957).
66 Intr-un .. Memoire sur l<>s salines d'Ocna" din aceeaşi vreme, întocmit, după
toate probabilităţile, de către vornicul Vasile Alecsandri, producţia medie anuală
este a,pre�iată la 20 mii. ocale (Bibl. Acad., Documenrte, pach. DCC/257, f. 2-8).
n Arh. St. Iaşi, Tr. 1768, op. 2017, dos. 1347, f. 14-24.
68 Ibidem, f. 1 2.
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hotărî asupr:a cotelor de beneficii oferite fiecăreia dintre părţi. Or, maiorul
Mişa, oerindu-i-se "să insernni anll.UJle ce foloo dă fi scului pe lingă ceea ce
răspunde astăzi. . . 'pentru i nlesniri le proeoctate", a hotărît : "fii nd o lucrare
care nu priveşte pe suptînsemnatul cer ( . . . ), nevătămarea intereselor
antreprizei şi paza nestrămutată a aşezămintelor întocmite odată cu
d insul (Departamentul finanţelor = n.n.)" 69•
Devenise, aşadar evident că nici un fel de modificare,cit de mică, in
sistemul de exploatare a salinelor :nu era posibilă în condiţiile menţi
nerii practidi de pînă atunci a arendării lor. Multiplele greutăţi cau
zate de război ('reduoerEa exportului, epizotia, ".care a sărăcit de vite
sa te întmgi " JJipsind tran.SiporturHe drc :piin1dpalul lor rnijl>oc etc.) :a.u
provocat o 'j ustificată ingrij orare guvernului, care, intr-un document din
26 aprilie 1 8 5 5 , aprecia că "venitul ocnelor au venit în !l'eală desfiinţare
şi nu numai că complică fiscul dar s-au făcut şi pentru loouitorid ţării
un izvor de împilare ruinătoare" 70• In consecinţă, Sfatul domnesc con
sidera imperios necesar ca, după expirarea contractului incheiat cu Mişa
A.na:stasievi.cl (1 ianuarie 1 856), "Vistieria să ,s.e pregătească pentru. ooir
muirea acestw venit în credinţă pe socotoola stabului", îndatorînd-o a
face "cuvenitul proiect de <19ezămint" . Incercind o imagine de ansamblu
asupra a ceea ce însemnase practica arendării ocnelor pentru economia
\ării, min istrul de atunci al :liin anţelor, Petre Mavrogheni, mărtllll'isea, la
2 iunie 1 856, domnitorului Gr. Ghka : "este un adevăr netăgădui.t că
sistemul dării în antrepriză al salinelor a produs pînă acum nenumărate
invălui ri i guvernului, învăluiri care, de cîte ori s-au ivit nu s-au
d�licat decît cu paguba fiscului ( . . . ) Antreprenorii fiind interesaţi a
pregăti viitorul, nu ţintesc decît la tragerea folosului de faţă după un
mod de explaatare vildos şi ou 1to1Jul înapoia:t. ln:!lr-u n şir de ani salinele
au trecut de aa o antreprdză la alta fără să se fi introdus o imbunăltăţire
ele de mică, fără oa să se fi ţinut cît de puţin la sporill'ea progresivă a
acestui venit al statului" 71• Abandonarea sistemului arendării, chiar din
acel an, ·părea deci inevitabilă. Incă din februarie 1 85 6 Departame n tul
finanţelor Moldovei a început tratativele cu i nginerul francez A. Gaildry
- directorul mQrii de vapori din I�i - în vederea "alcătuidi unui pro
iect pentru căutarea venitului sărăriilor pe conta statului"72• Acceptînd
oferta şi benefici ind de "însemnările lămur.i!toore " ce i-au fost furnizate
din ordinul Departamentului lucrărilor publice, de către i ng. S. Peytaven73,
Gaildry a elaborat un "proiect de exploataTe şi de administrare a oone
lor pe contul statului", alăturindu-i "devizul cheltuielilor trebuitoare pen
tru aplicarea lui ". Autorul preciza, din capul locului, că din pricina unor
condiţii adăug ate de guvern contractului cu Mişa Anastasievici, prin care
i se creau ace:;tuia mari î nlesniri pe n tru ,-alorifical'ea sării şi după expi69 Arh. St. Ia!Şi, Tr. 1768, op. 2017, dos. 1347, f. 32.
70 Ibidem, Secrelba:riatuJ. de Stat a:l MoLdovei, dos. 2052. f. 1-8.
7 1 Bibl. Acad., Documente, pach. CMVI/18 ; Arh. St. Iaşi, Seereta riatul

al Moldovei, dos. 2052, f. 54-57.

72

Bibl. Acad., Documente, pach. CMVI/8.

73 Arh. St. Iaş i , Secretariatul de Stat al Moldovei. dos. 1951, f. 1 72.
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rarea termenului de arendare 7 \ venitul ocn el or în prim ul an de exploa
tare a loc în regie urma să fi.e "tioarte mărginit", pr oducţia de oore nede
păşind cantitatea de 20-25 mîl. ocale.

Potrivit noului proiect, direcţia exploa tării şi administrării salinelor
urma să fie încredinţată unei singure persoane "înzestrată cu ştiinţă prac
tică despre mine" - însuşire considerat ă "neapărat trebuitoare spre dobîn 
direa unui re�ultat mulţumi tor" . Se pare că aut orul proiectului era un bun
specialist în acest d om eni u , întrucît ministrul de finanţe il recomanda
domnitorului ca "sing ura persoană capabilă să deţină d irecţia sali nelor" ,
avansîl1ilu-i - după Îfli()UViinţwea Sfatu.Jui - propunerea. El trebuia
să fie ajutat, în lUJCrările de exploatare şi admin:i.&trare , de către un sub
director, un d esenator şi doi mini e ri şefi - de asemenea "cu ştiinţă" plăltiţi după !funJoţi,e, ,cu .leafă aruuală fixă. Totalu� oheltuieliJor nece
sare pentru deschiderea şi executarea l ucrăriJ.or, pe timp de un an, era u
evaluate la suma de 642.842 lei 75•
Găsind apl icabile principiile cupr·i!nse în proiect şi acceptînd condi
ţihle impuse de Gaildry pentru ocuparea postului de director al s al,in el o r
�tatului (contrect pentru cinci ani �u oblig�aţii rociproce pentru ambele
părţi, salar anual de 64.800 lei, îndreptarea drumuritlor de către guvern
etc) 76 Sfatul A dministrativ a dispus începerea hiiCrăriJlor la 9 iulie 1 856.
Din primde zile au ·a�păru1 irusă şi primele d1ficu:lrtă.ţi : din pricina lipsei
de arectit, a ins.trum entel or de lUtCru, a forţei de muncă oalificată, a spa
ţiului "lucrător" Telativ restrîns , din cei peste 700 de oameni cîţi şi-au
oferi,t braţele de muncă n-au fost opriţi pentru începerea lucrării decit
1 80 77• De aLtfel, nu mult timp d upă aceea, la 18 iulie 1 856, noul minis 
tru de finanţe, Scarlat Roset, i nvocînd starea grea a f·Lnanţelor statJWui
- de.citul ridicînd u-se la sum a de 3.583.898 lei, afară de împr umutul
încă neachitat lui Mişa Anastas i e vici - a cerut suspendarea pentru
minimum 20 de luni sau anUJl.area definitivă a contractului şi scoaterea
ocnelor aa me zat pentru trei ani 78• Sf;at ul Administrahlv, în noua sa com
ponentă, a încuviinţat desfacerea contractului şi a recom andat Mirusterului
de finanţe să procedeze la despăgu birea tiVlliaru1ui (70.200 lei) potrivit
intelegerii prealabile 79, punind .astfel capă1 unei l UJcrări de maximă ·im
portanţă pentru economia statului. Imediat după aceas ta au foot �ntoc
mite condiţiille arendădi venitului ocnelor pentru un an, condiţii asemă
nătoare celor vechi dar cărora Sfatul le-a adăugat un important aliniat :
"in caz că Cîrmuirea ar găsi de cuviinţă a introdUJCe un nou mod de
1
74 Arh. M.A.E., pach. 123, dos, 1 1856, f. 89. Inlesnirile suplimentare acordate
de guvern madorului Miqa se dartorau faptuJui că Vistieria Moldovei contractase în
1855 un mare împrumut de la acesta pe care nu-l a chi tase nici pînă în 1859 (Arh.
Ist. Centr., Vistieria Moldovei, dos. 399/1858, f. 1-5).
75 Bibl. Acad. , Documente, pach. CMVI/21.
76 Idem, pach. CMVI/37.
77 Ibidem, doc. 48, 49, 51.
7B Arh. St. Iaşi , Seoretariatuil. de S tart: .aii. Moldovei, dos. 2052, f. 79.
79 Prin mijlocirea consulatului francez din Iaşi, suma revendicată de Gaildry
a fost redusă ulterior, la 1200 galbeni şi achitată de către Vistieria Moldovei
(Ibidem, f. 105).
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exploata.re a sărăriilor, cmtreprenooul ce va fi nu va putea impiedica
lucrări[e ce s-ar cere a se f.aoe in aplicarea acelui mod de vreme ce
această Jucrarre nru jignerşte exploatarţi,a an trapneruorwlu.i" 80• Se înl0el'Ca,
aşadar, instituirea unei formule de compromis - diotată de situ.aţi'a cri
tică a f.inanţelm s.tatului - car·e să permi1tă în perspectivă, reuşita un or
even1tuale iniţiail:ive î n direcţi a modernizării exploatărilor saline de la
Tg. Ocna . Dar du�ata scurtă a noului contract n-a ispi ti t d ecit pe ace laşi
Gaildry - care cond i ţio na antrepriza cu aplicarea nOUilud sistem de ex
ploatare, prin ml'jloo,oe pnoprii , urmând s ă-şi 1aoope11e t reptat investiţiHe
din ciştiurile ce nu le-ar mai fi plătit - şi fostul antreprenor, Mişa
Anastasli,e;vibi, ca re , incercind să prod:ite de situaţie, nu ofel'ea decit deri
zoriul preţ de 6 0 0 . 0 0 0 l ei anual 8 1 •

Modifioarea condiţiilor de v.înzare, în sensul prelungirii duratei con
traatuhti la 5 a ni, precum şi includerea unei dispoziţii privitoare la admi
nistrarea de către acelaşi antreprenor a venitrurilor noilor s ărări i a atras
numeroşi ofertanţi dintre care, aga Constantin Cioca n a oferit un preţ
ce depăşea cu aproape un milion pe cel de pînă atunci : 2 . 634. 1 00 lei 82•
Perioada an treprize i lui Ciocan se caracterizează, pe de o parte,
prink-o continuă răiooe cu fostul antr epren or pe seama concurenţei
neloiall.e ce i-o făcea acesta în d esfacerea sării şi, pe d e alta, prin încer
cările sa:le, parţial reuşite, d e a reglementa problema transporturilor prin
folosirea cursurilor de apă ale Sire tu lui şi P1'utuh.ci 83• Fără a stărui asu
pra acestor ches·tiuni, subliniem f'aptul că in cell. de al treilea an al an trc 
prizei (1859), din pricina neachitării datoriilor către Sltat, Ci ocan a rost
supus "ex ecu ţiei poliţiene şti" scoţîndu-i-se în vînzare proprietatea cu

care asigmase fiscul 84 • In felul acesta Vis tie ria rămînea fără garanţii
pentru vii,tor, întrucît, în aceeaşi vreme, guvernul Ţării Româneşti i-a

scos la 1ilci taţi e dreptUil. ce-'l avea asupra e xportului de sare peste Dunăre.
F aldmentul său fiind irnineillt, nu exista altă soluţie decît preluarea nemij 
loc ită a veni,tuJ.ui o cnelor de către stat, măsură preconizată 'cu dţiva ani
mai in.ainte. De aceea ministru l de ftnanţe al Moldovei considera a bs olut
necesară, in d ecembrie 1 859, punerea în legătură a ·celor două ministen;
de l a Iaşi şi Bu cureş ti "spre a studia rondiţiile cele mai favor abile pentru
ambele ţări spr e introducerea unui mod d e exploataţie mai .raţi·ona:l. şi potn·
vit cu progresul ş-tiinţelor, care au produs şi în ailte sta·te rezultatele
cele mai folooitoare nu numai in pri vinţa micşorăllii:i costul ui eXiploart:aţi ei
dar şi în privinţa 00115€rvaţiei unor aşa boga te izvoare" 85• Pentru aceasta
ambele ministere urmau să caute în străinătate o pe rs oană compe tentă
"cu cunoştilnrţe tehnice şi practice pentru o asemenea specialitate" .

Tr.

80 Arh. M.A.E .. pach. 123, dos. 1 /1856, f. 36-37
8 1 I bidem, f. 38.
82 I bidem, f. 38, 77, 89.
83 Ibidem, f. 156-- 1 59 ; idem, pach. 158, dos. 1 2/1858 nepaginat ; Arh. St.

1768, op. 2017, dos. 2434, f. 154, 157, 162.
84 Arh. M.A.E., pach. 123, dos. 1 /1856, f. 394.

87

Ibidem.
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mice chestiunea sa:lilnel.or. As.tfel, i zbucni rea crizei mienba1le a determi1ruat
prohibirea e xiportulu i l"OIIll âlnffic de sare, mai întîi în sudul D unări i (la
10 octom:brti.e 1 8 53) 62 şi apoi �n Rusia (La 20 iuni1e 1 855) 63, a:footmd gl'av
i!l')jteresele părţi.lor ccm tr actante , îmdeooebi ale sbatUJlui. La ,agravarea si
tuaţiei a contribuit şi redUIOOI'\'.'Ia simţi:toa:re a posibilităţi l'Or de transport
în timpul ocu'Paţiitlor străine a Principatelor 64• Faţă de si:tu aţia crea1tă,

guvernul moldovean a căutat ca pe lîngă înlesnirile acordate, în compensa
ţie, antreprenorului (micşorarea obligaţii·lor acestuia în dauna Vistie riei ) ,
să găsească noi soluţii pentru redresarea venitUll.ui ocnelor. In acest sens
a fost elaborat (în anul 1 853) la cererea Departamentului lucrărilor publice)
un intereSiant proi ec t de re o rgan i z ar e a e xploatării sării de către inginerul
ceh S. Pe ytaven venit în Moldova î ncă din anul 1 843 65• Noutatea proiec
tului consta în ideea călăuziltoare a autorului său şi anume că, î n con
diţiile restrînge:r':ili. considerabile a exportului de sare (prin prohibirea
sa peste hotarele ţării), redresarea acestui venit nu mai era posi bi lă prin
mări rea prod ucţiei ci d oar printr-o redu ce re s ubstanţială a cheltuielilor
de producţie. Astfel, în l ucra rea pe care a înaintat-o D epartamentuilui
lucrărilor publice, Peyt aven făcea o cv,aJuare pl'eCisă a tuturor cheltuie
lilor ne �ar e pentru realizarea unei producţii - socotită atunci medie
' anuală - de 19 mil. ocale 66• E xploatarea sării prin puţuri, aşa cum se
făoea pînă atunci la n oi , necesita suma globală de 614.782 lei, iar pri n
procedeul gale rii lor subt€rane �i orizon t ale - recomanidat cu ani în
urmă dar neaplicai - suma de 386. 168 lei . Şi maJ pu ţi n oost:i.slitoare,
numai 295.307 lei, ar fi devenit 'aiCJOOaJŞi exploataTe dacă s-ar fi aplic at
prooedeul numi:t de el " exploatare prin gură de ocnă deschisă" 67• In
esenţă, Peytaven preconiza deschiderea unor noi ocne in acele locuri în
care sarea se aiila la �uprafaţă, il'espectiv în munţii Vrancei şi pe moşia
Grozeşti (Bacău) a cneazului Dimitrie Cantacuzino 68• Aplicarea planului
său an ti cipa însemnate economii de materiale, timp, bani , forţă de muncă,
fără însă a asig ura dumbilitate ex ploatării. In plus, sporirea beneficiilor
statului era condiţio!lată de acceptarea proiectului şi de. căt re antreprenor,
care - 'la adăpostul prev ed e ril or contractuale - avea l atitu di nea de a
62 Arh . St. Iaşi, Secretariatul de Stal al Moldovei, dos. 1626. f. 4 1 4 .
63 Ibidem, Tr. 1768, op. 2017 dos. 2054, f . 3 3 , 3 4 , 5 6 , 63.
64 Pentru îmbunătăţi rea transporturilor şi îndeosebi a transportului sădi revc

nise în actualitate proiectul de construcţie a unei căi ferate între Tg. Ocna şi Gala ţ i ,
elaborat în 1851 de către N. Şuţu (Bibl. Acad., Mss. rom. 1 0 3 1 , f . 89-95, 105, 108).
Acestui proiect, apreciat ca foarte costisitor, Mihalic de Hodocin i-a opus un altul,
in 1853, pri.vind transportul muLt mai les:nkios al sării pe riul Siret, de la Adjud
la Galaţi "prin mijlocirea a două remorchere şi 5 pînă la 10 dubase" uşor de pro
c ura t din străinătate (Arh. St.· laşi, Documente, pach. 539/1 17).
65 Arh. Ist. Centr., Departamentul lucrărilor publice al Moldovei, dos. 660/1855.
De numele lui Peytaven sînt legate lucrările de ,.înfrumuseţare" a unor oraşe, con
strucţii de podUJri şi şooel.e, introducerea te.J.egrafiei in Moldova Ptc. (v<>zi L. Boicu,

Introducerea telegrafie! în Moldova. Contribuţii la cunoaşterea ocupaţiei austriece

a Principatelor Române (1854-1851 ), în "Stud. şi cercet. şt. istorie", Iaşi, fasc. 2/ 1957).
66 Intr-un .. Memoire sur l<>s salines d'Ocna" din aceeaşi vreme, întocmit, după
toate probabilităţile, de către vornicul Vasile Alecsandri, producţia medie anuală
este a,pre�iată la 20 mii. ocale (Bibl. Acad., Documenrte, pach. DCC/257, f. 2-8).
n Arh. St. Iaşi, Tr. 1768, op. 2017, dos. 1347, f. 14-24.
68 Ibidem, f. 1 2.
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hotărî asupr:a cotelor de beneficii oferite fiecăreia dintre părţi. Or, maiorul
Mişa, oerindu-i-se "să insernni anll.UJle ce foloo dă fi scului pe lingă ceea ce
răspunde astăzi. . . 'pentru i nlesniri le proeoctate", a hotărît : "fii nd o lucrare
care nu priveşte pe suptînsemnatul cer ( . . . ), nevătămarea intereselor
antreprizei şi paza nestrămutată a aşezămintelor întocmite odată cu
d insul (Departamentul finanţelor = n.n.)" 69•
Devenise, aşadar evident că nici un fel de modificare,cit de mică, in
sistemul de exploatare a salinelor :nu era posibilă în condiţiile menţi
nerii practidi de pînă atunci a arendării lor. Multiplele greutăţi cau
zate de război ('reduoerEa exportului, epizotia, ".care a sărăcit de vite
sa te întmgi " JJipsind tran.SiporturHe drc :piin1dpalul lor rnijl>oc etc.) :a.u
provocat o 'j ustificată ingrij orare guvernului, care, intr-un document din
26 aprilie 1 8 5 5 , aprecia că "venitul ocnelor au venit în !l'eală desfiinţare
şi nu numai că complică fiscul dar s-au făcut şi pentru loouitorid ţării
un izvor de împilare ruinătoare" 70• In consecinţă, Sfatul domnesc con
sidera imperios necesar ca, după expirarea contractului incheiat cu Mişa
A.na:stasievi.cl (1 ianuarie 1 856), "Vistieria să ,s.e pregătească pentru. ooir
muirea acestw venit în credinţă pe socotoola stabului", îndatorînd-o a
face "cuvenitul proiect de <19ezămint" . Incercind o imagine de ansamblu
asupra a ceea ce însemnase practica arendării ocnelor pentru economia
\ării, min istrul de atunci al :liin anţelor, Petre Mavrogheni, mărtllll'isea, la
2 iunie 1 856, domnitorului Gr. Ghka : "este un adevăr netăgădui.t că
sistemul dării în antrepriză al salinelor a produs pînă acum nenumărate
invălui ri i guvernului, învăluiri care, de cîte ori s-au ivit nu s-au
d�licat decît cu paguba fiscului ( . . . ) Antreprenorii fiind interesaţi a
pregăti viitorul, nu ţintesc decît la tragerea folosului de faţă după un
mod de explaatare vildos şi ou 1to1Jul înapoia:t. ln:!lr-u n şir de ani salinele
au trecut de aa o antreprdză la alta fără să se fi introdus o imbunăltăţire
ele de mică, fără oa să se fi ţinut cît de puţin la sporill'ea progresivă a
acestui venit al statului" 71• Abandonarea sistemului arendării, chiar din
acel an, ·părea deci inevitabilă. Incă din februarie 1 85 6 Departame n tul
finanţelor Moldovei a început tratativele cu i nginerul francez A. Gaildry
- directorul mQrii de vapori din I�i - în vederea "alcătuidi unui pro
iect pentru căutarea venitului sărăriilor pe conta statului"72• Acceptînd
oferta şi benefici ind de "însemnările lămur.i!toore " ce i-au fost furnizate
din ordinul Departamentului lucrărilor publice, de către i ng. S. Peytaven73,
Gaildry a elaborat un "proiect de exploataTe şi de administrare a oone
lor pe contul statului", alăturindu-i "devizul cheltuielilor trebuitoare pen
tru aplicarea lui ". Autorul preciza, din capul locului, că din pricina unor
condiţii adăug ate de guvern contractului cu Mişa Anastasievici, prin care
i se creau ace:;tuia mari î nlesniri pe n tru ,-alorifical'ea sării şi după expi69 Arh. St. Ia!Şi, Tr. 1768, op. 2017, dos. 1347, f. 32.
70 Ibidem, Secrelba:riatuJ. de Stat a:l MoLdovei, dos. 2052. f. 1-8.
7 1 Bibl. Acad., Documente, pach . CMVI/18 ; Arh. St. Iaşi, Seeretariatul de Stat

al Moldovei , dos. 2052, f. 54-57.

72 Bibl. Acad., Documente, pach. CMVI/8.

73 Arh. St. Iaşi, Secretariatul de Stat al Moldovei. dos. 1951, f. 1 72.
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rarea termenului de arendare 7 \ venitul ocn el or în prim ul an de exploa
tare a loc în regie urma să fi.e "tioarte mărginit", pr oducţia de oore nede
păşind cantitatea de 20-25 mîl. ocale.

Potrivit noului proiect, direcţia exploa tării şi administrării salinelor
urma să fie încredinţată unei singure persoane "înzestrată cu ştiinţă prac
tică despre mine" - însuşire considerat ă "neapărat trebuitoare spre dobîn 
direa unui re�ultat mulţumi tor" . Se pare că au torul proiectului era un bun
specialist în acest d om eni u , întrucît ministrul de finanţe il recomanda
domnitorului ca "sing ura persoană capabilă să deţină d irecţia sali nelor" ,
avansîl1ilu-i - după Îfli()UViinţwea Sfatu.Jui - propunerea. El trebuia
să fie ajutat, în lUJCrările de exploatare şi admin:i.&trare , de către un sub
director, un d esenator şi doi mini e ri şefi - de asemenea "cu ştiinţă" plăltiţi după !funJoţi,e, ,cu .leafă aruuală fixă. Totalu� oheltuieliJor nece
sare pentru deschiderea şi executarea l ucrăriJ.or, pe timp de un an, era u
evaluate la suma de 642.842 lei 75•
Găsind apl icabile principiile cupr·i!nse în proiect şi acceptînd condi
ţihle impuse de Gaildry pentru ocuparea postului de director al s al,in el o r
�tatului (contrect pentru cinci ani �u oblig�aţii rociproce pentru ambele
părţi, salar anual de 64.800 lei, î ndreptarea drumuritlor de către guvern
etc) 76 Sfatul A dministrativ a dispus începerea hiiCrăriJlor la 9 iulie 1 856.
Din primde zile au ·a�păru1 irusă şi primele d1ficu:lrtă.ţi : din pricina lipsei
de arectit, a ins.trum entel or de lUtCru, a forţei de muncă oalificată, a spa
ţiului "lucrător" Telativ restrîns , din cei peste 700 de oameni cîţi şi-au
oferi,t braţele de muncă n-au fost opriţi pentru începerea lucrării decit
1 80 77• De aLtfel, nu mult timp d upă aceea, la 18 iulie 1 856, noul minis 
tru de finanţe, Scarlat Roset, i nvocînd starea grea a f·Lnanţelor statJWui
- de.citul ridicînd u-se la sum a de 3.583.898 lei, afară de împr umutul
încă neachitat lui Mişa Anastas i e vici - a cerut suspendarea pentru
minimum 20 de luni sau anUJl.area definitivă a contractului şi scoaterea
ocnelor aa me zat pentru trei ani 78• Sf;at ul Administrahlv, în noua sa com
ponentă, a încuviinţat desfacerea contractului şi a recom andat Mirusterului
de finanţe să procedeze la despăgu birea tiVlliaru1ui (70.200 lei) potrivit
intelegerii prealabile 79, punind .astfel capă1 unei l UJcrări de maximă ·im
portanţă pentru economia statului. Imediat după aceas ta au foot �ntoc
mite condiţiille arendădi venitului ocnelor pentru un an, condiţii asemă
nătoare celor vechi dar cărora Sfatul le-a adăugat un important aliniat :
"in caz că Cîrmuirea ar găsi de cuviinţă a introdUJCe un nou mod de
1
74 Arh. M.A.E., pach. 123, dos, 1 1856, f. 89. Inlesnirile suplimentare acordate
de guvern madorului Miqa se dartorau faptuJui că Vistieria Moldovei contractase în
1855 un mare împrumut de la acesta pe care nu-l a chi tase nici pînă în 1859 (Arh.
Ist. Centr., Vistieria Moldovei, dos. 399/1858, f. 1-5).
75 Bibl. Acad. , Documente, pach. CMVI/21.
76 Idem, pach. CMVI/37.
77 Ibidem, doc. 48, 49, 51.
7B Arh. St. Iaşi , Seoretariatuil. de S tart: .aii. Moldovei, dos. 2052, f. 79.
79 Prin mijlocirea consulatului francez din Iaşi, suma revendicată de Gaildry
a fost redusă ulterior, la 1200 galbeni şi achitată de către Vistieria Moldovei
(Ibidem, f. 105).
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exploata.re a sărăriilor, cmtreprenooul ce va fi nu va putea impiedica
lucrări[e ce s-ar cere a se f.aoe in aplicarea acelui mod de vreme ce
această Jucrarre nru jignerşte exploatarţi,a an trapneruorwlu.i" 80• Se înl0el'Ca,
aşadar, instituirea unei formule de compromis - diotată de situ.aţi'a cri
tică a f.inanţelm s.tatului - car·e să permi1tă în perspectivă, reuşita un or
even1tuale iniţiail:ive î n direcţi a modernizării exploatărilor saline de la
Tg. Ocna . Dar du�ata scurtă a noului contract n-a ispi ti t d ecit pe ace laşi
Gaildry - care cond i ţio na antrepriza cu aplicarea nOUilud sistem de ex
ploatare, prin ml'jloo,oe pnoprii , urmând s ă-şi 1aoope11e t reptat investiţiHe
din ciştiurile ce nu le-ar mai fi plătit - şi fostul antreprenor, Mişa
Anastasli,e;vibi, ca re , incercind să prod:ite de situaţie, nu ofel'ea decit deri
zoriul preţ de 6 0 0 . 0 0 0 l ei anual 8 1 •

Modifioarea condiţiilor de v.înzare, în sensul prelungirii duratei con
traatuhti la 5 a ni, precum şi includerea unei dispoziţii privitoare la admi
nistrarea de către acelaşi antreprenor a venitrurilor noilor s ărări i a atras
numeroşi ofertanţi dintre care, aga Constantin Cioca n a oferit un preţ
ce depăşea cu aproape un milion pe cel de pînă atunci : 2 . 634. 1 00 lei 82•
Perioada an treprize i lui Ciocan se caracterizează, pe de o parte,
prink-o continuă răiooe cu fostul antr epren or pe seama concurenţei
neloiall.e ce i-o făcea acesta în d esfacerea sării şi, pe d e alta, prin încer
cările sa:le, parţial reuşite, d e a reglementa problema transporturilor prin
folosirea cursurilor de apă ale Sire tu lui şi P1'utuh.ci 83• Fără a stărui asu
pra acestor ches·tiuni, subliniem f'aptul că in cell. de al treilea an al an trc 
prizei (1859), din pricina neachitării datoriilor către Sltat, Ci ocan a rost
supus "ex ecu ţiei poliţiene şti" scoţîndu-i-se în vînzare proprietatea cu

care asigmase fiscul 84 • In felul acesta Vis tie ria rămînea fără garanţii
pentru vii,tor, întrucît, în aceeaşi vreme, guvernul Ţării Româneşti i-a

scos la 1ilci taţi e dreptUil. ce-'l avea asupra e xportului de sare peste Dunăre.
F aldmentul său fiind irnineillt, nu exista altă soluţie decît preluarea nemij 
loc ită a veni,tuJ.ui o cnelor de către stat, măsură preconizată 'cu dţiva ani
mai in.ainte. De aceea ministru l de ftnanţe al Moldovei considera a bs olut
necesară, in d ecembrie 1 859, punerea în legătură a ·celor două ministen;
de l a Iaşi şi Bu cureş ti "spre a studia rondiţiile cele mai favor abile pentru
ambele ţări spr e introducerea unui mod d e exploataţie mai .raţi·ona:l. şi potn·
vit cu progresul ş-tiinţelor, care au produs şi în ailte sta·te rezultatele
cele mai folooitoare nu numai in pri vinţa micşorăllii:i costul ui eXiploart:aţi ei
dar şi în privinţa 00115€rvaţiei unor aşa boga te izvoare" 85• Pentru aceasta
ambele ministere urmau să caute în străinătate o pe rs oană compe tentă
"cu cunoştilnrţe tehnice şi practice pentru o asemenea specialitate" .

80 Arh. M.A.E .. pach. 123, dos. 1 /1856, f. 36-37
8 1 I bidem, f. 38.
82 I bidem, f. 38, 77, 89.
83 Ibidem, f. 156-- 1 59 ; idem, pach. 158, dos. 12/1858 nepaginat ; Arh. St.

Tr. 1768, op. 2017, dos. 2434, f. 154, 157, 162.
84 Arh. M.A.E., pach. 123, dos. 1 /1856, f. 394.

87

Ibidem.
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La 9 iulie 1 860 a fost votată legea specială prin oare se hotăra in
prin cipiu oa expl:oatarea salinelor să se facă numai în •regi a statu!l.ui 86
dar aplicarea eO. era posibilă abia d upă expirarea contractului de aren
dare al lud Ciocan, incepind ou data de 1 ianuarie 1 862. Prin Regula
mentul prov izoriu al salinelor Moldovei din 1 1 ianuarlie 1 862 se :resta
billea d reptul de monopol aJ s tatulu i - netransmisibil pavtJiaularilor asupra exploatării şi desfacerii sării, legiferindu-se practica explo ată rii
sa.Linelor in regie de către stat 87• Se asigu oo astfel una dintre condiţiile
prim ordiale fără de care - după cum s-a .putut vedea - în împreju
ră ri l e de atunci, nici o ameli:or<ld"e tehni(l()-1adrrni nistrativă î n exploatarea
ocndor nu era pos ib Hă .
Imensde rezerve d€' sare .d e care diSipunea MoldoVla îngăduiseră
r:: t.a kl lul, darr mai .alles con.lc€'sionarilor, ca printr-.o explootare nera ţio
n:ală, menţinută la un nivel tehnic �napoiat, să dobîndească pro:fiiiurri
îns€'mnate fără nici un fel de investiţie prealabilă 88• Ad ăugî n d însă
profiturilor re,aJ.izate, prin sitStemul de pî nă atunci al exploatării ocne
lor , marile preju dici i pe ·care acelaşi sistem le-a adus vreme de trei
decenii economiei Moldovei în a nsambl Uil ei, este de lia si ne înţeles că î n
noua etapă istorică de dezvoltare social-economică şi poli tică î n care
int�aseră Principatele după 1 859, abandonarea acestei practici anacronice
devenise o necesitate imperioasă. Şi la fel oa şi in celelalte d omenii ale
v i eţi i social-politice, şi în cel economic elementele ,reprezentind ideea de
progres au avut de înfruntat piedici mari şi numeroase, clădite pe teme
lia vechilor rînduieli.
In caz ul de faţă, proiectel e de m oderni zare a expoatării ocnelor asu
pra cărora .am s t ăruit au întîmpinat, 'in primul rîn d , opoziţia antrepreno
ri lor , dar nu trebui e neglijat faptul că această opoziţie era în lesni tă de
ra.d rul j u ri dilc i mp us prin Regulamentul Orga nic . In tal doi,l ea rind, şi în
s trî ns ă inkrdependenţă, proiectele am intite au avut de s uportat run han
dicap comun, în perioada respectivă, tuturor încercărilor şi ten d intelor de
prosperarc a ind'l.IStriei rom âneşti în ansamblu, li psa acumulărilor de
cap:iJtal. ln sf[rşit, pe plan social, menţinerea unar puternice Tă măşi'ţe
ale 11e.J.aţiiJ.oc în'V'efc-hilte, de tip feudaJ, eTa inoompatibilă cu noţiunea de
progres jn toarte domeniile, implidt â.n ool e100n.omic, î n tre gi rud astfel sfera
elemootelor care au concurat la nereuşita aplicări i in epocă a acelo r pro
iecte.
Deşi n - a u fost tre,duse în fapt, p r oi e c t el e de r e o rga n i zare a expl o a
tării ocn el or întocmite î n tre anii 1 832--1862 prezintă totuşi o mare insem
nătalte : ele au oferit un m ateri al gata p regătit - v erificat practic în alte
ţări. - pe ntr u v i i t·or. lVIărturi2 în aoest sens este f.aptU'l că nu peste mult
ti m p, intre 1 868-1 870, la sal i n el e din Tg. Ocna şi Slănic a fost introdusă,
generalizîndu-se apoi, metoda de ex tragere a sării prin galeri i orizon
tale şi stîlpi de susţinere 90 rpreoonriztattă - în principi u, d81Că nu şi în d'f"ta83 I. M. Buj o reanu , Colecţiune de l-egiuirile României vechi
promulgat pinli la finele anului 1870, Bucureşti, 1873, p . 133.

89

90

şi noi cit

s-au

"Monitorul Oficial al Moldovei", an IV (1862), nr. 8 din 11 ianuarie 1862.

Floru Dianu, op. ctt., p. 12.
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de majoritatea proiectelor tehnice elaborate în deooni.ille anterioare.
Privite în -ansamb1u, încercările de reorganizare a exploatări•lor saline,
corelate cu similarele din alte domenii ale vieţii economice şi social-poli
tice a Moil.do;vei, sînt semnMicative pentru o SJQICietate alflată in plin proces
de transforrnă:ri structurale.

PROJETS DE REORGANISATION DE L'EXPLOITATION
DES SALINES DE -'LA MOLDA VIE (1832-1862)

Cet article fait partie d'un travail plus ample en f!OUrs d'elaboration, "Les
salines de la Moldavie entre 1832-1862"'.
En soulignant l'endroit et le rOle des exploitations salines de la Moldavie
dans le cadre elargi de nolre histoire economique, l'auteur present.e, en s'appuy.a.nt
sur un materiei documentaire inedit, les premit:res tentatives de modernisation
entreprises dans un domaine d'activite moins connu.
Vu que par Iegislation de 1832 on stimulait l'interet general pour mettre en
valeur i ntegralement les richesses du sous-sol de la Moldavie, l'exploit::�.tion du sel
- maintenue depuis des siecles ă un niveau technique rudimentaire - a eveille,
apre'> cette date des preoccupations d'amelioration justifiees. Seulement, le sys
teme de bail des revenus des salines, legifere et maintenu pendant une periode
ae lreulc a.ns, a constitrue un ob5'1ade ă la voie du progres technique des exploi
tations salines qu'on n'a pu surmonter, ă l'epoque respective.
L'auteur analyse, taur ă taur, les projets de reorganisation de l'exploitation
des salines de la Moldavie elabores par E. Sârosy (1834), Gh. Opreanu (1835), Hom
maire de Hell (1842), Mihalic de Hodocin (1842), S. Peytaven (1853) et A. Gaildry
(1856).
Bien qu'ils aient des particularites d istinc tes, la plupart de ces projets pre
cunisaient !'abandon des anciens procedes d'exploitation du sel {par trous) et
l'adoption d'autres methodes au niveau de la technique europeenne de l 'epoque ;
ils suggeraient des mesures cn vue de l'amelioration des voies et des moyens de
transport et de vente du sel sur le marche interne et externe : ils recommandaient
l'extension des exploitations salines sur toutes les reserves naturelles dant la Mol
davie disposait et, enfin, meme la revision des relations de travail dans les saline'i.
Bien que ces projets n'aient j amais ete mis en pratique, tant que le revenu
des salines a ete donne â bail, pour des raisons sur lesquelles l'auteur insiste dans
le contenu de l'article, ils ont eu toutefois une importance particuliere, offrant
un riche materiei pour l'avenir. La preuve en est qu'apres !'abandon du systeme
de donner a bail les salines et la prise de leur exploitation, en regie, par l'Etat
(â partir du premier janvier 1862), aux salines de Tg. Ocna et de Slănic, on a in
ta-oduit, enrbre 1868-1870, des procedes techniques preconises paa- la plupant des
projets anterieurs.
Consideres dans leur ensemble, les projets de reorganisation de l'exploitation
des salines, en relations avec les autres tentatives de
modernisation des autres
domaines de la vie economique, sociale et politique de la Moldavie, sant signifi
catifs pour une societe en ,plein Frocessus de transformations importantes.
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NICOLAE IORGA ŞI ISTORIA COMERŢULUI
INTERN AL ŢĂRILOR ROMANE.
PETRE MALCOMETE

Nicolae Iorga este gind i!torul român de o deosebită valoare , una din
cele mai mari personalităţi pe care le-a produs oul-tura noastră naţională.
Creaţi1a sa, i zvorî tă din de zvoltarea economică, socială şi politică a Româ
niei, a depăş i t cu mult hotarele ţării, atît prin vastitatea problema ti cii ,
cit şi prin valoarea universal reclli1oscută a contribuţiei sale la dezvol
tarea ştiinţei şi culturii mondiale.
In oadrul preocupărilor lui N i colae Iorga un loc important 1-a u
ocupa t prob lemeie istoriei economiei naţionale, din care se detaşează
atenţia pe oare a acor dat-'0 istoriei comer ţului românesc.
Pentru prima dată el vorbeş te despre comerţul ţărilor române în
l ucrarea - Geschichte des rumănischen Volkes ( 1 905), unde activirtatea
comercială este pusă mai mult în legă tură cu apariţia şi dezvoliarea
oraşelor. Un an mai 'tî rziu , Nicolae Iorga scrie volumul al III-lea din
lucrarea - Istoria românilor în chipuri şi icoane - intitulat - Negoţul
şi meşteşugurile în tr�cutul r omâne sc, în oare tr ateaz ă pe larg proble
mele dezvoltării comer�ului şi importanţa aces tuia în dezvoHarea ţărilor
române. Problemele sînt apoi rel uate pe larg şi completate în lucrarea
sa de sinteză - Is•toria comerţului românesc. Aici, el prezintă desfăşu
rarea întregului comerţ al ţărilor române, din cele mai vechi timpuri
pînă în 1 9 1 8 .
Aşa c um arată şi titlul, lucrarea - Negoţul ş i meşteşugurile î n tr e
cutul rom âne sc -, a fost consacraltă Sltudierii celor două categorii eco
nomice fundamentale, producţia şi circulaţia de m ărfuri pe teri toriul
principatelor române. O asemenea stu di ere , împreună, a celor două pro
bleme fundamentale din istoria noastră economică, demonstrează ea în
săşi fa ptul că marele saw.nt înţelegea just interdependenţa dintre ele,
lu cru pe care l-a şi exprimat mai tîrziu, apreciind că "Lipsa unei acti
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vităţi meşteşugăreşti intense în primele veacuri ale · existenţei societăţii
româneşti constirtuie cauza unei slabe activităţi comerciale" 1 •
Urmarea unei l(lSemenea înţelegeri, Nicolae Iorga explica apariţia
comerţului pe teritoriul ţărilor române pe baza dezvoltării forţelor de
producţie şi a apariţiei diviziunii sociale a muncii, arătînd că el este
cunoscut din cele mai vechi timpuri.
Negoţul unei ţări se iveşte din momentul în oare datorită unei anu
mHe dezvoltări economice " . . . cînd păsrt:ori se aşează lîngă plugari, cînd
orăşeni se aciuiază în preajma sătenilor, cind meşteri prind a lucra în
apropierea celor ce vînd piei, lemne şi alte produse ale naturii sau ale
muncii omeneşti celei mai rudimentare" 2• "Incă din cele d'intăiu timpuri
ale C'Ul,turii sale, pînă nu începe chiar a se împărţi munca şi a se alcătui
categorii socÎJale d upă ocupaţii, un popor face, deşi într-o măsură foarte
mică, un . . . negoţ. . . fiecare iea de 'la un ,al!tul ceia ce-i trebuie, ceia ce-i
foloseşte sau îl aduce în ispi,tă . . . " 3• ,,Schimbul. . . între hotarele ţerii s:au
hotarele deosebitelor grupări care ţin loc de ţară e o nevoie firească,
primordială a omenirii" 4•
Nicolae Iorga s-;a ocupat deopotrivă de comerţul intern al ţărilor
române, de legăturile comerciale dintre acestea, �ca şi de relaţiile comer
crale ale ţărilor române cu a1te ţări.
Atenţia pe oare marele savant a acordat-o relaţiilor comerciale ex
terne ale ţări1lor române se explică prin faptul că el a prezentat istoria
noastră în general, în s trînsă legătură cu istoria universală, mai ales cu
cea a popoarelor vecine, socotind necesar să explice atît influenţa evO'lU
ţiei rutor popoare asupra ţărilor române, dt, mai ales, locul românilor
în istoria universală. AceaS'tă necesitate rezultă pentru istoric din însăşi
natura �lucrurilor. Aşa cum el subliniază adesea, deşi originea latină îi
deosebeşte de popoarele din jur, românii "nu sînt nişte izolaţi , nişte pier
duţi şi . rătăciţi în acest răsărit european din oare, cu voie sau fără voie,
facem parte" 5• Pentru lămurirea istoriei lor, trebuie să avem în vedere
legăturile românilor cu roţi vecinii Românii şi-aru însuşit ceea ce aru pri
mit, armonizînd, după instinctele şi necesităţile lor, elementele împru
mutate, influenţînd la rîndul lor evoluţia altor popoare, mai ales a po
poarelor vecine. De aceea, Nicolae lor� subliniază cu deosebire necesitatea
studierii dezvoltării popoarelor balcanice. Influenţa reciprocă dintre nor
dul şi sudul Dunării face din "cercetarea acestei lumi (balcanice - P.M.)
o necesitate de neînlăturat pentru înţelegerea adevărată a propriei noas
tre vieţi naţionale" 6. Preocuparea lui N. Iorga în acest sens este întîl.

1 N. Iong;a, Istoria comerţului românesc, vol. I, prefaţă.
2 N. Iorga, Negoţul şi meş.teşugurile în trecutul românesc,

Bucureşti, Editura
Minerva, pag. 78.
3 Ibidem, p. 73.
4 Ibidem p. 74.
5 N.Iorga, România, vecinii săi şi Chestiunea Orientului, Vălenii de Munte,

1912, p. 5.

6

N_. Iorga, Istoria statelor balcanice în perioada modernă, 1913, p. 1 1 .
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care inconjurau piaţa" 28• Aceeaşi situaţie o explică şi pentru unele oraşe
din Ţara Românească - Cîmpulung, Tîrgovişte etc. "Tîrgovişte înseamnă,
nu locul unde a fost un 1tîrg, ci aşe:zJa.Te de 1tîrg" 29• Nicolae Iorga a prezen
tat şi alte numeroase amănunte cu privire 1a fonnarea şi dezvoltarea ora
şelor, arătînd strinsa legătură şi interdependenţă dintre acestea şi dezvol
tarea comerţului. Vorbind de Tîrgovişte, el arăta că prin însuşi numele
său ara1tă ce comerţ făcea : " . . . vine ţărnnul şi îşi vinde produsele tirgo
veţului şi tîrgoveţul îi dă ţăranului ce nu poate să f•abrice ţăranul. . . Prin
urmare, comerţul acesta era de la ţăran la negustor . . . " 30• Nicolae Iorga
subliniază ideea că, dacă nu ar fi existat un comerţ intern, un schimb
intre ţăran şi tîrgoveţ, atunci n"'1fl1Tl. putea explica nici faptul că Tîrgovişte
Pste "aşezare de tîrg". Iar acest schimb pe piaţa internă el îl susţine ca
fiind atestat de documente, la început sporadic, apoi, pe măsUTa dezvol 
tării producţiei meşteşugăreşti şi agricole din ce în ce mai intens.

In strînsă legătură cu dezvoltarea comerţului şi formarea oraşelor,

Nicolae Iorga analizează pe larg drumurile comerciale, cărora le acordă
o deosebită însemnătate în evoluţia ţărilor române, in formarea şi dez
voltarea comerţului. " . . . drumurile acestea comerci.Jale, a căror ·legătură

corespunde cu începuturile vieţii politice a Românilor, dintr'un principat
ca şi dintr'aHul, presupun neapărat şi oarecare facilităţi de transpOTit şi

condiţii relativ bune pemru mersul negustorilor" 3 1 • El vedea însă şi a!l.te

unnări ale rtrecerii moolor drumuri de negoţ pe teritoriul principatelor
române, pentru dezvoltarea comerţului. "Ai noştri, chiar şi orăşenii, dar
şi boierii, de multe ori mai ales b()ierii, deprinseră negoţul şi începură
chiar de la sine a face oferte şi trimiteri"

32.

Nicolae Iorga merge pînă !la

susţinerea i deii că apariţi·a comerţului nostru intern este direct legată de
existenţa drumurilor comerciale, arătînd că, nu se poate vorbi de negoţ
decît din m omentul 1, . . cînd se deschide un drum ce trece prin acea
ţară . . " 33•
.

.

Paralel cu cercetarea comerţului intern, pe N. Iorga l-a preocupat
şi formarea păturii negustorilor din ţările române. El aduce numeroase
date cu privire la fonnarea clasei negu�orHor, l'a organizarea acesteia
in bresle şi la rolul pe oare l-a jucat în viaţa economică a ţărilor române.

Trebuie să ară.tăm, însă că, multe din punctele de vedere şi conclu

ziile la care a ajuns N. Iorga in legătură cu explicarea comerţului intern,

a oraşelor şi drumurilor comerciale, ca şi aceea a fonnării clasei negus

torilor, sînt discutabile sau infirmate de realităţile desfăşurării acestor
28 Ibidem,
p. 27.
29 N. Iorg.a, Comerţul nostru cu Orientul

prele�ri", voi. I,

-

conferinţă

Buc., 1943, p. 35.

-

Din "Conferinţe şi

30 Ibidem.
3 1 N. Iorga Drumuri vechi, Buc. 1920, p. 9-10.
32 N. Iorga, Negoţul şi meşteşugurile în trecutul românesc, .p. 95.
33 Ibidem, p. 78.
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

PETRE MALCOMETE

202

8

procese. Explicaţia se găseşte în faptul că el a acorde�t în desfăşurarea
vieţii noastre economice, implidt în cazul comertului şi formării oraşeJor,
un rol prea mare elementelor etnice străine statornicite pe teritoriul
ţărilor române sau ,a1tor factori economici şi politici care au acţionat din
afară, neglijînd rolul primordial al factorilor interni , al dezvoltării for
ţelor de producţie şi 'a creşterii necesităţilor popul-aţiei autohtone. "Co
merţul nostru şi viaţa noastră orăşenească nu vin dintr'o dezvoltoce pro
prie a poporului românesc" 3\ ci se datoreşte relaţiHor comerciale din
răsărit şi apus, care afeotau şi populaţia principatelor române. Nicolae
I orga arată în acest sens, că "Din schimbul între Europa, reprezinta·tă
prin saşii ardeleni, prin nemţii şi armenii galiţieni şi Levantul, ale căruia
produS€ sînt strînse Ira Caffu şi la C onstantinopol, se crează şi se înte
ieşte viaţa de negoţ în ţerile noastre" 35•
"Pentru ţările rroaSitre �trecerea marilor drumuri de nregoţ aJe lumii
avu mai multe urmări", . . . între care iiaptul că " . . . bogăţiile noastre
începînd a fi mai bine cunoscute de aceşti călători ai afacerilor şi inte
reselor, eJle rfură oerute în stră.inătate" 36• De:ci, Slpune �el, nu putem vorbi
de negoţ decît 1atunoi 11 • • • cînd în apropierea ţării (principatele române
P. M.) începe o viaţă deosebi,tă de �a ei şi cînd se deschide un drum ce
tr ece prin acea ţară, care pînă atunci nu făcuse negoţ cu străinătatea" 37•
Din această cauză el vorbeşte de prezenţa pe teritoriul ţărilor române,
în primul rînd, a unui comerţ de tranzit, care, punînd în con,bact străi
nii cu populaţia autohtonă, a dus la apariţia şi dezvolJtarea comerţului
nostru exterior şi paralel cu aceasta şi mai ales sub influenţa comerţului
exterior s-a dezvoltat comerţul interior al ţărilor române. Fără îndoială,
dezvoltarea comerţului nostru intern a fost �influenţat de negoţul inter
naţio1118l dintre Occident şi Orient, dar acest proces îşi găseşte în primul
rind explicaţia in dezvoNJarea producţiei noastre interne - meşteşugă 
reşti şi agricole, in dezvoltarea diviziunii s·ociale a muncii.
Aceeaşi concepţie greşită l-a făcut să susţină şi ideea că românii nu
au avut tîrguri şi oraşe create de ei. El considera că "toate oraşele îşi
datoresc existenţa unei imigraţii străine . . . " 38• Intre argumentele pe care
le aduce pentru susţiiilerea acestei idei, este numele unor oraşe. El dă
exemplu numele oraşului Baia din Moldova ş:i al oraşului Baia de Aramă
din Ţara Românească, i8rătînd că în aceste denumiri se recunoaşte nu
mele llllguresc Banya 39• Această idee greşită este menţinută atît în cazul
în care oraşele S-'au format în jurul cetăţilor 40, ca şi în cazul în care
acestea s-au forma·t pe locul unui 'tîrg oare s-a permanentizat, satul
N. Io rga, Scrisori de negustori, Bucu['eşti, 1925, Prefaţă, r . 5.
Iorga, Negoţul şi meşteşugurile în trecutul românesc, p. 87.
36 Ibidem, p. 95.
37 Ibidem, p. 78.
38 N. Iorga, Istoria comerţului românesc, vol. I, Bl.llt:lW"eŞti , 1922, p. 222.
39 N. Iorga, Geschichte des rumănischen Volkes, vot I, Gotha, 1905, p . 158-159.
40 El arată că "Oraşele din Moldova s-au creat in jurul cetăţilor, a fortăreţelor. Nu pe maidane unde se adună vitele la Urg, ci pe unde sus stă straja lui Vodă
de la ceta\te. . :·. Din - Ce a fost, ce este, ce poate fi Iaşu1, Bu�i, 1935, p. 10.
34

35 N.
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transformîndu-se în oraş 4 1• Deşi recun oaşte că locuitorii străini din oraşe
au trăit alături de băştinaşi, N. Iorga susţine că, cei mai vechi ·locuitori
sint saşii veniţi din oraşele transilvănene şi care se stabilesc apoi în
Moldo'VIa ş i f\ara Românească.
In sprijinul aceleiaşi idei greşite el aducea şi argumentul că scriso
rile looui•torilor or&<?elor din Moldova şi Ţara Rom ânească erau scrise nu
in limba română, ci în limba germană.
•Toate acestea 1-au făc ut pe Nico}ae Iorga să se ocupe de formarea
ora şelor din ţările române numai în l egătură cu drumurile comerciale
şi ou posibilităţile schimbului cu negustorii străini. "Mai multe schim
bări la hotarele n oas tre au adus . . . negoţul de tranzit între anum i te
părţi din Europa centrală, harn-ică în meşteşuguri şi răsări<tul, cu mărfu
r ile lui :nare, de mirodenii, de bu mbaouri şi m ătă sării . . . ASitfe� veniră
din părţile de la Rin oote întregi , oare . . . înaintară pînă că tre pasurile
de către Ţara Românească. . . şi Moldovei. In preajma pasului cu Turnul
Roşu se înte meie S:ilbiul, iar în gura Branului , Braşovul, pe cînd în apro
piere de munţii de sus ali Moldovei , aproape de răscrucea drumurilor
tăiate de apă se aciUJase Saşii din Rodna şi di n Bistriţa" 42• "In Princi
patul munteanu cei cari s'au strecura•t erau numai saşi şi ceva unguri
din Ardool. . . In cea d 'î ntîi •locali1ate, aşezată in mij'l.ocul cîmpu lui lung. . . "
era " . . . o cetate a parţinînd întreagă coloniştilor" 43•
Este adevărat că drumuri·le comerciale, .oa ş i comerţul extern şi cel
de tranzit au contribuit l'a dezvoltarea oraşelor, la creşterea importantei
lor. Cercert:ările istoriogrefiei noastre marxi&te au demonstrat însă că apa
riţia oraşelor i n ţările române se datorează procesului intern de dezv ol 
tare econom ică a acestora, ca urma re a desprin deri i m�teşuguri[or de
agricultură , a oraşului de sat. Acest proces a fost numai grăbit, intr-o
anumită măsură de venirea coloniştilor străini. Orraşele s-au format şi
dezvoltat d atorită nevoilor creat e de dezvoltarea economică şi politică a
'fării R omâne şti şi Moldovei , iar locuitorii băştinaşi au avut un rol hotă
rîtor, a lătu ri de meş'teşugarii şi negustorii străini veniţi şi s tabili ţi pe
aceste ţări .
Nici faptul că scrisorile loouitori'lor din oraşele moldovene şi mu n 
tene erau scrise în limba germaJ!lă, nu oonsrti<tuia o dovadă că •aceste
oraşe •erau întemeiate de s trăini . De fapt nici nu erau scrise toate scri
;,orile numai in limba germană. Unele e rau scrise în limba latină sau
intr-o altă limbă de circulaţie mai largă, pentru a putea fi înţelese de
cei cărorn le erau adresate şi oare erau de obicei locuitori din oraşele
transHvănene sau poloneze, unde aceste limbi erau mai bine cunoscute
şi foJ.osite.
Pornind de la premiSia greşită că naşterea comerţul ui şi apariţi a
oraşelor pe teritoriile Principatelor române se datoresc stabilirii aici a
u nor colonişti străini şi at ra gerii Principatelor în comerţul inte rnaţiona l ,
41 "Oraşele din Muntenia s-au alcătuit dintr-o formaţie agricolă, incetul cu
incetul". (Ibidem, p. 11).
42 N. Iol"ga, Negvţul şi meşteşugu.rile în trecutul romdnesc, p. 82-83.
43 N. Iorga, Scrisori de negustori, p. 6.
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N. Iorga a ajuns la concluzia că la început comerţul nostru nu a fost
făcut de locuitorii băştioo�Şi, ci de străini. ,,Comervul deci, 1a început,
. . . n-'a fost românesc, nici în ce priveşte persoanele care-I făceau. . . " 44•
"Am avut încă din veacul al XVI-lea o burghezie de împrumut. . . In
Moldova au pătrrms, pe lîngă Saşi i din Baia , Germani şi Armeni din Ga
liţia, pe cari-i găsim la Siretiu, la Suceava, iar rei din urmă şi mai jos,

)a lJotO,fâni, )a la.fi, la Roman, eu unele pătrunderi şi mai departe" 41•
O 'asemenea -apreciere a ::f.\os't determinată şi de faptul că el socotea

adevăra t comerţ numai acel comerţ de mare anvergură , cu un volum
mare de mărfuri. Părerea lu:i Nioolae Iorga era că au greşit cei oar e
" . . . au văzut mari negustori în nişte bieţi băcani sau în nişte împrumu
tători de bmrl, în nişte mrafi" 46 • Astfel, el susţine că negustori sînt numai
cei care se ocupă ou negoţul pe scară largă, ilar ace şt ia sînt stră'i:n'i i care
\"in cu mărfuri 1n Ţara Românească şi Moldova şi care cumpără de aici
produsele n08Sitre, pe care le duc apoi in Polonia, Ungaria, sau mai de
parte, la Consbaintinopol. "Românul, deci - spune el - nu numai ce� de
aici (adică din Moldova şi Ţare Rom âneasc ă P.M.), dar şi cel din Ardeal ,
din toarte părţile, n-'a fost pînă în timpurile din urmă negustor" 47 • Por
n ind de aici el plasează tîrziu, abia în secolul al XVII-lea . Nicolae Iorga
arată, în acest sens, că, negustorii de origine străină, s-au contopit, "pri n 
tr -<> îDJOOată .ş i .silgură asimilare" 48 ou masa poipUilaţiei J""am âneşti , proces
care a dus la "crearea unei mari clase a negustorilor de la ţaTă" 49 • Iar
acest proces, apreciază el, a început în secolele XV-XVI, s-a accentuat
in secolul al XVII-lea şi a continuat şi în secolul al XVIII-lea " . . . secol
care a văzut limba românească in administraţia întreagă", secol iin care,
" . . . negustorimea (clasa negustorilor româJni P.M.) creşte necon tenit şi
în conştiinţa şi :in acţiunea ei" 50•

In realitate, procesul a fost cu totul 'al>tul. Documentele atestă pre
zenţa unor negustori români nu numai pe piaţa internă, ci şi pe cea
externă, incă din secolul 1al XV-lea. Chiar în lucrările lui Nicolae Iorga
întîlnim aprecierea prezenţei unui

".

. . mare număr de tîrgoveţi r om ân i

care fac negoţ cu produsele ţerii" 5\ dînd şi numele unora din secolul
al XV-lea şi prima jumătate a secolului al XVI-lea. In măsura în oare
se verifică prezenţa iSJceS'tolr ne,gustlori români pe piaţa internă şi în co

merţul extern al principa,telor, este evident că acea clasă a "negustorilor
de ţară" nu putea să se formeze abia în secolul al XVII-lea. Formarea
acestei pături a avut loc, deci mult mai devreme, �ncă în cUTSul secolelor
XIV -XV, în legătură directă cu apariţia şi dezvoltarea schimbului �ntern

44 N. Iorga, Schim barea de direcţie şi caracter a comerţului românesc in secolul al XIX-lea, Buoureşti , 1921, p. 1 1 .
45 N . Iorga, SerisOTi d e negustori, p . V.
46 N. Io11ga, Comerţul nostru cu Orientul, în "Conferunţe şi prelegeri", p. 32.
4 7 Ibidem.
48 N. I.orga , Scrisori de negustori, ţ. VJII.
4 9 N . IO!'ga, Istoria comerţului românesc, voi. I, p. 218.
so N .
Iorga, Scrisori de negustori, p . 9.
51 N. Iorga, Istoria comerţului românesc, voi. 1 , p. 142.
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de mărfuri şi ale oraşelor alt.ît în Moldova, cît şi în Ţara Românească. In
acelaşi 'timp, trebuie să precizăm că, asimilarea elementelor străine, care
s-a petrecut, a jucat un rol secundar în formarea păturii negustorilor
in Principatele române.
Cercetările lui N. I orga cu privire la istoria comerţului românesc
în general (intern şi extem) au foot îndreptate, cu precădere, asupra
evului mediu. De aceea şi in privinţa comerţului, el poate fi considerat
un istoric al evu lu i mediu.
Cu ·toate acestea, deşi în mai mică măsură, el a urmărit şi problemele
comerciale legate de destrămarea feudaJ.ismului, apariţia şi evoluţia ca
pitalismului în România, pînă [n anul 1 9 1 8 .
Este adevărat că, prezentarea pe oare o face istoriei comerţului nos
tru pentru sfîrşitul secolului al XVIII-lea, secolul al XIX-lea şi începutul
secolului al XX-lea are mai mult un caracter descriptiv, limitîndu-se la
aducerea în circulaţie a unor materiale documentare şi descrierea vieţii
u nor mari negustori.
NicoLae Iorga , aduce, totuşi, şi o seamă de idei importante privind
istoria comerţului românesc pentru această perioadă . Reţine, în acest
sens, atenţia faptu'l că el a ţinut seama, în explicarea evoluţiei comer·
ţului nostru de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi pînă la începutu.l
secolului nootru, de influenţa exerci-tată asupra acestor relaţii prin apa
riţia manufacturilor, iar din a doua jumătate a secolului al XIX-lea prin
trecerea �a industria mecani:retă.
In acelaşi timp, NicoLae Iorga apreciază în mod deosebit prefacerile
pozi,tive din cornerţu•l românesc, determinate de T ra tatul de la Adriana
pol din 1 8 29. El amtă că, pe plan intern, •acest ·tratat a avut ca urmare
intensificarea schimbului de mărfuri dintre Ţara Românească şi Moldova,
care a dus la desfiinţarea vămilor dintre ele "actul cel mai însemnat din
viaţa economică a ţărilor noastre, care a grăbit unirea lor politică" 52•

NICOLAE I ORG A

ET L'HISTOIRE DU COMMERCE
INTERIEUR DES PRINCIPAUTES ROUMAINES
H e s u m e

Dans oot OU'Vnlge Qil aru��l yse la oonception du savant Nicolae Iorga sur les
questions d'histoire de l'economle nationale et sur le commerce interieur roumain.
Nombreuses oeuVJres de Nicolae Iurga font de."; reil'�rencc.s, ou dcba'Lt.unl en
parbicuiier les questio.ns du commerce raumail!lS de tous les temps jusqu'ă la deuxi
eme moitie du XIX-eme siecle, en analysa.n.t les fai!ts au point de vue historique
et economique, ce qui prouve une constante preoccupation du savant dans ce
domaine.
Cet ouvrage fait une synthese des principales references de Nicolae Iorga ă
la question du commerce roumain en considerant d'une maniere critique la valeur
particullere des donnees transmises par le savant roumain.

52 N.

Iooga, Istoria comertului românesc, voi.

I l , p. 167.
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procese. Explicaţia se găseşte în faptul că el a acorde�t în desfăşurarea
vieţii noastre economice, implidt în cazul comertului şi formării oraşeJor,
un rol prea mare elementelor etnice străine statornicite pe teritoriul
ţărilor române sau ,a1tor factori economici şi politici care au acţionat din
afară, neglijînd rolul primordial al factorilor interni , al dezvoltării for
ţelor de producţie şi 'a creşterii necesităţilor popul-aţiei autohtone. "Co
merţul nostru şi viaţa noastră orăşenească nu vin dintr'o dezvoltoce pro
prie a poporului românesc" 3\ ci se datoreşte relaţiHor comerciale din
răsărit şi apus, care afeotau şi populaţia principatelor române. Nicolae
I orga arată în acest sens, că "Din schimbul între Europa, reprezinta·tă
prin saşii ardeleni, prin nemţii şi armenii galiţieni şi Levantul, ale căruia
produS€ sînt strînse Ira Caffu şi la C onstantinopol, se crează şi se înte
ieşte viaţa de negoţ în ţerile noastre" 35•
"Pentru ţările rroaSitre �trecerea marilor drumuri de nregoţ aJe lumii
avu mai multe urmări", . . . între care iiaptul că " . . . bogăţiile noastre
începînd a fi mai bine cunoscute de aceşti călători ai afacerilor şi inte
reselor, eJle rfură oerute în stră.inătate" 36• De:ci, Slpune �el, nu putem vorbi
de negoţ decît 1atunoi 11 • • • cînd în apropierea ţării (principatele române
P. M.) începe o viaţă deosebi,tă de �a ei şi cînd se deschide un drum ce
tr ece prin acea ţară, care pînă atunci nu făcuse negoţ cu străinătatea" 37•
Din această cauză el vorbeşte de prezenţa pe teritoriul ţărilor române,
în primul rînd, a unui comerţ de tranzit, care, punînd în con,bact străi
nii cu populaţia autohtonă, a dus la apariţia şi dezvolJtarea comerţului
nostru exterior şi paralel cu aceasta şi mai ales sub influenţa comerţului
exterior s-a dezvoltat comerţul interior al ţărilor române. Fără îndoială,
dezvoltarea comerţului nostru intern a fost �influenţat de negoţul inter
naţio1118l dintre Occident şi Orient, dar acest proces îşi găseşte în primul
rind explicaţia in dezvoNJarea producţiei noastre interne - meşteşugă 
reşti şi agricole, in dezvoltarea diviziunii s·ociale a muncii.
Aceeaşi concepţie greşită l-a făcut să susţină şi ideea că românii nu
au avut tîrguri şi oraşe create de ei. El considera că "toate oraşele îşi
datoresc existenţa unei imigraţii străine . . . " 38 • Intre argumentele pe care
le aduce pentru susţiiilerea acestei idei, este numele unor oraşe. El dă
exemplu numele oraşului Baia din Moldova ş:i al oraşului Baia de Aramă
din Ţara Românească, i8rătînd că în aceste denumiri se recunoaşte nu
mele llllguresc Banya 39• Această idee greşită este menţinută atît în cazul
în care oraşele S-'au format în jurul cetăţilor 40, ca şi în cazul în care
acestea s-au forma·t pe locul unui 'tîrg oare s-a permanentizat, satul
34

N. Io rga, Scrisori de negustori, Bucu['eşti, 1925, Prefaţă, r . 5.

35 N. Iorga, Negoţul
36 Ibidem, p. 95.

şi meşteşugurile în trecutul românesc, p. 87.

37 Ibidem, p. 78.
38 N. Iorga, Istoria comerţului românesc, vol. I, Bl.llt:lW"eŞti , 1922, p. 222.
39 N. Iorga, Geschichte des rumănischen Volkes, vot I, Gotha, 1905, p . 158-159.

40 El arată că "Oraşele din Moldova s-au creat in jurul cetăţilor, a fortăreţelor. Nu pe maidane unde se adună vitele la Urg, ci pe unde sus stă straja lui Vodă
de la ceta\te. . :·. Din - Ce a fost, ce este, ce poate fi Iaşu1, Bu�i, 1935, p. 10.
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şului Iaşi dezvăluie interesatn te aspecte •ale contribuţiei muncitorilor tipo
grafi ieşeni la lupta generală, organizată, pentru impunerea unor reven
dicări economice şi polri.tice, ne permite cunoaşterea unor acţiuni concrete
de luptă - expresie a creşterii conştiinţei lor politice.
Materialul documentar despre cea mai veche formă de organizare
a muncitorilor tipografi din Iaşi, şi anume Societatea "Unirea", fiind î n
cea mai mare parte inedit, n e vom îngădui în cele ce urmează a pre
zenta un istoric al 'acestei Societăţi (înfiinţare, oadrul de organizare , con
�inutul şi e�icienţa luptei şi alte aspecte), î n mod mai amănunţit.
După un manuscris ce conţine memoriul trimis de Al. Constanti
nescu 4 în 1 924 Casei Centrale a Meseriilor 5 rezultă că Societatea datează
din 1 88 1 , autorul aducînd mărturia a "vreo patru inşi lucră<tori tipografi
care supravieţuiesc acelor timpuri". In privinţa datei înfiinţării acestei
Societăţi, ni se pare interesaJn t de luat în seamă şi tm document original
din octombrie 1933. Este vorba despre o cerere de ·a jutor bănesc a unui
vechi m uncitor tipograf, Col1Sitantin Mălăescu, document în care acesta
relatează că a fost membru fondator al Societăţii "Unirea" in anul 1 880 6•
Societatea a funeţ.ionat vreo zece ani, activitatea desfăşu r·î ndu-se
în tr-o măsură mai mică în•tre 1 89 1 şi 1 900 de o altă asociaţie a tipogra
filor inti,tulată ,,Albina". Firul continuator •al tradiţi-ei de organimre a
tipografilor ieşeni poate fi urmărit datorită faptului că eXJiS'tă un preţios
proces verbal din 1 noiembnie 1 90 1 cu privire la constituirea la Iaşi a

societăţii cu denumirea de "Noua aSIOOiaţiune a lucrătorilor tipografi din
Iaşi". Documentul este cu atît mai interesant, cu cît precizează şi scopul,
durata, organimrea acestei Societăţi : "Scopul este solidarizarea lucrăto
rilor tipografi, ajutorarea lor în caz de lipsă de lucru, boală şi altă incon
venienţă ce se poa le întîmpla în om·sul vieţii lor" 7•

Unele reglementări organizatorice încearcă să aducă o al1tă formă de
asociere şi anume Corporaţia Artelor Gf\afice din Iaşi 8 , înfiinţată conform
ar.t. 44 din legea de la 1 7 august 1 902 referutoare Ja organizarea meserii
lor, cu toate că 'aici se întîlneau şi muncitorii tipografi şi paJtronii. Chiar
dacă statutele acestei Corporaţii prevedeau, printre altele, la oapitolul
"Constituirea şi scopul Corpora,ţiunii", "perfecţi-onarea cunoştinţelor .teh-

4 Alexandru Constantinescu-Iaşi, vechi militant al mişcării muncitoreşti, mem
bru al P.C.R. din anii ilegalităţii ; din 1908 pînă în 1944 a deţinut diferite funcţii
in conducerea Societăţii "Unirea".
s Document original, donaţia Constantin Săcăleanu, Iaşi, Muzeul de i stori e a
Moldovei. Memoriul solicita Casei Centrale a Meseriilor funcţionarea în continuare
a Societăţii "Unirea" ca personalitate juridică. Din donaţia ci lată face parte !Şi
certificatul eliberat de Grefa Tribunalului Iaşi, secţia 1, din 27 aprilie 1925, pre
cum că Societatea "Unirea" este înscrisă la Tribunal in registt·ul special de Aso
ciaţiuni şi persoane j W'idice la nr. 49/1924.
6 Document original, donaţia C. Săcăleanu, Iaşi, Muzeul de istorie a Moldovei.
7 Se mai menţionează că "durata şi numărul membrilor va fi nelimitat", iar
mijloacele bălneş.ti vor ii oonS'bitult.e din taxele de înscriere (2 lei de persoană), di-n
cotlzaţiUe lunare (1 leu de pen;oa.nă), pl'eCWil şi din organizarea unor serbări, baluri.
1 In Corporaţia Artelor Grafice din Iaşi intrau, alături de tipografi, Utografi
şi afiliaţii : cofela ri şi sculptori în lemn.
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N. Iorga a ajuns la concluzia că la început comerţul nostru nu a fost
făcut de locuitorii băştioo�Şi, ci de străini. ,,Comervul deci, 1a început,
. . . n-'a fost românesc, nici în ce priveşte persoanele care-I făceau. . . " 44•
"Am avut încă din veacul al XVI-lea o burghezie de împrumut. . . In
Moldova au pătrrms, pe lîngă Saşi i din Baia , Germani şi Armeni din Ga
liţia, pe cari-i găsim la Siretiu, la Suceava, iar rei din urmă şi mai jos,

)a lJotO,fâni, )a la.fi, la Roman, eu unele pătrunderi şi mai departe" 41•
O 'asemenea -apreciere a ::f.\os't determinată şi de faptul că el socotea

adevăra t comerţ numai acel comerţ de mare anvergură , cu un volum
mare de mărfuri. Părerea lu:i Nioolae Iorga era că au greşit cei oar e
" . . . au văzut mari negustori în nişte bieţi băcani sau în nişte împrumu
tători de bmrl, în nişte mrafi" 46 • Astfel, el susţine că negustori sînt numai
cei care se ocupă ou negoţul pe scară largă, ilar ace şt ia sînt stră'i:n'i i care
\"in cu mărfuri 1n Ţara Românească şi Moldova şi care cumpără de aici
produsele n08Sitre, pe care le duc apoi in Polonia, Ungaria, sau mai de
parte, la Consbaintinopol. "Românul, deci - spune el - nu numai ce� de
aici (adică din Moldova şi Ţare Rom âneasc ă P.M.), dar şi cel din Ardeal ,
din toarte părţile, n-'a fost pînă în timpurile din urmă negustor" 47 • Por
n ind de aici el plasează tîrziu, abia în secolul al XVII-lea . Nicolae Iorga
arată, în acest sens, că, negustorii de origine străină, s-au contopit, "pri n 
tr -<> îDJOOată .ş i .silgură asimilare" 48 ou masa poipUilaţiei J""am âneşti , proces
care a dus la "crearea unei mari clase a negustorilor de la ţaTă" 49 • Iar
acest proces, apreciază el, a început în secolele XV-XVI, s-a accentuat
in secolul al XVII-lea şi a continuat şi în secolul al XVIII-lea " . . . secol
care a văzut limba românească in administraţia întreagă", secol iin care,
" . . . negustorimea (clasa negustorilor româJni P.M.) creşte necon tenit şi
în conştiinţa şi :in acţiunea ei" 50•

In realitate, procesul a fost cu totul 'al>tul. Documentele atestă pre
zenţa unor negustori români nu numai pe piaţa internă, ci şi pe cea
externă, incă din secolul 1al XV-lea. Chiar în lucrările lui Nicolae Iorga
întîlnim aprecierea prezenţei unui

".

. . mare număr de tîrgoveţi r om ân i

care fac negoţ cu produsele ţerii" 5\ dînd şi numele unora din secolul
al XV-lea şi prima jumătate a secolului al XVI-lea. In măsura în oare
se verifică prezenţa iSJceS'tolr ne,gustlori români pe piaţa internă şi în co

merţul extern al principa,telor, este evident că acea clasă a "negustorilor
de ţară" nu putea să se formeze abia în secolul al XVII-lea. Formarea
acestei pături a avut loc, deci mult mai devreme, �ncă în cUTSul secolelor
XIV -XV, în legătură directă cu apariţia şi dezvoltarea schimbului �ntern

44 N. Iorga, Schim barea de direcţie şi caracter a comerţului românesc in secolul al XIX-lea, Buoureşti , 1921, p. 1 1 .
45 N . Iorga, SerisOTi d e negustori, p . V.
46 N. Io11ga, Comerţul nostru cu Orientul, în "Conferunţe şi prelegeri", p. 32.
4 7 Ibidem.
48 N. I.orga , Scrisori de negustori, ţ. VJII.
4 9 N . IO!'ga, Istoria comerţului românesc, voi. I, p. 218.
so N .
Iorga, Scrisori de negustori, p . 9.
51 N. Iorga, Istoria comerţului românesc, voi. 1 , p. 142.
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dului de rezis tenţă, primiri de noi membti .(de exemplu, ·in august 1 9 1 5,
preş edintele Societătii "Unirea" con vocî n d pe legătorii de cărţi îi în
deamnă să se îns<'rie în Societate, căci condiţiilor de muncă grele, " 101 2 ore pe zi pentru o plată mizerebilă", li se pat pune c<apăt "numai prin
organ!i.zare"), închirierea unor săli pentru un sedlu adecvat prestigiului
Societăţii 12, organizarea unei l?xcursii pentru membrii societari pe valea
Prahovei şi altele .
De asemenea, menţi.on ăm şi citeva activităţi, al cămr conţinut poli
tic relevă gradul înaintat al c011..5tiinţei muncitoreşti în contextul general
al mişcării de organizare a clasei muncitoa re din ţana noastră. ASJtfel,
rn anii 1 91 3 , 1 9 14, Societatea "unirea" a trimis aj utoare în bani cole
gi'lor tipografi din Focşani şi Bucureşti, aflaţi �n grevă - gesturi oare
semnifică solidarizarea cu cei care foloseau cea mai eficace armă de
luptă împotriv-a exploatării capitalis-te. Foarte interesantă ni se pare,
chiar dacă nu s-a realizat, propunerea Comitetului Societăţii, avizată
favorabil de aduna rea generală din 16 martie 1 9 14, de a se org:miza un
congres al tuturor societăţilor lucră•tori!or .tipografi din ţară, în care
sens, decizia defin itivă urma să se ia pe baza aderărilor .tuturor socie
tăţilor menţionate.
Cadrul de org81Ilizare a Societăţii culturale şi de aj u:tor reciproc
"U nirea" a }ucră!torilor ·tipografi din Iaşi a fost fixat prin statutul Socie
tăţii abia în anul 1 9 17, statut aprobat de ·către Consiliul de administmţ.ie
al Casei Centnale a asigurărilor muncitoreşti. Societatea ,,Unirea", încă
din anăi 1 9 14-1 9 16, a cerut aprobarea statutului , aducîndu-i şi modif·i 
eările cerute de către Casa Centrală •a Meseriilor, pentru ca, unele pre
vederi să nu fie �contrare legei". ASJtfel, in februarie 1 9 1 6, printre mod i
ficările şi adăugirile cerut<', Societatea "Uni rea" a fost nevoită să renunţe
la al"lticolul oare prevedea acordarea de ajutoare în caz de grevă.

Unele articole din statut aru fost modificarte, de-a lungul anilor, în
sens pozitiv. De exemplu, in statutul intret in funcţiune în 1 9 1 7 13 se
prevedea la aPt . 22 că pc !Jîngă cererea de inscriere, solicitantul trebuia
să anexeze şi 1 ) "certificatul de terminarea cursului specialităţi i la oare
s-au •aplicat şi în care să se m enţioneze data intrării ca elev şi data de
clarării ca lucrăltor, avînd împlinlită vechimea de 5 ani de ucenicie sau
12 Sediile cunoscute ale Societăţii "Unirea" au fost : în tre anii 1902-1907 - în
curtea tipografiei "Naţionala" din str. Vasile Alecsandri nr. 1 ; in 1912 -- slr. Stroici
nr. 8, str. Mîrzescu ; in 1913 - str. Stroici nr. 8 ; in 1914 - str. Cuza Vodă (unde
era şi Societatea funcţionarilor comerciali), str. Tufescu nr. 12 (în casele unui mem
bru al Societăţii "Unirea"), str. Strolci nr. 8 ; in 1915 - str. Cuza Vodă nr. 71 ;
in 1916 - str. Lt. col. Langa nr. 7, str. Cuza Vodă nr. 71 ; in 1918 - str. Lt. col.
Langa nr. 7, slr. Ştefan cel Mare nr. 11 (unde era şi redacţia ziarului "Arena"),
in localul COf'POl"lilţiei .,ProgresuJ'· din Sl'.r. Va.s.ile Alecsandri, în locaiul Corporaţiile
Unite din aceeaşi stradă ; in anii 1919, 1920 şi 1921 - str. Lt. col. Langa nr. 7,
î n localul corporaţiei "Progresul" din str. Vasile Alecsandri, in localul Corporaţiilor
Unite din aceeaşi stradă.
1 3 "Unirea" - Societate culturală şi de ajutor reciproc a lucrătorllor tipografi
din Iaşi, Statute , Iaşi, 1919.
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carnetul corporaţiei respective ; 2) aotul dootorului Societăţii că nu e
afectat de nici o bOială cron:id". Printr-o ad resă a Societăţii " Uni re a",
document al cărui concept poartă da'ta de 22 octombrie 1 923, către Direc
ţia Generală a Casei Centrale a Meseriilor şi asigurărilor muncitoreşti
se solicită modifti.carea a rticolului mai sus citat cu scopul de a lărgi d rep
tul de insCTie re şi .deci "posibilitatea de a mări numărul membrilor So
cietăţii". In noUJa reda ctare , art. 22 preved ea : "Pot fi ·acceptaţi ca me mbri
in societate t o ţi cei oare fac parte di n arta grafică cu auxiliarele ei, de
la 1 8 ani în sus, fără să li se mai ceară acte de capacitate în meserie .
Condiţiunea principală este să fie num ai ·salariaţi".
Semnificativ şi im por tant era şi art. 3 al statutului 14, în care se
preciz a scopul Societăţii. In afară de menţionarea aj utorării membrilor
în caz de boală, lipsă de lucru, ne reţin ·atenţia citeva prevederi, ce ilus
trează preocupările Societăţii pentru ridicarea nivelului de pregătire
pi"OO:es iorllaJă şi in1Je1e<ct�uaiă, a niv elu l u i de L1'Cti a tipografi lur : "a înfiinţa
o şcoală pro fes i o nală tehnică pentru artele gra fi ce ; a propaga dezvol·
tarea intelectuală prin onice mijloace posibile ; a lucra pe căile l egale
pentru ·î mbunătăţirea soartei l ucrărtloril or ; a dezvolta spiritul de înfră
(ire şi soli d aritate între membrii societăţii".
Organ u l conducător e ra adrmarea genera lă a S ocietăţii , care se în
t r u nea o dată pe an, in aprilie, adunările generale eXItraordinare convo
cîndu-se "ori d e cîte ori trebuinta va cere " . (De altfel , practic, registrele
de proce se verbale consemnează ţinerea de adunări generale mult mai
·

des,

decit prevedea st.�atutul). Statutul Societăţii

consemna,

prin art. 86

şi 87, şi ordinea de zi a adunărilor ge neoo le anuale (darea de seamă a
Com i tetul u i , raportul Comisiunii de verifi care , votarea bugetulll!i anual,
alegerea noului Comitet ele administraţie şi a C omisiei de verifcare o
dată la doi ani), precum şi a adunărilor gen eraie cu caracter e�traor
din81r (mod i ficarea stat utelor , eventualele dlferende între membrii Socie
tăţii şi Com itetul de ·administraţie) u_

O rigruro2litate î n C.'eeoa ce priveşte disciplina era înscrisă intr-o serie
ele articole pri vitoare la : participarea la adunările gen erele (jumărt:ate
plus unu l) , la voturile e X'primate ("deci:ciunile adunării se ·iau ou maj•o
ritate absolută a votu ri lor exprimate . . . dacă va avea loc a doua votare.
maj o rita tea relativă este de ajuns"), la ordinea şi modul de a discuta in
ad u nare, la dreptul oricărui sociellar de a face propuneri adunării gene··

rale şi altele.

Largi atribuţii eraru rezervate organulu:i e xecutiv a•les de adunarea
generală o dată la doi ani, şi anume Comitet ul de adm inistreţie şi Ca 
misiunea de veri fi care (cap. VI din statut), atribuţii mu ltiple , de zi cu zi
ce reveneau preoşedintelui Comitetului, dacă avem -în vedere faptul că
ad una l"ea generală a Societăţii s e întrunea o dată pe an, conform statu
tului . Ni se pare deosebit de important, î n acest sens, art. 107 oare pre
ciza : "Comi.lteiul de administraţie căruia i se încredinţează conducerea
1 4 1 bidem, p. 5.
15 Ibidem, p. 21l.
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momlă şi materială a Societăţii , este dator ca in toate chestiunile s ă
ţină socoteală atît d e iOJteresele sociebarHor, cit şi ale Societăţii".

Intrucit unul din scopurile Societăţii era şi preocuparea pentru lăr
girea orizontului oultunal al •tipografilor, statutul prevedea o serie de
articole referitoare la aotiviltrateta de bibliotecă a SocietăVii 1 6• Acest dezi
d erat s-a rea hl z at în mai mică măsură din l ipsă de fonduri. Adesea, banii
necesari procurării de cărţi eralll repartizaţi pentru ajultorarea muncito
rilor fără de lucru.
Documt:ntele care i n b-au în discuţia adunării genera le anuale cuprin
deau : darea de seamă asupra srtuaţiei f.inancitare, e xpun ere a privind
�mersul m o ral al Socieotăţii", raportul Comisiunii de verificare, raportul
bibliotecarului, raportul med ic u l u i SocietăţJii 1 7•
Desigur, un capitol im p o l'ta nt îl constituia şi cel privHor la f•ondu
rile Societăţii. Statutul di n 1 9 1 7 preciza că acestea s-e CL:m p u n din :
taxele de înscriere şi reoînscr·iere, din cotizaţiile l·unare, din ven i• turile
fondurilor de rezervă, d�n orice alte veniihiri extra ordin are (serbări ,
baluri, d on aţi i etc.). Fondurile acestea general e se împărţeau în două şi
se administflau separat şi numai pentru scopul căruia îi er a u destinate,
adli<.'ă : 1 /4 reprezenta fond ul pentru ajutor în c a z de lipsă de lu cru şi
3,'4 fondu l pentru aj utor in caz de boală şi deces. C apitalul Soci:: tă\:i s..:
depunea la CaSia de depuneri şi oonsemnaţiuni din Iaşi sau puteau fi
plasail.e in efeete pu blic.-e de valoare ale statului, păstrate la aceeaşi Casă.
Numeroase documente ates·tă că din punct de vedere Iin:. nt.:.:ar, So ·
detatea "Unirea" întîmpina deseori greutăţi . Sem n ificati vă ni se parc
o foaie volantă din 1 9 1 8, care este de fapt un exempl•ar dintr-o listă de
subscripţlie lansa tă de C om i tetul Sociotăţii ,, Unirea" pentru "mărirea
fondului de rezistenţă al S o cietă ţi i " . In introd ucerea l is·tei, adresîndu-se
fiecărui soc ietar , Comitetul predz;a : "Dat fiind piedicile grele ce ni se
interpun pentru mărirea cotei şi în d ep l in acord cu intere-;ele real� .ale
societarilor, am hotărît lan sarea acestor liste de subscripţie, bilun are , cu
scopul de a mări fondul de rezistenţă, pentru oare sînteţi rugat a sub
scrie suma ce o credeţi necesară acestui fond de interes general".
Desigur că numai o si•tuaţic economică gr ea a muncitorilor tipografi
ieşen i silea Com i tetu l Societăţii " Un irea" în 1 924 să se adr-:scze pr:ocu
raturii pentru a interverui !•a Banca "Mun citoru l " (secţie a Cooperativei
,.Casa Poporului" din laşi) unde depusese spre fructificare 1 ;J . 775 lei, in
vederea resti-tu iri i sumei respective :,fiind în [)re-ziua un or împre j urări
de na tură a rui se cerc Slacrificii simţi,toare".

U n alt d ocument grăi'tor in acest sens îl c o nstituie o adresă din 1 927
a Societăţii ,. Unirea" că•tre Prima Socic,tate de Economie din Iaşi în care
se s p u nea deschis : ,,Societatea Unirea a lucrătorilor tipografi d i n oraşul
laşi avind un însemnat număr de membri răm aşi fără lucru şi epu i zîn d
toate fonduri le de ajutorare a acesto ra , c"U on oar e vă roagă să binevoiţi
a-i aproba retragerea sumei de 8.000 lei pe n tru a veni in a � u t o ru l sus
16

Ibidem, PP. 25-26.

17 Ibidem,

art. 101:1, p. 33.
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numiţilor lucrători". In anul următor, Societatea "Unirea" va cere a p ro·
bare de la Tribunalul l�i, Biroui Persoanelor juri dice , peontru m ări r ea
cotelor lunare şi deci şi a a•ju.toarelor [n raport ou cota .
Ace·astă asociaţie a muncitorilor tipognrfi itel'jeni, care se în(>c.clrcază
in acea primă treaptă din procesul complex al organizării clasei m u n c i 
toare din ţara noastră pe baze politice, şi-a înscris, în proeramul ei de
luptă, o serie de •aJoţiuni comrete poo.tTIU .apă.raTela şi •impunerea u n o r re
vendicări eco nQITlice .

Sugestive sînt citeva dooumente originale, inedite, de }q i ncepu t u l
secolului nostl'lu, d in care se constlată condiţiile deosebit de ? s pre d e
muncă şi de viaţă ale tipografilor i eşeni , hotărîrea lor de a a c ţ i o na î n
c omun , organizat, împotriva patronilor. Astfel, un memoriu d i n 1 8 mar
tie 1 900, adresaJt Oamerei de Comerţ ş i Industrie din I�i de c �trc Con
sililll:l. de adminiSitraţie a Societăţii muncitorilor tipografi el i n l o ca l i t ate
cere, hotăm11:, acordarea unor revend icări , care demonstrează n u n umai
intăriirea rezistenţei muncitorilor faţă de intensificarea (" Xploatăd capi 
taliS!te , dar şi înall1:ă conştiinţă profesi onală , creşterea �piri tului p o l i t i c,
al conştiinţei de clasă. In sprijinul afirmaţiilor noostiX:' c:t � m . d:n me
moriu , dteva din revendicări : "fixarea minimului d e s? l a r la 26 l e i
săpl1:ămînal ; reducerea orelor de luC!'Iu la 8 pe m ; de a nu se mai per
mite în viitor a s� instala tipografii in looaluri improprii ; de .a n u se m a i
penn ite in v.i.iior ş i etiilbera autorirzaţi.e pentru irrs.t:�l � :·cn d r t " pogr:-> fii
decît pers�anelor care vor dovedi ou ce'l'\tifimte şi y o :· fi r r cu n o<; cu t -: că
posedă deplilllă cunOŞ'tinţă în această b i"8Xlşă ; patro n i i să fie o bl i g.aţi a
efectua roate lucrărHe ou •lucrători specializaţi în c- c·c o st:\ brr nşă, ş . a . " .

Memoriul in diSCillţie a fiOSit însoţit ş i de un r m p l u rc:: port a l dr.
Miiller, medicul Societăţii i , un docume<nt acuzator a l conc' i ţiilo:- i num:me
de lucru şi de viaţă al tipografilor. Exis.tenţa unor b , l � C''l < n E' m i a , Llber
culoza. pu l m�nară şi intoxioaţia saturnină se d? torL'.� c , conform c o n sta 
tării dr. MiiHer, urmărtoorelor cauze : a) atelierf'le era u a devărate " foc a r�

de 1nfecţiu:ne", amilflltind , in ace&t sens, "lipsa de spaţi u , l i psa ele l u mină
şi ventilaţie", mod'll.l nei·gienic de a bea apă el i n vase de sc hi se şi cu un
singur pahar, dependinţele sanitare care erau ,.în tr-o s tare uimito1re de
necurăţenie şi in rmele �ocmii , curţi le fiind cl c p:• zite l e d e j c cţiunilor t ut u

ror locuitorilor din arcele case" ; b) mijloa('c<e el<' trai a l e tip ografu lui
,�fiind foarte resl1:rînse, looudleŞ'te de ordinar în părţ i l e C<'le mP i insalubre
ale oraşului şi e nervoirt la se mărgini intr-o h rc> n il i n s uficientă şi necores
rpunzăiloaire cu munca sa cea grea". Rapo · t · , · - · r . M i.iller c-onc luzi.ancr>ză
"trebuie să cerem oa să se COI!l'Sitru iască � t bi l i m r· : 1 l c speciale de t;pogra
fie, avlindu-se in vedere ul·timele princir ii � t i ' :1 ţ i L " , 2 J c higi " ne i . . . vin
acţiune solidară (subl. ns.) să se ameli :->:·.� z" p- · cî l �. � p o� -te c�1n d ' ţ i u n i le
de trai ale tipografilor, asUel încît pe J :n:; -! o J o �: . • i n ţ i'\ sănătoasă, să se
poată hrăni bine ".
�

O expresie deosebil1:ă a gmdului de dezvoltare a co nşti i n ţei politiet·,
a spiritului de organ izare, a simţămill' telor d �· soJi:l r ritate in tro m u n c i to r i
in :fiaţa exploatării capi<ta:liste a COillS �i tuie aşa n umita "Convenţiune" din
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29 octombme 19.02 : "Suibsemnarţii ilucrăoori ou bucata din atelierul tipo
grafiei Evenimentul ne declarăm s-olidari cu ·1:Joţi ; toţi pentru unul şi
unul pentru �oţi. Acel ce ne va trăda cauza va fti adus lJa ounoştit$1
wcietăţii (subl. ns.), defăimat de colegii lui şi izgonit din toate atelierele
pe motivul că lucrează contra colegilor săi " .
Aceiaşi lbipografi d e la acelaşi ziar, revin, la 19 ianuarie 1903, ou o
nouă "Convenţiune" mai amplă în conţinut, mai clarvăzătoare ca spiri·t
politic : ,, . . . ne legăm . . . prin această ooruvenţiune, făowtă de buna noas
tră voie de a fi solidari între noi în orişice împrejurări spre a ne apăra
interesele noastre din acest atelier în modul următor :
- Nu vom părăsi lucrul deaît cu toţii şi nici de cum dte unul, fiind
tovarăşi de muncă, deoarece avem asupra noastră răspunderea întregu
lui atelier,
- Cel oe nu se va swpune oon.form ocmvenţiunei !făcută întl"e noi va
fi tradus înaintea justiţiei .şi făout respol1JS.aibil de daunele suferite de
tova�răşii lui".
Una din paginile cele mai glorioase ale luptei revoluţionare a tipo
grafilor ieşeni o constituie acţiunile greviste din vara anului 1 9 1 8 1 8 • Din ·
tr-o serie de documente originale, însoţite de mărturiile tov. Cons-tantin
Săcăleanu, fost muncitor tipograf, membru de partid din ilegalitate, se
reliefează via acrtivitate a Societăţii "Unirea", oal'acterul organizat, uni
tatea de acţiune între muncitori, spiritul de solidaritate.
Astfel. o serie de memorii din iunie 1 9 1 8 a celor circa 300 tipografi
de la atelierele "Evenimentul", "Ecoul" 19 , "Progresul", "Dacia", "Naţio·
nala", "Neamul românesc", "Versuri şi proză", ertc. sînt adresate pre
şedintelui Societ ăţii "Unireatt ; prin ele se cerea, hotărît, o intervenţie
dt mai fermă pe lîngă patroni pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai
şi muncă "atît pentru societari, cît şi a tuturor lucrătorilor tipografi din
laşi" (s.ubl. ns . ) , "avîrudu-se in vedere scumpirea exor'bitantăt' a artico
lelor alimentare, mai ales. Toate aceste memorii ·au fost discutate în
adunarea generală a tipografilor ieşeni din 24 iunie 1 9 1 8 , C omitetul So
cietăţii "Unirea't prezentînd un memoriu unic către patronii tipografiilor
din Iaşi, dooument aprobat în ·rmanimHa•te în adunarea respectivă. Repro
ducem dteva rînduri, zguduitoare prin realitatea lor demascatoare, din
partea introductivă a memoriului : "Trăim vremuri excepţionale. Pe zi
ce trece, greutăţi-le rtraiului deVIin tot mai mari, ameninţînd astfel exis
tenţJa noastră dacă mai rămînem cu salariile insuficiente pe care le pri
mim astăzi. Vorbim aici numai de hrana zilnică. . . a cărei scumpire s-a
inzecit, faţă de timpurile no:rmale, fără a mai pomeni de articolele de
Imbrăcăminte şi încălţăminte de oare ndci nu ne putem apropia, dat fiind
preţurile fantastice la oare au ajunst'.
Memoriul din 24 iunie solidtă unsprezece revendicări, dintre care
cităm : "sporirea salariilor la 1 20 lei săptămînal (minimum) pentru lucră18 C 1 a r a C u ş n i r-M i h a i 1 o v i c i, F 1 o r e a D r a g n e şi G h. U n c, Miş
carea muncitorească din România 1916-1921, Bucureşti, 1971.
19 Documente originale, donaţia C. Săcăleanu, Iaşi, Muzeul de istorie a Moi·
dovei.
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torii cu doi ani vechime , iar p€'nltru cei sub doi ani cu 80 lei săptăm1nal ,
paginatorii de l a ziare vor primi un pl us de 2 l ei pe zi ; m aş i ni ştri i vor
fi retribuiţi în aceleoa şi cond iţii ca şi zeţarii ; elevii zeţari şi maşiniştri
după învoială şi d upă merit ; orele de lucru se fixează la 8 pe zi (subli
niat în textul origin a l - n. ns .) ; orta suplime ntară de noapte se fixează
la 3 l e i ; higiena atelierelor să se facă o d ată pe săptămînă; curăţenia gene
ra lă, spălarea d uşamelelor , atelierul să dispună de bluze sau halate pen
t r u lucrători, o sală pentru îmbrăcat şi spălat, venti1atoare electrice".
Proce&ul verbal al ace&tei m em o rabile adunări genera le , semnat de
69 muncitori tipografi consemnează o c onştiinţă politică muncitorească
înainta.tă, un înalt spi r it de sol idari•t ate în acţiunea hotărîtă de a obţine
revend i că ri l e mai sus menţionate : "Mai d ecla răm , pe cuvint de onoare,
c ă în nici un caz nu vom primi alte cond iţiuni decît cele prevăzute în
m emo riu , oricare ar fi c n se ci nţel e. Ne ma:i o bligă m d e asemenea, ca in
caz cîn d vreunul din colegii noştri ar rămîne fără lucru, d e a - l susţine
!'li a căuta pe toate căi l e po sibi le de a fi reintegrat î n lucru" .
Interesante mărturii, verbale, despre greva din 1-5 dulie 1 9 18, la
care s-au alătumt ş i tipografii refugiaţi din Bucureşti, ne d ă şi tov.
C ons tan tin Săcăl ea nu, fost participant l.a aceste acţiuni : 11 l n ti m pul celor
cind zi l e ci t a ţinut greva, Ia Iaşi n-a apărut nici u n ul din cele 1 1 z ia re
ce se tipăreau in acea vreme aici. După dnci zile de tratative d use cu
patronii, în cabinetul genemlulu i A nastasiu , comanda ntul diviziei a IX-a,
care era, totodată, şi coman dan t militar al or�ului şi jude ţului Iaşi, dele
gaţii noştri, acţionînd cu d îrzenie şi fermitate, avind sprijinul activ d e
solidaritate d eplină al muncitori lor tipognEif·i grevi şti , au impus patronilor
acceptarea sporirii sala rii l or şi crearea unor co n di ţi i mai bune de mrmcă.
Cel mai important succ es al acelei greve a f os t obţinerea, pentru prima
dată în România, a zilei de muncă d e opt ore. Acea stă vicrtorie, obţinută
la 5 iulie 1 9 1 8 de tipografii ieşeni, a ră s unat ca un i m bo ld la luprtă în
rindurile muncito ri lor cef er işti , textildşti, brutari, tăbăcari, a l e celor d e
la Fabrica de ţi garete şi ale a l-to ra care n- a u pregetatt să lupte pentru
o bţi nerea ac elora şi reven di c ăr i" .
Semnificativ eStte fapt ul că în pel"ioada celor cinci zile de grevă a
fost prezent la Iaşi, rîn mi jlocul t i pogm.fi l or, I . C. Frimu. Acesta a vorbit
grevi ş tilor în sala Corpora ţiei 11Progresrul", în d emnîndu-i la luptă unită
o

impotriva exploatării şi asupririi sociale, pentru drepturi economice şi
poli ti ce . C uvintele lui I . C . Frimu au mobili7.tat şi mai mulrt pe tipografi
în acţiuni le lor revendicative, dînd grevei un cara ct er hotărît şi cuprin 
ză tor .

Ample rela tăr i de spr e tadunarea general ă din 24 iunie în sala Cor
p oraţiei ,1 Progresul" din str. Vasile A lecsa ndri şi despre greva din 1 -5
i ulie sînt date d ettaHat în zia rul "Unirea Grafică", apărut la I·�i la 1 sep

tembrie 1 9 1 8 ca organ d e luptă al lucrătorilor tip ografi . Precizîndu-se
într-un articol-manifest că ,1a părem ca o rgan al Soci etăţi i Unirea", ziarul
pre zintă în editorialul intitulat "Mişcarea lucrăttoril or ti p ografi " pri nc i
palel e succese prectice şi polHice ale grevei din 1 -5 iulie :
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"In ziua de 1 iulie 1 9 1 8 s-au ridicat (lucrătorii tipografi - n . ns.)
c:a un singur . om, au paralizat capitalul punîndu-se cu toţii în grevă şi nu

au cedat pînă nu li s-au satisfăcut toate cererile formulate în memo
riul lor.
In r ccasti'i zi s-a c:imen tat pen tr u totdeau na solidaritatea lucri'itor:lor
tipogra fi din z mbele Capitale şi din î n treaga ţară, formînd blocul de
granit care \"a în frunta pe viitor t oate luptele şi va revt>ndica aspira
tiunile lor
Prin mişcar( 'a aceaste> , care a fos l pe d eplin încununată de succes,
s-a însc ri s cea mai glori o2s:i pagină în analele corpului tipop,ra fic d i n
Fl.omâni,a. căci s-a realizat parte din visul no:->tru, în tre altele s-a cî ş tiga t
opt ore de lucru pe zi (subliniat î n textul original).
Mîndri de succesul înregistrat şi încrezători în solidaritatea t u turor
lucrătorilor tipografi care ne dă frumoase speranţe pentru viitor, să stri
găm cu toţii : Trăiască solidari,tatea lucrătorilor tipografi ! ".
Ed�torialul citat cuprinde în esenţă �toate �rde�He din cuvîntărjle
rostite în 'adunarea generală din 2 4 iunie de către tipografi, precum şi
din zilele grevei. O fermi:tate şi o intransigenţă revoluţionară, demne
de elogia,t, o expresie desăvîrşHă a soLidarităţii tuturor muncitorilor
tipografi (inclusiv a celor refugiaţi din teritoriile vremelnic ocupate de
duşmani) - toate acestea străbat ca un fir roşu materialele publicate de
"Unirea Grafică".
O matură conştiinţă politică se desprinde din articolul "Datoria
noas,tră" a tipografului V. D. Grăjd€18nu : "Este o datorie elementară şi
sacră să luptăm pentru o cauză justă din toate punctele de vedere . . . noi ,
strîns uniţi, grupaţi dt mai solid ne vom impune ca o forţă , vom para
loviturile şi vom obţine de la patroni ceea ce ni se cuvine, aşa cum s-a
petrecut în recenta grevă încununată de succes. Printr-o cimentare per
.

petuă a reformelor cîştigate, să ne gîndim într-una că rolul muncitorimei
in timpurile viitoare va fi de mare importanţă şi datoria noastră - a
acelora de azi - este de a prepara terenul pe toate căile" ·(subl. ns.).
Unele din procesele verbale :ale :adunărilor generale ale Societăţii
"Unirea" din a doua jumătate a �anului 1 9 1 8 conţin informaţii deosebit
de utile pentru cercetător, întrucît acestea evidenţi,ază spiritul de solida
ritate între tipografi, tăria poziţiei lor de a fi cucerit marea bătălie pen
tru ziua de muncă de opt ore nu printr-o lege votată în parlament, ci
prin luptă revoluţionară. Exemplul acest'a de luptă a avut ecou şi in
alte oraşe (Galaţi, Roman), unde �tipografii au impus patronilor acelaşi
deziderat 20•
Incercărilor patronilor de a lovi, sub diferite preterte, în drepturile
cuceri·te de tipognafi. li S-'aU opus hotărîrea şi energia acestora de a fi
uniţi şi solidari. I:n n umele Societătii "Unirea", preşedintele acesteia,
Constantin Voinescu, mulţumea "colegilor de la tipografia Tribuna pen
tru frumosul şi demnul lor gest, refuzînd de a se mai strecura în acest
20 V. L i v e a n u, 1918 - Din istoricul luptelor revoluţionare din Romdnia,
Editura politică, Bucureşti, 1960, p. 300.
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noastră" 21• De
Tănase a
relevat ca pe o victorie faptul că "datorită energiei lucrătorilor s-au putut
înlă tura în unele eteliere în cercarea patron i lor de a micşora salariile şi
1iar articole menite a lovi în conducătorii şi OI'ganizatrua
aseme-nea,

în

ad unarea generală

maj ora porţia de lucru".

din

6

1 9 1 8, Gh.

decembrie

In c.? drul aceleiaşi adunări s-a mai enunţat o

idee' deosebit de preţioasă

prin

conţinutul ei

politic, înaintat.

Deşi în

statut nu se putuse î nscrie, la capitol ul despre scopul Societăţii, preve
rlen'a "aj utor în eaz c1 e grevă " , totuşi, datori'tă întăririi sentimentului de
a fi o forţă, de care trebuie să

SC'

istorice, Gh. Tănase subliniază :

ţină seama în m ersul

evenimentelor
pentru orice
col� să cad ă

,_trebuie să fim pregătiţi

r�ven tuală lovitură şi atunci cînd s-ar întîmpla ca unul din
viotimă, noi oei eare vom rămîn:- în l ucru să le venim în ajutor săptă
mînal, î n lăturînd E:stfel o arma,tă de rezervă a lucrători-lor , concurenţa
î n tre ei şi deci micşorarea sa lariilor la care ţin patronii " .

Spiritul d e solidari tate manifestat d e Societa1ea "Unirea" se eviden
ţiază şi pe linia col,aborării şi sprijinirii acţiunilor mUillc'itoreşti din alte

oraşe ale ţării. Astfel, în decembrie 1 9 1 8 , -tipografii ieşeni 18/U

trimis vic

timelor de la 1 3 decembrie din B ucureşti imrpoi'!tante ajutoare

ma>terlale

şi o dată c u aceste,a, sprijinul lor moral , declarindru-se solidari cu CBUZIS

dreaptă, a greviştilor bucureşten i .
daritate,

membrii

Societăţii

De asemenea , în acelaşi spirit de soli
au acţiona,t pe linia sprijinirii

"Unirea"

l u p tei tipografilor din alte localităţi ale Moldovei :

1918

- este'

"Sarcina

noastră

-

se

al a drmării generale din 23 septembrie

consemnează în procesul verbal

de a organiza pe toţi oolegii din provincie"

22•

Faptul că în perioad a 1 9 1 7-1 920 Societa tea "Urutt-ea" se remarcă
pe oale politi că a problemelor economice,

prin preocupări l P de rezolvare

profesionale. a le muncitorilor - greva cons-ti1Juind

o

eficace armă

de

lupt :\ , dar şi un mijloc de educaţie politică - demonSitreeză saltul cali

martrurizare a Societăţii ca organizaţie bazată
veche organizatorică, de Societate de
dezvolt-at, în aceşti ani, conţinUJtru1 noru al luptei tipo

tativ realizat î n procesul de

pe lupta de clasă. Adică, ,în forma
a j u1or reciproc, s-a
grafilor ieşeni.

Din fervoarea acţiunilor greviste din 1 9 1 8 tm adevăr
pentru m unci1orii tipografi : a fi organizat înseamnă a fi o
voinţa neclintită a tuturor muncitorilor, creşterea
zare,

a

mah1rizării

conştiinţei

polHice

se desprindea
Unirea,

forţă.

spiritului de organi

sin-t dem·onSJtrate de i'ncă

a l te d ocumente originale, care arată rolul de organ mobilizator

două

presti

gios al Societăţii "Unirea" în acest an efervescent, revoluţionar, care a
fost 1 9 1 8 . Este vorba despre întocmirea unui Regulament interi-or de
atelier şi un Regul,ament pentru buna funcţionare a biroului dP pl:osare
înfiinţat pe lîngă Societatea

"Unirea", documente elaborate în

toamn•3

anului 1 9 1 8 , ca urmare directă a succesului grevei din i u l ie, !'i aprobate
cte adunarea generală

a societarilor tipogr:afi la 1 1 noiembrie un s , docu-

21 Idem, din 11 noiembrie' 1918.
22 Documente originale.. donatia

Moldovei.

·

C.

Săcăleanu,

Iaşi,
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mente care ilustrea ză creşterea prestigiului Societăţii în rîndul munci
torilorSînt impresionante prevederile celor două regulamente, care cu deo
sebită autoriiflate, izvorîtă din oonştii:nţJa pUJterii clasei muncitoare, 'vin să
preci zeze relaţiile dintre lucrători şi patroni, obligaţiile unora faţă de

alţii, apărînd dreptele revendicări ale lucrătorilor, îngrădind abuzurile

patronatuluL Erau înscrise în aceste regulamente, printre alitele, pre
vederi ca :
- orice patron nu va pu tea angaja nici un lucrător decît numai
prin intermediul biroului de plasare înfiinţat pe lîngă Societatea "Unirea " ;
- orice lucrător pentru a putea beneficia d e prescripţiile legale
ale biroului de p1asare , v1a trebui să fie membru cotizant în Societatea
"Unirea", nefiind membru se va înscrie imediat în Societate considerînd
ca prima condiţie de angajament de a fi societar (deci , se urmărea şi
întărirea organizatorică a Societăţii) ;
- orice lucrător oare nu va putea face dovada vechimei lui ca
lucrător, va fi supus examinării unei comisiuni tehnice compusă din trei
membri, consti.tui•tă din sînul Societăţii şi care îşi va da avizul (deci,
înaltă conştiinţă profesională) ;
- patronii sfint obligaţi de a veghea la igiena atelierelor, care să
fie prevăzute cu ventilatoare, lavoare de spălat, vestiare, halate pentru

lucrători, - medicul Societăţii avea obligaţia să inspecteze lunar ate
lierele şi să r.B�Porteze Comitetului Societăţii ;
- în orice atelier se prevedea a fi un delegat al lucrătorilor, ales
de adunarea generală, recunoscut de Societate, ou misiunea de a veghe a
ca intere sele lucrătorilor să nu fie încălcate ;
- pentru respectarea legală a regulamentelor, la nevoie, cu apro
barea adunării generale, se vor lua măsuri ca : greva gene:relă, boicotul
etc. pentru a se menţine neşti:rbi>te prescripţiile în baza cărora se înfiin
ţase bi::r oul de plasare al Societăţii.
Prin toate aceste prevederi, precum şi altele nemenţionate 1aici,

tipografii ieşeni se încadrează, în contextul mişcării revoluţionare gene
rale a ţării, ca un important detaşament de luptă al clasei noastre mun
citoare.

Semnificativ este conţinutul convocării din decembrie 1 9 1 8 a perso
nalului tipografiei "Dacia" pentru a discuta ce măsuri rtrebuie luate
împotriva acţiunii patronilor de a da avize de opt zile lucrătorilor. Moti
varea convocării, concepută şi redactată de Gh . Tănase, constituie o măr
turie ·elocventă :a exploatării capi·taliste, dar şi hotărîrea dîrză a munci
torilor de a învinge . Iată dteva idei din conţinutul acestf'i necruţătoare
acuzaţii la adresa regimului burghez : "In casele multora dintre co legii
noştri, Crăciunul va gă si Mize1·ia regină şi Sărăcia sfetnic ; căci d ouă mii
de ani de mizerie şi de schingiuire a sufletului mundtoresc nu e de

aj u ns ; pofta celor nesăţioşi vrea un tribut şi mai mare din parte-ne . . .
patronii tipografi din Iaşi de comun acord aruncă ţărîna mizeriei asu
p:re noas·tră cu lopata neînd ura•tului aviz de 8 zile ce mulţi din colegii
noştri 1-au primit. . . ".
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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Exemplul luptei tipografilor din Bucureşti Jnsufleţeşte şâ pe ieşeni
şi convocarea, semillată de 39 muncitori de la "Dacia", se încheia ou
chemarea : "Toţi cei ce au o conştiinţă de lucrător, sufletul suprasaturat
de mizeria vieţJi.i. . . toţi acei ce oa lucrători vor să fie în rîndurile celor
ce luptă pentru pîne şi dreptate, vor fi la datoria lor astăseară (aduna
rea generală din 1 1 decembrie, n. ns.). Cei ce nu vor veni ne sunt tova
răşi la bine şi trădători cînd e vorba de greul luptei" (oobliniat în tex
tul original) 23 •
Este semnificativ şi faptul că, în 'acest context general al evenimen
telor revoluţionare, Socie<!Jatea "Unirea" a răspuns afirmaltiv invitaţiei
Partidului Socialist de 'a participa la sărbătorirea zilei de 1 Mai . ln adu
narea generală a Societăţii din 29 aprHie 1 9 19, la propunerea lui Gh.
Tănase, s-a hotărît oa în fiecare an să se sărbătorească 1 Mai ca "săr
bătoarea muncitorimii".
O amplă acţiune revoluţionară a muncitorilor tipografi ieşeni a fost
greva din ianuarie 1 920. După încetarea lucrului, greviştii se întruneau
zilnic în sălile organizaţiilor muncitoreşti, unde discutau despre desfă
şurarea grevei şi măsurile ce trebuiau luate pentru obţinerea revendică
rilor 24• Ou lupta tipogra:ftilor din Iaşi s-au solidariZJat şi ziariştii de la
,�Lumea", "Opinia" şi "Iaşul socialist" 25• Greva a luat sfîrşit la 3 februa
rie 1 920 prin izbînda tipografilor, fapt consemnat şi în "Iaşul sodalist"
din 8 februarie 1920.
Solidaritate, front comun, atitudine unitară şi energică în lupta
împotriva exploatării oapirtaliste, - iată principalele învăţăminte trase,
de�a lungul 'anilor, şi de tipogmfii ieşeni. Convingerea lor, tot mai clară,
s-a format în sensul că organizare înseamnă forţă, reuşită în luptă. In
acest sens, Societatea "Unirea" din Iaşi şi-a adus o contribuţie de seamă,
mai ales în anii 1 9 1 7-1 920, îndeplinind un important rol mobilizator şi
organizator pe plan local al m uncitorilor tipografi . Aceştia şi-au mani
festat adeseori ataşamentul sufletesc faţă de Societate. De exemplu, o
cerere a lui Vasile Hagiac, tipograf "chemat de că.tre Patrie de a-mi
face datoria de osrtaş" (1914-1917), consemnează dorinţa de a nu fi sus
pendat de la drepturi conform ai"t. 9 1 din statut, în acelaşi timp, preci
zînd : " . . . la întoarcere să o găsesc (Societatea, n. ns.) într-o stare mult
mai înfloritoare ca astăzi, pentru oa astfel să poată cuprinde clît mai
mult în }uru-i, tort ce poate fi membru al ei şi totodată să aducă cît
mai bine la îndeplinire, frumosul şi măreţJul scop pentru oare a luat
fiinţă" .
Oa un rez'l.l:lrtat ra l acţiunilor revoluţionare din 1 9 1 8, ca u n rezultat
al creşterii conştiinţei politice a unei bune părţi din detaşamentul tipo
grafilor ieşeni, în procesul verbal ·al adunării generale din 6 decembrie
1 9 1 8 găsim consemnat cuvîn1Jul dr. Ghelerrter, medicul Societăţii, care
23 Partea introductivă a acestei convocări C'ste, prin conţinutul său, un ade
vărat maniff'st revoluţionar.
24 C 1 a r a C u ş n i r-M i h a i 1 o v i c i ş.a., lucr. cit., P. 233.
25 ,.Clopotul", 30 ianuarie 1920.
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insistă as upra nece'Siittăţii tmnsformării Societăţii in Sin dicat . Preşedilfl
tele asiguTa adunarea : "dt de rulind Societatea va fi trensformată în
Sindicat". Propunerea era viu disrutată şi in adunarea genenală din 3

martie 1 9 1 9 , cînd este supusă la vot, întrunind 1 7 voturi pentru şi 1 6
contra. Problema a fost reluată ş i 'in adunarea generală din 28 mai, cînd
se hotărăşte înfiinţarea Sindioatului luCTătorilor tipografi din Moldova,
alegî:ndu-se şi nn comitet provizoriu (St. !Jungu, Gh. Tă nase , V. Grăj 
deanu, Al. Constantinescu-I�i, şi alţii) . La 1 Julie 1 9 1 9 s-a înfiinţat
Sindicatul lucrătorilor ".Arltelor Grafice" din Iaşi, despre o fuzi onare
intre acesta şi S ocietatea "Unirea" discutîndu-se şi in adunarea generală
extraordinară din 1 4 aprilie 1 92 1 (se cerea "ca aceşti cole'gi care sunt
membri în Sindicat să fie şi în Socieltate au aceleaşi drepturi").
Ceflt este că o dată cu reinfiinţarea 1a 1 ianuarie 1 922 a Sindicatului
Artelor Gflafice din Iaşi în baza legii Tranou-Iaşi, obţinîndu-se calittatea
oficială de personaHtate juridi că ·pe baza statutului sind icatului, organi 
zarea muncitorilor tipografi i�eni va aunoaşte o etapă nouă, etapa orga
llizării sindicale sub conducerea directă a P.C.R.
Societatea "Unirea", reani mată din cînd in aînd de cîte un grup de
tipografi, nem aiavind decît o viabilitate temporară, a continuat să activeze
pînă in anul 1 944. In in delungata sa activitate, Societattea " Uni rea " a
lucrătorilor tipognafi din Iaşi a contribuit la ridicarea conşViinţei revolu 
ţionare a membrilor săi, a dat mişcării muncitoreşti din ţara noastră
elemente înaintate, luptători neînfricaţi împotriva asupririi sociale, pen
tru drepturi şi libertăţi democratice, dintre care amintim : Andrei Petra
viei (membru al P.S.D.M.R.), Neou1ai Buzdugan, Şte:fian Lungu, Gheorghe
Cănilă, Ion Brealbăn, Alex. Constantinresau-Iaşi, membru al P.C .R. din
anii ilegali tăţii , Gheorghe Tă:nase, Ion Niculi, Gheorghe Croirt:oru, Con
stantin Săcăleanu, de asemenea, membri ai P.C.R. din anii ilegalităţii şi
activişti de seamă ai pa:rtidului.
LAI SOCtiETt DES OUVIRăERS TY.POGRAPHES "L'UNION" DE IASS Y

11886-1922

Dans le cadre general du mouvement ouvrier de notre pays de la fin du
X1X-eme siecle et du but du xx-eme siecle, on trouve plusieurs formes d'orga
nisation et de lutte des divers categories d'ouvriers.
Cette etude presente l'une des organisation typiques pour cette epoque-lâ, la
Societe des 01.11V"rie.rs tyţogNljphes de Iassy entre r1880-1922. L'rauteur decrit lm
for.mes d'orgariiBISition dre cette societe, son a.�vLte et ses resul.tats obten'US dans
la lutte economique et politique.
L'idee de base de cette etude est de souligner la lutte organisee par les
Ol!Vriers typographes de Iassy.
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SAIZU

In anii
.primUlui rrăzboi rnonKldiBil, ooruşti.rl.lniţa şi e:florbul popoareLor
român .ş i ce!hos�OVIac aJU fost orierut:Jate , mad mUJl.t ca oriloîll1Jd Îlll trecut, în
direcţia ars�gurări'i desmbiru naţionalle şi a oreărili cadl"lllu
l i neiclesar dez
v oHări'i în v.Hibor a I'€/lialtlidJor dinltre elte. Ln area. perioadă s-a maal!fli. estat,
de o pa1rte şi de a'l.tJa, deplină ardrndlraJţie şi adeziUJne pentru aoeastă oauză
dreaptă. ln strinsă 001110rdi8Jlţă
0
ou acţilllllli le m1:Jrelpr'ill1Ste pe plan intern,
la Londra, Plaris şi Pletro�ald, retprerzetntalruţiij oollor dJooă popoare, afJaţi
în :permanen t oonttaot, 'au căuta:t să perifeot&e oooroiOl1.aii"eEI aJcţiuniloc
comune iîn voderre atingerii aoelu�i SIOOip . O oontlr.ilbuţite de seamă la
dezvoltarea prieteniei româno-cehoslovace a adus-o Thomas Garrique
Ma.s.ary k, eu prilejiU!l. vi�tei întrle.pr!i1!1Sre in octombrite 1 917 &n Rlornânia 1,
asupra călrei.a V'om insista maJi rnuJ1t m aJl"lbi.doJ.ru.l de :faţă. Ounoaşte:rea aJCes
tui moment este reu aitîlt mai lllleiCeiSr
ia ă, ou dit atunci s-'au funldarnenta.t şi
perfectat ·pî:rghii -o3ire rau drat trăilniidite iprdeteniei dintre oole două PQpoare
în rdeoond.d1e oe au urmat.
Despr2 v izi1ba lui '1'. G. Maoory k 1a Iaşi, oraş CCIIre în a:rui.i războiului
a deV'enit a d ou a rcapliiba.Jă a ţărH, s-a matat nu numai :f!ragmenrtJa:r în
tr.eou t 2, dar şi eronrB.Jt, mai ou seaimă [rn legăltură ou data e!feabu.ării ei 3 •
1 EL �: :. : J Ucnes, Sout·enirs de guerre et de revolution (1914-1918). La lutte
pour l'inde pendance des peuples, voi. U, Paris, 1929, p. 102-103.
2 D.
Gusti. Toma Garrique Masaryk, (Bucureşti), (1926), p. 10 ; N. Iorga,
Roumains et Tchecoslovaques, Praha, 1924, p. 27. Un articol special consacrat aces
tei vizite a fost publicat de Ion 1. Nistor, fără aLtă contribuţie decit aceea de a
reproduce unele materiall' a pă r u l e in ]JII'esa timpului (Ion 1. Nistor, Vizit4 pro
fesorului Masaryk la laşi, în volumul T. G. Masaryk. Preşedintele Republicii
Cehas.lovace, BllC'l.l.n2ţ;t i, 1930, p. 35-45).
3 Astfel, Vopicka, deşi şi-a scris lucrarea aproape de eveniment, săvîrşeşte
eroarea de a o plasa î n ianuarie 1918 (Charles J. Vopicka, Secrets of the Balkans,
Chicago, 1921, p. 180). Alţii o datează mai inainte, adică în septembrie 1917 (Vasile
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In scopul ,respectării adevăi!"luLui istork, ne propunem ca, prin fixarea
Locului şi irnportanţJe� acestei vizirte, să ard.UJcem •o contribuţie !La cunoaş
terea relaţtiloc româlno...;oehosltOV1arae spre sfi,rşitul prirmului răZJboi mon
dial.

După cum s--a rearfirmat reoont 4, in anii 1 9 1 4- 1 91 7 au exisbalt muJte
rezervte in cadrul Arutanrbe:i cu privtre la oporburnirtatea desmembrăr!ii
monarhiei arustro-IUngru"e. In oornsecirnţă, inJăptuiTea arClesltui ,ad; urma să
aadă ÎIIl ex•cC.US'iiVi:barte [n sarona poptOOIe
I' l!or oprimarte d in moo.arh:i·e. Faptul
se re1lieotă in intensd:fiiaarea atcţiurni:lror Iieqlrezenta.nţilor naţiuniLor sub
j ugate pentru -orgarn:itzal'ea iLuprbei de eHberare 5 • In V'ederea î nfrîngerii
l'czervelor Anttarntei în legătură cu des.trăm:aTea All.lStro-Ungariei, T. G.
Mas:aryk, rerpl"lezrenba!ntul gllUpărilror .oolroslov:ooe 1aare luptaru pentru des
fiinţarea drublreri mooarhi'i, corndiurcătJorul Jm polit1ic şi ideologi,c, sosi la
Parris, !l:a 28 iarnua!Tie 1 91 6 . Mas.a.ryk cîştigase e01!1virng.erea că popOTului
cehoslowc nu-i rămînea de/CÎt să se 01puihă Vi,etnei şi Berlinului, de a duce
o lUJptă deci!siiVă pentru independ enţă şi uni,re 6• El înţelese nu :numai

că fără oo:oa�booorea cehilor şi slovadlor m fi 1lost o ruaivitate să se spere
că aliaţii s...,aT drecide să-i ajurt2, ci şi �aptu l 'că şi în carul virctoriei Puteri
lo:r Cetnlbr-aile era rn!Eoeoorr-ă ocgani:ZJarea ou taate mijl();OOE"le a rezistenţei
cehoslovac:��or, î.n oare scop şi--a dat seama că trebruie să se Siprijine pe
oontrradi.Jcţii.l1e dintre marirle puterj, îndeoo•ebi pe oontra.dicţiile dinibre
Antanta şi Gerffi18111i.a. T. G. Masarryk a dem1011St1a
1 t ,oornvirngărtor, lucru pe
ca.I'Ie-1 !ta1ce şi la Iaişi - dlllpă cum VlOIIll arăta mai jos - că imlsăşi exis
tenţa imperiului aUS!tro-ungar permiltea Germaniei să-'Şi ext:i!Ildă plarncurHe
e:!Opansionliste şi !Că, redusă la propriile ei puteri, aceasta nu mai a'Vea
posilbillittăţi practice de acţiune. Lniăţişîrud pempootiva oa sta.telle S/l10CeSI0r!ale să dev1rnă ajut01a!I1e ccxn11ra expa1!1Siunid. geimaJle in Orient, Masaryk
a reuşit să oib:ţli.IIlă 181cm-druil Fr.arnţJei, iar apoi al Angliei la pLanul său 7 •
Deşi ÎIIl S'Oliuţionarea defrinirtivă şi feriroirtă a pro.Wemei naţion ale ceho
Silovace, MaSiaryk nu a inteles să se reazeme nrumai pe Rusia, farpt pent.m
Stoica, Preşedintele Masaryk în timpul marelui război, în voLumul T. G. Masaryk.
Preşedintele Republicii Cehoslovace
, p. 78.
4 Eliza Campus, Mica Intelegere, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 3 1 .
5 Amintim, între altele, că delegaţii cehi lor şi slovacilor s-au intilnit la Pads,
La sfirşitui lUllJi. i iaJnuarie 1915, cu care priJej s-au constituit intr-un Comit-et
naţional şi au lansat un manifest prin care au cerut restaurarea statului ceh în
hotarele sale istorice, cuprinzind şi Slovacia. Speranţa de a-şi redobîndi indepen
denţa a sporit şi mai mult la 6 iulie 1915 cînd Masaryk, la Geneva, cu prilejul
oomemorării a jumătate de mileniu de la arderea pe I'lug a lui Jan Hus, a deola
rat ruptă legătura dintre naţiunea cehă şi monarhia habsburgică. Ca urmare, la
1 4 noiembrie 1 9 1 5 , Comitetul naţional din Paris, în înţelegere cu Liga revolu
ţionară din Praga, trecind de partea Antaniei, a declarat război Austro-Ungariei.
La începutul anului următor, Comitetul naţional se transformă in Consiliul naţio
nal, avindu-i in frunte pe Ma.saryk şi Bene§. Recunoscut de Alntantă, ConsiUilll
naţional a inceput organizarea politică şi mHitad a cehoslovaoLlor.
6 Lev Sychrasva, T. G. MGSaryk, 1850-1930, Pra.ha, 1930, p. 47-48.
7 Eliza Campus, op. cit., p. 3 1 .
• . .
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care e ra in o�ţie ou părerea oelJOr mai mulţi din fruntaşii po.lirtid ceho
slovaci, ci pe ajutorul puterdilior apuse!Il!e, îru:leosebi al Franţei şi Angliei ,
in pra!Oti� orgramzării politice şi mi l iltlare sub �orma aorpurHor dle v.olun
tlalli., ddnrtre toate statele. în Rusia, eU a desfăşuTiat cea mai îndel11J1I1€8ltă
arctirvrl.ltarte pentru forma.rea 'li!I1JUi oor.p de arnnartă cehoslrorvac autonom, cu
C{)marrlJdamemtt pr1opriu, srupus Oonsiiliulu� Naţionell din Paris, capabil d e a
lupta peontr!U un stat ilnd�eperudent 8 _ In acest scop, la 21 �a�prilire 1 9,16,
Masa:ryk a obţinut consimţămîntul Rusied. .ca sa1daţii şi ofiţler.hl cehoslovaci
proveniţi din armata austl'lo-fUII1Jgară să fie scoşi din prizonierat. Secţia
de 'la Ki.lerv a Consiliului naţional se orupă apoi dre rorg1alnizarea lor îrn
unităţi de .oombatanţi petn.rtm fr1onrt.
Trecerea regim.rernte1Joc 'OOhos/}orvace tde partea armated l'UiSe, atativita
teca deslfăşllira tă la Londra, Paris şi Pe'trogu-ad de o Sreamă de roaaneni poli
tici îrn fru111te 'CU Maisacyk, propagirud în ţările a11tate ideea independenţei
popoarelor din imperiul au s tro - un gar, au găsi t in opinia pu bli că din
R�amânia cea maU. desăvtîrşirtă simpatie. Re1e'Varea înaGtelm î.nsruşir'i ale
poporuiuJ c2hoslovac, cuLt şi oon;ştient, teme in irc şi martJux pregătit pen 
tru liberta�tea şi inrdependrenţa .naţiOIIla
l lă nu se fă,oea în România numai
diln respectuQ dartDI'Iart pentru o mweaţă mamifeSibar-t' de energie. .A!C'et-:;,ta era
paporU1l oo oare Româin.ia a·vrea tnterese poJirtilce deooebit de vitale. ,,Jrude
carta - scria ziarul "România" elin 4 august 1 9 1 7 - ne îndrumă să pri
vim mai adiruc aooa1stă :f!orţă de dăr<'ImaJre IB. HrabsburgHor şi s�o �orivim. mai
ales prdn prisma inrbeooselor superiJOacr-e a1e IIlle amulrui nostru . Noi vredem
în oehi pe ra/ldiaţii nalturali ai Ramâniei de ICIStăzi şi de mîine" 9• Irn admi
r.aţi.la sa nJemărgin.ită, arcela.şi ziar nortla că "un popor se rtdilcă pe planul
întîi din amalglamui de ra:se al dmpel'iu1ui hermarfu-odi,t _ Sînt oohii. Mai
mult ca oridnd, conştid!nţa loc naţională e în plină putere şi ffnrtr--o adml
Pa;bilă oontirnuttate de acţiune. Trei ani de ră ZJboi nu i-au obosit pe acte\Şti
l·uptători imp:LaiCabhli ale cămr je11tfe şi stărudnţi pen tru a se smul� dre
Sllllb Habstburgi vor răm[ne ca un exemplu de superioa:ră oonicepţie naţio
nală. Lupta lor cu aparaitul put erii de S'tlat e in adevăr mia"acu:Joosă şi
10•
trebuire adrwsă oa un ex·emplu tubu'I'O:I' popoare lor impi 1 alte "
DiJn a�Clffit ,oonsilderen;t s-a relie:frat darboria po1ilticienil.iar romând de a
spori şi di'vrel'Srilfirca puructele de oontact cu poporul rcehoslovac, a cărm
politică exrtemă , ÎIIl vi!irtoa-, nu putea fi decit apropiată de :aceia a româ
ruilror. In vedel'lea :realizării acestei e.propieri, cerută "de oole mai e'lemen
tare prevederi ale vieţii noostxe de stat" 11, infilinţarea Ull1Jei Ligi ceha
române, 'CI\.1 partidparea oame.nHror polilttci români ală'turd de cei cehi elin
Rusia, în f·ruiJllbe 0U T. G. Masary k, a fost a;predată oa UIIl a.ct pdlirti'c ddn
tre cele mai utile şi mai importante.
n Herben, Hartl, Blaha, T. G. Masaryk. Sa vie. Sa politique. Sa philosophie,
P1·ague, 1923, p. 61 ; Kamil K rofta, Histoire de la Tchecoslovaque, Maestricht
Paris - Brnlxelles, 1934, p. 140 ; Jos. Pe8er, Histoire Tchecoslovaque, Prague, 1925,
p. 184.
9 Arhiva Istorică Centrală, Fond 'casa regală, Cabinet, Probleme interne, dosar

1/1917, f. 47-48.
1o I bidem, f. 46.
1 1 I bidem, f. 48.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

I. SAIZU

.j,

Ln apopi erea de naţiunea romana era i'nter€Siat şi pop::.ru:l oeho
î n România, încă de <la î·ooepu tu l ră zboi u lu i , pe UIUt
diJn. 1811atele salJe 12 şi a cărei atri<tudine în problema imperiului aus!tro
lmlgt81" era :iJdentică cu a sa 13•
I:n i<tine.rerul pe care T. G. MaiS'aryk l-a străbătut pentru a pleda
solJUţiile de de>trămarea Au:stro-Ungariei s-a număTat şi orruşu l laşi, pP
care l-a vizri..tJa.t în oc�ombr.ile 1 9 1 7 . " I n llllnga, obosi.toorea şi tri·sta lui
pri.lbegie - scria unu:l din autori -, băt.rîruul g[ n di;tor şi patriot desa
Wrşit a bătut şi-;n poarta noastră, ca un pro:fiet al nădejd.illor, întărin-·
du-ne-;n cred:ililţa că oeasul direptăţi<i se apropie" 1 4 • Vizita sa a avut loc
La :invitaţia regelui Ferdinalllld 15• L u i I . G. Duca, pe care Io n 1 . C. Bră·
t1anu îl fă'CUSe oonfidemtul său, i se încredinţJase misiunea de a face legă
bura ou Mas.aryk 16, care , pî.nă aLu ruci , în ciuda vî rstei s.ale i naillntate ,
parcurse succesiv mai m u lt e state pentru a pleda guvernelor lor cauza naţi
un.H cehoslovace 17• Pătruns de similitudinea i n tereselor României cu a celor
lalte popoare opri.m.ate de A ustro-Ungaria şi mai ales înţelegînd cerinţele
momenrtului res peutir\r , Mas.aryk a socotit opomu111 ă o călătorie în Româ
niÎ.a . Astfel, eu ·toart.e că şansel<e unei i21bînzi nu se în tre zăreau, Ferdino8111d
l-a pni.mit ou Q:Thorur1J,e ouvenite 111:umai şefilor de state. Aoest :Jiapt, ca şi
in:tormaţîile date în presă prin oare se v �s.tea sosirea soa 1a Iaşi 1 8, sinJt de

slovac, care văzuse

12

13

E Jou.ard Bend, op. cit., r. 102-103.

Intre alţii, Takc Ionescu,intr-un discurs pronunţat la 1 6 decembrie 1915, în
şedinţa Camerei deputaţilor, sublinia necesitatea desmembrării Austro-Ungarici.
"Ar fi trebuit să dispară . . . de mult - declara el ; despre dînsa cind va dispare
va fi ca un suspin de mutţumire generală, că, în sLîr.şit, va I=Jălti păcatul secular".
(Romulus Seişanu, Take Ionescu, Bucureşti, 1930. p. 281).
1• D. Constantinescu, Cehoslovacia, Iaşi, 1935, p. 74.
15 I bidem, p. 80 ; Jan Seba, Românii şi cehoslovacii de-a lungut istoriei, Bucu
reşti, 1934, p. 15 ; Omagiu lui T. G. Masaryk la a 84-a aniversare, Bucureşti, 1 934,
p. 5 1 .
16 I. G. Duca, Crîmpeie din viata şi opera s a , Bucureşti, 1934, p . 1 9 .
1 7 Maurice Mercier, La formation de l'Etat Tchecoslovaque, Paris, 1 923, p. 84.
18 " Evenimentul", Iaşi, 7 octombrie 1917 ; "România", Iaşi, 7 octombrie 1 9 1 7.
Datele biografice publicate cu acest prilej erau pe larg înserate in presă. (Vezi,
între altele, "L'Independance roumaine", 10 octombrie 1917) şi au avut darul ca,
alături de înşirarea operelor sale, să facă cunoscut marelui public, ceea ce în lumea
oamenilor de .ştiin ţă români era deja ştiut. Pînă la sosirea în Iaşi, opera sa socio
logică şi filozofică fusese cunoscută de oamenii de ştiinţă români prin intermediul
a diverse editJui'Ii. Notăm dintre lrucrătr:ile Siale : C eska otliska. Snahi a tuzby ndrod
niho obrozeni, 2 vydani, Praze, 1908, 264 p. ; Zur russischen Geschichte und Religions
philosophie. Soziologische Skizzen, Bd. 1-2, Jena, 1913 ; Die philosophischen und
soziologischen Grunlagen des Marxismus. Studien zur socialen Frage, Viena, 1899,
600 p. ; VasiC - Forgac - Erental, Prilozi za karakteristiku autro-ungarske dipto
matije. Drugo dopunjeno izdanie, Beograd, 1911, 98 p. ; Osterreich und· der Balkan,
In Die Balkanfrage, I I I Heft, Mi.inchen nnd Leipzig, 1914, p. 143-159. Cu o acti
vitate remarcabilă pe tărîm politic şi nna strălucită în domeniul ştiinţei era şi
tircsc ca sosirea sa la Iaşi să fie aşlteptată cu mare interes. "Acum d. Masaryk scria ziarul "România" în preajma vizitei sale - vine la noi. D-sa vine la nişte
sinceri aliaţi ai cauzei lui. Mal mu lt decft atit, D-sa vine la nişte prieteni drepţi ai
d-sale şi ai poporului cehoslovac. Venirea d-sale c pentru noi un prilej de întărire
a legăturilor noastre din viitor cu libera Cehie, a cărei reînfiinţarc o dorim, tot
aşa cum dorim România a noastrâ" ("România", Iaşi, 8 octombrie 1 9 1 7) .
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răstoarne

cărooa

unele afirmaţii, făcute [·flltre alţii şi de N. Iorga19 ,
Masa.ryk .ar 1fi sa>it ÎIIl mod olaind�tin.

Ou o vrl.ziune clară asupna si:tnJJalţliei 20, Masa.ryk, îlllSoţit de Jan Seba,
ofi.ţer din corpul oehoolovac dim. Rusila, viitorul ministru all Cehoslavadei
la Buiculreş t'i , apăru ila Iaşi, la 9 ootombl"ie 1 9rl7, ÎIIl atmosfe ra creată de
ero1cel;e şi r ăroonătoa:rell€ 8'Uioce5e repul'ltalte de armata I101Illână la Mără
ş;eşti, Mărăştli şi Oiltuz. ETI a fost gă.roUilf: de Gh_ Mârzesou, rnirnistrul dome
ni-ilor şi agriculturii, care, dea�ltfel, il şi intirnpin·ase la gară 21.
T. G. Masaryk

a aiVl\Jit la Iaşi

•UJn pnogram foorrtle bogat. In ziua

de

. 10 octomlbril€, el a f,oot .prdmilt înrtr-<o lu!Illgă aullienţă de regele Ferdi
ruand, în paLatul ,,Credittul.Ui Urban", foota !I1eşed in.ţă domnească a lui
Al. I. Cuza 22• Ln arfară de intrev·ederile ou •oamenii politici şi ofiţerii supe
rio ri români, Masaryk a Cl!V'Ut in progir.am vizli..tlait"e'a mai multor instituţii
din Iaşi 21, ca şi a fronttulud român 24 • Ell sosise au scopuri bine precizate.

"Am vemilt - declară el coresponden tuluii ziaruilui "Bvenimentul" pen1h'l't a lua oon:tlaict ou fiOIIIl ânid, ale căror inrterese în monarhia austTo
ungară sînt aceleaşi aa şi ale noas.tre . Lnrtr-aldevăr, scapu!l aces.wi război,
soopul s ă u primordi.lal, trebuie să fie des:fiirnţarea monarhiei de Habs
burg. Românii, cehoslovacii, italienii, sîrbii, croaţii, slovenii şi polo
nezii - iată moştenitoni ei " 25• Cum şi românii şi c·ehoslovacii - declara
el 'Lmui :alt coresponrlen.t - au de luptat impotri'Va unrui duşman comun :
Aust�o-Ungaria - s-a stabi liit o coiLaboraa-e intre oeeohoslowrcioi şi românii
aflaţi în pri�niera1. "Ne UIIlşlei te - su:bli!nia M•asaryk - un soop comun,
care E'Ste şi SOOipU l reall al lupte.i II'liOOS'bre : desmembrarea AruSitro-Ungariei .
Pri.ntipiul naţilonalirtăţil'o r are o va�]JditJCI!be, .pe carre şi revoJuţia rusă şi
ali·aţii aru rocunoocu t-o în ;tJoalte împr·ejurările . . . Prin'Cipiul naţionalită
ţilor V1a treb ui să tril\.lmfe" 26 • Aoest soop, iden t�c ou all nootru, se împle
tea indoes:truiCbitbil ou ooe la de sporire a legăturiloor dintfle cele două
popoaore, ca o cerinţă obiectivă a lor . Astfel, in interviul aoordat oores
po'l11d en.tulu i ziarului "ROIIIl âni.a ", Masaryk a s u!IJ1iniat creidinţa şi dorinţa
că >intre Cehoslovecia şi ROIIIlânia se vor pultea închega llegă buri mai
strînse. "Insernnalte interese 000I1iJOe
101ll
- preci.za el - ne indeamnă 1a
o a�pr opiere" 27• Mad pregnant apare 8100S t soop d in purnctul de vedere
româl1Jesc. "Această fraternitate de luptă şi idealmi - scria ziarul "Miş
carea" - pe care arbit de strălucit o simbolizează preZJen.ţa d-l'Ui Masar yk
19 N. Iorga, Memorii, vol. I, Editura "Naţională" S. Ciornei, p. 141.
20 N . Iorga, Istoria românilor, vol. X, Bucureşti, 1939, p. 420.
2 1 ,.Mişcarea", Iaşi, 10 octombrie 1 9 1 7 ; 20 octombrie 1924.

22 Idem. 20 oct�mbrie 1924 ; "România", Iaşi, 9 octombrie 1917 ; "Evenimen
tul", Iaşi, 10 octombrie 1917.
23 "Evenimentul", Iaşi, 10 octombrie 1 917.
24 Frontul românEsc fusese vizitat, in 1916, şi de generalul ceh Ştefânik, care
a devenit apoi cel dintîi ministru de război al Cehoslovaciei. El venise atunci să
t.alteze condriţiile penrtmu organizarea :unui corp cehosloVI!!IC, caxe să liupte pe fron1ul
român (Ion I. Nistor, Cehoslovacii şi românii. Expunere istorică, s.l., 1930, p. 58).
25 "Evenimentul", Iaşi, 11 octombrie 1917.
26 "Mişcarea", Iaşi, 11 octombrie 1917.
27 "România", Iaşi, 12 octombrie 1917.
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în mijilbcu'l II10Sitru - adaugă Lorţei noastre o putere nouă şi spe.ranţeU.oT
noastre o credinţă mai mult" 28• O entuziastă şi emoţiKmantă prezentare
a aleeStllli s001p a făcut--.o Ocotaviam. Goga, OOI'Ie, in ziarul " Rom ân ia " , a
SIUbliniat că aq>mpilel'ea celor d u ă papoare; prin prerenţa lui Masaryk la
Iaşi, era firească, deoarece lurpta "pe OCIII'Ie 'O d ăm se brodează pe ace laşi
fond de S'Ulf'fflinţă isttoriiCă şi cere .a.rceealŞi desleg.are. SÎIIltl em tovarăşi de
anne, aeg•aţi de o siillgurră ţ:iJnrt:ă. La piedestalul măriri i ·ruoastre de miine nu
poat·e fi decît .cardaiVrul politilc al Haibsburg1lor(( 29• OctJavi.am. Goga demon
stra că pri€1lenia româno-cehioslovacă ,,nu poartă mru1ca actualităţii e:fe
mere . Sitbuaţia n!oastră geogm:f.ică şi I"apor·tmille de echilibru în vi 1tor ne
predestinearz:ă unor rel.atţid de colaborare corutinuă. Iată de ce vizilta d-lui
Masaryk nu J1Je int51Piră numai sen:tianent:ul de ve neraţ�e pe cail'e ni-l tre
zeşte n ăZJui nţa de a desmbi un colţ de umami•tate, ci sooote 1a iveală o
serie de probileme strins ilieg.a;te de iu1Jterese1e supecniOOJre ale neamu lui
nostru. Dorim ca distinsul oaspete - conch i dea O. Goga - să socotească
arceBte zi�e nrumai ca rm preludiu :al vremuni.Lor de nouă aş•ezare, cind
pe urma biruinţei noastr·e oomullle două popoare reîn!trogite în oadrul
vieţ1i l or normale îşi vor găsi două puncte de sprijin recipr.oc pentru
soarta lor : la Praga şi 1a Bucureşti" 30 LegăbUJrile de pitnă aJtunai, mai cu
seam ă de I11altură artisli'că şi li·terare, tmbui.au să fie însoţ1te de rapor turi
eoonomice şi pol'ititce 31• P rin prwirea deooebită ce i s-a făcut, ca unrui
şef de s-tat, politidenii români .au ru:nnăTi1t - remaocă un ziiCllr al timpului
- "!lliU lllla
llll11 :i o manilfestarţiuJ1Je dictată de inltlel"e'l�UJ. l.IDUi moment trec ă
bor, ci şi un act de îna�1tă prevedere a vi·i'Lol1lli1UIÎ mai îndepărlat . . . rapor
turile noastre cu naţiunea cehosil.o·vacă vor fi de cea mai mare însem 
nă tate politică, ec onomic ă şi chi,ar oultUllială pentru România de mîine" 32•
Al treilea SOQP •al Vlizited lui :Mias.<hl"yk se refe�ă la organlizarea unui
oongre s gentenal al n.arţiun i'J:or oprimate de Au<Stro-U!ll:garia, în oare scop,
La Iaşi, luă oontad 'CU membrii comi-tetului refugiaţiJ r români :1JransH!Vă
neni şi guvernul român. Seicţiunea din Kiev a Oons:iliru.Lui naţional ceho
si];ovac, oare-1 a:vea [n frunte pe Masa:ryk, luaiSe inţelege-re cu ocmsiliile
naţionaLe român, .sdl'lb, poloil!ez şi italian penlta-u ooniV·(jOOTea unui aseme
nea .oongres tîn 'toamna anu lui 1 91 7. Elvenimen;teile s-au precipi.tat ffn tr-atît,
incit congresul respectiv, ce urma să aibe loc la Stockholm 3\ nu s-a
o

o

28 "Mişcarea", laşi, 10 octombrie 1917.
29 "România", Iaşi, 1 1 octombrie 1917.
30 "România", Iaşi, 1 1 octombrie 1917.
3 1 Ion Clopoţel, Frămîntările unui an - 1918, Sibiu, 1919, p. 94.
32 "România", Kiev, 19 octombrie 1917.
33 La congresul de la Stockholm urmau să fie invitaţi 300-350 delegaţi repre
zentind naţiunile din imperiul a ustro-ungar. Masaryk luă asupra sa sarcina de a
suporta cheltuielile pentru toţi delegaţii, afară de români, pentru care sumele tre
buiau dobindite de la guvernul din Iaşi. La o scrisoare a lui Bocu adresată lui
Al. Constantinescu, ministru de interne, in care primul pretindea că ar fi convins
pe Masacyk de necesitatea congresului (N. Iorga, Memorii, voi. 1. . . p. 102) priom�te
răspuns că guvernul român mai dorea să reflecteze in privinţa C'ongresulul d'e la
Stockholm. Al. Constantinescu se bizuia pe atitudinea lui Brătianu, care din cauza
sumelor mari ce s-ar fi cuvenit pentru deplasarea delegaţilor în numărul propus
de Masaryk, Bocu şi Pop (50-60 delegaţi pentru fiecare naţiune din imperiu), a
apreciat că 5-6 delegaţi de fiecare naţiune era suficient. Răspunsul a descurajat
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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mai ţinrut. Sever Bocu [.şi ami.nrteşrte
ca Hnpreună ou Gh iţă Pop şi
T. G. Masaryk, e:x.aandrund s.i1lllţia
la
[n. întregul ei oomplex, au stabilit un
plan amănnnţirt;, potrivit căruia imperiul austro...,ungar, indiferent de
soo.:rta rărWoiului, um1a să ,primească lov:irtlura de g:raţie de la naţiuni'le
pe oare le înOO!Ipora.

l:n sfîl'Şi:t, Masaryk, sasi la Iaşi pentru a se oonrvinge dacă s i t aţia
din România permitea ca .cererea Franţei prirvi·toare 'la trece rea voJ:unta
rilllor oolroslovaci din Rnlsia pe frontul român era posibilă. Aşa oum am
arăbat mai SIUS, volun1Jam:i.i oohosllovaiCi. au staţionat în j'llilll l Kievului,
potri'Viit mveiegeri� aJV'Ufte cu ţarul Rus.iei . Odată ou :izbucnirea Marii
Re;vo[uţii Socialiste din Octlombri,e, Masaryk a trebu it să ducă IlJOi trata
t�\Tie, penrtr.u aiOCeptare.a în oontin'Ua!I'e a s baţionării volrmt1ari:lor cehi pe
teritoriul Rusiei soviehi.ce. Gtwernu1 rfr81IliClez oerea ea aceste forţe, decre
tate ca făoînrl pante din at'IJil'a'ta f:nanceză, să 1trea:că pe f11ontul român 34•
Posibilitatea oa vdlii.ID!tar1i ()E>IhJOsl,ovaci să Lupbe împatrilva Aootro-Unga
rrl,ei şi Germaatiei alături de r om â ni şi ruşi, pe pămînt românesc, fusese
studi•ată destuil de amăn'Uil'lţ.H la Petrogu"!CCJd , cu m isiunea militt.rură fra;n,oeză
şi ministrul român La Petrograd, Diamanidi , dn d corpul nu era încă
alocătuit 35•
In disooţii'l'e pe oare ile-a avut cu lon I. C. Brătăanu şi Take Ionescu,
Masaryk a căutat să se asigure dacă o 'colaborare a co11pului cehoslovac
cu armata română era posibilă 36• El avea în ve dere şi corpurile român�ti
ditn Rus ia 37 • In urnna anatlizărJi la faţla l ocu lui a pooibilităţii deplasării şi
oo.Laborării acestor trupe rpe flrontul il."'omân, Masaryk a ajuns la convinge
rea că acest front nu era s igu r 38• In plus, el s-a încredinţat, după
cum declară într-o oonvo11bifle aJV�UJtă cu Emil L'llldwig, că aprovizionaxea
tflupelor I"!omâne se efectua iÎlil condiţii grele, demonstrate lui şi de gene
ralul Milan R. Şt.efanik înJCă din 1916, cînid acesta viziltase Români·a, şi
s�ar fi ag.rarv.a:t dacă s-ar fi adus pe f11onbul :11om ân întregul oorp de 50.000
.

u

-

·

într-o anwnită măsură pe Masaryk, care la Ia.şi, spera să convingă guvernul român
in sensul dorit de cei trei. I n convorbirile cu Masaryk, purtate la Iaşi, Brătianu
nu şi-a schimbat atitudinea. N. Iorga explicase lui Masaryk că refugiaţii români
transilvăneni au cerut guvernului de la Iaşi 200-300.000 lei pentru cheltuieli in
vederea participării la congresul de la Stockholm, ceea ce in condiţiile de atunci
era foarte mult. El ii recomandă ca delegaţi la congres pe Nistor, vicarul Iacob şi
O. Goga (N. Iorga, Memorii, vol. 1. . . , p. 143-144). In vederea reprezentării româ
nilor la congresul naţiunilor oprimate de Austro-Ungarla, sosiseră la Iaşi, încă de
la 24 august 1917, O. Goga, L. Moldoveanu şi Moroianu (I bidem, p. 102). In aceste
oondiţii s-a cr-enUII1ţat la ideea .:!onvocării unrui congres la Stockholm şi s-a hotărit
organizarea la Kiev a unui mare miting, sub preşedinţia lui Masaryk, a reprezen
tanţilor popoarelor oprimate de Austro-Ungaria.
:u Karel Capek, Entretiens avec Masaryk, Paris, 1936, p. 231.
35 T. G . Masaryk, La resurrection d'un etat. Souvenirs et reflexions 1 9 1 41 9.18, Paris, 1930, p. 205.
36 Herben, Hartl, Blaha, op. cit., p. 61.
37 Numărul prizonierilor români din armata austro-uniară a crescut mereu,
fapt care se reflectă şi in coloanele ziarului ,,România", înfiinţat de ei la Kiev,
unde era sediul organizării şi a voluntarilor români (0. Goga, Pagini din luptele
ardelenilor pentru unire, s .l. 1927, p. 7).
38 Edouard Beneş, op. cit., vol. II, p. 103.
,
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de voluntari cehi din Rusia. La neaducerea acestor trupe pe fron t u l
român a contribuit şi perspectiva apropiată a fulcheierii păcii intre Rusia
şi P.uteri�e Centrale, ca şi f�C��ptul că unele ooreuri din Thomânia lăsau
impresia că nu mai ,pot continua rerzisten.ţa 39, ceea oe ar f i prirnejduit
existenţa corpului cchoslovac. Din 10€'le de mai sus, Masaryk a tres con
cl u zi a că arntata cehoslovacă nu putea să meargă pe frontul român 40
Intre prob1eme:�e oare au mai 1iost dis.cu Laite la Iaşi cu oamenii
politici român i se i:rl!Clud pregăti.rea .unui plan ·oomun de smulgere de la
A.ustro-Ungaria a 1JetrJtoriil1or •oc s.e cuveneau Rcxmâni•ei şi Cehoslovaciei 4 1•
La m tJî l n irea cu M asaryk dle •la 1 0 octombrie 1 9 1 7 diln oaoo. lui Gh. Mâr
zesou , la .oare au pa:rtilci:pat, între .a lţ ii , Ion Simionescu , I. G. Duca,
Gh. Mârzescu şi N. Io�ga 42, .acesta din urmă a propus !lui Masaryk îrufi
i:nţarea unei reviste a oo.ţiunilor din monarhia auSitro-ungară, intitulată
"Chestia A•ustro-Ungară", .�n care să fie publiloate artico l€ , dar ma i atles
statiStici ,s.ourte in]ormaţii, ca şi apariţia unui buletin ccxmpl€t al presei
naţiunilor din imperi u . Masaryk a obi1ectrut, î ntruoî1: publi10aţii lm nu li
se puteau asigura cadrele de lucru, orupate cu indeplii11irea altor sar
cini 43•
•

La Iaşi, Masaryk a mai a\nut întrevederi cu ministrul si.rb, Marin
covid şi ataşabul său mmta:r, HagiJci, cu mini.S•tPul Americii, Vopicka, cu
ministrul i t ali an , Fasciotti. Cu acesta din urmă a ajuns la o î n ţe legere
asupra unu i plan amănunţit de or ganiza re a co rpuri lor cehoslovace în
Halia, co!lltim..I.n.d
IÎ
astfel, tratativele pe care le-a purtat cu ambasadoll'ul
I.taliei la Petrogra.d 44•
La 11 ocbombrie 1 9 1 7 , T. G. Masaryk a plecat dim Iaşi să viziteze
frontul român. El a fost înoo �i,t de gene ra Lul LupesiOu, ool•onelul Hagici ,
şeful misiunii militare sînbeşti , OOLonelul Samsonowd, J an Şeba, secr€
twul său, şi 'Căpitanul ScalilJa1: Lahovary 45• Pe �rontul de la Mărăşeşti,
Masaryk a găsit o annată mică la [)JUJffiă r, dar pătruns ă de neinfricata
credinţă Îln viCtoria fiii1Jal.ă. El .a trecut ou suita .prin Bîr1ad şi T€Cuci,
fiind. primit de genera1ul Er.ilmia Grigorescu. De la Tecuci, Masaryk a fost
oondus la Măr�ti de general'Uil Bunesou, care îi arătă poziţiile ocupate
de arma-ta română m tâmpuJ. eroicilor lupte . La reîll'to aroerea in Tooud
a fust întîmpinat de genemlul Vasillesou 46• A<:eSita a a.rătat în ouvmtu1
său că rom â ni i , ca şi cehoslovacii şi j ugoslavii, aveau acelaşi scop : obţi
nerea i.ndepeondenţiei şi libertăţii oonaţi<m.aJ.ilor lor, oprimaţi de m0111arhia
39 T. G . Masaryk, La resurrection d'un etat . . . ,

biri cu

p. 206 ; EmH Ludwig, Convor
1935, p. 156 ; Karel Capek,

Masaryk, filozof şi bllrbat de stat, Bucureşti,

op. cit., p. 231.

40 T. G. Masaryk, La resurrection d'un etat
ryk et la Roumanie, (Bucureşti) , (1935), p. 6.

. . . , p. 206 ; F. Noska, T. G. Masa·

41 Sterman David Speclor, Rumania at the Paris Peace Conference. A Study
of the Diplomacy of Ioan 1. C. Brătianu, New-York, 1962, p. 258.
� Masaryk îşi exprimase dorinţa faţă de I. G. Duca de a i se inlesni o ln�
vedere cu N. Iorga (N. Iorga, Memorii, vol. I. . ., p. 141}.
43 Ibidem, p. 145 ; "Mişcarea", Iaşi, 1 0 octombrie 1917.
44 T. G. Masaryk, La resurrection d'un fttat
, p. 206.
45 "România", Iaşi, 12 octombrie 1917 ; "Mişcarea", Iaşi, 13 octombrie 1917.
46 Ion I. Nistor, Cehoslovacii şi romdnii
, p. 53.
. • •
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aust.ro-ungară 47• Masaryk asdstase şi l a un bombardament pe frontul de
la MăTăşeşti şi arlmdră ţiDuba morală şi eroilsrnul anmatei ,r.omâne reiă
cuiă după retr:� in Moldova 48• "Am mers şi pe frOIIllt - consemna
in memoriile sale - oa să-mi dau seama de sta!rea annatei şi mai aies
de aprovizi,oo.are. Intr-IQ ll\.lll)tă scurtă de artilerie am putut vedea pe sol
daţi la lUJCru. Am prirnirt o bună impresie. In special mi� dat s-eama
că biruinţa de la Mărăşeşti invimase moml1lll trurpelJOr şi inltărJse ouooj ul
lor pentru continuarea l1uprtei ou s tăruinlţă" 49• Cu a1t pr.iJlej, e l declarase
că ".toate .elogiile pe care 1e� auzit despre armata d--'VlO'BSotră rămîn
sub impresiunile pe oare le -am primit, v�înd-IQ ou oohii mei. Aveţi şi un
corp de ofiţeri de elită, chiar strălu cit. Am vorb it cu mai mulţi generali,
care mi-au impus mult prin persona1i:tatea �or" 50• Masalryk înţeleS!ese că
morail.ul trupedor române era ·o garanţie sigură pentru dobîndirea victo
nici. "Annata română - a declarat el intlr-.un interviu - a produs (după
luptele de ffi Măr�ti, Mărăşti şi Oi,tuz - n .n.) cea mai saiisfăcă,toare
impresie ; ofiţerii şi soldaţii a.u .î n v ă ţat în oour:t timp e�ienţa războiu
iui oare e necesară m lu.pta m ondială . . . au şi î.rwăţat cum pot fi biruiţi
ge.Nnarui" 51 • Masairyk era convins că dl'agos1Jea de pa•trie e mai puternică
deaî:t ori'oe armă ucigătoare. ,,Forţa popoarelor - subl'ilnia el - nu poate
fi găsiiă în militarismul prusian. Patri,ort:imn.Iil este mult mai put.ern.ic
decit m.i�itarismul. Forţa moral ă a rtrupelor romârne oare se luptă cu
deplină con.ştiirnţă şi mor pentr u a:pă!'larea Patriei es1te mult mai ma!re
decit forţa meoa:n:ică care eondUJCe pe '&o1datul german. I a:tă pentru ce
cred că annart:a il"'ODlână este aJda!ta noastră eredirnctoasă şi că V'OITl în;vinge
pe germaa1i cu toafte mve-nţi;uni'le lor mooaniiOe" 52 •
La 12 octombrie 1 9 1 7 Masa:ryk s--a reînrtlors la Iaşi, venind de pe
front. Ailci au fust progmmate alibe intrevederi ou d:i:ferite perSIOnalităţi
pol:iltice. In timpul şederid �a Iaşi, Masaryk a acordat o serie de inter
viuri OOf'esiPOnd.enrţi lor �omâm.i, prin eaTe a pus în relief toBJte proble
mele maj'Ore ale rpopoar.eJ.or Europei. Chesltiuiilile a1bor1date de Masaryk
corespundeau intru t ot ul punctelor de vedere româneşti. "Noi - declara
el - V!I'Ietti1 reconstiltuirea Europei pe o bază d e dreptate. E un plan nobil,
ruperilor, .umaniltar" 53• Ell nu credea ·că războiul se va înch eia ,fără ca
problema naţională să .primească o soluţie . "Gîndiţi-vă - preciza el că in război au murit pînă acum 5 milioane de tineri, floarea omenirii, şi
5Îllt alte aî·teva milioane de �lozi �i bolruavi incurabili . Pentru ce
toate acestea ? Ca să se menţie stalbu-quo ? . . . Nu. Ră2Jboiul aoesta nu
se poate incheia ou un armistiţi u . El tlrebuie şi va fi oonrt:inualt pină la
liohildalrlea detfini tivă a tut'Ul"or proiJleme�or ·pe C"clll'e le-a J"idioat. Aceasta
este o imperioasă datorie monailă faţă de generaţii'le vi�toare" 54•

47 "Opinia", Iaşi, 15 octombrie 1917.

Grigore Nandrlş, Toma; Masaryk, Omul şi opera, s.l., 1933, p. 1 5.
49 T. G. Masa!ryk, La resu.rrection d'u.n etat . . . , p. 205.
so ,.RomAnia", Kiev, 19 octombrie 1917.
5 1 ,.Opinia", Iaşi, 15 octombrie 1917.

48

52
53

54

Ibidem.
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Masaryk avea CI'e'dinţa nez1di'U111cinată că [1U mai putea dă i[l.ui o
monwhie austro-ung.airă dUJpă ră.'Zlboi. Destrăm81I'ea acesteila şi a Tu rciei
erau - penJtru el - un .prooces :filresc, .,,fiirulcă ele SIÎni state artificiale
şi nu mai corespunJd cu OOilJOOpţia noastră de stai. Germanii din Austria
şi U!Il:gurii pot forma pe teritoriul :l�ouit de ei o mcxnJa�rhie mai red usă. E
tre.alba Lor. Dar numai :pe teritoriul 1oauilit d e ei, mai mulrt nu. Dacă se
I'espectă drecpbul papoorelm de a dispurue de ele înşile, oeleLa!lrte popoare
din AuSitria vor refuza să in tre dn această •tlovăr�ie . . . Revoluţia rusă
întăreşte şi ea acest puruct de vedere, proclam1n:d dreptul popoarelor de
a di&ptliil e de ele î.ruşile" 55•
Scopul
luptei eoo - declara M3Siaryk desmembrareoa Auswo-Ung.airiei. Rămînerea intactă a acestei monarhii
con:stitttia o primejdile pentru paoea viiltoare 56• I>es.fiinţarea ei crea i:n
jurul German'iei un oere putlerni'c de popoare libere şi aliate care pulteaiu
opri rtloate tendinţele sale spre sud şi est 57• O pace g,ermană putea sahra
Austm-Ungaria, de oare Gemnania s-ar fi sewit oa punrtle :perutru anexa
Pea Ba1oan.Nor 58• De aiCi, c01nvingerea sa de a respinge orice armistiţiu cu
Put erile Centrale şi de a se continua pînă la calpăt l•u pta împotrirva con 

gll.omeT.abului austro....ung.air.
Masaryk era convins, totodat ă , că daitori;tă justeţi.i CBIU.Zei ei, Româ
niei i se va reou nOOJŞte IlJeCOrlldiţionai dreptul firesc de a se uni cu toate
provinciile loouite de l"lomânii din AuS'tro-Ung;ar.ia. Şi pe el il preocupa
chestiunea oa Ja oonferinţa păcii să fie chemaţi şi repr ezetntanţii naţiuni
Lor din Ausrtro-Ungaria. ,,Ifutării - ,preciza el - că vom cere să fie admişi
la coruferinţă, cel puţin cu vot consuJlitativ şi delegaţii aoolor naţional ităţi ,
care rm se rpot sprij i ni pe d iplomaţia unui stat ooiilteresa
l
t. Interesele
românilor, a:le SIÎ:rhillor şi ale italienill()r rvor fi apărarte de trimişii Româ
niei, Sei"biei şi Italiei libere, dar cine va V'Ol"lbi [n. n'lNllle�e şi in interesul
nostru ail cehHor ? Am credin�a că şi ooeastă do:rill1Jţă a noastră va fi
respectată, fiinJCă acr- ifi a.bsuro să se trateze la masa verde despre .n.a,ţi uni
fără reprezentanţii ;ruaţiUllLirilo " 59•
După i<ruaheierea �i m România, M:as:acyk S-13 jntors la Kiev şi
apoi l:a Be.trogti'ad. Din Româ·nia a plecat 'OU minuna:Jte impresii. ,,In gene
ral - declară el unui cor€'Stpondent .român - nu vă pot spu111e decit că
am venit incintat de oelJe ce am văzut, de spiritull inalt al ţări i , de cre
dinţa ei neclintită ,in_ victorie şi de voinţa ei neinfrăcată de a o obţine.
Vă prezic un mare viiltor" 60• Ln amintirile şi dbseiVaJţiJle sa!le, Masacyk
notă oă, cu rTomânii, s-a aflat în l."1aipol'turi amiaroe. La Im;;i "n-am văzut
numai misiunea fra.n�ă şi OOTnJall'ldamentul nus, dar şi pe conducărt.orii
pdlitici şi militaei români ; am 3JV'Ui o coniVIOrbire asUipi'Ia siruaţiei cu
regele şi ou Brătianu, �tele consiliu lui . Take Ionescu 5mi era bine
55

Ibidem.

56 Biblioteca Academiei R. S. România, Arhiva N. Iorga, mapa XXVI, varia
371-543, f. 456.
57 "Opinia'', Iaşi, 15 octombrie 1917 ; Eliza Campus, op. cit., p. 49.
58 "Mişcarea", Iaşi, 11 octombrie 1917 ; Biblioteca Academiei R. S. România,
Arhiva N. Iorga, mapa XXVI, varia 371-543, f. 456.
59 "România", Iaşi, 12 octombrie 1917.
60 "România", Kiev, 19 octombrie 1917.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

11

RELAŢIILE RO�IANO-CEHOSLOVACE

1 9 1 7- 1 9 1 8

231

CUil11oscut şi reooma.n.dat de prilffienii mei englezi ; îmi erau nool.III10Sc uţi
miniştrii Duca şi M âr<zesc u . llirutre ofiţeri am viWu.t pe generalH Ave
resou, Gri,goresou etc. 61". M.asaryk re'll.e:tase nu numai părerea arlmirabil.ă
ce i-a făourt�o v:izi ta .l.Ja Iaşi, dar şi problemele deosebilte pe care le-e dis
cutat cu oattnetni poll. itici români : chertiuru care int.er€salu momentul şi
viitor u l amoo]or popoo.re 62 • E)J. irnrpresi01!1Jase muJit ·pe pol.i tilcilenii I"omâni,
6
Sltrî n.şi voomelni'C 1a Iaşi 3• Vizi;ta sa in România a foot iruberprt>taltă pe
drept OUJVÎl1lt dle ambele părţi ca o contribuţie importanotă la dezvoltarea
prieteniei .l'IOIIDâno-.cehosll.ovace . In Iaşul lu i octombrie 1 91 7 s-au trăi t
momente deosebit de semnitfiootirve rpentru cimentarea acestei prie1enii.
Foaptul s:e reflectă şi în a cţiUilli le oare au urmat după încheierea v.iz ite i,
la oare ll'lelpre.zen;tanţii oe!lor două poipOClre au parti'c'i!palt. P ri n primirea
făootă şi prin rezultatlell.e obţinute intr-IUil moment cînd şansetie ră:zJboiuJu.i
nu �emu astiÎt de favorabile pe!Thtru Cehosllovaieia, s-a dat vitalitate unor
selllrtimenlte frăţeş ti şi s-a inJtăriJt moralul 10ehosioVIaiCi'lor d in propria lor
ţară şi di n străinătate.
In legătUiră ou aJCţirunllle
comune
a le reprezentQil:ţÎJ}or ce�ltor dou ă
popoare meri•tă de _r�ede<vat, după înrcheierea vizitei de la lafii, participarea
la: mitingull. de la Kiev, organizat la 28 noiembrie 1 9 1 7 . In cUlV'Îinltlul repre
Z'ei'lltamJbului I"lomân, Sever Boou, rostilt dii.IIPă diSC'tLI'SUI lui Masaryk, s-a
arătat că orice s-ar ânrt.împla, romârr1ii sînt hotăriţi a oonrt:inua lupta pmă
la. biruinţa drepturillor �or. drept UTi care sînt şi ale p01poa:relor asuprirt:e.
"Niciodată şi ou nici IW1 altiJp rm mai v�em să .ne ir1toarcem la robie , să
înC'elpem. din IIllOU oaJIV1ai'1Uil. sufer.iJnţelor .noastre naţiona:l.e . . . De acum nici
o putere de pe faţa pămâilltul'lli nu ne va mai des�părţi" 64• Şainsleil.e poporru
tui oehosiiOVJaC în ]JUiptă au sporitt la sfînşitul anului 1 91 7 , cind guvernul
ClemenJCem a consimţit crearea pe terirtor1UJl. F'ren.ţei a 'UnUi corp ooho
slovai: autonom şi ÎJ1l primăvara aruului următor, cind exemp1ul Franţe i a
f.oot urmat de I t alia , unld1e se aillau mii de rprirzOnderi oehoslovaci 65•
Vizita lui Masaryk la Iaşi a dalt rezul<tatte nu numai imediate, dar a
consti!tuitt U!I1.a d in temelidle dezvollrtării relaţi.iior româno--oohoslo:vace in
anii care B!l.l urmat. "Şederea mea la Iaşi - oonsemna e l - a avut din
pll!l1ct de vedere politic bune reZIU.Iltarte. Ill1Jtrarea noastră iln ra:por�tu ri pel"
sOillale şi oo:Laborarea noastră cu românii din Rusia a fost g&me nu l Micii
In.ţle(legeri" 66• In Ia.şul oBIIlului 1 9 1 7, regele Fert::l i.nan.d , rprimu'l minisbru Io n
I. C. Br ăti.an:u , minisltru[ Jugos'laviei, P181Vel M arÎll1avi
1C
ci , şi Mas.aryk au
pus pr.imeiJ.e rtemelii ale amid ţie i româno-cehosl'O"\raco-jugoslarve, care peste
puţin timp a inf'l'Ori t in lformaţiunrea politică ounosou:tă sub denumirea
de Mi10a Inţe:Iegere, me nit ă a servi la apă�area iniOOrese lor comune ale
celor rtrei state.
6 1 T. G. M asaryk, La resurrection d'un etat . . . , p. 205.
62 "Rorn ân•ia'", Kiev, 19 octombrie 1917 ; ,. N eamul române&:",

1917, p. 1 .
63

1 1 octombrie

Omagiu lui T . G . Masaryk l a a 84-a aniversare . . . , p . 25.
Opt luni la Kiev, Timişoara, ( 1 933), p. 5-7 ; Vezi şi Vasile
Stoica, op. cit., p. 77-78 ; F. Noska, op. cit., p. 2-3.
65 Kamil Krofta, op. cit., p. 140 ; Edouard Beneş, op. cit., vol. II, p. 1 1-12,

64 Sever Bocu,

43-72.

66

T. G. Masaryk, La resurrection d'un etat . . . , p. 206.
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Legăruri'le poli:Uce s-au cimentat şi pe � planuri. Astfel, ceh os lo 
vocii s-au găsit în oontact şi ou reprezentanţii românilor trarnsilvăneni
af:l.alţi l a Plaris ( T.ra ian Vuia ş.a.). Beneş a avut 'legăituri cu Lupu, iar la
Lonidra cu Take l0111esou şi N. Ti,tJulescu. La Loncllra , ca şi la laşi, s-a

discutat problema raportJuril'Or diJ!ltre popoarele român şi cehoslovac 67 ,
s-a pregăttit teren'Wl consti<tui.rii Micii Antan.te pe:nJtru 'care, după 1 91 7, s-a
lucrat me-todic de ambele p ărţ i . De asemenee , Masaryk a fost susţinut in
străd8111 ihle sale de Ioa P€'bro,grad, de cătr€ Diamandi 68 • Cu acesta, oy Arion

şi coloncluJ Palada, Masa�·yk a rontinualt tratlaltiveJ:e pen:tru u n d€'l'Tiers
politic oomu n şi , in înţe'l.egf•rc ou reprezentanţii sîrb1lor, Spalaj Kovic, şi
polanezidor, Grabski, formează un com i<tet al ;popoarelor oprimate. Oomi
teltul ll'leS1peC tiiV a contribuit la organizarea, 1a R'O!lla, in 81pri'lie 1 9 1 8, a
oongresuftui acestor popoare, care a însemnat un moment important pen
tru el iibeTarea naţiun.hlor oprimate. Congresul, La luorările căru ia au
asistat şi dellegaţi din pa.ntea ,Franţei, Angliei şi Americii, a elabora t, Î!llWe
aatele, o reooluţie asupr1a luptei comUIIle !mpotriva imperiu1ui habsburgic,
relevrurudu-.se că re;pre0enrtanţii naţlju.nilor subjugate, total sau pmţi�Sl,
dominaţiei austro-uillgare (Ltalieni, polonezi, români, cehosJ.ovaci t?i j1Ugo
&1avi), convin a afirma oar e �în1t prindpHie lor pentru o acţiune comună :
fi'OOal'e diJn .aceste popoare proclamă drepbull său 'la COillStiJtuirea naţiun i i

sale şi a uniltăţi i sale sau a o 0011lJP}eta ş i a ati.nge deplina sa i!lld epen
den.ţă economică şi pdl.i!tică ; fiecare din aceste popoare recunoaştx:> în
monairl1ia auSitro-ungară i..nstrumeruttll domilllaţiei oerourilor imperr-i aliste
germane şi un obstacol fundamental in realizarea aspiraţiilor şi a drep
tUTi1or saie ; ·adunarea r€'01ID'OI8Şte nle'C'eSitatea unei J'l.llpte comune împo
triiVa apresolrlilor pentru oa astfel fiecare rpopor să"""?i poată atinge liber
tatea totadă şi uniltlatea sa naţională completă 69•
O altă consecinţă a viz:iltei lui Malsaryk a .ooMtiltuit-o incheierea pri
mu lu i act mllitar offc1al între guvernu l român şi OonsHiul naţion.a.J. oeho
s1ovloc, sub wspi.dile genera:lrului :frencez Berthelot, referiror la instru
ilrea ce unnau să !ptimească 30 de ofiţeri din a.tmata cehoslovacă d i n
Rlusia în serviciul Marelui Stat Majm Român, a cărei comandă, de per
fecţionarE:', o avea acelaşi general francez. Prin urmare , primii o!iţleri de
gtat. ma jor din a.nna1.a cehoslovacă aru. primi.t instrucţia lor în România.
l.Jegăt'Ulrile militare româno-cehoslovaoe,
lărgite la Iaşi, s-au dea:voltat
faJVOTabil. Prin gri ja generalului Gorski VIOllllil tarii
cehoslovaci au fost
aduşi la Huşi şi trimişi i:n Franva 70•

Reiaţiile româ:n o-.cehiosl<MlCe s-oo dezvoltat cu o inltensitate carac
t.ETistică .statelor interesate in apărarea drepturilor lor. �nţelegerea nece
sitălţii stringerii raporturilor dintre ele a fast artit de puternică, indt sem
narea păCii intre Român.ia şi Puterile Centrale n-a intreru!p't eforrtluJl. repre
zentanţlilor celor două popoare pentru a găsi şi aplica acele pîrghii oare
67 Edouard Beneş, op. cit., voi. II, p. 103-104.

Jan Şeba, op. cit., p. 14.
" Edouard Beneş, op. cit., vol. Il, p. 108 ; Destrdmarea monarhiei
ungare (1900-1918), Bucureşti, 1964, p. 158-159.
1'0 Jan Şeba. op. cit.. p. 18 ; Om4giu lui T. C. Masaryk . . . , p. 51.
68
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să ducă la ·O cimenltare a prieteni� diM:re elJ.e, la reha!ţii strrinse in toate
dorneni'ile acti!Vită.ţii ooo nomiJoe, poliltilce, d'ilplornaltice, Ol1l.iu.rale şi ştiin
ţifire.
Re1aţiille româno�oslOIVace spre Slflir"Şi.ttul primului ră2lboi mondial,
în care un Loc de seamă 1--.a ocupat vizita lui M19.518ryk la Iaşi, au ay;ut
o deooebiltă eficacita•te moradă şi ma·te'r1ială asupra e<Venimen1te'lor care
a u urm.alt.
_

LE.S

R f: L1\TIONS ROUM AINO-TCH'€COSLOVAQUES VERS LA !-' I N DE L\
PREMTEHE C: UERRR MONDI ALE
R t• s u m 0

Pendan t 106 a nn ees de la premier e guerre mondiale, la C'onocience et l'effort
des peuples roumain et bch€-coslovoaquc ont ete dir i ges plus mco.re que jarnals dans
la direction de .1'81SSu.ran.ce de 1-a dilUvranoe nationale �t potu· cr€of>r le C8id•re
neoessa.ire au developpement des relialtions futures entre elle'i.
EJn concordance directe avec les actions entreprlses sur le plan ln ltkieur,
ă
Londres, Pa.r.is et Petroerad , les .representants des deux peuples, etant en per
manent con,tact, on continue â parachever La coordination des acUons comm1.11nes
pour arriVel' au memP but.
Ce fut T. G. Masaryk qui a eu une contribution speciale pour l'af!ermlssement
de l'ami'tie raumaino4checoslovaque, ă l'oocasdon de sa vtsi·te en Rouma.nle, en
octobre 1917, ou il a ete rer;u a'VIeC les honn.eurs dues aux chefs d'Etat.
Le representa.nt tch eq ue arrive en Roum.anle - plus p·eclsement a Iassy ,
devenu Ja deuxieme capitale du pays - dans l'etat d'espri>t cree par les herolq.ue&
et resonnants succes que l'armee roumaine a remportt!s â Mărlşeştl, MArAşti et

Oituz.

Il a eu en Roumanie Ull1 ample programme : audlence au rol Ferdinand, entre
vues aVEC les hommes politiques et les offi.cien; supărleurs, la vl:silte du front et
de r l usi eurs en;trepri ses de Lassy . Dumnt ces entrev:ues on a souldlgne la necemte de
la coord4nation des clforts falts non seulement pour le demembrement de 1'Au
triche-Hon.erie, mals aussi pour l'affermissernent de la collaboNIIUon entre elles du
point de vue eoo nomique, politique et oWturell. On a mis en question !'important
probleme de l'organis.ation d'un Con gres general des nations opprimees par
l'Autriche-Hongrie et aussi l 'etude des possibllites de satisfalre la sollicitation de
la France relative a la mutation des volontaires tchecoslovaques de RUS5Ie sur le
front

roumain.

Les entretit'lllS de Iassy et des principales capitale; de !'Europe ont prepare
le terrein pour l'arganisation de la Petilte Bnten tc, pour laquelle on a travaille

systernatiquement apres 1917.
Une consequance de oette vlsite a ete l'a.chevement du rremier act milltairP
officiel entrc le gouvemement roumadn et le Conseil national tchecoslovaque, sous
l'egidc du general fran�ais s.er.thelot relati f a l'i nstruction des 30 off.iciers de
l'annee tcheooslovaque.
Les relations roumaino-l checoslovaques se developpent d'une intensite carac
beristique aux Etats dkeollement i nlleresses a sauvegaroer leurs drolts.
La consolidation des rapport reciproques ellait si neces.salre que la conclusion
de la paix entre la Roumanie ct les Po uvoirs Centraux n'a pas interrompu les
efforts des repre,e.ntants des deux reuples pour trO'Uver et appliquer les mcllleures
metbodes d'aifermir le ur amitie, leurs relatrlons economiques, ţOJi.tiques, d iplo
matiques, cul.tw-elles e1 scientifiques.
Les relations roumaino-tchecoslovaques de la Hn de la premi�e guerre mon
diale on1 eu une remarquatbl(' effica.oilte mm•a:le eL ma1erieJ.le sur les evenementts
suiwnts.
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Masaryk avea CI'e'dinţa nez1di'U111cinată că [1U mai putea dă i[l.ui o
monwhie austro-ung.airă dUJpă ră.'Zlboi. Destrăm81I'ea acesteila şi a Tu rciei
erau - penJtru el - un .prooces :filresc, .,,fiirulcă ele SIÎni state artificiale
şi nu mai corespunJd cu OOilJOOpţia noastră de stai. Germanii din Austria
şi U!Il:gurii pot forma pe teritoriul :l�ouit de ei o mcxnJa�rhie mai red usă. E
tre.alba Lor. Dar numai :pe teritoriul 1oauilit d e ei, mai mulrt nu. Dacă se
I'espectă drecpbul papoorelm de a dispurue de ele înşile, oeleLa!lrte popoare
din AuSitria vor refuza să in tre dn această •tlovăr�ie . . . Revoluţia rusă
întăreşte şi ea acest puruct de vedere, proclam1n:d dreptul popoarelor de
a di&ptliil e de ele î.ruşile" 55•
Scopul
luptei eoo - declara M3Siaryk desmembrareoa Auswo-Ung.airiei. Rămînerea intactă a acestei monarhii
con:stitttia o primejdile pentru paoea viiltoare 56• I>es.fiinţarea ei crea i:n
jurul German'iei un oere putlerni'c de popoare libere şi aliate care pulteaiu
opri rtloate tendinţele sale spre sud şi est 57• O pace g,ermană putea sahra
Austm-Ungaria, de oare Gemnania s-ar fi sewit oa punrtle :perutru anexa
Pea Ba1oan.Nor 58• De aiCi, c01nvingerea sa de a respinge orice armistiţiu cu
Put erile Centrale şi de a se continua pînă la calpăt l•u pta împotrirva con 

gll.omeT.abului austro....ung.air.
Masaryk era convins, totodat ă , că daitori;tă justeţi.i CBIU.Zei ei, Româ
niei i se va reou nOOJŞte IlJeCOrlldiţionai dreptul firesc de a se uni cu toate
provinciile loouite de l"lomânii din AuS'tro-Ung;ar.ia. Şi pe el il preocupa
chestiunea oa Ja oonferinţa păcii să fie chemaţi şi repr ezetntanţii naţiuni
Lor din Ausrtro-Ungaria. ,,Ifutării - ,preciza el - că vom cere să fie admişi
la coruferinţă, cel puţin cu vot consuJlitativ şi delegaţii aoolor naţional ităţi ,
care rm se rpot sprij i ni pe d iplomaţia unui stat ooiilteresa
l
t. Interesele
românilor, a:le SIÎ:rhillor şi ale italienill()r rvor fi apărarte de trimişii Româ
niei, Sei"biei şi Italiei libere, dar cine va V'Ol"lbi [n. n'lNllle�e şi in interesul
nostru ail cehHor ? Am credin�a că şi ooeastă do:rill1Jţă a noastră va fi
respectată, fiinJCă acr- ifi a.bsuro să se trateze la masa verde despre .n.a,ţi uni
fără reprezentanţii ;ruaţiUllLirilo " 59•
După i<ruaheierea �i m România, M:as:acyk S-13 jntors la Kiev şi
apoi l:a Be.trogti'ad. Din Româ·nia a plecat 'OU minuna:Jte impresii. ,,In gene
ral - declară el unui cor€'Stpondent .român - nu vă pot spu111e decit că
am venit incintat de oelJe ce am văzut, de spiritull inalt al ţări i , de cre
dinţa ei neclintită ,in_ victorie şi de voinţa ei neinfrăcată de a o obţine.
Vă prezic un mare viiltor" 60• Ln amintirile şi dbseiVaJţiJle sa!le, Masacyk
notă oă, cu rTomânii, s-a aflat în l."1aipol'turi amiaroe. La Im;;i "n-am văzut
numai misiunea fra.n�ă şi OOTnJall'ldamentul nus, dar şi pe conducărt.orii
pdlitici şi militaei români ; am 3JV'Ui o coniVIOrbire asUipi'Ia siruaţiei cu
regele şi ou Brătianu, �tele consiliu lui . Take Ionescu 5mi era bine
55

Ibidem.

56 Biblioteca Academiei R. S. România, Arhiva N. Iorga, mapa XXVI, varia
371-543, f. 456.
57 "Opinia'', Iaşi, 15 octombrie 1917 ; Eliza Campus, op. cit., p. 49.
58 "Mişcarea", Iaşi, 11 octombrie 1917 ; Biblioteca Academiei R. S. România,
Arhiva N. Iorga, mapa XXVI, varia 371-543, f. 456.
59 "România", Iaşi, 12 octombrie 1917.
60 "România", Kiev, 19 octombrie 1917.
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lier de ţesătorie, cuprinzind două războaie de ţes ut, puse in mişcare de o
roată invirtită de doi oameni. Se poate spune că acest atelier a constituit
sîmburele vi itoarei fabrici capitaliste "Ţesătura-Iaşi" 2•
Pe baza condiţiil.or favorabile existente, Lea Geller t rans form ă ate
lierul într-o fabrică ou 40 războaie de ţesut, sub f.irma "Prima Fabri c ă
Românească de Ţesături Leo Geller & Co", considerată una din primele
ţes ători i mecaruoe dJn România 3• In a ni i Hl04-1 906, Leo G�ller �i aso
ciaţii au trecut la construirea unei intreprinderi
moderne de ţesătu r i ,
intre străzile Socola şi Ţu ţora . In anul 1 906, m a şi ile şi uti.lajele e x i s
tente la fabrk"a d e pe s tradela Albă, au fost transferate in noile con
stnucţiJ. In an·laL-;; i timp, s-au procuxat noi ma� i ni şi utnaje d in Elveţ ia
n

şi Germania.

Perspectiva obţi nerii unor profitl.lll'i uriaşe a atras noi asociaţi. La Hi
iunie 1 906, s�a inchei at o co nvenţi e intre societatea "Leo Ck l h.•r & Co : ' ,
pe de o parte, şi societatea "Com ptoirul Franco-Român A. G. Carissy şi
A. L. Strauss" şi comer.eiantul J. L. Niculescu din Bucureşti, pe de altă
parte , pe baza căreia numărul asociaţi l or s-a mărit La 8, 'iar capita:lul la
500.000 lei. Principalii asociaţi erau Leo Ge l l er, ou 1 1 5.000 lei, şi "Comp
toirul Franco-Român", cu 1 50 000 lei • .
Procesul de concentraTe şi oentralizare a capitalului, in vederea con
struirii şi dezvoltării noii fabrici a d us la tran s formarea societăţii in
comandită simplă in soci etate pe acţiuni. Această schimbare s-a făcut in
perioada mai-iun ie 1907, cind a loot fiinţă socie tatea pe actiuni "Fa
brica de ţesături fostă Leo Geller & Co.", cu un capital sporit la 800 000
lei, împărţit in 4 000 acţiuni a 200 lei fiecare, dintre c are 2 500 acţiu ni
au revenit h.ti Lea Gcller, i ar restUJl de 1 500 acţiuru au fost subsc.rise in
principal de "Banca Marmorosch B l a nk & Co. 5 • In urma acestei trans
fonnări, a con tinuat extinderea terenului fabricii, efectuarea de con
strucţii , procurarea de maşini şi utilaje. Ca urmare, capacitatea de pro
ducţie a fabricii a ajuns la cea. 400 războaie de ţesut.
După o perioadă de i nflo rire, �brica a inceput să decadă, indeosebi
datorită crizei eoonomi,ce din 1 907-1 908, care a cuprins şi industri a
textilă. Pentru a-şi salva capi talul investit, Ba111C8 "Marmorsch Bla.nk &
Co." a hotărît să se efectueze o nouă reorganizare. Ca urmare, in mar
tie 1 9 1 0 , a luat fiinţă societatea n onimă "Ţesăture-Iaşi", cu un capi
tal de 750 000 lei aur 6 • Leo Geller şi ceilalţi acţiolllari ai vechii societă ţi
au vindut societăţii a n oni m e ,,Ţesătura-Iaşi" î ntreg i n v entarul f,abricii :
1 2 268 m . p. teren, o sală de ţ.esă tor ie ru 378 războaie mecanice, o sală
de albitorie, un atel i 0r de vopsitorie şi apretură , o sală de năvădit, o
sală de :ma;oare şi ţevi - fiecare cu util.ajul corespunză·tor, maşini şi in
staLaţii de forţă, precum şi alte anexe 7• Pe aeeastă cale �ţion.:�.rii noii
a

2 Primul anuar ghid a� municipiului lCJ�t, 1935, p. 1 15.
3 Ibidem.
4 Arh. Stat. Iaşi. Fond Ţesătura-Iaşi, dosar 1, 1907, f. 35-38.
s I bidem. f. 1, 9-14.
6 Primul anuar ghid al municlpiulut ICJ�i, 1935, p. 1 1 5.
7 Arh. Stat. Iaşi. Fond "Ţesătut·a-laşiw, dosar 1 . 1 89 1 , f. 1 -2.
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Legăruri'le poli:Uce s-au cimentat şi pe � planuri. Astfel, ceh os lo 
vocii s-au găsit în oontact şi ou reprezentanţii românilor trarnsilvăneni
af:l.alţi l a Plaris ( T.ra ian Vuia ş.a.). Beneş a avut 'legăituri cu Lupu, iar la
Lonidra cu Take l0111esou şi N. Ti,tJulescu. La Loncllra , ca şi la laşi, s-a

discutat problema raportJuril'Or diJ!ltre popoarele român şi cehoslovac 67 ,
s-a pregăttit teren'Wl consti<tui.rii Micii Antan.te pe:nJtru 'care, după 1 91 7, s-a
lucrat me-todic de ambele p ărţ i . De asemenee , Masaryk a fost susţinut in
străd8111 ihle sale de Ioa P€'bro,grad, de cătr€ Diamandi 68 • Cu acesta, oy Arion

şi coloncluJ Palada, Masa�·yk a rontinualt tratlaltiveJ:e pen:tru u n d€'l'Tiers
politic oomu n şi , in înţe'l.egf•rc ou reprezentanţii sîrb1lor, Spalaj Kovic, şi
polanezidor, Grabski, formează un com i<tet al ;popoarelor oprimate. Oomi
teltul ll'leS1peC tiiV a contribuit la organizarea, 1a R'O!lla, in 81pri'lie 1 9 1 8, a
oongresuftui acestor popoare, care a însemnat un moment important pen
tru eliibeTarea naţiun.hlor oprimate. Congresul, La luorările căru ia au
asistat şi dellegaţi din pa.ntea ,Franţei, Angliei şi Americii, a elabora t, Î!llWe
aatele, o reooluţie asupr1a luptei comUIIle !mpotriva imperiu1ui habsburgic,
relevrurudu-.se că re;pre0enrtanţii naţlju.nilor subjugate, total sau pmţi�Sl,
dominaţiei austro-uillgare (Ltalieni, polonezi, români, cehosJ.ovaci t?i j1Ugo
&1avi), convin a afirma oar e �în1t prindpHie lor pentru o acţiune comună :
fi'OOal'e diJn .aceste popoare proclamă drepbull său 'la COillStiJtuirea naţiun i i

sale şi a uniltăţi i sale sau a o 0011lJP}eta ş i a ati.nge deplina sa i!lld epen
den.ţă economică şi pdl.i!tică ; fiecare din aceste popoare recunoaştx:> în
monairl1ia auSitro-ungară i..nstrumeruttll domilllaţiei oerourilor imperr-i aliste
germane şi un obstacol fundamental in realizarea aspiraţiilor şi a drep
tUTi1or saie ; ·adunarea r€'01ID'OI8Şte nle'C'eSitatea unei J'l.llpte comune împo
triiVa apresolrlilor pentru oa astfel fiecare rpopor să"""?i poată atinge liber
tatea totadă şi uniltlatea sa naţională completă 69•
O altă consecinţă a viz:iltei lui Malsaryk a .ooMtiltuit-o incheierea pri
mu lu i act mllitar offc1al între guvernu l român şi OonsHiul naţion.a.J. oeho
s1ovloc, sub wspi.dile genera:lrului :frencez Berthelot, referiror la instru
ilrea ce unnau să !ptimească 30 de ofiţeri din a.tmata cehoslovacă d i n
Rlusia în serviciul Marelui Stat Majm Român, a cărei comandă, de per
fecţionarE:', o avea acelaşi general francez. Prin urmare , primii o!iţleri de
gtat. ma jor din a.nna1.a cehoslovacă aru. primi.t instrucţia lor în România.
l.Jegăt'Ulrile militare româno-cehoslovaoe,
lărgite la Iaşi, s-au dea:voltat
faJVOTabil. Prin gri ja generalului Gorski VIOllllil tarii
cehoslovaci au fost
aduşi la Huşi şi trimişi i:n Franva 70•

Reiaţiile româ:n o-.cehiosl<MlCe s-oo dezvoltat cu o inltensitate carac
t.ETistică .statelor interesate in apărarea drepturilor lor. �nţelegerea nece
sitălţii stringerii raporturilor dintre ele a fast artit de puternică, indt sem
narea păCii intre Român.ia şi Puterile Centrale n-a intreru!p't eforrtluJl. repre
zentanţlilor celor două popoare pentru a găsi şi aplica acele pîrghii oare
67 Edouard Beneş, op. cit., voi. II, p. 103-104.

Jan Şeba, op. cit., p. 14.
" Edouard Beneş, op. cit., vol. Il, p. 108 ; Destrdmarea monarhiei
ungare (1900-1918), Bucureşti, 1964, p. 158-159.
1'0 Jan Şeba. op. cit.. p. 18 ; Om4giu lui T. C. Masaryk . . . , p. 51.
68
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Dezvoltarea producţiei fabr1cii, întreruptă în timpul primul ui răz
mondilal, reincepe in anul 1 920, continuind pînă in 1 93 1 . I ntreprin

derea "Ţesătu.m-laLŞi", ca de altfel intreaga i nd ustrie textHă din Româ
n i a , nu a fost ati ns ă de oriza economică decit in mică măsură. In anul
1 9 3 1 , producţia scade cu 1 0,8% faţă de anul precedent, diaJr în cel ur
mător, ea sporeşte din nou cu 1 4% faţa de 1 930, şi continuă să crească
pînă in 1 934, cînd a ti nge nivelul oel mai ridicart; al producţiei fabrici i
- 11 476 1 47 m. In perioada •unnătoare, deşi int.I'elprinde.rea se bucură de
sprijinul stabuJ.ui, producţia cun�te o uşoară tendinţă de scădere pînă
in 1940. La aceasta a contribuit atît criza economică din 1 937-1938 (în
19 3 8 volumul pro d ucţi ei era cu 7,6% mai mic faţă de 1 934), cit şi difi
cUltăţile apărute în aprovizionarea cu mate rii prime şi materiale de

import.
Sporirea volumului producţiei în perioada dintre cele două răz
boaie mondi-ale, s-a realizat pe seama creşterii atît
a n umă rul ui de
muncitori, aît şi a productivităţii şi intensităţii munci i . Acest luoru este
oonlirmat de f aptul că, în 1 939, faţă de 1 920, numărul de lucrătoci a
sporit de aproape 5 ori, numărul războaielor aproape s-a dublat, iar
producţia a crescut de cea. 10 ori 13•
In preajma şi in timpul celui de al doilea război mondial, capita
liş-tii de la intreprinderea ,,Ţesătura-Iaşi" şi-au pus unele speranţe în
extinderea acti vităţii în legătură cu cerinţele ră:t:boiului. Incepind din
primele luni ale an!Ului 1 940, cea. 1 20 de r ăzb oa ie aJU lucrat pe baza co
menlilor primite de la M inisterul Apărării Naţionale. Cu toate acestea ,
evoluţia

intreprinderii a

UJrmat

o

linie

col1ltinuu

desoondentă.

După

1939, reducerea producţiei fabricii se aocentJuează tot mai mult, dato
rită, mai ales, g.reu tă ţilor in aprovizionarea cu materii prime. In 1 940,
prochJcţia cunoa.,te o scădere bruscă, ajungind la 3 600 000 m, reprezen�
\ind doar 39,5% faţă de cea ree.lizată in anul anterior 14 •

In perioada războiului, capaci tatea de producţie a i ntreprinderii
este folosită în proporţi i tot mai mici. Dacă se consideră anul 1 937 ca
bază, evoluţia producţiei în anii următori se prezintă astfel : 1 94 1
- 62% ; 1 943 - 1 ,4°/o ; 1 944 - 0,330;'0 15• Folosirea incompletă a capacităţii de producţie a fost cauzaltă, in ooa mai mare pa!I'te, de
lipsa materiei prime. Comenzile făcute in S.U.A. şi Anglia, deşi achi
tate, nu au fost onorate. Principalele surse de materii prime &au Ger
mania, Italia şi Trurcia, dar firele de bumbac şi celofi bră importate, erau
departe de a satisface necesităţile fabri cii.
Urmărind să aibă sub oontrol producţia ,intreprinderilor oare de
serve au nevoile ,armatei, guveTIIlll.l l antonescian a dus o politică de sin
dicaliza.i·e şi de etatiza.ore a unor r,amuvi sau intreprinderi. In felul
acesta, s-au areart; o serie de asociaţii capitaliSite, printre Call'e S-'a numă
rat şi "Asociaţia profesionială a ţesătorilor de bumbac, in şi cinepă".
u

14

15

Calculat dupA Anexa statistica
Anexa statisticA.
CalcW&t dupl Anexa statistică.
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După repetate insistenţe din partea acestei asociaţii, acţionarii intre
pri nderii "Ţesătura-laşi" trimi t, lJa 1 2 mai 1 94 1 , declaraţia de aderare.
De acum inainte , aprovizionarea, producţia, desfacerea produselor, s ta
bilirea salariiloc şi a preţurilor erau reglementate de către asociaţie Aşa,
de exemplu, cota de fire de bum bac stabilită pentru fabriK:a "Ţesătura
laJii" pe anul 1 94 1 este de 1 4 1 360 kg, iar in 1 942 i se repartizează ca
piaţă de desfacere judeţele 18"1i şi Vaslui . Cea mai mare parte a pro
ducţiei era vîndută unităţi lor militare şi numai o mică pa r te comercian
ţilor particulari.
.

Menţionăm că, în an ul 1 94 1 , devine acţiona r al fabricii şi statul
român, prin preluarea a 34 886 acţiuni, ceea ce reprezenta 26% din
numărul total de acţiuni.

In 1 944, pe baza dispoziţiunilor guvernllllui antonescian, unitatea a
fost ovacuată la Al"ad şi la Rimnicu Vilcea, în.trerupindu-şi producţia
timp de un an. Războiul a provocat mari pierderi materiale intreprin
derii "ŢcsătJura--I�i". Readusă din evacuare în aprilie 1 945 :liabrica îşi
reia activitatea la 14 mai al aceluiaşi an, cru un număr de 22 războaie .
Paralel, au începu t lucrările de reparaţii , ceea ce a permis oa l a sfîrşi

tul anului 1 945 numărul războaielor în funcţiune să aj ungă la 1 50.
Acţiunea de reconstrucţie continuă şi in .an.ii 1946-1 947. Ca urmare,
numă:rul. războaiclor ·l.lltilizate creşte continuu, in iunie 1 948 C'ifrindu-sc
la 747. Ooncomiterut a .spori't şi numărud. an�gajaţilor, oare, in mai 1 948,
ere de 719 munJCitori şi 30 funcţionari 16•
Unnărind prevenirea şi lichidarea acţiunilor de sabo taj şi speculă,
la care recurgeau capi tali ştii cit şi asigurarea aplicării măsurilor luate
de P.C R pentru creşterea producţiei, şi în intreprinderea ,,Ţesătura-
Iaşi" s-a introdus oontrolul muncitoresc. I n noiembrie 1 945, a fost nu
mit un administrator de supraveghere , avind, intru altele, atribuţia de
a viza :ftacturill.e şi registrele intreprinderii 17•
,

.

.

In această perioadă, .programu� de prodrucţie pentru filaturi, ţesă
torii , fabrici de tricotaje etc. se stabilea de către Oficiul Bumbacului,
In ului şi Cinepii (O.B.I.C.), cu aproba rea Sulbsecretari<atruJ.ui de Stat al
Aprovizionării. Principalele articole pe oare le prod ucea "Ţesătura
l18işi" er.aJU : ameriocă, doc, ba!lahet, finet, indiană, stambă, cearşalfmi tip,
gradeJ., zefir, nanghin , tifon, fete de pernă etc. Din 1 945, fabrica a în
ceput să producă şi ţesătJuri de mătase cu un nu măr de 50 războait!.
Pmducţia obţin.ută din prellJ.IOl"area bumbacului şi a mătăsii era desti

nată economatelor, instituţiilor de stat, armatei, exportului
etc. Ca
urmare ·a măsuri lor luate de stat pentru a j u torarea ţărănimii, întrc
prinde.rea e ra obl igată să livreze periodic, prin intermedilul INCOOP,
o anumi1ă cotă din prod uoc ţie 'Pen.tru aprovizionarea sa te>Jor O parte
din producţie rămînea iLa dîspoziţia fabrici i, sub �rmă de cotă proprie,
pe care o liv.ra unităţilor parti('ulare.
.

16

11

Anexa statistică.
Monitorul Oficial nr. 263 din n noiembrie 1945.
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Intervenţia statulu i democrat-popular in vederea
reglernentării
producţiei şi des1iacerii, nu a S1Ch1mbat natura capi tal istă a intreprin
derii. De abia prin actul revoluţionar de 1a 1 1 i unie 1 948 în fabrica
"Ţesătura-laşi" s-a statornicit proprietatea socialistă asupra mijloace
lor de producţie.

2. Exploatarea capitalistă şi lupta muncitorilor împotriva ei

Societatea anoni mă "Ţesătura-Iaşi " , dispunind de o pozi ţie favo
rabilă i n oomen.iuJ prod liiCţiei şi desfacerii mărfUTilor, a inlesnit acţio
narilor să obţină , in intreaga perioadă, pr ofi bur i mari.
Pentru a determina adevărata mărime a p1usvalorii realizată de
capitaliştii de la mbrica "Ţesătura-Iaşi", am pornit de la soldul cre
ditor al contului Mărfuri
sold oe concentra rezultatele pozitive ale
activităţii - din care am scăzut salariile anuale, ajungind la urmă
toarea situaţie : 18
-

A nul

1 91 1

1914
1924
1928
1980
1MO

1

Soldul creditor al
contului

Mlrfuri

220 050
351 281
8 858 281
40 428 4211

50 668 1 5U
33 053 5 1 2

1

Salarii

25 OO.i

42 98ti
1 1105 000

13 500 000
16 0411 220
14 874 801)

1

Masa pl usvalorii

200 964308 295
7 348 225
:.'.6 928 423
34 618 986
1 8 178 712

Profiturile mari realizate de acţionarii fabricii aLt fost, i n piimul
rind, rezultatwl intensificării exploatării muncitorilor de la acoastă uni
tate. Capitaliştii au recurs atit la prellmg irea zilei de muncă, cit şi la
mărirea intensi.tăţii muncii, ceea ce rezultă şi din dublarea producţiei
pe cap de salariat � ntre anii 1 9 1 0-1 930 (de la 8 1 48 m la 1 7 065 m) 19•
Gradul de exploatate al mtiDcitorilor de la această fabrică, determinat cu

ajutorul ratei plusvalorii (raportul procentual intre plusvaloare şi capitalul
Vl8rialbill) , a evoluat de la 2 1 5% in 1 930 la 293o;0 in 1 942 20• Faptul că rata
plusvalorii a depăşit in mod simţitor şi cu regull aritate 200%, iar uneori
s-a apropiat de 300%, înseamnă că din valoarea nou creată, muncitorii
primeau sub formă de sa}arii mai puţin de 1/3 sau chiar aproape numai
1 /4, restul. fiind însuşită gratuit de capitalişti sub formă de profit.
Proprietarii fabricii "Ţesătura-Iaşi" au exploatat oamenii mu ncii
n.u numai in calitate de producători, ci şi in calitate de coosu m atori ai
mărfurilor produse de întreprindere. Prin vî.n.z.a.rea ţRsăturilor la pre�uri
ridicate, capitaliştii şi-au mărit in mod simţitor profituriae pe seama re18 Calculat pe baza anexei stalistice şi documentelor contabile.
19 Calculat pe baza anexei statistice.
2o Calculat pe baza documentelor contabile.
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ducerii veniturilor muncitocilor şi ţăranilor muncitori, care reprezentau
majoritatea cumpărătorilor. Masa plusvalori i obţinută la fiecare metru de
ţesătură a ev oluat de la 3,94 lei în 1 924 la 9,18 lei in 1 940, prezentînd o
creştere de 2,3 ori 2 1•
In intensificarea exploatării oameniloc muncii şi obţinerea unor pro
fituri tot mai mari, capitaliştii de l a "Ţesătura-Iaşi " au primit un
sprij in substanţi'ail din partea statului, orientat in 3 direcţii principale :
1) susţinerea oapirtalişti1or penbru a spori explootan21a munciltorHor ;
2) aoord8!rlea 'llJiliOI" Îln!les.niri în oacl.r.ul măsuri·l,or de stimulare a demdlltării
industriei ·IlJalţiOilla�e ; 3) .ru>igurerea Ull110r comenzi militare aval!ltajoose .
Gt1aidul de rentabilitate al a ctiv ităţi i desfăşurată de "Ţesătura
Iaşi" este oglindit prin nivelul înregistrat de rata profitului :
Anul

1911
1914
1924
1928
1930

1

l!HO

Plus valoarea

200 964
308 295
7 348 225
26 928 423
34 613 936
33 053 512

1

Capitalul

750 000
750 000
12 000 000
50 000 000
70 000 000
70 000 000

*) Raportul procentual intre pl usvaloarc şi capital.

1
1

Rata profitului *)

26 %
41 %
61 %
53 %
49 %
40 %

mare parte din
plusvaloare era
întrebuinţlată . pentru
capitalului fix şi a celui ciroulant. Calculele făcute pentru
perioada 1 9 1 1-1 940 indică o raotă generală a acumulării de 44%. Ni
velul scăzut al ratei acumulării din unii ani s-a datorat existenţei l.mor
braţe de muncă ieftine, precum şi nee'fectuăriti. lucrărhlor corespunză
toare pentru asigurarea securităţii muncii. O parte considerabilă din
plusvaloare, însuşi tă mai ales sub forma dividentelor, era folosită de
Din evidenţele
proprietarii fabricii pentru consumul lor parezitar.
ao1111:JaJbiile
l a[e falbrilcii reiese că, in peri10a1da 1 914---'1 940, dividentele în�
casate de patroni, reprezentau în medie 9% faţă de oa.pibaJ.rul social şi
190/o din intreaga plusvaloare. Principalii acţionari ai S.A. "Ţesă·tura
l81Şi", şi-au inSIU�ilt 08lll(t:ită ţi îll1Semnate de plUJ&valOOIIie şi Sltlib ·forma
tantiemclor pentru consiliw de administraţie şi comitetul de direcţie,
precum şi sub forma unor salarii foarte mari.

Cea mai

creşt€rea

•

•

Obţinerea unor mari profituri de către acţionarii înJtreprinderii
"Ţesătura-Iaşi" S-'a bazat pe menW, nerea unor oondiţii grele de muncă
şi de vi'aţă pentru muncitori.
21

valorii.

Cal<liJilat pe

16 - Cercetări istorice

baza

anexei statistice priin ooreliarea producţiei cu masa plus
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Incepind cu angajarea forţei de muncă, capitaliştii au fost preocu
paţi doar de asigurarea unor condiţii cît mai favorabile pentru valori
f•ilcarea oapiitall•ull.u i. Din totalul munJCi;toril1or, oca 4/5 enau mlhl1iCitori
necali!ficaţi şi doar cea. 1/5 mrmcitori oalificaţi. Ln întreprindere lucra
Ull1 foa.r,te llT1aJre număr de femei şi cqpii. De altfel, datJele recensămîn
tului din 1 930 arătau că în industria textillă run Iaşi existau oa lucră
tori oalificaţi ou brevet numai 255 de bărbaţi şi 385 de femei, în timp
ce numărul muncitorilor necalificaţi a•tingea ci:fu-a d e 5 1 8 bă·rbaţi şi
1 009 femei 22• Maiştrii - în majoritate - erau aduşi din Italia şi Ger
mania.
Structura menţionată . a salariaţilor şi
inexistenţa unui
contract
colectiv au permis conducerii să plătea6că salarii m1c1.
In intrep-ri n
dere s-a practicat atît salarizarea în acord (secţiile vopsitorie, albitorie,
apret fire, precum şi pentru maiştrii şi ajutoarele lor). Salariile medii
ale mui11Citor1lor erau de 2 pînă la 9 ori mai mici decit ale personalului
administrativ şi de cond ucere. Aşa s pre exemplu Iosif Erlich, director
general, intr-un silllg ur an
1 940
a primit drept salariu 36 1 000
lei, în timp ce salariul mediu anual al unui muncitor, în acelaşi an ,
e ra de numai 27 000 lei, adică de pcSite 1 3 ori mai m k . O situaţie şi
mad grea aveau muncitorii necalificaţi, care de regulă primeau un salar
de 2 pină la 4 ori mai mic decît un muncitor calificat. Discriminarea
se manifestă şi în privinţa salariilor obţinute de femei şi copid. Astfel, l a
muncă egală, cîştigurile femeilor reprezentau cea. 75o;0, iar ale copiilor
500/o din oole ale bărbaţilor. Asupra salariilor muncitorilor se percepeau
amenzi mari, i•ar impozitele erau puternic diferenţiate avînd un acce n
tuat caracter de clasă. In 1 94 0 la salarii s-a perceput un impozit de 6,7%,
în timp ce asupra tantiernelor s-a apli'oat un impozit de numai 0,50%,
-

-

adică de 1 3 ori mai mic.
D.illl rele prez�entJat•e reieiSe că .repartiza:r�ea valorii nOIU cr'eate de mun
citori s-a făcut în detrimentul lor şi în favoarea oapirtali:ştilor. Sintetic
acest proces se prezintă aştfiel :
Ponderea în valoarea nou creată = 1 00
Anul

1980
1940
1942

Salariile muncitorilor

81,6
81,0
25,5

1

Plusvaloarea

68,4
69,0
74,5

Salariul relativ, % •)

46,4
44,5
84,1

*) Raportul procentual intre salariul mediu al muncitorilor şi plusvaloarea creatA,
in medie de un muncitor.

Utilizarea forţei de mullJCă a muncitorilor s-a ·făcut în condiţiille lip
sei totale de igienă şi securitate a muncii. Cu toate că temperatura era
22 Recensămîntul general al pOpulaţiei României,
1930,
central de statistică, vol. 10, p . 414-415.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

editat de

Institutul

EVOLUŢIA CAPITALISTA A INTREPRINDERII ,.ŢESATURA" IAŞI

9

248

rid.Jitată Şi atmosfera încărcată cu dmpll'I'ităţi de bumbac, conducerea fa
bricii, mul t tin'ljp, nu a oons•tmuit nilci un fel de :i.lrlstalaţii de CO!Ildi,ţi.lonare
a aerului. Muncitorii nu s e bucurau de hailne de protecţie şi arutidoturi,
ce ea ce s-a repercutat asupra sănătăţii lor. Războaiele erau lipsite de
apărătoare laterale, fapt ce a dus la mă rirea frecvenţei accidentelor. In
aceste condiţii grele , rnuncitori.i 'l'UiCrau cite 10 pînă la 1 2 ore pe z,i, fiind
supuşi capriciilor şi sarnavolniciilor maişt-rilor.
Ca urmare a nivelului redus ail. salariilor, conchlţiille de trei ale lucră
tori lor au fost deosebit de grele. Muncitorii îşi procureu majoritaltea ali
menteJor pe cr,edit de la comercianţi, oare, de multe ori, spniljmiţi de
conducerea fabricii, sechestrau diferite btlillUii ale acelora ce nu aveau
posi bili tăţi de pllaltă. In pofida faptul ui că întreprinderea dispune a de un
cămin şi o ca�rutină 23, nici m unci,torii oare serveau masa la cantină, n u
aveau o situaţie mai bună , deoarece alooaţia aJCord ată era foarte mică .
C ondiţii!.: de loouit erau , de asemenea, din cele mai aspre. Cart ie rel e
"Socola" şi "Arapu1ui", în care 'locuiau cei m ai mulţi lucrători, erau în
oea mai mare parte a anullliÎ. inundate. M,ajoritatea clădirilor erau insa
lubre , în1ru.necoase şi neîncăpătoare. Angaj aţii camţi în căminuJ fabricii
plăteau chirii foarte mari.
Situaţia munciltorilor de ;Ia fabrioa " 'fesă ture-I � i " a fost mai grea
in peri oada Ol1izelor şi mai ales în timpu l celui de al doilea război mon
dial, cînd săptămina de lucru, şi odată ou ea, şi salariul, s-a redrus sim
ţitor. In timpul celui de al doi l€a Tăzboi mondial, săptămîna de l ucru era
intre 20 şi 24 ore . Drept urmare, în această perioadă a orescut nu măr u l
şomerilor totali şi parţiali, ceea ce a exe rcirtlait o intlucnţă negativă tot
mai puterni că asl.lipre preţului forţei de muncă.
După cum 'am subliniat anterior, capitaliştii de la fabrica "Ţesa
ture-Iaşi " şi prin preţuntle de rvînzare rid icate la produsele pe care le
desfăceau, au rpan-ti1cîpat rra menţinerea unui ni;v�el de trai scăwlt al mase
lor muncitoare. Documentele de arhivă ar.ată că preţurile la produsele
fabricii se schimbau foarte des, în sens ul creşterii . De exem pl u, la ar:ti
coluJ. "Amei'Ii.ICă 70" - uruul. din prodtJSelle oumpărate cel mai mult de
masele muncitoare - într-un singur an (1 939) preţul de vinzare a cres
cut cu 54%.
Condiţiile grele de muncă şi d e viaţă rale mumcito:rUllor erau însă as
cunse cu grijă de capitalişti. Direcţia obişnuia să caracteriz eze fabrica,
drept "un oraş în plină inflorire" care "îşi trăieşte o viaţă l u mi no asă " 24•
Intr-adevăr, intreprinderea e111a în phlnă î nflorire şi asiglll1a o viaţă ilumi
noasă, dar 'l1!llllllai pentru propri etarii ei.
•

*

MUll11ciltorii de la fabrirca "Ţesăltura-lrarşi" nu a:u rămas pasivi în faţ a
exploatării şi a cond iţiilor grele de muncă şi vi1aţă. De 1a inoeprut ei s-a u
irutegmt în mi şcarea generală a mnncitorimii 'române d esfăşurî nd o in23

24

Primul anuat ghid al municipiului Iaşi, 1935, p. 117-118.
Ibidem, p. 1 12.
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tensă luptă revoluţionară pentru apărnrea intefl€00lor
diaritate cu lupta lucrătorilor din a1te întreprinderi .

lor vitale ,

şi de soli

Odată ou re!infiin.ţarea St:ndioaltuilu i itextiHtştil•or în 1 91 8, Clare fusese
des fi illlţat Îlil ajunul ră zboi ul!ui , se înregistrează demonstmaţii" şi proteste
cu caracter organizat, avî nd ca obiectiv î mbun ătăţi.Jrea
oon.diţiilor de
mum.că şi de viaţă, precum şi obţine rea de anumite drepturi pol1tke.
Anii 1 9 1 8--- 1 920 au cunoscut o creştere considerabilă a av intului ·revolu
ţionar 1Bi1. muncitorimii ieşene , ii"eflectat prin val ul de greve şi pro tes te
ce au a'Vlllt loc în cele mai mari in treprinderi din oreş ca Nicolina, Ţesă
t�a-I:aşi, TeJDtiJla Copou ·şi a1te unităţi 25 •
In intreprinderea "Ţesătura-Iaşi", datori tă inexistenţei unui con
tract c olecti v situaţia muncitOI"ilor depindea de bUI1JUJl plac al p ropri e tari
lor fabricii. Accentuarea exploată·rii şi asupririi, au determ in art; pe munci 
tori, ca la 1 6 iunie 1 91 9, să i nailllteze conducerii f·abricii un memoriu,
prin oare cereau satis :flaloerea unor revendicări de ordin politic şi econo
mic 26• In principal acesta cuprindea : recunoaşterea sindicatului ca s in
gurllll. în drept de a interveni şi trata in numele muncitorHor pentru re
zolvarea conflictelor apărute între aceştia şi patroni, recunoaşterea dele
gaţhlor de :ateliere, fixarea unu i minim de salariu după vechime şi cali
ficare, ziua de muncă de 8 ore, respectarea şi p1a1la sărbărt:orilor l egale ,
plata sporită a ore lor supLimentare, inte rd i cţia concedierii greviştilor ş.a.
Refuzllil. capitalişthlor de a satisface prev ederi le mem oriului a ·condus la
declanşarea Uillei greve. Ea s-.a desfăŞIUI'8.t in perioada 1 6-25 iunie 1 9 1 9,
cind, sub presi une a amenilnţării cu prelungi•roo g rev ei , au foot acceptate
revenldicările sollilciotate 27 • Greva din iunie a constituit pre ludiu l unor
1upte şi mai indirjite, care aveau să urmeze peste p uţină vrem e .
ale m t.mdtorilor
1 920 marchează noi frămintăll"i
grele de viaţă şi nerespectării de
cărbre capitali.şti a revend icăril or promise. Intr-un manif€6 t , tipărit in
1 920 de Secţiun€18. Social.listă şi Comisia Locală a Sindicate 1or din Iaşi ,
era •exprimată următoaroo apreciere : "Munci.Jtorii oa producători sint
plătiţi ou salarii de foame, ca cetăţeni sint împovăraţi cu bmrri înzecite,
lăsaţi fă!ră lumină, străzi, apă, in noroi şi mizede ; iar cind ne ridicăm
să ne apărăm drepturile şi li bentăţile noastre SIÎntem p rig oniţi şi împuş
caţi" 28 • La 1 0 •aprilie 1 920, lucrători i au deolamt o nouă grevă, înain
tînd proprietari.rlor fabricii illln memOII'IÎIU ce avea 1a bază cererile i ns croise
in cel dm .iunie 1919, dar căroca 1e �lll1fP.r!Îa:5€'
lrn
ră un caTia'OtJer politic şi
ma.i pronunţat 29• Activitatea a fo st reluată numai drupă satisfacerea re
vendicări lor principale, intre care : recunoaşterea sindicatului textil, a
InoopurtruJ OOJUlui

fabricii. Ele se datOI'Iau con diţiil or

25 Detalii a se vedea în : D. Şandru,

în anii 1919-1920

Ştiri despre mişcarea grevistă din Iaşi

la fabrica .,Ţesătura-Iaşi",

"Studii şi cercetări
ştiinţifice", Istorie, 1 , 1961.
26 Arh. Stat. Iaşi, I<'ond Ţesătura, dos. 2, 1920, f. 133-135.
'rl Ibidem, f. 127.
28 Documente din Istoria P.C.R. 1917-1922, ed. Il. EPLP, 1956, p. 212.
29 "Opinia", Iaşi, 12 aprilie 1929.
şi

greva

de
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delegaţilor de ateliere cu toacte ratributiile lor şi acordarea sporwilor de
saLarii· 30•
NemultJUini�iJe în lfîndul muncitorilor au conti1110t0. îonsă şi după în
cetarea grevei, întrudt nerespectarea .promisi'lllllilor făcute de patroni,
devenise o practică frecventă a conducerii în treprinderii. Ele s-au re
flectat într-o nouă grevă începută la 22 iulie 1 920 31• In d:imi·neaţa zHei
precedente, delegaţia mnndtorilor prezentase direcţinnii un memoriu
in care erau înscrise revendicări similare celor anteTioare. In aceeaşi
zi, la orele 1 7 , direcţiunea a răspuns �rbal h.1crăltorllor că nu poate
satis:fiace nici una din cereTile lor. In loeuJ. creşterii sa:l�riilor la toate
categoriile de muncitori solicitate prin memo:niu, li s-<a propus acordul
diferend, oare nu era decit un sistem prernial, ce urma să se aplice
doar la anumite secţii în ClBII"C direcţiunea. era !interesată. De fapt, acesta
reprezenta o incercare de inşela.re a muncitorilor.
Deşi a avut acelea..<1i obiective, creşterea spiritului revoluţionar al
masei de muncitori, conduse de elementele înan:ntate din rîndul lor, a
imprimat acestei greve o intensitate deosebită, motiv pentru care capi
taliştii au cerut sprijinJull jarudarmilor, instalîndu-i în :liabrică. De ase
menea, s-a recurs la diferite presiuni, unor grevişti. intentindu-li-se pro
ces, în baza legii Orleanu.
Alături de dîrzenia grevişti'lor s-a ridicat glasul lucrătorilor din
celelalte întreprinderi ale I·aşuJ.ui. Astfel, la 1 1 august 1 920, s-a orga
nizat o mare intnurria"ie la sedi1u[ SiJnichlca.teloor, in cadrul că!r1eia s-a VIOttlat
o moţiune in sprijinul m uncitorilor î nrtJrepriruderii "Ţesăltura-Iaşi", în
care se spune : "M\.111Ci1Jorimoa ieşarnă adunată în seara ziLei de 1 1 au
gust 1 920 ia Sediul Sindioa1elor din Ghica Voda 32, protestează cu
toată energia în contra ileg•alităţilor la oare se dedau autorităţile şi gu
vernul, în contra aplicării legii scelerate Orleanu, în co'htra j ustiţiei de
clasă" 32 şi se exprimă solidaritatea cu muncitorii întemniţaţi , cerînd tot
odată eldiberan-ea lor.
Drept răspu:u; .lia greva şi protestul mtlll1JCÎtorilor, proprietarii fabri
cii anunţau că sînt dispuşi să redeschidă întreprinderea dacă lucrătorii
ar aooep1la "condiţiile dinaUIIltea grev•:i, rezervîndu-şi dreptul de a nu
primi nici unul din lucrătorii obişnuiţi instigatori" 33 • Muncitorii au res
ptns această manewă, continuind cu hotărîre lupta pentru obţinerea
revendicărilor enunţate. De asemenea, capiotaliş1lii au încercat să deru
teze muncitorimea ieşană, anunţînd în zi•are că neînţelegerea s-a apla
nat, reluîndu-se munca. Insă solidaritatea lucrătoril or de la celel1alte
întreprinderi a continuat să se manifeste. Astfel, ·la 2 septembrie 1 920,
Comitetul Secţiunii l a..<1i a Partidului Socialist şi a Comisiei Locale a
Sindicatelor, a organJizat o mare înti'Unire în sprijinul mu nci1orilor de
30

Arh. Stat. Iaşi, Fond "Ţesătura", dos. 2, 1920, f. 72-74.
31 "Evenimentul", Iaşi, 24 iulie 1920.
32 "Opinia", Iaşi, 13 august 1920.
33 "Opinia", Iaşi, 16 august 1920.
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la "Ţesătura-Iaşi"şi nArsenw" Bucureşti. Oa urmare a hotă:riri'lor loote
î n 'această intrunire , muncitorimea li.leşană a d eclarat, la 3 sept. 1 920, o
grevă de

2

ore.

Lupta hotărîtă a m uncitori l o r i-a ob l igat pe oapitJaJ.işti să acoopte
revendicările formulate. Se formează o comisie de arbitraj , compusă
din �ahar ia Tă:nase, ca reprezentant al muncitoritlor, I os if Bri.ll, din
partea direoţiunii şi ialspe�Ctorul 1. S troj a, din paTiteta Mi.n:ils'tero[u� Ml\.llll 
cii. Reprezentantul muncitorilor a reu>Şit să !impu nă celorlalti membri
ai comisiei satisfacerea principalelor dezidera te oa :
mărirea salariilor
tuturor categoriilor de muncitori (ţes ă toare l e au obţinut un spor de 20% ,
ilar lUJCrătoarele cu z iu a un spor de 2-4 lei pe zi), reglementarea dura
tei zilei de m u ncă la 8 ore şi înfiinţ-area oorusiliului .muncitoresc. Greva
din !iulie-septembrie a î nch e iat unul din capitolele importante din lupta
muncitoriLor de la "Ţesătura-Iaşi" impotriva
exploatării burgheze.
Grev,a încetează la data de 3 septembrie 1 920, adkă la oapătJul a 40
zi l e 34•

Şirul de greve de la această întreprindere a pus in evidenţă forţa
de luptă de oare dispunea proletariabul român în acei ani . Ele s-au in
cheiat, de fiecare dată, prin v iet ori'a muncitorilor, dator i tă dîrzeniei şi
hotărîrii ferme de luptă. 'IbtodaJtă, a<ceSJte gJ"E"Ve, ca şi ce<l'e de la aate
intreprinderi şi din alte l;ocalităţi, au demonstrat cu tărie necesHatea
unu i partliJd revoluţionar, în sta re să oonducă lupta pînă 1a victoria
finală.

După greva din iUilie-s ept.

1 920, proprieftmii :fiabrid i ,

ou sprijinu l

au.torităţiJ.or }ooaJ,e, oo întărit dis.ci/plii.l!lJ8 OOipiitlal.istă a muliliOi.i, au ront:Ii
nuat ofensiVIa impotriva muncitori'lor, şi înd eos ebi a c�lor mai înaintate

elemente. Mulţi dintre aceştia nu au mai fost reprimiţi la Lucru, iar
alţii au �ost �taţi . Astfel, muncitorul Zaharia Tănase a fost inchis pe
motivul

că

s�a dedat la "agitaţii crimina;l.€

contra siguranţei

statului,

printr-o provocare tipărită prin care indemn'a pe muncirtlori să se puie
in grevă" 35•
Infiinţlarea, în anul 1 9 2 1 , a P.C.R. a însufleţit şi lupta muncitorilor
de la "Ţesăilum-Iaşi", care in an ii 1 929-- 1 933 cunoştea un avint deo
sebit. Mişcările pentru obţinerea unor revendicări economice se împle
teau tot mai strîns cu acţiuni politice . In zlilele grevei ceferişti[or de la
Ni,roJJ:na, muJniC'it or i i de [a "Ţesăture-IaJŞi" aru. mani·festJat în faţa art:e
lierelor, cu toată impotrivirea 8.I'Illialtei , dind dovadă de un inalt spirit
de solid!arirtatJe. De asemenea, în 1 940, muncitorii acestei fabrici au pro 
testat energic impotriva măsuri'lor d e conc ediere in masă. Anii 1 9401 944, sint an.i de grea inleer(S"e petnftru lJUiCrăJtorii ffntreiprlntderii " Ţ es ă
·

bum-Jaşi", majoritatea devenind şomeri.
După actul revol uţi()nar de la 23 August 1 944, SIUb indrumarea or
ganizaţiei }()!Cale de partid din laşi, muncitorid fabricii s-au integrat
erorliului general de nmmtaili� a V'ieoţii eoon:oon�ce. Odată ou :reaidu.-

34 Arh. Stat. laşi, Fond Ţesătura, dos. 2, 1928,
35 "Evenimentul", Iaşi, 21 oct. 1920.
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cerea fabricii din evacuare, ei au avut de infruntat opo:ziiţia îndîrjită 3
propl'!iietari.lor, care refuz,au să pună in funlcţiune :războaiele, invocind
"lipsa pieselor din comerţ" şi faptul că aceasta "nn este treaba munci
torilor Oi a patronilor" 36 • Totodată, lucrătlorii au avut de Luptat penti"u
Siporiroo salmtiaor, onrfiinţ.al!"ea econiOilTla'te::or şi alte măsuri menite să
ilmb'l.lnătăţească condiţiile de muncă şi de viaţă. ln această direcţie, un
rol îniSiemna.t 1--a juiCat con'trol1ul mun'OiitlQrooc. Entuziia&mul jn muiiliCă,
perseverenţa muncitoni:l or în găsirea sol!uţiilor cerute de bw1a funcţio
nare a utilaj elor, au anihilat încercările capitaJ.iştHor
de a împiedica
re:f:acerea şi creşterea producţiei.
Prin măsuri.le loote de P.C.R. exploatarea forţei de muncă era în
grădită. Silllldr
d e•tele mte:rvem�au artit în r€'Cl"lutarea a'lligajaţilor, cit şi in
soluţionarea nevoi!lor lor. In decembrie 1 945, la cererile insistente ale
sindioarbuilui din întreprindere, au fost introduse cărţile de muncă. Con
diţiile grele de vliaţă a1e muncitorilor, mai ales în anii de secetă 1 9451 946, au stîrnit dese proteste din partea acestoTia. Pe bam măsurilor
lt118te de stat pentru îngrădirea exploatării capitaliste, la întreprinderea
"Ţesătura-Iaşi" se reglementează dreptul la oonoediu pen·tru toţi sala
ri-aţii , precum şi drepturile cuvenite pentru IDUl11Cl8 prostată în sălrbătorile
l.egale. Oonrcediemile d!in :Îintlreprindere se făceau numai cu aprobarea
Ministel"l.lllJui Muncii. P e aceea şi Hnie, se înscrtiu şi o serie de măsuri
mten'l-i,te să ffmbunăltălţleasiCă oondfrţilile de via.ţă. As.ttfel, au foot create,
prin s1lrădania Comitetuhui sindical, economatul, cantina şi creşa 37•
Pentru ridicarea nivellli1ui profesional al muncitorilor un rol impor
tatll t 1-a a'V'llt şi iniţiat:'\18 I nsrtL'butululi poli.OOhnk laşi, care, începînd din
24 mai 1 946, a organi2lat în întreprinderea "Ţesătura-Iaşi" , oursud
tehn:ioe de calificare.
In perioada 23 AUigust 1 944-11 iunie 1 948, s-au wegi&1lrat şi
un:eile oon:f.ldiCte îrutl"e cond Uloert:/3 falbrircii, oare era partiJoufatr-capi.'baJ.istă,
şi st:atluil democrat popular. Acest lucru s-a reflectat in protestul con
duce'I'Iii �nt.reprinrderii, ou 01cazia numitrii adminilstr.att:orU'lrui de s.upr81Ve
declararea
ghere şi în repetatele ei î ncercări de a frusta statul prin
eronată a diferti·telor situaţii de patrimoniu oe erau oerute. Insă încer
cările paJtronilor de sabotare a rnăSIUI'Iilor iniţiate de P.C.R. au eşuat.
Vestea naţiooalizării întreprinderii "ŢesătUII"a-Iaşi" a fost primită cu
d eosebit entuziasm. Muncitorii, în frun·te cu membrii de partid care au
participat la preluarea unităţii, au dovedit mult simţ de răspundere,
capacitate organie:atorică şi combativitate revoluţionară. In cadrul unor
insufleţite adunări 38, exprimîndu-şi ataşamentul :fiaţă de politica P.C.R
ei s-<au angajat să lupte pentru mărirea producţiei, pemecţionarea cali
tăţii prodtuselor, întăriirea vigilenţei şi să spriji ne activ pe noii directori
în organizarea corespunzătoare a întregii activităţi.

36 "Lupta Moldovei", 1 7.1. 1948. A se vedea şi în "Lupta Moldovei" din
23.1.1947.
37 Monitorul Oficial nr. 66/2 1. III. 1945.
38 S. Davicu şi Gh. Cilibiu, Din activitatea organizatiei de partid din Iaşi
pentru pregătirea şi înfăptuirea nationalizării industriei textUe locale, in "Ana
lele" Instittubu.Iui de istoric a partidului ' de pe Iiri.gă C.C. al P.C.R., 3; 1958," p. 89.
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ANEXA
Evoluţia indicatorilor economici dc bazA ai

Anul

---

!mobile
şi ma.;ini
( Lei)

o

Capital

%

(Lei)

%

Rc7.crvc

(lei)

2

1

1910

429 283

1911

·�52 878

1912

471 254

1913

.J.75 876

1914

534 677

1915

534 677

] ()()

1 05

%

Fondul de
a mortizare
(lei)

Of

'o

4

3

750 000

100

13

100

-

750 0011

1 0()

]()()

211 000

1·1!1

25 995

40

298

62 753

39·t

000

100

2.J.l

1 09

750 ()()()

1 2 4-

750 0110

I Oa

45 000

335

183

1 00

70 000

522

H&t

707

750 00()

226 800

872

12-'

750 000

100

100 000

746

269 735

1 037

I lO

1916

537 477

100

750 000

100

120 000

120

354 677

131

1917

537 477

1 00

750 000

100

120 000

1 20

354 677

131

1918

587 678

100

750 000

100

244 252

424 797

157

19l9

587 678

100

750 000

100

1 614 480

1 614

537 676

1920

587 678

100

750 000

100

7 100 771

7 1 00

537 676

199
1 99

1921

537 677

1 00

750 000

100

900 682

900

479 988

177

1922

537 677

1 00

750 000

100

879 988

870

587 676

1 99

1928

4 188 069

783

6 000 000

800

1 079 988

1 079

1 079 676

400

200

244

200

2 084 682

193

4 1 30 129

382

358

7 5 1 0 000

695

19 005 778

1 759

1 (1 600 000

1 537

403 370

3 276

30 100 000

2 787

140

47 993 370

135

44 930 000

149

140

51 523 370

145

60 000 000

1 259 988

116

1924

1 1 581 628

276

12 000 000

1925

15 059 480

359

12 000 000

1926

21 570 450

515

1 2 000 000

200

3 870 000

1927

892 936

2 218

24 000 000

400

135 028 242

3 224

50 000 000

833

35

1929

143 840 536

106

70 000 000

1930

1 44 672 670

107

70 000 000
70 000 000

140

70 000 000

140

54 618 770

154

87 400 000

290

140

61 008 400

172

101 520 000

337

70 000 000

100

63 606 400

104

1 15 640 000

70 000 000

1 00

92

1928

-

1931

-

1 982

167 171 199

123

1933

163 5 1 6 192

121

173 639 503

1934

-

1935

106

-

7 0 0.00 000

200

2 170 000

-

-

-

-

-

-

199

-

1 13

-

1 10

1936

187 033 1 1 1

114

70 000 000

100

75 800 000

124

141 700 000

1937

180 940 265

110

70 000 000

1 00

7 4 300 000

121

147 455 000

145

1938

193 489 948

118

70 000 000

100

74 900 000

122

150 000 260

147

1989

193 858 211

1 18

70 000 000

1 00

7 6 900 000

126

153 650 000

151

1940

1 9 3 933 432

118

70 000 000

1 00

7 7 680 000

127

153 650 000

151

1941

1 9 4 068 826

100

70 000 000

100

73 380 000

94

160 582 000

1 0·ţ

1 942

194 068 326

100

70 000 000

100

79 180 000

101

1 60 582 000

104

1 843

194 068 326

100

70 000 000

100

79 180 000

101

160 582 000

104

1944

194 068 326

100

70 000 000

100

79 180 000

101

160 582 000

104

1945

194 438 296

100

70 000 000

100

105

165 200 000

102

1 946

1 098 488 472

566

70 000 000

100

83 180 000
691 180 000

872

194 508 000

121

70 000 000

100

1 259 157 788

1 590

29 809 0 00

-

1947
1948

*)

-

-

-

-

-

-

18

-

Sursele : bilanţurile anuale ; dArile de seamA anuale ; conturile de profit şi pier•

Obleroaţii :

Monitoarele oficiale anii

1989 şi 1 940.
1

)

1910 - 1948 ;

Anuarul statistic al

Cifrele de dupl acolade sînt medii ; 2)
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STATISTIC A :
societăţii anonime
Războaie
(nr. )
5
401
-

-

-

"Ţesătura - Iaşi · '

%

Lucrăt.
(nr. )

%

•

)
Producţie

1.)

(m.

6

%

Beneficiu
(lei)

100

1 1 00 000

-

}�
-

-

<2 )

(148 )
-

( 175)

( 1 1 2)
-

100

-

-

-

-

}�
3

000

Obs.

8

7

135
-

%

1 17
124
78
94
117
90

272
-

-

-

-

-

9
081
584
460
005
840
934

100
106
67
80
101
78

1910

90
98
86
84
100
79
215
868

Pt. col.
1915 =
Pt. col.
1920 =

1 -4
100
5-8
1 00

=

1 00

-

-

-

-

401

155
160
174
255

100
103
112
164

918 035
1 206 057
1 6 1 0 439
2 0 00 430

100
131
175
218

176 710
192 972
169 677
166 069
196 407
156 140
422 522
1 704 358

248
200
261
290
449

111
78
102
113
176

1
3
4
4
5

775
686
807
028
060

92
155
208
233
296

1
2
2
8
3

141 602
127 451
709 887
216 014
675 000

67
125
159
189
216

1923

=

1 00

506
405
512
621
738

1 12
103
1 14
138
164

7 891 317
7 935 350
7 072 047
9 049 148
10 418 120

124
144
119
152
175

5 300 000
5 570 374
-

144
152

1928

=

1 00

3 835 098
3 979 967

104
108

885
-

119

1 1 476 147

110

4 825 730

121
-

1983

=

100

1940

=

100

-

�

402
-

-

744
-

720
-

-

750
-

748
-

756
-

-

760
nu funcţionează
(dec.) 150
-

(iunie) 747

-

-

-

-

810
-

109

774
541

1 04
73

129
1 04
62
11

23
19
4
2

(dec.) 228
239
259
749

-

100
104
1 18
328

-

864
112
183
682
941

-

-

-

-

-

-

747 000 kg.
1 1 6 224
17 OOO kg.
4 000 kg.
270 973
1 500 000
323 884
fl41 J.J.2

32
-

391 053
967 252
666 795
041 751
832 007

1 10
99
92
101
322

5 667 395
530 824
1 1 28 136
8 965 383

44

4
3
3
4
12

1 200 000 kg. 101
10 600000
87
9 100 000
34
3 600 000

-

-

100
-

8 260
631 485
1 1 9 1 345 622
23(j
!) 261

91 1
885
551
922

4

8
- 70
100
764
1 G29
112

i

1

Pt. col.
194·i =
Pt. col.
1945 =

1-4
100
5 -8
100

dere ; diverse conturi contabile ; primul anuar ghid al municipiului Iaşi, 1985 p. 1 1 1 - 126
1939 si 1940.
'
apro:�:imative.
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O dată cu naţiona!li'Zarea întreprinderilor capitaliste d'in ţara noas
tră, la 1 1 itmie 1 948, s-a încheiat şi istoria dezvoltării -capitaliste a fa
bricii "Ţesăttwa-I,aşi". După o evoluţie sinuoasă in perioada capitalistă,
illtreprinderea "Ţesătura-Iaşi" cunoaşte, de peste două decenii şi jumă
tate, o dezvOII.tare rapidă şi multilaterală. Astăzi, această întreprindere
constituie principaJ.a unitate din cadrul noului combinat texti1l ieşea11
şi una din marile unităţi ale industriei texthle româneşti.
.
ASPEC TS DE L'EVOLUTION CAPITALISTE DE L'ETABLISSEMENT
.,ŢESATURA" DE IASSY
n c s u m c
Dans ses 60 ans d'exist.e-noe, l'et.ablissemeni "Ţesătura" de Iassy a fOil(!ţionn�
presque quatre decennie comme entreprise capitaliste. L'analyse du processus de
la form.ation el du dev�loppement de cl't etabl issemen<t est stî\JC't'll ree en deux
parties.
La premiere partie - "La constitution de la fabrique "Ţesătura" de Iassy et
la dynamique de son activite economique" - presente les . principaux moments
de la formation et de l'evolution de la societe anonyme "Ţesătura" ( 1901-1948) .
Son organisation a ete un processus difficile et de longue duree. L'actiYite de
l'etablissement a eu en general un developpement ascendent atteignanl le point
culminant en 1934. Mais cette evolution s'est integre aux sinuosites de !'economie
capitaliste roumaine et de !'industrie textile en particulier.
La deuxieme partie de l'ouwage, intitulee "L'exploitation capitaliste et la
lutte des ouvriers", analyse les plus importants effets economico-sociaux du fonc
tionnement de la fabrique. Par l'exploitation accentuee, maintenant les ouvners
dans des �onditions difficHes de labeur et de vie, les actiormaitres ont obtenu des
grands beneiices.
Comme naturelle riposte, les ouvriers ont deploye une soutenue lutte revo
Jutionnaire, marquee par les greves de 1919 et 1920.
En devoilant les plus importants aspects de l'evolution capitaliste de l'eta
blissement "Ţesătura" de Iassy, la presente etude peut contribuer â la cannais
sance du passe social-economique de !'industrie roumaine.
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NATALIA SIMION

Perioada interbelică a R-omâniei este oonOSIOl.lJtă ca o perioadă de
impo11balnte modllifrcăr
f i .în domeniu[ eoanomic, SIOC'ia1 şi poliltk.

Desăvimşim�a !Unităţii de ·s·tat pnirn l(llctul unirii Trens:hlrva.niei cu Ro
mânia la 1 decembrie 1 91 8, a creat condiţii mai favorabile pentru
progresul general al societăţii româneşti. Pregătită de veacuri, înfăp
tuirea unităţii de stat "- operă a maselor largi din întreaga ţară, a în
tregului nostru popor - a realizat cadrul naţional şi social-economic
pentru dezvoltarea mai rapidă a forţelor de producţie ; înmănuncherea
laolaltă a energiilor şi capacităţilor creatoare ale poporului nostru, a
creat condiţii favorabile activităţii forţelor progresiste ale societăţii, miş
cării muncitoreşti revoluţionare" 1•
Primul ooboi monidi.al. şi oonsecinrţele salre alU determinat asouţirea
con'tlrlaldiraţi.illm sociale din tam n'OaiStră, ·atit a 'oon/t.Tialdi.cţiilor diilltre rămă
şiţele feudale şi dezvoltarea generală capitalistă cît şi a celor pro
prii orînduirii capitaliste şi indeosebi a contradicţiei fundamentale a
orindlliiTii, dintre burghezie şi proletariat. Analizînd orinduirea capi ta
listă, Marx sublinia că dacă in:iţial acesta cunoaşte trei clase funda
mentale - muncitorii salariaţi, capitaliştii şi proprietarii funciari, treptat
ea ajunge "să se împartă inevitabil în două clase : clasa proprietarilor
şi clasa muncitorilor lipsiţi de proprietate" 2•
Gl.aselie socira!lre

oa

entită·ţi bine detfm.ite .nu pot eXIisrta iwlat unele de

arltelre, ci intră in mod :nocesar mtr-() soerie de rapoliturri bine deotem1d.na•te.

1 N icolae Ceauşescu, Partidul Comunist Român - continuator al luptei re
voluţionare şi democratice a poporului român. al tradiţiilor m işcării muncitoreşt i
şi sociale din Românw, în "Lupta de clasă" nr. 5/l966, p, 1 2 .
2 K. Marx, Fr. Engels, Scrieri din tine ..eţe, Ed. po l . , Buc., 1968, p. 549.
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Relaţia tunrlamenta'lă a sooie1ăţii oopiltaJiste o constituie rreloaţia burghe
:z.ie-<})rolletariat.
EvidenJţie.!'ea stru'Cturii socira!le a unei omnduiri daJte implică atit pre
zentarea claselor şi păturilor sociale, cît şi a raporturilor dintre ele 3 •
După pr.ilmru'l răZiboi mondial, rea mmar.e a ,:re:faoerii şi dezvoltării eco
nomiei naţionale, se modifică potenţialul economic al ţării, creşte
suprafaţa agricolă şi forestieră, numărul întreprinderilor industriale,
capacitatea
de
producţie
a
unor
ramuri,
reţeaua
de
transport
şi comunicaţii, se creează condiţii pentru o dezvoltare
mai ra
pidă a forţelor de producţie 4• Efectul social cel mai important
al acestor modiificări de oroin eoOil'amilc irn primul rinld, îl oorustirtuie con
turarea mai deplină a claselior fnndametntale ale orlooruirii capiltaliste la
Illoi - burghezia şi proil.etaria,tul. As•t:Jfe-1, .prooosu J de consolidare a pozi 
ţiHor eooil10Il11iioe şi ,poli.tiiOe ale burgheziei româneşti eSite însoţiil de un
pr.aoes de diiferenţiere a aoesteia î n dilfer1te grupări dUIPă domeni ul în
cwe işi îrnvesrteşte oopitalu'l - drmnen:1Ul hancaT, i1111dustrial, omner·ţ etc.
In.ttensilf:iiCla!I'Iea pz;acesului de oonJoetllltrare a producţiei şi de oentra
lizare a capitalului a cons.ti,tu:ilt. barza creşterii pu terii eoonom:ioe a m arii
burghezii indusrbri·a1e şi f!irOOlc
l'l iare. IrnJoqpînd rCU perioada s.tarbili,zării rella
tilve a capiltlalismuillud , creş te ;niuJm.ărui o:nganrliza;ţii1or m0111QP0liste, a cămr
rază de ooţiullle se limHa înJSă ·La carlru!l DJaţioooL
R€/fe;ri.nJdu-se la monopolul pUJterii !POlitice deţin!Ut pînă în 1 929 de
către :partidul liberal, IOOI'lJClus de lfamiJia Brătiianu , Lucreţiu Păltr�canu
considera că aoostta se daitoreşte îndeosebi pOZiiţi.iilior ·oc.utpa:te de capitalul
bancar autohton in eaonomia naţionJailă. Aloe'St ca�pita:l c0Ill9tiltuia deci un
puternic ÎlllS!trumeillt ÎIIl mîna partiJd'lrlui nalţioooJ -liberal. ln mod just s-a
EID.r:mat că "altotpu·team:ida Qa�p11:laln.clrud flinaniCiar ÎIŞi găsea astfel un per

feat eohirvalent în raWtiputernilcia politiJcă a oelor care .m mînru iaru şi - în
parte - il stălpîneau" 5•
SUlbli.ni:iilld ooeeaşi <idee, St. Zeletilll obs·er�va că un timp expresira
"Lirnanţă naţionailă" am idretnitică cu expresia ,"finanrţă naţional-Hbetra:lă" 6 •
Marea ar:irză economică d1n anii 1929-19133 şi mai ailes criza de
crecli.t din anrull 1 93 1 .şi oons,echl,ţele ei au ş111brezit atobpUJternicia băncilor
l�berale �i a porzi.ţiHor pe care Je avea oapitailuil ifin,anci�ar autohton,
admin:ist;rat de aceste bănci !n CICildrul eoonornici naţionale. Part1dul libe
red :a urmat inld.eaproape linia sdfruu,oasă a crli!Wi şi a ocmsecinţelor ei, pier
zând din "pozliţia dominantă - şi am pUJtea spune exdUJSivă - deţinru;tă
pină alt'liDCi in 'V'ialţa IPUfblkă a. Româiniei" 7•
Arlli'mind in mod juslt că organil5mele supras.trUJatucraJ.e burgheze sint
3

I. Natansohn, Conceptul de structură socială, in "Lupta de clasă" nr. 10/

1966, p. 91.

4 V. Axen.ciruc, Situaţia economică-socială a României în perioada 1918-1924,
in "Analele InstitUitu:lui de studJi istorice şi social-ţolitice de pe lîngă C.C. al
P .C. R . , nr. 4/1966, p. 125.
5 L. Pătrăşca.nu, Sub trei dictaturi, Buc., 1944, p. 17.
6 St. Zeletin, Burghezia română, Buc., 1925, p. 155.
7 L. PătrăşcaTllll , op. cit., p. 17.
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un prodiUS necesar a1 ·t.ra!ns:knnărilor sdcial�econJomiloe, St. Zeiletin. sus
ţinea IÎiruSă, eronat, că rolul progresist al bUirgheziei .noastre nru se ÎIIliCheiase
încă �i iJn C'Oil'lSeCi:nţă oriJce mişcare s•oc1a1ă ostilă acesteda este reacţionară .
Un punct de vedere "şltiin.ţifdJc" în măLSiură ·să oonstilbuie ,,baza unei sănă
toase poliJti.ci oa.re să nu rătăcească în afara sfere i realiltăţilor" consta
- după el - î n 1d.ere că !a noi "<lalpiltalismul nu şi-a inieheiart: cariera
sa re'VIOJuţionaii"ă" 8• In coooocinţă - coruchiiClea Zelet.in - "pe temeliile
unui capibalism în proces de fmmarţie şi cu caracter revoluţionar, un
pr o le tariat urmărinsd ţeLurile sale revalurţionar·e •aoounde de fapt o reac
ţ.iune. . . problem:eole oare se ridică României ÎIIl acbuala ei fază de d ez
vol1are s�nt de natură a:eval:uţiO'llaa-ă burgheză, :nu rev-o:uţi011Jairă pro
leta-ă" 9•
PriJn ill1Jtetrnneddul acestor tetZe "t.eol'eltice", Ze(etin încerca să iruruifle
�el'or populare 10 ati tudine rpasivă, de aJOceptaa-e resemnaită a politicii
du.s·e de oligaThia fioruanciară şi inidustrielă �i, în ultimă instanţă, de re
prezenrtantu!l ei de seamă Pal"ltriJduJ naţi'onal-liberal.
După pierderea pozi ţiei domioolnte în econ omie şi .in viaţa poliitică
a P.N.L. apare pe primu l plan al vieţii economice şi politice acea
grupare a burgheziei române')oti iJnteresată întdeoseb!i în demolltarea iiTI
dus-triei gre!le, metaJJ.urgtice şi de armamerut, ind'U!Strii care ruu evo ltUICIIU ,
în jtUrul băn1Ci1or libera!le, ci în jurul s:tatului şi a Băncii NaţianraJ.e.
Această grupare a burgheziei româneşti a if!ost un .ex.ponoentt al tendinţelor
dli.tC'tatoriaJe, a foot reazimu1 de bailă al insllalură:rii şi susţiner<ii dictartru.rii
regale.

D�voltarea ccupittalliJsmu:lw în peJ"i.o ada intetr:belică a deteorm ina.t creş
terea din rpunct de vedere nrumeric a clasei mu ndltoare, a ponderii ocu
pate de ea &Il cald.l'lul popuJalţiei ţării, gruparea ei după �C'll1 ralm.u
rilor de �o1ch.IiaţJie şi dl..llpă speaiii<cu:l loocullui. de muncă.
Paralel ou creşterea numerică a cltrusei mtUmdto.are are loc creşterea
potbenţi.talu�ui l"eeVoluţionar al a ces1eia , se deltaşează în această pr.ivinţă
în prilmul rind ruu cleul de bază al pr.oletari<atllllui - proletariatJu� in
dtus.tr.i.all .

Detaşame!l1Jte puternice ade proletaTiartului i·rudustria<l .apar la C.F.R.,
irulusltlr1a oa:rbon'i!fe r ă din. Valea J�tulu1, în cea petr:olieră diJn Valea
Pr.ahovei, [.n Bucureşti etc.

în

Despre l!Uiptele d€1S!făşurert:e de clla5a muncitoare în a:nii de avint re
V10'1u.ţionar de după pr1mul război mondlial in mai toarbe ţările din Europa
şi la il11oi , filmaiful P. P. Negulesou apreteiază 'Că " . . . pe ru·oouTIOO , o parte
a maselor popu;lare şi anume m:UilliCÎitorii il!1ld ustr'iadi , aJU arez'll't că trebuie
să...şi reallizere prin 'l utptă aS(piraţiile lor. � oo luat 'IllaiŞtere nenumăraJtelle
g11eve ce au tulbu1'alt, an i i treoulţi, vdaţa ecOillomliică a s taroellor europene.
Fe-nomerrm l acesta nu era nou , desirgtUT, nici el, dar nu lu.ase niciodată
mai

oinailnte
8

St.

asemenea proporţii .ameninţătoare"

1 0•

Zeletin, op. cit., p. 244.

9 Ibidem.

1o

P. P. Negulescu, Partidele politice, Buc., 1926, p. 11.
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Creşterea numenca a muncltorilior i!11dUIStrlia.1i iil'lltre cele două răz
intre ail.lteJe şi consecinţa reprodUicerii f·ootei de
muncă ·caiTe luara .în aiCeastă ramură şi a Blffiluxului spre indlusbr'ie a unei
părţi a ţără.nătnii lri.ţ.t;d·te de pămi.nt .oou •OU pămînt puţin, rutim.artă ca
urrn.are a procesului de demoliare a .capi:taliS1111u'hLi în agricultură. In
legătură cu creşterea nJUmăru lui de muncitori indrusitriali în peri•oada
i.nJte.rbellică prnn repr.oducerea forţei de muncă OC'Upaltă în oceastă remrură,
economistul N. N. Constantinescu :relevă : "in condiţiile postbelice, cine
se .năştea proJ.etar nu mai avea de regulă altă perspectivă decit să rămînă
toaltă via·ţa .proleta�" 11 .Astlfell , se colliStată o creşt&e apreCiabilă a mun
citorilor de origine munaitorească în totalllll m uncitorhlor inrd.usbriali, de

boaie manJClialle a fost

•

f:albrică.

In .privdirLţa emigranţi.lm de la sat la O.NlLŞ se constrută că situaţia
acestora era destul de grea, :iJn.te.gclnrdu-6€ cu greu .în procesul de urba
nizare, reuşilrud abia la a tred:a gen&a/ţie să oapert;e o a.I1Jum.iită cail.i:fioare
şi să pia:r.dă trndiţia nu:r1ală.
Meseriaşii ruinaţi în prooesu:l 00I110lWe1ţ
11o ei oapitta.liste aJU oansti<tuit,
de asemenea, un n�� rv·or de munci:tJQII'i pen1tru indill!Sitrlie .

Procesul de dezvoltare a oapitali�nHllui a determinat pe lingă .creş
terea numerică a prolert:ariartJuJluri. .şi conoei1ltralroea acestuia în mari centre
indust:rdail.e şi înbrepriru:leTi. In Bucureşti, pe Valea PTalhavei, Valea Jd!ulu1,
în A·ratl, CIJUj, Braşo'V, OI"a:dea, Silbiu , GaJaţi, laşi etc . .găsim î ntreprinderHe
cu ool mai mare număr de mlll:n:citori inldustdal i . Ooncentrarea muncito
rilor în mari oontre industriale şi in mari înot.reprinlderi a consiiltui.t
unul din falotorii oare au dus la dez.volita:rea COJli'?tiionţlei de o0Lasă a mu111ci
torim!ii , la �ja�rea ei i n această perioadă în mari bătăJJii de clasă, la
maruiifestall"ea ei ca forţa Si00ilal-po11irti1Că ce-a mai avanoo.tă a societăţi i
noas:tre inlterbeli<oe.
Modificări impo!lt:aJllte s-au produs .şi in structura socială :a pături
lor mijl·ocii ale .societăţii (mici prooiU'Cători de mărfuri , mici come'I1ci.anţi,
liber profesionişti etc.), care cunosc un proces de diferenţiere ca urmare
a dezvoltării economice. Unele pături mijloci i , ruinîndu-se, intră în rin
durile proletariatului, altele, restrînse ca număr, trec in rîndurile bur
ghoeziei.

In oadrul păturilor mijlocii se constată o creştere :a numă.rrullll i func
ţionarilor şi a ponderii lor, determinate de apariţia unor industrii noi şi
aotilvimrea ce!J.or existerute, care aveau neVIOie de funcţiona:ri, caidre teh
nice etc.
Neoosiobatea d�mo1tării bazei economiJce ".a î nlesnit posibilita•tea ca
oomă:r1ul fum.oţiona.ri:loc şi cadrelor tehnice să cîş-tige o poziţie m ai bună
2
în interiorul păturiiJ.or mijlocii şi in s�uotura socială de ansamblu" 1 •

Această situaţie a fost determinart:ă de faptuU că onîn:d'lllirea oapi talistă
dJUoe la "o creştere fioantJe rapidă a nUJmăvului :(iunoţi0111arilor în toate
11 Situaţia clasei muncitoare din România, Ed. JXJI., Bu.c., 1966, p. 185.
1 2 I. Saizu, M. Rusenescu, Modificdri in structura social-politică a României
(1922-1928), în "Studii" nr. 6/1970, p. 1 1 77.
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domeniile munJOii naţionale, o SlpOrire n€lÎnlce'taltă a cererii de .i!nrtJelectua'li .
Aceştia din urrmă ocupă o sttua.ţi-e spe!Cid'itcă printre celelal1e clase, apro
piinrdu-se în parte de bux:ghezJie tprin relaţiile, prin OO!lJCiepţiile lor ettc. ,
iar in parte de m'Uilldrtlorii sali8Jri.a�i, pe măsură ce oapitaHsmu'l răpeş-te
tot mai mu1t intelloobuaJJU lu.i si1tuaţia lui de sine stătătoare, .tr81Il&fo rmin
du-'1 într-'lin ,s.aiJ.ralrialt depenci'€i11!t . .. " 13•

Modificări importante au loc şi în structura de clasă a ţăr ăni mi i, în
special după aq>lioarea re!formei agrare care, la in100put, determ.ină micşo
rarea I1Jumărului de ţărani să·raci şi de prdle1ari 181gtt"iooli şi CI'e�!Şt&ea
numărului de ţărani mdj:l'01081Şi şi a bu�gihezie'i satelor, ca SlpOi prin atu
gerea tot mad intensă a s:aJtJUilui 1n sfur.a rela·ţi i lm capiJtaliste, a crizei
economice din anii 1 929-1 9 33 •care afect·ează serios şi preţurile agrioo1e ,
a s porirrii poverl·Lor :fiooaJe să se ajungă l:a un pl'CliOOS de parurperi2J8Te a
ţără nimii , l.a o sensilbilă creŞtere numerică a :foqei economice a chiabu
rimii şi a �\f1otl€tari1artului şi semiprdleta:riataui agricol.
Sub presirunea necesdJtăţilor sorci8il-€i00nomi'ce obiooti�e şi a avintulu i
revolUiţJion•ar l8il maselor, declanşat la sfill"'şitul primuliui ră:zJboi m ondia1,
ol·asele domÎiruanlbe s-au orderutat spre înrfăpbuirea unor Tffionne care să
saJti&facă ceriiThţJele maselor, :in lilrnitele impuse, fireşt•e , de menţinerea
regimuJIUi exisibent. Intre acestea un loc primordiaJ. îl ocupă refonna

agrară şi re!forma electorală.

Referindu-Sie •la situaţia exisrtentă la sate, în .aiCeastă perioadă,
istoriou1l Nico'lae Iorga o oarooteriza lapidar, la 22 ma11tie 1 9 1 8 , astfel :
"La ţară e · nelinişte. Pe J.a munte d€1IllobHizaţii ară pe m oşi a boierească"14,

iar 1a QO octlombrrle araelaşi
se par imdispensalbHe " 15•

an,

-oonJchddea· : "Ncin�te reforme sociale

Inbr-edevăr in perioada imediaJt umJ.ătoare primului răz;boi mondial
1 9.18-1 921 ,,,toart:e partidele şi grupăr.i·le politice bu vgheze alU elaborat . . .
programe ce OUJprirnldeau , fie şi formal , �eforme şi m ă•suri cu oarooter
dem.oaratirc" 16•

Masele oaire au dus greUil războiului au i�rt din conflictul mondia�
ou conştiinţa că ele OOilSfti,tuie supontu� adevărat aJl vieţii stal1:Jelor şi imslbru
menltu!l prinJcilpal a'l purt:erii lor. Masele ajung abum la conOV'i.ngetrea
- după cum <reeu�te lf,iJIOZOfuJ iP. P. Negulescu - ,,că li se ouvdlne,
deoc.i , •O SIOartă mari.

bună . . . " 17•

lnJCă înad'lllte de

in:făptui<rH

primurl

ră :zJboi

mondial,

subl:iniind

necesitatea

tinar relforme care să durcă ·la îmbunătăţirea si•t uaţdei maselor

ţărăneşti, istorieul A.D. Xe<nnpol scria

trice cea de căJpMenie,

a:oeea

in C81l"'e

: ".Dintre idei<le de reforme lăun
adună toate silinţele pre:facerii,

se

1 3 V. 1 . Lenin, Opere complete, vol. IV, Ed. pol., Buc., 1964, p. 203.
N. Iocga, Memorii (1917-1920), voi. 1, Buc., p. 330.
15 Ibidem, voi. 2, p. 32.
16 1. Agri,goroaie, O bservaţii privind programul Partidului naţional-liberal
din perioada 1918-1921, în A·nalele şti inţifice ale Univer51tăţii "Al. 1 . Cuza" I.lll i,

14

secţiunea a III-a, anul 1970, p. 95.
1 7 P. P. Negulescu, op. cit., p. 10.
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este îmbunărtăţ;irea soaT·tei clasei celei mai :Thumei1oaJSe şi mai îns�nrate
a poporullllli. româm., aooea pe mUJnCa căreia se ·reazemă ÎII1 1Jreaga clădire
politică şi IS'Ociallă a ooestei ţări agriloole, siJng:ure dasă ca,fle pînă atnnci
hrăn.ise vilaţa eli, şi .1JotJodată SiÎI!lgu.ra ÎIIl care se păsrt:rase încă firea
poporu:lrui IOela :neaoşă şi n€1altilllSă de valn.J.T.ille străinismulud" 18•
In aJt.m:oofooa reN�oluţi.o:ThaTă de după răZboi, ma.sele vin cu revendică!ri
sporiie mergind de la relfom11a agrară, libwtăţi şi d'I"epturi cetăţeneşti,
înlăttrurarea foametei şi mizieriei pînă la lichidarea exploatăr·ii, a regimu
lui eX'iSitealt 19•
Pe plan soai.all, după răzlboi, ca urmare a a'Clcentuării rolru.lui industriei
în viaţa economică, va creşte tot mai mult ponderea burghee.iei în cadrul
ooa:liţiei bu'I"g'heoo-moşiefleŞti . Irufăp1Jud-roa refurmei 1agr.are şi a ll'1e]ormei
el:ecto:ra�e va 8!VIea drept oonsooiJn!ţă sllăJbirea oonsilder.aJbillă a poziţiilor
etOOn'OJl:il !Oe şi po1!iltdJce al!e mcxş,ierimili.
IillltrodUIC€rea V'Oibuilui und;v&sal, pentm prima daltă în isotoria regi
mului elootonill Ia no'i 20 a juca.t un rol important în viaţia polit1că a ţă:rii,
d89Chizînrl drumul maselor ţărăn�ti la via.ţa poliJtică a ţării.
Vot'll!l cenziltar exduldea masele pCJ1PUla111e - munlcitarii şi ţăranii de la o par'bi�!Me actlitVă �a vi,aţa. politilcă ,a ţări i , exclrudea pooibilitartleta
rnta:ntfestării loc ca o forţă politilcă serioasă, proporţion�ală 'cu valoarea
wr socială şi numerică în stat. CaraJOterizînld aJctiviltatea celor dOIUă par
tidle de grtWel"'1ămî:nt - (."{)(1'1S€!a
!' tor şi liberal - care se s oocedau altea'
nlaftiv la oondtrJoerea SltaiJJulu'i. drept "o activ·i1tate de club . . . în oadnrl
unui regim panlaaneTIJtaJr fiotiv, bazat pe un oonst1tl.llţliartaJ.ilsm formal şi
aplioabil doar pătm1i11or guV'€<Ma:Ilte - lJUIOI"eţiu Pătră'Şicanu 'sesiz-a adevă
mta esenţă la oare se reduceau ,,.acerbe'le lUipte pdlriitice din acea
wetme" 2 1•
Sistemul bipartid (liberal şi conservator), existent la noi pînă la
primul război mondial, simplificase accesul partidelor la guvern.
Introducerea votului universal şi constituirea de noi partide după
război complică şi intensifică lupta partidelor pentru a ajunge la guvernare.
Astfel, P.P. Negulescu, relevînd viaţa politică din acea vreme afirma că
ea ne înfăţişează priveliştea tulburătoare a acelui "bellum omnium· contra
omnes" . . . O luptă violenltă a partidelor veahi între ele, a partidelor noi
intre ele şi a partidelor V'echi contra celm noi - a înoopurt: din primăvara
amJului 1918 în100010e şi a mers creooîinld în iruvenştiiilate. AstJfel diferitele
partilde nu şi-alU oomlbătu:t IllUila:i
ll
. . . IPrinJCi{piiile teomtiiCe, . . . soluţi.i!Le
practice, dar >Şi-au oonltestat l!"ecirpmc legliltimitaltea, . . . dflep1Jull ·�a exisp.

18

A.

D. Xenopol, Istoria partidelor politice in România, vol.

296.

1-2,

1910,

19 V. Axenciuc, Situaţia economică-socială a României în perioada 1919-1924,
in "Analele I nSititubului de studii istorice şi socila:l-politice de pe lîngă C.C. al
P.C.R.", nr. 4, 1966, p, 1 28.
20 Ion Saizu, Leon Eşanu, Momente din istoria regimului electoral din Ro
mânia (1922-1928) in "Analele lnsibi1rutuluă de studii istorice şi social-politice de
pe lialgă .C.C. al P.C.R.", nT. 3/1 970, p. 84.
2 1 L. Pătrăşcanu, op. cit., p. 65.
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tenţă . . . 22•
Modi!f:icările

econJOimi.ICio-oooi.i8:le determină sohimbări impootante în
Vlilalţa ptoldtiiOă a ţăr:id. Dispar a1cum o serie de partide aJe moşienimii .şi
b'll!rgh�iei .şi sî nt înif�inţat.e noi pa:r:tide, preocupate să-şi creeze o anumi,tă
bază eoonomileă .şi socială prin atragerea ditferiltelor categorii ale burghe 
ziei şi indeosebi a ţărăln.imiJi devenită o in11port:.a:Oltă for ţă electorală. A:sMel

va dispare !p!'actk din viarţa poli·ti!Că a ţării vechiul par.tid. oonseiî\Tator,
organizaţia politică a marii proprietăţi funtiaT"e. Partidul cons-ervator
făcea paTtbe - dar va suoomba repede - din :f'lorţele politi•oe care se
găseau în luptă imediat după primul război mondial alături. de partidu l
naţional-Jihe:ral, partidul ml!ţional-democrart: (Iorga), parti.idul naţionta1
român din Ardeal şi partidul s ocial - dem ocrat 2 3 •
Compromis iremediabil prin poli·tica sa Ifăţhşă în :favoarea marilor
pl'oprietari i•un.ci.a:ri şi prin colabo:ra!rea caJb1net'll'lui Marghiloman cu
ocupanţii germani în ·timpul ră.Ziboiului , par:t1\du l ooruservator [şi pierdu
:liorţa pohl•Ucă. El ÎlnOOf!Că în actamJbi1ie 1 9 1 9, în ajunul .alegerilor parla
me.rutaTe, să suprarvh:<ţllliască adopmnd un nou pl'ogram .şi denumirea de
,.,P ar ti d Conservator Progresist", dar fără succes.

Referindu-se la sistemul "orotativei g uvernamentale" de la noi, pro
f esorul I. Boroea obslerv a just că "par·tidul liberal .şi par tidul conserva
tor . . . fără nici o deosebire între ele . . . s...,au succedat la putere prin
î nvoia lă" 2 \ iar scriitorul 1 . L. C a rag i a l e aprecia că "cele două aşa-numite
partide isborilce , care alternează la putere, nu sffnt, în real�tate, decît d ouă
mari fracţiuni, a-vînd fieoare nu partizani , : ci clientelă" 25•

Spre deosebire de Anglia, unde exiSJtau două par.tilde de guvernămînt
şi o alternare ( ne regu lată ) la gu vern , determi•nată de j os , în sus , d e
corrpul el•e.otoral, fă cindu-se mai înltîi alegeriLe ş i :atpoi CO!llSti•tuindu-se
cabinetul miniJSitleriail, ooruform cu indicaţiile corpului electoral, in Româ
nia cele două par:tid e dJe ·�vernăm&rut a1te r nau la :guvern ÎIIltr-o su10Cesi1une
regu l ată, dar fără bază în corpul electoral 26• La noi, se constituia mai
întîi gu vernul, apoi acesta făcea alegeri generale, al c ăr·or rem�ltart: ere
în oonformita1e cu voinţa sa. Cerinţa primului ministru Petre Cal'p
"Daţi-mi puterea şi vă dau parlamentul" 27 exprimă succint, dar elocvent
2
această situaţie. Voturile aveau şi ele, deci, "o albie a l or" 8•
Unii autori contestă pe bună dreptate că în România nu ar fi existat
un regim ,paruarnentaT -5i un m ecan ism repvezentativ, ci susţin că în reali
t;a,te a existat un r·egim guvernamenta'l rotlativ înrtr..Jo formă parlame n
tară 29 •

192 1 .

22 P. P . NeguleSICU, op. cit., p. 20.
23 Stlanciu Stoiam., Fazele dezvoltării ţărănismului în România, Buc., 1945, p. 25.
24 I. Borcea, Rostul şi drumul Partidului ţărănesc în România întregită, I�i,

25 1. L. CaJra�ale, 1 907 - Din primăvară pînă în toamnă, Edi:bura, Viaţla
Românească", Iaşi, 1920, p. 10.
2� Matei Dogan, Analiza statistică a �mocraţiei parlamentare din România,
27 Ibidem, p. 25.
28 Ibidem, p . 43.
29 Ibidem, p. 52.
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Partidul naţional-liberal, timp de deoenilli cel mai putemic partid al
burgheziei româneşti, după ce oun.oaşte în perioada imediat următoare
pT!imuiLui război mondial o criză, intre anii 1 9 1 9- 1 921 , rOCUălosoută pînă
şi de liderii săi, reuşeşte să o depăşească şi să se menţină mai mulţi
ani pe primUJl plan al vieţii poliitioe .
In .ailegerlil1e din no::emrbrie 1 91 9 penltru Cameră, oa UJrmare a &căderii
oonsidembHe a poputlarităţi.i sale, .partidul lil>Nal, deşi a fost s priji nit de
guvernul Văitoianu, nu a obţinut detdi·t 1 8% din !Illandartele de deputaţi,
pentru ca i n alegerile din 1 920 să obţină numai 30fo d in mandate.
iar in alegerile din 1 920 să obţină numai 3o;0 din mandate.
In cadrul acestui partid
�zenlbant tradiţional .a:l majori,tăţii
burgheziei - rolul conducător il avea marea burghezie grupată in
j urul Băncii Naţionale şi a unor bănci comerciale, ca Banca Româ
nească, Banca generală şi Banca comerţului din Craiova.
-

Partidul naţio!11a·l-liheratl , recunoaşte St. Zeletin, "a urmări·t m&eu
o poUt:ilcă striiCt bul'gheză, oonsetcvent mei'ICa!Ilitili�tă, ocrotind interesele
capitalismului naţional" 30, i n vreme ce partidul conservator - sublinia
e�
a dus o politică opUisă de·terminată "de �ruteTesele speciale ale
marilor pno1pr.iJetari, care vroiau să vîndă scUJJJlp prodUJSe'le s olu lui şi să
cumpere ieftin fabricate străine" 31•
-

Pat1ti:dul l�beral era sprijinirt şi de acea parte a cl.aseLor dominoote,
deşi avea proprWtăţi fuociare era inte.resată indeosebi în afacerile
i.nidustriale, baru� .o;;i comel'Ciale. Alcest partid exerdta o influenţă
prepond erenltă IÎlil conducerea sta.t'UUui pnin pî�ghiile economi,oe de care
dis;punea .şi !prin legătu rile &trinse cu cei'ICuri1e de la pailat.
care

In juru'l partJidulru:i liberal

se

grupaseră fo:arte multă vreme şi pături

dle inltelectlualităţii, ale miicii burghezii demdcratice de la oraşe şi a·le
ţărănimii in.s.tărirte în spe-2-i.al., oaTe tindeau spre obţinerea votului univer
sal şi spre limitarea sau chiar lichidarea proprietăţii moşiereşti 32• Aceste
forţe saci.Ja:le, reprezenta.Jte de grUJparea popora.n.istă a lu i C. Stere, de urui
din foştii socialişti generoşi, considerau că prin intermediul pta'l'tidulllli
liberal vor reuşi să-.şi satisfacă aceste revendicări. Dulpă proclamarea
votului unirversa'l, dorind .tra&formări mai adîn!Ci deoît cele admise de
liderii di'be.ra1i, majm�ta'tea acestor pătrulli şi in spelciiail Ce'le 1ale ţărăinlirnii
i n'�ări:te s-au orientat spre noi pa:rtide, spre Partidul Poporului şi Parti
dul Ţărănesc.
.

In sistemul partidelor claselor domin.antre, la sf·irş.utul primului război

tlli0Il.d1ad , un 'loc impor;tant ooupa Partidul national român, ca:re, pentru
activitartJe.a sa în timpul dominaţiei austro-ungare in TransilVJania, se
bucura de influenţa şi stima deoseb.iltă .a populaţiei româneşti transilvă
nene. lrufălptuirtea UII1iÎ tăţii de stat a Româiilfi.ei reclama o schimbare a roluliUii.
şi orientării actli..'V!i'tăţli.i aiOeStru.i partid. Ln aJOeSite coodilţid" progl"amul din
30

31

32

St. Zeletăn, op. cit., p. 162.
Ibidem.

•

V. Liveanu, Situaţia politică a Romdniei in momentul creării
"Studii", nr. 3/1966, p. 451.
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1 905 1al Pa1:1tdldlului IJlJBtţional nu mai 'o()l'€1Spund'e'a ooii si.tu.aţii, iar clauzele
declaraţiei de la Alba Iulia reprezentau în fapt programul partidului 33•
Mas·e le popu'lare spera<u că înfăptuirea unităţi[ statale să ducă la reali
zarea unnr t.ooms!formări :Nlidfi1oale, ·OCII1IDorme cu spiritul deolaiJ"aţiei de �a
Alba Iulia. Şi, înrtir-;adevăx, o pa'1'1te din inteLectuaLii democraţi ca V. Goldiş,
1. Agâr bi ceanu , care activau în organele partidului naţional, tindeau spre
realizar.2Ja aspiraţmoc maselor populare. Ce rauri le ptt"ep<mdere111t condu
cătoare însă, in frunte ou Iuliu Maniu, Al. Vaida, A Vl ad , sub presiunea
mişcării maselor, considerau oportună înfăptuirea reformelor agrară,
e lect orală şi altele dar mai l imi tate decit prevederi,J<e declaraţiei de la
ALba Iulia, acţio11IÎII1id hotăi"Îit pe linia stălvlllkii lUipltelor I'eV'Oluţi ooare .
InrcE:rK.ind să-şi �rec.iş·t1ge iJruf.lluenţa şi să-şi n:lf·aiCă popularitatea
- în IPJ'iea,jma aleg,eriJ'or din 1 920 - Pa1:1biJCI.rul naţioruaU. a adoptat un n ou
program CU:ptrill1Zfund tO serie de măiptuiri democratice, care a rămas însă
fără un eoou deOIStelb.ilt. In aooastă priv:inţă este semnificativ faptul că in
alegerille di111 maii. 1 920, pal'ltiJdru:l naţi{)nal ohtti:ne doar 23 din cele 205
locuri de depUitaţi din judeţele din TraruSJil'Vania.
Struotuil"a pol itică din perioada la care ne reillerim se modifică şi prin
înfiinţarea ll:ll:OT noi partide oa : Pwti.dul poporu1ud, Partidul ţărăneoc etc.
Cevc'Urdae 'OanldUicătoare ale burgheziei şi mOIŞ1&imii, dat!Joc1tă fap
tu lui că veahile l'or partide erau oompromise şi inooptaJbi le să mai oon
tribuie substanţial la menţin'erea veohilll!l:ui Degim, procedează La înfiin
ţarea de tnoi partide. Astfel, nn g,r;up de poli•tide1rui reaJcţiOII1Jari , care
făcru'Seră parte din Ptartid1ul oo.11JS·ervatto:r , imp.wună ou generalua Averescu,
au constituit, în aprilie 1 9 1 8 , "Liga poporului" 34 •
Relevînd imprejurările în care a luat fiinţă ,,Liga poporului", P. P.
Negu1escu, mEmbru a!l. acesteia, afirrma că în u rma creşterii valului
revoluţionar ·al maselor " cî ţiva oameni ma i cl-arvăzălto:ri s�au înJtrebat
at unci , ,crum s-ar putea oooli primejdia ,ce ne ameninţă , oanaliziml nemul
ţumirile maselor populare şi dîndu-le putinţa să-şi caute satisfacţia pe căi
legale, in oadrul OIJ"gJEIIIlizărid potiti10e şi sociale în fiinţă. Piedica de căpe
tenie ce ae sta in d'I1UIIl1 fiind. nemcrederea tulburoii' în vechiil.e part id e , ei
s-au gîndit să WiiJntţere un pa!l'ltild. n1ou, 'În care masele popu[are necăjite
să-şi poată .pune nădejdea şi de la oare să poată aşt€tpta în linişte indrep
tarea" 35• El conchidea că "noul partid nu poate fi decît un partid de
m ocratic " 36•
Liderii ndi i mganizaţii poJ.rl. ti.ee IÎLŞi pmpu'l1leau - aşaidar
să saJveze
regimul e x isd:enlt prin atrageT'ea maselor cu ajutocul unrui program
chipurile dem.01cratic, dail" oare în realilbate să Slevvească so01purile Jor
ma.cţionare. OorudiuiCăJtorii ,,Ligii papOil'Ului" UI1ffiăreatu soopu'l"i diferite de
·

-

cele am�unţa.'tle

maselor.

33 V. Live-anu, op. cit., p. 458.
34 ReliCiţii agrare şi mişcări ţărăneşti în Romdnia, Ed. pol. Buc., 1967, p. 2 2 1 .
35 P. P. Negude:scu, op. cit., F. 223.
36 Ibidem, p. 223.
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Noul 'pantid trebu ia să fie - "in primu l rând un .pall"tid al ţărănimii
făl'ă să fie totuşi un
afirma P.P. Negulescu - dar, menţiona el,
partid de clasă" 37• P. P. Negulescu recunoaşte deschis că se urmărea
ridicarea ţărănimii pentru a face dintr-insa "un factor de echilibru" 38
şi "nu un factor de dominaţie" 39 care ar aspira spre dictatura unei clase,
ducind astfel, considera el, 'la suprimarea regimuJ.ui oons:titurţional. Pen
tru a releva ideea că noua formaţie politică mili<ta în f.:woarea întregii
naţiu ni şi nu a unei dase, ea şi-1a luat numele oaNIIOterisbic de "Liga
•

-

.

poporului" 40 •

Metoda polti.tică utilimtă de acest partid a fos t agi•taţia deosebită
in jurul refurnne!lor p� oare preooillzla a le î.Măptui, printre care ·rea:ldza:rea
îndeosebi a relfom1ei agr:are.
Inlfluenţa şi papulari,taJtea PantilduLu i poporului a fost cu w tu'l efe
meră, actiJVi,baJtea lide ri Lor acestui pa!I1tid şi îndeosebi a gener.alulu�

Averescu a dus l'a compromiterea şi tTa\111s�ormarea lui - du:pă 1 922 într�o grupare politilcă cu totul neîn�&emnată, un fel de pion î n manevrele
pril1!cipalle Loc partide aloc claselor domin:all1Jtc.
Partid u'l ţărăneSJc este oelălaJt pa.l'ltid bUl'lghez ilmpol'ltan:t care a lua.t
fiinţă alături de P.ar.tidul poporului în aceaaşi perioadă de profunde
trB11151formări social-potiltilce şi e oonomi'c:e, ce au avut loc în România
postbelică.
Un rol Î:CliSJemnat în îrufiinţarea noului pantid pol1tic l-a avut un
grup de intelectuali de la sate , avînd în frunte un grup de profesori
univensi·tari din BUicureşti şi Iaşi, un grup de condu.că bori ai băocHo.r,
cooperativelor şi obştiilor săteşti.

Prin Îăllt roducerea votului universal, burghezia SJa1elor capă.tă posi
ljiliita tea de a şi SipUII1e d1rect c uvintul în oonducerea sbatrului, fo1osi1!1du-se
de influenţa pe care o •avea aS<Uipna masd elecborale ţăorălneşti.
-

Retferindu-se la înfiin!ţarea parndu'Lui ţărănesc, sociologul D. Dră
ghioescu, libeml. ca orientare politică, susţinea că ·el a răspuns unor
neoos�tăţi pe •Care pantirlul liberal nu le re:rolvase integ�al şi Ja ·timp, mai
exact unei activităţi nesatisfăcătoare a liberalilor la sate 4 1•

Existenţa unui pa.Iitid ţărănesc, cu un larg progr81Ill democratic se
considera a :fd pentlru ţaora ooastră o neoeiS.i,taJte socială. "Pentru 'că numai
Wl pall'ltid ţărănesc - afirma Paul Bujor - .ca şi un part�d mun.citoresc
bine orga.nlmt şi în

s.tare de a lua oondUJoerea

ţării,

poart;e

înfăptui

reforme adînci şi serioase" 42 dar "fără zguduiri anarhice" 43 preciza el.

Formal, Pootidul ţărălleSIC a lualt fiinţă în ziua de 5 decembrie 1 9 1 8,
oongres cooperati's. t, cînd partidpan:ţii,

la Bucu.reşti, cu pr.Heju'l unui

37
38
39
40
41
42
43

Ibidem, p. 238.
Ibidem.
I bidem.
Ibidem.
D. Dr�k.""esou , Partide politice şi clase sociale, Buc., 1922, p. 90.
,.Ţara nouă", din 23 iunie 1919.

Ibidem.
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învăţă tori şi preoţd, decid constirtluirea acesbuia fără ca eveni
mentul să aibă la inceput "un răsunet deosebit" 44• In acelaşi timp, la
Iaşi, un grup de profesori universitari şi muncitori constituie "partidul
ţărănesc şi muncitoresc" 45•
In februa'l'ie 1 91 9, după unele cons:făituirri care .au avUit loc în cabine
tul de la Universitatea din Bucureşti, a prof. Vasile Pârvan, adept al
acestei mişcă'f:i, Parti'Clul ţărănesc a fuzi10n.at cu Parll.diul Muncitto.resc din
Iaşi, c;a.re avea în frun!tea s.a pe I. Boroea, Paul Bujor şi C . I . Parhon.
Unii d1nrtre i n<te·leCJturaHi oa·re făibeau p�H·te din pamtidu:l ţărănesc (Paul
Bujor, I. Borcea, C. I. Parhon, I. Răducanu, Cezar Petrescu, V. Madgearu
ş.a.) considerau :că, in sibuaţia dată, aroesJtra era tpartildu l cel mai pobriiVit
perutru a realiza unele îmb unătăţiri imetd ialte î.n situaţia mase1or ţă răne�ti,
de unde sprijli.nul şi adeziunea lor.
Partidf\..1'1 ţă'l'ănesc era. ap!'lelciat în mod greşilt de unii ;1Jetol"eti!Clie ni ca
fiind singurul pa!'ltid democrat, ou viiltor şi cu un prog'l'attn care ar fi dus
l a schimba.rela politlicili ve'Chi ,,rolilgall"hi/Cie" dinrainrte de ră-zJboi.
P;rogramul partidurll.ll i ţără nesc a foot expus, pe SICUI1 t, în "Actul
OOTlSiti'tUiti:V" din deoombri:e 1 9 1 8 şi apoi, pe larg, în ooptembrie 1 9,20.
Noul .paT�tid s-a; prerentat in faţa masetlor cu un program care abundă
în generailiiltăţi, "dar, din el, tranrspa.re buna intenţie, cred inţa geneToasă,
adeseori naivă, în posilbiilitat·ea îmbunăltăţi•rii nadiJOa.le ·a soartei celor
mulţi, fără a modifica structural rînduielile existente" 46•
M!e!gerile pairlamentrare din anul 1 91 9 aiduc noulu i partid primul
suooes, cu toate raoesitea, convi ngerea multora era că suOCleS'Ul ţărănişti:lor
era un aroident poliltic temporar, o mordă care va bretele după lllimrpezirea
şi asanarea a1mosfe'l'ei pol itice şi morale a ţări.i. Astfel în alegerile din
anul 1 9 1 9, Partidul ţărănesc obţine 46 0j0 din voturi (fără Transilvania),
scăzînd, in 1 920 la circa 1 2,5%, pentru a creşte din nou in anul 1 922 la
aproximativ 1 8,5 0fo pe ţară 47•
.Anlaliiza princi(pa.le.Lor partide ale clase1or dominante la oa'l'!e ne-am
reifeTi,t evid€'111ţăază slăbiTea consid erabi lă a .forţelor politi!C€ făţiş rearcţio
nare (eonservaltorr:ii) şi apariţila pe primul plan a fooţe.lor care, sub
presi unea a�nrbuluJ revnluţionar al maselor şi a neces1tăţilor soci-a1�eco
nromi'oe obi,e!Obive, se declarau penrtru reforme, bi.nelînţleles î1n limitele
impuse de oer1nţele menţineflii şi [ntăririi •regiimu1ui exiS:tent. Se mai
coostaJtă in cadrul aroes:tor partide a!firmarea UI11o r grupări sau curente
de stinga care influenţează cursul politk imprimat de liderii de dreapta
5au de centru.
Alături de praTtidele aminti,te, toate ou pr og,rame şi 'tendinţe bur
gheze, se arfirrmă în aced ani "Pantrou:l social-rlemocrat ca o ma:re forţă,
cel puţin electorală" 48 • Astfel, in alegerile din 1 920, acest partid întruneşte

îndeosebi

44 Stanciu Sboiran, Fa?ele dezvoltării ţărănismului în România, Buc. 1945, p . 25.
45 .,Dreptatea", d in 9 decemb!'le 1934.
46 Z. Otmrea, Momente din istoria politică a ţărănismului (1880-1926), în

Institutului de studii istorice şi social-politice de pe lîn.gă C.C. al P.C.R.",
4, p. 1 18.
47 Ivaon Marcel, Evoluţia partidelru- noasi.rJL politice 1919-1932, 1933, p. z o .
4 8 L. Pă•trăşcanu, op. cit., p. 68

_Analele

1968,

nr.

•
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u n mare număr de voturi, cu :toart;ă :teroarea dezlănţuită împotriva candi
daţilor [ll.Li în timpuJ. campaniei eiecl:lorale, carre-i alduc douăzeci şi unu

de mandate parlamentare 4 9•
Dintre forţe�e poliltiloe existerute la noi pînă ·î:n mai 1 9 2 1 , oea mai
avansată forţă politică a ţării era Partidul Socialist 50 •
Prooedînd 1a o c1asirf1oar'e a partidelor polittioe, filoz.oful P.P.
Negul-estC'U treoe Partik:lu[ SociaJ.JiSit în r-îii1!diul par'tidelior de clasă ş i
recunoat;lte cre�ter:ea rolului acestu,ia în epocă, scriilntl că "împ11ej uTă:rile
de după război îi daseră un oarecare avint. . . 51.
Progr.amu l din mai 1 91 9 al a.oes bui partid, reflc:atânld maturizarea
palilt.itcă şi dezvo l>taTea conştiinţlei de cla să a proletariaM.IJ:ui di:n ţara
n1()8.1Sjtră, menţi01118 că partidu l socialist " l uptînd penltru schimb.2re-a totală
a ocganizaţilei s oci:ale burgheze, . . . eslte un partid revoluţionar, pe cînd
toart:e celelatlt;e pa'11t1de existenJte, atît cele re:aJcţionare citt şi oele progre
siste, în;tru,oît vor menţ.ilnterea proprietăţi i pi"itVarte, tdeci a claselor şi a
robiei de clasă, sînt şi rămîn partide de conservare a societăţii de azi . " 52
In condiţiile specifice de dezvoltare a României, partidele burgheze tin
deau spre menţinerea nu numai a rînduielilor burgheze, ci şi a unor
răm�iţe feudale, nereu(7umld să asigure deSătvînşirea revoltuţiei bur
ghezo-democnatiloe. Atceasttă siruaţie ooî'Illooa lia eXJt:rem ccmrtoo:diicţia
d:inJtre oei doi poli ai sodetăţili. oopilta.listte , di:ntl'le burghezi şi proletar.i .
La Oorugresul care a avut loc 1a BuCUTieşti, la 8 mai 1 9 2 1 , maTca
major.iltart:.e a membni:Lor Pa11tidului SociaH.st se pronl\.lnţa pent.:ru .transf or
marea ooestl\lia în Partid Comunist din România şi penltru .aJdet'area l u i
la lntea:ma.ţiotnala a Ill-'a, ooml\.l.nd.tstă .
Rele'V'îiilld însemnătatea aceSttui oot pOililtiiC, �tovall'ăşu l Nioola.e Ceauşescu
sublinia : "Crearea partidului comunist a marcat triumful forţelor
re:voluţiooosre şi al marxism-len.iniSmuliUi în mişoarea ml\.lncitorească din
ţ.aJra noas tră ; din acest moment miŞIC8ll"€'a re:vbluţiotn1rură din R:omârua a
intrat intr-o etapă nouă, superioară a dezvoltării sale 53•
Ooosti tuir.ea Pa:rtidlll'lui Oomuni.st R.ofmân a determina•t cea mai
însetrnnlată mo.dilficare în structura poli.tică a ţării, a marcat ridicarea pe
o treaptă superidarn a mişcări i munciltore;;ti , revoluţionare, lupta acesteia
petnlku rezolvarea radioală a !PI'dblemelor social-politice pe orure le
cerea e'V'Oiluţta societăţrlli româneşti. Spre deosebire de pal"tlidele poHUoe
burgheze care in noua etapă de de�voltare a RomânJiJei îşi lu•aser ă titula
tluri democraitice, n.aţi'Oilale şi ipi"'gres·i.LSitJe, dar oare prin programele
adaptate tin.dteaJU îl!l fBiţrt să COIIlSioliideze regimul bwghez şi rpropri.ile lor
poziţii eclOirlOOlice şi pclătiloe, Pamllidul Comunist Român, de ·1a începutul
existenţei satle, şi-a asumat misiunea isltxmkă de a transforma societatea
noastră şi de a coru;tl'lui o societa t e nOIUă, socialis-t ă.
•

49 Crearea Partidului Comunist Romdn - Mai 1921. sub redacţia : Ion Popescu Puţuri şi Aug1.15tin Deac, Ed. şt., Buc., 1971, p. 290 .
50 V. LiVIe'anu, op. cit., p. 467.
51 P. P. Ne�l.lil.escu, op. cit., p. 242.
52 Documente din istorU! mişcării muncitoreşti din Romdnia din 1916-1920,
Ed. pol., Buc., 1966, p. 204.
53 Nieotl.ae Oea\JijeScu, Sem,icente:JUif'lll glorios al Partidului Comunist Român,
Ed. pol., Bnc., 1 971, p. 10.
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Perioada imediat unnătoare încertă.ri� primului război mondial poartă
amprenrt:a unor libertăţi de ma:Illifestare şi D11g am:i1Ja1re impuse de lupta
şi avinibul revolru.ţionar al maselor, libertăţi care, pe măsură ce burghezia
î şi consolidează poziţii'le, sâiillt restrînse t.repbat, culminînd ou ilegalirzarea
padidului comuruist.
Burghezia îşi întă'I'e'Şte poziţiile ecoiill0111 1oe şi apoi şi politi10e pe
măsură ce procesul de refacere a producţiei materiale ia sfîrşit, atingind
in anul 1 924 nivelul antebelic 5 \ in producţia industrială şi agricolă,
transporturi etc. S.e consrtată indeosebi, oonJSolh::Larea pozirţiiloc burgheziei
inrlootrr-ila·}e şi fin�nJciaTe ca ur mare înJtre aLtele a înfăptuirii m această
perroadă a aşa zis·�lo'I" ,.naţiooailli zări", îndeosebi a u!IlJOr întrep:riooeri şi
bănci cu capital german şi austro-ungar din Transilvania şi Banat.
,

Inltărirea poziţiil.or marii bur·ghezii se reflrotă şi înrtr-o se'I"i•e de legi
elaborate acum, care restringeau prevederile democratice din constituţie.
De exemplu, Legea ,,Mirzescru" din anul 1 924 era înldreptată împotriva
organizaţii!l.IQr revoLuţiona.re, legea elootro:radă , din 1 9,26, lovea în caraate
rul universal arl vortruilui, prin introducerea primei guvffn.are.n
rn ltale e,tJc,

SuMiniind inrtărirea poziţii!Lor polirtirce şi .economice ale marii bur
ghezii şi rolul ei isltordc, Şt. Zel�tiJn aprecila în mod eronm ·Mlrul ţă'I"ănirnii
în ev()lluţia societăţii. El scria că "ţăiră.ndmea n-�a fuSit niciodată şi nicăieri,
un f,aotor social 5aiU poHrtiJC de sin'e stă,tător, ou atît mai puţin un factor
revoluţionar. RD'lul ţăirănimii a foot în;totdeauna se'0l1Illdar în mişcări'le
sociale şi neexistent in mişcările politice" 55• Şt. Zeletin consideră că in
România ţărănimea nu s-ar putea ridica impotriva burgheziei, deoarece
inte-resele aleeSteira sâ.nrt: le-gate de dezvolitJal'ea oarpitalismrului naţional.
T·otuşi, aifmna el, "dacă poarte fi voma de vreo primejdie pentru dicta
tura po.litică a M!arei Fin.aJnţe, des1gur •că a1oesta nu va veni din partea
ţărănimii. Adevărul e că singurul faator, oare în nooa noastră sirt:uaţie
ar putea precumpăni influenţa burgheziei, este proletariatul şi acesta se
află, aprecia el in mod greşit, abia în germene" 56• Zeletin credea că
s:upr.emaţria Marei Fmanţle nu paa·te fi desfdjnrţată de ni'Ci o activitate
politiocă, ea va di.Spaire de la sme, poo însăşi eviQluţia rsocietăţii noastre
cînd va vei1ii .timrpul
su'Siţi.nea el. Aoea!stă poziţie a lui Şt. Zeletin
echivala cu dezarmanea ollasei muncit.oere, co nd alll1111iarea ei la o atitudine
pasivă de renunţai!'e la luptă impotriva burgheziei 57•
-

Creşterea vallulrui revoluţionair, OI"ganizarea tot mai ooncretă a luptei
clasei muOO!tolare în fruntea căifej,a se si·tua partirdul comuni&t, a alarmart
burghezia care, incercind să se pună la adăpost, a recurs la înfiinţarea
şi spnijinirea unor orga:n:zaţii de tt'ip faSJciSit cum au fOISit Liga apărării
naţionale creştine (L.A.N.C.), "Legiunea Arhangh elrlil MihaiJ" de sub
oonldrucerea i!Jui C . Z. Codirc.an1U, trnrnscfonnată in 1 929 în "Garda d e
Fier " etc. Această orireiJ1.1are poli tircă spre f�sm a claselor dominante
echivala cu o di'Vo&tsilllTh€ impoltriva forţelor revoluţionare, impotriva
54 V.

Axeru:!iuc, op. cit., p. 1 29.
cit., p. 165

55 St. Ze-letin, op.

56�
- -57 Ibidem, �
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munciltoar:e Cialre l'Ulpt au pentru un regim de reală echirtalte so
dală, pentru îm.J.ărtlunarea aslllpririi de c1alsă.
Legiferarea unor reforme de către burghezie a fost urmarea faptu
lui că a·lJtă solluţi-e nu emta î n faţa purterni.Jcel,or presoi.uni ale maselor.
B ung hez : ,a înţelegea să oonserve pe mai de�parte Olli.nlduiehl1le sociale
e:xisten1te şi nu er.a diispusă să 'tolereze aJCCeSul celor mulţi la drepturile
proclamate, decît în măsura în care nu erau puse în primej die poziţiile
d omiiiWţie:i sale de c:.rusă.
Impmma1111tele pl"Telfiaceri de ordin eocmomk, poliltic şi social din acei
ani au avurt: dnerpt colllSeoinţă o re-grupare poliltică conrt:�nuă a olase·1or
dominl&llte , co!'lespunzărt:oa.r:e noHor r eail.irt:ăţi . Vechiul sistem de guv ernare
birpaPtid {!liberal-4oonservaotar) nu maJ ,puitlea fi aplicat. Apare ideea "salva
toare" .a creării u nllli mare part,id de guvernămîn1t, ,oore s ă ţină în
oumpăn ă pUitemlcu l .pa�ntid Hberal. PaJI'Itidul ţărănesc se si1buew:ă Î•n
fru.rutea ţ.'antidelor burgheze ca:re an acea vrem•e luptau împotriva libera
lilor. SOQpul priniCipClll în această luptă a pa:rti:du lui ţărănesc era d esigur
guvernarea şi spre :reaLizarea acestui ţel era col11cent.r.art:ă t031tă atenţia
şi en&gJa sa. ,,Realiltabea este că, în mod obJectJiiV, i•nbere!Sele urmăribe
de ţărănişti - detronarea aJtatpUJternidlor lihera l'i şi imtaiUrarea unei
ordini legale, oon!Siti'tuţJon.ale - ooresp\.1JI1ideau unar 11evendicări gene
rale" 58• Aşa se explică faptul că partidul ţărănesc, partid nou, necom
promis î.rucă prln guvernare, se bUIOUra de aideziunea şi simpatia unor
Lai'gi cerouai. din I'lÎIIl/diUII'il.e ţărănimid şi midi burghezii orăşăneş,ti. I n
Bloeşti arui, part.i!dul tă·răn.ffilc IUZela.Ză de o fuazeologie demagogică ş i face
prtomisi'lhlli pe oare l1IU le îndeplineşte, il11dreptînd.u-'şi aparent lupta
împotrilva •J.IilbenaliHor. Dar, lupta cu partidruJ HbemJ. era eX!brem de dificilă
şi forţe·�e de oar<e dispunea Pa.rrt:Jrlru!l ţărăneiSIC nu erau suf1aiente. De
aceea se ·oaută oo fubrilii!Jate soluţii oare să dlucă La scopul propus. Se
atlunge la oonoluzia că soluţia ,,cea ma.i po1lrivi!tă era :tiuziunea ou un alt
paxtid şi el încă IliOOOIpramis
I1
de gu'Vern.ări anJtipopuliare, oare să aibă
un program moderat burghez" 59 •
S-a veh:iiou.Jat mai IÎnrbîi ideea unei fuzmrri ou pal'ltidul lui Nicolae
Iorga, la care se renunţă, deoar�e�ee, fiiDd vooba d e un pa11tid neînsemnat,
nu ar f i aidliiS ţărăni'ştilor nn cîştig ;prea ITUIII'e , o f,ont�e din punct de
vedere polittic. A:tenţi•a se îndreaptă apoi spre Ba:Iitidul naţional din
Transilvania, oare urmăr.i.nld o oreştere a :tiorţ;ei sa1e poHtioe acceptă
fuziunea cu parbildu:l ţăJrănesc, în pofida unor iprioci,pii progr.a11na1lioe dife
ri,te.
D.iJwrgen.ţ.ele programaltice dintre oole două partide au făcut ca
tratativele să du·re ze foai"lte mulrt:, �pe patru an!i. Unu'l di,nbre cele
mai oonltrovemat<e puructe ale fuZ!iurui era "chestiunea eX'prQPrierii a
doua , la OCIIre pamtidul ţărănesc nu ar puiOOa rentliilţla fără să nu primej
duiască însăşi raţiunea existenţei sale" 60, iar partidul naţional declara
că nu o putea accepta, i'llSiStff nd şi la retilJlllilltla altui punot din prograse z. Ornea, op. cit., p. 40.

59 Ibidem, p.

60 ViiJtooul",
n

41.
din 3

octombnie

1926.
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mul ţărănist c()l1Sild€!I'Iai exirem, aoela priiVIi;tor La lupta de oliasă. Fuziunea
s-a realizati; [nsă, Ira urmă, cu accep!tarea 0010r serioase CIOIIlJCeSii progra
matice de către pa.rrt:Jidul ţărănesc.
Res.t:eriii'lrllll--f>e la fuziunea ce l or două 1pcmtile
id IlJaţi<mai şi ţărănesc,
"Viaţa mU:l1JCil1loare " drlin 20 octombrie 1 926 a scriS că ,,pentnl munlci.'torime,
acest eveniment pree:mtă o deosebi1tă impontan,ţă. In primul PÎinld, frontu[
unk oli:garhic devine o re.alirt:ate. In al doiJea rind, muruoitorimea s e va
wnvinge de trăda!r'ea OOII1ducătoriJor opoziţi10nfuş.ti, lupt�nid pentru legali
!Jarea s-ingurului palitid de cllasă - partidul comun.ilslt şi îndreptîndu-şi
pa7ii spre adeNărotele ocga:nizaţiuni - s:indioaotele unilbare - care n-au

încetat un singur moment să ducă lupta împotriva oligarhiei" 61•
Parti:d ul naţllional din APdeal - scria 'DanJcred Oans1lantill1'e'Sou
urr
măreşte pri111 fuzi,unea ou ţărăniştii ,,să apară ca un ·p�a�r.bid r-e ţ.ară, nu
regional" 62• Relevînd mobilul fuziunii el afirma că ,,Partidul naţional
ţărănist format din cele două partide nu constituie o unitate : de fapt sînt
două partide regionale întovărăşite pentru a ajunge la guvern 63•
Re.ferindu-se la fuziunea celor două partide, profesorul Stanciu
Stoilan recunoaştte desiOhis că ,,se urmărea creare-a uruui al doi·lea parlid
de guvernămînt, partid care să alterneze la guvern cu partidul liberal.
Cu aceasta partidul iese şi el, cum se zice in limbajul vremii, din echi
voc, tinzînd să fie un partid de ordine, al ordinii existente" 64• Se
considera că fuziunea, pe baza unei platforme care cuprinde cele
1 0 puncte din 1 924 va da naştere unui mare partid compact care să
contrabalanseze acţiunea dăunătoare a partidului liberal. . . 65•
Fuziunea pa.r!t'i.duiJ.ui naJţionlal şi a partildului ţărănesc, rati!f:Lca!tă de
oongr>esele cel01r două partiid:e, 1a 10 octombrie 1 926, a comrtirbuiit un
impor,tanlt faJOt()l' în modi�iiCarea slbrudturii politice a cbaselor dom.itmnlte,
un :rnorrne1t11: însemn!alt 'in întărirea fol.'lţtelor QPOz1ţie1.
Adtul fruziunii a relevalt :fa;ptul că pal!"tidul ţărănesc a renunţat la
unele din preved eri1e proginamartiiOe oa:re-i aduseseră un mare numă:r
de simpaitizall1ţi din mînd:uriiLe maseloc. Wru:l atiltudine iimpotr.iiVIa .aJOeS<tei
politici de cerlare pe 1ill1i.le progcamatt.ică , i'nrleoselbi cu pr·ilej.ul fuziunii,
Ştefan PopeSiCU-Fiiui.zla suiblinda că "veahilul par,tiJd ţărănesc a a:bando.nat
ide-ea rrujpteli de clialSă . . . mai cu sealmă ou ocazia :fiuziun.ii poo tru a fact:>
plăcere ciocoimei, care nu trebuia jignită nici măcar cu o sperietoare 66•
'Menţio.nind că pantidiUJI. naţiiQl'la!l-ţă.rănesc şi..,a sahi!lnibet, după fuziune,
intreaga arhirt:Joobură spirituală, el considera că aresta a renunţat la
"lupta de clasă şi ca ideologie şi ca înfăptuire, pentru că el însuşi era
un pretendent al favorizării de clasă" 67• Liderii celor două partide au
-

6 1 " V.iaţa mundtoare", din 29 octombrie 1926.

62

Taill·cred Constantinescu, Efectele legii electorale şi învăţămintele ce decurg
din alegerile făcute după război, Buc., 1927, r . 16.
63 Tancred Cons.baJn,tinescu, op. cit., r. 1 6.
64 &tanciu Stoi•an , op. cit., p. 28.
65 "Adevărul" diJ11 6 iu.Lie 1926.
66 St. Bopesocu-Filutza, Tragedia Ţărănismului, Plnieşti, 1 935, p. 45.
67 1 b idem, p. 46.
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recu.n.o510Uit că trlalta:tivele privind fuziUJI1ea şi fuz iunJea o a a bare au făcut
68
că masele nu ne-au primit cu tot entuziasmul •
. Fuziun.ea din 1 926 a 'eJVult C011S€1cinţe îooetnl11ialte petrutru Partidul
!11aţi:onal-ţărăne�c, ea a î:n.semnat - apreciază S1lanlciu Stoian - "începu
tul unei crize fără sfîrşit" G9•

Impoltri:va aoesteti. fuzd,UJ11Ji ,s...,a ridioot dr. N. Lupu, eaTe reproşa pe
811lun.ci cood1U!Cărt;tori1Qr pa.rttiid u1ui că pun urn acoer11t deosebit pe �teorii în

loc să găsească ·o so]Juţie "să dUJcă pa.rtLdul spre fapte, ad.iJcă spre guver
nare" 70 • La 1 9 februarie 1 927, cu prilejul unui banchet, el denunţă
fuziunea pea1.1tru a reinlfiilllrţa partidul ţă·rănesc " pe VJochill.e sale temeli i" .
Grup111l său îşi re-ila vechea rtiltula,tură de "parti!d ţărănesc", astfel noul
pa!ltid nalţi10ntal-ţărănesc Îrn'egiSttr.ează pnima sa scizillllne.

Aproximart:.iJV în acelaşi timp ou sciziUJnJea dr. Lupu , Partidul n.aţrl.o
nlllll-ţărănesc înregistrează şi p!ecarea rămăşiţ elor fos1lullui pa!"ltid takist
(F1iJ'ipeGicu şi F. Anltoneoou ) ră·mase :în p.a.rtildUil naţional, oare, arlemenite
de generalul A verescu, trec în Partidul poporului 7 1•

P'liă
il a ajunge JJa conducerea ţăirii, Pan!JLdul naţi1011Jal�ţărăm.esc, ruecom 
prornis prin gwve rThalr,e, nedemasdrudu-se oa parti:d de c�asă al burgheziei,
cunoaşte o înregimentare în cadrele sale a unui însemnat număr de mem
bri . După venirea la guvern a acestuia se constată fenomenul de depla
sare a multor membri ai P.N.Ţ. , spre stînga, ceea ce are drept conse
cinţă o creştere a potenţialului organizaţiilor de clasă ale proletariatului ,
concomitent cu slăbirea forţei sociale şi politice a partidelor burgheze.

Cr.eşterea roluliui P.N.L. în v.iaţa eoonomiJCă şi politilcă, oa şi intere
sul oreroînd al pantidelor de opoziţie de a aj!Wlge la g uverna�a ţării au
detel"'ll'linat fen011l1ul
1en
de concentrare poliiti,că, de real:i'ZJ81I"e a numeroase
combinaţii poLitilee . I n OUJrSUl guvernării liberale din anii 1 922-1926
sinlt înghiţ:ilte de malni1e pai11t:iJde pQJ.i1tice - Partildul :naţliQnal liOOml,
Pal'ltidrul ţărănesc, PaTTtiid u l Poporu1ui - numeroaiSie gru'pări poliltice,
inciJt în alegerile din 1 926 în l oc de aproX'imatirv cin,cis·prezece grupări
poli.ti'ce oarte parl.iciplasmă în a�·egerile ddul anii 1 9 1 9-1 922, găsim doar
opt grupări, in 1 927 zece, i ar 1 928 numai şapte 7 2 •
Concentrarea IliUallle.riiCă .a pwtiidelor pcilit�ce a fost expresia întăririi
dominaţi-ei poliltilce a marii burghezii, oolll0om11Jent cu 'creşterea puterii
ei economice.

O notă oareoter.ist:ică .a vieţii pol itic e din oceaSită perioadă eslte aceea
că nici unul dlin partidele de guve rnămint nu .:: pa r singur.e în f·aţa
urnelor, ci cartelate cu alte grupări, fracţiuni sau partide politice 73 • Cel
mai irn(portant oa.rrle
l l eleotoral :al opoziţiei burgheze a fost încheiat în
1 926 Înltlre Pail'ltidul ţărănf'!Sic şi PaT'tildul naţional. Astfel, în primele
68

" Adevărul", din 23 iWlie 1926

69 Sbancu Stoilan, op. cit., p. 3 1 .
70 I bidem, p. 32.
1 1 z. Ornea, op. cit., p. 53.
72 Ion Saizu, Leon Eşamiu, op. cit., p. 86
n Ibidem, p. 87.
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alegeri din 1 926, P&rtildul ruaţi.OOO:l --ţărăn.esc obţinJe ca pami.d de opo zi 
ţie cifra impunătoare de aproximativ 280j0 din voturi pe ţară 74• Cu toate
că, jn al•eger.i:J.Je di!Il .arnrul 1 927, nu mai î.nltnuneşte UIIl procent aşa de
ridiioalt, ci 22%, totul?i Plwti(iru l ooţiorual-ţărănffie a r.eUJŞit să obţină î n
toate aleg1ei'i!le, inJClusiv ·cele din anul 1 932, pl"'OOOlrbajul ·cel mai maTt
de voturi efective pe ţară (respectiv permanent 75). Bucurînd u- se de oare
care popularirtlalte în dnJdul maselor, pe seama compromilterii liberalilor
în poli'tioa lJOr 8ii1Jti.imunrc]tiQII'eaJScă, arlegell"'ile din ran.ul 1 928 ratduc P.N.Ţ . .
un succes electoral obţinînd un mare număr de voturi 77,760/0.

Suocesul obţi nrut de Parrtid u l Nraţional-Ţărănes:c în :al-eg€rile din
decembri e 1 928 se d.aJtoreştJe şi faptJului că Pa l'tidu l srooi:a:l-demacrat rea
lizează un cartel electoral cu P.N.T. Colaborarea unor l ideri al P . S . D .

c u Prarrtlidul nraţiona�-ţărănes.c se maniof,es:talse ind în:ai.rute d e alegeri, ea
determinind desprinderea unrui gmp impOITtlam.t de soci!alişti din partid
si crearea Pa:ntid!Ullui socialist al murndtorHor din Români a, în frunte cu
dr. L. Gheil!ertler, Ştelfan Vo1tec, Zaharia Tărnrars·e, C. Mănescu etc.
De reţinrwt faptul oă J\a •toote aleger-ilie
pai"lamerutare, j ud eţene şi
comJ\.llnale dirn periloadla 1 925-1 933 ra ·par.tki:pat, de C!e-le mai multe ori cu
candidaţi pe liiste pmprii, şi Blocul Munci1Jore.S>f.aT"�.,.il.nes•c, cmga.nizaţie
lega:lă de masă, crea·tă şi OCXI1Idrusă de Pa.ritidul C omunist R()lll â n.

Iruţelegînd .necesi;taltea faLOISiri'i î n oonJd.iţiile drate a rtwtuT.or �armelor
leg.a:l·e de luptă, P.C.R. •a uzi•taJt şi de .forma elootorală. Precizînd poziţia
pam:irdtuluJ .comun!iJst în arceastă p11ohlemă, Lenilll su blin ia că : " . . . parti
cipa!rea la arlegea.-Nre parlramen tall"e şi lupta de la trribuina par.Iamenrt.u:Lui estJe
obligaroorie penJtru partiidrul rpmleta:fliatu1·ui revolruţioilf3!r, tocmai în vederea
erdUicării păturilor înapoia;te aie clas'ei lui, tJOICirllai in vederea deş
teptării
şi
luminării
masei
ţărăneşti,
puţin
dezvoltată . . . " 76•
Un
surcoes :răSiurnăitor otbţi111e B1o10Ul MuncLtoreSIC-Ţărănesc �n rale.gerile din
1 9 3 1 , cîştigînd cinci locuri de deputaţi în parlament ul ţării 77 • Astfel,
pantLdrul comuniSt ra:flia:t în i �gaLita1te a căruJtlalt să :11o:Los;ească parJamentul

prin i n1Jermediru1 l'eprez:entJa:nţHor B.M.Ţ., ea o

tribună pentru afirma
demascarea oa.raoteruilui antilpopular
aJ. polittiJcii clraselm damiillJarute. Dar, rearcţi'l.lJlJea nu după mulrt timp, a
irwalidat manrliaJbele dlerputlaţilor aleşi de clasa muncitoare şi ţărănime.
Depu taţii B.M.Ţ. oo. diost Lucreţiu Pătrăşcarn.u, Aladar Im re , Ioan Şte
rea

lini•ei

sale

poli•tice

şi

pentru

fan, Munkacei Samuil şi Obrad Comanov 78•
După

SICIOOt:elrea

în afarra

leg ii

a

p,311 tiJdulu:i

Camuni..s:t Român,

în

faţa aoestuăla apa:r prob1eme deosebit de complexe cum aru :flost orga

nizarea murncii iJegra1e, îmbi•narea .arotivi.tăţii Hegale cu c-ea legală, găsi

rea şi utiliztarea u.nor efLcienrte forme de a:ctirvitartJe legală de către p3Iltid .

74

Iaşi,

75
76
77
78

Maroel ['VCIII1 , op. cit., p. 1 1 .
Marcel !van, op. cit., p . 1 1 .
V. I . Len.in, op. cit., p . 1 1 .
Niroliae C�escu, op. cit., p. 1 9.

A. Loghin, Curs de Istorie contemporană a României, pM"tea I-a, 1918-1933,

1970,

p.

375.
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Frămîntările din interiorul partidului, situaţia grea din cadrul mişcării
muncitoreşti, teroarea exercitată împotriva organizaţiilor democratice şi
în special a P.C.R. creează mari dificultăţi pentru activitatea acestuia.
Greutăţile ivite, atît de ordin obiectiv eît şi de ordin subiectiv, au
fost învinse de partidul comunist, care a desfăşurat o intensă muncă
politică şi or�ganimtorică, de mabiHzare a mase lor la lupta împotriva
eJapl.ootării bur.gheZJo-moşi�ti. In vederea 1n:tări.rii continue a 1egăt u
rilor sale ou mooele de oameni ai muncii de la omşe �i sate, Pa:ntidul
Oomunist Rmnân a orealt şi a condus .nume11oase ol'gani,zaţH legl3ile de
masă, printre ca:re şi ol'lgan,irza.ţia politică ami111tiJtă - Blocul Mundto
resc-Ţărănesc.

Se .cons:tată, în ooetastă perioadă, o di.vizare ,a col'pului e.l,ootocal
într-o sumedenie d� pa:rti•d\? şi grupări poli'tilee bllir.gheze, cu denumiri
variate, dar cu ide ologie apropiată sau identică, care preconizau în
majoritatea cazurilor soluţii asemănătoare în marile probleme care ani
mau viaţla noas,tră pol'it ilcă de Sltat.
Siln,gwa fo,rţă polititcă reală din România intterbelică, men:i1tă să răs
pundă oerilll!ţelk;r 1t01t mai vii de înoire a societăţii era PaPtidul Comunist
Român. Clasa mu�viire, ţărănimea, intelectualitatea progresivă, vedeau
in P.C.R. silrugturul partid oare să mobili:zJeoze masele în lupta pen:tru
instaurarea nnei ndi OI'IÎndtui-ri .

LA STRUCTURE SOCIALE-POLITIQUE DE LA ROUMANIE DANS

L'EPOQUE

DE L'ENTRE-DEUX-GUERRES MONDIALES.
Resum e

Dans la presente etu:de on met en relief les importantes modification
d'ordre economique, social et poUtique qui ont eu lleu en Roumanie pendant la
pedode de l'entre deux-guerres. On apprecie que l'effet social le plus notable
des modifications d'ordre econornique est represen.te rac la determination plus
complete des olasses sociaJes fondamentales du regime capilal iste de notre pays
- la bourgeoi&ie et le proletariat.

En souUg.n8Jnt la �truct ure sociale de rette pe-iodP on a pours ui v i lrt ore
sentation des cl.asses sociale et des couches sociales ainsi que les l"apporls entre
elles, par la mise en evidence des modifications de la societe et surtout de la
paySiaiil nerie apres la mise en pratique de la reforme agraire ă la fin de la r re
miere guerre mondiale.
L'analyse de la struclure politique de cette periode devoile la position des
8Jnciens partis polltti ques, des partis nouveaux qui apparaîssent maintenent et des
par.tis qui disparaissent de la scene politique de notre rays, ainsi que des rela
tio.ns entre ceux-ci. On souligne que la plus importante mod.ifioation dans la
structure poliltique de celtte periode a ere determinee pair la fondation du Parti
CamiillliDiste Rouma1n qllld a eJ.eve ă une etare superieure le mouvement proleta
rien, revolutionruaire, la lutte des travailleurs pour une solution radicale des
prob!emes sodaux de nobre pays.
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DIN TRADIŢIILE DEMOCRATICE ŞI REVOLUŢIONARE
ALE STUDENŢIMII IEŞENE
AUREL LOGHIN

Universitatea din Iaşi, înfi i nţată în anul 1 860, avea să devină, in
scurt timp, un centru ·ail C'U!ltu ri i şi um an�sm ului, leagăn al spiritualităţii
româneşti. Primii studenţi ad Universităţii ieşene aveau să pai'Itidpe în
mod activ, ca cetăţeni maturi, la marile înfăptuiri ale societăţii româ
neşti de după Unirea Principatelor : des fii nţare a iobăgiei,
cucerirea
independenţei, afirmarea şi dezvoltarea m işcării muncitoreşti şi socialiste.
Antrenaţi în oper.a de ediifioame a iR10mâ n iei moderne, studeillţii Uni
versităţii din Iaşi se vor preooupa, încă de !la început, de întemcic!"ca
propriiloc lor organizaţii . Astfel, după două încercări - din 1863 oşi
1870 - de a în:(iiinţa o societate studenţească \ la 5 marti e 1 875, un
prin tre care se
grup de studenţi, ounoscuţi prin vederile l01r înaintate,
afla şi Eugen Lupu, 18JU constitui t "Clubul studenţHor Universităţii din
I a şi " . Bugen Lupu va milita, in an H următori, pentru a atrage acest c l ub

rindurile cercurilor sociailiste 2•
Manifestînd, pe lî ngă preocupări cultural-ştiinţifice, interes pentru
problemele social-politice ale ţări i , membrii Clubului au org81Ilizat o serie
de conferinţe, au deza�probat co n ve nţia come:rdală ce Îlrma să se înch eie
cu AuSJtro-Ungaria. Acest fapt determină proteste vehem e n te din partea
lui Titu Ma i01rescu , ministrul instrtJJC ţiuni1i, care, nemulţn.uni t de po z iţi a
studenţim ii ieşene, telegrafia rectorului Universităţii că nu poate "tolera
amestecarea în politică militantă din partea studenţilor" 3•
Reluind
această problemă, în şe d inţ a Camerei din 2 februmie 1 876, Titu Mai o
rescu atribuia atitudinea studenţilor ieşooi lui Simion Bă rnuţiu şi altor
în

1 D. Becle5C'U, Universitatea din Iaşi de la 1 860 pînă la 1918. in volumul
Contribuţii la istoria dezvoltilrii Univers!tilţii din Iaşi, B ucureşti, 1960, p. 202, 203.
2 Ion Popescu-Puţuri, Tiltu Georgescu, Purtiltori de !lamuri revoluţionare,
Editura ştiinţifică. Bucureşti, 1971, p. 48.
3 D. Berlcscu, Op. cit., p. 204.
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profesori care au favorizat pătrunderea ideilor social-politice în Univer
sitatea ieşeană 4•
Prirrl amii 1 8 78-1 8 7 9 , dill1. Clruhul studenţilor, cu 011'\ienbalre general
democratică, se va desprinde un grup de studenţi , situaţi
pe poziţia
cereurilor socialiste, constituind o societate a stJudenţi1or de la Universi
tatea ieşeană . Intre membrii fondatori se a:li!Jau fraţii Ion şi Gheorghe
Nădejde, Eugen Lupu, ş.a. Mai tî:rz iu , găsim în aoeastă s ocie tate , ca mem
bri activi, pe profesorul Th. Speranţia, studenţii C. Mille şi Al. Bădărău,
din iniţiativa cărora se va organiza primul Congres al studenţilor din
România, la Focş.ani in anul 1 880. Tot 1n acest an, a avurt loc �i o grevă
la Uni,veDsita•Lea ieşeană, oatre .s-a s·o1dat oe'IU .îmoouirea rector.ull ui •reacţio
nar P. Suciu, care, prin comportarea sa brutallă, lezase demnitatea tine
retului universitar 5•
Sărbătorirea unui decen.iJu de l.a Comuna din Paris, în plimă�vara
anului 1 8 8 1 , va prilejui o importantă afirmare a studenţilor şi profeso
rilor Univers�tăţii ieşene.
Cercul socialist din I aşi , in care a ctiva u numeroşi profesori şi stu
denţi de la Uni versitate, se pregăteau aoum să organizeze, cu toată îm
potrivirea cercurilor guvernante, o sărbătorire d�osebită : prin auv1ntări
în oare să se evoce faptele de eroism ale comunarzilor, prti.n cîntece re
voLuţionare, prin arborarea steagului roşu. I nte rvenţia brutală a poliţiei
duce la arestarea participanţilor, i•ar ConsiJiul universitar, intrunit pPntru
a lua in discuţie pa r t ic i parea studenţilor Universităţii la anivernare, ho
tărăşte elimina rea studenţilor Const. Mille şi AL Bădărău "ca prooovă
duitori de idei su bvers ive pentru o rd i nea stabilită" 6•
Evenimentele de la Iaş i au făcut obiectul unor ample discuţii in Ca
mera deputaţilor, unde Titu Maiorescu se rid:Lca împotriva propagandei
care se făcea între studenţi considerind că aceasta ,,nu poate fi permisă " 7.
In tl!I1Tla presiunilor autorităţilor reactionare, juriul universitar, "in ma
joritate oondamnă pe I . Nădejde ca foarte grav compr om is la destituire :
iar pe Gh. Nădejde, ca mai puţin g�rav coanpl'om'is, la LSJuspendare DJeli
mitată" 8•
Protestînd impotriva încălcării legii de către j uriul profesoral , 1. şi
Gh. Nădejde cereau corpuLui profesoral, deputaţilor , senatorilor, presei
să ia atitudine împotriVIa sentinţei nedrepte. ,,Noi sîntem convin�i, spu
neau ei, că am ]ost condamnaţi numai pentru că sîntem socialişti. Prin
apllicarea sentintelor se începe persecuţia în contra socialiştilor români" 9•
Alarmate de amploarea răspîndirii ideilor socialiste �i de creşterea
numărului de ade renţi la mişcarea revoluţionară, oerouri!le oonducăt.o are
din România s-au g.răbi.t să ad opte , la 7 apri li e 1 8 8 1 , legea expuJzării,
intrată în istorie sub de l11Ulll irea de "legea asupra s trăinilor" , ca.I'e a fost

4 Ibidem.
la Iaşi în 1881 a Comunei din Paris, "Analele
s A. Loghin, Aniversarea
ştiinţifice ale Universităţii "Al . 1. Cuza" din Iaşi, Istorie, Tom. XI, 1965, p. 120.
6 C. Miile, Dinu Milian, Bucureşti, 1887, p. 290.
7 Barbu Lăzăreanu, Cîntăreţi ai Comunei din Paris, Buc., 1948, p. 19.
B Procesul fraţUor Nădejde inaintea juriului universitar, Iaşi, 1881, p. 3
9 Ibidem, p. 23.
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folosită nu numai impotriva străinilor, ci şi împotriva românilor de peste
graniţă, oare activ:au în ţară , sosiţi din T ransilvani a , Macedonia, cit ş i
impotriva evre�lor ce erau nă souţi în România.

Aplicarea legii expulzărilor demonstra încercările cercuri lor guver
nante din România de a reprima împotrivirea elementelor democratice, de
a în ăbuşi mişcarea socialistă care lua amploare. Aceasta a făcut pe socia
l i şti i români să l upte în mod hotărît î m po tr i va expulzărilor, transformînd
acţiune a într-llln punct pro gram ati c . Represiunea exercitată de cercurile
guvemante împotriva s ocialiştilor , prin aplicarea legii expulzări l or , măsu
rile dure ale conducerii Universităţii nu au putut stăvili dezvoHarea miii
cării socialiste, activitatea progresistă din cadrul Un i ve rs ităţii ieşene.
Numai la cîteva 1uni de la repres.iunea din martie. la J,aşi apare, la
1 iulie 1 8 8 1 , primul n umă r al revistei "Contemporanul", tribună de luptă
şi de ră5ipln.di<r.e a idletit!Jou: m.au-XIiste :ÎIIl Î>111 tDeaga ţară .

,Perioada de J,a sfîrşitul secolulrui al XIX-lea şi în cep utul secolului al
XX-lea cunoaşte o activă partic ipar e a tin eretUi1ud studios ieşean la acţi
unile cu caracter progresist ce se d esfăş u rau acum in ţară.

Izbucnirea şi desfăşurarea marii răscoale ţărăneşti din 'anul 1 907 a
s tîrnit lilil putem� ecou în rîndurile studenţimii şi intelectualităt.ii ieşene.
F aptul că mulţi dintre studenţii şi intelectualii ieşeni proveneau de i a
sate ş i cunaşrteau hillle oonJdiţiile rocmom:ice ş i socilaile în oa�re emu nevoite
să trăi� masele ţărăneşti, a făcut din ei nu numai simpatizanţi ci hotă

rîti susţinători ai marii răscoale.

Societatea studenţească "Unirea" a lansa.t un înflăcărat manifest i n
care, după ce se ară>tau oauzelP. oare au determinat ridicarea ţărănimii
impotriva nedreptelor rin d uieli , sublinia, in mod semnifi.cativ : "nu uitaţi
că oea m a i mare parte dintre noi sintem fii răs.ou:l:a:ţilor ". Manif,estul
exprima nu nurnari sirm{Piatia studenţi:l01r ieşeni faţă de răsaulaţi, d in
s emna, m aoeliSIŞi biimp, Ull1 ald.tevărat [1!1Jdemn pentru sprijinirea lor, luoou
ce S-ia şi fălout î111 judeţul laJŞi.
Arestarea nnor studenţi, care se afLau în satele din j ude ţ pentru
a sp1'1jini moral pe răscuLaţi, a determinat declanşarea unei greve stu
denţleşti, cail.ifiootă în Cameră, de căt:Jre Tache Io nescu, dTept "revoluţio 
nară". Aceastla cerea reprimarea imediată a grevei s tud enţilor de 1a
Universitatea ieşeană 10• Studenţili ieşeni s-au rtidioat ou hotărîre împo

I:Jrliva crimelor şi besUalităţilor săvîrşite de "apărătoru ordiirii sociale" din

România.

Animată de tradiţJ.i.le sale revoluţlionare şi democratice , studenţimea

ieşeană avea strînse legături cu m i şcarea
interesant de

remarcat

mundtorească şi socialistă. Este
în litere şi d re pt Mihai·!

faptul că studentul

Gh. Bujor, de la Univ ersit ate a din Iaşi, a semnat, in paginile ziarului

"România Munci.toare" arhlcole în sprij inul ţăranilor răscul aţi , ca şi
cunoscutul ape-l "Către concentraţi şi rezervişti" , din m artie 1 907. Expri10 Georgeta Tudoren, Iaşul în timpul răscoalelor ţărăneşti, "Cronica", din 25

februarie 1967.
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mînd poziţia mişcăriti m uncitoreşti

faţă de

zguduit opin:ia publică progresistă 1 1 •

răscoailă , aoeste articole au

Pentru atitudinea sa curajoasă, de sol[daritate c u ţăT'&lii răsoul•aţi, la
ordinu l ministrului inskuc�iunii, l ui M. Gh. Bujor i s-a lu at dreptul de
a s•e pl"lezenrta la ,sesiunea de examene ffn Luna iun i e, fiind aver:tizat 1că dacă
nu se va " cori j a " va fi depărtat de la Universi tate 12 •
Anul 1 907 ad augă , astfel, t�ad iţii lor de luptă democratică şi revolu
ţionară ale s tu d e n ţimii ieşene încă o pagină gl orioasă .

Iaşul, oraş cu vechi tr:ad:iţii istorice, f.ocar al culturii româneşti, a
privit cu multă simpatie toate ac�iunile ce mergeau î n î ntîmpinarea reali
zării ma,rii spe.Panţe a pcporului român - făurirea uni1tăţiti sale statale.
Gilli•versitatea ieşeană a spridinit, în acest sens, toate acţiunile studenţilor,
Senatul universitar 'acordîndlu-le aula pentru a se putea întrUJni şi sfătui
cum VIa trebui să se man1feste studenţimea faţă de apropiata î n făptuire a
ideaJ.ulu!i de unitate na�onală 13• In aceea.şi şedinţă, d i n 22 octom brie 1 9 1 8,
Senatul univ�rs i ta r a disou:tat măsurile privind solemnitatea d eschi derii
cursurilor universitare, IÎ!nsistînd să se dea acestui eve nim ent "rm caracter
deosebit, potrivit marel ui eveniment istoric naţional, care e pe caile de
înfăptuire" 14• In acest sens, Sen.atUil unliversitar oerea cunoscutu lui pro
fesor Dimitrie Gusti, de la Facultawa de Litere şi Fi loz ofie , ca d i sertaţi a
de deschidere a cursurilor "să f,ie în l egătură şi în cadru:! mari lor zile pc
care le trăim" 15 •
Universitatea ieşeaonă a sprij init pe tinerii romârlli transilvăneni,
vO!l.untari pe :flront, î n vederea solu ţionării favocabile a cereri10'l"" pentru
echiva1a.rea s tudii·lor făcute în Austro-Ung.ari a. Li se dădea astfel posi
bilitatea ca, odată ·cu terminarea osti,lităţilor, să se poată î nscrie la
cursuri 16.
Universitatea i�eană, urmărin d pregătirea cad relor de care socie
tatea românească postbelkă avea nevoie, a intervenit pe lîngă primul
ministru pentru demobilizarea unor studenţi, între care se număra u
mulţi transi·lvăn.eni 17 • In raportul către primul ministru, rectorul cerea
ca oei pes1te 600 d e studen<ţi să fie mobili:zJaţi 8Cillllll La Unirvel'Sitarte
"unde, între profesorii lor, în săHle de prelegeri îşi vor face datoria mai
cu fOil.os pentru neam decit 'pe HlilÎJa reg imentu1ui unde steagul sfint al
ţării , după ce ne-a călău zi t cu cinste paşili. . . . de acum culorile lui scăl
darte m �bastruJ. cerului , sfinţite în roşul sî ngelui vitejHor adonniţJi şi
purtate deasupra holdelox aurii al e strămoşilor noştri , vor trebui să ne
deştepte mai stărUJitor şi mai putem..iJc datoria ce o aveam cu toţii pen11 Pr esa muncitorească şi socialistă din România, vol. I I (1900-1921), partea
(1900-1907), Editum politică, Bucureşti, 1966, p. 191.
12 Arhiva istorică centrală, Ministerul de Interne, Fond Direcţia poliţiei şi
siguranţei generale, dosar nr. 80 /1907, f. 48.
13 Arhivgle Universităţii din Iaşi, dosar 7 A / 1918, f. 46 şi verso.
I

14
15

Ibidem.
Ibidem.

16 Loc. cit.,

dosar 1 /1918, f. 316-319.
f. 1 1 0- 1 1 1

17 Loc. cit., dosar 7 j1918,
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:luminarea, povăţuirea înţeleaptă şi îndulcirea cît mai neînUrziată a
nevoi:lo.r noro dului nostru de la ţară" 18 •
Anii marilor bătălii revolluţionare din 1918-1921 au făurit luptători
de prestigiu , oare au aV'I.lt un rol important in organizarea proletariatului
în lupta împotriva exploatării. Prin� figurile de luptărtori care au intrat
în istoria Juptelor revolu�onare se numără şi studentul faooJI.tăţii de litere
de la Uni versitatea din I aşi , Timotei Marin, oare devilne, în curind, un
apreciat m i l itan t comunist, fiBpt care""'.Î va atmge prigoana di n partea poli
ţiei şi siguranţei.
Sub înrvilfliuirna de a fi tSIIlltrenat s:tudenţili iln adtilvitatea revoluţion.a�ră,
de a fi încercat să stJaibiJească , în mod clandestin, legătura între socialiştii
locali şi organlizaţiile comuniste , Tim o tei Marin es� arestat şi implicat in
procesul din "Dealul Spirii", deşi nu participase la Congresul de consti
tuire a Partidului Comunist Român 19•
Eliberat in urma protestelor opiniei pu blke, care a obţinut, după
cum se ştie, amnistierea celor implicaţi in procesul din "D ealul Spidi" ,
Timotei M m-in şi-a desfă ŞII.ITat , neabătut, in continuare, activitatea revo
l u ţi onară in cadrul Blocu1ui Muncitoresc-Ţărălllesc , a Si nd icatelor Unitare,
a Aj utocului Roşu şi a altor organizaţii democra:tice, conduse sau tndru
mate de P.C.R., a contribuit la apariţia zila:rUJlui "IaşUil socialist " , "Facla" ,
ool<aborind 'la ziJarul "Socialismul", "D e zrobirea " ş.a.
Nevoit să emigreze in anul 1 928, el şi--a continuat activ·iltatea revo
luţionară şi dincolo de h otarele ţării ; a participat la Congresul al V -lea
al P.C.R.
In peri oadla dintre cele două războaie mondiale şi i n România, ca şi
în ailte ţări ale fumii, s_,a desfăşurat o pUJternicii luptă intre forţele revo
lu ţionare şi democratice, pe de o parte şi forţele fasciste, pe de alta. !n
această peri oadă de mare încleştare, un rol de seamă 1-a wut ti neretul,
iar in cadrul lud sbudenţimea.
Continuind rtradi ţiile revoluţionare şi d emOCU"atice ddn perioada de
pînă la primul război mondial, ol"'ganli2'Jaţia revOiluţionară a tdneretulu i
român, a desfăşurat, sub conducerea P.C.R. o vastă acti·vitate politică,
ideologică şi, mad ales or.ganizatollilcă în rinduri,le maselor de ti.Jnere t,
constituite din muncitori, intelectulali, ţărani etc. UnUll. dintre meritele
fu ndamen tale ·ale UTC-IIJllUJi a f ost şi faptutl că, prin activitatea desfă 
şurată, a mift�tat pentru a scoate m asel e de studenţi de sub influenţa
nefastă a ideoLogiei !fasoiste. U.T.C. a reuşit, totodată, să atragă tine
retul de partea lUiptei revoluţionare, dusă de proletariatul român, pen
tru apărarea instituţliilor democ11atioe, impotriva pericolului crescind al
fascismuJUJi, pentru apărarea libertăţii, inde pendenţH şi suverani.1tăţii
naţionale a ţării noastre.
Sturlooţim e a democrată dm Româ nia, la care s-au aJ.ă.turat studen
ţii ieşeni, s-a afirmat ddn plin in această pe�rioadă pe arena vieţii poli
tice româneşti . Stu den ţii ieşend s-au solidarizat cu 1upta muncitorilor
oeferi!�i din anul 1933. Astfel , intr�un manifest, 1ansat la 18 ianuarie

1a Ibidem.

19

FI. Dragne, Timotei Marin, "Anale de istorie" nr. 5 / 1967, p. 1 1 2.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

274

AUilEL LOGHIN

6

şi ilntitulat " Că tre toată st u denţimea săracă drin Iaşi" se protesta împu
triv'a arestăriil o r conducătorilor e roioolor lupte din febru:arîe, s e atră
gea atenţia asupra periool:wui pe oa.l'e-1 prezenta fasoismul.
Studenţii ieşeni au partdcip at activ la lupta revendica1liivă , la a cţi
unile d€rnocratic e şi antifasciste din perioada care a mmat. Allic i, în
miljlooul studenţilor ieşeni şi-a inceput activ i tatea :revoluţionară, cUii1 os
cuta militantă antJifascistă Elena Pavel , devenită apoi activistă de partid
20•
a· orgaJnizaţiei Bucureşti
La Universitatea ieşeană, la facultăţi le de litere şi filozofie, drept,
agronomie, medicină ş.1a. ootiMaJU ce1u,le U.·T .C . , sulb a că rei conducere
elementele democratiice îşi î n tăreau poziţiile în lupta împotriva huH
ganismuLui legionar, care pie11dea tot mai mult di n influ·�n ţa nefastă
exercitată asupi'a 1unei 1nfime minori tă ţi din rî ndrnhle studenţimii.
Tineretul universitar ieşean, s ub influenţa organizaţiei U .T.C. di n
Ui111ivernitate, s-a :r:iidkat 'cu hotăriire împ:YtriiVa fascismului. Int:r-un
m�t difuzat în Universitate, în perioada crizei econ:omice, semn1at de
"studenţimea săracă i eşeană " , se arăta că "fascismul înseamnă ură, bru 
talitate, abdicare inteLectuală, obscllll'la!l1tism, înşelarea celor m llllţi şi ob!ij
d u iţli " .
Siglllf'anţla urmărea activitatea studenţilor comunişti din căminele stu 
denţ�ti aflate in străzi le Sărărie şi Arcului. Agenţii poliţiei şi si g uranţei
informau că i n rmele �ocuinţe din str. Morilor , Socola, Apedruct se adună
tinerii muncitori şi studenţi care desfăşoară o activi tate revoluţiO!Ilară 2\ iar
pe străzile Toma Cozma şi VasHe Conta s-a u găsit nouă manifeste comu
niste cu semănătura celulei UTC din Un:ive!'1Sitate 22• Ei Sle6izau conducerea
Unăversităţili asupra încereărilor de ·răzwă ti re ale unor Sltudenţi , ca şi asu
pra iln:muenţei pe care o exercită concepţiile acestor tineri asupre masei

studenţeşti.

Studenţii democraţi ieşeni au II'edactat, in anul 1 9 3 1 , Zliarul " St u
denţimea :nouă", iar în amcl 1 932, " Viaţa umversitară" , :urmări nd prin
articolele publicate în aceste periodice clarificarea
ideologică a studen.

ţimii 23•
Tot în această perioadă, stu denţii democraţi ieşeni coootituie cunos
cuta asociaţie progres is tă "Anatole F11�11n'ce" , care a desfăşurat o impor
tantă activitate i n răs pî ndirea ideilor iillaintate, democratie€.
Privind activitatea progt"es·istă a studenţilor drept pal1te a 1UlPtei
impotriva :fJascismuLui, pentru apărarea culturii şi 'Hbef'tăţi l or demo
cratice, partidul comunist mmărea, în �i timp, formarea u nei i.nte
leotuali:tăţi demQCI'Iatilce, prog resist e, capabile să educe noi:le generaţii in
20 Gh. L Ioniţă, Din activitatea studenţilor democraţi şi antifascisti din România, "Studii" - revista de istorie nr. 1 j1972, p. 23.
2 1 A. Loghin, Despre situaţia şi l-upta maselor muncitoare din Moldova in anii
crizei economice, Analele ştiinţifice ale Univ., "AL I. Cuza" din Iaşi, Tom. XV,
1969, fasc. 2 p. 225.
22 Arh. st. Iaşi, Fond Parchetul general al curţii de Apel Iaşi, anul 1934,
dosar 1, fila 257.
23 S Davicu, Din munca politico-educattvă desfăşurată de către UTC sub
îndrumarea PCR in rîndurile studenţimit ieşene, (1931-1933), Anale de istorie
nr. 2/1963, p. 24.
·

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

7

TRADIŢII REVOLUŢIONARE ALE STUDENŢILOR DIN IAŞI

275

spirituJ. idei lor de Hbertate şi p rogres . Exemplul de luptă al prof es ori lo r
universitari ieşeni care , în imensa lor majoritate se s itu aseră pe poziţii
inalin.tatJe , demoona!tliae a ccmtribuit l1a eduoar.ea studenţimii �.eşene ·in spi
ritul luptei împotriva a tot ceea ee era retrograd , reacţionar. Numele
unor oameni de ştiinţă ieş eni , pedagogi renumiţi , care au d es fă� urat o
bogată aativitJate pe tă•rl'liiTl obştesc, owre au mi:li:ta:t consoove111 t peilltru
apărarea şi dezvOltarea tradiţiilor democratice ş i revolluţiona100 au consti
tuit un exemplu şi un .îndemn pen tru generaţiille de s buidenţi ieşeni,
aflaţi în pe rioada interbelică pc bănci le institutelor de învăţămînt supe
rior din acffit oraş ou vechi trad iţ ii revoluţionare. Ne vom ·referi , d es i
gur , la n umele cele m ai semnificative ca Paul Bujor, C. I . Parhon, Petre
Constatinescu-Iaşi, Radu Cernătesou , Gh. Agavri loa iei , Const. Ba1muş,
Traian Bratu, G. Ibră il eanu , Iorgu I ordan, Al. Myller, Al. Philippide,

Ştefan Nicolau, Petre Andrei, Dan Bădărău, Al. Claudian, Vasile Mîrza,
Andrei Oţetea, Mihai Ralea, Vasile R[şaan1u, Simeon Sani�elevici ş.a.
Blementele îna intate din rîndurile studenţimi·i ieşene, aflate sub
influenţa organizaţJi.ei oomUI11iste de tineret, condusă de P.C.R., şi- au afir
mat, priln acţiunile de luptă , poziţi a lor îna intată î n problemele care
[rămîn tau societatea românească din pe rioad a interbelică. In afinna
rea acestei poziţii, studenţimea îna i1r1tată ·ieşeană a foot nev·oi:tă să
invingă n umeroase pi edi ci şi greUJtăţi. El-e era u determinate atît de
t.2roarea exercitată oouiiJ!ra mase�or populare
de 'Către �a�pareltul de
represiJUne, cît şi de acţiunile grupărilor fascist e , de legionari, care au
:.�rmărit să a tragă de pa rtea lor diferi t e categorii de t ineret printre

care

şi

studenţi.

Desfiinţarea U.T.C.-ului , măsură adoptată la indi'Caţi a I nternaţi o
nalei Oomuni:ste a Tlirueretn.l'lui , în q:;er i101alda 1 936-1 939, a avut urmări
grele pentru d�ăşurarea mi1şcării antifasdste de tineret, în atrage
rea m as ei de tineri la lupta pentru apărarea i n teres elo r sociale şi naţionale 24•
Ho tărîre a Partidului Comunist Român de a reînfiinţa Uniunea
Ti nel'etuliUJi CIQI!Tl:unis.t, �n anu l 1 939, ootilvi,batea des,făşumrtă de tovară9ul
Nicolae Ceauşescu în fruntea ComitetuLui de reorga:irumre a U.T.C. au
dete rminat creşterea combativităţii întregului tine�ret, susţinerea unor
importante acţi·uni ale partidulUJi comunist împotriva exploatării, împo
tri va f•ascismuilui în ascensiune. " Intotde auna, de-a lungu:l trecutului
frămîntalt al ţării noastre, subli nia tovarăşul Nico l ae Ceauş escu la Con
ferinţa Uniunii Asoci aţiilor Studenţillor din februmie 1 967 , tineretul s -- a
aflat, laolaltă ou oele mai înaintate �rţle ale socieltăţii, in primele rîn
duri ale lUiptei pentru eliberare naţională şi sociailă, pentru progres şi
cilviliz;aţie, pentru dezvoltarea şi prosperi tatea patriei" 25•
Un alt as.pe ct i mportant al acti v�t ăţii revoluţionare şi dem ocratic e
desfăşurată de elemetntele î:naintate din rirudurHe s tudenţim ii ieş ene a

24 Gh. I. Ioniţă, Consideraţii privind lupta democratică, patriotică, antifas
cistă a tineretului din Romdnia in anii premergători celui de al doilea război
mondial în volumul Tradiţiile revoluţionare şi educaţia tineretului, editat de
Centrul de cercetări pentru problemele tineretului, Bucureşti, 1970, p. 44.
25 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul desăvîrşirii construcţiei socialiste,
voi. 2, Editura politică, Bucureşti, 1968, p. 204.
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fost prezenţa multora dintre studenţi, în afara "Frontului Studenţ esc
Democrat", în rindurile org:anizaţii!OII" de masă legale, înfiinţate sau
indrumate de partidul comunist : "BloouJ. democratic", "Comitetul :naţio 
nal a:ntifascist" , "Liga muncii", "Liga coilltra prejudecăţilor" , "Madosz",
" Comi tetul antiTăzboi nk " , "Amitcii U.R. S.S.", " Frontul Plugarilor" , "Comi
tetele pentru apăir1area an tifasciştilor " , "Comitetul româ n al Re uniu ni i
universale pentru pace" , "Uniunea demoCI"atică", "Uni:unea Patrioţilor" ,
"Apăra:rea Patriotică" etc . Elementele democratice dim. r i nd urile studen
ţilor ieşeni au activat, sub cond UJCerea U.T.C., în cadrul tineretUJlui aces
tor organiz,aţii pentru unirea eforttllrHor irutregii mase studenţeşti ieşene,
in lupta pentru dreptu ri şi li be rtăţi demoonatice, impotriva pericoLului
crescînd al fascismului , pentru apărarea intereselor naţionale ale po
porului român.
Ceea ce se impune a fi s ubli!niat este f apt ul că la Ia�i, ca şi 'in
intreaga ţlară, unitatea de acţiune a tinere t ul ui studios s�a realizat în
proc e�m l desfăşurării unei largi m'iş.Cări democrati'tc"e studenţeşti, în
cadrul lllltllil or intruniri şi demonstraţii cu caracter demooralic şi antifas
cist. Dacă în unele cazuri, uni tatea de acţi une a tirneretului studenţesc
ieşean n-a putut fi realizată, ac easta se datoreşte, îrutre altele, lipsei de
înţelegere din partea unor cond ucMori ai diiferiteUor grupăJri şi organi
zaţii studenţeşti, care nu întotdeauna au înţeles semnificaţia mometnJte
lor istorice prin care trecea România.
Viaţa şi activitatea uteciştilo r , oare au militat în mij locul studen
ţimi� ieşene au reprezent at şi reprezintă exemple demne de slujire cu
dev otam ent de cătro tineretul studios a intereselor poporului român .
Studierea

vieţii

şi

activităţii

foştilor

uteci-<jt i

care au activat in

studenţilffii i, oOIIlS titui'e un puter
generaţii în spiritul ideilor socialis

perioada �c.tivă la Iaşi, în rirudurriJlie

nic mijloc de educaţie ,a tinerei
mului ştiinţi:fik şi al luptei pentru bunăstarea poporului român, în spi
ritul dragos·tei faţă de patri e, faţă de popor.

Alături de tineretul stu dios din întreaga ţară , studenţilffi ea ieşeană
a partidp.at la mişcarea antifascistă şi antirăzboinică a întregului popor
pentru salvarea patriei de pericolul fascismUilui şi hitlerismului, perutru
apărarea independenţei naţionale, a integrităţii teritori ale şi a suve
t·anităţii.
In momentul izbucnirii războiului hitlerist, în Universitatea din Ia�i
aciivau, sub conducerea organizaţiei hx:ale a P.C . R., organizaW,i ale parti

d ul ui comunist Ia

fact11ltăţile de

drept;

litere, filozofie, medicină.

NemulţJumirii maselor îm potril\na războiuJ.ui hitlerist li s�au adăugat
şi protestele studenţimii ieşene, care a demo nstrat , la sfîrşi,tul anului
1 94 1 , împotriva ocupării căminelor de către trupele hitleriste 26• In
toamna anului 1943 a fost judecat la Curtea Marţrlială procesul unui grup
de studenţi pentru că "a afiş·at pe pereţii coridoarelor de la Uniwrsita
ltea
26 S. Davicu, Din lupta maselor populare din Iaşi impotriva dictaturii miU
tara-fasciste p a războiului hitlerist, "Anale de istorie" nr. 2/1964, p. 57.
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di.Jn Iaşi manifeste care aduceau acuzaţii mareş.ail.ului Antonescu fiindcă
trimi1:ea ostaşii rla moarte pen1lru o cauză ce le este străoi.Jnă" 27•

Prin acţiunile potriVII1ice fascismului şi războiului, studenţimea din
Iaşi a îllSIClris o pagi.Jnă glorioasă în 1Ulptele revoluţionare şi democratice
din perilooda interbelică. Ea �Şi-a manid'estatt astfel, !îniCă o dată , patriotis
mul fierbinte, hotărîrea de luptă , eroismul de care a dat dovadă tineretul
din Româ·nia în monrentul în care fascismuQ şi războiul au ameninţat
libertatea, independenţa şi suveranitatea patriei noastre.
In cad ru l luptelor desfăş.UTate de tineret, sub conducerea P.C.R.,
in pe.rd.IOOida i nrte.rbeldiCă, s-<a f·oomat un detaşamerut de revolurţion.ari căliţi,
devotaţi cauze<i socialismului, car-e şi-au adus o importanrtă cOntribuţie
la �upta îlTllpiOitriva fascismululi şi războiulud, la lupta pentru oucerirreo
puterii şi construirea societăţii socialiste. Mulţi dintre ei proveneau din
rl.n.durile tiinere1lulu1 studios de la Unirversibatea ieseană. Vom am�nrt.i
aici doaT aîbelva nume oa A•leX!andru Bîrlădeall11u , Al. VoittnOIViiCi ,
28•
C. Gh. Dimitriu, Gh. Diacornescu, G. Ivaşcu .şi mU!lţi alţii
Allături de tineretul democrat şi revoluţio n ar din înbreaga ţară,
studenţimea din Iaşi şi-a manifestat, ca şi masele de studenţi din cele
lalte centre universitare din România, s.olidaritatea cu ocţiunHe de luptă
desfăş.urate de tineretul şi studenţimea democrată şi antifascisrtă din alte
state. Delegaţi din centrele universitare din ţară au participat la congre
sele internaţionale antifasciste şi antirăzboinice.
Ecou:l acestor acţiuni de solidaritate internaţională s-a reflectat în
paginile presei timpului .
Studenţimea din laşi a participat, alături de ti nere tul democratic şi
ant ifascisrt din România, la activitatea unor organizaţii de masă, care au
activat in scopul s prijinirii luptei antifascistle şi ·cmtihi\tleriste din alte sf.alte.
Dinrt:re acestea amintim : "Comli!tete!e pro-S pan i.a " , "Amicii Franţei".
,, Co m i tetele de solidaritate cu poporul chinez",
" Amici i Cehoslovaciei",
,,OomHete'lle pentru aj utonarre a Abi·.:;inirei" ş.a.
Alături de intelectualii din I·aş i, care au contribuit prin activitatea
lor publicisică la demasoarea fasci�rului atît pe p�an intern, cît şi ill'lter
naţional, studenţii ieşeni au semnat, in revistP.le şi ziarele democrate din
acest oraş, articole in care chemau la luptă împotriva agi taţiilor revan
şarde şi revizioniste ale fasciştilor germani şi ale satel iţil or lor. Experienţa
de luptă dobîndită de întreg t inertul studenţesc di n România în pCTiooda
interbelică a con tribuit la intensificarea acţiunilor împotriva dictaturii
militara-fasciste, pentru salvarea patriei din cat as trofa in care R omâ n ia
fusese împinsă.
Tineretul ţării noastre, în rîndUJrile căruia studenţimea s-a afi rm a t
ca o conseoverntă forţă a!1ltifasaisrt ă, şi-a und!t efort!UrHe ou celre ale între
gului popor, participî n d cu arma in mînă la eliberarea României de sub
·

27

Ibidem, p. 57-58.
.
28 A se vedea pe larg relatări despre' acţiunile desfăşurate de studenţii revo
luţionari şi democraţi din Iaşi în perioada interbelică in lucrările lui Al. Voitin,
Timp eroic, Ee! . "Junimea" Iaşi, 1971 şi G. Ivaşou, Jurnal ieşean, Editura "Cartea
nomânească", BUC'lllreŞt i. 1 971 .
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jugul ocupanţilor hitlerişti, continuînd apoi lupta pînă la capitUJl.area Ger
maniei naziste.

In anii de după cel de al doilea război mondial, stude.nţimea ieşeană,
1:1eînnodînd firul tradiţiilor democratice şi revoluţionaT€ ale tineretului a
participat, în cadrul "Frontului Democrat Unirversitar" , Î•nfiinţat în anul

1 946, şi apoi în cadrul "Uniunii Naţionale a Studenţilor din România' ' ,
(U.N.S.R.) la viaţa politică ş i social-obşte·ască, afirmîndu-se c a un fa cto r
de democraţie şi progres.

Participînd cu entuziasm, alături de întregul popor, la rezo•lvarea pro
blemedor cu care era confruntată societatea românească după cel de al
doiilea război mondial, studenţii ieşeni au participat activ la lupta împo
triva reacţiunii care încerca să transforme studeţimea într-o masă de
IDaJnevră, la lupta pentru democratizarea vieţii universitare. Impletind
această acţiune cu l upta întreguJJui popor pentru consolidarea regimului
democrat popular, studenţimea ieşeană, î n rîndurile căTora se afirmau
studen ţii comuniŞ'ti, a militat peontru unitatea de •oovrune a studenţimii
democrate din întreaga ţară, pen.tru scoaterea de sub influenţa reactiunii
a acelor studenţi şovăielnici, neînerezători î n forţele democraţiei.
Afirmîru:lu-se ca fa:otori activi pentru promovarea virtuţill or cetăţe
neşti, pentru participarea alătUJri de în�gul tineret la opera de recon
strucţie a ţării, studenţii ieşeni s-au prezentat la Cong resu l de constituire
al "Frontuilui Democrat Univers itar" cu un bilanţ de importante reali
zări.
Pentru angajarea patriotică �n această mare acţiune, la Congresul
F.D.U., din ·iunie 1 946, delegaţiei ieşene i-a revenit cinstea de a prezenta
raportul cu privire la reconstrucţia ţării 29•
Activitatea studenţilor democraţi ieşeni , care s-au avîntat cu pasiune

şi elan tineresc Ia opera de reconstrucţie a 1,.ării distrusă de război, a
constituit Uiil pu ternic imbold pentru cei ce au venit pe băncile Univer

sităţii după victoria revoluţiei democrat�populare, pentru cei care au
fost antrenaţi, apoi, în opera de făurire a noii orînd.uiri, orinduirea
sociailistă.

In contextul evoluţiei
revdluţion.alrle,

a

progreSJUlui

societăţii

noastre

neînbrerupt,

pe

linia

SJtudenţimea

un loc important. Prin larga activitate social-politică

transformărilor

i-eşeană

ocupă

a profesorilor şi

studenţilor, centruJ universitar Iaşi, unde a luat fiinţă prima universitate

românească, azi cu mai multe institUite de mvăţămint st.llperim , se situează
la înăilţimea cerinţelor epocii. Tradiţiile demooratice şi revoluţionare ale
Iaşului, puternic centru al culturii înaintate, stau chezăşia marilor împli
niri ale României oontempoi"ane la care şi studenţii ieşeni se consideră
părtaşi .
29 Autorul acestei comunicări, pe atunci student al Facultăţii d e Litere
şi
Filozofie a Universităţii din Iaşi, a prezentat, in cadrul Congresului, raportul
despre Participarea studenţilor la opera de reconstrucţie a ţării. Tot atunci a
rost ales vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Frontului Democrat Universitar.
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TRADIŢII REVOLUŢIONARE ALE STUDENŢILOR DIN IAŞI

DtMOCRATIQUES

ET Rtv OLUTIONNAIRES
DE IASSY

DES

279

tTUDIANTS

R e s u m e
L'article met en discussion l'activite · deployee par les divers organisations
progressistes des etudiants de Iassy â la fin du X IX-eme siecle et dans l'epoque
de l'entre-deux-guerres mondiales.
Les etudiants progressistes et revolutionnaires de Iassy ont participe aux
combats de classe du proletariat roumain aupres de la classe ouvriere de notre
pays. Tous les evenements revolutionnaires et progressistes marquants de l'his
toire de la Roumanie se sont realises avec la participation active des etudiants
avances de Iassy.
La presentle ebude s'OiCCUpe de la lutlie organisee de5 e.tuddants de Iass y ,
des ses premieres actions organisees en 1875 (Le club des etudiants de l'Univer
site de Iassy).
On souligne l'activite des etudiants democratiques et de l'U.J.C. de Iassy,
dans l'epoque de l'entre-deux-guerres, leur combat contre le regime bourgeois,
contre �es elements faSICi&tes, pour defendre la culture et les droi<ts democreti
ques.
On passe en revue les nombreuses organisations dans le cadre desquelles
ont active les etudiants de Iassy, les journaux et les manifestes qu'ils ont publie.
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fost prezenţa multora dintre studenţi, în afara "Frontului Studenţ esc
Democrat", în rindurile org:anizaţii!OII" de masă legale, înfiinţate sau
indrumate de partidul comunist : "BloouJ. democratic", "Comitetul :naţio 
nal a:ntifascist " , "Liga muncii", "Liga coilltra prejudecăţilor" , "Madosz",
" Comi tetul antiTăzboi nk " , "Amitcii U.R. S.S.", " Frontul Plugarilor" , "Comi
tetele pentru apăir1area an tifasciştilor " , "Comitetul româ n al Re uniu ni i
universale pentru pace" , "Uniunea demoCI"atică", "Uni:unea Patrioţilor" ,
"Apăra:rea Patriotică" etc . Elementele democratice dim. r i nd urile studen
ţilor ieşeni au activat, sub cond UJCerea U.T.C., în cadrul tineretUJlui aces
tor organiz,aţii pentru unirea eforttllrHor irutregii mase studenţeşti ieşene,
in lupta pentru dreptu ri şi li be rtăţi demoonatice, impotriva pericoLului
crescînd al fascismului , pentru apărarea intereselor naţionale ale po
porului român.
Ceea ce se impune a fi s ubli!niat este f apt ul că la Ia�i, ca şi 'in
intreaga ţlară, unitatea de acţiune a tinere t ul ui studios s�a realizat în
proc e�m l desfăşurării unei largi m'iş.Cări democrati'tc"e studenţeşti, în
cadrul lllltllil or intruniri şi demonstraţii cu caracter demooralic şi antifas
cist. Dacă în unele cazuri, uni tatea de acţi une a tirneretului studenţesc
ieşean n-a putut fi realizată, ac easta se datoreşte, îrutre altele, lipsei de
înţelegere din partea unor cond ucMori ai diiferiteUor grupăJri şi organi
zaţii studenţeşti, care nu întotdeauna au înţeles semnificaţia mometnJte
lor istorice prin care trecea România.
Viaţa şi activitatea uteciştilo r , oare au militat în mij locul studen
ţimi� ieşene au reprezent at şi reprezintă exemple demne de slujire cu
dev otam ent de cătro tineretul studios a intereselor poporului român .
Studierea

vieţii

şi

activităţii

foştilor

uteci-<jt i

care au activat in

studenţilffii i, oOIIlS titui'e un puter
generaţii în spiritu l ideilor socialis

perioada �c.tivă la Iaşi, în rirudurriJlie

nic mijloc de educaţie ,a tinerei
mului ştiinţi:fik şi al luptei pentru bunăstarea poporului român, în spi
ritul dragos·tei faţă de patri e, faţă de popor.

Alături de tineretul stu dios din întreaga ţară , studenţilffi ea ieşeană
a partidp.at la mişcarea antifascistă şi antirăzboinică a întregului popor
pentru salvarea patriei de pericolul fascismUilui şi hitlerismului, perutru
apărarea independenţei naţionale, a integrităţii teritori ale şi a suve
t·anităţii.
In momentul izbucnirii războiului hitlerist, în Universitatea din Ia�i
aciivau, sub conducerea organizaţiei hx:ale a P.C . R., organizaW,i ale parti

d ul ui comunist Ia

fact11ltăţile de

drept;

litere, filozofie, medicină.

NemulţJumirii maselor îm potril\na războiuJ.ui hitlerist li s�au adăugat
şi protestele studenţimii ieşene, care a demo nstrat , la sfîrşi,tul anului
1 94 1 , împotriva ocupării căminelor de către trupele hitleriste 26• In
toamna anului 1943 a fost judecat la Curtea Marţrlială procesul unui grup
de studenţi pentru că "a afiş·at pe pereţii coridoarelor de la Uniwrsita
ltea
26 S. Davicu, Din lupta maselor populare din Iaşi impotriva dictaturii miU
tara-fasciste p a războiului hitlerist, "Anale de istorie" nr. 2/1964, p. 57.
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cetăţille , mînăstirile şi �lelalte edificii construite ci ş i pentru liniştea şi
·oondiţHle de vilarţă noi, mai bune, 1pe oare i le-a asi,gt�N"t.

Cetle 34 de victorii i-au dovedit marile calităţi de Sltrateg şi de
tactician. Cimpi il e Moldovei inălbite de oasele duşman i lor săi arătau
lumii intregi că nimerui nu pu1l<!a in tra in ţara sa fără a-şi primi pedeapsa
meritată, iar cei care i -au simţit de atitea ori aocuţişul săbilei şi mîn ia ,
i-au răspîndit faima în lum ea intreagă şi 1-au respectat pînă ce a i nchi s
ochii de veci .
Ştefan cel Mare nu a dus războaie de agresiune, dar atenţia lui era
indreptată şi trează faţă de oricine-i purtea fi duşman. Ou trăd'ătorii , cu
cei care nu-şi făceau datoria, a fost totdeaUJn:a sever. Pentru asemenea
acte grave nici rudele sale n-au fost cxceptate de la pedeapsa merit ată 2•
Calităţile sale excepţionale de

om de

stat,

de c ult ură ,

de mare general

i-au perpetuat memoria peste veacuri. La munte, i n văi şi pe cîmpi i s-a

vorbilt şi se vorbeşte încă de el, despre opera 1ui, fiiTlid slăvit ca ��tnul din
cei mai vitej1, puter nici , generoşi şi înţelepţi conducători de state.
La inceputul celui de al II-lea deceniu al secolului al XIX-lea, cînd
f Gheorghe ASachi a putut deschide clasa de ilnginerie (18 13) în cadl'ul
Academiei domneşti din Iaşi, amintirea măreţJelor fapte ale lui ŞteOO.n cel
Mare era încă vie. De aceea, la 1 2 iulie 1 8 1 8 cind ·elevii lui Gheorghe
Asachi aJU trecut examenul de absol vi re , u;n,ul d in ei a prezentat plan ul
'

unei clădi!I'i în amintirea ,lui Ovidius, iar altul proiectul unui
triumf pentru comemorarea victoriHor lui Ştefan ·cel Mare 3•

arc

de

Cind, la mi j locul secolului al XIX -lea s-a pus mai clar, cu alte şi
noi posibilităţi realizarea Unirii Moldovei cu Ţara Românească s-a
apelat din nou la Ştefan cel Mare, la opera s a politică . El rămăsese sim
bolul reinvierii unei vieţi de stat i ndependente, fiind recunoscut ca
dom.nlitoru1 care se bUJOuma încă de recoo�tin.ţJa permanentă a ma•rid ma:jo
rităţi a poporului . Erorile grosolane săvîrŞite de incapacitatea celor aduşi
prin jocul succesiunii, intervenţiile turcilor şi i n teresele boieri·l or , în frun
tea satului , nu i-au putut distnuge ,am in ti rea. Caim:acamul Teodor Balş

( 1 1 iulie 1 856-1 7 februarie 1 857}, unealtă umilă a propagandei antiunio

niste, a primit promisiunea că i se va acorda domnia Moldovei, dacă va
reuşi să impiedice Unirea. La inceput el a lucrat cu prudenţă. A numit mi
niştri şi slujbaşi in funcţiile administraţiei de stat dintre partizanii ideilor
anthmioniste şi a făcut apel la treculllll de stat independent al Moldovei,
în specia� la acela din timpul glorioasei domnii a lui Ştefan cel Mare.
La 1 2/24 octombrie 1 856 Teoclor Balş a trim is Sfl8itului administra·tiv
ertraordmar un ·o fis în care s-a referit la "păs.t11area statului Moldovei".
cu drepturile sale 11naţionale" şi de "autonomie", pentru care au luptat
"domn i i şi patrioţii" din veacurile trecute, ce nu şi-au "cruţat singele şi
ostenelile", ·condudi-nd astfel ţara "pînă în această epohă", i•ar urmaşH 1
2 Cronicile slavo-române din sec. XV-XVI publicate de Ioan Bogdan. Edi
revăzută şi completată dl' P. P. Panaitescu, Editura Acadt'miei Republicii
Socialiste România, Bucureşti, 1959, p. 17, 29, 62 .
3 Ariadna Camariano - Cioran, Academiile domneşti din Bucureşti şi laşi,
Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1971, p. 87.
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jugul ocupanţilor hitlerişti, continuînd apoi lupta pînă la capitUJl.area Ger
maniei naziste.

In anii de după cel de al doilea război mondial, stude.nţimea ieşeană,
1:1eînnodînd firul tradiţiilor democratice şi revoluţionaT€ ale tineretului a
participat, în cadrul "Frontului Democrat Unirversitar" , Î•nfiinţat în anul

1 946, şi apoi în cadrul "Uniunii Naţionale a Studenţilor din România' ' ,
(U.N.S.R.) la viaţa politică ş i social-obşte·ască, afirmîndu-se c a un fa cto r
de democraţie şi progres.

Participînd cu entuziasm, alături de întregul popor, la rezo•lvarea pro
blemedor cu care era confruntată societatea românească după cel de al
doiilea război mondial, studenţii ieşeni au participat activ la lupta împo
triva reacţiunii care încerca să transforme studeţimea într-o masă de
IDaJnevră, la lupta pentru democratizarea vieţii universitare. Impletind
această acţiune cu l upta întreguJJui popor pentru consolidarea regimului
democrat popular, studenţimea ieşeană, î n rîndurile căTora se afirmau
studen ţii comuniŞ'ti, a militat peontru unitatea de •oovrune a studenţimii
democrate din întreaga ţară, pen.tru scoaterea de sub influenţa reactiunii
a acelor studenţi şovăielnici, neînerezători î n forţele democraţiei.
Afirmîru:lu-se ca fa:otori activi pentru promovarea virtuţill or cetăţe
neşti, pentru participarea alătUJri de în�gul tineret la opera de recon
strucţie a ţării, studenţii ieşeni s-au prezentat la Cong resu l de constituire
al "Frontuilui Democrat Univers itar" cu un bilanţ de importante reali
zări.
Pentru angajarea patriotică �n această mare acţiune, la Congresul
F.D.U., din ·iunie 1 946, delegaţiei ieşene i-a revenit cinstea de a prezenta
raportul cu privire la reconstrucţia ţării 29•
Activitatea studenţilor democraţi ieşeni , care s-au avîntat cu pasiune

şi elan tineresc Ia opera de reconstrucţie a 1,.ării distrusă de război, a
constituit Uiil pu ternic imbold pentru cei ce au venit pe băncile Univer

sităţii după victoria revoluţiei democrat�populare, pentru cei care au
fost antrenaţi, apoi, în opera de făurire a noii orînd.uiri, orinduirea
sociailistă.

In contextul evoluţiei
revdluţion.alrle,

a

progreSJUlui

societăţii

noastre

neînbrerupt,

pe

linia

SJtudenţimea

un loc important. Prin larga activitate social-politică

transformărilor

i-eşeană

ocupă

a profesorilor şi

studenţilor, centruJ universitar Iaşi, unde a luat fiinţă prima universitate

românească, azi cu mai multe institUite de mvăţămint st.llperim , se situează
la înăilţimea cerinţelor epocii. Tradiţiile demooratice şi revoluţionare ale
Iaşului, puternic centru al culturii înaintate, stau chezăşia marilor împli
niri ale României oontempoi"ane la care şi studenţii ieşeni se consideră
părtaşi .
29 Autorul acestei comunicări, pe atunci student al Facultăţii d e Litere
şi
Filozofie a Universităţii din Iaşi, a prezentat, in cadrul Congresului, raportul
despre Participarea studenţilor la opera de reconstrucţie a ţării. Tot atunci a
rost ales vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Frontului Democrat Universitar.
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Radu cel Frumos revenit cu ajutor turcesc, 1a mai puţin de o lună
a 'trebuit să se retragă la Braşov în faţa lui Laiotă Basarab sprijinit de
trupele lui Ştefan cel Mare 7• Domnul Moldovei este nurnirt de Laiotă
Basaraib "frate ( Gj)4'1'4 MH C'1'1.4H4 KOHKOAil: ) 8• Laiotă Basarab alungat la
rirndul său de Ţepeluş Basarab a găsH adă·post în Moldova, la "suzera
nul" său.
Ca urmare a luptelor dintre Basarab Laiotă, Basarab Ţepeluş şi Radu
cel Frumos, primul a rămas domn după victoria lui Ştefan cel Mare
de la Vaslui ( 1 0 ianuarie 1475), dar a trecut de par tea turcilor, pretextind
oă : "fă ră asta nu se poate" 9•
Domnul Moldovei nu a acceptat ca trădătorul să rămînă domn şi l-a
sprijinit în noiembrie 1 4 7 7 pe Vlad Ţepeş să reooupe tronul Ţării Româ
neşti, care după ce împreună cu Ştefan cel Mare şi-au jurat "dragoste şi
alianţă" 1 0, referindu-se la Transilvania a spus : "mulţumesc că a făcut
•
Dumqezeu să fie o si:ngur ă ţară" 1 1

In scrisoarea din mai 1477 Ştefan cel Mare a informat conducătorii
Veneţiei, că înainte de a se produce •atacul lui Mehmed al Il-lea (iulie
1476) impotriva Moldovei, el ceruse "ca Voevodul Basarab să fie alungat
din cealaltă Ţară Românească 1 2 - "1-.altra Vlachila" 13 , ceea ce este încă
o dovadă "pentru secolul al XV-lea de conştiinţa originii comune a mol
dovenilor cu muntenii". De altfel "Valachia" se numea nu numai Ţara
Românească, ci şi Moldova 14 •

lan Dlugosz a consemnat că în noiembrie 1477 Ştefan cel Mare după
ce "a adus sub stăpînirea sa •toată Ţaoo Românească şi i-a alungat pc
turci . . . a aşezat in ea pe guvernatorul său militar (praefectU5) Ţepeluş
şi a făcut această ţară supusă lui" 15•
Prin titlul de "praefectus" acordat de Dlugosz lui Basal'Clb cel 'runăr,

zis Ţepeluş, trebuie să se înţeleagă că acesta a acceptat suzeranitatea lui

Ştefan cel Mare. Dar, cum se ştie şi Basarab Ţepeluş a trădat trecind
de partea turcilor. De aceea .Ştefan cel :Mare, in i ulie 1481 , a pătruns din
nou în Ţara Românească şi, sprijinit de forţe armate transilvănene, l-e
inlocuit ou Vlad vodă Călugărul. Şi acesta însă şi-a asigurat domnia
- înţelegindu-se cu turcii. Totuşi, sHuaţia de vasal a •1ui Vlad vodă Călu
gărul faţă de Ştefan cel Mare a fost reţinurtă şi cons em na tă de autorul

7 C. Stoide, Legăturile dintre Moldova şi Ţara Româneascli fn a două jumlitate
a sec. al XV -lea, in "Studii şi cercetări ştiinţifice". Istorie, Iaşi, an. VII (1956),
fuse. 1, p. 71-72.
• Ioan Bogdan,

Documente privitoare la relaţiile Ţărit Româneşti cu Braşovul
şt cu Ţara Ungureascii, in sec. XV şi XVI, vol. 1. 1413-1508, Bucureşti, 1905, p. 1 13.
9 Ibidem, p. 1 15.
10 Ibidem, p. 98.
1 1 N. Iorga, Acte şi fragmente, vol. III, p. 59.
12 Ioan Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, vol. II, Bucureşti, 1913, p. 345.
1 3 Ibtdem, p. 344.
14 Ibidem, p. 348 {Valachia Maior, Va.lachia Minor) ; Nota 3 ; cf. in dooumen

tele interne moldoveneşti şi in izvoarele polone.
15 Ioannis Dlugossi, Historiae Polonicae, Llpsiae, 1712, tom. II, col . 562 ; "ipsam
suis juris feclt". Cf. P. P. Panaltescu, op. cit., p. 61.
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let opiseţului anonim al Mol dovei , care a ·scris : " . . . iar domnul Ştefan
\·oievod a lăsat să domnească peste Ţara Muntenească pe Vlad voievod
Călugărul, care au făptuit trădare faţă de domn" 16, deci faţă de suzera
n u l său (subl. ns.).
Căsărtorindu-se cu Mari<a Voi·chi ţa , fiica lui Radu cel Frumos, Ştefan
cel Mare s-a i nrudi t cu familia domnitoare din Ţara Românească, iar fiul
rezultat din această căsătorie, Bogdan , a p ri mi't şi numele de Vlad , ceea
ce ar putea indic-a intenţia lui de a-l impun e ·ca domn în ţara buni cului
său Vlad Dracul.
In complexul politic organizat de Ştefan cel Mare intra şi o parte
a Transilvaniei . De aceea el poate fi considerat ca un adevărat precursor
1
a l lui Mihai Viteazul, al actului Uni�i săvîrşit de acesta 1 •
Una din condiţiile puse de Ştefan 'al IV-leoa cel Tînăr pentru inche
ie rea con f l ictului cu Radu de la Afumaţi - izbucnit la începutul anului
1 526 - a fo st oa cel de al doi lea să ia titlul de "voievodul cel mic", iar
el pe acela de "mare voevod" 18• O asemenea pretenţie a tînărului domn
al Mol dov ei pare de neînţeles dacă nu ar fi fost o 'Si,tuaţie anterioară ,
recunoscută prin tmbatele încheiate intre domnii celor două ţări , despre
c a re el fu s ese informat. Prin urmare, rolul şi sensul politic acordat de
Teodor Balş con cepţii lor şi operei poHtice a lui Şte fan cel Mare nu co
respu n d e · adevărului istoric.
Eludînd adevărul istoric şi Nicolae Istrati, unul din principalii cola
bora tor i ai caimaoamului Teodor Balş, a 'afi rma t că ide ia Unirii a fost
totdeauna străină moldovenilor. "A o pune din nou " - cum se ex prim a
P! - putea redeştepta din nou rival,itatea dintre mold oveni şi munteni 19•
Chiar Uni rea sub conducerea un ui prinţ străin era considerată de Nicolee
Jstr81ti ca o "cursă" , o " nen orocire viitoare". Părerea sa ca şi a lu i Teodor
Balş era că Moldova trebui a să rămtnă un stat separat " pe baza privile
g i i lor vechi apărate cu sînge de strămoş i " 20.

Sfatul administrativ al Mo ldovei şi-;a îns uş i t, la 1 9 octombrie 1 856,
,�cu sentim entele unei vii recunoştinţe" propunerea caimacamului şi pen

tru ca acţiune-a să fie dusă "cărtre un bun sfîrşit" a ho tărît infiintarea
unui comitet " comp us din spă1arul 1v1ihail Cantacuzino, postelnicul Gheor
ghe Asachi şi post elnicul Nicolae Istrati , car e trebuia să realizeze pro
iectul "monument>ului şi felul în care urma făcută subscripţia naţion8'lă".
Teodor Balş şi-a manifestat speran ţa că fiecare locuitor al Moldovei oare
aprecia "gloria trecută şi viitorul ţării sale (subl. ns.) . se va grăbi . . . a se
împă rtăşi de ·a<le'astă lucrare" 21 •

Intenţia caimacamului şi a susţinători lor săi se ob servă clar nu numai
di n cuvi!litde sulbHni,a�e. ci �i din componenţa comitetului care s-a întru-

16 Cronicile slaro-române, p. 19.
17 P. P. Panaitescu, op. cit., p. 61-63.
18 Hurmuzaki, vol. II, p, 524.
19 N. Istrati, Despre Ct'estia dzilei în Moldova,
Albinei, 1856, p. 21-22.
2<! Ibidem, p. 28-29.

Iaşi,

2 1 " Gazeta de Moldavia", nr. 85 din 25 octombt·ie 1856.
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nit la 2 noiembrie 1 856 şi a discutat "proiectarea" şi măsurile ce trebu
iau luate pentru a se putea înălţa un monument in amintirea lui Ştefan
cel Mare, "al cărui eroism şi prevedere poHtică" asigurase "existenţa
J\iloldovei " .
Gheorghe Asachi a pregătit "desenul cuviincios" şi "descrierea isto
rică" a activităţii lui Ştef,an cel Mare. Cu avi21ul celorlalţi membri ai
comitetului a prezentat memoriul şi proiectul caimacamului Teodor Balş,
ca "celui întîi fiu a l ţării" 22, care era ,,cea mai supusă unealtă a Aus
trie i de la care aştept.a tronul celei mai umile va!>alităţi" 23• Caima�amul,
"indemnat" doar de i deea , cum se exprima el, menţinerii "statulu i
Moldovei, cu religia părinţilor . . . ş i cu ale ei drepturi naţionale şi auto
nomie" 24 , pe care le apărase Ştefan cel Mare, al cărei tron îl rîvnea, a
promis că va subscrie personal la acoperirea cheltuielilor cerute de înăl
ţarea statuiei .
Proiectul statuiei ş i me mo riu l comitetului, aprobaJt de caimacam, cu
indicaţia de a nu "se �ace o cheltuială prea timpurie" , s-au trimis "unor
artiş•ti recunoscuţi din mai muLte ţări" . După primirea machetelor şi a
d evizel'Dr urma să se facă alegerea "modelului" potrivit. Dacă şi valoarea
materială, adică costul monumentului ar fi corespuns mijloacelor băneşti
ale Moldovei, colectate prin "subscriere" publică, Comitetul urma să
ceară "artistului" ca după terminarea lucrării să t ri mită in ţară "f ormele "
şi un "maestru", care să "·toarne statuia", pC'ntru a se evi-ta cheltuielile
şi "greutăţile trnnsportului de la G alaţi pină la Iaşi" .
După primirea acesrbor informaţii proiectul mo nu mentu lu ţ trebuia
supus aprobării guvernului şi apoi incheiat contractul cu sculptorul

admis să-1 ex€1oute. lln-betnţi'a oaimaoam ului şi a mcm!brhlior Comi1tetulu.i. a

fost ea la subscripţia publică să participe toţi locuitorii ţării, care trebuia
să se facă numai prin 11 persoane care se bucurau de încrederea publică" 25 .
Comitetul a publicat o

"Proclamaţie către compatrioţi" din care re

producem : "Ştefan cel Mare a întrunit 'În gradul cel mai glorios întreita
vil'ltute pe

care

se reazimă societatea omenească : evlavia, eroismul şi

înţelepciunea politică, iar faptele şi amintirea lui ·trăiesc încă "în inima
şi în gura poporu�ui" . Numai datorită poli-ticii înţelepte a lui Ş tefan cel
Mare

s-a putut păstra "Moldova ca stat autonom " . Ştefan cel Mare ar

li spus urmaşului său Bogdan că "Providenţa va salva Moldova". " Zisele

sale profetice" s-au împlini-t fiind cuprinse în trata·bul de la Paris (30

prin a cărei prevedere s-a
păstrat Moldova, patria noastră în această epocă (subl. ns.) i se cuvine
martie 1 856). Aşadar "marelui nostru erou ,

pîrga recunoştinţei fireşti". Pentru acest motiv "compatrioţii" au fost so-

�

22 Ibidem, nr. 97 din 6 decembrie 1856 ; Acte şi documente relative la renasterea Romd
vol. VIII, p. 985.
23 N.
Istoria Românilor, vol. IX, Uni/icatorii, Bucureşti, 1938, p. 299.
24 "Ga
'de Moldavia", nr. 82, din 1 5 octombrie 1856.
25 lbideta. nr. 97 din 6 decembrie 1856 ; Acte şi documente relative la renasterea României, voi. III, p. 985.
·

·
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licitati să contribuie "după purtinţă" la acoperirea costului înălţării sta
tui i 26•
Gheorghe Asachi, care îl socotea pe Th . Balş ca pe un "vrednic fiu"
al Moldovei, informa că la concursul pentru realizarea statuii lui Ştefan
cel Mare se prezentaseră artişti-sculptori din Roma, MUnchen şi Berlin .
Dintre aceştia "renumitul Rauch", autorul 27 statuii din Berlin a lu i Fre
d eri ch cel Mare, a acceptat să execute şi să rtoarne în bronz statuia lui

Ştafan .cel Mare ,,pni:n el€\VIlll său cell mai ghibaJCiu" .
C u avizu l Sfatului administrativ ş i a l caimacamului Comi•tetul a ho
tărît oa statuia lui Ştefun cel Mare să fie ·amplasată în "piaţa vechii curţi
domneşti" . Gheorghe Asachi a consemnat că "înălţimea statuiei cu cal şi
călăreţ", plasată pe Wl piedestal d e granit roşu, u rma să aibă " 1 6 palme

d omneşti"

(circa 4

metri). Pe feţele piedestalu�ui tr�buiau "fixart.e" baso

reliefuri "înfăţişătoare celor mai mari lucrări ale Eroului". Costul sta
tuiei, fără cheltuielile de transport, se ridica la 16 000 galbeni sau 52 000
de taleri 28.

Opinia publică şi proiectul de înillţare a statuiei lui Ştefan cel Mare.

Proiectul lui Teodor Balş a atras in primul rind atenţia intelectualilor
\'remii şi a altor locuitori din ambele Principate Române. Sesizînd sub
stratul proiectului 1-au făcut cunoscut opiniei publice, ceea ce e'Vident
că nu convenea caimaoamului şi oamenilor săi. Carol MihaHc de Hodo
cin, inginer "montanist" (geolog) 29, s tră in însă de tot ce-i frămlnta pe poli
ticienii români, trimis că caute "minerale . pentru Expoziţia de la Paris",
a raporta.t Departamentulwi lucrărilor publice (2 1 noiembrie 1 856) că vă
.

.

zuse in oraşul Piatra-Neamţ, lîngă malul Bistriţei , trei, patru "bolovani
mari, cvadraţi, de marmură, care împreună cu ·alţii mai mulţi", fuseseră
transportaţi de la Rarău "cu cheltuieli însemnate" . El aprecia că aceste

blocuri erau de o "calitate mult mai trainică decît graniltul" şi se puteau
folosi mai bine la "postamentul proiectatrului monument al lui Ştefan cel
Mare", deci·t Ja .cilŞIIll€181\.lJS oare urrma să se oonlStrui.a'S!Că în Ia.�i 30•
In ziarul L'E)boHe du Danube din 1,1 teb!'luarie 1 857 se menţiona că
în Moldova se propusese inălţJa.re:a unei s'barui 1UJi. Ştefan oe.l Mare de
către oameni ostili ideei UII'lirii P.rinclpatelor 3 1 • La apelul adresat locui
tori�or de comitetul tamin•tit, ca să contribuie material la realizarea sta
tui i , unii au răspuns imediat şi favorabil. Un bucureştean M. Fălcoianu
a deschis o Ustă pi"oprie de SIUbscripţie .
·

·

211

Acte şi documente relative la renaşterea Romdniei, vol. I II, p. 986.

2 7 Daniel Chrlstlan Rauch (1777-1857) reprezentant de frunte al sculptw·ii
germane ; a lucrat statuile reginei Luiza (Potsdam), Friederich cel Mare (Berlin),

Dlirer, Kant etc.
28 "Calendar pentru români pe anul 1859", anul al XVIII-lea, Iaşi, Tipografia
Institutului Alblnel, p. 124-125.
29 Constantin Turcu, Activitatea tehnico-economtcă desfăşurată de Carol Miha
lic de Hodocin în Moldova, in .,Studii şi articole de istorie", III (1961), p. 185 şi urm.
30 Arhivele Statului Bucureşti, Ministerul lucrărilor publice, dos. nr. 1 107/1856,
fila 1--6.
3 1 Acte şi documente relative la renaşterea Romdniei, vol. I II, p. 1043-1044.
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Suma de 1 09 "duoaţi" colecta.tă a tnimis-o la Iaşi î nsoţi tă de o scri
soare în oare menţiona că suibsori i tori i s6nrt de ooord ou inliţiatllva m ol
doven�i!lor.
Nein�d scopul u rmărit de cailrnalca:nul Th. Balş, subSicrii.torii
au subliniat Îln scrisooToo }or "afinitatea de limbă, origine şi naţionalitate
dintre locuitorii celor două Principate", recunoscute de toată lumea, că
bUJI11Ul simţ ifniPUllea să nu se facă vreo deosebire intre români, fie că
looutiau la răsărit sau la apus de MiJJoov, deoarece cu toţii aveau interese
şi tendinţe comune, că obolul lor il considerau ca un gest de recu
noşUnţă, şi credeau că un asemenea e!fort va fi u.l"ll1t181 de toţi româ:n:ii,
chaltori să oontribulie la r€'a:li..Zia:rea unei -opeTe naţionaLe 32•
Chltan!ţa de primire al oe1or 109 "ducaţi", el'�bemtă de Departa
mentul lucrărilor publice din laşi are dalta de 28 ianuarie 1 857 33• Comi
tetul format d in Mihail CarutacuZlino, NioU:l.ae Istrati 11i Gheorghe Asachi
a mul,ţlumi·t oe<lor -care au ,ooleotat şi expediat această sumă de bani. S-a
reoUlllosout că deoaretce ŞtleiDan cel Mare 1-uptase ,"perutru pă.sltliarea !Il.B.ţiona
lităţil, care este un bun al românilor", toţi locuitori i Ţării Româneşti
"aveau dreptul să contribuie�' la înălţarea statuii. Reamintind însă ho
tărlrea Comitetului că nu se vor putea accepta contribuţii şi subscrieri
de bani mad în.a�nte de a se Cllm oaşt.c cos.tud. 'lucrării, suma le-a fost
restilbui<tă 34•
O lovitură gr€'8 .a prtimit :proiootul înălţării statuii

lui Ştefan <X'l

Mare prin moartea pr:effiCIItură şi neom5teptată a lui Teodor BaJş ( 1 7 fe
bruarie 1857). Noul caimaKWn Nicolae Vogoride, o "nul�tate ridicolă " caxc,
ca şi predeoets oru l său era un "inamic jurat al Uni ri i Principa�lor" 35, nu a
crezut că etste oaz�ul să susţină in continuare proieietul inaintaşuJui . său,
deşi l-a ITllenlţinut în g•UJVcrn pe NiooLae Js.wati, port-drapelul antiuniiQ 
ni!ştilor.

L'Etoile du Danube din 1 2 iunie 1857 a publioa•t at'ticole despl"c
obilceiuri1e de la să.I1bătodrea "Moşiilor", care se oelebi'81U de "toţi ro
mânii" in ajuruul Dumindcii Mari". Materiailiele din L' Etoile du Danube
s--au publicat datorlită unui articol 8jpămll jn zi.ar U:l L' Anunciateur, ofi
oi(jS al guJVemului Ţării Româneşti, în care se sULSţinea că săr'bărtoa.rea
MoşiLor comemora o Vlictorie a lui Maltei. Basarab din 1633 îtnipOitriva lui
Vasi:le Lupu 36• Autorul amiColllu
lll i SIUSţi;nlea că locuitorii Ţării Româ
neşti pentru a oomemora această victorie trebuiau neapărat să înalţe
o statuie 1u i Matei Basarab.
Corespondentul ziarului L'Etoile du Danube - s-ar părea Nico1aiie
Ionescu - soootea că Ghle'orghe Asachi, după ce a luat cunoştinţă d e
m1fiOOJ.ul diln. L' Anunciateur, a fălcut mar€'8 greşală de a aprecia o atare
man.ifesilaţie ca u:n prilej excelent pentru susţinerea ideilor antilunio
niŞtiloc moklOV\::'ni şi de aceea a �odu:s Îlil limba franiOeZă artioolul
32 I bidem.
3 3 .,Gazeta de Moldavia", nr. 20 din 11 martie 1857.

34 Acte fi documente relative la renaşterea Romdniei, voi. IV, p. 103.

l5 N. Iorga, op. cit., p.

300.

u Se ştie că în 1633 Vasile Lupu nu domnea incă.
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CJ:Jfra telui său din Bucureşti. To1.od.ată, pentru a n c U'traliza un pretins
romplcx de il1lferiori.tate, pe care, susţinea el, 1-ar fi resirnţi.t moldovenii,
a propus şi �usţinut incă odată să se irualţc o sbatu i.e lui Ştefan cel
!tlarc, învingătoru l murThtenil or, care, deşi vrotol1ios, e eşuat in tendinţa
s.a de a u ni cele două ţări româneşti. " Iată - scria coresponde-ntul zia
m!ui L'Etoile du Danube - la oe fel de manevre se J"'CUrge pentru a se
�bate sfera ideii Unirii" 37•
Numero.şi irutclootuali au sesizet şi discutat public intenţi1:le lui Too
dor Ba:lş şi a!c acoliţirlor săi. Unrul dintne cei dintii, D. Ralett, intr-o
poezie pub:icată in annJl 1 85 7 , afirma jlust că Ştefan cel Mare s-a strădui t
să realizeze Unirea Moldovei şi Ţămi Româneşti, der că împrejurările
:1u i-au permis să-şi ducă ,planul la indeplinire. lată aceste versuri :
"S-a .pus virf aoum la bl81te cu ,proiectul oel fl'umos
să-noeaPcă să ridi.JCe un monument glorios
Bănba.llU'lnJi .ae a sa ţarră de .străini o ocl'ote.a
Şi p2ntru a .ei .llegi şi drepturi cu vrăj rn&şi"i se bătea.

Ce

Vorbesc de Ştefan cel Mare ce dorea a ne-ntruni
Şi prin a noastră Unire se silea a ne-ntruni (subl.

Proiootu l aroesta este o ciudată ironie
Ş i-n adevăr se socoote vederată sumeţie,
Cind îl plăzmuies�o vrăjm�ii de drepturi şi de unire
Oamenii ce fR toţi Sltrăinii ii siugă·resc cu orbire" 311 •

ns.).

(subl.

ns.)

Reluarea ideit înălţării unei statui lui Ştefan cel Mare. Glas u l lui
Gheorghe Asachi, sustinind proiectu l ridicării in IEIIŞi a unei s tatui a lui
Ştefan cel Mare s-a mai auzit .încă odată. In Calendarul pentru români
pe anul 1 859 el a ream ilntirt că "moartea timpurie " a l u i Teodor Balş
a ,,impiedi·ca't punerea in l UiCli'Cl'l"e a acestui mon umen t", dar işi exprima
i ncrederea că totul'ii ve. veni ,,run timp in cat"e f i ii Patriei vor depune
Eroolui şi părinteLui lor un p:JrbliiC -tribu t de roounoaştere naţională" .
Rt.�prod uoind rproiootu l statui-ei prezentat de el şi aprobat de caimacarn
şi d e Sfatul admind'Sitralti'V a publicat ş i ,unmătoaTe!e versuri :
l'Iacă EI"'Oll:l Moldovei, oe a Patriei au fast părinte,
In tr u arme era ageru oa un fu1ger tunătorilu ;
Urnelit in dzi dre trtiumf şi-n păzirea legii sfinte,
Ploobru .toată Român ia h.JCeafăl'u nemuritoriu" 39•
In aceste versuri publicate după Uni'l'e se observă că bătrunul căr
turar ieşean abanldonase ideHe antiun·i'OfliJSite, soootin:d u-1 pe Ş tefan oel
Mare "l uceafă rul" tuturor românilor, nu numai al Moldovei.
Cu ac€'8&tă ·u lti mă i.ntervrenţie ecou rile acţilunii din anul 1 8 56 a:u fost
date uitării pînă în iu lie 1 8 7 1 , cind s-;a propus să se LaiCă "celebrarea
solenclă a naţ;irun.ii române la m onnin.tuJ lui Ştefan cel Mare de la
mănăsttirea P Uitna" . ConLSiliru l comunal al ooaşului Iaşi, în şedinţele din

3 7 Acte şi documente relative
38 Ibidem, vol. III, p, 280.

la renaşterea României, vol. IV, p. 948-949.

39 "Calendar pentru români pe anul 1859", p. 124.
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16 şi 22 iulie 1 8 7,1 a hotădt oa primarul Cristodulo Cerchez .şi consilie r u l
Georg e Mirze\SICU, Jmpreună cu M. Kogă•l ruicea:rlJu , Va..o;ile A lecsa ndri şi
D. Gu sti s ă reprezintc " vech iu l 1\lunicipium Iassiorum " la serbarea de l a
Putna 40• Un grup de studen ţi ieşeni, d in•tre care amillltim pe : J . Moga,
r. Simicxnesau, M.iron Pompiliu , V. �...alte�, 1. ScipionJe-Bădescu şi C. Re ss.u
a aprobat şi lăudat iniţiaotitva Cort..<;..ilitul•ui comunal 4 1• TOit aJcuma s-a reluat
ideoo înălţării in Iaşi .a unei sta•tui lui Ştef.an cel Mare.

Propunerea s-a rediSJcutat de-a'oca în 1 875, cînd s -a oecnstitui.t şi o
care a lansat un apel adresat tuturor locuitorilor ţări i , ca să
OOit'lltribuie la î n ăl ţarea "stJatuiei eqrllle:&tre" a fostulliui mare d omni•t•or al
MoJrlovei. La 3 0 deoembri•e 1 875 ConsiLiul Primăriei oraşu:ui Bucu
re.•7ti anunţ.a Primă,ria d in laşi că încă de la 4 m81I"Ue hotărJse să con
tribuie la în ă l ţarea st a t ui i l u i Ştefan cel Mare cu suma de 1 1 26 lei
şi 60 ban.i 42

Comisie,

o

Sulbscriteril1e nu s:c wrminas-eră pîn ă la îiliceperea răziboiu1ui româno
ruso- t.urc (29 apriHe/1 1 mai 1 877)· 'Dotuşi, chiar î:n ;timpu l războiu lui
Comitetul pent1·u ridicarea statuii lui Ştefan cel Mare ş i -a continuat
adivitatea .şi a •ocru t, la 1 9 seop-temlbrie 1 87 7 , Oo miHul u i mu nicipal al
Iaşului să fixeze l ocu l unde s.e putea amplasa statuia, propunind �,gră

dina Primări-ei" 43• Jntr-o alită şedi nţă a OonsiliU:ui munio.ipal (4 i,anua
ri·e 1 8 78), coniShlierol A. M. Si end rca a pr opus ca pe una din "feţe-le"
piedest.alului statu i i să fie să pate n um ele os�i lor din Regimentul

13 Dornbanţi ·căzuţi pe cîmpul d e luptă 44, apreoiinid că şi a ceşti ostaşi,
ca şi ai lui Şte-fan ce1 M.arc au redat ţări i independen ţa politi.că şi
recunoaşterea pe plan undversa:l a unui stat român, cl'ibera.t de orice
formă de vasali batc.
Propunero�·a l ui A. 1\1. Siendrea urma să aii bă aviz;J l "Cmnitetului
instituit pentru erigerea statuiei lui Ştefan cel Mare" 4�, car:e însă nu 1-a
EWie:at fo81VorabiL Comi,l!ctul şi�a re1ua•t lu:orăriJle mai h ot ărî t ·după termi
narea ră ZJboiu Ju i de i ndepen:d:enţă ş i înoheilell"<t'a tratatului d e la Berlin
( 11 1 3 iulie 1 8 78). Sumele c o1ectat e :fiiilnd însă insu Hoienlte s-e oe�ut din
nou sprijinul al.tor ms ti.Jtuţ ii 46- La 5 martie 1 879 Comit�·,bul, oare .avea
şi o Cornisiun e executivă pentru ridicarea statuiei equestre a l ui Ştefan
eel Mare, muJ:\umea Consilirtl'lu i municilplal al I aşul ui pentru contribuţia
de 10 000 lei . Adresa de mul1rumirte a semnat-o laoob Negruzzi, A. S.ta
ma'bopulo şi N. Gan� 47• Comisill1!1.ea c x ecwti:vă , pc lin gă strînge.re.a f·on
durilor se ooupa şi cu red18Jcbarea unu:i sltUJdiu .hstor.ic, care Ulrmta să seT
veaiSică drept barză de informare şi ,,ilnspiraţk" pentru s.cul.ptor, pre(.'ltlm
şi c u alegerea l o cu l ui de amp l as are a statu i i .
40

Arhivele

Statului

4 1 Ibidem, f. 3-20.

42 Ibidem,
Ibidem,
44 I bidem,
4 5 Ibidem.
46 Ibidem,
47 Ibidem,
43

Iaşi,

Fond.

Pt·imărie,

d os,

147/ 1 8 7 1 , rf . 1-2.

f. 62.
f. 63. Terenul pe care s-a construit Teatrul Naţional.
f. 67.

f. 72.
f. 73.
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Proiectul s�atuii lui Stefan cel Mare
Macheta statui i lui Ştefan cel
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Com isi'll:I1leta exooultiivă a făuu t cun10sout c ă din răspunsurile pr�m.i te
de la diferiţi "sculptori de seamă", că suma de bani avută la dispozi 

ţie este i nsufi c ientă 48 • La intervenţia fostului primar al oraşului Iaşi,
Scarlat Pastia, s-a putut colecta încă 4 5 1 de lei prin "agenţi i de urmă
rire " , de la alegătorii care-şi r i dicaseră legi t i maţi ile 49•

r

Executarea statuiei şi discuţiile despre adevăratul chip al lui Ştefan
cel Mare. Exooutart:t:l srtatuiei a fost inore'cEnţa•tă souliptoru:ui fr.ancez
Emmarlluel Fremiffi ( 1 824--1 9 1 0), apreciat atunci oa unul din oei mai ta

lenta·ţi ar.tişti ai vremii · Dooumen:taţi.a predată ac:::s:Luia pen tru executarea statui i se baza pe "portretul" făcut marelui domnitor de Gri gore
Ureiehe in •cronica .sa şi pc ·tlabloul în ulei de :a mănăs·tirea Putna , operă
a pittorului Spu1ak 50 şi a cerui din scena vot.ivă de la Ba.deuţi, restaurat
, greşit, aacoptate însă şi folosite de Gh�·orghe Asachi in compoziţiile sale
şi ,propuse oa veri{iilce,
Dalcă ,,.pol"treLul" lui ŞtJe.fan cel Mar·e di n <.Tan.ioa lu i Grigore u�ohe
poate fi consider.a•t fid �l. ce-1•elalte sînt simpLe .închipui.ri . In timp oc s.e
executa SltaltJuia s-a descop2'rH o p:;ctură autentică, oan.t':.'mporană, care-'1
reprezoofba pe Ştetftan oel Mare. De-aJbia aourna s - a oanL"..ta•ta•t cu sm�rin
dere că marele dcmm avea un alt chip, Ca.I"C n u semăna sub nid o formă
ou cele din ma.C'hetde pr ez en•tate de Fremi _,t şi că după moda vremii
el nu purtase barr-bă.
Pict u ra amin ti t ă a fOSit doc:>coperi•tă de �:.'i)isoopul M ::•lch:.sc-ck,·, mem
bru al Aioademid Rarnâne, cu ocaz,ia unei călătoTii făcută in septembrie
1 8 8 1 , in BuiCovina ooupart.ă ·de austrieci, pe una din paginHe u nei evan
ghelii dăruite de Ştefan cel Mare fostei minăstiri a Humorului . Episcopul
M•e1chis·edec a fă.c....ut la A'cademia Romină o comurui.care asup1�a desoo
pet"irii sale, în şedinţa din 1 3 noiembrie 1 H8 1 , în car.e af•irma just că
au tor u l mi111ia.tur:ii f,u�S�es.c " un picto r d istins", contemporan, iaT "trăsă
turhle fislionomice ale portre-buJui corespund insuşirilor erou1ui", cunos
cu te d!ih izv•atarelc oorut.emporarre . Stl..llCLi. i.n.d ,,pal'llkulari.Lăţi1e COS'tumului
regal" ou oare "pozase" Şteofan •cel Mare, Melchi&edec a traJS oonduzia
că evanghelia i'l.JS6SC in mîna domni1torului, şi nu ma i rămînea niti o
marelui
indrnală că reprezen ta "tadtevăra tul şi aJUtenltilcul portr:e:·t al
,ş.temn", oe "trebuia făcut gr.albn.ic cunoscu t intregului nostru popor" 51•
Melohisedec a mad in.f.orm!Ellt ple!1Jul Academiei că angajase pe pic
�ol'lllll Epaminonda Buoovsclti să retproducă cîteva ftalosimi.le, împreună cu
pol"tretul lui Ştefan cel Mare din ev.angil1·elila amintită, pe care 1e şi
trimisese, şi deci puteau fi studiate de ol'lice membru al A-cademiei sau
de alţi speciJaliş.ti 52• Pictorul Epaminon.da Booe:wschi - cum anunţa Mel
chisedec - de51C0perise la măn.ăsHrea P.utn;a şi o brode!I'ie ou chipul lui
Ştefan oe1 Mare, oare semăna ou cel piobat în evanghelia de La Humor 53•
43

Ibidem, f. 71.
Ibidem, f. 91.
;a D. Dan, Mînăstirea
49

51

şi

comuna

Putna,

,.Anale-le Academiei Române··, Mem. Seocţ.

1882), p. 19.
52 Ibidem, p. 20-23.
SJ Ibidem, p. 23.
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Chipul lui Ştefan cel Mare de pc
evanghelia de la minăstirea Humor
Pol'tretJul

Lui Ştefu.n ool Mare
rle Epamlnond.a Buce'V'St'hi
pictură

Discuţiile a:surpra adevărebului port.re.t ea lui Ştetf•an cel Mare, a1V1înd
la bază descoperi � episcopului Melchisedec au începult în Wu.a de 20

nai.embri.e 1 88 1 . lon Ghioa, preşedintel€' în fullJCţi•e al Academiei, Ia des

chiderea dezbater.Dor şi-a exprimat tx'gretul pentru atb..enţa lui B.

-

In

..

P.

1ua.t cu'V!Înt'Ul Iacob Negruz:bi, oare a spus că nu
se îndoi€1Şlte de "auterutidtatea portretullll i" descoperi t de Me1cltised.ec,
oare
cum se exprima el
se impnnoo pri:n "·caracJLeristica otimpt.Llruli" ,
şi 1-a aprecLat ca "mu1lt mad cornorm" cu 02 se cuni()Ştea despre carac
te.m.Il mareliuii domn", în comparaţie cu plăsmu ire�a 1u1 Gheorghe Asachi.
Hasdeu .

oonllintuare a

-

Dimi.trie StU1"2Ja a sUL'ilţă·!'lJut de asemenea "oau<tenticirbatea portr€1-ului" d i n
evanghelia de la Humor şi a oerurt să se ajurugă l·a o înţelegere grab
n.icli, penroru a fi il1Jf0l'lllalt la timp sculptorul Emmanwe.J. Fremiet, care se
apropi a de sfirşitul lucrării 54• Totuşi, în mai 1 8 8 1 , Comi s ia executivă
penltru ri.dioarca stabuiei lui Ştefan cel Mare anunţa pe reot.orul .uni
versităţii ieşene că statuia .fusese termi:n.ată .şi trebuiau 1ua:te măsuri
pen�tru a i .se :fiixa looul pe oare urma să fie amplasată 55•
54

55

Ibidem, p. 29.
Arhiva Universitătii din Iaşi, Rectorat, sub datA.
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La şedlinţa din 20 nJoiembrie 1 8 8 1 a Academiei Române a participat

şi Vasile

AU·e<:s am.rdr'i, 08rte, ca preşedinte ootiv al "Comitetului pentru
ridicarea �tuiei lui Ştefan cel Mare" a cei"ut membrilor A·cademiei
să ioa o holtărîre grtabn:kă, d�reoe f1gura d'Dmni,toruhti rea:lri.e.ată de

Bmmanuel Fremict, de.'? i "f.''OO. frumoasă(', rămînea tt•tuşi "o fiiCţiWle"
şi, a susţinlllt el, "se oarle să nlll neg.Hj ăm de-.a pune in faţa pu:bl1cu�ui
ed·LWă·mt:ul ah'iip a:I ma.r·e'lui .domn('. Dacă Gheorghe Asaclli, deşi animat
de "nobi1e se!llt.:ime:Ilte
l
nu irrweruta chi.pu l lu:i Ştefan od Mare" nu ar mai
fi fost neoesară această de2'lbabere. Ghe orgh e As.ach i , a corutinuat Vasile
,\ilecsand:r i, "a mai vulgar.i'satu aUe tipuri de f a n tas ia , oa aprodul Prurioe,
Dl'8ig'oş Vodă etc. AceSit barbat era şi puţin pi•ctor şi C'.a a tare• şi 1-a în
ohipui•t pe Ştefan cu baThă". Şi D:mi1rie Stu.rza şi-a exprima1t oOOnvinge
roo. oă porltreltul l.rui Şt:ef,aJll cel Ma re ouruosmttl: şi folooi't de Gh<'orghe
Asachi era "apocif", o "invenţie . . . pata'iotică", deci Fremiet trebuia in
format, deşi modiifiloarea fi;gurii voievoduU·ui ridtc.a preţul lucrătii iCU încă

12 000 le1 �.

Urmăltoarele şedinţe ale Amd rmiei Romane -- pa·tru ordinare şi
două extraordinare -- în care s-a dezbătut in eontinuare veridicitatea
portretului lui Ştefan cel Mare din evanghelia de la Humor au dat naş
tere la vii discuţii, animate î n spc-cial de atitudinea şi intervenţiile l u i
B. P. Hasdeu. In şedinţa d in 27 noiembrie 1 8 8 1 el a afirmat C'artegoric că
portretul descoperit de Melchisedec este al l ui Petru Rareş, nicidecum

al lui Ştefan cel Mare , iar cel "publicat de Asachi" avea o bază reală,
fiindcă semăna cu tablou l votiv de la Badeuţi, în care Ştefan cel Mare,
după relatarea lui B. P. Hasdeu, era reprezentat cu o

barbă

de "culoare

închisă". In corutinuarea expunerii sal e B. P. Hasdeu a făcut o serie de
consideraţii surprinzătoare, dacă se ţine seama de v i rsta şi cu l-tur a sa .
As tfel, pentru a demonstra 'Că portretul în discuţie nu ar

Ştefan cel Mare,

a

fi fos-t

a l lui

af irm a t că bazindu-se pe "consideraţiuni psioologice . . .
figura ace as ta imberbă şi rubicundă nu i l amint ea pe Ştefan cel Mare"
mai bine închipuit La Bad e uţi sub aerul de călugăr şiret, de-oarece el nu
vedea "în

Ştefan

numai pe războinicul, ci şi pe hic:eanul, mai ales pe

hicleanul". In continuare B. P. Hasdeu a mai susţi nut, impotriva orică
rei evid enţe,

că şi pe a(•n1l de la Putna, deşi inscripţia brodată îl indica
Ma re, figura ar fi fost 'tot a lui Petru Rareş 57• Ce i lalţi
membri ai Academiei, ca re i-au urmat la cuvînt, ca : V. A. Urechia, Mel
chisedec, Gheorghe Chiţu şi N. Ionesc u i-au combătut argumentele, con
siderindu-le nefondate 58•
Discuţiile relwte la 28 noi embrio 1 8 8 1 , intr-o şedinţă ex traordinară,
nu au adus nimic nou, fie care membru al Aoademiei r ăm în înd la păre
rile exprimate anterior. Ca să se poată ieşi din impas s-a cerut aducerea
pe Ştefan cel

56 .,Analele Academiei Române
1882), p. 30.
57 Ibidem, p. 35.
58 Ibidem, p. 36-39.

•,

Mem. sect . isl., sel'ia a Il-a, lom. J v, ( 1 88 1-
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la Bucureşti a eva n gh eli e i de la Hum o r , pentru a fi studiat portreiul in
d i scuţi e 59•
La reluarea discuţiilor, în şedinţa din 1 1 d ecem br i e 1 8 8 1 , D. A.
Stur7..a a spus u rm ă toa re le : "Ţara a v oi t să facă statuia lui Ştefan cel
Mare, d a r du pă ce pofltre t ? Trebuia să se facă preala bi l e investigaţiuni
la m î năs tiri ca să se afle adevă ratul portret. In loc de a se face aceasta

ni se dă un ch i p al fantasiei. Lipsa de păşire critică în privirea ceSJtiu
nilor istorice este invederată la no i . Dacă astăzi s-ar d oved i definitiv că
portretul te tra e van g h elul u i de la H um o r e�te în adevăr a l lui Ş tefan
cel M a re , ce va fi cu s ta tu ira " ? 60•
Deoarece ziarele au scris că membrii Academiei Române au ajuns
la concluzi·a că Şte fa n cel Mare purtase barbă în timpul vieţii sale, ceea
ce n u era adevărat,
preşedintele Academiei a invitat la Bucureşti pe
Epaminonda Bucevschi, care fusese angajat să cerceteze toate bisericile
cu tablouri votive din Bucovina, construite în timpul lui Ştefan cel Mare
şi să facă copii după acestea. O oa recare nedumerire, care a zd ru n ci n a t
poziţia maj ori ă ţi i membrilor Academiei, a produs-o scrisoarea lui S im i on
Florea Maria.n, trimisă lui B. P. Ha<>deu, în care afirma că in bisericile
de La Badeuţi, Voroneţ şi Sf. Ilie, Ştefan cel Mare fusese pictat cu barbă 6\
ceea ce iarăşi nu este adevărat, cu excepţia portretului de la Badeuţi re
t

făcut insă , cum s-a dovedit, ulterior. Probabil
oare purta o barbă impresionantă, şi--a făcut

că Simion Florea Marian,
informarea după ami nti ri

nesigure.
La şedinţa extraordinară ·a Academiei, convocată pentru 24 ian uarie
1 8 8 2 - cînd statuia era deja te rmi nată - a participat şi pictorul Epa
minonda Bucevschi, care a prezentat copiile făcute după tablourile vo
t i ve din bisericile lui Ştefan cel Mare din Bu cov in a . Acuma s-a put u t
face constatarea că in tablourile votive de la Voroneţ, Sf. Ilie şi Pă r
hăuţi, Şteflan cel 1\Iare era picta t fără ba rbă . Pentru compara ţi e Epami
nonda Bucevschi a în făţi şat şi o copie a po rt ret ulu i lui Petru Hareş d i n
biserica fostei mînăstiri Humor, dovedind astfel că teza lui B. P. Hasdeu

nu se poate susţine. Tot 5n această şedinţă prof. Gri gore Tocilescu a
adus i n şed i n ţă epitrahilul fost al mî n ă sti ri i Dobr ovăţ , pe ca re sînt bro
date chipuri le lui Ştefa n cel Mare şi al soţiei sale. S-a văzut acuma că
figura domnitorului br o d at ă şi pe a cest epitrahil semăna izbi·tor cu por
tre-tul pictart in e vanghelia de la H umor . Din materialele av u te la d ispo
ziţie membrii Academiei Române s -au putut conv inge clar că Şteflan cel
Mare fusese un bărbat blond, că avusese "faţa bucălată" şi că nu pur
tase barbă. Tot acuma pictorul Epamirnon da Bucevschi ·a făcut cunoscut
că portret u l marelui domnitor pictart in biserica d e la Badeuţi f uses e
refăeut ulterior 62, şi chiar el făcuse oopia pe care i-o trim isese lui B. P.
Hr<:cl r" t 63.
59 1 biclem, p. 39-53.

60

61

Ibidem, p. 54-55.
Ibidem, p. 56.

62 Ibidem, p. 59.
63 Ibidem, p.

60.
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Pus în faţa acestor probe B. P. Hasdeu a t rebui t să admită că ade
pol"ltret al lui �fan cel Mare este cel pictat în evanghelia de
la Humor şi care semăna foarte bine cu cele brodate pe broderiile de
eult, sau pi o bate în tabl o ur i le votive din bisericile conS'truite in ti mpu l
domniei lui 64• Şi ceilalţi mPmbri ai Academiei au fost unanimi in această
privinţă 65• De aceea in sesiunea generală a Aoademiei din 23 februarie
66
s -a admis fără n i ci o obiecţie că portretul lui Ştefan cel Mare
1 882
el in evanghelia de la H um or este cel adevărat şi s -a propus editarea unu i
album, care trebuia să cuprindă portretele marelui domnitor şi momJ
mPntele pri n cipale construite de el 67•
Dar, ce concluzii au tras membrii Comitetului pentru ridicarea sta
t u ii lui Ştefan cel Mare şi ce măsuri au luat ca să poată fi corec ta tă
greş.a1a grosolla1nă f ăl:::'lu tă altwnci doo s-a a•OOE'Iptat ma!Ch€1ba statuii după
ciPscrit"rea �i documen,taţia dată de ei . Nimic, deoarece statuia fusese
tcrminabă şi turnată, astfel că astăzi ni se prezintă o fi g ură tota l s t ră i n ă
'
şi n i cidecum aceea a marelui nostru domnitor.
Nu este exclus tOtuşi să se fi făcut şi intervenţii contrare, deoarece
in pat'lbea stii ngă a chE'TlJaru lui dooumentului sdlemn conoopuct, şi redactat
cu ooazia dezvelirii statuiei, sub figura lui Alexandru cel Bun, repre
zentat ca u n om in vîrstă î naintată şi eu o barbă impresionantă ca volum.
este şi aşa zisa figură a lui Ştefan cel Mare, împodobită de asemenea cu
mustăţi şi .cu o barbă n eobişnu i•t de bogată. Probabil că artistul care a
desenat chenarul cu figurile amintite a lucrat după indicaţii date de
unii dintre membri i Comitetului, care, credem şi-au Inchipuit că dacă in
tinereţe Ştefan cel Mare nu a purtat barbă, şi-ar fi lăsat-o spre bătrî
neţe. Ei însă nu au voit să ţină seama, sau nici nu au fost informati că
pc dv�!:i!-...d
. � la �u tn�_ termi na_tă Î,!! 8'1}�_1 500� Ştefan cel Mare este bro
dat fără barbă, c-a şi pe epitrahilul de la Dobrovăt. a cărui exerutare a
începutprooabil .în anul 1 503, şi-la fel în ,tabloul votiv din biseri c;-aces
tei mtnăstiri, pictată in anul 1 529, in timpul domniei fiului său Petru
Rareş
Deci, dis('uţiile din şedinţele- Academiei şi din presa timpului n u au
dus la modificarea chipului statui i lui Ştefan cel Mare ba mai m ult
încă, după figura de pe chenarul d ocumentu lu i ,amintit se observă că
s-a făcut o i n t er venţie grosolană, pentru a deruta încă o dată opinia
publică.
Serbările dezvelirii statuiei lui Ştefan cel Mare. La 7 mai 1 882
Comitetul pentru ridicarea statuii a făcut cunoscut Primăriei din Iaşi
că sta tuia fusese terminată şi cerea să se numească curind o comisie
compusă din delegaţi ai Consiliului municipal al oraşului , al Corpu
lui tehnic din Ministerul lucrărilor publice, '81 Academiei Române, al
vă ratu l

.

,

Ibidem, p. 60-61.
6; i b idem , p, 61-65.

64
66

I bidem, p. 78-79.
67 Ibidem, p. 1 36.
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Statuia
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lui Ştefan cel Mare

Universităţii din Iaşi şi directorul Şcoalei de Arte Frumoase din Iaşi, care
să ·aleegă locul unde urma să fie amplasată 68. Ca delegaţi au fost numiţi
Milti.Jade Tzoni, din pa11tt-a Ministerului lucrărilor publice, Gheorghe
Chiţu, din partea Aloadem1ei Române şi Panailteanu-Bardasare, directorul
Şcoalei de Belle-arte din Iaşi 69.
68 AThiVl'lle Stawlui Iaşi , Fond Primărie, dos. 147/,187 1 , f: 225-239.
69 Ibtdem, f. 242.
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Chi pul lui Ştefan cel Mare de pe actul de inaugurare a statuiei

Incă de .La 20 mai 1882, d eoarece se credea că solemnitartea dezvelirii
statuii unna să se facă in curind, primarul oraşului Iaşi a invitat pe
rectorul Univers�tăţii să-i comuni ce urgent numele profesorilor cărora
urma să le trimită invitaţii de participare 70•
Comisia compusă din Dimitrie Gusti, Miltiade Tzoni, N. Culianu şi
G. Panaiteanru-Bardasare s-a întruni·t în ziua de 13 iulie 1 882. "Avînd
în vedere - cum s-a notat in procesul-verbal al şe dinţei - sosirea în
curind a statuii lui Ştefan cel Mare", au propus amplasarea ei pe "locul
ales de marele voievod a se închina, ad ică piaţa Palatului Adm i nistrati\'
şi in faţa bisericii zidi•tă de el" (Sf. Ni colae Domnesc). Membrii Comite
tului şi-a u exprimat speranţa că guvern ul va fi "bucuros, generos şi
mindru de a da acest lOIC gl"1C!Jtis" pen'1ru ca "s:taLua" să poată ii a.şeza.tă

"lîngă Palatul unde se făcea dreptate" chiar de Ştefan cel Mare 71• In
faţa "Palicutuh.Ji Administrativ" se afla însă o cişmea şi un bazin de apă
a căror mutare treb uia grăbită 72• Autorităţile municipale au luat toate
măsurile cuvenite şi au făcut amenajările cerute de comisie. Pînă la 16/
28 septembrie 1·882 ·tloate lu,cră.rd11E', industiv amplaLc;.a.rNl sta1tuii, fuseseră
7° Arhiva UniversitAţii din Iaşi, Rectorat, sub dată.
7 1 Arhivele Stlatuibui Iaşi, Fond Primărie, dos. 147/187 1 , r. 246.
72 Ibidem, f. 248, 251 şi 254.
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Statuia

lui

Ştefan cel Mare
(detaliu)

�ii,ninate

şi se aştepta ca g uvernul s ă fixeze data solemn1tăţii d�zvelirii,
căuba{ a i se da "un caract€r cit m�i solemn" 73 •
Inainte de 1 6/28 se ptembrie 1 882, cind se terminaseră lucrările fun
daţiei şi s-a redactat u n document, care, inchis intr-o cutie de me
tal a fost aşezat sub soclul statu i i . In document s-a consemnat nu
melc membrilor Comitetului (Grigore M. Sturza
vicepreşedinte, Vasile
Al ecsa nd ri , Nicolae Gane, Scm·lal P ast i a Leon Negruzzi şi arhitectul A

căreia·

s..:a

-

,

n

Ibidem, f. 255.
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Sta tuia

lui

Ştefan cel
(-.lolaliuJ

801

Mare

Stamatopulo), iar suma de 135 000 lei, cît a cosrtlat sta.tuia, s-a strins prin
"subscripţie naţională" 74•
Consiliul municipiului Iaşi şi membrii comitetului au ales o comisie
specială pentru organizarea festivităţilor dezvelirii s·tatuii, compusă din
D. Gusti, N . Gane şi L. Negruzzi. La 20 mai 1883 Consiliul municipal
Iaşi a anunţat că s-a fix•at ziua d e 5 iunie pentru "descoperirea statuiei
lui Ştefan cel Mare" in cadrul unei mari "serbări naţionale" 75 • Şi-au
74 I bidem.

n ld(.'"ffi , Cond ica suma.rilor şedinţelor Consiliului comunal pe anul 1883,
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anunţat participarea regele Carol 1, delegaţii t uturor corpurilor consti
tuite şi ai tuturor judeţelor. Primarul Iaşului Lcon Negruzzi a primit
delegaţie să ia con tact cu guvernul pentru a primi ultimele instrucţiuni
relative la programul solem n i tăţii 76• La 3 iunie, Consiliul munici pal a
aprobat, în unanimitate, un fond de 27 038 lei şi 69 bani pentru întim
pinar�:.•a cheltuielilor de i naugurare. Fii ndcă se hotărîse ca ceremonia să
aibă un oaracter naţional, Consiliul m unicipal 'a cerut. Ministerului de
interne să solicite Adunării Deputaţilor aprobarea unui :tond special d i n
oare să s e suport�:.• cheltuielile ş i sJ. se restituie Primăriei I aş ul ui suma
a mintită. Guvernul a acordat tiUma de 10 000 lei . Aceeaşi sumă s-a pus

Bri:măriei 77• Sol�Cmn:,tatea diemelirii statuii a f·oiSt fixată
5-7 iunie 1 88 3 .
I n vederea solemn i tăţi i s-a amenajat şi decorat pia�a Palatului Ad 
minis-trativ, s-au construit tribune şi acoperit ruinele din apropiere, iar
în cortul ridicat lîngă estradă s-a aşezat "tronul lui Ştefan cel Mare,
săpat în p�atră", adus în Iaşi din satul Vînători - Neamţ, unde fusese
găsi t 78• S-au trimis invitaţii de par.tk.iJpare prefecturilo.r de judeţ, pri
m ări i lor oraşelor (doi delegaţi de fieoare judeţ şi cî te un delegat de fie
şi la dis.po:zJiţila
pentru zilele de

care omş), ciJte unui delegat eLin fie-care w,ca1itate

în

care Ştefan cel Mare

avusese vreo luptă. Toţi delegaţii trebui,au să poarte costume naţionale ;
la fel şi ,,damele române" i n v i tate urmau să participe la solemnitate
îmbrăcate in costume naţionale.

Incepind din colţul format de str. Sf. Vineri şi Sltr. Mare - actuala
Ştefan cel Mare - prin curtea Palat ulu i Administrativ şi piină la "poarta"
bisericii Sf. Nicolae Domnesc s-a:u aşezat "oatarguri mari impodobite cu
drapele şi ghirlănzi pe care s-a scris numele localitătilor in care au avut
loc principalele lupte ale lui Ştefan cel Mare şi datele lor. D. Gusti
propus ca piaţa palatului să fie numită ,,Piaţa Ştefan cel Mare", ceea
ce nu s-a făcut nici pînă astăzi.

a

La 22 septembrie 1 88 2 Universitatea din l4.?i delegase . să vorbească
in numele ei la solemnitate pe profesorul N. Ionescu 79• In ziua de 4 iunie

1 883, a j unu l inceperii solemnităţilor, s-a ţi n ut la Universi!tate de profe- ,
sorul Andrei Vizanti o oonferinţă despre Ştefan cel Mare lra care a asis
tat majoritfJatea delegaţilor sosiţi in Iaşi şi membrii corpului didactiC!
unjversi1ar

80•

lîngă delegaţii judeţelor, oraşelor şi localităţilor •amintite, la so
·leinnitatea dezvelirii statui i lui Ştefan eel Mare ·a u paroticipat majori
tatea membrilor corpurilor legiuitoare. m embri ai Academie-i Române,
delegaţi ai Universităţilor, Curţii de casaţie, Curţii de c>on turi, miniştri

,' . Pe

76 Ibidem, f. 1 14.
77 Idem, Prefectura judeţului Iaşi, dos. nr. 96/1883, f. 8.

78 I bidem, f. 91-95. La 22 iunie prefectul j udeţului Neamţ cerea prefectului
judeţului Iaşi să restituie Primăriei comunei Vînători "strana lu i Ştefan cel Mare·',
oprită in Iaşi de D. GUSiti. De-abia la 20 iulie 1884 i s-a r-ăspuns că "strana" fusese
depusă la Pinacotecă.
79 Arhiva Universităţii din Iaşi, Rectorat, sub dată.
eo Ibldem, (28 mai 1883) .
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ş.a. B. P. Hasd eu a fost de legat să re pre zi nte corpul didactic din Olte
nia, d eşi Prim ăria o raşu lu i Crai ova nu contri buise cu nici o sum ă la chel
tuiPlile r idi cări i Sitatuii 8 1 • Socie tatea lucrătorilor tipografi din laşi a tri
mis o d elegaţie de şase me m bri .
laşul - cum scria un ziar local - de obicei "trist şi posom orî t " a
îm br ăcat în z i ua de 5 iunie 1 883 "haina scrbării pentru a serba cu m ultă
strălucire această mare festivitate naţională la care va lua parte i n treaga
ţară prin d elegaţi uni". Zorile zilei de 5 i un i e au fost sa lutate cu 21 1ovi,-
turi de trm. S olemnitate a a î nceput la orele 10 printr-un serviciU. reli-·
g i os oficiat la Mitropolie in prezenţa tuturor delegaţi lor pa rti c i Pan ti , a
şcolilor de t oat e gr ad ele etc. Pr oces i u n ea, �n frunte cu m u z ici le militare,
ca re intonau marşuri naţionale, s-a în d rep tat la orele 12 spre piaţa Pala
tu lu i Administra/tiv. La o rele 1 2,30 toţi invitaţii trebui,au să-şi ocupe
locurile i nd icate . La intrarea în piaţă pl"'C'Csiun ea a fost întîmpinată de
D. Gusti, preşedintele Comisiei pentru organizarea festivităţilor. Pe es
trada principală •au luat loc regele, miniş trii , membrii Comitetului pen
tru r�dkarea stJabuii şi ofirţerii superLoo-i ·Şi generali, iar imprejur run

foarte numeros p ublic.
I n{.>e put:u l ceremoniei s-a anunţat t:ot prin 2 1 l ovi:tu ri de tun, iar
după u n scurt serviciu religios oficiat de mHropolitul I osif Naniescu, a
intonării rugăciunii de că.tre muzicile milHare, a urmat, la un semnal
prelung de bucium , dezveJ..i f'ca statuii. Ullli tăţHc militare par.ticipa.n:te au
prezentat armele, muzicile militare a u intonat imnul lu i Şte fan cel Mare
şi ci ntecu l "Ştefan , Ştefa n domn cel Mare", pe muzică d e Gavril Mu
si ccscu .
Au urmat vorbi-torii în ordinea următoare : regele, Nicolae Ga n e,
ca d e;lega t al Com�tetillui .pClllJtl' u ridmrca s tat ui i , Leon N<>g,rruzzi, pri
marul oraş ului I aşi , C. A. Hosetti, p reşedin tel e Ad unări i Deputaţi lo r, Di
m i trie Sturz a ca delega t al Acade mi ei Române, N i coLae Ionescu din
pat"ltea Un iversi,tă ţii ieşene , B. P. Hasdeu în num e l e corpului didactic din
Oltenia şi un delegat al studenţilor Universităţii din Bucureşti.
In discursul său Carol 1 s-a referit l a dragostea şi "admiraţia" cu
care poporul nos tru a păstrat mem oria faptelor lui Ştefan cel Mare, oare
"împreună c u Mihai Viteazul a i n temeiat renumele armelo r n oas tre" , că
"Rom ân ia recunoscăltoare" i...,a înălţat in laşi, "a doua sa capitală", un
"monumenrt; în amintirea faptelor măreţe " cu care el "a !împodobit iSJto 
ria naţională" . "Jurăm - a con tinuat vorbitorul - în :faţa monumen
tului său că în împrejurări grele vom fi pu rru rea strîns u ni ţi , avînd ca
ţel, ca şi Ştefan cel Mare, independ enţa, suveranitatea şi fericirea Pa

triei ". Discursul şi l-a î ncheiat {.'li următoarele cuvirute : ,,Incredinţez
Iaşului, leagănul Unirii, această stabui e, î mpre ună cu două tun u r i uda te
ou sîngele preţios al generatiune i prezente , spre ·a le pă z i aa un sfînt
odor, în onoarea n eam ului ro m ân esc".
Al doilea vorbitor, Niculae Gane, s-a referit în p l'i mu l rînd la edi
fi ciul statal, "staJtornicirt" d e Ştefan cel Mare, cu care a putut face faţă
8 1 Arhlrvele Statului Iaşi, f'ond. Prianări(', dos.

nr.

1 47 j 1871 , f. 258.
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atacmilor numeroşilor d uşm ani ai Moldovei, la capacitatea lui de a
a ntrena .întregul popor la luptă şi la deosebi tele lui cali-tăţi politice.
Pentru aceasta, a afirmat N icu lae Gane, la î n ăl ţarea monumentului ma
rehu domnitor "au con tri b ui t cu dărnicie patriotică toţi rom ânii . . . căc1
nu există suHare românească care să nu cun oască numele lui Ştefan, nu
există colţ de ţa ră unde să nu se gă sea scă vreo urmă amun1titoare despre
dinsul". Primarul Leon Negruzzi a subliniat in cuvîntul său că statuia
marelllli , ,,inţe'loptul.ui şi ,.'Jitc'!Bzului domniJtor s- a înălţat prin c::n•tr ibu ţi a

tuturor românilor".

C. A. Rosetti, preşedintele Adunării Deputaţilor a spus că Ştefan cel
Mare "a fost d omnu l rtuturor românilor" pentru că ,,oriunde este o su
flare rom âneas c ă memoria lui vie se păstrează. . . . Viteaz i ntre cei mai
viteji, era în acelaşi timp prudinte. Ollltezător, dar :totodată şi prevăzător,
el şt ia să găsească in mij l ocu l 'înfrîngerii, elemen tele unor noi biruinţi".
I n să, d upă moartea lui "amare şi cumplite au fost încercările prin care
a trecu t de •atu n ci naţiunea română, dar ea n -a înceta·t să urmărească
idt>alul ce se întrupase in m a re l e său domn după cum s -a fost i'llltrupat

în urmă in viteazul !VIi hai" . C. A. Rosetti şi-a încheiat discursul cu urmă
toare l e cu vinte : " Aici , în faţa acestui chip al marelui nostru domn, î n
faţa acestui altar ridicat spre a mintirea biruinţelor sale, în m i j'lOC'U l aces
te i vechi capiillal'e, pururea în fruntea asp i raţ i ilo r patriotice, să ne legă m
a rămî ne totde'auna cn:'dincioşi şi stăru i to ri în a lucra prin toate mi j l oa
cele, pentru dreptate, pen tru libertate, pentru luminarea şi întărin�a
naţiunii r om â ne, una şi nedespărţită".

Lui Ni<-olat• I onescu, delegatul Universităţii ieşene, al cărui discurs
nu ni s-a păstrat, dar prin carP - după m ă rtu ria z i a re l or - a Sltors
l acrim i asist•tmţei, i-a urmat oJa cuvînt B. P. Hasdeu, care a spus inrtre
altele că Ştef.:m C{'l Mare era d upă tată moldovean, dar oltea n după
mam ă 82.

Pentru relatarea festivi•tăţilor cu ocaz i a acestui eveniment ziarul
Tim,pul a trimis la Iaşi pe Mihail Eminescu. El nu s-a dus la solemni tate
pretextind că e bolnav, iar ziarul Timpul a fos t nevoit să relat eze ft>Sti
8
vi tatea după un ziar local 3•
A urmat derfii!W"Iea pa:r.ti.dtpanţi l or la Slolemnitatc î n urmăltoa'I"Iea or
dine : şcolile de fete, şcolile de băieţi , delegaţii ju deţelor şi a i comunelor,
Garda civică, unităţile mi-litare şi drapelele tuturor regimentelor din
ţară, tri m is e special la Ia şi . Depu ner ea coroa nelor pe soc l u s-a făc u t de

către delegaţi î n ordinea trecerii lor prin faţa statuiei . Delegaţia Adu
n ării Deputaţilor a depus o coroană •turn·ată în bron z , jumătate in forma
frunzelor de stejar, iar cealaltă 'a f run ze l or de dafin. Pe prima ju m ătate
s-a scris, cu l itere în rel ief : "Lui Ş te fan cel Mare", iar pe cealaltă : ,,Adu
narea Deputaţi lor " ; pe cele 32 ghinzi al e părţii turna·te în for m a frun
zelor de stejar, ca şi pe unele frunze in forma celor de d afin , s-au î nscris

82

Extrasele s-au făcut după discursurile publicate în ziare.
8J G. CăUnescu, Viaţa lui Mihail Eminescu, ed. a IV-a, EdLtura pentru li.te
ratură, Bucureşti, 1964, p. 302-303.
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numele celor 32 judeţe de atnnci ale Rom âniei . După terminarea defi
lării şi depunerii coroanelor corurile au intonat tm cintec - se zicea pe cuvinte "din timpul lui Ştefan " , pe muzică de Teod or Burada.

Ceremonia S-'a terminat la orele pa tru şi jumăltiate după masă.
La Iaşi, in seri le zi lelor de 4 şi 5 iunie muzici le militare au cîntat
in Grădina publică de la Copou , in Grădina Primăriei, in Grădina Bar
novschi, i n P ia ţa Primări'€1i şi în faţa clădirii Bursei. In seara zilei de 5
iunie s-au organizat reotrageri cu torţe pe străzile p rinci pale pînă la sta
tuie. Oraşul a fost iluminat, iar ·la Copou, "în rondul I l " s-a insta}alt "un
soare electric" şi s-'au "tras" foc uri de artificii .
ln aceeaşi zi s -au organizat ceremonii speciale în toate bis ericile con
s·truite de Ştefan cel Mare şi in toate localiltăţile in care a avut lupte, in
prezenţa autorităţilor civile şi mili:tare locale.
Ziarele i·�ene, in special, au publicat largi dări de seamă despre
festivităţi, discursuri şi un număr de poezii ocazionale dintre care men
ţionăm : llymn lui Ştefan cel Mare de Vasile Alecsandri, Inaugurarea
statuiei lui Ştefan cel Mare de Ema.noil Piliiianu , Cîntec la statuia lui
Ştefan cel Mare de I. G. Holban, La statuia lui Ştefan cel Mare şi Hora
lui Ştefan cel Mare, ambele de profesorul Aron Densuşianu, Odă la sta
tuia lui Ştefan cel Mare de Vasile Alecsandri . La monumentul lui Ştefan
cel Mare de D. Gusti , Odă la statuia lui Ştefan cel Mare de Ioan. Iancu ,
Cîntecul lui Ştefan cel Mare, poezie populară d in colecţia de poezii popu
lare Oliloese de Vasil-e AQecs.amlri ş ..a. 84•

Conflictul diplomatic cu Austria izbucnit cu prilejul dezvelir·ii sta
tuii lui Ştefam cel Mare. FestirvităţiJc d e la l1aşi din zilele de 4-5 ·iunie

au dat naştere unui conflict diplo matic cu Austri•a , care se intrevedea
incă de la aducerea in ţară a startuii. Din această cauilă s-ar părea că
?i solemnirt.altea dezvelirii a fost a m înată aproape un an de zi le .
ln seara ziJei de 5 iunie, la orele şase şi jumă11alte după masă, Pri
m ăria oraşului Iaşi . a oferit un banchet in sala Teatrufu i Naţional (de
la Copou) la 450 dintre delegaţii participan ţi la solemnitate. A toastat
Carol I, ministrul de interne Ghe orgh e Chi �u, deplllta·tul Petre Grădiş
tean u, primarul Leon Negruzzi, deputa•tul Nicol-ae Voinov si Dimitrie
'
Cariagdi , primarul Bucureştilor.
. ste de reţinut că _în toas·tul său deputatu l Petre Grădişoteanu, "om
.
pohttc cunoscut prm
smceritatea U!Ilui temperamen t nesupus obisnuitei
'
d scipline" 85 di·�lomatice şi de par tid s-a referit la absenţa
de la festi
,
\'ltate a delegaţllor români din Transilvania şi Bucovina. Deocamdată
n u s-a acordat atenţie celor rOSJtite de Petre Grădils·teanu dar curînd
'
ziarele austro-ungare au inceput să ne a-tace cu vi�lenţă,
referindu-s
la "politica fără oap şi sălbatecă a RomânieiL'. Unele ziare austriece au
sc ris chiar -că monarhia habsburgică putea să anexeze această ţară tur
bulent şi dacă n-a făcut-o pînă acuma o putea face •oricind, " în citeva
,
ceasur1". Aceleaşi ziare au rea m intit şi pa sajul din discurs ul lui C. A
Rosetti în C'are l..JS inti t ulat pe Ca rol I " d�nul t·uturor românilor ". Oa-

�

�

�

�

8-4 Expunerea asupru f€'stivităţilo r s-a făcut după ziarele timpului.
85 N. Iorga, Istoria Românilor, vul. X lntregitorii, Bucureşti, 1 939, p. 235-::!36.
,
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menii pol itici austrieci cereau "represalii imediate " 86, iar şeful Statului
major al armatei habsburgi ce a începu t să facă o inspecţie, a forţelor
arma te din Transilvanra, concentrate la pasurile Carpaţilor 87•
Ministerul de 'ex,terne al României a trebuit să trimită guvernulu i

habsburgi c o explicaţie în eare a preciZJat că cele spuse la Iaşi de anu
mite pe rsoane sînt emgerate, chiar reproduse inexact. Ase mm e a per
soane nu aveau nid un rol în g uvernul român, care regreta i n cid entJu l
şi-1 dezaproba energic. In nota Ministerului de ex.terne s-a mai subliniat
eă guvernul român "nu a avut niciodată o atitudine care ar putea face
să se creadă că ar avea tendinţi ostile monarhiei austro-ungare" , a con
damnat mereu "orice aţîţare ilegală" îndreptată îm po triva "siguranţei şi
li niştii statel-or vecine", şi dezaproba pe cei oare atri buiseră "regelui un
titlu ee provoacă legitime susceptibilităţi" 88•
Ziarul austriac Wiener· A bendpost a apreciat ca satisfăcătoare decla

raţia g uvernului :român, socotită la fel şi de " g uvernul imp erla l " , care
totuşi a a tras atenţia celui român că incidentu l ar treb ui să " probeze ori
căror politicieni români cit de puţin patriotice sîn t o atitudine şi o agi

taţi e OP ar putea să creeze propriei lor ţări nu numai încurcături, ci şi
pericole" 89 •

Ceremoniile •Ol'g.anizattc IClU prilejul d0ZN1�l'ill'ii statu ii l u i Şbdan cel
Mare terminate, oa şi aplanarea conflictului cu Imperiul habsburgi c , ac
ţiunHc şi act.ivitartea , in general , a ieşenilor, a reintmt în făga ş u l obiş
nuit, vJaţa 1or şi-a I1eluat ournul normal . Dar, .peSite doi ani de l.a eve
nimen t ul discutat C�nsiliul municipal al oraşului Iaşi a trebuit să acorde
un credit d� 1 .3 1 1 lei şi 20 bani pentru " î n tre ţinerea piedes·t:alului sta
tuiei lui Ş tefa n cel Mare" 90, deoarece se constatase că avea nevoie ur
gcn tă de repavaţii 91. De-abia la 15 decembrie 1 888 s-,a hotărît darea
lu crării in antrepriză 92, acordindu-se totodată şi un credit de 35 lei pen
tru repararea roatelor tunurilor plasate de o parte şi de alta a statui i 93•
Tot;lJ.? i, pînă in anul 1 89 1 , datorită incuriei l"t'cunoscute a administraţiei
timpu l u i nu se fă(.'USe nid un ·.fel de reparaţii la pied€1Stalul .statuii sau
la roţile rtunurilor. Ba mai mult încă, deşi primarul fusese informat că
" mai căzuse un basorelief de pe 1a1urile piedes·ta lului" nru luase nici o
măsură. Şi inginerul-arhitect al Municipiului oeruse o inrtervenţie grab
ni.că pan.tru că piedesrtaC,ul statuii era "rprea slălb�t" . I s-:a răs uns că
Primăria nu di:spunea de fonduri pen.txru �'111tre�ţinerea s.tatuii 94• De-abia
la 26 s.eptembl'lire 1 8 9r1 s-a aprobat îinrcă o dată cre:fitul amintit 95• Repa
ll"aţii le de întreţi n-ere aloe statuii şi roţile tu:nruri1or s-a.u făcut tkziu, la
p

86

Ibidem, p. 337.

87 I bidem, ziarul ,.Curierul din Iaşi"' din 13 iulie 1883.
8B

N. Iorga, op. cit., p. 236-237.
89 Ibidem, p. 237.
90 Arhivele Statului Iaşi, Fond Primărie, dos. nr . 208/1888, f. 1.
9 1 Ibidem, f. 2-3 şl 12.
92 Ibidem, f. 18.
93 Ibidem, f. 21-22.
94 Ibidem, f. 27.
9S Ibidem, :f. 29.
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incepuitul anului 1 904, în vede rea
moarte:a lui Ştefan cel Mare.

807

serbării a patru sute de ani de la

Dar, r1a 27 martie 1 9 1 2, Comisariabul Circumscripţiei a V-a de poliţie
a I aşulllli făJoea ,cunooout pri:ma�ruluJ că ISOd:ul s tatuii [ui Ştc:f,an cel Mare
era 11 sl ăbit pe looul" und e erau "fixate pi ci oa rel e de dinainte ale calului",
iar cele "dinapoi se clatină" . Inginerul şef al Primăriei a constatat j us

te tea celor reclamate �i a <-erut (5 apr ili e 1 9 1 2) să se facă un postament
nou, deoarece, cred ea el, cel existffit nu era destul de m onu m en tra l , ci
dirspt•oporţi'(l'noa!t faţă de staJtuie -5i oa atJar.e !1JU mai �pu.tca 11i.:'.Zrsta.
In concluzie se poate afirma că

încercînd să menţină Moldova

ca

stat separat, anrti unioniştii mold oveni 'a u ape la t la Ştefan cel Mare, oare
po tr iv i t ideilor lor luptase doar pen:tru menţinerea Moldovei ca stat
separat. In ten ţi a lor a dalt greş, dar a 'a\I'Uit şi o parte bună în sensul că
a reamintirt poporului, cu lux de amănunte, opera realizată de marele

domn.
Ideea înălţării unei statui lui Ştefan cel Mare, reluată ceva mai
tîrziu, cind Moldova şi Ţiara R!omânească fo rmau nn s ing ur stat, care
obţi nuse prin jertfa fi i lo r ei staltutul de stat suveran şi independent, S-'a
c on creti zat intr-un monument de bron z 'aşezat în piaţa fostului său pa
lat din laşi.
Cînd s-a luat hotănîre-a de a se t u rna în bronz statuia mare l ui dom
nitor, membrii Comitetului nu-i cunoşteau adevăratul ch ip, fiindcă marca
majoritate a scene lor v<rtive in oare fusese pictat se aflau în terit or i ul
ocupat de I m periul habsburgic, pc eare doar o inti m plare le-au făcut
cunoscute, dar prea tirziu. Emmanuel Fremiet, primi nd o documentaţie
greşită a turnat in bronz un chip î nch ipui t, care nu evocă fig ura asemă
nătoare celei cunoscută astăzi a lui Ş t efan .

LA STATUE D'ETJENNE LE GRAND (ŞTEFAN CEL M,\REJ DE lASSY
n e s .u m e

Pour ses remarcables qualites d'homme d'Etat, d'homme de culture et de
c.o nun.andant mHi t:aire, la memoiJ·e d'B:tenne le Grund a ete p<'rpeLuees le long
des siecles sur tout le territoire de notre pays.
L'un des elcves de GhPorghe Asachi a presen te a I 'Pxamen de la fin des
etudes le projet. d'un a rc ele- lriom:phe poUI· commemorer lC's victories d'Etienne le
Grand.
Au milieu du X IX-eme siecle, qua.nd o.n a mis sur le Lapis la qu..sLon de
l'U.nion, on s'cst r-.1ppele l'oouvre politique d ' EL i P nn <' le Grand qui a po u.rsuiv i
l'union du peuple Pntier contre l'envahisseur ottoman.
Les an tiunionistcs moldaviens - Teodor IJalş en tete - ont soutenu
qu'Etienne le Gran.d a lutte seulemant pDIUr maintonk la Moldavie comme Eltat
independanrt ot separe. Il a r ropose la oonstruct:ion d'une statue par contribution
pu b l iq ue a lassy. La documen.ta1.ion et le projet onl ete faits par Ghc'Orghe Asa·;:hi
(nov. 1856).
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Ce projet est abandonne â

cause

de la mort imprevue de Teodor

28

Balş. Aprcs

la Guerre d 'Indcpcndancc, f'n 1878, la reprL'le du projet a plus df' succes. L'execu

tton de la statue est assi.gnee au sculptau- !nan�is Elilllllalll uel Frem.J.et. En ce mo
ment�lâ, la f.igure d'Etiene le Grand n'etaâ!t pas encore oonruue , car toutcs les eglises
ou son portrait etait peint se trouvaient dens l e territoire roumain occu pe par

l'Autriche-Hongrie.

Pendant l'execution de 1a s.talue on a decouv<'T't une pe1ntur'e authentiquf',
Grand. Elle ne ressemblait pas â la
maquette approuvee mais la sta.tue etmt deja rru:rulee. La st.aJtue a ete mise en
place devant �·alll.Cien pa.Laiis voievodal el: la solC'lln itte de l'inawgUJration a eu !ieu
entre 5 et 7 juin 1883.

contemporaine, qui �tai.t Btienne le
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Dacă 111e intoarcem cu gindul in anul 1 896, in hma decembrie, laşul
acelor vremuri trăia o mare sărbătoare - inaugurarea noii ctlădiTi a Tea

trului Naţional, bijuterie arhiteotonkă a oraşului şi a ţării întregi, care
�u avea să poarte din 1 906 numele părirrteluti. ·teart:rul ui
românesc, V.asile Alecsandri.
Nu întîmplător este aşezată in faţa edificiului, teatral, tot din 1 906
şi statuia in bronz a bardului de la Mireeşt i, considerată a fi un simbol
pennanent al acelui a ce a animat putencic teatrul epocii sale şi un gră
itor indemn pentru gene11aţiile de acllori din toate timpurlle la o cit mai
iillal!tă şi mai bogată activitate artistică.
Din oorusultarea U!I1-or docU:meo111te (rp�ocese v<.'lr'bal-e Bii'C' şedinţel-or,
memorii, scrisori, afişe . . . ) din perioada 1 887-1 896, aflate in fosta arhivă
a Tearttului Naţional din Ia.�i, in prezent in posesia Arhivelor Statului, se
constată istoricul zbuci'l.J.tnajt al construirii clădirii Teatrului Naţional, ale
cărui fire s-au prelungit pînă în zilele noastre, prin recenta şi binevenită
sistemaoti!Z.a:I'e a P�eti•i Teta1tru1lui , oare, de f�t. a tram�pus in l!"eB!litalte
vechiuJ. plan din "schiţa de situaţii" alcătuită de. oei doi vestiţi arhitecţi
vienezi, Fellner şi He!lmer, care preconizau incă de pe atunci punerea
faţă în faţă a celor două clădiri - Teatrul şi Mitropolia. ln acest sens,
un document _al epocii ne comunică :
"Consiliul comunal s-a pronunţat pentru schiţa cu nr. 1 - care
prevede deschiden-a unei străzi, ce va pune in legătură clădirea teatru�
lui cu biserica Mitropoliei, aceasta este desigur soluţionarea cea mai nime
rită, dacă avem in vedere mai ale.o; înfrumuseţarea viitoare a acelei părţi
..... . 1 . n.os�
�ru. . . " 1 .
a o�....
""'?u:.a.U'l
Tn mod acut, problema ridicării unui nou teatru se p1.lll1 e du.pă incen
diul Teatrului de la Copou, 1 888, dar şi mai inainte, aşa cum se poate
in semn de

1 Arhive!(' Sta�ulul Jaşi dos. 200/1887, fila 13:1.
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vedea din procesul verbal din 9 octombrie 1 887, sem nat de pri marul
N1cu Gane, prin care se i nsti t u ie o comisie destinată a se ocupa de con
struirea viitorului teatru, aceast a în urm a vinlderii statului · de către
Epitropia spitalului Sf. Spiridon a cl ă dirii Teatrului cel mare.
11 • • • Corusilirul văZJî.nld .că J,aşu.l nu poate să rămHe fără trotr:u,
nume-şte -o .comiSIÎ;une o81I'e să Sle ocupe ou propu nere a mijloacelor şi c u
prc-gătirtea J.ucrălrllor pentru fa<ee rea tE'altrului şi �în această comisi'lLnc se
numeşte Dl. Primar N. Gane, oa preşedinlte al comisiunii , şi din d ....nii
Leoo C. Ne�uzzi, Ştefan C. Se-ndrea, Gntgore Cogă1niJoeanu , Com<>tauttin P.
Constantiniu , l'v1il:tia!dc TWII1 y . . . " 2 •

J,arna anului 1 888 a i nst>mnal\: pe-ntru mil'1'081l'M teatlra'lă din laşi Îln
cepLJJ tu� unui 1 n:t.rreog şk d(' neooazuri, prin ardCTe:a pînă .la beome1ii a Tea
br u 1u i oe<l mar<e , situat odinioară pe l oou.l unJde se afl ă aSit.ăzi Universi
ta:too. De la ace&'lltă dată pentru actorii ieşeni Îlnoope adevăr atJul cal,var,
prin perigrinărHe în ţară, priiil suiSţin.en-a sp ootaoo lclor in săli improvi
zaroe Şi J1'PC01-c'SpU11ZătOa<re.
Dem ersurile pe�rl:ru infiinţaa-ea unui tootru provj zor iu oa şi pentru
ridi,carea u nu i wa1tru, pe măsura imp<n1t.anţei oraşului Iaşi in cu1tura
româneas.că, pornE"SSC să curgă din toate d:in�cţiHe. Mai întîi din partea
artiştilor Societăţii dramatice d i n localitate, apoi din partea cetăţen ilor
de vază, culmimnd. 'cu cele ale .aultorittăţhlor oraşului, vădit i.nrteresat€
în re al i z are a şi rezolvarea acestei probleme.
Dragos,tea ootorHor penJtru eXJereitarea profes iunii lor, entuziasmul
şi dăru:i.11oo lor mengte�au pîină acolo, indii: erau oapaibili de orice Slacrifi
cii, pentru a-şi implini suprema dor1nţă care, de :fapt, era şi o condiţie
esenţială a �e xii.stentei lor - crea� unei săli de te�u. ASitfeo1, un nu
măr de aotori va�orOIŞi (Em. Manoliu, Alex. Evolsoohi, Elena Lascu, P. S.
A1exa!1Jdr·cs,cu , N. Luchian ), îngrij oraţi de ;treceTea timpului şi de nere

z·olvarc,a faf\rorabdă a si'tuaţj.ei l'or, îşi vor matE"riali:za doleanţele 'Î n tr-un
fi erbi n te apl'l adresat oficialităţilor t impu lui , cerind un ajutor material
şi un teren p� care să construiască ei �înşişi ·OU mijil0010ele modmte ce le
aveau o SJal ă de tE"altru .
,
"Subscrişii SIOCietari ai Tealtrului
Naţional din localitate . . . a'vem
ornoru 1 de a vă :ruga să bilflev,o iţi :
1 . A ni(> c'E'!da pe <tot timpul pînă cind se va clădi un teatru defil!litiv,
un loc pe piarţa primă ri ei unde să ne ridiCăm noi [:�ine 1ocal<ul unui
t'E'atru pmvizo.11i u .
2. A ne veni în aj<utor pentru �1 acesta cu suma minimă d e
15 .000 lei.
3. A tne în.ISă.rcina conpul te-hn.i.c aJ Gomnnei ca să ne realizeze în
cel mai scu:rt timp un pLan pen.tru ridka.roa unei săli.
4. A ne inlesni căratul materialului trebuitor de la ru inel e teatrului
la l!ocul ce "'''eţi bin:e<VIOi a ne destina pentru riJClilClalrea noii să l i " 3.
Un larg ecou a stîrnit şi memoriul unui grup de cetăţeni i ubi tori de
artă şi l.i.lteratmă dmma.ti-că {A. C. Cuza, Eduard Gri1bm-, P. &lş, D.

2 Arhivele Statului Iaşi, dos. 200/1887,

3

fila 5.
Arhivele StaLului Iaşi. dos. 200/1687, fila 24.
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nenorocil'IM ce se abătuse asu
pra Iaşului cereau :
,. Venim dar a cere de la d-vs ca cetăţeni să binevoiţi a lua grabnice
măsru rd pentru ÎflZI�ea aces-tui oreş ou un :a:lt edificiu de teatru . Nu
ne indoim că g1aSiu l niOSitru va fi asiC'llltat fiindcă este o necesita1tc impe
rioasă ce s.e impune d0 pr ogr esu l şi Cll.lhtu ra de care o ţară are .tre
buinţă. Nu ltr'ebuieşte uittalt că Iaşul au fost ·adevămtă pepinieră care a
dat anti·şti pentru inrt:n-aga ţară şi deci ar fi de regl"etat .că prin faptu l
arderii JocaJJu:lrui să .răfficrite văduv de o .a;şa UJti!lă in�tituţi-e" 4 •
Pentru rezolvarea te m p orară a situaţiei gre le î n care se afla m iş
cwea teatratlă din l'a1.5 i, T. T. Bul'lada, în oad.iltatea s.a eLe preşedinte al
Comiteltu:lllli teatral, :tace 1ntervenţii repetate pe lîngă autorităţi, pen:t.ru
a căpălta sraJa Plastila, umle au şi avut loc primele repreozentaţii ale tru
pei ieşene după incendifU. După două zile de la .ariderea teatru1ui, B urada
Catargi , P. Mezzetitlt ) OOII"e impresioruaţi de

\na scrie :

"In unna in.cendiul11..1 i Jllllg.roziitor din n10181pteoa de 17 a cwell1ltei, ca:re
a p.refăoot în ruă·nă singui'UJl Local de teatru ce mai avea onaşul I�i şi-a
n.imiJcit �ntreaga avere a Soe.ie1.ăţii dramatice, am onoarea a vă a du ce
la cunoştinţă că acesrt ora.'1, oa dou a oop1tală a R01mânilei nu poate rămîne
fără :tealtn.l şi prin urmare cre-dem că mai îrutîi de toate este de dalta
riia Comunei 'Cle a se gîndi, oa într-un timp cit se poa:toe mai SIC'urt să
b'iinev·oiţi a lu1a măsurrtle ce veţi crede de cu:viinţă peruLru zidirea u nu i
n.ou locai de tealbrru , aşa cum cerihţele .timpului le reclamă. Pînă cind
însă această .nrooesiilate impe«ioasă peil11t.r.u demn1Jtadlea oreşului va deveni
o realitate , vă rugăm să birnevoiţi a desem.rua 10 sală, în care artişt ii
societari să poa�tă da repre:rentaţi:uni " 5•
Peste o j.umătatle de an, un a1t memoriu din pMtoo lui T. T. Burada,
d€'Ill.OJ1S!trează de J8S011T11M!eia, eforturile 8JCl�sbUiioa pentru căpătJa:rCia sălii

P.astia :

"Subsenmaţii membrii ai Comi•tetului teatral . . vă rugăm să bine
VIoiţi a ne 1aUitloriZ18 de urge:nţă a în.ch.i:ri'a 8Jceastă saJlă, deoarroe, chia r
re.feroa'lrul arhiltedtului Comune.i. însărcinat de dvs. n-a găsit aH neajuns
dooîlt deschi!d:erea unei uşi, oe noi l1lU onedern de ahsoluttă necesi toate"6 •
(semnează T. T. Bwatdoa şi Al. Şuţu).
.

Rând pe rind. ruprezenrtJaţiile Societă·ţii dramatice s.irut găzduite fie
iin sala Pastia, amenajată an oasele primaruJJ.ui S08ll'l•at Pa&bia, din cu�tea
fosttiulu i hO!tel "Româma" S8IU fie în sala cir,cului "Sidoli". Deşi speatooo
lele continuw să aibă loc, cu 'tJoBit,e acestea ISJe .fă cea tot mai 18Jcut simţită
de către actori ·şi de că tre publilc rue•votia unui templu al artei dramatilce,
nevoia unui Jooa'l. propri•u, destinat în exclusiviltate 1teM1I"u}ui. AISltfel, d in
mi}Locu:l 8Jcbmdor, cit şi dm 1rîrudul masel,or , al pu'b}il.cu l ui 1uau drumul
a.utoriltăţilor li.lef;iene conv.ingăt018lr'e, IJ'€jpe:taote şi îniflăcărertle memorii.
Su:flleltul şi promotoriul ideii de a se mfiilnţa la la_<;; i un Teatru Na
ţional, a fost pmf.esOTIU l univeroi tar şi depuitaltul Mi:lti'alde T em i , susţi4 Arhivele Statlrlui Iaşi, dos. 4 10/1 896, fila 22.
5 Arhivele Statului I�i. dos. 200/1887, fila 12.
6 Arhivele Sl;altului Iaşi, dos. 200/1887, fila 33.
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nut de a1t-e personalităţi ale intelectualităţii ieşene : V·asHe Pogor, Nicu

Gane, T. T. Burada, ş.a.
Pnimul pas în desăvîr.şirea acestei măN>ţJe opere de cu1tură şi a.rhl
tcctrură a Ia�lui a �().')It r.atlilfiDaJriOO pmieobu l•u i de leg-e perutru !Clădirea
teatruiui, îna.in.tatt de Mi:1tiade Turu Paii1llamffilltuJui, in urma d·rcia se
obţine din bug:efl.ul sbaltu lui suma de 800.000 lei , r-estul u'rnl.IDd a fi su
por;tat de P1;mă:nia onaşu.lui ltaşi.
Cu toattă s.trădanila şi e.f.oiYturile puse in slujba înfiinţării unci noi
C'lădiri de teatt'1ll , pr:oblema rămîne mult timp încă des-chisă, n.esoluţio
n.ată. Aşa se fuioe că în 1 89 1 , <augUJSit 1 7 , Aron D-2nsuSJeanu , î n oalitatea
sa de J::lreŞedi!nlte al Comittotu1ui tcl3ltra1 şi �n nuttle'le lui, adlx>sează un
memoll'illl primaru� municipiului Iaşi, prin oare s:olicită un u.rge<nt şi
suiootan ţial ajutor.
" . . . Cooni.tebu l teart.ral are oruoarea a vă rUJgla D omnule Primaii", să
bineiVoiţi ca dimpreună cu Consiliul ocm:u:i1al să luaţi în dezbatere · ches
tilll nea pi"iViltJOOJ'Ie 1a dăd:irea •tetalttrul1Ui na.ţional din Iaşi, aşa ca l ucr ă
ri1e d e zidire să .poortă 1Inrepe in J)rimălvara viitoare" 7 •
Rid.iioaooa edilfk.iului te-altraJ. a OOlTlpOJitait oe1e maJi di:verse discuţii,
pornirud de la schiţele şi planurile după oare urma să s-e construiască
inadltul a!ŞeZămînt de culbură. Inttr-o primă etaJpă cel ce a fost însărcinat
oo elaboi'Iarea pla111u ri�or a fost arMteotul l . Mi.oou , la propunerea mi
nistflului Ou.Ltel•ar ·şi Instrucţiunii pUJblice, 'Dake Jo;neoou. Supuse tU!Ilei
comisii oompetentte, pLanuril-e şi oohirţele anhirtJeotnllui Mi.rrou oo foot însă
respinse, di-n oare cauză se rtreae la tratarea .acestei probleme oo renu 
mi ţ ii arhitecţi, Fellner şi Hellmer, la inspirata s uges tie a distinsului om
de cul•tură, Vasile Pogw, aşa oum reiese din prtClOeG'I.ll. -V!etr'ba.l din 1 5

iullliie 1 892, semnat d e aJCe!5lta :
" DiScutîndu-se in şed in ţă secretă a&lhpra ohestiunii facerii ;planurilor
pe n tr u Teatrul Naţional din Iaşi, Consi liul autoriză pe D. pri mar a i ntra

în tratări cu arhitecţii Fellner şi Hellmer din Viena, pentru facerea mai
înt[i a unor sohiţ.e de planuri penltnu aoest t.eart.ru, tii nid d e .aseme«1ea,
autorizat a plătti suma n:eoeoor ă penrtru trampoi'Itarea numi ţi1ar arhilbecţi
la Iaşi şi a facerii Siohi;ţel10r" 8 •

Alti t luiCrăriJ.e de constrUJCţii ClÎit şi iru:��ugurarea clădi.rii tootrului
( 1 8 94-1 800) au foot patroMJte de cei doi patrioţi şi lumi!Ilaţi in.tlelec
tuali, Vasile P.a�r şi Nicu Ga�, primari. de Iaşi, in perioada acelor
ani, fapt came expUcă exiSot en ţa numeroaselor dooumen:te S'crilS'e, apro
baJte sau semoote de căt11e aooşti.a. IaJt.ă unul din aceste docume'Thte prin
oare primaru.l Vasi le Pogor oere
Minist:ru.lui Oulibe l or ca A. C. Cuza ,
membl'lu al Comitet'll'l.ui teaitral, să :ffie a'Uitori2')3tt a se ooupa de problema
a,proibări i s.chiţJe•l or 'V'H1loru.lu.i •t-eatru :
"Rog autorimţi pe D-ul Cuza a S�UpUne schiţele �meotulllli teatru
lui lta<"Ş i , la e.x.am illl a.re şi a OorusildUiliUi comuna.l dlll pă oare se V'Or tr i 
miite urgent" 9•
7 Arhive-le Statului Ia,oşi, dos. 200/1887, fila 51.
8 Arhiv. Stat. Iaşi, dos. 200/1887, fila 80.

9 Ibidem.
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In gnupul a�Ce1o!"a!Şi dooume111be se ÎIIlSOl'ile şi procesul-verbal din 5
octombrie, 1 892, semnat de Vasile Pogor, prin care C onJSiiliu l admite
ca detfjrlJit ivă .sclliţa de pl·an oare prevedea punerea mţă în faţă a celor
două monume.n1le - Tea<brul Naţional şi l\1ii'tropolia - proi,e;dt reali:llat
pe deplin abiia în ,a1I11u l 1 97 1 .
"Consiliul, lu�111d in cm"lC'e'tare planurile, opmilarză a se adopta .schiţa
nr. 1 - adică .a�oeea care pl'lezrinrt:ă .f3!ţada T€lalbrullrui spre stnada Opt. Păun,
urmind a se deschide o nouă stradă din faţa Teatru l ui pină în faţa

\litropoHei" 10•
In 1 896, clăidlirea Teialm'uliui Na/ţiOOJal era term'ilnată. I�ul SIC putea
mindri, în sffu-şit ou unul din cele mai frumoase şi impoz.oote tea:tfl'le d i n
l u m e . Frumuseţea şi bogăţia mmamente'1.10r in stil bamc , oo1oristica mo
tivelor simbolice şi naţionale de pe slllprafaţa cortinei, pktată de aus
triacul Lem, ·străhl!Clirea candeLabre.}or de 1oristal ca l?i eleganţa mobi li e 
rului fac ca toate acestea in interiooul Naţi onalulu i �eşean să p1u1t1ească
o atmosferă s.olt'mn ă, dar [n acela'li ltimp ilntimă, primi1ioal'E'.
Pregăfu11e pentr-u inaugur.area TeatruLui NaţiOIIlal .aJU Ioot iniţiate
şi srupr.aJVegheate d\e scrii torul Niou Gane, căum1J11d să doo .f.erici:tuilui
moment din viaţa oul'turală a Iaşului, fas.tuil şi solemniJtatea pe deplin

justificate . Dintre documentele privitoare la acest eveniment, deosebit
de vahros esrt:le matrl!uscrisu.l lui N. A. Bogdan, pe atu:rllci s�retar al
OonJSi·lriului oomrum.al, Ollipi"Lnzînd programul serbăril'Or de inaugurare a
teatrruJ/ui , ull'l>elle completări făcute de N. Gane şi semnătura acestuia.
Din prezentarea f�ragmemtar ă a acestui preţios document se remarcă
nota omagiaJ.ă a spootraod!JuJui i!'llaiUgu.ral, prin includerea unor pi,ese ale
i.nJilem'elietOII"i ]or Teatrului Românesc : C. Neg·ruzzi, Matei :Miiilo, VasHe
Alecsandri, notă continuată, de altfel ş i in ziua de 3 decembrie 1 896,
C'Îmi s-a -deschis oficial stagJunea cu ,,FiJnltîna Bliandrutrieli" de Vasile
Aleosarub:i. :
".SpectaaoWul ,de inaugurare in seara de 1 dooembr i e , ora 8.

1. Uvertn.llra nalţioruală de Flechtenmalaher.
2. Deschiderea tea,trulrui de . . . (Jilţ.Să in •text).
3. Vemu ri de N. Voieruti redtare de State Dragomi'l'.

4. Antr-act act muzical.

5. Muza de la Bu�rdujetrui., de Costache Negruzzi.
6. A l egoria arti.&Hcă de I. IV1BII1ov.
7. Poetu•l rl()(mantic, de Ma·tei l\1.illo.
•
8. Cinei Clinel de V . Alt>�rnaru:Lri . . . " 1 1
Cu ocazia inaugurărti Teawtl'lui
Naţional şi în amintirea at.:"estui
E"Venimen.t au fost băburt.e un num ăr de medaHi de bwnz, de argint,
medalii oare au foot oferi,te di:feril!je,1or person.ali.tăţi a1e ţării. Din se-ria
d ooomem.ilelor legate de in81Ugul'aroa T·eatnu1ui Naţional ne-aru reţinuit
aJtenţia manoocr.isul lisrei cu numele persoan€ilor şi societăţilor cărara h
s-au distli'ibuit rnedalili oom emorn.lb.i,ve , listă 9emnată şi adnotată de
scriitoru.!l N. Gane, ca şi sctis'Oli1e de mulţumil'e tr im iiSIC primăriei d i n
1 o Arhlv. Stat Iaşi, dos. 200/1887, fila 121.
1 1 Arllivele statului Iaşi, dos. 410/1896, fila 21.
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oe au primit eceste medalii, din llimrlul cărora cităm scrisoarea
.pictorulw C. D. Stahi, din 9 ianuarie 1 897, pe atunC!i dtiredor al Şcr>lii
de Arte Flrurnoase din la'5i" :
"Oa răspuoo la ad·I"eSa di\Ts. di!n. 30 decembrie 1 896, ou 11!I". 30.745,
am onoalie'a a vă oomuruica că la această şcoală s-a primit o medalie
oomemoratirvă in amintill"ea inaugurării, de la 1 de+cemibrie 1 896, a Tea
trului NaJţional dăddt de Oomu·n.a laşi " 12•

parrtea celor

DOCUMENTS CONCERNANT L'HISTOIRE DE L'EDIFICE DU TH EA TRE
NATIONAL DE IASSY.

Une b•·eve r rescntation de l'histoire de l'actuel Mifice du Theârtre Na tional,
erige entre 1 894-1896 par deux arohi'tects v.ien nois : Felilner et HeHrrror .
L'artLcle argumente la .necessLte de Ia const'l'IU.dbion du Theâ.t.re NaLional
comme un desideratum de ce momcnt-lâ. On releve les pi'Iincipaux aspects de
l'activite fow-nJe par des hornmes de cuJ,ture, art.iSites, autorites pour realiser cet
edifice.

On J:·resen te le

par le feu,
eul turei.

12

en

mouvemc.nt a.rtistique
les di fficultes des

1888,

apres que l'ancien theâtre a ete Mleanti
souteneur.; de ce merveiHeux edifice

Arhivele Statului Iaşi, dos. 410/1 896, fila 97.
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DOCUMENTE

DOCUMENTELE SATULUI RtNGHILEŞTI (1)
(I)
!n condi�ihl!e eddJtărrii vastei oole;cţii de .acte medieva1e Documenta
Romaniae Historica, depis.ta•re.a şi pu:bliJca.rea documiE'Thte1or din colec
ţi il e particulare con.stJiWie oQ ·ruooesitate ce t.Tie'buie oBIV'U'tă mereu în ve

dere pe par�cursul •ewttării acestJuli. corpus. In acest fel, nu numai că se
pun la indemina oeroot.ălt:OII'!Ulu
l. 1 in:forma�ii nci, dar prim. publ icarea
acestor .ao�e eLe intră defini1Jiv Îll1 aircwitul ştiilnţi.Jfi.c, �a �ncit eve n•tJuala
pierdere a lor, atît dJe pOISIÎ:bilă .faţă de depozi:tuJ. public, poate fi supli
nită de textul edi'llaJt, in.t01cmai cum s-a întîmplaJt ou ai:Jî,t de :ruumeroase
documPrutJe publi'Cate în tPccut.
Documentele satului Rînghileşti , aşa cum se găsesc ele în condica
din colecţia Bogdan I. Goilav din Botoşam.i, nu corusti.tJuie seria oompleftă
a aoteloc a.oestui sat, d eşi , ală•turi de documentell.e dli.n acoostă oondii.că
o parte din v·ech·i1e acte aLe Rîn�ile.'1ti1or se păs·tr.etază La Bibl ioteca
Aicademiei R. S. R!omân:ila \ Seria lor completă nu se mai poate recon
std.tui ca de obi•ooi, deoarece prime'le acte ale sa·tuJui sirut definliitiv pier
dute. Satul etSitJe , des�gur, !Străvechi oa şi oolelalte din j'lllr, dar isto1'11a
sa ll'lU poate m OOII'lOSCUtă decît Îlruoep]nid ou d omnia lui Petru Şchiopul,
dind, deiSpruns din ocolul .tîrgului Ş1Jeifăl1Jeşti, e dăruit unUIÎ cămăraş şi
unui diac 2• El e11a în vremea lui lanou Sasu, la 1 582, seliştJe 3 , aşa cum
a continuat a fi şi î:n epoca următoa.re \ :fiind menţionat din nou ·ca sat
La 8 aprilie 1 6 1 7 , cînd se află &n stăpînirea booerli.ior Prăjeşti 5 • ActuJ
ou aJOOaSt ă d:a:tă se afl ă in traducere şi in .oondică, daT publi.carea tra
d ucerii după originalul sl a von in Documente privind istoria României
nu mai face necesară republicarea lui î n forma din condică. Restul
actelor din ICIIOe astă .cond:ilcă (nr. 2-16, iar la noi 1 - 1 5) sîrut inedite.
Ele sînt oopi'i, doosebit de îongri}it scrise, după orLginalele slavone şi

1 Vezi Pachetul nr. CUI şi Peceţi n.r. 29 1 .
2 DOC<Umeonte privind istoria României, A .
nr. 234.

Moldova,

3 Ibidem.
4 Ibidem, voi. IV, nr. 3 16.
s

Ibidem,

1622 iaJiluarie

ve<acul

XVI,

voi.

III,

XVII, vol. XV, nr. 175. Vezi, ibidem, vol. V, nr. 135, şi actul din
13, prin care fll"aţioi Ionaşco şi Lupul Prăjescul îşi impart satele.
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româneşti, aute.n;bi<fWoaite de către "Divanrul Aipeliaţi.ei Ţării de Sus", aşa
oum ara1tă îilJSiemnaPea de la siiirşit, la 1 7 apr1liie 1 836, dînd satul se a!flla
de aipl'Oiape d ouă Sleteole în stăpînirea Strurzeşti!or.
Textul de la sfinşi1tul condicii prin care se au t.enM:fică aoes.te copii,
semnat de Neourrau Dimachi vornJoc, C. Liopan spătar, Ianru Cot;,tachi spă
tar, paharni c ul Lazarachi, "derector", şi Mile şetrar, "şef", are urmă
toru 1 cuprins :
"Aceste ş.asăsprezăci oopii dooumenlturi a mo.�1e1 Rîn.ghilcşti, d i la
ţinutul Iaşii scri să pe patruzăci şi nouă feţă, posleduindu-se din cuvint
î:n cuvîn•tu cu origh�n.allllrilc şi fiind întocmai, di aceea in urmarea cerkii
ci prin jalubă a.u făcut dum<nea>:lrui bocriul l•ogof <ă>t Dimitrie Sturza,
treoută la cOIIld iJCa reghlstrulul supt No. '1 6 1 7, srmpis,indiu -se maoi îwi
pe fi�te care Hl ă de cătră clumnre1ui prezildentu aJCeS.t ui Diva!lJu , vor
n iou Neoctdai. DimaJchi, să î n1aredinţ� de cătră Div:a:n.u , adivaifata cu
prin!CiLI"c a pcxrnini•tilor capii ('U ofl�gh�nlalt��rile, cu iscăli turi•:e mădulârilor
şi pl.lJili,rea peooţi i".
Tmdu-oorea dooumootululi slavon (nr. 1, aici) şi �regeos:bele ne apa.rţin.
P ublicăm aceste oote d:u!pă normele de tmnscriere şi edti.bare folosite la
editarea coleoţiei Documenta Romaniae Histarica, ou deoselbiJrea de a fi
mwcat or1ce i111tervenţie a noastră în text pr:ial pairanteze U[}!ghiuJ:are

c<

>>.

1 . CAPROŞU şi A. PRICOP
1

1623 (7131) aJJTilie 2, laşi. Şteflan Tomşa al I I-lea intăr('ş\.e lui Lupul Pră
satele Hălăştiaru, Buţcăteni, Şopîrleni, Onicen i, Ringhileşti, Borise.ni, Ră
deni, Giutca şi Dubavăţul cu iazl.lll'i , mori şi băl\i de peşte.

jescul

M< H > A < o > cTiiO li< o >mitiO, M"W, ""'" 1, CTt* 4" ToMw-k KOtKOA4, l' < o >cn< o >
AoiP& !UMAH i\lOAA.tKCKOH. 3H4MtHHTO �HHHM AHCTOM HoiWHM K:&e-k KTO Hol HfM
B.&.9pHT, HAH 'II.TI5qJiH ITO 15C.'\HWH1', W�< f > A41M H UOTKj)"11. �AolfM C •\I5SW H4WtMI5
t18nt!A llp&�I.CKI5A ti' o np4KiH OTHHHH H A WAHHHH, OT ti' O npo�&HX' tlpH�f, CI AO Hol
HM-k X&A&qJilii HH ca cT.s&4A\, �To tCT tl'o np4K4ol WTHHHol H AWAHHHol.
H l4ToM, TH�< t > A.UM H noTKP&�AoltM cvl5s-k H4LUtMI5 dl4ni5A IJp&�tcKI5A
tAHO CtAO H4 HMW Jii5 U,K&TtHiH, CI. CToiU,\\ H CI. MAHHoiMH, 15 TO(O�< t > llOAOCT,
�To tCT ti'o npo�Ku WTHHH4 H A -kAHHHol.
H 15 ToM, TH� < t > A.ttM H noTKp&�A.tiM tMI5 tAHO CHt\HIPf, Hol HM-k Wonap
.'\-kHiH H CI. CT.tll KtA H K H CII. &01\0T.SMH pH&O,\O&HHMH, 15 TOI'O�<t > llO•\ OCT, 'IT O
tCT ,,·o np.tKol4 oTHHH4 H A WAHHH4.
H 15 TOM, TH� < t > A41A\ H n oTKj)I.�A.ttM c,\15S-k H.tWtMI5 t115ni5A llpa�tcKl4A
tAHO Cf.\0 H4 HMY (i)HH�IHiH H CI. &OAOT4,\\H pH&HH,\\H H CI. MWCTO .94 pHMHH�-k,
li TOI'O�< f > KOAOCT.
H l4 TOM, THm< t > A4tM H noTKpi.�A4fM Ct\liS-k H4WtMI5 t115nllt\ Ilpa�tcKl4A
tAHO CtAO, H4H,\\W Pz.H(Ht\tq.IH CI. CT4K4MH, �TO 8 KOAOCT mwKoH, �TO ICT IMll
np.tll4 4 wTHHH.t H A WAHHH.t.
1

Pentru .,lo".
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H 15 ToM, 'I'Hm<t > A•""' H noTKpz.mA.UM tMI5 noi\ ctAo """"'"' liopHcirniH,
Hd lfp15T-k, H CI. G.0AOT4A\H pHiiHHMH H CI. M-kCT Sol MAHH Hol 1Jpl5'l'ir 15 TO(O)K < I >
KOAOCT.
H 15ToM, THm< t > A4fA\ " noT&p�.>�<A""'' cASsir H4WIA\S- -tl15ni5A llpz.mtcKI5A
IAHO ctAo, """"'"' Pz.A'kHiH, "" lloTo u,ir liiru,H, H cz. MirCT Sol "'"'"" H Sol CTI5"""" TOM noTOU,ic, 'ITO 15 UOCT HfA\fll,CKOH, 'ITO ICT t(O np4K44 WTHHH4 H
AirAHHHd.
H 15TO•\\, THm< t >A4IA\ H noT&pz.mAdtM C•\Ss-k H4Wf•\\tl tlSnSA < IJpz.mtcKSA >1
AK4 CMOKf, lldHA\ic UtlTK4 H ÂtlR&KI.IţiM, 'ITO tl KO.\OCT '-h pHOiţCKOH, 'ITO IC1' f(O
np41!.44 WTHHH4 H A irAHHHd.
T'kM jl4AH, A4 fCT WT (< O > CII < O >;\CTK< d > i\\'1\1 A44Hil H IJOTKjli.)KAfHit
KHW< t > IIHCdHOA\tl C•\ tlS'k H4UIIMI5 tlSntlA IJpz.mtCKtlo\ TiH KHWH jlf'ltHiH CIAd CI.
KI.UA\ AOX'OAOA\, CI. CT4KOK4A\H, H CI. MAHH4MH, H CI. lijlO,\tl 34 A\,\HH H CI. liOj\O
TdMH jlH&oAoKHHA\H A4 GAAtlT fMtl, 11 A'kTfM t(o, H wHtl'14TOM H KI.CfMtl poAtl
ro, KTO Cii\ fMtl �H31ifjliT HdHG.j\H)KH'I\JH :Hin Ojll!WIHO H,\\ HHKOj\H)Kf, Hol KirKH K irGHft.IH .
11 X'oTdjl 1'HM KHUJ < I > nHC4H'I\IA\ Cf<\ d,\\ � ;\d tC:T HA\ X'01'4jl WT tlCHX' CTOjlOH
tno CKOHA\11 CTdjlHA\H X'OTdjlH noKSAd H3 K-kK4 tl)KHK4•\H,
11 "" TO •cT K'kpd H4Wf(o J' < o >c n < o > AC1'K4 K'I\JUJ < t > nHC4H41'o, An.l, Hw
CTI*"" K < Ot>KOA4, H Kirjl4 G.OI<IjlH HdUIHX' : K-kp4 114Hd ÂtlMHTjltl IJI•*"" Kfj\HKd(< O >
AKOjlHHKd ÂOAH'kH 3tAMH, Kicpd n4H4
1 KIAHKd(O AKOjlHHKd fopH-kH .3tMAH,
&irp4 ll4H4 A,pz.( "" Tz.l!TtlA H IOpo�wKo A,po�'l-k npz.K&.\4GH XoTHHCKHX', &-kp4 """"
IOp4WKO H
1 nzpKI.Ad&H HIMIU,CKHX', &-kpd """" �4CHAil litJX'Sw H
1
nzpK4A4&H PoMdHCKHX', Kirpo� """" MnpoH lio�pHoKCKH X'tTA\4H H nz.pKI.A4G Ctl'14K
cKiH, Kirp4 """" 11AIB4 cni.Tdp'k, KWjld """" r•oprle nocTM HHK4, Kirpd """" 11 noC1'0A
Ko�T.tpuil!A '14UJHHK.t, &icpo� n4H4 HtKl!A4KH CTOAHHK4, &irpo� """" Hono�wKo KoptlH
KOMHCd H K-kp4 KI.CicX' GOI<I jl HdWHX' MOAA4KCKHX', KI"HKHX' H •\\dAHX'.
t1 no HdWHM )KHKOTir, KTO G.tlAf'l' l'< o >Cil < 0 > ;\4jl l. WT AirTiH HdUIHX' HAH OT
H4WI(O p0A4 HAH, ndK'hl, G.tlA Koro Ji< o > r H3G.fjlfT r< o > c n < o >A4jliA\ 11.'1\JTH H4WfH
SIMAH MoAA4KCTWH TOT &H HA\ nmoptl wHA H4Wt(o A.t4Hi.t H noT&pz.mAtHi4 HK> "
&H HA\ AdA H tlKpirnHA 34 'ITO fCT t.\\S np4K44 WTHHHd H A irAHHH.t.
f1 HdH 11.01\WH KpirnOCT H JIOTKjli.)KAIHif T01\\tl KI.CIM K'I\JW < t > IIHCdHHOMtl,
KfAirAH ICMH HdWIMtl KirpHOMS H nO'ITIHO•\\tl &oA-kpHHtl, n4Hl! Hwn.tWKtl r IV\H(-k
KIKHKOMI:J AO(O.ITtl, nHCdTH H HdWtl ntlfdT npHKWCHTH Kl. CtMS HCTHHOMS AHCTtl
HdWIMtl.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

•

•

•

-

lfHt4A ÂSMHTpS IIHC4p, 15 JdcoX', K AITO , 3p.\.t •\\< -k > C < I > U,d .mpHA K A < f >HI..
Din mila lu� Dumnezeu, noi, Ion Ştefan Tomşa voievad, domn al ţării
Moldovei. Facem cunoscut cu această carte a noastră tut•uror celor care o vor
\•edea , sau o vor auzi citi!n.du-se, că dăm şi intărim slugii noastre Lupul Prăjescul
d replele lui ocini şi dedini, d i n dreptele lui urice, satul anume Hălăştiiani cu
iazUTile, ce este dreaa: ta l ui ocLnă �i d<>dină.
Şi intru aceea , de asemenea dăm şi î ntărim slugii noas l.re Lupul Prăjescul
un sat, an ume Buţcătenii, cu i<JzurJle şi cu morile, in acelaşi ţinut, ce este
dreapta lui ocină şi declină.

1 Omis.
1 Loc gul în

text.
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Şi i ntru acero, de asemenea îi dăm şi întărim o sel.işte, an ume Şopi r l enii
şi cu iazul mare şi cu băl ţi le de pescuit pe<ik, tn a.celaşi ţinut, care este drcaptlil
lui oc i n ă şi dedină.

Şi întru aceea, de asemenea, dăm şi întărim slugii noust.re Lupul Prăjescul
satul anume O n icenJ i şi cu bălţile de peşte şi cu loc de rimnice în a celaşi ţinut .

Şi intru aceea , de asemenea, dăm şi întărim sl ugi i noastre Lupul Prăjescu l
un sa t, an \.IJTK' Rînghileşti cu ianurile, ce este in ţinu tul Illli? i , care este dreap ta
lui ocină şi dcdină.
Şi i n tru aceea, de asemenea, ii dăm şi mtărim j umătate din satul anume
Horisen i , pe Prut, şi cu bălţile de peşte şi cu loc de moară pc Prut, în acelaşi

ţinut.

Şi întru aceea, de asemen(.'l<l, dăm şi î ntăr i m slugii noastre L u ţ ul Prăjescul
llJI1 sat, 181ni.IJTK' Răderu, pc Pir1ul Alb, ş i -cu loc de moară şi de stupină pe ac�·l
piriu. ce esote în ţin utul Nromţ, ce este dreap ta lui ocină şi declină.
Şi întru aceea, de ase mene�U , dăm şi întărim slugii noasbre Lupul < P•·ăjescul> 1
d ouă sate, anllJllJC' Gi ut ca şi Dubăvăţul, ce sint în ţinutul Cernă uţi , ce sînt dreapta

lui ocină şi ded:ină.
De aceea , s ă- i fie de la dom n ia mea danie şi întărire mai sus scrisei n oastre
slugi Lupul Plrăjescul acele mai sus scrise sate cu tot venitu l. cu iazurile şi cu
morile, şi cu vaduri le de moară şi cu bălţile de pescui t peşte, să-i fie lui, şi
cor ii lor lui, şi nepoţilor l ui şi întregului său neam, cine i se va alege mai apm
p :.at, in vc>cii vecilor.
Iar hotarul ae<.•lor mai sus scrise sate să-i fie dinspre toate părţi le durpă
hotarele lor vechi pc unde din veac au folosit.

Iar la aceasta este credinţa domnld noastre mai sus scrise, noi, Io Ştefan
v oievod şi CI"C"dinţa boierilor noşiri : credi nţa panului D umH.r�u Ştefan mare vor
nic al Ţări i d<• Jos, cn'(!inţa panului . . . 2 mare vornic al Ţării de Sus, credinţa
panului Drăgan Tăutul şi I uraşco Dracea pîrcălabi de H o t i n , credinţa panului
Iuraşco şi . . .
pireă!Jubi d(• Noamţ, credinţ!a pan ului Vasilie Buhu.'i şi . . . 2 ţ i rcălahi
de Roman, orodinţ.1 pa n ul ui Mkon Barnovschi hatma n şi r î rcălab de Suceava,
credi nţa panului Alexa spătar, oredinţ�• panul ui Ghrorghe postd n ic, credinţa
panului Apostol Catargiul ceaşni c , credinţa panului Necu.Lachi stolnic. credin ţa
panului Mihalachi vistiernic, cred i nţa panului Ionaşco Comi comis şi cre-d i n ţa
tuturor boierilor noşL11i moldoveni, mari şi m i c.i .
Iaa- după viaţa noastră, c in e v a f i domn d in copiii noştri. s a u din ncamul
nostru, sau, iarăşi, pe cine va alege Dumnezeu să fie domn al ţării noastrf' Mol
dova , acela să nu�i sl-rice dania şi întărirea noastră, deoarece i-am dat şi i-am

2

întărit pentru că i i este lui dreaţ ,tă oc-Lnă şi declină.

Iar pentru mal mare putere şi întărire a tuturor celor mai sus scrise, am po

runcit credindosului şi cin stitUJtului nostru boier, ţa.nului Ionllli? CU Ghiangh0a mare
logofăt, să scrue şi pecetea noastră să o altk.ne la această adevărată carte a noastră.

A scris Du mltriu pisar, la laşi , în anul 7131 < 1623> aprilie 2 zHe.

2

1 655 (7173) martie 15, laşi. M ărturi a marilor
Prăjescul către Chiriac St.urzea fost jiLnicor.

boieri

pri v ind

datoria

lui

Ion

Ct tl&o MH ffAHWH .spX"HtnlleKon H MHTponoAH'I' Cti'14KCKOH H DIKOA.SH litiX"IilwH
KIAHKiH Aol'o.a'l' H ToM.s K.sT.sKiiJSHHo KIA AKtlpHHK A,oAH1rH 31MAH H CoAoMoH
1 Omis.
2 Loc gol in text.
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liKpAI.,.t.irntl iuA ,.t.KtlpHHK �HWHSH .31.\\A H H HIKOAdH P.sKoKHU,< I. > X'ITMdH H npz.
Kz.A.t& Ctl'ldKcKoH H CTctMdTil XioTiH KM nocTIAHHK H fAHI'opil KM 'ldWHHK H
Ât!K4 ReA KHc'l'lpHHK H To.tAfP IIKAdAi• KM C'I'MHHK H fHK4 Kl·' MI,4.1AHH'I..vlp H
fuopl'il �pCAKil KIA KAtl'l..vlp H «Jlpz.THU,4 KMHKiH "'PZ.WHHU, H f dKpHA PI.TtiH,4.tiA
KTopiH Aol'o$ < 1 >'1' H Ilz.·rpo�wKo ÂAHOKH'I TpiTiH Ml"o$1'1' H ToAAHP ��'l'pHw H
KnpHAA fz.pH� H IwHAUIKtl Kop nA'I H feopi'HiţH H � p ct!A H 8 H 4K il Kl.cHX' ,.t.KtlpHHK
(,\OTHiH 1• Scri<>rn şi faJCim şt.ire cu aet"dstii adivfwa1ă mărlude a noaSJtră, cum au

Chkiac

vinil î nai i�lot'<! noas.tră du.mn.ea1ui
Slurzea IT-.aU Io:;t j i tnidar şi eu mare ja
lobă au je hl!ilt ilnrunitea noastră p�m bru nişte bani ce-au <W!Ut în da tori e la cum natul
său. la Ion Prăj ăsooul c-..e-<aru fost vomic mare, patru s.urt:e ş i doruăzeci şi trei de ga l bi n i
d e aur, care bani i-au fost dat la mi na lui să-i ţi e pentl'tl bogate primejdii ; după
aceia i s-au pricroj1l de I-au luat paşea, şi Io n Pr·ăjăscUJl vomicul de mare n e

a.ccia ba.ni toţi la mirua paş i i , precum au rnii rturislt mulţi boeri ;
au d at Chiriiac Sturzea o sută de gal ben.i in treaba domniei
şi aceia ba n i s--au orinduit la I on Prăjăscrul vornkul ca i să plătească banii şi nu
i -au mai dat nici aceia bani, şi cind au fost închişi fi c io.ri i l ogofătului Ionăşcuţi
Ru.sul în z i l e le Ghkăi vodă darou-le-eu C hir i i dC S�urzea j itniccriuJ şias < ă > zeci
d e gal bini ban buni şi ace-ia ban•i i-illu fost r.rHm ilt . PrăjăsOUJl asup"a lui pentru
saat pentru Izbişti, care saat I-au fost luat vornicul P ră jescu l de l a fec iorii logo
fătului Ionăşcuţă Rusul ; şi aceia bani incă nu i-au fost mai dat vorn icul Prăjescul
lui Chiriiac Sturzii ; şi I-au mai daat U'ei:reci şi şias de gal b i n i pre da�oriC' vo r
nicului Prăjcscului cind au fost Ştefăniţ< ă> vodă cu oaste la Tr i fcş ti şi n ici
aceia bani nu i-au mai plătilt ; şi cind i s-au pri lej i t lui Ion Prăjescul de s-<Ju
pr,istăvit ş,i cind s-au tmplut anul neavind cu ce-l comănda, datu - i -au dumnealui
Chiriioac Stm zea jitni ccriul miiare şi ceară şi vin ş i berbeci şi bani. Deci noi cu
toţi i am sooo t irt şi am preţuit acele bure.te toate dreptu doi sute şi doîzed de
gail.bini bam:i bnni şi nailnte de sâvÎII'Şe n La vorn icu1UIÎ Plră jC'\SC\Jl u i fost-au hmt Pră
j escul de la Vasilie Brato"V'anul o su tă şi doîzeci de ga/l bin l p<>n t.ru o datorie ce-au
avut Tud.osca Prăjasca , soacra lui C hir i iac Sturzii , şi s-au făcut proste tot ace-dstă
datorie C'U bani ci i-au daart şi C'U acele bucate ce-au dat la pa mente-a Jui o mie şi
o sulă de galbLnJ. bani buni, deci ţrilejindu-să lui moarte pre caiN! Ţărigradului,
şi aici In ţară nimică nu i-au rămas alte bucaJte, nici altă avuţie că ce-au avut
tot i s-a u luat pre samă domneascî, făr de numai ce au răm as saate, şi moşii, şi
ou acelea să plătească datoriile datornicilor, dec i d intr-aces1e saale s-'au socoti t
şi s-all dat durn.jsale lui Chiriiac Sturzii ce-au fost j itnicer, cumnatul vornicu.lui
Prăjescului, toartă partea cită să va alege din saat d i n Buţcăteni ce-s la ţ in utu l
Romanului făr de pal"ltea dumisale lui Ursachie cluceriului, cu vecini gata ş,i cu
hălăştee şi ou to t vin�tul, aşijd1rea ş i giumătate din sOOit din Şopkh�ni, carii să
împreună cu hotarul Buţcătenilor ; şi s-au socotit partea din Buţcăteni, şi cu acea
g iumătate de saat d� Şoptrlen i, saat Intreg, şi Rlnghileştii, ce-s la ţinutul Iaşilor,
iar saat întreg să iie pent-nu acea datorie ce scrie mai sus, 1 100 de galbini bani
buni, aceste ocini şi moşii.
Pentru aceea şi noi vă ztnd u că le-au priimit fratele nostru Chiri in c Sturzea
ce-au fvst j i.tn icear mar·e, noi lncă i-am făcut dumisale această adivărată m ărturi e
a n oas tră, şi pentru mai mare c redi n ţ ă noi toţi am iscălit, şi am pus peceţi, ş i
să aibă a-ş face dumnealui ş i direse dom neşt i , ca s ă f i e lui direaptă oc i n ă ş i moş,ie
nec l ă tită în viaai şi altul să nu se arniasti ce.
Şi eu Tiran d i iacu l am s c ris.
vOP d at-e u

şi

şi apoi după aC('i a iar

Bie, K A<ir>'I'O ' SpOI' M4p<Til> li.
f•A•wn MHTponoAHT Ctl'14llCKH.
H1KtiA4H lit!X'tlw uA Awl'< o >$< 1 >T HCKAA.
�
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ToM.t KOPHHK HCK.tl\.
CoAo,\\OH liz.pi\I.A irHSI\ Rfl\ KopHHK.
HaKtll\.tH P.tKo&Hu,< a > X'a-rM.tH.
C-r.tM.tTia noe-r-ki\HHK.
f 1\Hr'Opia &IA 'l.tWHHK.
ĂSK.t KHCT< -kpHHK > .
To.tAIP llaA.tAH KeA c-ro.\HHK.
fHH-k KIA MIA< ti\HH >'I< I > p HCK.tA,
�pcSA KM Kl\tl&< a >p.

.TOjlH
Ao(< o > . <PT.

r.t&jlHI\ P:&TSHASA
lla-rp.twKo

Aor'< o > <lUT HCK.tA.

«f»p:&THU,.t Kl•\ .tjlM.tW.

To.tAHP t:-k-rpHw KopHHK.
KHpH-'.t r apH-k &op H < " > 1\ .
�pctiA RWjlH< H >K.
6H.tKH KOja < HH >K.
fiop1'ia Rop < H H > K HCK.tA .
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1 760 (7268) aprilie 22. Ioan Teodor Callimachi voievod porunceşte lui Con
stant.i.n Gîndu fost mare şe tra r şi al tora să hotă.M icească moşia Rîrnghîleşti, de la
ţinu�ul Rî.rlău, o Jui Ioan Sturrea fost marc vornk.

Hw Hw.tH TawAOP &oaKOA.t, lio)l(iiO ,\\HAoc-riiO, (ocnoA.tpz. sa,\\AH AlwAA.tKcKOH.

Scriem domniea me la boe r i i noştri dum<nealui> Costantin Gindu
biv vd şet < r.a r
şi Tăinas Meleghi vomk de poa.r+tă i A.'ldreiu Virnav, vă f.a.dm
ştire că domniei mele ne-au spus cinstit şi credincios boerul d omnie i mele dum
nea:l.ui Ioan Sturze biv vei vo r< n ic > zicind că are o moşie la ţinut H i rl ăului,
ooume Retnghi:l.eştii, şi ar f:i avind înpresur.are de cătră alţi Tăzcşi ci sî n t pen
pregiur şi cerind de la domnie mea ca să hotărască moşiea dum< i >s<.a.Ie>
penpregiur de cătră alte moşii, iatA că V-'8Ill rinduit hotarnici să merg i ţi acolo la
numita moşie şi sA stringe ţ i pe toţi ră zeş.i i ş i lnpregiuraşii ce sint pe lnpregiur
den sus şi din gios şi aşe fiind cu toţii de faţă, să luaţi sama foarte cu amărunt
şi cu buni drep1.ate pe serisori vine ce vor arărta şi pe mărturii vechi hotaJrnice,
i ar de nu vor fi mărturii hotarnice şi pe mărturii a oamini bătrâni de credinţă
cari i vor fi şti i nd elen vech i u cum au lmb lat hotarele acelor moşii şi după cum
s-â dovedi cu dreptate, să alegiţi şi să hotărlţi, pu.ind şi pietri hotară pe de imbc
părţile, lnsă şi aceasta vă poruncim şi aceasta, pentru hcrtăritura ce au hotărît
in anul trecut boeriul nostru Enachi iluzil<ă> biv vei j it n i ce r > fiind că n-âu
fost dum<nealui > voc<.rucui> atunooa de faţă, de a fi făcut v.l'E'O inpresurarP,
să nu vă u ita ţi la acea hotărîre, ce de iznoavă să oereetaţi şi să indreptaţi după
cwn că ş i aoolo smt nişti hotară slrîmbe de-i înpresoară citva loc. Care şi pentru

>

<

Aşijdirea ş i pentru niş,ti părţi de cumpărătură ci mai are dum<nea� ui >
vor<nicul> de la banul Macrl.iu, îarăş ne-au spus d um< nealu i > voz < nicul>

cum că şi acolo sint n işti hotară strimbe de-.i lnpresoarA citva loc. Care şi pentru
aceasta să căutaţi să indreptati toate hotarăle după dceptate şi după hotărirea
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ş i alegirea ci veţi face, să daţi şi mărturie hotarnică fn
dum<nealui > şi de toţi ciţi să vor lnttmpla la ace hotArire,
de la domnie mea intArttură. Aceasta scriem.
Let 7268 < 1 760 > april 2Z.
Procit vei log<o>f<ă>t.
locul

peceţii

321
semne, iscălit de
să i se facă şi

ca

g<os>pod.

'

1 760 (7�68) mai 5. Hollanioa satului Rînghăleşt.i, ţbnutul Dorohoi, intocmitA
de Constantin Gtndu fost mare şetrar, Andrei Virnav postelnlc şi Tănase Meleghi
vorn·ic de poartă •.
Facem ştire cu această mărlur.ie a noastrA, cA din luminată porunca prefnălţat
nOSitn.l măria sa Ioan Teodor v<oie>vod fiind rînduiţi să hotărim
Rlngheleştii, mCJL'fie dumisale loniţi SturzH biv vei vornic despre alte moş ii, care
moşle este la ţinut Don>holulul, şi dUJ:ă luminată poN.Ill ca, vHnd noi la numita
moşie, am strinsu fnpregiuraşi ş,i moşeni de prinpregiur, anume : Andrei Vfrnav
post<elnic> moşan de BAscAceni, şi Costandin Timuş, mazii, tij moşan de Băscă
ceni şi de Ostopceni, şi Mihălachi Timuş mazil şi Gligoraş Tomiţa mazil, moşan
de Crădunend şi de ŞM.rărlni şi Vasdd.e Frunzăte moşan de PetrE"Şti şi Enachi
Buzilă jicnicer, moşan de DAmideni şi de 11iljăni, şi Antohi Căzacul, moşan de
Ostopceni, şi Ştefan T.a.lala căp<i >tan şi Costea Berihoescul şi Mihălachi Ţuţul
ruptaş ot Ringhileş.ti şi Vasile Pogor şi Gligoraş Cojocar şi Ştefan Hociungu ot
t.am ş i Pavăl Găluşcă şi Necul·ai vornic ot Toderini şi alţii ; şi fi ind cu toţi
maşinii de fată li-am cerut scrisori hotarnici cine vor ave sA areti şi au dat samă
că scrisori hotarnici nu au nici la o parte, nici la alta, nici pietri hotar vechi nu
se aflA ca sA-s lndreptezA această moşie ; deci am Intrebat pe omeni ceni cum
•tiu şi au apucat să mărturisească pe nt ru această moşie şi fiind şi carte de
blăsotăm la jic< nicer> Enachi, s-au citit inail'lltea tuturor şi aşe au dat samă
omen ii că moşiea Rfngheleş.tii purcedi din capul moşiei Berihoeştilor a mării sale

domnului

Mihai vodă ci sint hotărlteşi de acolo mereu Rtngheleştii in sus pintri capitile
moşiilor ce vin di la Prut şi pintri capitile moşi ilor ci vin de la Jijie, şi este
margine Rlnghileştilor In lungu dispre Jijie, Drumul Furilor, iar dispre Prut deal
Holti i,ascăi dispre soare rAsare, deci alţi răzeşi pricinA n-au arătat ; iar Enachi
BuziJă jic<nicer> au pus prici·nA zicind cA moşiile lui, Dimidenii şi Ileşinii ce
vin de la Prut, nu sta-u in dia! Holtiia.scăi, ci să scoboară în valea Holtiiascăi, şi
acolo in vale să tflnesc cu Ringhileştii ; deci la această cerindu-i noi dovadă
scrisori hotarnici sau petri hotar vechi sau omini marturi de stăpfnire ş.i dovedind
să margă pfnă in valea Holteiiască, şi nici scrisori, nici altă dovadă n-au arătat,
numai cu gura lui, deci am cercat să videm cum lmblă şi alte moşii ci vin de la
Prut alăturea cu moşiile lui şi au dat sarnă Andreiu Vlrnav post<elnic> pre cum
avind şi el! o moşie Băscăcen1i ci vine din Prut alăture.t ou Dămlden.U lui Buzilă,
şi el ptnă fn muchia dealului Holtiescăi au apucat şi au stApinit, iar in vale nu
s-au coborît, ci au dijmuit tot ominii răposatului Sturzi i log<o>f<ă>t şi au
luat Pavăl Găluşcă un stup dijmă unui arman d intr-un hf.rtop ci este in muche
Holteniascăi dispre răsărit, aşijdirea au mai mărturisit Antohi Căzacul om bătrln,
precum şi moşiea lui Ostopcenii ci v.ine alăturea cu Băscăcenii şi nici moşiea lui
nu să coboară in valea Holteiiascăi şi este in capul moşiei lui dispre Holteiasea
şi piatră hotar vechiu care popreş.te in dia! moşiea lui Ostopcenii, care cercin
du-se, s-au aflat şi hotar faţă, aşijdirea şi un Pavăl Găluşcă au mărturisit pe carte
de baăstăm, că sint 20 de ani de cind au fost ace moşie Rănghileştil în
• Pe m arginea textulu i , mărimea palmci

:

24,9 cm.
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trăea şi v,asile Buzi l ă tatăl lui Enachi Buzilă jic<nicer> şi tot ncolo au ţinut
ş-au dijmuit numele d eal u lui HolWascăi şi nime pri c i nă n-au pus, n i ci s -a u intins
piste deal in valea Ho lt i i a:scă i , iar de an încoace au inceput Elnachi Buzilă a să
intinde in v<�>lea Holteiascăi, deci neodihni,n du-se jicnicer Enachi cu aceste măr
turii, au cen.�-t să &- mâsoatre moşie IUnghHeşlii la cap şi ace măsură să se măsurc
de cunneziş Ringhileştii şi dispre moşie lui unde a vini măsura acolo s-a priimi ;
ş.i am măsurat împreună cu j icniccr Enachi Buzilă Rănghileştii In oap di n gioo
di n fundul din sus a Berihoeştilor prin ceretei şi pe diasupra rediulu i Sturzii
inspre soare răsare pănă unde s-au tîlnit cu Borosenii şi au vinit 76 de fun i i , şi
runia de 20 de stănjăni, stănjănul de opt palme ; şi dînd ace măsură de curmeziş
Ringhileş.ti lor din Drumul Furiilor pe la mov ila Comorii drept moşiile lui Enachi
Buzili'i Dăm i l eni i şi I l işinii, au vinit măsura p i ste Holtiiasoa in d ia!, pre cum au
dată samă că vin şi alte m oş i i Băscăcenii şi Ostopcenii, aşa au vinit măsurn, cum
in frunte, cum acole ; şi dacă a u văzut Enachi că trece măsura piste Holtiiasoo,
şi nu-l l�1Să să-s coboare cu moşiile lui din dial in vale Holtiiascăi, nici ou
măsura nu s-au priimit, deci noi văzînd că Fmachi nu arată nici scri�o1·i, nici a!tă
dovadă, aşe am socotit că-i cu dreptate' pre cum stau alte ma"iii de nu col:oară,
să stea ş,i a lui asemi nea cu celelalte, ş i pi cum au vinit măsu ra , şi pe d1m stau
şi celi moşii, am hotărt.t, puind, puind şi pietri pin pregiur, înccpîndu-să hotarul
din moşie Berihoeştii, unde să infundă m oşi i le cele din gios, şi in sus pe Drum
Furilor la o piatră veche in lungul moşiei s-au pus piatră ccaste Ringhcştilor
de că tră Hm:ăeni, şi Pripor i n i , şi de acolo Drumul Furilor în sus drept movila
Comorii , s-au pus iar piatră lîngă drum ; şi de acolo drumul in sus şi la giumătate
de Giurnătăţeni partea log< u>f< ă>t Stur zi i, s-au pus iar piatră Ungă drum,
de acolo tot Drumul Furilor in sus pe la capul GiumătăţeniJor parte lui Andrieş
căp< i >t<an > pină in Crăci unen i moşie Tomiţăştilor şi de acolo ne-au poprit
Tomi ţeştii şi FriUJ!1Ză1e, zicind că moşiile lor trec piste Ho lteLasoa şi să inpreună
cu moşii le de la Prut in dial Ho ltei as căi disprc răsărit şi Ringhileşti i nu mai merg,
�icind ei că au şi scrisori hotarnică de răspu nd, dar nu le...au arătat, dind samă
că nu-s la dinşii ce şi noi pină or scoate acele scrisori, am stătut cu capătu l
Rînghileştilor acolo şi am pus 2 petr i fundu Ungă Drumul F ur.ilo r ş i am purces
de curmez iş spre soare răsare, puind şi 2 petri pe la capul moş iei ; şi trecind
Holteiasca in dial într-<J movil i ţ ă unde s-au inpreunat cu Băscăcenii, s-au pus
2 petri fund şi de acolo in gios în lungul moşiei Ringhileştilor mar.ginea dispre
Prut pe la capi tile moşiei Băscăcenii pe muche dialului in d reptul Halmului s...a u
pus piatră ; şi de acolo tot in gios pe la capul Dimideni·lor in podi� la capătul
pă.rnintu rilor in ţarină s-au pus piatră şi de acolo tot in gios pe podiş prin ţarină
aproape de gura Holteia.scăi s-au pus piatră şi bat pin gura Hol ti iasc ăi pin sărături,
şi tre ce piste şăs unde să intilncşte in capite cu Brătenii, dindu-şi coste ş i cu
Boroseniişi in drept văi Hlăbocli s...au pus 2 petri t:undu şi de acole pe la capul
hotarălor a moş iilo r ce vin din gios pănă Ia Drumul Furilor la piatra de unde
s-au Inceput şi aşe s-au inchiet h ot arul aceştii moşi·i ; şi după cum am aflat cu
dreptate, şi am hotărit, am dat mărtude iscălită de noi.
Let 7268 < 1760> mai 5.
Costandin Gindu biv vei şătr< ar>.
Andrei Virnav post<elnic> hotarnic.
Tănasc Meleghi vornL:: de poartă, hotarnic .
'

1186 octombrie 9 1• Mărturie hotamică a răzeşilor d,ln Ostăpceni intocmita de
Iordachi Canta vomic.

Copie.

Fac ş.ti re cu ac eastă carte de mărturi e a mea ce am d a t la mina răzeşilor
de Ostopoeni, de la ţinut<ul> Doroh<oi > , ci-i pe Prut, că la velet 1786 octomvrie
1

Docu mentul cu această dată urmează In condică după cel din 1828, mai 10.
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ne-au adus dumn<ea>Wi ,pah <arnicuJ> Constlantid Balş o Lumillll8. tă carle a măriei
sale domnului nostru Allisandru Ioan Mavrocordat v<oie>vod, intru care ni să
porunceşti ca pentru scri1>or.i ci are dumn<ea>lui pah<arnicul> Balş să alegim
gi:umătate de sat din Potlogeni şi părţile din Şătrăreni ce sint pe Jijiie şi să
le măsurăm in stînji.ni, puind şi pietri hotară şi să-i alegim şi ceiala'tă giumă
ta.te de sat de Potlogeni a eUl va fi, iarăş in stînjini şi cu pi0t.ri hotaJră, d ispăr
ţindu-să de ceiaJaltă giumătate a dumisa.le pah<arnicului> Balş.
Şi după poruncă am mersu la starea locului cu dumn<ea>lui pah<arnicul>
Balş şi v.i ind şi ră7.ă.Şii de pin pregiur, anume Costandin Tarniţa de Şătrăren.i şi
nepoţii Tomiţii de moşie şi răzăşii de Ostopceni ş,i Rominescu, vechilu dum.isale
vor<ni >cu1 ui Ioan Sturza din satu Ringhileştii, şi vor < ni >cu de Bobuleşti, ve
chilu hatmanului C�tachi Ghica despre satu Ringăuţii, ne-au dat atunce luminată
carte măriei sale lui voievod şi răzăşii de Ostopceni scriind in carte ca după
}aloba lor foarte să cercetez ,arătînd că de doi-trei ani ar fi intrind dumn<ea>lui
pah <amicul> Balş cu stăpînirea in moşie lor Ostopcenii, cu nume de Potlogeni,
i-am făcut cercetare de să pot dovldi acolc in capul Rtnghileştilor vor<ni >cu<lu i >
Sturzii ş i i n capul Ost.oroenllor şi a Băscăcenilor ş i a Răngăuţli.lor, satu potlogenilor,
unde ceri dumn<ea>lui pah< arnicul> Balş, şi nid intr-un chip nu s-au putut
dovedi. Intii, că s.ilişte ele sat şi ţintirim nu să poate găsi. Al doile, că răzăşii
de Ostopceni au arătat scrisori întemeiate pe 1>atu lor Ostopcenii : intii, un ispisoc
de la Aran v<oie>voo, din velet 7108 (1600) iulie, pe tot satu Ostopcenii ; al
doilea, au arătat o inpărţaJă intre fraţi pe satu Ostopcenii, din velet 7155 ( 1 647)
avgl,lSt 28, ci s-au inpărţit pe trii bă:trlni, cari după ace inpărţală vechi de atunci
s�au găsit � patru pietri vechi şi foarte mari pin capul Ostopcenilor, dispre apusu.
Căutindu acele petri in lungul moşiei Ostopcenli, spre Prut, unde le este siliş·tc,
intii o piatră intr-'O moviliţă, unde să Ulneşti colţul moşiei Ringhileşti.i vor<ni >cu
<1w> Sturz.ii şi moşiei Băscăcenii lui Buzilă şi a altor răzăşi şi moşei Ostopoenii ;
şi altă piatră este mai sus, spre miazănoapte, Ungă un drum părăsit şi inpotriva
unii arii ; al trillea piatră oi s-au găsit mai sus, to spre amiazănoapte, in a�ăzătura
dealului, lîngă un pămînt de mălaiu a vornicului de Bobulcşti ; al patrăka piatră
s-eu găsit mai sus, tot spre meazino.."lpte, di la vale de drumul cel mare al
Movilăului, ci mergi prin Ştefăneşti. S-au măsurat pintr-aceste pietri ci s-au pominit
mai sus, de la una pină la alta şi s-au găs·i·t tot intr-un chip, adică acii trii bătrini
ci s-au inpărţit la acoo vreme,
după cum araJtă ace inpărţală vechi, care şi
dumn<ea>lui pah<·arn icul> Balş văzînd acea inpări,ală vechi ş,i hotarăle faţă
şi măsurile intocma, n-au mai avut cuvint de răspun.su ; numai atita au zis. că
dumn<ea>lui singur ar fi măsurat Şătrărenii Tomiţii şi moşia nepoţilor Tomiţii
de piste Jijia, dispre apus şi pină intr-aceste pietri hotară a Ostopcenilor ş-ar fi
găsit mai mult de şapte mii cinci sute de stinjini lung.uJ ; şi alte moşii ci-s
piste Jijia, din gios şi din s.us de Tarniţa nu trec piste drumul Furilor, iar Tarniţa
trece. La aceasta au răspuns Românescu, vech.ilu dumisale vor<ni >cu< lui > Sturzii,
că la hotărltul cind au hotărtt vor<ni >cu Sturza Ringhileştii, moşia dumisale, au
vrut hotarnicii să treacă cu Rtnghileştii in lun.g u pin capetile moşiilor ci vin
de la Prut, Ostopcenii răzăşi, pin pietrile ce s-au pomenit mai sus şi prin capătul
Ringăuţilor, moşia hatm<anu>Jui Costachi Ghica, plnă din sus de Dumbrava
Neagră, cum şi cu marginea Ringhileştilor vor<ni>cu<Iui> Sturzii, dispre apusu,
pe Drumul Furilor, au vrut să treacă in sus pin tnpotriva iş.teealalte margini a
runghileştilor, dispre apusu, şi Tarniţa i-ar fi oprit pe hotarnici să nu treacă mai
sus, că are scrisori dovezi şi sîntu la o mănăstire. Care şi Tomiţa fiind faţă, n-au
tăgăduit, cum şi acum fiindu şi eu la starea locului, nici o scrisoare n-au arătat
şi in doo rinduri l-am adus de la casa lui aicea, la starea locului şi au răspunsu
că n-au scrisori nici el, nici nepoţii lui. La care cu dreptate este dumn<ea>lm
vor < n i >c<ui> Sturza să treacă cu Ringhileştii dumisale in sus, pin capetile mo
şiilor de la Prut pf.nă la Dumbrava Neagră, cum şi pe Drumul Furilor in sus,
pin capitile moşH!or ci vin de la Jijie, că nici o moşie alta nu treci piste Drumul
Furilor, numai Tomiţ.a ca l.lill tîlhar treci, şl scrisori dovf'Zi. nu mai scoate, cum
şi dumn<ea>lui pah<arnicui> Balş să meargă la Jijia, unde scriu scrisorile,
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să-ş caute Potlogenii şi Şătrăreni, iar undi a vrea să stăpinească dumn<ea> lui
după cum mai sus s-au pomenit, s-au cunoscut că s-au acolisit rău !lli s-au
dat rămas.

1786 octom v < rie> 9.

Această copie este scoasă intocmai di pe mărturie ci ne-au dat dumn<ea>lui
Iordache Canta biv vel vomic pentru hotaritle moşiei Ostopcenilor. Şi pentru in·cre
dinţare am iscălit. Ioniti Rominescu. Let 1787 april 26.
Asăminc mărturie am dat la răzăşii di Ostopceni, di pe care au scos aceasta.
Ş-am iscălit, Iordachi Oanta vor<ni>c.

7
1 791. Hotanica moşiei Ri.nghi leşti i.ntocmită de Şerb81Il Buhuş fost mare
harnic şi Costandi.!n Perj ul vornic de poartă.

pa

Facim ştire cu această mărturie hotarn ică, că fiind noi rinduiţi din porunca
Cinsti,tului Divan a Cnej'iei Mold.aviei ca să meargli.m să măsurăm şi să îndreptăm
hotarăle moşiei Ringhi leştilor de la ţinut Eşii, a dumisale Ioan Sturza biv vel
vom.ic, şi după por>uncă mergîn.d noi la starea numitii moşii, UIIl de faţă fiind vechilul
dumisale vornic, Ion sin Lupul, s-au făcut de ştire şi tuturor inpregiureşi răzeşi
ci să hotărăscu cu moşie Ringhileştii, care au şi vinit, anume, Costandin Tomiţa
gineri sau Iordachl Davide! i VasiLie Timuşu răzeşi de moşie Şătrăren ii i Cră
ciunenii ş.i Neculai Ursachi stăpînul moşiei Petreştii şi Niţi Roman răzeş de moşie
Ostopcen ii, şi Petrachi Buzilă stăpînul moşiei Dămidenii i Ilişenii, care toate aceste
moşii să hotărăscu tot cu Rînghileştii , şi preotul Gavril din Rtnghileşti şi alţi
oamini mulţi bătrtni din Todircni şi din alte sate de prin pregiw-, cari aceştiea
fiind toţi faţă, i-am intrebat să ne spue şi să ne arăte cum ştiu ei stăpînire aceştii
moşii Ringhileştii şi atit preotul Gavril i Nistor om bătrtn i Timovte brat lui i
Hultuoanu şi alţi oameni din Ringhileşti, cum şi Bălămeştii răzăşii de Găureni
ne-au arătat că moşie Ringhileştii coasta dispre apus să tncepe din drumul Rin
ghileştilor ci merge la Răusăni, carele drum merge pe deasupra I.IIIlui lac ci-i zic
o lui Roman şi de acolo prin capul Priporănilor in sus F·riln nişte pietri hotarit el
sint lîngă oo drum ci merge de la Rlnghileşti la Todereni şi tot in sus pin capul
Ţipoloşanilor i a Dărmăneştilor i a Giumătăţenilor i .a Şătrărenilor şi a Crăciu
nenilor părA in Petreşti in dreptul Dumbrăvii Negre, însă au arătat că de la o
vreme vechilii Mănăs.tirii Fisticilor ci stăpine moşiile mănăstirii, Săbienii i altile,
s-au intins cu stăpînire in moşie Ringhileştii, trecind piste drumul de sus pomenit
ci merge de la RinghileşW la Iordi·reni şi fiind că din partea mănăstt irii n-au
merge la Răuseni şi ţină in pietrile hota.ră ci sînt lîngă drumul de sus arătat
venit nici vechilu, nici scrisori, acest loc de pricină l-am lăsat nemăsurat ; şi fAcind
odgon de douăzeci s.U njini, şi stlnjinul de opt palme gospod, am inceput a măsura
din pietrile hotară ci sint In Drumul Furilor, !ingă drumu ci merge de la Rln
ghileşti la Todereni, care s-au arătat mai sus, şi tot Dmmul Furilor in sus, printre
Priporăni şi pintre Rînghileşti pînă Ungă o moviliţi ci este lîngă Drumul Furilor,
unde s-au pus o piatră hotar lîngă moviliţi din gios coastă Ringhileştilor, şi s-au
găsit opt sute douăzeci şi trii de stinjini gospod şi de la această moviliţă tot inainte
pin capetile moşiilor Ţipolovenii i Dărmăneştii, pină în fundul văii ci să numeşte
a lui Găluşcă unde în dial de la vale de Dnunul Furilor, despre apus, s-au pus
piiatră hotar tot coastă Ringhi!eştilor şi s-au găsit una mie stinjtni şi de acolea am
inceput a merge alăturea cu Drumul Furilor dispre apus tot in sus pintre Giwnă

tăţăru t.recind pe lîngă o piatră hotar ci dispare giumătate
de ceelantă eiwnătate . a lui &-an şi tot in sus păr la doă

de

GLmătăţănl
hotară

pietri

ci s-au găsit, una tot coastă Rtnghileş.tilor, iar alta propea pe Rlnghileşti de a
nu trece inainte, care piatră au fost pus-o Andrei Virnav postelnicelul i Costandin
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Gindul şătr<ar > i Tănasi Meleghii el au fost rînduiţi de răposatul Ioanu Teodor
vodă ca sA hotărască Ringhileştii, arAtind numiţii hotarnici că viind cu măsura
pf,nă In Crăciuneni, i-ar fi oprit Tomiţăştii şi Frunzăte, zicin d că moşiile lor trec
pi ste Holteiasoa, arăUnd că au şi scrisori hotarnici ci ră spund pen,tru această
pricină, darnefiind la dînş i i , nu le-ar fi scos ; şi aşa şi n um i ţ i i hotarn ici nescoţlnd
Tom i ţăştii scrisorile, <IINltă că au stătut cu măsura coastii Rlnghileştilor acolo unde
au pricinuit Tomi ţăşt i i şi au pus o piatră fundu Ungă aceea ci e ra coastă Ringhi
leş ti lor, ptnă cind Tomi ţăşt i i s-or scoate scrisorile şi le vor aduce, după cum arată
ei insuşi in m ărtur ie hotarnică ci au dat la 7268 (1760) ma iu 5 unde au mai eşit
\i&Pte sute triizeci şi cinci sUnjtni ; şi de acolo vrind să mergim tot Inainte plnă
în dreptul Dumbrăvli Negre şi pă!·ă in Petreşli după arătare oamenilor bătrini şi
după stăpîn ire veche ce au av u t dumilui vornic, iarăş au pricinuit Tomiţăştii, răs
punzînd Costand in Tomiţa i ceea!anţi răzeşi din Cră ci u nen i i Şătrăreni că m oşiil e
lor acestea să in ce p de piste J i j ie ş i trec şi piste Drumul Furilor pi n ă in ca pu l
Ostopcenilor şi că ar fi s tApinit ace bucată de loc din p iet ri le de unde pricinuesc
şi in,ainte fără nici o supărare, şi zicî n du-l e noi că de au scrisori după cum au
7.is atunci la hotArit, să le scoată acum ca să ne in cred i nţăm de sint aceste arătă ri
a lor adivărl9te, ei au răspuns, că nici scrisori au, fiind pierdute din intlmplările
vremilor, cum nici alte dovezi , şi spre dovadă ne-au arătat un ispisoc de la Ioan
vodă Bătrlnul, Intru carele arată, că scr iso ri le lor s-au pi erdut, dar ci sc risor i nu
arată, şi Intrebind şi pe Ion sin Lupul vechilul dumisale vornic<ului> c i răspu nd e
la aceastA pri ci n ă şi de a u fost l ăs aţ i Tomiţăştii i n stăpînirea acestui loc de
pr ici n ă şi cit pentru stApinire, au arătat că niciodată in pace Tomiţăş.tii n-au
stApinit-o, ci cu apucătură lua cite odată d ijmă de la acei ce lucra loc u l acesta,
căutind vreme cind lipse vechilii d um isale vornic<ulu i > din Ringhileşti, pen tru
care pr icin ă asemlnea 8JU arătat şi clţiva oameni bătrîni ci era faţă, mal adaogînd
vecbilul dum< i>s<ale> varnic<ului> că cu toate că la anul 7268 (1760) cind
au scos hotarnici pe Costand in Gindul şătr < ar> i pe al ţ ii ca să-i !ămurezi hotarăle
moşiei cind Tam.iţăştii cu cuvint că au scr isori l....au opri t pină cind le vor scoate
după cum mai sus sA arată şi ace!iti hotarn i c i au pus acest semn, dar- dumilui n -au
co ntenit stăplnin d ş i pin A acum, d upă cum şi mai inain te şi s pre dovadă că moşiia
ciJWn<i>s<aie> m erge pără In Petreş ti, ne-au arătat un suret d i pe o mărtur i e
hotarnică din 1 787 april 26 a Ostopcenilor de la dumHui vomic I ordachi Canta
cuzin o, In care arată că fiind rinduit să margă să cerceteze şi să aleagă m oşi e
Potlogenii ci au zis pah < arnk > Balş că are, au mersu şi după cercetare ce au
făcut, s-au dovedit că unde dumilui pah<arnic> Balş cere Potlogeni , nu stnt,
ci este loc din dreaptă moşie Rtnghileş.tii şi că dumilui vomic Sturza să cade a
o stă ptn i ca pe o dreaptă mo ş ie a sa, fiind că şi Tom i ţă şti i rău să ac ol i s ă sc de ace
bucată de loc, cum şi pah<arn ic > Balş nefiind a l or şi neavind nici o dovad ă ,
deci noi văzind şi m ărtur i e a aceasta şi m ărtur i i l e a oamini bătrî n i , am scos
trei
sute
optzeci
stin j in i
care
piatră
s-au
r·iatră
s-au
mai
găsit
mai avut ci răspunde şi am lăsat numai pe aceea ci arăta coasta Rl ngh i leşti l or ,
pulllldu-o lingă drlllrn dlspre apus înproi:Ji.va pietri ! din fundul văii lui Găluşcă, ş i
de acolea am in ceput a măsura tot i n s us Drumul Furilor p r intre capătul Şătră
renHor şi a Crăcl unen ilor d is p re Rt n gh ileş t i ş.i treci n d dmmul cel mare a Şte
făne şti lo r ci merge la Botoşăni, am agiuns in cous til e Petreşt ilor ci vin din apa
Jijiei numai şi me rg pănă tn Dumbrava Neagră şi d i n pi atra ci au fost opriţi
Ringhileştii păr in coasta Petreştilor, s-au gă s it opt sute cinzăc i şi doi de sti nj ini
şi s-au p us şi doă p ietr i oolţu Rtnghileşlilor şi piste pietri s-au făcut moviliţă lingă
Drumul F uri l or, cure coastă cuprinde pi ste tot tr·ii m i i pa tru sute zăce stinj ă ni ,
bez cinci sute de stln j i n i ce au rămas pricină cu mănăstire Fistici i după arătare
bătrlnilor şi de la aceste doă pietri am inceput a măs u r a capătul Ringhileştilor
di.iSpre miazănoaţte, pintre coast.ile P c-tre}ti lor spre apa Prutului, trecind piste o
vilce, ne-am suit in deal , unde am pus o p i atră hotar făcind şi movLi(.ă Ungă
pi atră , şi au eş,it patru sut e de sttnjtni ; ş i de aco!e tot spre apa Prutu l u i prin
capul Ringbileştilor şi pintre co astile Petreştilor ptnă in fundul văii lui Bălhac
unde s-au mai găsit o piatră veche din sus de drum u l cel mare, pină la care
piatră s-au cunoscut că este hotar vcchiu a Rtnghileşti!or, şi d intr-această piatră
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tot Inainte măsurînd spre apa Prut ului tot pin capul Ringhileştilor ş i pintre Petreşti
şi piste drumul cel mare al Ştcfăneştilor pină supt Dumbrava Neagră, unde am
agiuns in capul O�enilor, unde s-au găsit o piatră hotar vechiu colţu a Os.top
cenilor şi s-au aflat trii sute douăzeci de stinjini ; şi sfirşindu-să capătul dispre
m iazănoapte .a Ringh i leşti , am pm; şi noi doă pietri , făcînd cheotoare şi lingă
pictlri run făcut şi movil iţă, iar piste tot capătul Ringhileştilor di spre m iază noapte
au eşit una mie una sută stînj,Lni gospod ; şi dint:r-"acea.stă cheotoare am început
a măsura coasta Rănghileşti lot· d i spt·e răsărit şi di spre Prut spre ameazăzi prin
oopul Ost.o.pc('l[lilor pă'r într-o moviJ,i ţă unde s-au găsit doă pl!>tri vechi hotară, una
colţu OstopcenHor şi alta coastă Ri n ghi leş t i l or şi au eşit ci n c i sute doisprezece
stînjini, şi dintr-ac<'a<>tc doă pietr i am mers cu mă�mra tot inainte piste doă hirtoape
pintrc ropătul Dămid<'n i lor lui Buz i l ă , au î nceput Petrac-hi Buzilă a z ice că i se
au eşit trii sute şaptezeci şi una de stin jîni : şi de acole tot inainte pintre Băs
căceni pin fundul unui hirtopu disprc rfu>ărit, şi trecind hî l"topul , run pus piatră
in culmea clealului unde s-au găstt şasi s.ute patr u zeci şi trii de stinj ini, şi de
acolea culmea dealului inainte şi pin capul Dămidenilor şj tot culmea inainte pînă
Ungă un Joc de arie tot tn culmea dealul u i am pus o piatră hotar şi run făcut şi
movilă şi au eşit cLnci sute OJ:'lzăci şi doi de stîn.jini, şi fiind că mergem o� măsu
printre Băsăoorui şi suLrudu-a1e în deal am r:us o pla�a· hotar, făcînd şl movl'liţă. şi
se face înpresul'3Jl'e mo.şiei sale Dăm.�den.ii, deci l-am z is, ca de are niscaiva hotarnici
sau alte dovezi, să scoată ca să videm de i să face vreo tnpresurare şi el ne-au
arătat că altă hota:rn ică sau dovadă nu are, ci numai o hotarnică de la tatăl său
rămasă după cum au şi scos-o, !nsă după cum intrinsa să 3.r'ată, este :răsuflată, au
mai scos şi un suret di pe hotarnica Ringhi!eştilor de la hota:rnicii de sus pomeniţi,
şi că după cum arată această hotamică, el stăplneşte şi este mulţămit, ded noi,
oa să ne încred inţăm, am poslăduit acel suret cu hotarnica Ringhileştilor şi este
intocrna ; şi după arătarea acestii hota:rn ice ci a::rată că au dat măsură prLn mij locul
moşiei R!nghileş.ti incepind din movila Como:rii din Drumul Furilor, şi unde s-au
indeplinit o mie cinci sute doăzeci de sttnjini, acolo au pus şi piatră hotar ; deci
după arătarea lor făcînd cercare şi noi, am măsurot din movila Comorii din Dru
mul Furi.lor mijlocul moşiei RinghileştHor tot cu stîjin gospod, d upă cum măstlii1asi
hotarnicii aceea, şi s-au găsit piatra mutată inapoi in moşie Ringhileşti i cu o sută
patruzeci de sti n j i.ni, aboi văzînd noi că să tace strîmbătate moşiei Ringhileştilor,
am scos piatra de unde era mutată, şi am pus-o unde s-au l:nplinit una mie cinci
sute doăzeci de sUnjini, după cuprinderea hota:rnicii, şi am făcut şi movilă, ş i
aunosoLnd insu.ş Buzilă asuprkea ce făcea, n-au ma i avut cuvint d e răspunsu ; şi
de la măsur.a ce am lăsat de la piatra de Ungă locul ariei, mă9Urind coasta Rin
ghileştilor, tot inainte spre ameazăzi, prin capul Dămidcnilor, piste o aşezătură,
şi la deal pînă unde am eşit cu măsura mij locului moşiei Rînghi�tli şi s-au găsi1.
cinci sute ,tridzeci şi unu de stinjmi, pînă intr-această p.iia tră el s-au pus unde s-au
îniplini t măsura mijlocului oare mai sus s-au pomen i t şi de acole tot inainte coasta
Ringhileştilor tot spre ameazăzi pin capul Ilişănilor pe podiş şi tot inainte pe
podiş asupra Borosănilor pină unde s-au găsit o piatră vechi ci est� cheotoare Boro
sănilor şi s-au găsit şapte sute noăzăci de stinjăni ; şi Ungă pi atra ci am găsit am

mai pus şi noi o piatră tot coastă Ringhileştilor, făcînd şi movilă Ungă pietri ; ş i
d e acole tot inainte piste o vatră d e iaz ş i piste sărături pillitre Borosăni tot
coastă Ringhileştilor pină in Brăteni, şi s-au găsilt opt sute optzăci şi opt sUnjl:ni ,
şi:aice am pus doă pietri făcînd oolţu RtnghileştHor ; ş i această coastă a RînghUeş
t i lor d ispre Prut au eşit patru mii trii sute şaptesprezece stinjini, măcar că după
dreaptă socoteală şi după stare locului, tot trebuie să mai margă această coastă
inainte pără unde mergi lăţimea moşiei Borosănii dar fiind că pîră acole ne-au

arătat că să intindi cu stăpînire moşiea Brătenii, a căriea scrisori, cum nici vechii
din parte-a ei n-au fost acum faci ca să cercetăm, am stătut şi noi acole unde
ne-au arătat şi am pus pietri, făclnd colţu moşiei plnă scrisorile Brătenilor vor eşi
faţi şi atunce pînă unde să va dovedi că sta Brătenii, vor mergi şi Rînghileştil.

şi adei "am pus doă pi.ffiJr i fădnd oolţu Ringhileştilor ; şi această coastă a Ri nghi l cş 
păll'ă in iazul ci-i zic a l ui Sa.bin, la o piJ81t.ră vechi Frăvălită, şi au eşit cinci sulR

douăzeci şi opt de stinj[ni ; ş,i de a.i.cea am stAtut cu măsura, fiindcă Incep Rtn
ghileştii a mergi alăture cu moşie Sibienii a mănăstirii Ffstlcii, şi vechili din
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partea ei n� vinit, după cum ma i sus am arătat ; şi a u rămas plnă ctnd mănăs
tirea va scoate scrisorile şi atuncea să va urma după scrisori, iar pentru măsuri
şi semne ce am făcut şi pentru pricini ce au născut şi le-am d i zbătut , am dat
această mărturie hota rni că dumisalc vorn ic , cu arătare pre larg pentru toate, [.n
care am ş i iscălit.
1791
Şerban Buhuş biv vei pah<urn i c > .
Costandin Perj u l vornic de poartă.

8

1 194 mai 10. MihaH Suţu vo i evod s.crie lui Lupul Balş fost mare spătar să
scoată de sub împresurare moşia Ri n ghi kşLi , din ţinutul Dorohoi , a lui D i mitt·ie
Sturza fost mare ban.

Noi Miha�l Cost.andin SuţJul v<oie>vod, cu mila J,ui Dumnezeu, domn ţării
Moldovii. Cinstit credincios boeriul domniei meale dumi.ta Lupul Balş bi v vei
spat< ar > sănătate domniei mele prin jalobă ne-au arătat al nostru cinstit şi cre
dincios boer dumilui Dimitrie Sturza biv vei ban că la ţi nut < ui > Dorohoiului are
o moşie anume Ringhileştii, şi pen tru că la un capăt s-ar fi inspresurlnd de cătră
alte moşii mănăstireşti, Brătenii i Berehoeştii ş.i Husăen ii ci să megi eşesc cu aceasta,
au cerut ca să i să scoată moşie de supt ace înpresurare. Deci domnie me orlnduim
pe dumneata şi-ţ scriem să mergi la starea numitei moşii Ringhileştii, unde fiind
faţă vechilul dumisale banului D imitrie Sturza, cum şi stăpînii cel orlalte moşii ci
să meg.ieşesc cu aceasta, iarăş cu scrisorile acelorruş moşii să faci cercetare scriso
rHor şi dovezilor de imbea părţile şi de se va dovedi că moşiea Ringhileştii să
lnpresoară despre moşiile megieşite, să o scoţi de s upt ace înpresurare ş.i să o
osebeşti şi cu pietri hotară , după care să dai mărturie iscălită de dumneata şi de
toţi megieşii, iar dacă despre vreo parte va rămînea pricină de neodihnă, pietri
hotară să nu să rue, ci să dai mărturie de curgirea prici·nid şi hartă de starea
locului ca prin a div.anului cercetare, să se dea h ot ărî re .
1 794 Matu 10.

Procit vei Iog<o>f<ă >t.
I.;ocul

peceţii

g<os>pod.
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să-ş caute Potlogenii şi Şătrăreni, iar undi a vrea să stăpinească dumn<ea> lui
după cum mai sus s-au pomenit, s-au cunoscut că s-au acolisit rău !lli s-au
dat rămas.

1786 octom v < rie> 9.

Această copie este scoasă intocmai di pe mărturie ci ne-au dat dumn<ea>lui
Iordache Canta biv vel vomic pentru hotaritle moşiei Ostopcenilor. Şi pentru in·cre
dinţare am iscălit. Ioniti Rominescu. Let 1787 april 26.
Asăminc mărturie am dat la răzăşii di Ostopceni, di pe care au scos aceasta.
Ş-am iscălit, Iordachi Oanta vor<ni>c.

7
1 791. Hotanica moşiei Ri.nghi leşti i.ntocmită de Şerb81Il Buhuş fost mare
harnic şi Costandi.!n Perj ul vornic de poartă.

pa

Facim ştire cu această mărturie hotarn ică, că fiind noi rinduiţi din porunca
Cinsti,tului Divan a Cnej'iei Mold.aviei ca să meargli.m să măsurăm şi să îndreptăm
hotarăle moşiei Ringhi leştilor de la ţinut Eşii, a dumisale Ioan Sturza biv vel
vom.ic, şi după por>uncă mergîn.d noi la starea numitii moşii, UIIl de faţă fiind vechilul
dumisale vornic, Ion sin Lupul, s-au făcut de ştire şi tuturor inpregiureşi răzeşi
ci să hotărăscu cu moşie Ringhileştii, care au şi vinit, anume, Costandin Tomiţa
gineri sau Iordachl Davide! i VasiLie Timuşu răzeşi de moşie Şătrăren ii i Cră
ciunenii ş.i Neculai Ursachi stăpînul moşiei Petreştii şi Niţi Roman răzeş de moşie
Ostopcen ii, şi Petrachi Buzilă stăpînul moşiei Dămidenii i Ilişenii, care toate aceste
moşii să hotărăscu tot cu Rînghileştii , şi preotul Gavril din Rtnghileşti şi alţi
oamini mulţi bătrtni din Todircni şi din alte sate de prin pregiw-, cari aceştiea
fiind toţi faţă, i-am intrebat să ne spue şi să ne arăte cum ştiu ei stăpînire aceştii
moşii Ringhileştii şi atit preotul Gavril i Nistor om bătrtn i Timovte brat lui i
Hultuoanu şi alţi oameni din Ringhileşti, cum şi Bălămeştii răzăşii de Găureni
ne-au arătat că moşie Ringhileştii coasta dispre apus să tncepe din drumul Rin
ghileştilor ci merge la Răusăni, carele drum merge pe deasupra I.IIIlui lac ci-i zic
o lui Roman şi de acolo prin capul Priporănilor in sus F·riln nişte pietri hotarit el
sint lîngă oo drum ci merge de la Rlnghileşti la Todereni şi tot in sus pin capul
Ţipoloşanilor i a Dărmăneştilor i a Giumătăţenilor i .a Şătrărenilor şi a Crăciu
nenilor părA in Petreşti in dreptul Dumbrăvii Negre, însă au arătat că de la o
vreme vechilii Mănăs.tirii Fisticilor ci stăpine moşiile mănăstirii, Săbienii i altile,
s-au intins cu stăpînire in moşie Ringhileştii, trecind piste drumul de sus pomenit
ci merge de la RinghileşW la Iordi·reni şi fiind că din partea mănăstt irii n-au
merge la Răuseni şi ţină in pietrile hota.ră ci sînt lîngă drumul de sus arătat
venit nici vechilu, nici scrisori, acest loc de pricină l-am lăsat nemăsurat ; şi fAcind
odgon de douăzeci s.U njini, şi stlnjinul de opt palme gospod, am inceput a măsura
din pietrile hotară ci sint In Drumul Furilor, !ingă drumu ci merge de la Rln
ghileşti la Todereni, care s-au arătat mai sus, şi tot Dmmul Furilor in sus, printre
Priporăni şi pintre Rînghileşti pînă Ungă o moviliţi ci este lîngă Drumul Furilor,
unde s-au pus o piatră hotar lîngă moviliţi din gios coastă Ringhileştilor, şi s-au
găsit opt sute douăzeci şi trii de stinjini gospod şi de la această moviliţă tot inainte
pin capetile moşiilor Ţipolovenii i Dărmăneştii, pină în fundul văii ci să numeşte
a lui Găluşcă unde în dial de la vale de Dnunul Furilor, despre apus, s-au pus
piiatră hotar tot coastă Ringhi!eştilor şi s-au găsit una mie stinjtni şi de acolea am
inceput a merge alăturea cu Drumul Furilor dispre apus tot in sus pintre Giwnă

tăţăru t.recind pe lîngă o piatră hotar ci dispare giumătate
de ceelantă eiwnătate . a lui &-an şi tot in sus păr la doă

de

GLmătăţănl
hotară

pietri

ci s-au găsit, una tot coastă Rtnghileş.tilor, iar alta propea pe Rlnghileşti de a
nu trece inainte, care piatră au fost pus-o Andrei Virnav postelnicelul i Costandin

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

830

PETRU ABRUDAN

2

Rezumatul actului.
7133 (1625) februarie 12, Surearva. Mitropolitul Anastasi.e Crimca donează logo
fătului .,Crăs"biian" satru.l "Demideanii" pe care l-a răscumpărat de l:a Bernat pos
te1nioul, ou ob!Lgaţia ca acesta să dea în fiecare an ,.o mie de cure.::h iu din acel
sat mănăstirii Dragomirma".

CM-kp•ui• KVp r!H&CT&ci• o�pX"im(u) cK(o}nz. H '""TponoAHT CS'I&KcKiH.

Sariu şi

mărtW"'isesc ou acest mpi.s ,aJ. mieu cum eu de bună voia mia de a1ime nenevoit nice
asuprit am dat un sat anume Demideanii ce-i în ţănutul Dorohoiului, ce acel sat
l--am dat feciocului nostru lui Orăstiian logofătul printru sufletul meu, şi pentru su
fletul răpfrusatuJui Lupu StJroici el a u fost logofăt mare. Ce a.oel sat fostau derdaptă
moşie a lui Stroici iar pre urma Dumisale şi după moartea lui Vasile Stroici,
venit-au Bernat postelnicul cu Măria Sa cu Radu! Vodă, şi s-au băgat în satele
lui Stroici logofătul cu-n zapis de datorie a unchiu-său a lui Bemat neguţătoriu l ,
c e i-au fost l u i dator Stroici logofătul cu o m i e şi doao sute d e galbeni iscălit
cu mâna şi cu pecetea lui St•·oicl, pentru ce au fost luat Dumnealui dela Bernat
neguţătoriul urşinice şi adămăşci şi atlasuri şi postave turceşti de i-au fost de
treaba Dumisale. Dece eu m-am scultat şi i-am intumat banii lui Bemat pos
telnicul din agonisita mea şi am răscumpărat acel sat ce mai sus scrie Demideanii
cu alte sate a lui Stroici şi i l-am dat Dumisale pentru ce iaste nepot lui Stroici
şi-i ctitor la Svănta Mănăstire la Dr<.�.gomirna ; dereptu aceea să-i hie Dumisale acel
sat Demideanii diriaptă ocină şi moşii şi feciorilor lui şi nepoţilor şi strănepoţilor
şi atot rodul Dumisale cine i să va alege mai aproape - numai să aibă Dumnealui
a da in toţi aii câte o mie de curechiu la Svânta Mănăstire di,ntr-acel sat din Demi-
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tot Inainte măsurînd spre apa Prut ului tot pin capul Ringhileştilor ş i pintre Petreşti
şi piste drumul cel mare al Ştcfăneştilor pină supt Dumbrava Neagră, unde am
agiuns in capul O�enilor, unde s-au găsit o piatră hotar vechiu colţu a Os.top
cenilor şi s-au aflat trii sute douăzeci de stinjini ; şi sfirşindu-să capătul dispre
m iazănoapte .a Ringh i leşti , am pm; şi noi doă pietri , făcînd cheotoare şi lingă
pictlri run făcut şi movil iţă, iar piste tot capătul Ringhileştilor di spre m iază noapte
au eşit una mie una sută stînj,Lni gospod ; şi dint:r-"acea.stă cheotoare am început
a măsura coasta Rănghileşti lot· d i spt·e răsărit şi di spre Prut spre ameazăzi prin
oopul Ost.o.pc('l[lilor pă'r într-o moviJ,i ţă unde s-au găsit doă pl!>tri vechi hotară, una
colţu OstopcenHor şi alta coastă Ri n ghi leş t i l or şi au eşit ci n c i sute doisprezece
stînjini, şi dintr-ac<'a<>tc doă pietr i am mers cu mă�mra tot inainte piste doă hirtoape
pintrc ropătul Dămid<'n i lor lui Buz i l ă , au î nceput Petrac-hi Buzilă a z ice că i se
au eşit trii sute şaptezeci şi una de stin jîni : şi de acole tot inainte pintre Băs
căceni pin fundul unui hirtopu disprc rfu>ărit, şi trecind hî l"topul , run pus piatră
in culmea clealului unde s-au găstt şasi s.ute patr u zeci şi trii de stinj ini, şi de
acolea culmea dealului inainte şi pin capul Dămidenilor şj tot culmea inainte pînă
Ungă un Joc de arie tot tn culmea dealul u i am pus o piatră hotar şi run făcut şi
movilă şi au eşit cLnci sute OJ:'lzăci şi doi de stîn.jini, şi fiind că mergem o� măsu
printre Băsăoorui şi suLrudu-a1e în deal am r:us o pla�a· hotar, făcînd şl movl'liţă. şi
se face înpresul'3Jl'e mo.şiei sale Dăm.�den.ii, deci l-am z is, ca de are niscaiva hotarnici
sau alte dovezi, să scoată ca să videm de i să face vreo tnpresurare şi el ne-au
arătat că altă hota:rn ică sau dovadă nu are, ci numai o hotarnică de la tatăl său
rămasă după cum au şi scos-o, !nsă după cum intrinsa să 3.r'ată, este :răsuflată, au
mai scos şi un suret di pe hotarnica Ringhi!eştilor de la hota:rnicii de sus pomeniţi,
şi că după cum arată această hotamică, el stăplneşte şi este mulţămit, ded noi,
oa să ne încred inţăm, am poslăduit acel suret cu hotarnica Ringhileştilor şi este
intocrna ; şi după arătarea acestii hota:rn ice ci a::rată că au dat măsură prLn mij locul
moşiei R!nghileş.ti incepind din movila Como:rii din Drumul Furilor, şi unde s-au
indeplinit o mie cinci sute doăzeci de sttnjini, acolo au pus şi piatră hotar ; deci
după arătarea lor făcînd cercare şi noi, am măsurot din movila Comorii din Dru
mul Furi.lor mijlocul moşiei RinghileştHor tot cu stîjin gospod, d upă cum măstlii1asi
hotarnicii aceea, şi s-au găsit piatra mutată inapoi in moşie Ringhileşti i cu o sută
patruzeci de sti n j i.ni, aboi văzînd noi că să tace strîmbătate moşiei Ringhileştilor,
am scos piatra de unde era mutată, şi am pus-o unde s-au l:nplinit una mie cinci
sute doăzeci de sUnjini, după cuprinderea hota:rnicii, şi am făcut şi movilă, ş i
aunosoLnd insu.ş Buzilă asuprkea ce făcea, n-au ma i avut cuvint d e răspunsu ; şi
de la măsur.a ce am lăsat de la piatra de Ungă locul ariei, mă9Urind coasta Rin
ghileştilor, tot inainte spre ameazăzi, prin capul Dămidcnilor, piste o aşezătură,
şi la deal pînă unde am eşit cu măsura mij locului moşiei Rînghi�tli şi s-au găsi1.
cinci sute ,tridzeci şi unu de stinjmi, pînă intr-această p.iia tră el s-au pus unde s-au
îniplini t măsura mijlocului oare mai sus s-au pomen i t şi de acole tot inainte coasta
Ringhileştilor tot spre ameazăzi pin capul Ilişănilor pe podiş şi tot inainte pe
podiş asupra Borosănilor pină unde s-au găsit o piatră vechi ci est� cheotoare Boro
sănilor şi s-au găsit şapte sute noăzăci de stinjăni ; şi Ungă pi atra ci am găsit am

mai pus şi noi o piatră tot coastă Ringhileştilor, făcînd şi movilă Ungă pietri ; ş i
d e acole tot inainte piste o vatră d e iaz ş i piste sărături pillitre Borosăni tot
coastă Ringhileştilor pină in Brăteni, şi s-au găsilt opt sute optzăci şi opt sUnjl:ni ,
şi:aice am pus doă pietri făcînd oolţu RtnghileştHor ; ş i această coastă a RînghUeş
t i lor d ispre Prut au eşit patru mii trii sute şaptesprezece stinjini, măcar că după
dreaptă socoteală şi după stare locului, tot trebuie să mai margă această coastă
inainte pără unde mergi lăţimea moşiei Borosănii dar fiind că pîră acole ne-au

arătat că să intindi cu stăpînire moşiea Brătenii, a căriea scrisori, cum nici vechii
din parte-a ei n-au fost acum faci ca să cercetăm, am stătut şi noi acole unde
ne-au arătat şi am pus pietri, făclnd colţu moşiei plnă scrisorile Brătenilor vor eşi
faţi şi atunce pînă unde să va dovedi că sta Brătenii, vor mergi şi Rînghileştil.

şi adei "am pus doă pi.ffiJr i fădnd oolţu Ringhileştilor ; şi această coastă a Ri nghi l cş 
păll'ă in iazul ci-i zic a l ui Sa.bin, la o piJ81t.ră vechi Frăvălită, şi au eşit cinci sulR

douăzeci şi opt de stinj[ni ; ş,i de a.i.cea am stAtut cu măsura, fiindcă Incep Rtn
ghileştii a mergi alăture cu moşie Sibienii a mănăstirii Ffstlcii, şi vechili din
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PE U RMELE UNEI CORESPONDENŢE NECUNOSCUTE
A L UI MIHAIL KOGALNICEANU

Biblioteca Naţională din Varşovia 1 am a:f�at de curînd cinci scri
e lui Mihail. KogăLnkeanu, adresate d in Paris, î n anii 1 846 şi
· Kirchmayer din Craoovia.
· orile, în limba frenceză, au rămas pînă acum noounou
oc te, cum
a fost pînă astăzi şi pl'ieţenia ce o Legase autorul lor in bimpui
· sale şederi la Paris cu Illiş te ti!neri intelectua.Ji poloni, pentru care
-· apoi o vie simpatie.
·
ţliu Kirchmayer 2, născut la Cracovia in 1 820 (mai tînăr cu trei
·t Miha11 Kogălniceanu), era fiul cel mai mare al bancl1ot.""rului Vin·
ton Kirchmayer şi al Franciscăi Bamel, ambii de origine ger1 834 şi-a terminat liceul, oontinuîndu-şi apoi studiile la Paris.
�rinMa 1 837-1842 a făcut practică î n did'erite firme comericale din
pentru a se întoarce apoi in casa de comerţ 'Şi bancă a tatălui său
.
via, al cărei proprietar a deven.ilt după moartea acestuia. lncă
a scris la ziarul cons�.rvator "C2'85" (Timpul) din acelaşi orraş ;
devenit membru â.n reidacţia acestuia, tar în 1 855 propr�eobarul lui,
1 870, a�vînd şi tipografia sa proprire. In această calitate a adăugat
un m agazin li\1Jerar şi ştidnţdfic, i:n. oare a rpubllicat articole de
.s economică (de pildă Industria ţăril or monarhiei austri ace la expo�
la Paris din 1 855). Pre lîngă aceasta, a s.prijlinit material ounoscuta
1"" -'....:.. .s·
"'
·e Bibliotl.xa Polonă" a lui K. Turowski. !n 1 856 a participat cu
construcţia căli ferate Cracovia-Liov. S-a ocupat şi de comerţ,
tinse tranzacţii cu vite A importat utilaj agricol mode!rn din
glia şi America. S-a ocupat şi cu irndustlia, prodUIC!Înd pe moşi a
de ilummat. A fost preşedinte al camerei de comerţ şi industrie
\ia, consilier mun icipal şi deputat în dieta Cracoviei şi in Consi
:.at. S-a <interesat de muzică (se împrietenise cu Liszt) şi de teatru.
colecţionar paeionat de operei de artă. de arme, mobilă, tablouri,
ce�ranli"că veche, fiind membru a:l "Societătii de a:rrbe frumoase" şi
�

•

.

�

teca Narodwa, manuscris 70 1 2, f.

numele său in tre g polon

:

59-68.

Winccnty Ma1·dn Kanty
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al "Societăţii Ştiinţifice" di.n CracOIVia. 1n 1 86.3 a Slprij.init cu bani orga
nizarea armatei insurecţiei po lo n eze . Foarte sociabil, înalt, cu umeri largi ,
cu faţa �ncadrată în :fiavoriţi bogaţi , cu monoclu, K�irchmayer a rost o Hgură
populară ·a burgheziei CI"'aroviei din B�Cele timpur i . I n 1 870 barwa sa a dat
faliment, i1ar el a d1ost coru:lamruat J.a şase lumi de ai'et>t. Sălrădt şi rehas la
som sa a murit în 1 893 (doi ani în urma 1ui Kogălnio..>timu) , fiind înmor
mîntat la moşia sa PJ:esz6w 3•
Acesta fi..ISeS2 unul d intre tinerii poloncZJi c u care Kogălniceanu se
imprietenise în 1 8 4 6 , deci în prim u'l an petrecut în Pa ri sul �atitor iluzii,
dar şi 1al atîtor dooepţii ale tinereţii. Prietenia lor se întări cu timpul .
Kog ăilniceanu l-a vizitat la Cracovia la începutul anuU.ui 1 849, cînd luase
d:illl nou drumllil Parisu lui , după eşecul revoLuţiei din ţară. Ei se întîLni
seră apoi în primăvara acel uiaşi an la Paris, i·ar despărţirea a smuls el in
pana pribeagului român accente de d uioşi e . "Plooa.reia domniei tale m-a
lăsat cu totul singur - - îi mărturisea el la 22 iunie 1 849 -. Mă obi şnui
sem cu domroa ta. Era între noi acelaş i mod de a vedea lucrurile şi (o
sim•t in 10eea ·C<' mă priV'L'Şite) o mare .simpatie . Vă r·<:gret mult, credeţi-mă".
In casa lui Kirchmayer din Cracovia a :fost primită cu d eosebită căldură

una dintre surorile sale, plecată în străinătat.o� pentru a-şi căuta de sănă
tate. "Domnia ta, ca şi Doamna mama domniei talc, aţi f.ost atît de bine
voitori , atH de ospitalieri şi grijulirl. ou biatJa mea soră, îrn.cit într-aclt!văr
nu şti'U cum să vă mulţumesc. Numai în Polonia şi in familia domniei
tale se pot găs i asemenea virtuţi" - îi mă r turi sea Kogălniceanu pri.ete
nru1ui său la 1 3/25 noiembri e 1 849, in ultima sa scrisoare ce se păstrează
din aooaLS:tă interesantă corespondenţă.

Celălalt tînăr polon, cnos cut odată cu Kirchmayer 1a Paris in 1 846
şi pentru care Kogălniceanu a manifestat aceeaş i caldă simpatie, a fost
Miroozewsk.i. Kogălnice.attlu intenţiona să-1 vizi teze în primăvara anului
1 84 7 �a cao;.telul său d!in Galiţia.
u

KogăJni.ceanu cunoştea de mai îruain:b� această ţlalră. El trecuse în
primăvarn an·ului 1 838, cînd se întoocea de la studii de la Belr'lin, prin
Cracowa şi Uov. La OI1acovia făcuse cu acest prilej ceroetări tn Bi blioteca
Iagelonă şi cunoscuse pe Mihail Wiszniewski, profesor de la universitatea
de aoolo ş i redactor al publicaţied "Monumente de istorie şi lite!l:"atură
polonă", publicaţie orientată, ca şi a sa " Arh i va Românească", spre studiul
şi popularizarea istoriei naţionale. De la 810eS1la ·prinlise ,ndşte documente
privitoare la relaţiile moldo-polone din timpul lui Bogdan al III-lea şi pe
care promitea să

le

puiblice in coloanele " Arhdvei Româneşti" 4 , lucru ce

nu 1-a ma:i :făcut. La Liov, Kogăilniceanu dăduse

ou

aceeaşi ocazie de o

serie întreagă de documente moldoveneşti din secolele XVI şi XVII, ce se
păstrau în arhiva bisericii româneşti de acolo 5 •

3 Polski Slownik Hiugraficzny (Dicţionar biograiic polon), tom. XII, Wroclaw
V,arşovia-Cramv.:a 1966, p. 471-473.
4 " Arhiva Românească. Foaie retrospectivă şi trimestrială", I, Iaşi, 1841, p. 92.
5 "Alăuba fiomânei:I:Sieă. Su,ppleme nt Utterar a Arhive! R<omânesci", Iaşi, nr. 5
din 1 septembrie 1838, p. 54-56 şi Al. Zub, Mihail Koglilniceanu' în " Revista
Arhivelor", an. XI (1968), nr. 1, p. 1 14.
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7133 (1625) februarie 12, Surearva. Mitropolitul Anastasi.e Crimca donează logo
fătului .,Crăs"biian" satru.l "Demideanii" pe care l-a răscumpărat de l:a Bernat pos
te1nioul, ou ob!Lgaţia ca acesta să dea în fiecare an ,.o mie de cure.::h iu din acel
sat mănăstirii Dragomirma".
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Sariu şi

mărtW"'isesc ou acest mpi.s ,aJ. mieu cum eu de bună voia mia de a1ime nenevoit nice
asuprit am dat un sat anume Demideanii ce-i în ţănutul Dorohoiului, ce acel sat
l--am dat feciocului nostru lui Orăstiian logofătul printru sufletul meu, şi pentru su
fletul răpfrusatuJui Lupu StJroici el a u fost logofăt mare. Ce a.oel sat fostau derdaptă
moşie a lui Stroici iar pre urma Dumisale şi după moartea lui Vasile Stroici,
venit-au Bernat postelnicul cu Măria Sa cu Radu! Vodă, şi s-au băgat în satele
lui Stroici logofătul cu-n zapis de datorie a unchiu-său a lui Bemat neguţătoriu l ,
c e i-au fost l u i dator Stroici logofătul cu o m i e şi doao sute d e galbeni iscălit
cu mâna şi cu pecetea lui St•·oicl, pentru ce au fost luat Dumnealui dela Bernat
neguţătoriul urşinice şi adămăşci şi atlasuri şi postave turceşti de i-au fost de
treaba Dumisale. Dece eu m-am scultat şi i-am intumat banii lui Bemat pos
telnicul din agonisita mea şi am răscumpărat acel sat ce mai sus scrie Demideanii
cu alte sate a lui Stroici şi i l-am dat Dumisale pentru ce iaste nepot lui Stroici
şi-i ctitor la Svănta Mănăstire la Dr<.�.gomirna ; dereptu aceea să-i hie Dumisale acel
sat Demideanii diriaptă ocină şi moşii şi feciorilor lui şi nepoţilor şi strănepoţilor
şi atot rodul Dumisale cine i să va alege mai aproape - numai să aibă Dumnealui
a da in toţi aii câte o mie de curechiu la Svânta Mănăstire di,ntr-acel sat din Demi-
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Paris 26 Aout 1 846
Mon cher Kirchmayer
Voila tant6t un mois que je vous at ecrit, et vous ne m'avez pas encore repondu.
C'est bien mal a vous qui m'aviez promis d'etre en correspondance suivie. Quc
faites vous, que jait 1\,Jiroszewski. Etes vous a Cracuvie, a Vienne ou a la cam
pagne. Je vous demande cela, car personne n'a ete en puuL•uir de me donner
de vos nouvelles.
M0i, mon cher, j'ai e t e en Belgique pendant une quinzaine ele juurs avec
quelques amis et quelques femmes. J'y retourne de nouveau pour prendre part
a une grande chasse que donne un de mes amis, proprtetaire de forets. A moi
je n'ai rien d'interesant a vous ecrire sur Paris. D'ailleurs tout le monde est
aux eaux ou a la campagne. Dttes a Miroszewski que Mad. Chaumont le regrette
beaucoup. Elle ne va nulle part. J'ai eM la volr a sa maison de campagne deux
ou trois fois ; elle en a beaucoup parle de vous deux. Elle se ressent, m'a-t-elle
'
dit, de votre absence. Quant a Mareguitte je l'ai perdue de vue.
Du rfnrte rien de nouveau ; et je ne vous ecrirais que lorsque vous m'aurez
repundu. Vous me clevez une foule de reponses.
Adieu. cher Kirchmayer, portez-vuus bien, ne vous ennuyez pas trop ; revenez
vous bien vite a Paris et en attendant rappelez vous quelque fois de moi. Pre
sentez surtout mes amites sinceres d Miroszewski ; dites lui qu'il est tres possible
que le printems prochain j'aille le voir dans son chateau. Jusque la cependant
je reste d Paris, et quelques mois en Espagne ausis.
Adieu et tout a t'011S

KOGAL N I CEAN
P. S. Si t·ous Ctes en fund.s, vous m'ob.ligeriez beaucoup de m'emvoyer 330
francs que vous me devez, c'est d dire 200 f. â Mareguitte et 130 â Dreah.
Escusez-moi mais j'ai eprouve quelques retards de mon pays, et l'argent va vite
ci. Paris. . .

Paris 24 Mal"s < 1849 >
Mon cher Kirchmayer
L'orsque j'ai eu le plaisir de vous voir la derniere fois a Cracovie, vous
avez bien voulu me promettre de me payer le premier mars passe les 325 jrancs
que j'ai payes pour vous â Paris en 1846. Conformement â cette promesse, j'ai
tire sur vous une tratte de Vienne payable le 7 mars au nom du Prince Muruzi
qu'avait bien voulu venir a mon secours, erl m'avancant cette somme d Vienne.
Puis arrive a Dresde je vous ai adresse une lettre par la quelle je vous faisais
part de la traite et je vous priais de jaire honneur a ma sfgnature. Je ne sais
pas si vous avez recu cette lettre, mats le fait est qu'il y a quelques jours j'ai
recu ma traite protestee, et que j'ai dtl du peu d'argent que j'avais sur mot
rendre au Prince Muruzi la somme pretee â Vierme. Cette circonstance, jointe a
celle beaucoup plus grave que je n'ai pas pu tucher les sommes dant j'etais
accredite a Paris, font que je me trouve dans le plus grand em barras, au point
que je n'ai pas pu sufvre Monsfeur Cantacuzene dans son voyage de retour. Dans
cette penible circonstance je m'adre.�se dane a vous, cher Kirchmayer, et vous
rappelle que dans une posttion tout ausst desagreable je suts venu ci. votre secours.
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donc de faire tout votre possi ble, et de remettre cet argent a Mon
C.iUIICI:&U� auquel j'ai donne cette lettre et l'autorisation de terminer cett e
r

n'aHends

que cet argent pour me mettre en
jerez pas jaute. Dans votre po$ition et chez
la mienne et a l'etranger, ils sont plus que
que cette foi-ci vous me mettrez a meme de
e la main et suis votre tout devoue ami.

de

Monsieur

nichiano.

Le

Ktr.chmayer

cent

cinquante

route. J'espere donc que
vous 325 francs ne sont
quelque chose. Dans la
ne pas esperer en vain,

jlorins

KOGĂL

ICEAN

pour

compte

le

âe

3 Mars 1 849.
Basile

Cantacuzene

•

Paris maTdi matin 23 Juin < 1 849 -:--Mon cher Kirchmayer
Aujourd'hui en me reveillant j-ai trouve votre lettre de Rouen 1 ca a ete la
agreable surpri'se pour moi ; plus agreable meme que celle que vous m'a1:ez
faite en in'envoyant le superbe al bum qui me plait beaucoup mais qui
tout est une folie. Savez-vous qu'un de ces jours vous allez me voir
a Cracovie charge de cadeaux pour vous ? Car il taut bien qu'on t raite
gem seZon leurs oeuvres, et sur ceci vous ne sauriez m'en vouloir puisque c'est
ecepte que nous est donne par Notre Seigneur lui-meme.
Vos commi§sions seront aujourd'hui meme jaites. Vous ne pouriez me jaire
de plaisir qu•en vous adresaant a moi. C'est une preuve d'amittie que vous
IIDeZ donnee, et je vous en remercie. J'ai ecrit hier a Mareguitte, lui annon�ant
deux cents francs pour jeudi ; mais elle les aţtra des demain ; car j'ai re�u
·
t que j'attendais.
Que vous dirai-je, mon cher, votre depart m'a laisse tout-cl-fait seul. Je
'&is habitue a vous ; il y avait entre nous une meme maniere de �oir les
s, et (je le sens pour ce qui est de moi) une grande sympathie. Je vous
ettte beaucoup, croyez-moi.
Mais apres un sentiment qui antrenne, pourquoi dois-je vous en faire par·t

un autre qui n'est qu'une grande faiblesse. Je me ressens beaucoup de l'absence
Falla et surtout de la maniere dont elle m'a quitte. Aussi non seuZement

que

m'ennuie, mais il est impossible de mettre en repos mon esprit. Il n'y a que
grand mouvement qui me calme tant soit peu. Hier j'ai ete a Le Rainsy ••

pcâs a Versailles par Paris ,· la rapidite de Za locomotive me jait jollement penser

.-ue j'empiete

sur

le

tems.

Adieu cher Kirchmayer ; ci revoir a Ostende ; mes amites a Miroszewski et a

toute la compagnie. Comptez sur ma discretion, et sur mon devouement. J e vous
serre Za main.

KOGALNICEAN

• Fraza aparţine lui
•• Citire nesiguri!.

V.

Cantacuzino.
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Paris

7

Juillet < 1 849>

Mon cher Kirchmayer
C'est la quatneme lettre que je VOUS ecris, vous ne direz pas que je ne tiens
pas ma parole. Mats fl parait que vous y avez cTU si peu. que vous n'avez pas
meme fait chercher mes trois autres lettres que je vous ai envoyees successive
ment et poate restante a Londres, Ostende et Hambourg. Voyant que vous ne me
repondez pas j'ai ete chercher votre adresse de Manitnicz .... a l'hâtel des Princes,
et maintenant je suis un peu plus stîr que cette lettre au moins vous arrit•era entre
les mains.
Que faites-vous ? Etes-vous mieux, ne souffrez-vous toujours de l'eresypele ?
Je m e nnuie a la mort. Bedmar quf compte partir aussi pour le Rhin m'a engajti
a l'attendre. Il sorte ce n'est que vers le premier aotît que j'ent reprendrah
cette petite esscursion, Ainsi vous avez tout le tems de m'ecrire encore â Paris.
Envoyez, je vous prie, ou plut6t adressez-vous â quelques personnes de Londres
et d Ostende pour aller chercher les lettres qui sont â votre adresse. Je ne voudrais
pas qu'eUes soient decachetees, vu qu'il y a une foule de caputages ..... qui ne vot!s
concernet que vous. A Paaris rien de nouveau. On naje quand il fait beau temps.
et .l'on s ennuie qua·nd il pleut, et c'est qui nous arrive regulierement tous les deux
jours. Vos commissions ont ete faites.
Adieu, cher Miroszewski, je dis Mi roch e ws ki et Kirchmayer parceque cette
lettre est pour vous deux.
Repondez-moi, et donnez moi vite de vos nouvelles. Sans cela je vous puni
rais en ne vous ecrivant rien sur les faits et gestes de Paris.
Je vous serre la main a tous les deux. Madame Chaumont que j'ai vue a la
campagne est toute enchantee de Miroszewski et toute en admiration pour le carac
tere de l'Emp4te.
M. KOGALNICEAN
'

'

'

Paris le 13125 Novembre 1 849
Mon cher Kirchmayer
Vous etes tellemer1t aimable pour moi et pour toutes les personnes que je
vous recommande, vous ainsi que Madame votre mere vous at•ez ete tellement
bienveillants, tetlement hospitaliers et soigneux pour ma pauvre soeur, que v.rai
ment je n.e sais pas comment vous en. remercie·r.
Ce n'est qu'en Pologne et dans votre famille qu'on. trouve de pareitles ve rtu s
Encore une jois merci et trois jois merci.
Me basant toujours sur votre amabilite, je vous recommande M-Ue Caty
Risser et sa soeur, qui ont deja eu le plaisir de faire votre connaissance d mon
passage par Cracovie. EUes retournent en France pe.ndant quelques mois, pour les
passer aupres de !eurs pere qui est age et desire les voir. Je vous prie donc en
vrai chevalier polonais ayez la bonte de vous interesser a elles et de les fadliter
dans .les difficutes des femmes seules trouvent toujours en voyage.
Vous m'obligerez beaucoup et ce sera une raison de plus pour �tre fier de
votre amitie et de vous prier de me croire toujours Po tre tout devoue amt et
.

serviteur.

KOGALNICEAN ••••

••• Idem.
•••• ldem.
•••••
Scl'isoarea l' aşternută pe hirtie format mic, avind in colţul din stinga
sus imprimate iniţialele M. K.
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ARZURI ALE MOLDOVEI CATRE POARTA
IN SECOLUL AL XVDI-lea

Aservirea ţărilor române de că1re Imperiul otoman a avut, printre
altele, ea urmare apariţia , încă din secolul al XVI-lea, a unui nou tip de
C'O res pon denţă intre d omni i celor două principate şi Poartă, potrivit noi
lor relaţii stabilite. La poruncile sultanului , e:Jq)rîmate lin firmane (te.
ferman), sau ale marilor dregători otomani, domnii Ţării Româneşti şi
ai 1\loldovei incep să ră spundă prin rapoarte sau, uneori, prin jalbe , care
Prau d esemnate cu termenul gener ic de arz, cu precizarea de arzuhaZ,
cînd era un singu r semnatar, şi de arzmagzar, sau, pe scwt, magzar, cin d
era vorba de o expunere sau plîngere colectivă 1 • Deosebirea dintre cele
două categorii, raport sau jalbă, care, în unele cazuri, se îmbinau ori
chi·ar se conf undau , se poate face numai prin studierea conţinutului fie
cărui document.

Printre cele mai vechi arzuri c u sens de naport este cel din 1529, prin
Petru Rareş expunea sultanului Soliman I situaţia din Transilvania
în urma înfrîngerii lui Ioan Zapo lya la Esztergom de către Fe rdinand
de Habsburg 2• Pentru secolul .al XVIII-lea, ni s-a păs trat un n umăr mare
de arzuri de acest fel de la d om n l Moldovei Scarlat Ghica, din anii
1 7 57- 1 758, constituiJl1d răspunsuri la finnanele s u l·tanul ui sau la porun 
ci le unor mari dregători turci, referitoare la diverse cereri ale Porţii 3 •

car e

u

1 Pentru sensurile acestor termeni, vezi H. Dj. Si run i , Domnii romdni la
Poarta otoman4, Bucureşti, 1941, p. 46 ; Mihail Guboglu, Catalogul documentelor
turceşti întocmite de . . . , voi. 1, Buc ureşti, 1960, p. 607 : G. L. Lew is , Ard hdl, în Ency
clopedie de l'Islam, nouvelle �dition, vol. 1, Leiden-Paris, 1960, p. 646. Arzul a
existat şi în alte state islamice, chiar inainte de apariţia Imperiului otoman. (Cf.
M. F'uad Kopriilii, Arz, in Islâm Ansiclopedisi, voi. 1, Istanbul, 1950, p. 657-660).
2 Arh. St. Buc., Microfilme Turcia (Topkapl Sarayi Muzesi Arşivi, nr. 5536),
rola IV, c. 317-348. Indicarea provenienţei se va face in continuare cu ini ţialele
T.S.M.A.

3

MihaU Guboglru. Catalogul documentelor turceşti, voi. II, Bucureşti, 1965,
doc. 847, 848, 850 (p. 254) ; doc. 852 (p. 254-255) ; doc. 853-657 (p. 255) ; doc. 858861 (p. 256) ; doc. 864, 866, 867 (p. 257) ; doc. 870-872 (p. 258), etc.
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Arzurile cu oaractJE'r de jalbă erau de obicei colective, fapt pentru
care erau numite şi arzmagzar-uri , fiind semnate cel puţin de o parte
din tre prelaţii , egumenii şi boierii t,ării 4 • Din această categorie cel mai
vechi care ni s-a păstrat este arzul d i n i unie 1 535, prin care boierii mari
şi mici ai Tării Româneşti , arătînd sultanului situaţia d i n ultimii ani şi
even i mentele tulburi de la Dunăre, cereau încetarea luptelor pentru dom
nie şi a vărsării de singe şi asigurarea liniştii ţării prin numirea ca domn
a lui Radu Paisie 5 • Pentru Moldova, este arzul din 6 noiembrif· 1 563,
semnat de toţi boierii (ayanlar) mhli şi m i c i în num ele 1ntregului popor,
eătre trei mari demnitati otomani, cărora li se ară ta si,tuaţia în care
ajunsese ţara în urma acţiunii lui Despat, "nenorocitul hain", cerîndu-li-se
să-1 sprijine pe nou l dom n , Ştefan Tomşa 6• Aces.ta e-ste tipul de arzuri
care predomină în secolul al XVIII-lea, cînd situaţia celor două ptinci
pate se înrăutăţeşte şi cînd se î ncearcă obţinerea pe a<.-eastă cale a unor
scutiri din partea Porţii sau chiar revenirea la vechea autonomie, ştir
bită tot mai mult în timpul regimu l ui fanariot.
Inăsprirea obligaţiilor Ţării Româ neşti şi Moldovei faţă de Poartă în
secolul al XVI II-lea, determinată de înfrîngerile suferi te de Imperiul
otoman şi, ffn general, de decăderea iremediabilă a acestui stat, la care
se adaugă prădăciuni'le şi încălcările de hotare săvîrşite de ·tătari, abuzu
rile n eg u s to ri lo r turci, ca şi urmările nefaste ale războaielor purtate pe
teritoriul celor două principate, au pri lejuit, de-a lungul a<:elui veac
zbuciumat, nenumărate plîngeri, unele dintre ele adevărate strigăte de
deznădejde, din pa fltea acestor ţări. I niţiativa pornea, foarte probabil, de
la domn, dar, pentnt a avea mai multă greutate, arzurilc erau înfăţişate
ca jalbe ale clerului şi boierimii, fără a se pomeni măcar numele dom
nului. Un arzmagzar din 1 749 este semnat de mitropolitul l'vloldovei , de
cei 3 episcopi, de 57 egumeni, de toţ.i marii boieri , ca şi de un mare
număr de mici boieri, printre care se aflau şi mulţi mazîli 7• Uneori se
menţiona că plîngerea emana de la ,,mitropolit, episcopi, arhimandriţi,
egumeni, boieri, boerănaşi, căpitani, bulubaşe şi alţi zapcii" 8 , iar alte,

4 Idem, Despre materialele arhivistice otomane din Turcia şi importanţa lor
pentru istoria ţ4rllor romdq,, tn "Revista Arhivelor" IX (1966), nr. 2, p. 183.
5 Ibidem. Vezi şi Mihall Guboglu, Doua cl1l4torii fn Turcia pentru cercetarea
arhivelor Imperiului otoman, in "Revista arhivelor"', XII (1969), nr. 1, p. 226-227,
Wlde data acestui document, considerat iniţial ca fiind di n 1495, a fost rectificată.
Anterior acestui'i este un arz din al doilea deceniu al secolului al XVI-lea, care
constituie, de fapt, o pîră la suitan a boierilor l'ării Româneşti ostili Craioveştilor
[mpotriva domnului Neagoe Basarab. (Mustafa A. Mehmet, Două documente tur
ceşti despre Neagoe Basarab, in ,.Studii.
Revistă de istode", XXI, 1968, nr. 5,
p. 928-929).
d Arh. St. Buc., Microfilme Turcia (T.S.M.A., nr. 5523), roia IV, c. 338. In
uugust 1563, Ştefan Tomşa adresa un arz (raport) sultanului, referitor la impreju
rAri le in can' i1 infrînsese pe Despot, cerind recunoaş-terea sa ca domn. [ I bidem
(T.S.M.A., nr. 8603), roia IV, cadru 277-278).
7 Ibidem [T.S.M.A. nr. 3:<:53 (1)], roia IV, c 2 1 3-22 1 . Un număr foarte mare
de semnături are de asemenea arzul din acelaşi an referitor la abuzurile lazilor.
[ Ibidem (T.S.M.A. nr. 3253 (5) roia IV, c. 202-209}.
• Theodor Codrescu, Uricariul, voi. VI, Iaşi, 1875, p. 450.
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toată săraca raia" 9 sau "şi toţi lăcuitori i din raiaue

Cele mai mult<> a rzu ri era u adresatP direct su l ta nul u i , dar au fost
şi unele adresate marelui vizir sau altor demnitari otomani 1 1, ca şi căpe
ten i ilor t ătare din Bugeac şi Crimeia 12• Au fost şi caz uri ci nd, pentru ace
(»3.Şi p1-oblemă. se tri mi teau j a l b e atit sultanului, cit şi marelui vizir 1 3
..au. în a l te sirtuaţii, su ltan u lui şi hanului Cri mei i 14• Mai tîrziu, spre sfîr
şitul s('co l ulu i al XV I I I -lea �i la inceputul veacului urmă>tor, au foot
ad resate unor rep1·ezentanţi ai Ru siei memorii cu un con ţinu t asemănă
tor a rzmagza r-uri lor, pri v i n d de asemenea. rel aţi i l l' ţărilor rom â ne cu
15
Poa1·ta •
Au fost şi arzuri care au co n s t i t uit doar plîngeri a l e unor boieri
impotriva d omml'l ui in ved e rea i nlocuirii lui. Astfel, în 1 749, aşa cum
aflăm din "Cronica Ghiculeşti lor", boi eri i moldoveni "cei mai de v ază " ,
nemulţumiţi de noul domn, Constantin Racoviţă, au fugH la tătari "ca
să trimi�tă de acolo ar zmah zaruri la îm părăţi e şi la hanul C ri mei i " 16• De
aceea , domnii fanarioţi au impi e d i ca t prezentarea sau trimiterea la
Poartă a arz uri l o r care n u se făceau din i ni ţiativa sau cu consimţămîntul
l or , aşa cum rezultă din arzurile bo:erilor munteni şi moldoveni din pri
măV'ara anului 1822 17• In m em o ri u l (arzuhal) în făţişat atunci de Nicol a e
Golescu se arătau urm ătoar P le in acest sens : "Mai inai n te , voievozii
num i ţi dintre greci se împotriveau boierilor ca re voiau să vină la Poarta
fericirii in legătu ră cu unele chestiun i privitoare la treburi le ţării. De
aceea să se dea invoire şi 1îngăduinţă c-a, de azi in colo , un boier s au doi
să vi nă cu jalbă (mahzar) la Poa r ta fericirii pentru unele cereri, fără să
18 •
li se pună pied i ci din partea voievozilor"
' Arh. St. Buc., Microfilme Turcia (T. S .M. A.. nr. 3253 ( 1 )], roia IV. c. 213 :
I bidem [T.S.M.A., nr. 3253 (5)], roia IV, c. 202.
10 T. Pamflle, Prada tlftarilor din toamna anului 1158, in .,M i ro n Costin". IV,
Ilîrlad, 1 9 1 6, nr. 1, p. 190.
11
A rh. St. Buc., Microfilme Turcia [T.S.M.A., n r. 3253 (3) ], 1·ola I V, c. 2 28 - 2 34 .
12 Cronica Ghlculeştilor. Istoria Moldovei intre anii 1695-1754, ed i ţie Nt>stor
Camariano şi Ariadna Camariano-Cim·an, llucurPş ti, 1965, p. 627-629, 639 : T. Pam
flle, art. cit., p. 190-192.
13 Ca. de pildă, in anul 1749. Vezi Arh. St. llue . , M icrofilme Turcia [T.S. M . A . ,
nr. 3253 ( 1 ) ], roia IV. c. 2 13-:!21 : Ibidem. [T.S.M.A . . no-. 3253 (3)], roia IV. c. 22 8-234.
14 Cronica GhiC1Jleştilor. . . , p. 639.
15 Aşa a fost, dt> exemp l u. m!'moriul boierilor şi clericilo1· moldoV<'ni din 27
februarie 1775 adresat solului Rusiei la Poartă. (Theodo1· Codrescu, Uricariul, v oi .
VI, p. 452-460). VPzi şi ef'!C' doui1 m<-•mooli alf' Ţării Româ�li d i n 1 783 c<it n� 1 .
Bulgakov, ambasadorul RusiPi l a Constantinopol. (Hurmuzaki, Documente prit•ind
istoria României, s<'rie nouii. voi. T. Bucureşti. 1962, p. 205-2 1 1 , 2 1 3-215). Deosebit
de impresionant esli' memoriul, in greceşte. al bo icd l o1· moldoveni, adrPsat i n 1 802
unui personaj Influent de l a e url e u rusă. (N. Io rga, O manifestare de conştiinţd a
bot.rilor moldoveni din "rremurile rele", în ..Lilf't·atu r:i şi artă t·omânA·', V, 1 9001901, nr. 1 1-12, P. 749-752).
w Cronica GhiC1Jleştilor. . . , p. 639.
17 Mustafa A. Mehmet, A cţiuni diplomatice la Poartii in legătură cu mişcarea
revoluţionaril din 1821, in .. Studii. Revistă de istorie'· , XXIV, ( 1 971), nr. 1. p. 69, 75.
la Ibidem, p. 75. Un!'le arzul"i indreptate împotriva domnilor erau izvoritp d i n
moUve meschine, cum a fost plingPrea d i n februari<' 1824, semnată d e toată marPa
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Cele mai multe arzuri adresate Porţii pri veau interesele majore ale
ţării, reprezentînd o l ua re de poziţie in favoarea celor obi j d uiţi , poarte
singu ra fonnă de acţiune posibilă in condiţiile de artlll nci. Insemnătatea
ace'Sitor jalbe pentru is toria ţări lor române în secolul al XVIII-lea este
incontestabilă, chiar da că rezultatele lor n-au fost totdeauna cele aştep
tate, multe arzuri rămînlnd de a}ltfel fă ră nici un răspuns. Cons iderăm
de aceea ca nefi ind de prisos o scurtă trecere în revistă a celor mai im
portJan te arzmagzar-uri a le Moldovei către puterea suzerană, in cursul
acelui veac, î m preun ă cu principalele pr oblem e care se de s prind din con
ţinut ul lor.

Astfel, în 1 7 1 8 , după cum scr1e Ion Neculc e, fiind "o foomete mare
în ţară", domnul Mihai Racov i ţ ă a trimis boieri "de-au jel uit la Poartă" 19,
ar ătîn d totodată şi catr opire a unor pă m:î n tur i mo ldo ve n eşti de către tur
cii de la Hotin şi de -că-tre tă tari i din B ugeac. Hezultatul a fost dintre
c-ele mai favorabile, deoarece teri tor ii le răpi te au fost restituite. "Şi au
i ertat şi biPul ţărîi pre giumătate, păn - i n trei ani", adaugă cronicarul 20• •
In 1 749, inain te de 3 1 august, reprezentanţii clerului, boierii mari şi
mid "şi toartă săraca raiaoo" adresau o jal bă unui mare dregător turc,
probabil din Dobrogea, ca răspuns la ce rerea de zaherea , "care s-au rîn
duitu cu ferman impărătecu la pămîntul Moldovii", pe oare domnul Con
stantin l\1avrocordat i l citise "întru a u z u l tUituror". Se arăta imposibil i 
tatea de a strin ge zahereaua, din cauza foametei care bîntuia în ţară şi
chiar în capitală. Oamenii !începuseră ,,a m u ri, de foame" , iar dteva su•te
trecu seră în Polonia, ca "să-şi hrăniască viiaţa" . Se cerea nu numa i ier
tarea de aceaSJtă obliga ţie, ci şi ajutorarea ţării cu grîne, "după obiceiu l
vech i " , din hambarel e de la I saccea 2 1 • Se m enţiona că, în OUTStUl acelui
n n , f u seseră trimise la Poartă mai multe a rzmagzar-uri in legătură cu
această problemă, unul doar cu 17 zHe mai inainte 22• Din tre acestea făcea
parte şi arwl, cu un con ţinut asemănător, adresat marelui vizir Mehmed

boieri mc a MoldovPi impotriva domnului Ioniţă San d u Sturdza. (N. Iorga, Istoria
romdnilor, voi. V I I I . HucUI"I{'Şti, 1938, p. 298). I n 1802, boierii moldoveni adresau
s ultanului un arz pentru pedepsirea autorilor unei jalbe anonime contra domnului
şi a bătrîn i lor boieri păminteni. (Mihail Guboglu, Catalogul documentelor turceşti,
\'OI. I I , doc. 1438, p. 407).
19 Este vorba poate numai de o jalbă ţorezentată verbal, deşi credem că obi
ceiul era ca să se> depună pllngeri in scris, pentru a putea fi Pxaminate cu mai
multă atenţie>. Arzurile erau prezentate la Poartă, de regulă, de un grup de boieri.
delegaţi dc domn. Despre o jalbă din 1749 se spune că urma să fie în făţ i şată sul
tanului de "şasă boieri din cei mari şi egumeni, călugări şi alţi boieri", la care se
adăugau boieri dC' prin sate şi chiar "săteni". Cf. Arh. st. Buc., Microfilme Turcia
[T.S.M.A., n r. 3253 ( 1) ], roia W, c. 218.
20 Ion Neculce, Letopfseţul Ţllrtt Moldovei, ediţia Iorgu Iordan, (Bucureşti],
1955. p. 330-331.

21 Despre depozitelP de cereale de la Isaccea ale armatei otomane, ne dă infor
maţii îndeosebi Hugas lngigian, care ne spune că acolo se găseau .,numeroase ham
bare construitf' din lemn de sultanil osmanlll". (H. Dj. Siruni], Dobrogea şi Basa
rabia descrise de geograflf armeni, în "Ani. Revistă de cultură armeană", I I , (1937),
nr. 2, p. 84.
22 Arh. St. Buc., Microfilme Turcia [T.S.M.A., nr. 3253 (1)], rola IV, c. 213-221.

(Vezi anexa 2).
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u cunoaştem rez u lt atu l acestor intervenţii, dar n-er fi
paşa 23 •
FAL4l.JI:> oa el să fi fost, în cele din urmă, favorabil.

Tot in anul 1 749, •a fost �trimis Porţii un ·arz semna t de asemenea de
lrPion�entanţii clerului şi de un mare număr de boieri, în care, îrn cuvinte
de'(!Sjebi.·t de imrpresî.oniante, sînt arătate toate 'abuzurile şi fărădelegile
- ite de neguSJto:rii lazi 24 in Moldova 25 • Es-te vorba, fără flndoială, de
IC'ImtliDza7·-uJ in-iţia�t de d101nni\.IJJ. Ooni:;lta.111tin Mavroooroat, pomenit de cr<o
atribuită l ui Enache KogăLniooarnu 26, in urma căruia, su]fJanul Mah
I a ordo nat cunoscutele măsuri re presive împotriva lazilor din oraMoldoveî

27 •

înain1tat la !SJtanbul prin d regăiOOI'u l turc Esseyyid
ehmed Haşim el mevla, oare, la por>urnoa yali>ului de Ozi.i, ven ise spe
in acest scop, în Moldova. El 1rim i te totodată nu raport la Poartă,
6- 1 5 i ul ie 1 749 ( 1 1 6 2 Receb evahir), în oare susţine cele arătate în
jalbă 28• Arzul a fost prim i·t :fuvonab'i•J , deoarece sultanul a dat imediat
firman , oare prevedea, în primru l rind, efectuarea unei anchete de
e v.aliul de Ozu, Ali Paşa. Acesta , împreună cu alţi d re gători turci,
deplasat l:a Iaşi, unde s-a consultart cu domnul, luînd măsurile im pu se

Acest

arz a :6ost

firm'a n. Rezultlatele anchetei au fost com u nicate Porţii printr-un ra

port (maruz) al lJU.i Hmizzâde Htilseyin el mevl.a, partic]pant La cercetări 29•

Un alt erz a fost tri mis sultanului �n 1 760 de către mitropolitul Mol
dovei , episcopi, egrumeni, boieri, căpi!tan i şi zapcii în l-egătură cru încălcă
rile săvîrşi1te de turcii de la Bender as!Upra a trei ţinuturi, "celi mai cu
mulţi oam eni şi lăudate a ţără1 Mold ovii , . . . celi mai rodiboari", care
dădeau "cel fvarti mai mu1tu venitu al Moldovii". Din caruza aceasta nu
Sle puteau împlini ,,acele după vremi d ate împărăteşti porunci, adică pen
tru me·terii , oară şi totu �lul de chereste pentru tocmitul serha<turHor" 30•
un arz care reflectă 'al'te suferinţe ale moldovenilor in secolul al
xvrrr l ea este cel din anii 1 764 Sla'll 1 765 3 1, prin care prelaţii , egn.rrnen ii
şi boierii ţării relatau urm ă rule de�astruoase al·e jafului cumplit al tăta
rilor bugeacli i şi crimeeni , săvîrşit mai ·înain te "oo şase 'arni şi mai bine".
-

23

Ibidem (T.S.M.A., nr. 3253 (3)], rola IV, c. 228-234. (Vezi anexa 1).
Aceşti lazi se aflau foarte probabil de multă vreme în Moldova, deoarece
unii di ntre ei aveau porecle româneşti, ca Fărtmiţă sau Buzatu. Ibidem [T.S.M.A.,
nr. 3253 (5)1. rola IV. c. 202-209.
25 Ibidem. (VeZi anexa 3).
26 Cronicele României sau letopiseţele Moldovei şi Valahiei, ed. M. KogAlni
ceanu, voi. II>I, Bucureşti 1 874, p. 216 : "Şl făcîndu arzul cu iscăliturile tutulor
cpiscopilor şi boierilor şi n.azililor, puindu-şi toti şi peceţile sele . . . .
21 Ibidem, p. 216-218. 220 . Pentru această problemă vezi îndeosebi M.
M.
A lexandrescu-Dersca, Sur l e regime des ressortissants ottomans e n Moldavie ( 1 7 1 1 1 829), î n .,Studia e t acta orientalia". V-VI, Bucarest, 1967, p . 1 58.
2& Arh. St. Buc., Microfilme Turcia [T.S.M.J\., nr. 3253 (6)], roia IV, c. 199-200.
29 Ibidem (T.S.M.A., nr. 3943]. roia IV. c. 134-135.
30 N. Iorga, Două arzuri ale ţării către sultan in sec. lXVIII, în .,Academia
Română. Memoriile Secţiunii istorice", seria III, tom. XVI, (1934), p. 207-210.
31 Vezi stabilirea cu aproximaţie a datei acestui arz la Marcel D. Ciucă, Trei
documente bilingve româna-turceşti, fn .,Revista de referate şi recenzii. Istorie
Arheologie", VIII, ( 1 971), nr. 3, p. 370.
24

"
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A<..>est jaf, după cum se ştie, avusese loc în 1 75 8 32 , cînd, aşa cum se spune
în d ocument, tătarii,

" i ntrînd

fără ve�te în Ţara Moldovei , cheleriul [m

părătescu, a u prădat şapte ţănutu ri, j ă fuind lucruri şi odoare, vite şi
ro bi n d ti , mai in scur'tu s tăn gindu de tot aceste şepte ţinuturi, ar z ăndu
oase şi oaml'ni şi, făcă n du- să p ric in u itor i de vă rsare de sînge, au robit
copii şi fămei". Cei c-are voiau să-şi răscumpere soţiile şi copiii erau ne
voiţi să meargă tocmai la Crimeia, de unde cei ma i mulţi se în torceau
fără a fi izbu tit s ă - i scape de robie. Se arăta ·totodată cotr opi re-a de către
tă tari a unor pămîn turi ale ţării, de pe urm a căreia aveau de s u fe rit în
primul rînd ţă ra n i i : .,şi i n tra �i în pă m în t u l Mold ovei şi cu săla făcea
7-aptu ţarinile raialelor". In final, se cC'rea poruncă din partea s ultanu lui
pe'n tru eliberarea t u turor celor robi ţi, "ca să se bucure să raci i " 33•
Au urmat apoi arzurile, cunoseutC' mai demuLt, prilejuite dl? războa

ruso-turce care au avut loc în a doua j u mă ta te a secolu lui al XVI I I 
lea. Aşa au fost arzmagzar-urile d i n 1 774 3-4 şi 1 7 7 5 35 sau ce l di n 1 78 7 36 ,
ultim ul nefiind propriu-zis o jalbă, ci doar u n ·arz de exprimare a fide-.
lităţii faţă de Poartă a unui grup de boieri moldoveni, i!n m om ent u l
izbucnirii noului răz boi cu Rusia 37• Seria arzuri1or Moldovei, ca şi ale
Ţării Româneşti, con ti nuă şi în pri mele ·trei decenii ale secolului al
XIX-lea 38• Ele au start la bare hatişerifurilor de privilegii obţinute de
cele d o uă principate din partea Porţii spre sfîrşitul veacului al XVIII-lea
şi 1� inceputul celui următor 39, care nu sint atît urmarea unor intervenie le

32 Constantin C. Giurescu, Istoria romdnUor, vol. III, par tea 1-a, Bucureşti,
1942, p, 269-270. Vezi şi T. Pamfile, art. dt., p. 189-192.
33 Marcel D. Ci ucă , art. cit., p. 371-372. Acest jaf a făcut de asemenea obi ec 
tul unui arzmagzar adresat de reprezentanţii clerului şi de boierii Moldovei căpe
teniilor tătare aflate in parte Bugiacului şi asupra nohailor, desemnate cu
termenul de �sultani�, cuvintul Sultan avtnd In acest caz î n ţelesul de "prinţ", Tudor
Pamflle, art. cit., p. 189-192). Arzul respectiv, care se găsea, pe la 191 6, in posesia
unei persoane din Bîrlad, a fost achiziţionat recent de muzeul din acest oraş. Fiind
consklt>I'BL inedit, a fost publicat din nou, de două ori, în ultimii ani. (Alexandi'U
Ligor, Un act al tlitarilor asupra Moldovei (septembrie 1758), in "Revista muzeelor'".
1969, nr. 4, p. 356-357 : cu ereşeli de lectură faţă de ediţia lui Tudor Pamfile şi
cu afirmaţia eronată că ar fi fost adresat sultanului turcilor ; Valerică Berbecaru.
Un document inedit cu privire la incursiunea tlitarflor in Moldova la mijlocul sec.
al XVIII-lea, în "Memoria a n tiqui tati s" , 1 ,Piatra Neamţ, 1969, p. 375-379].
34 Al . Vianu, Cu privire la hatişeri/urile de privilegii acordate Principatelor
romdne in anul 1 774, in "Romanoslavica�, V, Bucureşti, 1962, p. 1 2 1 - 1 29.
JS Theodor Cod,·escu, Uricarful, vol. VI, p. 450-452.
36 V. A. Urechia, Istoria romdnilor, vol. III, B ucureşti , 1892, p. 145, nota 1 .
37 La acest arZ SI' face referire ş l Intr-o scrisoare a ma rel ui vizir din 7 aprilif'
1788 către Alexandru Ipsilanti, domnul Moldovei. (Mustafa A. Mehmet, O condică
de /irmane turceşti din timpul domniei luf Alexandru Ip.rilanti fn Moldova (11861 788), în .,Studii. Rev is tă de istorie�, XV, (1962), nr. 2, p. 423].
38 Mihail Guboglu, Catalogul documentelor turceşti, voi . II, doc. 1438, p. 407 :
doc. 1444, p. 410 ; doc. 1559, p. 443 ; Mustafa A. Mehmet, Acţiunf diplomatice la
Poart4. . . , p. 67.
39 Pentru aceste privilegii vezl Indeosebi M. M. Alexandrescu-Dersca. Rolul
IUJtfşerifurilor de ptlvilegii in limitCITea o bligaţiilor către Poart4 (1714-1802), i n
"Stud ii. Revistă d e istorie.., XI (1958), nr . 6, p. · 101-121 ; Istoria Romdniei, v o i . I I I ,
Bucureşti, 1964, p , 613�18.
·

·
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-:.1 din afa ră, ci , aşa cum aprecia odinioară N. Iorga, se d atoresc "mai
�'t"S stăruitoarelor plîngeri patriotice, rugăminţilor mişcătoare ale boie
�or rom âni de pe acea vreme" 40 •
Dintre toate aceste arzuri adresate Porţii, au fost cunoscute, pînă
:lt- curind, u ne le exc-epţii, numai cele rămase in copie în ţară, în afara
·�lor despre oare ex i sta u ştiri indirecte. Origin alele lor, înaintate la
·:=-onstantinopol, intra u, desigur, în arh ivel e unor instiwţii centrale oto
mane. Multe dintre ele au fost ceK-etate recent îtn depozitele de arhivă
:'.ll'ce şti 41 de tov. conf. univ. Mihail Guboglu, după care au fost micro
�lmate, devenind astfel accesibi le istoriografiei rom â ne şti 42 •
U n l' le arz uri erau reda ct ate exclusiv in limba turcă 43, altele prau
:nsă bi lingve, cu text românesc şi t u rce sc44 , a5a cum se spune şi in cro
:lim atribuită lu i Enache K'Ogălniceanu despre arzul referi•tor la lazi :
..scriindu jalo ba şi moldoveneşte şi •turceşte" 45 . Textul tu rce sc se afla
fte in j umătatea din dreapta d ocumentului "'d, fie în partea de sus, îna
intea textului românesc, după care urmau semnăturile 47 • Redacţia tur
cească aparţinea fără îndoială, lui divan efendt, secretarul de limbă turcă
al cancelariei domneşti 48• Intre textul românesc şi cel turcesc există une
ori mici diferenţ€, care ne servesc totuşi la completarea unor informaţii,
mai cu seamă pentru arzurile nedatate. Unul dintre arzmagzar-urile pre
zentate mai sus şi anume, cel d in 1 764- 1 765, a fost publica t in rursul
anului 1 97 1 49, iar alte trei, toate d in 1 7 49, sînt redate in anexă la aceste


rinduri . S-e avut însă în vedere numai textul românesc, deoarece repre
zintă, 'in mod sigur, redacţia iniţială cel turcesc fiind doar o iNldu
cere a 'lui .
,·

In secolul al XVIII-lea şi l a i nceputul celui următor, arzurile pre
zentate de Prirncipatele Româ n e Porţii aru constituit o formă de luptă
impotriva dominaţiei otomane, pentru uşurarea obligaţiHor deosebit de

grelf', care apăsau &tunct i n primul rt.nd pe umerii poporului şi pentru
restabio Jirea vechii atl'tonomii. Ele au jucat un rol esenţial în obţinerea
d i n partea sultanilor a priv i leg iil'or prevăZ'tl.te in firmanele, senedurile şi
40

N. Iorga, O manifestare de conştfinţd a boierilor moldoveni, p. 750.
fondu ri l E' şi colecţiile de

• , Arzuri le prezentate în acest articol se găsesc in

la Topkapi Sarayi Muzesi Arşivl. RegretAm că, datorită microfllmării defectuoase.
nu IP putem reproduce in fotocopie.
u Mih a il Guboglu, Despre materialele arhivisttce otomane din Turcia . . . , p. 1 83 .
R5 ; M:arcf'l D. Ciu.:ă, art. cit., p. 369.
� Mihail Guboglu, Despre materialele arhfvistfce otomane din Turcia. . . . p. 1 R3.
44 Marci'! D. ClucA, alrt. clt., p. 369,
45 Cronicele Rom4niei. . . , ed. clt., voi. III, p. 2 1 6.
4d Aşa S<' prezintA, de pildă, arz1-1l din 1760, pomenll mal sus, ni dirui original.
u fost readu s in: ţară acum citeva dec!'n i l . (N. Iorga, Douli arzuri ale' ţării clitre
sultan. . . , anexa 1).

47 Printre slgill!le acestui document sf' găsesc şi unf'IC' mai vechi . d i n tn• cnr·e
d ouă din 1695. Se remarcă, totodatA, folosirea, in une!P Pazuri, df' cfltrf' mni mulţi
boieri a aceluiaşi sigiliu.
48 Petre Strlhan, Divan - effendi in Ţara RomâneasPă şi Moldora iri sePoleiP
XVII-XIX, în ,,Studii. Revistă de istorie", XXI, ( 1 968). nt·. 5, p. 884.
•9 Marcel D. CtucA, art. dt., p. 371--372.
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hatişerifurile prin care "rara Românească şi MoldoVIS au cucerit noi
poziţii pe calea luptei pentru autonomie şi independenţă.
TUDOR MATEESCU
MARCEL D. CIUCA

A N EX E

1.
1749 mai (1162).
Mitropolitul, episcopii, egumenii şi boierii mari Ş i mici ai Moldovei se pling
marelui vizir <Mehmet Ragib paşa> ca ţara este in stare proasta, lucru aratat in
11umeroase rînduri şi sultanului, şi nu poate furniza zahereaua ceruta de Poarta.
Noi lacuitorii ţării Moldovii, călugări, igumenii, boiarii şi toată .�araca raia,
robii mării tale, jalba noastră iaste pentru zahareaoa de anul 1 1 62. Că indată ce
au sosit Muzur aga mumbaşăriul, cu buiurultiul mării tale, la domnul nostru, cre
dincioasă slugă, şi la noi, robii mări! tale, sara fiind, după poro'lca buiurultiului,
la doao ceasuri din noapte, ne-au stransu pe toţi la curte şi, chemănd şi pre mai>
susul numit mumbaşăr, au pus de au cetit buiurultiul şi ne-au tacut pe toţi de am
înţeles, şi dupe !ermanul împărătesc şf dupe buiurultiul marii tale, care poronceşte
ca să să împlinească zahareaoa aceasta din ţara Moldovii, domnul nostru ne-au
strlimptorat şi ne-au înfricoşat, zicăndu-ne - orcum va fi cu putinţli numai să
împlinim zahareaoa aceasta.
Deci, noi cu toţii am răspuns că la noi nici atata zaharea nu să află miicarif
căt să ne hrifnim !iimeile şi copii, şi stare noastră să află foarte rea, de carea şi
minte şi gifndul ne-am pierdut, şi aflăndu-ne ca nişte morţi. Acum, cu al doHe
;aloba, ne-am cifutat fari1şi a arifta stare<a> şi neputinţa noastrif şi a cere milos
tivire de la măriia ta, care din pricina toameţii, stare ţărai Moldovii la ce au
?.giunsu, zahareaoa aceasta nici fntr-un chip nu iaste cu putinţă a sif da.
Şi pentru aceasta şi mai dennainte, dispre parte domnului nostru, robul miirii
tale, di ciiteva ori, cu arzuhaluri, şi dtspre parte locuitorilor, cu mahzaruri, la
măria ta, stifpănul nostru, s-au înştiinţat. Şi, afarii dintr-aceste, încă şi boiarii,
ce au venit .la inchinăciune talpelor mării tale, din gurii au ariitat toată slifbi
ciune stării lor. Şi [şi] acum arlităm, că şi in zua de astlizi în toată ţara Moldovii
zaharea nu sll găseşte, şi /şi/ sifraca raia, neglisllnd fn toatli Moldova fllină, orzu
şi miflai, ca sll-şl hrllnească fămeile şi copii, ci! au început a muri, la toţi iaste
ştiută. Şi de i-ar şi omoră nu iaste cu putinţli ca sli găseascli zaharea să de.
Şi din lipsa zaharelii, eli nu să află, ca să nu fugă săraca raia intr-alte ţări
streine, afară de mila ce aşteaptă de la preputernica fmplirliţie, fncli şi de la
mliriia ta aşteaptli milă şi ajutor. Şi, afară dintr-aceasta, eli numtta zaharea nici
intr-un chip nu iaste putinţii a să da din ţar/1, miicar şi bant de sli va cere de la
dumnalut tefterdariul de la Hotin, pentru această zaharea, arlităm că, ffl4i mult
decăt preţul ce iaste tăiat în fermanul împărăţii, nici un ban nu iaste putinţă
.�ăraca raia a da. Şi cu aceste preplecat mahzar sli inştiinţază mllrii tale.
Nichifor mitropolitul Moldot,ii : Ioanichie episcop Romanschi : Iacov episcop
Radauschii. Ieroftei episcop Huşi : Leontie de la Golta ; Procopie de la Barnovschi :
Gavril < de la>Trei Ierarhi : Rafail < de la> Sfintul Sava ; Paisie de la Sfîntul
[oan : Hristofor de la Cetăţuia ; Paisie .
1 ; Antim Aronitis ; Antim < de la>
Dancu ; Iordache vel logoflit : Sturzea .logofiit ; Costache Razu vorntc ; R... R . 2 vel
t'ornic ; Iordache ... 1 t·ornic : Manolachi Costachi vornic ; Ion Bogdan hatman :
1 Paladi rel vornic : Aristarh spatar : Ion Sturzea spatar : Iordache Balşe ban ;
D . . . C . . � ban : :V. Sturzea păharnic : .rvt ihalache Sturzea plih.arnic ; C< ostantin>
Bals pliharnic : D < umitru> Paladi păharnic : Costantin Canta pliharnic : Dinul
Carita păharnic : Ştefan Rusătă vistier : V <asile> Rosăt vistier ; Toader Jora vel
stolnic : Lupu Bogdan stolnic : Toader Canta stolnic : Costandin Palade stolnic,
Carp stolnic : Lupul stolnic : Aleea Sturzea stolnic ; Vasile Buhliescul vel medel
nicer : Costantin Roset medelnicer ; Mihalache Roset medelnicer ; Iordache Roset
. .

. .

• • •

.
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medelnicer ; Ioniţă Roset medelnicer ; Vasile Macar< eseu> medelnicer ; Gat'ril
Niculcea medelnicer ; Vasile Başotă medelnicer ; Costandin Donici medelnicer ;
1
Costandin Cocaran medelnicer ; Vasilache Ml1z<l1rache > medelnicer ;
me
delincer ; Ioniţli Iamandi medelnicer ; Vasf.li Stamate medelnicer ; Iordache Canta
clucer ; Nlicolai Hrisoverght clucer ; Sclirlat. • . 1 clucer ; Costanttn clucer ; Năcolai
Gorgon vel clucer ; Ioniţli Canta vel postelntc ; Ştefan Sturzea biv vel postelnic ;
Costantin Movilli biv vel postelnfc ; Moislii Cucuran pitar ,· Adam Pancul pitar ;
loniţli Cuza pitar ; Toma Luca medelnicer ; Vaslilti Stamate medelntcer ; Castan
din Ciudin medelntcer ; Ion Cucuran medelnicer ; Toader Islicescul medelnicer ;
loniţă Arbure medelnicer : Du< mitraşcu> Hudici medelnicer ,· Costandin Izmanli
medelnicer ; Mihalache Chişco ; Vaslilache Cazma medelnicer ; Stamatie 3 clucier ;
Toader Buhliescul clucer : Ianachi Grecu sluger ; Costea Zugrav sluger ; Neculai
C'oeoran vtort jitnicer : Stavro Grecul jitnicer ; Iordache Poti1rci1 jitnicer ; Vasille
Cracatiţli jttnicer ; Toader Carpu j it nice r ,· Plintelete Ştiucli pitar ; Ghiorghiţli pf
tar ,· Ioniţl! Başotli şetrar ; Ghiorghi Carpu polcovnic ; Enache Costandache treti
postelnic ; Toma Catargiu treti postelnic ; Toader Ca<n> tacuzin treti postelnic :
loniţli Donici t reti spatar ,· Iliie Neculce treti spatar ; Lupul Donfci treti spatar ,·
Io niţli Ghtoca spatar ,· . . . . • 1 ,· Grigorii Balşu splitar ; Gligorti Gorovel comis 4 ;
Neac< u lae > Rac. . . . . 1 comis : Gavr i l. . • . . 1 comis ; Gheorghie Stamate comis ;
loniţli Feteştilli comis ; Gligorie Stroescu comis ,· Neculaie Roset clipitan ; Sandu
Bos<ie > văt < af > za stol<nici> ,· Ilie Canta vel ci oh< od ar> ; Toader Buhuş
postelnic ; Dumitru Buhuşi postelnic ,· Antohie Jora postelnic ; Andrei Bogdan pos
telnic ; Aslan postelnic : Nicolai Aslan postelnic ; Ursachi Davidin postelnic ; Sandul
postelnic ; Sandul Miclescu postelnic ; Radul Boteanu postelntc ; Sandu Sturzea pos
telnic ,· Ştefan Buhliescul postelnic ; Costandin Iuraşcu postelnic ; Costandin Canano
postelnic ; Vasile Dabija postelnic ; Gligorte Adam postelnic ; Ion Adam postelnic ;
lordachi Iamandi postelnic ; Apostol Catargiu poste.lnic ; Dumitru Carp postelnic ;
Costandin Başotli postelnic ; Gavrilli Mavrodin postelnic ; Apostol Ghtorghl.ţlf pos
telnic ; Aslan postelnic ; Nicolai Aslan postelnic ; Ursachi Davtdin postelnic ; Sandu
llă . • . . • 1 postelnic ; Ion Roşcan postelnic ; Sandu.l Hermeziu postelntc ; Costantin
Luca postelnic ; Vasf.li Lu<ca> postelnic ,· Vas ile Islicescu.l postelnic ; Neculai Tliboş
postelnic ; Ioniţli Hlib <lfşescu> postelnic ; Iordache Burghelea postelnic ; Ştefan
Burghelea poste l ni c ; T<oader> Manole postelnic ; Iordache Manole postelnic :
Tudor Scarlat postelnic ; Costandin Sclfrlat postelnic ; Iordache llfescul postelnic ;
loanu Zmuctlt s postelnic ; Andronache Vartholomet e postelnic ; Coman Dachii 5
postelnic ; Ştefan Gherghel postelnic ; Iordacht Gargon postelnic ; Manole Pascal
poste lnic ; Ioniţli Ctu . . . . . 1 postelnic ; Sandul Roşea postelnic ; Luppul Hadfmbu.l
postelnic ; Costandin Glilăţeanu postelntc ,· Iontţli Moreanu postelnfc ; Vasile Buslftuc
postelnic ; Manole Pascale pliharnic ; Ioniţli Canano pliharnic ; Iane Popliscu pli
harnic ; Mihalache Pilat .pliharnfc ; Costandin Lăn . . . 1 medelnicer ; Tl!nsai Miică 
rescu logCYjăt ; Iordache Munteanu logoflit ; Costandin Sultan logofăt ; Zaharte lo
gofăt ; Gheorghie Vrabie logofăt : Ion Crama logoflit ; Toader Gheuca logofăt ;
Ştefan Bosie logoflit ; Toadir Nacu logoflft ; Costandin Cogiilniceanu logoflit ; Andrei
Hermeziu logoflit ; Gavril Popa .logoflit ,· Mihlflache Cheşcu logoflit ; Vasile Tlfnase
logofăt : Vasile Purice logofăt ; T<udor> Scorţescu postelnic : Alicsandru Părvul
logofăt ; loniţli Nacu logoflit : Tlinasie Gosan logoflJt ,· Ilie Hlirl!scu logoflft ; Ghior
ghe Cheşco mazăl ,· Petre sin ego manzlil ; Irimie Botezu mazlil ; GrigCYre Botezu
mazăl ; Tuader Botezu mazlJl 7 : Ioan Mitescul mazlfl ; Gheorghii Şoimarul mazăl ,·
Lupul Tli rtul mazăl ; Gavril Frlitiţă : Sandu l Pelin mazli l ,· Toader Arbure mazlil.
Arh. St. Uuc., Microfilme Turcia, T.S.M.A., nr. 3253 (3), Roia IV, cadrelt'
228-234.

1 Loc greu de citit.

2

Numai i n i tialele numelui.
Sigiliul po&-tă data 1695.
4 S i gi l i ul poartă data 1733.
5 Sigiliul poartă data 1695, este idenHc cu cel al lui Stamatie c luei'!". De !apt
:;e remarcă folosirea unui sigiliu de mai mllllţi boieri.
6 ln unnăloarele două anexe va semna "Hort.olomei" în loc dC' "Vortholomei".
7 în loc de sigiliu a fost pus degetul.
J
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la Trei Ierarhi : Leontie de la Golia ; Iancu de l.a Sfîntul Ioan ;
Cetiiţuia ; Rafail de l.a Sfîntul Sava ; Macarie de l.a Bărboi ; Simeon
-�iaoll ; Paisie egumenul de la Sfîntul Ioan ; Antim de la Aron Vodă ;
Bărnova ; Ştefan
egumenul
Dobrovăţului ; Macarie
egumenul
: Vitolie egumenul Sucevii ; Gherman egumenul Bistriţii ; Dă•
oldoviţa ; Tofan igumen ot Homar ; Mardarie egumenul < de la>
Gl'lllf!di.eon < de la> Voroneţ ; Visarion < d e la> Stă Ilie ; Sat:a <de la.?
Cozma igumenul de la Todereni ; Hristofor . . . . . 2 ; • • . . • 2 Pobrata :
-a"'l�uL Neamţului ; Nicodim Săcanul ; Anastase Agapianul ; Athănasie
asie Procopie Hănganul ; Misail Biserecanul ; Inochentie Ocnian :
ricean ; Leontie Tazlăoan ; Var.lam Pelin Berzunţeanu ; AthanasiP
....lnill ; Mardarie Vizantian ; Ghedeon Căşănean ( ? ) ; Veniamin < d e la>
< de la> Floreşti ; Mitrofan < de la> Mira ; Gavril <de la >
de la Panaghia ; Lavretie egumenul Sfetii Gheorghe ; Ma
S<fîn > tăi Diinitrie ; G hermano S<fin>tăi Nicolae ; Leontie de la
lorestu egumenul ot Adam ; Anthim . . . . . 2 ; Nictarie Dursucean :
Grui [don/ ; Chiril ot Căpriiana ; Misail egumenul de la Făstăci ;
nul < de la> Coşula : . . . . . a egumenul de Rafailă ; Jgnatie egu
leg<ăt u·ra > ; Veniamin egumenul de Onuj1·ie ( ?) ; St urzea logofăt ;
Razu> vornic ; Iordachi hatman ; Ion Bogdan hatman ; Racoviţă 3 vor
Jiri:il:�l:l"hi spatar ; Ion Storzea spatar ; Iordachi Rasti biv vel vo rnic ; Iordachi
Dimitraşco Canta< cuzino> ban ; Athanasie ot schitul
Hotărani ;
schitul Cocoraşti ; . . . . . 1 paharnic ; Misail ot . . . . . 2 ; Vartolomie ot
Inochentie ot schitul Deleni ; Naftanail ot Horo. . . . . 2 ; Vasile Stw·zeawll!ii:::"'llic ; Dimitraşco Paladi biv vel păhamic ; Costandin Canta păharnic ;
păhamic ; Ştefan R. . . . . . 5 vistier ; Va.sile R. . . . . 5 vistier ; Toader

oLnic ; Lupul Bogdan biv stolnic ; Toader Canta biv stolnic ; Costandin
nic ; Toader Canta stolnic ; Lupul Anastasie 4 stolnic ; Ilii Costin stolnic ;
·
u stolnic ; Costandin Roset medelnicer ,
Mihalache Roset medelnicer ;
Roset medelnicer ; Ionită Roset medelnicer ; Vasilache R. . . . . 2 medelni
Dalş biv vel mede.lnicer ; Gavrili Nicălci medelnicer ; Vasile Başotă
: Scarlat . . . . . 2 clucer ; Costandin Rasti medelnicer ; Ioniţă Rasti me- Costantin Cucoran medelnice·r ; Vasilache Măzărache medelnicer ; Du
medelnicer ; Ion Iamandi medelnicer ; Iordache Canta biv vel clucer ;
Sturzi clucer : ILie Sturzea sluger ; Iordache Cost<ache> vel jitnicer ;

Canano jitnicer ; Costache Lazui 4 jitnfcer ; Ştefan Tăbărache 4 jitnicer ;
Jliirmeziu jitnicer : Ion Ia1nandi jitnicer ; Neculai Vărnav jitnicer ,· Costache
biv postelnic ; Costantin Darie pitar ; Lupul Crupenschi pitar ;
Adam
pitar ; Moisăi Cucoran pitar ; Ion Zosin biv şătrar ; Ion Arapul veL şătrar ,·
şătrar ; Ion Pruncul şătrar ; Toader Başotă şătrar ; Vasile Balş biv vel
Iordache Costache biv vel logofăt ; Iordache Plişcan vtort postelnic ,· Şte
rzi biv vtori postelnic ,· Ştefan Rasti vtori spatar ; Iordache Aslan vtori
---=-,.:c ; Costandin Starast . . . . . 2 pliharnic ; Ştefan Iamandi biv vel pliharnic ; Ion
păhamic ; A1l9he.lache Toborş 4 păharnic ; Miron Gafinco stolnic ; Neculai
4 stolnic ; Costache Canano vtori comis ; Dinul vtori comis ; Neculai Gorgon
medelnicer ; Toma Luca medelnicer ,· Vasile Stamate medelnicer ,· Tudor Iră

medelnicer ;_ Ion Arburi medelnicer ; Costantin Izmană medelnicer ; M Ora
Chişco medeln icer ; Vasilache Cozma medelnicer ; Stamatie clucer ; Cotti
sluger ; Nicolai Cocoran vtori jătnicer ; Stavro jătnicer ; Iordachi. Potă-rcă
; • • • • • 2 Potărcă jătnicer ; Vasile Cracatiţă jitnicer ; Tudor Carp jitnicer ;

llll:UC:l l e Ştiucă jitnicer ; Gheorghiţă biv vtori pitar ; Ion Başotă vtori şătrar ; loniţă
za dărăbani ; Ghiorghi Carp polcovnic ; lanachi Costandachi b i v treti
andin> Roset b i v treti postelnic ; Cost<andin> Catargitt postel
biv t reti s patar ; Ion M iculescul spatar ; Ilie Neculci spatar ;
spatat· ; Ioniţă G heuca spata·r ,· Gligore Balş spatat· ; Ion G< ht>oca
N icolae Racoviţă biv treti comis ; Gavril Stamate comis ; Gheorght Ca .. .2
Sperianul 4 comis ; Costantin Catargiu stolnic ; Dumitru Buhuşi
Antohi Jora postelnic ; Ioniţă Miclescul postelnic ; Costantin Iuraşco
Vasile Dabija postelnic ; Iordache lamandi postelnic ; Dumitru Carp
,·
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postelnic ; Gavril Mavrodin postelni.c ; Ursache Davidin postelnic ; Costanttn Luca
postelnic ; Vasile Başotă ; Ioniţă Hăbăşescul ; Ştefan BurgheZi ; Toader Manole ;
Iordachi Nănescul 4 ; Ion Zmucllă ; Andronache Hortolomi ; Costandache ; Ion. . . . 6 ;
Sandu.l Roşca 6 ; Ion Moman 4 ; Vasile Busu<ioc> ; Manole Pascal ; Iani Popăscul ;
Ion Canano ; Mihalache Pilat medelnicer ; Costandin Lonă 4 ; Toa.der Gurca ; Şte
fan Bosăie ; Andrii Hărmeziu ; Vasile Tănase ; Tudor Scorţăscu ; Gheorghi Cheşco ;
Pătre Ch işco ; Grigore Başotll ; Lupu.l T. . . . . ; Sandul Pelin ; Toader Arbure ;
Todir C. . . • . 2 ; Ursache Hărmeziu : Pavăl Vllrnav ; Gligoraş Pilnescul 4 ,· Ion Co
coran ; Andronache M . . . . . 2 : Ion Zugrav ; . . . . . 2 ; Mihalachi Dima 4; Ianache Ne
f}ruş ; Ioniţă . . . • . 2 ,· Ştefan Lepădatul ; Sandul Başotll ,· Vărlan ; Todir Goian ;
Ion Pisoţchii ,· Iordachii Prăjescul ; Costantin Brăntăian ; A postol căpftan ; Cos
tandachi ; Ion Ţopa ; Carp căpitan ,· Gheorghii Clucerescul ; Lupu.l sin Manolache
{ ?) ,· Grigori căpitan ; Ioniţă Chirca ; Costantin cdpitan ; Velişi.co Dabt;a ; Ianachi
căpitan ; Todir Huşan ; Costantin Talpăş ; Cost< antin > Cor • . . . 2 ; Barsan Negruţ ;
Andrii Chişca ; Vasile Mutul ; Adam Bumbuşan (?) ; Ion Bosiiie ; Ion Racliş ; Afteni
Racliş ; Gavril Bunar; Anghelite Golan ; Todir Darie ; Ştefan C . • . • . 2 Mthai Ca
tiche ; Nicolaiu Idricean 4 ; A . . . . . 4 Stratin ; Neculaiu Stratin ; Todir pivnicer ; Ga
t•ril Fidescul ; M ihalache Cihan ; Ion Timircan ; Gheorghiţă Potlog ; Vasite Că
potescu ( ?) Păt raşcu Logan 4.

Arh.

St.

lluc.,

M icrofilm!'

Turoia,

T.S.M.J\.

3253

(1),

R,

I V,

c.

213-221.

1 Dal.area documentului s-a făcut tinind cunt dC' unele elemente din textul
LuJX"t':;c şi d i n cel !'umânesc. J n ven>i'l.LI'lCia române.a6Că se vorbeşre de stringerea
z.aharel<"i ,.anulllli şasă7.eci şi doi", care <"Stc anul 1 162 după crolliOlogia turcească,
şi 1 748-1749 duţă cronologia c reş t i n ii . Text u l turcesc prec i zează numele domn u lui
Constant in bey, deci Constantin Mavrocordat 1n domnia a treia din Moldova

(apr.

1 748-:!1 au.g. 1 749).
2 Loc greu de citit.
3 Lipseşte nu mel e ar pu!C'a fi cgumC'n
4 Citire p·robabilă.
5 Numai i.niţiala.
6 ln loc de sigiliu a fost pus dc�o:et u l
,

tot

Pahumic

de

la m-1-ea C uş ul a .

a.
< Ante 6-15 iul. 1 749 (1162 regeb evrJ> 1•
Mitropolitul, episcopii, egumenii şi boierii mari şt mtci din Moldova se plîng
impotriva Zazilor, care s-au aşezat în ţarli, asuprind, jefuind, omorind, încît unele
sate din Ţara de Jos, spre Tecuci, Galaţi şi Foc,ant, s-au l'isipit, # cer să fie
indeplirtaţi.
Prin aceastll preaplecată scrisoare, cu acea de robi indrăznire, ariltiim, fntru
adevllr jalba noastrll la pămăntul de supt picioarele înlilţimii tale, noi ldcuitorii
din pămăntul Moldovii, cum sliraci< t>rae.li necontenit să calcli şi sli jăfuescu, şi
să bat, şi să omoară, şi să silesc fămeile şi fetele lor, şi cu toate altele nesuferite
răutăţi, de către unii din laji - din care pricină, neputînd a mai suferi, cătet•a
sate la partea ţlirii de Jos, despre Tecuci, Galaţi şi Focşani, cu totul s-au risipit,
şi s-au pust iit - a căror fapte cîte s-au putut arăta{ tăi şi anume :

In tai u n M ehmet Calioagi 2 lJuzatul, nepotul lut Hagi Mustata, di la 25 b iulu c,
cu tovarăşii săi : Isăr Ibraim şi Imamoglu Apdula, comnat Buzatului, şi Cobuzoglu
Ali, di la 64 buluc, şi Mustata Sapsăzoglu Hagi Hasan, şi cu Mehmet di la Bîrlad,
la vremea culesului Nicoreştilor, au tliiat capul unui bu.tcar, ce lucra la meşteşugul
lui, cu iataganul, �i au împuşcat pe doi feciori de boer - unul Costandin, feciorul
Cosmii Conache, şi altul Toader Darie - şi pe altul Ion, Z-au injunghiat, şi pe
c eas cu t o ţ i i au murit. ;V/ai săntu şi alţi tovarăşi ai lor anume : Ghenci Ali Burnu-
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l!ăz, care �te vestit de zulungiu. Şi acesta au omorăt doi oameni, împuşcîndu-i,

ri cu tovarăşii lui Fiirifmtţeştii şi Buzaţii, anume : pii un Vasiile din Ţifeşti şi un
pnot di la Gărle di la Putna. Şi trei ţinuturi jăluescu asupra lui, că peste toatii
rremea îmblă pin sate ciilcănd şi măncănd făr de bani, în s/ila lor, la Tecuci,
· la Galaţi şi Putna. Şi tovarăşii lor aceştea săntu : Mehmet Fărămiţli Beşingf şi
met Fă1·ămiţă, fratele său, şi cu doi fraţi mai mici ai lor, de la buluc beşingi,
·
Apd.ula, nepot lor, şi Husiin Buzatul, di la 25 buluc, şi Mustata jlfinarul, şi
Basein Ome1· beşingi buluc, şi Mehmet Chiurdoulu, şi Mehmet Ilamdeli, d i la
buluc, şi Mehmet Borş, şi Mustafa. Aceştia sănt pricina de răsipa satelor di ,za
l Tecuciului, şi Putna, şi Covurlui, că, lepădănd cu săla bani pe la oameni
� p4ine şi pe camătă, s-au împlinit sănguri în săla lor, făr de judecată, din
lS pe an. Şi, de slila lor lipsindu oameni, le-au luat ei casăle şi viile de le
jstl!pîfn.l�c ; şi ţin oameni de slujesc la hodăile lor şi-i oprescu a nu plătii bani
. mirii.
O ebit, şi un Moma Mehmet Iavreulu, ce-au şăzut la Focşani, cu tovarăşii
: Hasan Căimetoglu, şi Cara A pdula, şi Mehmet Cara Culukci, şi Ismail, şi
pe-r Hasan, .�i Sarăi Ahmet, şi Husein, şi alt Husein, şi Mehmet din Galaţi, şi
de acolo, toţi di la 64 buluc, şi Cara I braim, şi Chiuciuc Ahmet, di la
uc, şi Ismail Mezinoglu, di la 60 buluc, şi Omer, asemenea, şi Husein, şi
lfil:d&�ru� . di la 61 buluc. Aceştia, îndemnaţi fiind de Moma Mehmet, au prinsu pe
<a> beşligiţii din Focşani şi zioa, în mijlocul tărgului, cu toţii au sălit-o.
de curănd, la 22 zile a lui noem<vrie>. marţi, turcii din Focşani,
· acum,
parte, anume : Mustata, ce au fost beş.liagă, şi Osman, nepotu< l> lui,
'uc Ahmet, şi Hasan, şi Cara Chiulucci Mehmet, şi Ali Băcal, şi Osman
fi Cara N!ustaja Băcal, şi Ali Băcal, şi Mustata Băcal, şi Cara Ahmet
ea - s-au împreunat cu turci<i> din ceia parte a Focşanilor, anume :
Omer aga, şi Emir Mehmet, nepot Panciului, şi Celi, tovarăşi lor, şi Imir
ictar, şi Osman Chioscahfegi, şi Măcăroglu A bduraman, şi Mustafa, �i
lazagi, şi alţi tovarăşi ai lor, fliclindu-să ca 60 de oameni, cu toate armele
·t, au făcut zorba asupra lui Chiurdaulu beşliaga, vrăndu să-I omoară,
csca:udnd u-să au sclipat de moarte. Apoi au mersu la casa ispravnicului, ce
rCIIII41UU la Focşani de la domnul nostru, şi, eZ închizăndu-să în casă, au slo
di� puşcile lor, ca trei ceasuri, despre care s-au flfcut mare spaimă la toţi
, li altu turcu Iaz, anume Şişman Ali Bolocan, ce şade la tărgul Bărla
la 25 zile ale lunii lui iulie, vrilnd să ia în siila lui flinul du pă
preot, anume Lupul di la Bărlad, I-au blitut pe preot, ca vreo sută
b:inlri.. cu tm b4ţ, şi pe un jicior al preotului l-au tăiat cu sabia la o mănă
·

-oară,

, cu toţti, cu plecat genunche şi cu lacrlimi, ne rugăm, ca ce.lui
.stăpclnul nostru, după bună nădejde, pe făgăduinţa înălţimii tale,
li apărare, şi sprijineaU!, şi măntuire despre acei făcători de

�dt;;jg.,.

n;itlrcn:IOZ itul Moldovii ; Ionichie episcopul Romanului, Iacov episcopul
e iepiscop Huşiulor ; Dionisie de la Galata ; Procopie ed la Bar....�
.r
•
w de la Golia ; Macarie <de la> Bărboi ; Rafail al Sfîntului Sava ;
·
A1'0n Vodă ; Paisie de la Sfîntul Ioan ; Dositei . . . 3 ; Arhimandri
• • 1 ;
Gavril de la Trei Ierarhi ; Simeon de la Paraschiva ; GhebRSiidle
li" : Costache < Manolache> vornic ; < Costache Razu > 3 vornic ;
; Aristarh spatar ; Şt efan Roset vistier ; . . . . . 3 ; • . • • • 3 ; Nicolae
logofăt ; Iordache hatman ; Ion Sturzea biv vel spatar ;
ban ; 1 ordache Balş ban ; Vasile Sturzea vel paharnic ;
ic ; Constantin Balş paharnic ; Dumitraşco Paladi paharnic ;
ic ; DinuZ Canta paharnic ; Vasile Roset vistier ; Toader
Bogdan stolnic ; Toader Canta stolnic ; Costandin Paladi
lnic ; Lupo&l Anastasie 4 stolnic ; Ilie Costache stolnic ; Va
andin Roset stolnic ; Mihalachi Roset medelnicer ; Iordache
..l!!lll!d!lii:..;_ lii.a!!J Ro et medelnicer ; Vasilie M. . . . • 3 medelnicer ; Lupul

11!�=��
,

l.!i!!L
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< Ante 31 aug. 1 749 ( 1 1 62)>

1

Mitropolitul, episcopii, egumen ii 1t boierii mari şi mtct a1 Moldovei, arlltfnd
marea foamete din ţară, se pling unui mar e dreglftor turc din recinlitatea Mol
dovei cii nu pot trimite zahereaua cerutli şi roagli sli fie ajutaţi, ca şi alte dăţi,
cu c e r eal e din hambarele de la lsaccea ("Saecea" ) .
Noi locui t o r i i dă pdmăntul !Holdo ve i, egum e nii şi boierii şi toată săraca
raa i ao a , arlltltm, întru acleviir, jalba noastrii la pdmlintul de supt picioa rele înd l 
ţimii tale. Luminată cartea fndlţimii tale, c e ai scris la măriia sa, domnul nostru,

ra să i r1ceapă a găti zaharia a anului <o mie o sută> şaslfzeci şi doi, care s-au
rănduitu cu ferman im părătescu la pllmltntul Moldovii, şi domnul nostru, sluga
înălţim i i tal e, cetind-o întru auzul tuturor, ne-au spus ce coprin d e poronca.
La toate săntem supuşi poruncilor, dar milostive stltpăne, aducăndu-te Dumnezeu
la megieşilă cu Moldovi< i > . te-a adet·erit pe amăruntul de toată staria proastă
şi curgeria spre stingeria de tot a ticliloasii ţării Moldovii, şi avăndu miingdere
eli or fi sprijiniţi şi a păr aţi şi, prin mijlocu<J.> inlilţimii tale, uşurare. Viizlfndu
acum, t otodată cu atăta tlirie, poroncil pentru zaharia, am rlfmas fn mare miihni
ciune şi întristare pănli la suflet, şi ne-am ingrozit de tot, de vreme ce nici pic
de zaharia în ţarii nu-f. Şi oamenii n-au ce mlinca pliinia cea de zi, şi noi nă
dăjduindu eli staria aciasta iaste in şltinţa nlilţimii tale. Deci, văzăndu că acum
porunceşti mării sale, domnului nostru, sli ne adune şi sli căutăm a strlinge
zaharia din ţară, am rămas toţi în mare strilnsoare şi groazli. Milostive stlipline,
flir de îndoialll, zaharia nu iaste in ţarii, raiao<a> n-are ce mănca şi a face
aceastli poruncă nu iaste nicicum prin putinţă. Şi că iaste lucru peste putinţli,
treizeci şi optu de zile mat inainte, ne-am îndr4znit şi am scris înlilţimfi tale, şi
de şapte luni încoace, de cllteva ori, la Preainălţata Poartli au scris, şi boerii
pămănteni, ce slintu la Ţarigrad, ne-au nlidiljduit că scl va rcldica. Şi acum, fn
ştinţllndu-ne noi, eli iar s-au ri1nduit, şi nici pic zaharia neavlindu, eli iaste peste
putinţă a scl face această poroncli, de şaptesprezece zile, cu hazmazar, am înştinţat
la PTeaînillţata Poartli. de vreme ce raiao< a > s-au împăreicat şi-şi iau capetfle
duclindu< -să> sli-şi agonisească pătne, precum şi satele Cernăuţilor, ce săntu lăngă
Hotin, aet,e, s-au ridicat cllteva sute de suf.lete şt au trec:ut Nistru, aşezlindu-sli
in ţara leşeasccl să-şi hrliniascli viiaţa. Şi in ţarcl, mai jos, incă au inceput a m u rz
de foame, şi in oraşul Jaşilor, nefiind zaharia, ne hrllnim din doao-trei sate le
şaşti, ce aduc păine pe furăşi, şi de vor ltpsi din pricina ernii, a nu veni, vom fi
mur i t ori şi lăcuitorii laşilor. Ţara Moldovit are trebuinţll a ni sli da păine, după
obiceiul vechi, care s-au mai întilmplat de multe ori, de ne-au dat şi de la hambare.
Şi d intr-acest an, de nu ni s-a da într-aceastli iarnli, s- or strămuta cu toţii
raiao<a> şi va rămănia pustii pămă ntul. Şi la această strănsoare şi foa m ete , ele
sd vor sili a da zaharia, pe toţi d e-t vor trece plin sabie, de vreme ce zaharia
nu-i, nu iaste cu putinţli a să im p lini poronca aceasta. Ci, ne rugăm înălţimii
tale, cu harzul mării tale şi al cadiului şi cu harzmazar al ho tincenil or, să să
ceară a să săvărşi ac east ă treabă şi să sli dea zaharia de' la Saccia. Cu acest mijloc
să t•a sfiirş i treaba. Şi pentru această jalbli şasă boeri din cei mari -� 1 egume m,
călugări şi alţi boeri, şi căţira din satele dupll împrejurul Hotinului. sliteni du
pre in .�ate, t• i u să să înl'hine şi .�ă arate înăl.ţimii tale păsul şi neputinta l'e a t ·em,
-� i ne ru�ăm d e milă stăpin iască .
.)i iarcişi ră mă n e m la poruncile îaălţimii tale plecate slugi.
1\'ichifor m itropo l i t u l. Moldot'ii ; lonichie episcop Romanului ; laco z• episcop
Hădăuţiu7ui. Erot -.:i episcop Huşiului ; Dionisie de la Galata ; Procopie de la Dar-
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in diferite pri lej uri , de pildă în şed in ţe l e cu caracter profesion<1l unde de fa p t , se•
propagau teoriile comuniste ale luptei de clasă".
Consulul cehoslovac se opreşte apoi asupra măsurilor luate de poliţie împo
triva mişcării comun iste şi constată că " ac tiv i t atea comunistă n-a incetat ; ei con
\.inuă pe cale legală, sub conducerea lui C h i ri ţă Bălineanu in calitate de vicepreşe
dinte al Comitetului Executiv al Partidului Co mu n ist din România şi a lui Fotache
Doroj an, în calitate de secretar al partidului. Activitatea lor vizează in pl"i mul
rind m en ţ i n erea organizaţiilor muncitoreşti şi con ti n ua rea propagandei comuniste
în rîndul muncitorilor şi mai ales al ucen i ci l or, ca elementul ce l mai accesi bil.
Datorită supraveghcrii poliţiei, s-a înfiinţat un club sportiv «Natura». Acest
club este o organizaţie pur comunistă condusă de tînărul comunist 1. Balaban .
Caracterul aparen t sportiv î i g a ra ntea ză dc.."'CamdaJtă o nei n l rli'ruptă activitate poli
tică fără a fi tulburată de po li ţ ie. . . ln rindurile membri lm· C'i s-au organizat grupe
care au rolul de a f ace propagandă ş i a pregăti ucenicii pe linia luptei de clasă.
l nsă, d iferite grupe sînt conduse de ucenici comunişti : Vasiliu Neculai, Rotundu
Gheorghe, Mihalcea D. Ioan, Savin Ioan, Manolache Stratula l şi Mo ra r u Nicu. Ct>i
amintiţi fac pa1·te in acelaşi timp şi din comitetul executiv al «cercului tineretului
soc i ali st>•
In l egătură cu iormm·ca grupelor au fost aleşi şi diferi ţ i delegaţi şi oameni 'de
în cre dere pentru fabrici în scopul de a acorda o m are atenţie' muncitorilor neorga
niza ţ i politiceşle pentru a-i cîştiga la i dei le comuniste. Că in a cea s t ă direcţie nu se
lucrPază zadarnic se vede şi din faptul că adep ţ i i organizaţii lm· pro fes ion al e din
G a laţi menţin legături, după cum s-a constal,ll, cu ad e p ţ i i comunişti de la Bucu
reşti. Astfel, în ultimul timp, s-a primit la Galaţi d in partea fracţi unii comunist('
din jUI'ul rev i ste i "Socialismul'· din Bucureşti un pachet declarat drept corespon
dPnţă �i conţinînd de fapt di fer i te broşuri. AcPste cărţulii tratau diferite probleme
legate de Internaţionala a III-a.

După cum s-a amintit mai sus, activitat('& comunistă din Galaţi n u s-a oprit
aici. Din iniţiativa lui Gheorghe Tanase, 1. Arhip, Alexandru Costescu, Gheorghe
Munie><m.u ş.a. s-a înfiinţat pe linogă Banca <.Casa popOJ,ttlU!i» din Bucureş>t i o secţi<·
care din 1 919 şi pî n ă acum a izbutit să strîngă peste un milion de lei. Cu aceşti
bani s-a cumpărat la Galaţi un loc pent ru construirea unei case a poporului. In
această clădire urmează să-şi aibă sl" d iu l toate organizaţiile muncitoreşti
şi profesionale a căror act i vi t a te se bazează pe principiul luptei de clasă. L
mulComitetul Executiv al aceSitor organizaţii, a l c ă tuit din comunişti, neffii
ţ umHi cu rezultatele de pină acum, reflectea ză asupra celor mai eficace mij loace
pen tru cîştigarea elementelor din rîndurilc muncitorilor la ideile comuniste. Con
cluzia a fost că acest ţel ar putea fi atins cu a j u torul unei cooperative munci to

�liticc

t

reşti. tn acest scop şi sub pretextul de a uşura traiul munritori lor din sindicate
prin re duce rea preţurilor la alimente s-a în f i in ţ at o coopera i vă care să continuie
pe cea dinai n te de război ce purta n umele «Poporul muncito•·.. . I n această coope
ra-li vă e-xista o bi blio tec ă şi o secţie pe ntru dif.uza.rea publlcaţiHo;- comuniste.
Astfel, muncitorii care nu pot cumpăra cărţi şi publicaţii cu conţinut revolu
ţionar în organizaţiile profesionale, le pot procura de la Cooperativa de mai sus.
Numărul membrilor din mişcarea comunistă, asociaţi în c ad rul organizaţiilor
de mai sus şi ma i cu se-a mă !n Cercul ti neretulu i socialist se estimează azi Ia 1000.
In prezent, activitatea lor se reduce Ia o propagandă intensivă cu scopul de a reor
.:aniza sindicatele cu aj utorul elementelor comu ni ste. Pentru aceasta, se difuzează
o mare cantitate de
de propagandă, iar !)rin con trabandă se transportă
diferite reviste comuniste mai ales din G erman ia" .
Consulul cehoslovac îşi incheie raportul cu anumite referiri privind mişcarea
comunistă din ţările vecine României.

material

I. CIUPERCA
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postelnic ; Gavril Mavrodin postelni.c ; Ursache Davidin postelnic ; Costanttn Luca
postelnic ; Vasile Başotă ; Ioniţă Hăbăşescul ; Ştefan BurgheZi ; Toader Manole ;
Iordachi Nănescul 4 ; Ion Zmucllă ; Andronache Hortolomi ; Costandache ; Ion. . . . 6 ;
Sandu.l Roşca 6 ; Ion Moman 4 ; Vasile Busu<ioc> ; Manole Pascal ; Iani Popăscul ;
Ion Canano ; Mihalache Pilat medelnicer ; Costandin Lonă 4 ; Toa.der Gurca ; Şte
fan Bosăie ; Andrii Hărmeziu ; Vasile Tănase ; Tudor Scorţăscu ; Gheorghi Cheşco ;
Pătre Ch işco ; Grigore Başotll ; Lupu.l T. . . . . ; Sandul Pelin ; Toader Arbure ;
Todir C. . . • . 2 ; Ursache Hărmeziu : Pavăl Vllrnav ; Gligoraş Pilnescul 4 ,· Ion Co
coran ; Andronache M . . . . . 2 : Ion Zugrav ; . . . . . 2 ; Mihalachi Dima 4; Ianache Ne
f}ruş ; Ioniţă . . . • . 2 ,· Ştefan Lepădatul ; Sandul Başotll ,· Vărlan ; Todir Goian ;
Ion Pisoţchii ,· Iordachii Prăjescul ; Costantin Brăntăian ; A postol căpftan ; Cos
tandachi ; Ion Ţopa ; Carp căpitan ,· Gheorghii Clucerescul ; Lupu.l sin Manolache
{ ?) ,· Grigori căpitan ; Ioniţă Chirca ; Costantin cdpitan ; Velişi.co Dabt;a ; Ianachi
căpitan ; Todir Huşan ; Costantin Talpăş ; Cost< antin > Cor • . . . 2 ; Barsan Negruţ ;
Andrii Chişca ; Vasile Mutul ; Adam Bumbuşan (?) ; Ion Bosiiie ; Ion Racliş ; Afteni
Racliş ; Gavril Bunar; Anghelite Golan ; Todir Darie ; Ştefan C . • . • . 2 Mthai Ca
tiche ; Nicolaiu Idricean 4 ; A . . . . . 4 Stratin ; Neculaiu Stratin ; Todir pivnicer ; Ga
t•ril Fidescul ; M ihalache Cihan ; Ion Timircan ; Gheorghiţă Potlog ; Vasite Că
potescu ( ?) Păt raşcu Logan 4.

Arh.

St.

lluc.,

M icrofilm!'

Turoia,

T.S.M.J\.

3253

(1),

R,

I V,

c.

213-221.

1 Dal.area documentului s-a făcut tinind cunt dC' unele elemente din textul
LuJX"t':;c şi d i n cel !'umânesc. J n ven>i'l.LI'lCia române.a6Că se vorbeşre de stringerea
z.aharel<"i ,.anulllli şasă7.eci şi doi", care <"Stc anul 1 162 după crolliOlogia turcească,
şi 1 748-1749 duţă cronologia c reş t i n ii . Text u l turcesc prec i zează numele domn u lui
Constant in bey, deci Constantin Mavrocordat 1n domnia a treia din Moldova

(apr.

1 748-:!1 au.g. 1 749).
2 Loc greu de citit.
3 Lipseşte nu mel e ar pu!C'a fi cgumC'n
4 Citire p·robabilă.
5 Numai i.niţiala.
6 ln loc de sigiliu a fost pus dc�o:et u l
,

tot

Pahumic

de

la m-1-ea C uş ul a .

a.
< Ante 6-15 iul. 1 749 (1162 regeb evrJ> 1•
Mitropolitul, episcopii, egumenii şi boierii mari şt mtci din Moldova se plîng
impotriva Zazilor, care s-au aşezat în ţarli, asuprind, jefuind, omorind, încît unele
sate din Ţara de Jos, spre Tecuci, Galaţi şi Foc,ant, s-au l'isipit, # cer să fie
indeplirtaţi.
Prin aceastll preaplecată scrisoare, cu acea de robi indrăznire, ariltiim, fntru
adevllr jalba noastrll la pămăntul de supt picioarele înlilţimii tale, noi ldcuitorii
din pămăntul Moldovii, cum sliraci< t>rae.li necontenit să calcli şi sli jăfuescu, şi
să bat, şi să omoară, şi să silesc fămeile şi fetele lor, şi cu toate altele nesuferite
răutăţi, de către unii din laji - din care pricină, neputînd a mai suferi, cătet•a
sate la partea ţlirii de Jos, despre Tecuci, Galaţi şi Focşani, cu totul s-au risipit,
şi s-au pust iit - a căror fapte cîte s-au putut arăta{ tăi şi anume :

In tai u n M ehmet Calioagi 2 lJuzatul, nepotul lut Hagi Mustata, di la 25 b iulu c,
cu tovarăşii săi : Isăr Ibraim şi Imamoglu Apdula, comnat Buzatului, şi Cobuzoglu
Ali, di la 64 buluc, şi Mustata Sapsăzoglu Hagi Hasan, şi cu Mehmet di la Bîrlad,

la vremea culesului Nicoreştilor, au tliiat capul unui bu.tcar, ce lucra la meşteşugul
lui, cu iataganul, �i au împuşcat pe doi feciori de boer - unul Costandin, feciorul
Cosmii Conache, şi altul Toader Darie - şi pe altul Ion, Z-au injunghiat, şi pe
c eas cu t o ţ i i au murit. ;V/ai săntu şi alţi tovarăşi ai lor anume : Ghenci Ali Burnu-
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RECENZII

o informaţie riguroasă şi o apreciere reală

a faptelor petrecute în urmă cu peste
cinci secole.
In Incheiere, S teven _ Run ci ma n reface tabloul fostei capitale bizantine după
cucerirea ei de către turci, incercind să redea semnificaţi ile reale ale acestui eve
niment şi influenţa lui asupra evoluţiei ulterioare a i storiei Europei.

Lucrarea, aşa cum am ma.i aa-ătat, e&te hrne d.ocuimen.tată, echil ibrată din
punctul de vedere al bogăţiei de fapte is.toriee, sus.citînd interesul cititorului prin
stilul elevat şi probitatea ştiin ţifică recunoscută autorului ei.

Pentru noi, meritelor lui Steven Runciman, li se adaugă şi cele ale lui Alexan
dru Flian, cel care a tradus şi îngrijit ed i ţ ia românească, aducind, de asemenea,
precizări interesante asupra unor fapte sau concluzii stabilite de istoricul englez.
Aşa de pildă, Alexandru Flian completează in postfaţa lucrării ştirile referitoare
la răsunetul evenimentdor din mai 1453 în Ţările Româneşti, precizînd care este
adevăratul răspuns ce trebuie dat unor întrebări ridicate de tratarea temei mono
grafiei pe care o prezentăm.
Confruntind diverse izvor:re şi apoi alăturind concluziile rezultate acelora for
mulate de Ste.ven RunciiTkm, Alexandru Fldan evidenţiază uruele in•U>np retărl echi
voce ale cercetAtorului englez, demonstrind, atunei ci nd acest lucru se impunea,.
că lucrarea are şl unele limite, fără a u ita insă să recunoască originalitatea moda
lităţii interpretative a autorului.

Lucrarea este însoţită de două anexe care discută principalele izvoare privi
toare la istoria căderii Constantinopolului şi unele date referitoare la bisericile
acestui oraş după cu cer i re, ambele interesînd în egală măsură cercetătorii acestor
probleme. Notel e , bibliografia şi indicii de nume şi locuri de la sfîrşitul volumului,
precum şi hărţile şl ilustraţiile din cuprinsul lucrării intregesc lista instrumentelor
ajutătoare cercetArii.
ANGELA ENGEL

UHEORGHE BUZDUGAN şi GHEORGHE NICULAIŢA : ,.Medalii şi plachete romd

neşti", Ed i t . Ştiinţifică 197 1 .
A apărut la sfîrşitul anului 1 9 7 1 , l a Ed itura ştiinţifică, într-o ţinută grafică
ireproşabilă, lucrarea lui George Buzdugan şi Gheorghe Niculiliţă "Medalii şi pla
chete romdneşti". Iniţiativa tipăririi de către această editură a unui catalog meda·
listic, util atit specialiştilor, dar mai ales masei largi de amatori, este lăudabila.
Medaltile vechi romdneştt sint documente şi ca orice document stau mărturie vre
murilor de demult, luptei celor ce au locuit pe meleagurile romdneşti s?i subziste
şi să-şi impună fiinţa în fata celor din afară. Medaliile romdneşti contemporane
conse mnează pentru vittorime fapte memoriabie ale oamenilor de acum, lupta lor
plină de dlfrulre şi abnegaţie pentru com;truirea unei societăţi pentru care s-au
jertfit marii noştri înaintaşi.
Partea intii a lucrării cuprinde şase capitole : primele două fac un scurt, dar
instructiv istoric al medaliei şi prezintă monedele şi medalioanele romane de pe
teritoriul Daciei ; următoarele patru prezintă medalia de la Mihai Viteazul pînii
in zilele noastre.
Partea a doua a lucrării cuprinde tabelul medaliilor şi plachetelor româneşti,
bătute intre anii 1 600 şi 1971. Lucrarea are merite incontestabile, fiind rodul pa·

siunii şi vastelor cunoştinţe ale autorilor, dorinţei acestora de a umple un gol în

literatura medaltstică românească. Adeseori în lucrare se dau informaţii amd·
nunţite in legătură cu o personalitate sau un eveniment care au prilejuit baterea
unei medali!. Aceste informaţii au necesitat, prin vastitatea domeniilor la care se
referlJ, o intensif muncă pentru documentare, pentru sistematizarea şi prezentarea
datelor mai semnificative ale momentului imortalizat.
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Cu toate meritele
de care vorbeam, constatllm unele neajunsuri ce ţin de
�!«tarea materialului şi structura generalii a lucrllrii, de exprimarea neingrijitll,
:te interpretarea unor reprezentllri de pe unele medalii.
Dupif titlul capitolelor este de presupus eli autorii au intenţionat si! prezinte
�liile crmwlogic, intenţia precizatll de altfel la pagina 13 : "Ne-am strllduit
!:fi. pe lîngă prezentarea strict cronologicll a fiecllrei medalii, sif înfliţişllm şi eve
nimentul care a determinat baterea ei". Cu toatlf aceastif intenţie declaratlf, fn
mpitolele III, IV, V, şi VI, autorii sînt consecventi criteriului cronologiei stricte,
inlroducfnd unele grupaje tematice (medaliile comemorative ale lut Eminescu,
medalifle domnitorilor români, medaliile lui V. Alecsandri) care, deşi sînt bune
concepute, nu-şi glfsesc locul într-o lucrare astfel structurati! şi care ii submi
nt'ază unitatea.
Aşa se face că în capitolul rezervat medaliilor �de la Mihai Viteazul la Al.
1. Cuza" se intilnesc unele blltute în 1905, 1943, 1959, 1964 (pag. 35-37 ). In capi
tolul al IV-lea "Medalii şi plachete bătute intre anii 1866-1944" este cuprinslf şi
o medalie blltutif fn anul 1964 (pag. 108), iar în capitolul rezervat anilor 1945 . 1970
Pste introduslf şi medalia lui N. Creţulescu, blltută în 1943.
Pe alocuri se manifest/! superficialitate in documentare, în interpretarea re
prezentărilor de pe unele medatit şi plachete. Astfel la pag. 91 este prezentati! una
din plachetele blltute - dupif modelul lui C. Popescu - cu ocazia restaurllrii bise
ricii Trei Ierarhi din Iaşi. Este vorba de o plachetă pe reversul căreia, deasupra
unei legende pe şase rinduri, este gravată vederea generală a bisericii, iar in
partea stfngif a acesteia o reprezentare heraldică - un stejar fn rl1dăc!ni.le căruia
sint doulf scuturi cu stemele Moldovei şi Munteniei. Interpretarea acestei repre
zentiiri este clari! şi pentru un neiniţiat. Cu totul eronat o prezintii autorii ,.iar
in partea stfngă (stînga plachetei, n. n.) stejarul lui Eminescu din grlfdina Copou,
la rlfdlfcina cllruia sint aşezate două scuturi, cu stemele Moldovei şi Munteniei•.
Comentarftle, cred, sînt inutile. Şi, spre regretul nostru, asemenea exemple, care
atestă superficialUate in documentare mai sfnt : la pag. 207 - sint citate confuz
prevederile articolului 4 din legea monetară din 1867 : La pag. 77-78 afllim cu
surprindere că Vasile A lecsandri .,s-a nllscut la Bfrlad" cii "a activat intens pentru
Unire, scoţfnd România literară (1885) prin care a putut face o intensll propagandă
pentru fi!urirea independenţei" etc., etc.
Recomandăm autorilor sll revadă exprimarea de la pag. 158, 1 6 1 , 166, 200 etc.,
exprimare ce poate stirni confuzii, mai ales la fncepiftori.
Este de apreciat faptul că autorii au clfutat si! reproducll medalitle pe baza
criteriului estetic - al realizllrii artfsttce - şi al mesajului transmis generaţtilor
actuale de fiecare pteslf şi, fn linii generale, au reuşit.
Menţionăm ca o inconsecvenţă, faţll de criteriul anunţat, reproducerea unor
medalii uniforme din punct de t•edere al concepţiei şt execuţiei. In capitolul al
VI-lea, avem impresia cil ne sint prezentate unele piese trase la şapilograf, exe
cutate conform unor STAS-uri, ori arta medaliei refuzli selectarea valoricli a pie
selor astfel conceputli (a se vedea medaliile jubilt.are ale liceelor M. Viteazul
din Bucureşti, Nicolae Blilcescu din Craiova, Nicolae Blllcescu din Piteşti, Vasile
Alecsandri din Galaţi, G. Bacovia din Baclfu, care au reprodusă pe avers cllfdirea
liceu.lui, tar pe revers scris centenar şi anii jubileului, far la trei din ele şi det,iza
,.Pentru desvoltarea ştiinţei şi culturii".
Aici, lucrarea lascl să se înţeleagă şi faptul eli arta medalie i este practicată
întfmpUftor, eli aceastll preocupare se găseşte la periferia preocupllrilor multor
graficieni.
Mai semnallfm faptul că medalia sportivă apare fn lucrare in mod sporadic,
eli nu este reprodusă decit o singură medalie, care vorbeşte despre tumultul dez
voltlfrii industriei româneşti din ultimii ani, că la sffrşitul capitolului al V-lea
sfnt reproduse, şi nu ştim cu ce intenţie, medalif consacrate "unor oameni politici,
oameni de afaceri ş.a.", care "reflectă viaţa politiclf a ţlirii, luminile şi umbrele
aruncate asupra ei de aceste personalităţi". Urmeazlf personalitlfţtle : Ion Brllteanu,
D. A. Sturza, Tache Ionescu, Al. Marghfloman, Const. Argetofanu şi altele.
O ultimii remarclf în legătură cu partea finală a lucrlfrii ,.Tabelul medaliilor
şi plachetelor româneşti, Mtute intre anii 1600 şi 1971". Allfturi de unele greşeli
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(pag. 248, medalia inaugurilrii Universităţii din Iaşi din 1897, în loc de medalia
inaugurării palatului Universităţii din Iaşi), care pot fi puse pe seama redacţiei,
evidenţiem sărăcia informaţiilor legate de unele piese medalistice, o oarecare lipsă
de sistematizare (pag. 251-252, placheta bisericii din Sinaia, pag. 268 medaliile
Uz. Dobreşti, pag. 270 medalia Congresului internaţional de istoria medicinei etc.),
cit şi lipsa unor piese (medalia Cmlgresului naţional de Motoc,·os, Sibiu 1932, idem
Rraşov 1931, Medalia societăţii de sport şi muzică din Iaşi, a voiajorilor comer
ciali etc.) sau menţionarea unora la alt an decit cel al apariţiei (Ex. : Medalia
1 . I. . Caragiale, bătută în 1962 este trecută la medaliile anului 1959).
Dorim să fim bine inţeleşi de autori. Nu am semnalat decît urlele stridente
fla grante elin lucrare şi n-am făcut-o nici intr-un caz în scopul minimalizării
t•alorii acesteia.
,.Medalii şi plachete româneşti" se va prezenta, credem, intr-o ediţie ret'izuită
�i adăugită, la nivf'lul impus de ştiinţa în numismatic-a contemporani!.
G EORGETA CRACIUN
ANDONE CUMPATESCU

GHEORGHE MATEI, Dezarmarea în contextul problemelor internaţionale şi
atitudinea Romdniei (1919-1 934), Editura Academiei Republicii Socialiste Româ
nia, Bucureşti, 1971 , 305 p.
Abordarea unei asemenea teme atrage după sine, o dată cu dificultăţile ridi
cate de o documf'ntare cit mai completă şi o tratare cît mai apropiată de intt'nţiile
care au generat această întreprindere şi întrebarea dacă aşa, şi nu altfE'l, trebuia
tratată chestiunE>a în cauză, în vederea înscrierii unei adevărate contribuţii la
elucidarea unor pagin i de istorie românească şi universală. Intrebarea este firească

dacă avem in vedere multiplele aspecte şi uneori chia1· nuanţe ale acestora, ridi
cati' dP încercarea unei tratări monografice a dezarmării în contextul problemelor
i nternaţional!' şi a atitudinii României faţă de aceasta, dintr-o perioadă poate prea
<Jglomerat ă de> eveon hnen te ou semnificaţii rnadorP pen.tru Pvol uţia vieţii in<terna
ţionale.
Autorul lucrării la care ne referim a reuşit, conside1·ăm noi, să soluţioneze
problC'mele, dacă nu toate atunci cele mai importante, reieşite din cercf'tarea
lemf'i arătatP. Pe baza unei documentări serioase, efectuată în arhivele din ţară
şi străinătate, căreia i-a fost adăugată stăruinţa şi priceperea autorului de a corc•la
in forma ţia oferită de documentul de arhivă cu cea cuprinsă in lucrările de spe
cial itate deja publicate, Gh. Matei a elabora t prezenta carle consacrată analizl'l
uneia din laturile esenţiale ale vieţii internaţionale din perioada 1919-1934.
Volumul incepe cu expunerea problemelor dezarmării şi securitălii interna
ţ ionale di ntre 1919-1932 şi poziţia României în acest context, făcindu-sC' o suc
cintă relatare a evoluţiei paralele a antagonismelor apărute intrf' marile puteri
curopPne şi a problemei păcii şi războiului, din perioada de dinaintea şi din
llmpul primului război mondial, evidenţilndu-se faptul că in timpul desfăşurării
acestuia problema dezarmării a căpătat contururi tot mal pr<'cisP, avînd un răsu
net d<'osebit în rindul opiniei publice internaţionale.
Stabilind legăturil intre dezarmare şi securitatea colectivă, după CE' Pactul
Societăţii Naţiunilor fo1·mulase deja textul care stătea la baza discutării ches
tiunii dezarmări i, autorul rpdă stadiile succesive ale acC'stei probleme, oprindu-se
pe rind asupra activităţii Comisiei pregătitoare a Conferinţei dezarmării. insistînd
asupra cal·ac lPrislicilor relaţiilor i n ternaţionale şi a problemE'i dezarmării în vre
mea crizei economice din 1929-1933, evidenţiind, in sfîrşit, amplificarea tendin
ţelor opiniei publice mondiale tn favoarPa dezarmării şi a păcii după cP acţiunile
desfăşurate in vedE'rea rezolvării acestei probleme şi a pregătirii unei Conferinţe
mondiale consacratf' el, rămăseseră fără rezultate pozitive.
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tarea acestor chestiuni, autorul are tot timpul în vedere preocuparea,
•lllillr.:A tn introducere, de a sublinia atitudi nea şi aportul efectiv al ţării noastre
terea şi eforturile de realizare a dezarmării, deşi disensiunile şi contra
. 'te după prima conflagraţie mondială intre marile puteri atrăgeau după
din această perioadă, tendinţa unei noi curse a înarmărilor.
Ptl!Dillere,a hotărîtoare în economia lucrării, cum era şi normal, o deţine rela
ărilor Conferinţei dezarmărli, pe etape, încadrindu-se toate încercările
,_�pt.;a� spre soluţionarea problemei dezannărid 1n p-erimetrul împrej,urăr!ilor şi
t"-ao;::men:tel,or internaţionale. Autorul surprinde, cu această ocazie, legătura intre
relaţiilor intre ţări şi desfăşurarea lucrărilor indreptate spre stabilirea unUi
eral de pace, fixînd locul diplomaţiei româneşti şi activitatea acesteia,
tul diferiţilot· oameni politici şi diplomaţi români in această direcţie.
capitol special al lucrării se ocupă de convenţiile privind definirea agre
semnate la Londra în iulie 1933, după care sînt discutate ultimele acţiuni
să rezolve problema dezarmării, pînă la părăsirea de către Germania, în
p!l":&;::::;on'
:>
e 1933, a Conferin ţei dezarmării, moment după care se poate vorbi de
definiliv al acesteia.
fapt, în intenţia autorului a sta t preocuparea, dictată de realităţile eve
,...."""'� ""o
" r discutate, de a înfăţişa nereuşita eforturilor desemnate să realizeze
.,..,.e
..."",,r a şi poziţia României faţă de toate acestea. Şi, dacă ar fi numai atit,
a încă afirma că l ucrarea de care ne ocupăm reprezintă o contribuţie la
(:.::o;l$b�a unor aspecte dominante ale relaţiilor internaţionale.
tea este însoţită de un indice de nume de persoane, unul de nume geo
un altul de instituţii, întreprinderi şi asociaţii şi, în sfirşit, un indice de
reviste şi agenţii de presă, toate înlesnind folosirea informaţiilor cuprinse
'le ei.
GH. I. FLORESCU

DR.

M'IHA:I

FATU, DR . ION SPALAŢIDLU, Garda de fier. Organizaţie
de tip fascist, Editura politică, Bucureşti, 1971, 430 p.

ultimul timp, deşi contribuţiile la elucidarea unot· aspecte ale organiza
sau curentelor profascisle şi fasciste manifestate în viaţa social-politică a
'ei au sporit, necesitatea elaborării unei lucrări care să abordeze această
in totalitatea ei devenise tot mai evidentă. In cadrul preocupărilor îndrepspre soluţionarea celor mai diversP probleme de istorie contemporană, trata
apariţiei, evoluţiei şi dispariţiei Gărzii de fier, cu intenţia - mărturisită de
·
de a insista asupra factorilor care au contribuit la crearea şi întreţi nerea
· organizaţii fasciste, subliniind trăsăturile şi tendinţele f'i caracteristice, ca
raporturile acesteia cu fascismul i nternaţional, reprezintă nu numai o primă
are de cunoaştere a Gărzii, ci şi o întregire a tabloului vieţii politice şi
e româneşti din perioada cuprinsă între cele două războaie mondiale. De
lucrarea de faţă, cu toate că, pe de o parte, nu înfăţişează decit laturile
leristice Gărzii de fier, schiţtnd pe de altă parte numai principalele aspecte
Juplei antifasciste, răspunde, prin publicarea ci , şi nu numai prin aceasta,
� cerinţe stringente formulate de istoriografia românească actuală.
Plecînd de la prezentarea transformăt·ilor survenite după primul război mon
şi mai ales a modificărilor de ordin politic suferitP de societatea românească
această perioadă, Mihai Fătu şi Ton Spălăţelu refac cadrul în care au apărut
au activat primde organizaţii diversioniste.
Desigur că, o succintă analiză a organizaţiilor care au prt>figurat apariţia
Giczii de fier era impusă de planul general al lucrării. Şi, după ce s-a făcut acest
lucru, încadrîndu-se totul în evoluţia situaţiei politice generali". autorii reuşesc
surprindă trăsăturile definitorii acelor cm-ente a căror manifestare putea fi
semnalată pentru prima dată în viaţa social-politică a României.
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I ntrucit se stabllise deja că mutaţlile petrecute in evoluţia generală a ţării
atrăgeau după ele incercarea claselor conducătoare de a menţine vechile stări de
lucruri cu aj utorul unor noi organizaţii, opuse mişcărilor revoluţionare, autorii
pornesc, pe bună dreptate, de la această constatare atunci cînd explică apariţia
numeroaselor organizaţii de dreapta din per ioad a 1922-1923, reuşind in final să
întărească această concluzie, in sprijinul căreia aduc noi dovezi.
După o scurtă caracterizare a Ligii apărării naţional-creştine şi a inceputu 
rilor activităţii lui Corneliu Zelea Codreanu, lucrarea se opreşte asupra consti
tuirii, in iulie 1927, a Legi unii Arhanghelului Mihail, scoţînd in evidenţă atit di!e
rE'nţa mare ce exi&ta 1ntre această Ol'g'anizaţie şi i·n.teresele !T1.3LSelor de oameni
al muncii, cit şi neputinţa el de a se impune in v i aţa politică a ţării. Discutind
programul şi princLţiHe legion<��re, in oozu:l in care acestea pot fd numi•te a!jlll , cei
doi autori evidenţiază faptul că legionarii, cullivînd anticomunismul, antidemocra
Lismul, i raţionalismul, cultul morţii şi antlculturalismul s-au situat permanent pe
poziţiile trădării Intereselor naţionale ale poporului român. Urmărind apoi acti
vitatea Gărzii, ca şi sprijinul de care se bucurau organizaţiile de extremă dreaţtă
şi de dreapta din România, atît în ţară, cit şi in străi nătate, lucrarea remarce
şl cu această ocazie că legionarlsmul ajunsese să constituie un grav pericol pentru
poporul român, pentru independenţa Ş i suveranitatea ţării. Şi aceasta cu atit mai
mult, cu cit, numărul organizaţiilor fasciste creşteau, deşi in rîndurile Gărzii ince
puse un Inevitabil proces de descompunere.
Refăcînd cadrul creşterii pericol ul ui fascist, Mihai Fătu şi Ion Spălăţelu
relevă in acelaşi timp şi acţiunile revoluţionare ale maselor, conduse de Partidul
Comunist RomAn, care au militat pentru unitatea de acţiune a tuturor forţelor
patriotice, pentru democraţie, Independenţă şi suveranitate naţională, pentru Fron t
popular antlfascist.
Continuind a urmări evoluţia acestei organizaţii, autorii stăruie asupra alE'ge
rilor din toam na anului 1937, moment in care Garda a fost recunoscută ca partid
politic de guvernămint, remarcin d totodată consecinţele instalării guvernului Goga
Cuza care a favorizat ascensiunea fascismului pe plan Intern, dind speranţe cercu
rilor politice progcnnan e pentru o întorsătură a polltLcii externe a României in
direcţia Germaniei.
Instaurarea dictaturii - militare - fasciste şi crearea statului "naţional
legionar" sînt evenimente pe care Mihai Fătu şi Ion Spălăţelu le încadrează in
contextul vieţii politice interne româneşti, judecate apoi, pînă la în lăturarea Gărzii
de fier din viaţa politică a ţării, numai in legătură cu mersul politicii i nterne şi

externe a ţării.

Lucrarea la care ne referim se incheie cu prezentarea ultimelor încercări de
reîncadrare a elementelor fasciste in desfăşurarea vieţii politice, reliefîndu-se, CII
acest prilej, tncă o dată, neputinţa forţelor reacţ ionare d e a schimba cursul impla
cabil al dezvoltării ţării in direcţia eliminării tuturor tendinţelor şi curentelor stră
i ne de interesele vitale ale poporului romAn.

Autorii nu şi-au propus să clarifice toate aspectele ridicate de abordarea
acestei probleme. Cercetările ulterioare vor completa, credem, studiul temei in
discuţie. Indiferent însă de ce se va mai Intreprinde in această direcţie, volumul
de faţă va rămine o contribuţie importantă la clarificarea unor probleme a căror
cunoaştere se impunea şi, trebuie să recunoaştem, meritul autorilor este cu atit
mai mare, cu cit, stabilind caracteristicile renerale ale evoluţiei şi activităţii Gărzii,
au Indicat astfel direcţiile viitoarelor cercetări legate de această temă.
GH. 1. FLORESCU

BOTOŞANI, FILE DE ISTORIE REVOLUŢIONARA, lucrare editată de Secţta
de propagandli a Comitetului judeţean Botoşani, - al P.C.R., în anul 1911.
Remarcăm cu mindrie şi satisfacţie col egială faptul că la Botoşani au apărut
in ultimul timp o seamă de l ucrări, scoase cu for ţ e proprii, care face cinste sîrgu-
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incioşilor "editori". Fără aportul unul centru universitar sau academic şi fără
o tradiţie editorială, colegii din acest oraş "uitat" al Moldovei concură alături de
aHe centre la îmbogăţirea permanentă a scrisului ştiLnţific, istoric indeosebi.
In cele ce urmează ne vom referi la lucrarea amintită cu intenţia de a-l face
o bine meritată prezentare in paginile publicaţiei noastre. Conceput ca o culegere
de articole, volumul Botoşani, file de istorie revoluţionarii, este rodul muncii unul
valoros colectiv de autori, care prezintă celor interesaţi in studierea Istoriei locale
şi naţionale o reuşită înmănunchere de probleme ale mişcării muncitoreşti botoşe
nene, precum şi a succeselor obţinute de oamenii muncii din acest judeţ, alături
de întregul popor, pe drumul construcţiei socialismului. Astfel lucrarea se face
utilă atit pentru specialişti, cît şi pentru publicul larg de cititori.
Cele IJ capitole care alcătuiesc sumarul cărţii au făcut obiectul unei sesiuni
ş ti i nţif ice dedicată semicentenarului partidului. Unul din meritele autorilor este
�i acesta de a fi dus mai departe, de a fi concretizat pe un plan mai larg rezul
tatele muncii unei sesiuni ştiinţifice.
Cuprinsul volumului care însumează 235 de pagini este structurat pe leme
diferite, dar care la un loc dau o imagine verldlcă şi unitară evoluţiei mişcării
muncitoreşti şi noilor infăptuirl contemporane ale judeţului Botoşani .
Ne este greu să facem o diferenţiere valorică a temelor ce alcătuiesc această
culegere intrucit fiecare lucrare in parte are meritul ei prin subiectul abordat şi
prin concepţia de redactare.
Totuşi găsim nimerit să exemplificăm cu citeva titluri mai semniClcative. In
acest sens, amintim lucrarea semnată de Gheorghe Ghlnea : Parttdul Comunist
Romdn - stegarul luptei de cinct. decenii a poporului nostru. Articol ce prefa
ţează volumul şi care are meritul de a sintetiza in mod fericit rezultatele luptei
proletariatului român condus spre victorie de către P.C.R.
victorie concretizată
astăzi in succesele tot mal grăitoare ale ţArii noastre pe drumul construcţiei socia
liste la ca.re şi Botoşa.ntii .o�i-au in.scJis merite deosebite ; Cap!JtoLul Ince putur ile răs
pincUrii idetlor soci4liste şi ale organizării potitice a proletartatului pe teritoriul
judeţului Botoşani, semnat de Păun Bratu, dezbate probleme de istorie a mişcărli
muncitoreşti şi socialiste din judeţul Botoşani pentru a doua jumătate a secolului
XIX şi Inceputul secolului al XX-lea. Autorul concepe capitolul amintit ca o sin
teză a momentelor mai importante aducind totodată mărturii inedite din această
perioadă, Istorică a Botoşanllor, ceea ce dovedeşte o documentare riguroasă din
partea autorului. Subiectul poate face obiectul unei lucrări de amploare.
Alte capitole dezbat subiecte ca : Publicaţii socialiste şf democratice botoşi1nene (Gheorghe Jauci) ; Clopotul - tribună de luptă a P.C.R. - in anii tlegalt
tllţit (Nicolae Cintec) ; Figuri de mtlftanţt revoluţionari a căror t•iaţll şi activitate
se leagă de judeţul Botoşani (Andrei Cardaş) ; Dezvoltarea economtcll a judeţului
Rotoşani in antl socialismului - perspectfvele dezvoltllrlt judeţului nostru in noul
cincinal (Dumitru Breabăn) ; Dezvoltarea culturii, fnvllţllmfntului şi activităţii de
ocrotire a silnătăţii fn judeţul Botoşani in anii construcţiei socialismului (Mihail
Burlacu).
Alte capitole ale culegerii sint semnate de Ion Papară (organiz. P.C.R. a jude
ţului Botoşani la a 50-a aniversare a partidului) ; Miron Doboş, referitor la miş
carea grevistă a muncitorilor din Botoşani ; Simion Raţă, despre democratizarea
aparatului de stat in judeţul Botoşani. . . ; Gabriela Gheorghlu, despre răscoalele
ţărăneşti de la 1907 in judeţul Botoşani, ş.a.
Autorii s-au străduit şi au reuşit, in cea mai mare măsură să conceapă o
lucrare unitară, in eluda faptului că punctul de pornire a fost sesiunea ştiinţifică.
Totodată remarcăm faptul că din punct de vedere al conţinutului ştiinţific lucra1·ea are merite : aduce elemente noi pentru cei interesaţi in studierea istoriei Boto
şanilor, evocă !n acelaşi timp drumul parcurs de clasa muncitoare încă din a doua
jumătate a secolului trecut, precum şi lupta comuniştilor de la crearea P.C.R. '?1
pînă in prezent pentru făurlrea unei Românii socialiste independentă şi suverană.
Evident, lucrarea nu şi-a propus cuprinderea tuturor aspectelor istorice boto
şănene in perioada menţionată, dar, în felul in care este concepută ea constituie
o contribuţie la !mbogăţlrea tezaurului de lucrări istorice. N-ar fi fost lipsil dC'
-

,
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interes dacă volumul conţinea şi ilustraţii, acolo unde subiectele impuneau acest
lucru. Conţinutul tematic şi calitatea lucrării ar fi fost astfel mult sporite.
CONST. OARGA

"MOMENTE DIN ISTORIA UNIUNII TI NERETULUI COM UNIST", Bucureşti, 1972
Eveniment de mare î.rusemnă tate in v.iaţa tineu-etuh.Li român, semicen tenoaTul
Uniunii Tineretului Comunist, a prilejuit o rememorare a principalel01· momente
care definesc istoria de luptă şi de muncă a organizaţiei noastre revoluţionare
sub conducerea Partidului Comunist Român.
In acest climat favorabil se înscriu, cu semnificaţi i profunde pentru tinerii
patriei noastre şi volumele .,File din istoria U.T.C." şi ,.Crearea Uniunii Tinere
tului Comunist", apărute in Editura Politică, sub egida I nstitutului de studii isto
rice ş i social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R. Autorii celor două volume, şi-au
propus şi au realizat într-o excelentă manieră ştiinţifică prezentarea principalelor
etape ale drumului de luptă urmat de mişcarea revoluţionat·ă şi democrată de
lineret din ţara noastră. Inceputurile mişcării revoluţionare şi democratice de tine
ret din România, premisele apariţiei acesteia, consemnate pe larg în primul capitol
al volumulu i "File din istoria U.T.C." de către Constantin Petculescu, cercetător
la I.S.I.S.P., sint legate în mod firesc, obiectiv, de tradiţiile progresiste de luptă
necurmată a popocului român pentru eli berare socială, pentru apărarea indepen
denţei şi fiinţei sale naţionale. Tînăra generaţie, prin dinamismul şi receptivitatea
sa la i dealurile de li bertate şi dreptate socială, la Ideile novatoare, s-a dovedit a
fi, în decursul veacurilor, un puternic factor al mersului înainte al societăţii româ
neşti. Este subliniată nu numai continuitatea tradiţiilor luptei t·evoluţionare a
predecesorilor, ci şi ridicarea lor de către noile generaţii de tineri pe o treaptă
calitativ superioară. In acest context, crearea în mai 1921 a Partidului Comunist Ro
mân, a avut o pu�C[lnică înriuril'e asupra evoluţiei ulterioare a mişcării revolu
ţionare şi democratice a tineretului . Din acest moment problema tineretului avea
să se situeze în centrul preocupări! mişcării comuniste, partidul ingrijindu-se
îndeaproape de formarea şi educarea tineretului in spiritul principiilor comuniste,
de atragerea şi antrenarea lui la lupta grea, dar nobilă pentru transformarea revo
luţionară a societăţii româneşti.
Apariţia Ol'lgladl izaţj!C'i marxist-Leniniste a tinPretuLu� dLn pa�l'ia noas l1·ă, I ra 
tată î n cel d e a l doilea capitol al lucrării amintite, este reluată _ d e acelaşi autor,
C. Petculeoscu. in volumul " Crea•rea Uniunii Tinerelului Comunist", întocmit pe baza
unui bogat şi variat material documentar. Ideile fundamentale ce străbat această
lucrare subliniază pregnant faptul eă crearea organi zaţiei unice, marxist-leniniste
de tineret a fost rezultatul unul proces complex, indelungat, jalonat de-a lungul
anilor de o serie de momente modak care le-au însufleţit ş i determinat în mod
hotărîtor.
Uniunea Tineretului Comunist a apărut şi s-a dezvoltat ca una dintre cele
mai importante organizaţii de masă ale partidului, care trebuia să constituie prin
cipala sa rezervă şi izvor de cadre. I n rindurile sale şi-au făcut, de-a lungul ani
lor, ucenicia politică numeroase cadre de bază ale partidului nostru, devotate trup
şi suflet cauzei clasei muncitoare, poporului din rindul căruia s-au ridicat.
Lucl'8I'ea are meritul

de a...,şi aduce o contribuţie preţioasă la cali fica rea şi

inţclegerea unuia din momentele de seamă ale istoriei semicentenare a organizaţiei
noastre - crearea U.T.C.

Revenind la analiza volumului
toarele două capitole,
univ.
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a tineretului in zilele de foc ale lui august 1944, imprejut·ările în care
Comunist din România şi-a desfăşurat activitatea in această
p
diferită în raport cu etapele anterioare, atit sub aspectele generate de
economică şi politică a României, cît şi sub aspectul condiţiilot· de desfăluptei politice-ideologice şi organizatorice. In marile bătălii revoluţionare,
grele, pline de sacrificii şi jertfe, U.T.C. a încrustat pe răboju! istorici
...,...,,..,.ir.. tradiţii de luptă revoluţionară. In acei ani au fost .făurite pagini glorioase
:.oriei Uniunii Tineretului Comunist, a mişcării revoluţionare Ş i democratice
ânia.

r;;;;�� Ti neretului

vestigaţiile documentare efectuate pc marginea acestei fecunde etape isto
" t reliefarea eforturilor pe care Uniunea Tineretului Comunist le-a depus
şi consecve.n.t pentru crearea unHăţii de aeţ�une a tinet•etului muncitor
pericolului fascist, cat·e alenla la i ndependenţa şi suveranitatea ţării.
treaga sa activitate, prin acţiuni concrete, prin presă şi documentele sale,
�-a înscris în această perioadă în agenda sa de lucru ot·ganizarca luptei
comun contra fascismului, penlm un larg Front popular antifascist, insu
tului un fiet·binte spirit patriotic. Printre tinerii din conducerea U.T.C.
m!:$dirii"" antifasciste a tineretului care au desfăşurat în această perioadă, o
activitate propagandistică şi organizatorică se aflau Nicolae Ceauşescu,
Preoteasa, P-etre Gheor.ghe, Stela Mog�hioroş, Ludo:vic Minschi, Mihai Cio
Manole, Aurel Mălnăşanu şi alţii.
importanţă deosebită acordă autorii problemei privind reclădi rea Uniunii
lllla.!bliUi Comunist, poziţie pe care s-au situat cadrele realiste din conducerea
incepind din ianuarie 1939, subliniindu-se faptul că "organizaţiile de
să lichideze poziţia de neglijare a muncii î n rîndurile tineretului".
ii de partid cu expedenţă în munca cu tineretul a fost alcătuită in
comisie de reorganizare a U.T.C., condusă de Nicolae Ceauşescu. S-a
mdată la elaborarea materialelor privind orientarea politică, metodele
formele organizatorice ale noii organizaţii, la pregăti rea Conferinţei pe
comunişti. Acţiuni similare se realizau la nivelul organizaţiilor
judeţene, proces care a continuat în fabrici şi intreprinderi. prin crea
i de simpatizanţi ai m işcării revoluţionare de tineret, grupuri care
coaslti"tui'e nuolieme de bază ale noii organizaţii.

t==�

Cll_.iPrinţa pentru reconstituirea Uniunii Tineretului Comunist s-a ţinut la
octombrie 1939, într-o casă conspirativă de pe Şoseaua Giurgiului.
organizării U.T.C. a fost prezentat de Nicolae Ceauşescu. Confe
planul de acţiune, sarcinile imediate şi a ales Comitetul Central.
al Uniunii Tineretului Comunist a fost ales Nicolae Ceauşescu.
putere de pătrundere este analizată apoi î ntreaga activitate a
reinfiinţării sale şi pînă la eliberare, în aclivitatea condusă
ilizarea maselor de tineri muncitori, ţărani, şcolari, studenţi,
eliberarea ţării de sub jugul fascist.
ani ai revoluţiei populare" este titlul celui de al cincilea
Bărbulcscu) ne prezintă participarea tineretului, alături
comuniştii, la lupta i nsurecţională d i n august
economiei, democratizarea ţării, eliberarea întregului
_.:im[Jar-ea războiului pină la victoria :finală asupra Ger
care P.C.R. le ridicase in faţa întregului popor
depindea mersul înainte al României libere.
elan şi hotărîre in lupta partidului pentru i nstau
pentru în"făptuirea reformei agrare, pentru demoecaoonu· ei naţionale a făcut dovada înţelegerii de căl
cii ,.Totul pentru front, totul pentru victorie�

utorul - a fost înscrisă acea minunată şi p ·
luntare care va "rămîne in istoria tineretul
tor, dragostei de patrie, trăsături ce
!'!!!lH:. JL H!lmliii:Ue.i..SOct
a" lisie".
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Se stăruie in acest capitol şi asupra problemelor ce privesc reorganizarl'a
U.T.C., corespunzător condiţiilor de activitate legală. "Conducerea organizaţie i co
muniste a tineretului a fost încredinţată unui activ, in frun te cu tovarăşul Nicolae
Ceauşescu, numit secretar general al C.C. al U.T.C.".
O profundă analiză asupra activităţii desfăşurată în anii construcţiei socia
liste de către organizaţia revoluţionară a tineretului, care in urma Hotărîrii ple
narei lărgite a C.C. al U.T.M. din august 1965 şi-a schimbat denumirea in Uniunea
Tineretului Comunist este realizată de către Nicolae Tue, şeful redacţiei de lite
ratură politică pentru tineret, in ultimul capitol al volumului "File din istoria
U.T.C.". N-a fost acţiune mal importantă a clasei muncitoare, condusă de partidul
comunist, la care tineretul să nu fi luat parte activă. De aceea, pentru Unăra
generaţie a patriei noastre este un izvor de mîndrie inalta apreciere pe care tova
răşul Nicolae Ceauşescu a făcut-o de la tribuna Congresului al IX-lea al U.T.C., la
aciresa activităţii constructive a tineretului : "In tot ceea ce s-a înfăptuit in aceşti
ani sînt încorporatc şi energia, priceperea şi hărnicia tinerei genera ţii, care, îm
preună ou întregul popor. n-a precu):eţit şi nu precupeţ�te nimic pentru tradu
cerea în viaţă a măreţului program elaborat de Partidul Comunist Român".

Lărgirea ariei tematice a lucrărilor social-politice specifice tineretului prin
apariţia celor două lucrări analizate sumar î n rindurile dl.' faţă se inscrie ca a
activitate deosebit de meritorie a Editurii Politice din ţara noastră.
Considerăm lucrările "File din istoria U.T.C." şi �Crearea Uniunii Tineretului
Comunist" ca preţioase contribuţii la activitatea de cunoaşterea de către tînăra
generaţie - prezentă şi viitoare - a bogatelot· tradiţii de luptă ale înaintaşilor.
ele constituind Instrumente necesare în îmbogăţirea experienţei de muncă ş i viaţă
a tineretului. Ele vi1;1 ca un răspuns la indemnul secretarului general al P.C.R.,
tovarăşul Nicolae Ceauşescu : "Este necesar să educăm tineretul patriei noastre
in spiritul cunoaşterii şi preţuirii acestor minunate tradiţii, pentru a înţelege că
viaţa de acum este rezultatul multor sacrificii şi cA datoria generaţiei de astăzi
este de a face totul pentru a asigura generaţiilor de miine condiţii ş i mai bune".
Intr-adevăr, cele două volume, temeinice prin tratarea şi tematica lor, consti
tuie un inceput de bun augur, care se cere continuat printr-o susţinută activitate
editorială. In acest context este aşteptată cu mult interes apariţia unei Istorii
complete a Uniunii Tineretului Comunist, lucrare care figurează in planul de
perspectivă a Dnstltutului de studii istorice şi social-politice de pe lîngă C.C. al
P. C. R.
GH. RUSU

GEORGETA CRAC I UN, ELENA PETRIŞOR : Catalog numismatic
Iaşi, 1970
Impllnlrea unui vechi deziderat al Societăţii Numismatice Române. Catalog
cu monezi ce au circulat pc teritoriul României, editat la Iaşi.

La şedinţa Societăţii Numismatice Române din 19 decembrie 1937 preşedintele
de atunci, venerabilul academician şi erudit numismat C. Moisil arată că doreşte
să se realizeze cu OCDZlia jubi.leu.Lui. de 35 de ani ai sooietăţid, ,.publ icarea unor
tablouri de toate categori ile de monete, care au circulat ia noi din antichitate pînă
astăzi".
Se punea, aşadar, problema realizării unui catalog numismatic necesar atit
specialiştilor, dar mai ales colectionarilor amatori, pentru edificarea lor şi pentru
identificarea unor piese numismatice.
Problema a fost pusă de fapt pentru prima dată la Congresul National
de
'
Numismatică şi Arheologie din Iaşi, congres care a avut loc în acelaşi an cu două
luni înainte de sus amintita şedinţă. La acest co111res au fost votate trei dezi-
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dezideratele congresului, din păcate nerealizat, pînă nu demult
·
catalog numismatic (tabele monetare).
Georgeta Crăciun, a avut cunoştinţă de acest deziderat. Cunoa.ş
numismatic realizat în coloborare cu Elena Petrişor, sub egida
l
, ••illlrul
tarie a Moldovei, catalog care dovedeşte apreciabile cunoştinţe

autorilor.
cuprinde două părţi. Prima parte este o introducere cuprinzătoare
geta Crăciun, care trece în revistă principalele perioade din isto
lnsistînd în partea finală asupra problemei inceputului monetăriei
cările lui Cuza Vodă de a introduce in Principatele Unite monedă

bine venită ideia introducerii in catalog a unui minimum de
awnisma>t1că, a unei l.iSite ou abrevilaţiunHe de pe monewe rotrul!llc
şi imperiale, cît şi a reprezentărilor de pe reversul monedelor impevorba de o contribuţie originală in prezentarea abreviaţiunilor şi
••lrillor de pe reversul monedelor. Meritorie este doar ideea prezentării lor
deoarece în Hteratulll n•umismatică actuală asemenea J.ucruri lipsesc.
a doua a lucrării prezintă în două subcapitole monezile antice greceşti,
tine şi dacice, ci't şi mon.edelc "medievale" şi "mod<enne" mai repre
din Europa.
acestei lucrări creşte considerabil prin faptul că este printre puţinele
numismatice adresate şi amatorilor. Ea cuprinde diverse tipuri de mo
diverse perioade, cit şi din diverse zone geografice ale Europei, aşa încît
titui un ghid valOl"OS pentru iniţierea in tainele numi smaticii a începă
dar şi un important ajutor în munca de cercetare a specialiştilor.

A. CUMPANA

"VIITORUL SOCIAL" (1972, 1. nr. 2.)
lmbinînd armonios o serie cuprinzătoare de lucrări din domenii variate, numă
al revistei de sociologie "Vii.ttorul social" este menit ca şi numărul anterior,
dă exigenţelor unui public cît mai larg. Intr-adevăr, apariţia în paginile
a unor articole teoretice generale, alături de studii ce reflectă ample pre
metodologice, sau de rezultatele unor cercetări de teren, prezenţa rubrici
consultaţii, interviuri, recenzii, etc., contribuie substanţial la acoperirea
L!:.:�es•ela>r de lectură a numeroşi cititori.
De remarcat este tn primul rînd faptul că studiile de teren au ponderea cea
însemnată, reflectîndu-se şi în felul acesta tendinţa sociologiei româneşti de a
ancora in concret, de a răspunde eficient unor probleme ridicate de practica
Blilicării socialismului in tara noastră.
De altfel şi studiile teoretice, pe care le vom prezenta sumar in paragrafele
ătoare, reflectă o asemenea tendinţă, abordînd specific aspecte a căror eluci
dare va contribui la înţelegerea unor capitole de interes ştiinţific şi aplicativ
major. Acest lucru este observabil tncă din primile pagini ale revistei, care pre
zintă studiul "Cuantificarea economică", semnat de acad. Manea Mănescu. După
ce studiază un scurlt tablou istoric al preocupărilor in domeniul cuantificării feno
menelor social-economice autorul demonstrează in acest studiu necesiltatea tratării
canil:itative a faptelor pentru dirijarea proceselor economice, insistînd în mod deo
sebit asupra raportului ce se stabileşte intre cuantificare, planificare şi socialism.
In ţara noastră, actele fundamentale în decizia politică sint şi trebuie să fie con
diţionate de o cunoaştere ri guros ştiinţifică a realităţii sociale.
Intr-un alt studiu (intitulat ,.Rolul şi perspectiva cercetării matematice") acad.
Miron Nd.colescu se opreşte asupra condiţionărid sociale a dezvoLtării uneia dintre
cele mai abstracte ştiinţe - matematica. Pornind de la observaţia că "tot ceeace
este gîndire corectă este sau matematică sau susceptibil de matematizare" şi evi-
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denţiind expansiunea prodigioasă a cercetării ştiinţifice în epoca noastră, autorul
desvoltă unele idei valoroase, privind rolul şi perspectiva matematicii. Una dintre
t răsăturile definitorii ale studiului este profundul optimism pe care il degajă, încre
derea nelimitată in forţele omului.
Lucrarea "sociologie şi politică" semnată de prof. N. Kall6s din Cluj, anali
zează documentat, pe baza unei largi bibliografii, raportul dintre demersul ştiin
ţific sociologic şi acţiunea practic-politică. Deşi sociologia nu este si nguru l mijloc
de cunoaştere a re alităţi i sociale de către organele ş i persoanele menite să ia deci
zii, ea are t otuş i o i mportanţă deosebită in conturarea unei politici generale, ofe
rind o viz iune i ntegrală asupra societăţii. In ţara noastră, sociologia de astăzi
poate să fie politica de miine dacă se fundamentează strict ştiinţific.

In "teor i a sociologică generală şi teoria de rang mediu de gene rali z are" Ion
lordăchel face o <: nal iză crit ică a unor pro ble me ridicate de soc i ologu l american
Robert King Merton şi a soluţiilor propuse de aces ta. Autorul pledează pentru o
impletire a explicaţiei de nivel mediu cu cea generală, care de altfel nu pot şi nu
trebuie să fi e ruple una de al t a . Realizarea acestui d ezi der at este posibilă numai in
condiţiile unei optiuni epistemologice în favoarea dialectic-ii materialiste, care a
rezolvat problema raportului dintre empiric şi teoretic.
ConSII:antin Ionescu abordează tema majoră a evoluţiei s-tructu ri i sociale in
cursul procesului de industrializare socialistă. Vastul program unitar de făurire a
unei economi i moderne, bazată pe dezvoltarea unor ramuri cheie duce' la accentu
area m o b i li tăţi i 'ioci ule, fapt ce au l argi implicaţi i pP p l a n social, economic ;; i
uman. P e plan social apare o structură socială modernă, adecvată orînduirii socia
l iste ; pe plan economic se remarcă o creştere a productivităţii sociale a m uncii
prin atragerea populaţiei active din ramuri de prod u ct ivitate redusă spre ramuri
de îna l t ă productivitate ; pe pla nu l modificării pC'rsonalităţii uma ne observăm for
marea u n or noi aspiraţii, afirmarea mai dep li nă a omului.

In "sociologia retrospectivelor" N. S. Du mi tru reia analiza unui moment fun
damental tn istoria sociologiei româneşti : activitatea şcolii monografice de la
Bucureş.ti. Definirea etapei Istorice şi a ,. comenz i i sociak" pregăteşte caracterizarea
pa'OpriuzLo;ă a probk mu1.Jid i şi a mod ului de acţiune a şcolii�. Stadiul a ceC'a ce
autorul .numcştP ,.<IDti nomiile şi pP.rmamenţele şooli i" întregPşte expumerea punctelor
de vedere adoptate, atrăgfnd .totodată atenţia asupra necesităţii adincirii unor
aspecte prea puţin atinse in nu meroa sele materiale apărute în ultimii ani.
Un ultim studiu teoretic general este semnat de T . Golint şi se i ntitulează
"Reflecţti asupra unor dezbateri şi l ucrări de scientică". Observaţia sistematică se
i mpleteşLC' eficient in această lrtrorarC' cu înd emnul direct exprimat d e a se crea
un patrimoniu teoretic cuprinzător de cunoştinţe despre ştiinţă, de a se stimula
dezbaterile In vederea organizării optime a ştiinţei, de a se face din climatul
muncii ş.tilnţifice un stimulent puternic al creaţiei in cercetare.
Grupajul de studi i de metodologie a ştiinţelor sociale cuprinde o lucrare a l u i
Mihail Cernea, i ntitulată "Elemen te pentr u o sociologie a cooperativei agricole"
studiul lui Mircea Maliţa intitulat "Cliomatematica" şi o lucrare a lui Nicolae
Racoveanu, axată pe unele probleme practice ale modelărli sistemelor sociale.
Remarcăm In aceat "capitol metodologie" noutatea unor puncte de vedere expri
mate de E. Cernea tn legătură cu dezvoltarea sociologiei rurale româneşti, precum
şi expunerea pertlnentă realizată de M. Maliţa - în favoarea unei mai intense
aplicări a matematicii in istorie.

Cercetările de teren sint reprezentate prioritar prin studii de sociologie indus
trială, nelipsind tnsă nici preocupările legate de alte ramuri ale sociologiei.
In domeniul sociologiei industriale se incadreazA luc-rările : "Locul factorului
uman în conducerea intreprind<'rilor i ndustr ia le " de Ioan Velea.
"Interesul pentru activitatea economică a întreprinderii" de Maria Popescu,
"Aspiraţii profesionale şi satisfacţia in muncă la tineretul industrial" de Pompiliu
Grigorescu, Mihai Gaiu, Pantelimon. Gaiu, E mi l Verza şi Marin Voinea "indicatori
sociali ai i n•tegrării ti n erl lor din industrie" de Cătălin Manoli . Interesul pe care
n su::;cită datele prezentate este sporit de poziţi a originală a aut orilor intr-o serie
întreagă dintre problemele abordate. Rezolvarea unor problem e metodologice este
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' nă; implioiltă de care studiile mai sus amintite se achită de cele mai multe
succes.
Tot la capitolul investigaţiilor concrete, doi cercetători din Petroşani prezintă
' tăţi şi edzirlc<rlatc âJn exCindtarea Jiurucţ.iei i ngineJ-e.şti" . Liviu Datmian se axează
ra unor evaluări individuale şi instituţionale ale timpului, iar un grup de
' tor! bucureşteni se ocupă de unele aspea'.e ale acordului global în coopc,·ae agricole de producţie.
In sfîrşit, ion Cauc se opreşte asupra i n tegrării sociale a intelectualităţi i
e.
O atenţie cu totul specială merită studiile p!-ezentate de doi dintre cei mai
' gioşi sociologi români, prof. univ. Miron Constantinescu şi prof. univ.
H. Stahl, asupra vieţii sociale a unor comune montane româneşti. In timp ce
ea "Probleme economice şi sociologice ale unei comuni de munte" semnată de
univ. M. Constantinescu aduce in discuţie s1tuaţia unei comune necooperati
te din Banat, lucrarea profesorului Stahl analizează ti·anslormările survenite
parcursul ultimelor decenii, în primul rînd ca urmare a cooperativizăr i i in satul
• :uş,
e<.><roC'tat şi lin ut·mă cu 40 de arui. Ambelor stud i i le rete comună acu
� S'biJru:1ui, 'Pl'ECllilll şi VIÎgoareoa anulizd, coooluziLI'e i .mpu.nin.du-se fi.resc şi clar.
Demografia, disciplina situată în i mediata învecin ătaie sau mai bine 7.is în
tinuarea sociologiei populaţiei, este reprezentată în acest numă r al revistei
'ntr-un studiu realizat de Florica Dum1triu asupra populatiei potenţial mobiH
bil din municipiul Bucureşti şi pr·intr-un studiu al lui Andrei Stănoiu intitulat
b ilitatea sk!\lcLu:ri i demografice a . pop ul aţie i din zona Tciu-AJ,geş".
Mihai Botez, Viorica Varga şi Silviu Brucan, semnează inter·esante articole
prognoză şi planificare socială, iar Ştefan Costea şi Dan Grindea. atrag atenţia
pra unor probleme legate de eficienţa, rolul şi funcţiile invăţăm1ntului.
Sociologia culturii, artei şi literaturii este reprezentată prin studii asupra cerce
'i şi acţiunii în activitatea culturală de masă, asupra unor probleme ale prelu
.
. elementelor arhitecturii populare, asupra unor probleme de sociologie a muzicii,
precum şi printr-o interesantă (dar din păcate nu prea concludentă) discuţie pe
marginea filmului "Love story".
Mai remarcăm în cadrul nr. 2 al revistei "Viitorul social" eonsultaţia realizată
de S. Melcea _ în legătură cu metoda observaţiei d irecte în studiul complex al
muncii, comentariul tînărului cercetător Dumitru Sandu - despre integrarea socială,
precum şi interviurile acordate de cîţiva prestigioşi cercetători de peste hotare.
cu

Informaţiile despre viaţa ştiinţifică internă şi i nternaţională, cronica sociologică,
recenziile şi notele de lectură din u1t i mile pagini ale revistei, vin să completeze
satisfacerea necesităţilor de i nformare curentă a cititorului.
Totodată, ele întregesc imaginea asupra evoluţiei actwle a sociologiei româ�
neşti şi universale, oferin d date suplimentare pentru tnţelegerea acesteia.
Cu rezerva că cercetarea ştiinţifică din alte centre ale ţări i decît capitala este
destul de slab reprezentată, numărul 2 al revistei "Viitorului social" ne pare a
marca o etapă pe care am dori-o a fi continuată şi în activitatea viitoare a revistei.
M. GRIGORESCU
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dezideratele congresului, din păcate nerealizat, pină nu demult
·
catalog numismatic (tabele monetare).
Georgeta Crăciun, a avut cunoştinţă de acest deziderat. Cunoaş
••lrlll'll numismatic realizat în colaborare cu Elena Petrişor, sub egida
tarie a Moldovei, catalog care dovedeşte apreciabila cunoştinţe
autorilor.
cuprinde două părţi. Prima parte este o introducere cuprinzătoare
geta Crăciun, care trece în revistă principalele perioade din isto
lnsistînd în partea finală asupra problemei inceputului monetăriei
cările lui Cuza Vodă de a introduce in Principatele Unite monedă
bine venită ideia introducerii in catalog a unui minimum de
01Wl'li.s.ma>t1că, a unel liste ou abrevilaţiunHe de pe monewe rotrul!llc
· imperiale, cît şi a reprezentărilor de pe reversul monedelor impevorba de o contribuţie originală in prezentarea abreviaţiunilor şi
•dlrillor de pe reversul monedelor. Meritorie este doar ideea prezentării lor
deoarece în Hteratulll n•umismatică actuală asemenea J.ucruri lipsesc.
a doua a lucrării prezintă in două subcapitole monezile antice greceşti,
tine şi dacice, ci't şi mon.edelc "medievale" şi "mod'eiUle" mai nepre
din Europa.
acestei lucrări creşte considerabil prin faptul că este printre puţinele
numismatice adresate şi amatorilor. Ea cuprinde diverse tipuri de ma
diverse perioade, cit şi din diverse zone geografice ale Europei, aşa încît
titui un ghid valOl'OS pentru iniţierea in tainele numi smaticii a începă
dar şi un important ajutor in munca de cercetare a specialiştilor.
A. CUMPANA

"VIITORUL SOCIAL" (1972, 1.

nr.

2.)

lmbinînd armonios o serie cuprinzătoare de lucrări din domenii variate, numă
al revistei de sociologie "Viirt:orul social" este menit ca şi numărul anterior,
dă exigenţelor unui public cît mai larg. Intr-adevăr, apariţia în paginile
a unor articole teoretice generale, alături de studii ce reflectă ample pre
metodologice, sau de rezultatele unor cercetări de teren, prezenţa rubrici
consultaţii, interviuri, recenzii, etc., contribuie substanţial la acoperirea
I.:::.:•e
:E-es la>r de lectură a numeroşi cititori.
De remarcat este tn primul rînd faptul că studiile de teren au ponderea cea
însemnată, reflectîndu-se şi în felul acesta tendinţa sociologiei româneşti de a
ancora in concret, de a răspunde eficient unor probleme ridicate de practica
mwcării socialismului in tara noastră.
De altfel şi studiile teoretice, pe care le vom prezenta sumar in paragrafele
ătoare, reflectă o asemenea tendinţă, abordînd specific aspecte a căror eluci
dare va contribui la tnţelegerea unor capitole de interes ştiinţific şi aplicativ
major. Acest lucru este observabil tncă din primile pagini ale revistei, care pre
zintă studiul "Cuantificarea economică", semnat de acad. Manea Mănescu. După
ce studiază un scurt tablou istoric al preocupărilor in domeniul cuantificării feno
menelor social-economice autorul demonstrează in acest studiu necesiltatea tratării
canJtitative a faptelor pentru dirijarea proceselor economice, insistind în mod deo
sebit asupra raportului ce se stabileşte inb'e cuantificare, planificare şi socialism.
In ţara noastră, actele fundamentale în decizia politică sint şi trebuie să fie con
diţionate de o cunoaştere ri guros ştiinţifică a realităţii sociale.
Intr-un alt studiu (intitulat "Rolul şi perspectiva cercetării matematice") acad.
Miron Nlicolescu se opreşte asupra coru:liţionăriii sociale a dezvoLtării uneia dintre
cele mai abstracte ştiinţe - matematica. Pornind de la observaţia că "tot ceeace
este gindire corectă este sau matematică sau susceptibil de matematizare" şi evi-
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denţiind expansiunea prodigioasă a cercetării ştiinţifice în epoca noastră, autorul
desvoltă unele idei valoroase, privind rolul şi perspectiva matematicii. Una dintre
t răsăturile definitorii ale studiului este profundul optimism pe care il degajă, încre
derea nelimitată in forţele omului.
Lucrarea "sociologie şi politică" semnată de prof. N. Kall6s din Cluj, anali
zează documentat, pe baza unei largi bibliografii, raportul dintre demersul ştiin
ţific sociologic şi acţiunea practic-politică. Deşi sociologia nu este si nguru l mijloc
de cunoaştere a re alităţi i sociale de către organele ş i persoanele menite să ia deci
zii, ea are t otuş i o i mportanţă deosebită in conturarea unei politici generale, ofe
rind o viz iune i ntegrală asupra societăţii. In ţara noastră, sociologia de astăzi
poate să fie politica de miine dacă se fundamentează strict ştiinţific.

In "teor i a sociologică generală şi teoria de rang mediu de gene rali z are" Ion
lordăchel face o <: nal iză crit ică a unor pro ble me ridicate de soc i ologu l american
Robert King Merton şi a soluţiilor propuse de aces ta. Autorul pledează pentru o
impletire a explicaţiei de nivel mediu cu cea generală, care de altfel nu pot şi nu
trebuie să fi e ruple una de al t a . Realizarea acestui d ezi der at este posibilă numai in
condiţiile unei optiuni epistemologice în favoarea dialectic-ii materialiste, care a
rezolvat problema raportului dintre empiric şi teoretic.
ConSII:antin Ionescu abordează tema majoră a evoluţiei s-tructu ri i sociale in
cursul procesului de industrializare socialistă. Vastul program unitar de făurire a
unei economi i moderne, bazată pe dezvoltarea unor ramuri cheie duce' la accentu
area m o b i li tăţi i 'ioci ule, fapt ce au l argi implicaţi i pP p l a n social, economic ;; i
uman. P e plan social apare o structură socială modernă, adecvată orînduirii socia
l iste ; pe plan economic se remarcă o creştere a productivităţii sociale a m uncii
prin atragerea populaţiei active din ramuri de prod u ct ivitate redusă spre ramuri
de îna l t ă productivitate ; pe pla nu l modificării pC'rsonalităţii uma ne observăm for
marea u n or noi aspiraţii, afirmarea mai dep li nă a omului.

In "sociologia retrospectivelor" N. S. Du mi tru reia analiza unui moment fun
damental tn istoria sociologiei româneşti : activitatea şcolii monografice de la
Bucureş.ti. Definirea etapei Istorice şi a ,. comenz i i sociak" pregăteşte caracterizarea
pa'OpriuzLo;ă a probk mu1.Jid i şi a mod ului de acţiune a şcolii�. Stadiul a ceC'a ce
autorul .numcştP ,.<IDti nomiile şi pP.rmamenţele şooli i" întregPşte expumerea punctelor
de vedere adoptate, atrăgfnd .totodată atenţia asupra necesităţii adincirii unor
aspecte prea puţin atinse in nu meroa sele materiale apărute în ultimii ani.
Un ultim studiu teoretic general este semnat de T . Golint şi se i ntitulează
"Reflecţti asupra unor dezbateri şi l ucrări de scientică". Observaţia sistematică se
i mpleteşLC' eficient in această lrtrorarC' cu înd emnul direct exprimat d e a se crea
un patrimoniu teoretic cuprinzător de cunoştinţe despre ştiinţă, de a se stimula
dezbaterile In vederea organizării optime a ştiinţei, de a se face din climatul
muncii ş.tilnţifice un stimulent puternic al creaţiei in cercetare.
Grupajul de studi i de metodologie a ştiinţelor sociale cuprinde o lucrare a l u i
Mihail Cernea, i ntitulată "Elemen te pentr u o sociologie a cooperativei agricole"
studiul lui Mircea Maliţa intitulat "Cliomatematica" şi o lucrare a lui Nicolae
Racoveanu, axată pe unele probleme practice ale modelărli sistemelor sociale.
Remarcăm In aceat "capitol metodologie" noutatea unor puncte de vedere expri
mate de E. Cernea tn legătură cu dezvoltarea sociologiei rurale româneşti, precum
şi expunerea pertlnentă realizată de M. Maliţa - în favoarea unei mai intense
aplicări a matematicii in istorie.

Cercetările de teren sint reprezentate prioritar prin studii de sociologie indus
trială, nelipsind tnsă nici preocupările legate de alte ramuri ale sociologiei.
In domeniul sociologiei industriale se incadreazA luc-rările : "Locul factorului
uman în conducerea intreprind<'rilor i ndustr ia le " de Ioan Velea.
"Interesul pentru activitatea economică a întreprinderii" de Maria Popescu,
"Aspiraţii profesionale şi satisfacţia in muncă la tineretul industrial" de Pompiliu
Grigorescu, Mihai Gaiu, Pantelimon. Gaiu, E mi l Verza şi Marin Voinea "indicatori
sociali ai i n•tegrării ti n erl lor din industrie" de Cătălin Manoli . Interesul pe care
n su::;cită datele prezentate este sporit de poziţi a originală a aut orilor intr-o serie
întreagă dintre problemele abordate. Rezolvarea unor problem e metodologice este
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' nă; implioiltă de care studiile mai sus aminti1e se achită de cele mai multe
succes.
Tot la capitolul investigaţiilor concrete, doi cercetători din Petroşani prezintă
' tăţi �i edzirlc<rlatc âJn exorci.tarea Jiurucţ.iei ing ineJ-e.şti" . Liviu Datmian se axează
ra unor evaluări individuale şi instituţionale ale timpului, iar un grup de
" tor! bucureşteni se ocupă de unele aspea'.e ale acordului global în coopc,·ae agricole de producţie.
In sfîrşit, lon Cauc se opreşte asupra integrării sociale a intelectualităţii
e.
O atenţie cu totul specială merită studiile prezentate de doi dintre cei ma i
· ioşi sociologi români , prof. univ. Miron ConS'tantinescu şi prof. univ.
H. Stahl, asupra vieţii sociale a unor comune montane româneşti. In timp ce
a "Probleme economice şi sociologice ale unei comuni de munte" semnată de
univ. M. Constantinescu aduce in discuţie situaţia unei comune necooperati
t.e din Banat, lucrarea profesorului Stahl analizează transformările survenite
parcursul ultimelor decenii, în primul rînd ca urmare a cooperativizăr i i in satul
•
, C<.><roPtat şi ffn UI·mă cu 40 de arui. Ambelor stud i i le <.'\Ste comună acu
ţea 5'b!Jru:1ui, 'Pl'€Cllilll şi Vligoarea anuliwj, corwluzme i .mpunJ,n.du-se fi,resc şi clar.
Demografia, disciplina situată în i mediata învecin ătat.e sau ma i bine 7.is în
tinuarea sociologiei populaţiei, es t e reprezentată în acest numă r a l revistei
'ntr-un studiu realizat de Florica Dumitriu asupra populatiei potenţial mobiU
bil din municipiul Bucureşti şi pr·intr-un studiu al lui Andrei Stănoiu intitulat
bi litatea S'k!\l.et.u:ri i demografice a .pop-ulaţiei din zona Tc iu-AJ,g.eş " .
Mihai Botez, Viorica Varga şi Silviu Brucan, semnează in t er·esa n te articole
prognoză şi planificare socială, iar Ştefan Cosiea şi Dan Grindea. atrag atenţia
pra unor probleme legate de eficienţa, rolul .şi funcţiile învăţămîntului.
Soctologia culturii, artei şi l iteraturii este reprezentată prin studii asupra cerce
'i şi acţiunii în activitatea culturală de masă, asupra unor probleme ale prelu
.
. elementelor arhitecturii populare, asupra unor probleme de sociologie a muzicii,
orecum şi printr-o i nteresantă (dar din păcate nu prea concludentă) discuţie pe
marginea filmului "Love story".
Mai remarcăm în cadrul nr. 2 al revistei "Viitorul l>Ocial" consultaţia realizată
de S. Melcea _ în legătură cu metoda observaţie! directe în studiul complex al
muncii, comentariul tînărului cercetător Dumitru Sandu - despre integrarea socială,
precum şi interviurile acordate de cîţiva prestigioşi cercetători de peste hotare.
cu

Informaţiile despre viaţa ştiinţifică internă şi i nternaţională, cronica sociologică,
recenziile şi notele de lectură din u1timile pagini ale revistei, vin să completeze
satisfacerea necesităţilor de informare curentă a cititorului.
Totodată, ele întregesc imaginea asupra evoluţiei actucle a sociologiei româ�
neşti şi universale, oferind date suplimentare pentru tnţelegerea acesteia.
Cu rezerva că cercetarea ştiinţifică din alte centre ale ţări i decit capitala este
destul de slab reprezentată, numărul 2 al revistei "Viitorului social" ne pare a
marca o etapă pe care am dori-o a fi continuată şi în activitatea vi itoare a revistei.
M. GRIGORESCU
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1

Mitropolitul, episcopii, egumen ii 1t boierii mari şi mtct a1 Moldovei, arlltfnd
marea foamete din ţară, se pling unui mar e dreglftor turc din recinlitatea Mol
dovei cii nu pot trimite zahereaua cerutli şi roagli sli fie ajutaţi, ca şi alte dăţi,
cu c e r eal e din hambarele de la lsaccea ("Saecea" ) .
Noi locui t o r i i dă pdmăntul !Holdo ve i, egum e nii şi boierii şi toată săraca
raa i ao a , arlltltm, întru acleviir, jalba noastrii la pdmlintul de supt picioa rele înd l 
ţimii tale. Luminată cartea fndlţimii tale, c e ai scris la măriia sa, domnul nostru,

ra să i r1ceapă a găti zaharia a anului <o mie o sută> şaslfzeci şi doi, care s-au
rănduitu cu ferman im părătescu la pllmltntul Moldovii, şi domnul nostru, sluga
înălţim i i tal e, cetind-o întru auzul tuturor, ne-au spus ce coprin d e poronca.
La toate săntem supuşi poruncilor, dar milostive stltpăne, aducăndu-te Dumnezeu
la megieşilă cu Moldovi< i > . te-a adet·erit pe amăruntul de toată staria proastă
şi curgeria spre stingeria de tot a ticliloasii ţării Moldovii, şi avăndu miingdere
eli or fi sprijiniţi şi a păr aţi şi, prin mijlocu<J.> inlilţimii tale, uşurare. Viizlfndu
acum, t otodată cu atăta tlirie, poroncil pentru zaharia, am rlfmas fn mare miihni
ciune şi întristare pănli la suflet, şi ne-am ingrozit de tot, de vreme ce nici pic
de zaharia în ţarii nu-f. Şi oamenii n-au ce mlinca pliinia cea de zi, şi noi nă
dăjduindu eli staria aciasta iaste in şltinţa nlilţimii tale. Deci, văzăndu că acum
porunceşti mării sale, domnului nostru, sli ne adune şi sli căutăm a strlinge
zaharia din ţară, am rămas toţi în mare strilnsoare şi groazli. Milostive stlipline,
flir de îndoialll, zaharia nu iaste in ţarii, raiao<a> n-are ce mănca şi a face
aceastli poruncă nu iaste nicicum prin putinţă. Şi că iaste lucru peste putinţli,
treizeci şi optu de zile mat inainte, ne-am îndr4znit şi am scris înlilţimfi tale, şi
de şapte luni încoace, de cllteva ori, la Preainălţata Poartli au scris, şi boerii
pămănteni, ce slintu la Ţarigrad, ne-au nlidiljduit că scl va rcldica. Şi acum, fn
ştinţllndu-ne noi, eli iar s-au ri1nduit, şi nici pic zaharia neavlindu, eli iaste peste
putinţă a scl face această poroncli, de şaptesprezece zile, cu hazmazar, am înştinţat
la PTeaînillţata Poartli. de vreme ce raiao< a > s-au împăreicat şi-şi iau capetfle
duclindu< -să> sli-şi agonisească pătne, precum şi satele Cernăuţilor, ce săntu lăngă
Hotin, aet,e, s-au ridicat cllteva sute de suf.lete şt au trec:ut Nistru, aşezlindu-sli
in ţara leşeasccl să-şi hrliniascli viiaţa. Şi in ţarcl, mai jos, incă au inceput a m u rz
de foame, şi in oraşul Jaşilor, nefiind zaharia, ne hrllnim din doao-trei sate le
şaşti, ce aduc păine pe furăşi, şi de vor ltpsi din pricina ernii, a nu veni, vom fi
mur i t ori şi lăcuitorii laşilor. Ţara Moldovit are trebuinţll a ni sli da păine, după
obiceiul vechi, care s-au mai întilmplat de multe ori, de ne-au dat şi de la hambare.
Şi d intr-acest an, de nu ni s-a da într-aceastli iarnli, s- or strămuta cu toţii
raiao<a> şi va rămănia pustii pămă ntul. Şi la această strănsoare şi foa m ete , ele
sd vor sili a da zaharia, pe toţi d e-t vor trece plin sabie, de vreme ce zaharia
nu-i, nu iaste cu putinţli a să im p lini poronca aceasta. Ci, ne rugăm înălţimii
tale, cu harzul mării tale şi al cadiului şi cu harzmazar al ho tincenil or, să să
ceară a să săvărşi ac east ă treabă şi să sli dea zaharia de' la Saccia. Cu acest mijloc
să t•a sfiirş i treaba. Şi pentru această jalbli şasă boeri din cei mari -� 1 egume m,
călugări şi alţi boeri, şi căţira din satele dupll împrejurul Hotinului. sliteni du
pre in .�ate, t• i u să să înl'hine şi .�ă arate înăl.ţimii tale păsul şi neputinta l'e a t ·em,
-� i ne ru�ăm d e milă stăpin iască .
.)i iarcişi ră mă n e m la poruncile îaălţimii tale plecate slugi.
1\'ichifor m itropo l i t u l. Moldot'ii ; lonichie episcop Romanului ; laco z• episcop
Hădăuţiu7ui. Erot -.:i episcop Huşiului ; Dionisie de la Galata ; Procopie de la Dar-
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