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EDITORIAL:

..CERCETAR I ISTORICE" LA CINCIZECI DE ANI.

Se implinesc anul acesta cinci decenii de la apariţia primului nu
măr al revistei ,.Cercetări istorice" editată sub directa indrumare a pro
fesorului universaar de istori·e, Ilie Minea. Cu acest prilej, Colectivul de
coordonare a ,.cer:::etărilor istorice" - serie nouă - aduce pe această
· n modest omagiu muncii de investigare istorică din perioada in
ca·le u
terbelică.
Considerind că faptele bune au inobilat totdeauna pe om, ne ingă
duim a insera mai intii citeva rinduri despre iniţiatorul şi părintele vechii
reviste ..Cer:::etări istorke".
Dintre profesorii şi o:Jmenii de ştiinţă moldoveni, contribuind la
avin�ul şi sporirea prestigiului ştiinţific al învăţămîntului superior din ţam
noastră, a fost şi Ilie Minea, profesorul de .. Istoria României" de la Uni
versitatea din laşi, intre ·anii 1919-1943.
Avind o solidă pregătire de specialitate, o memorie excepţională,
un spirit de investigaţie puţin obişnuit şi o inteligenţă vie, Ilie Minea a
reuşit să fa·că faţă, să umple golul lăsat in urmă prin retragerea de la
catedră a lui A. D. Xenopol, care încă se bucura de un mare prestigi·u.
Profesorul Dimitrie Onciul, impresionat de cunoştinţele şi cultura istori•că
a tînărului ardelean Ilie Minea, 1-a numit, in 1909, ca bibl·iotecar aju
to� la Arhivele Statului din Bucureş.ti, unde şi-a putut completa docu
mentarea .pentru unele din principalele lui lucrări.
Cu informaţia do:-umentară adunată î·n timpul studiilo.r in ·arhivele
şi biblio.tedle din Budapesta şi Vien,a, din Transilvania şi din Bucureşti,
lli2 Minea a reda-ctat lucrarea : Principatele Române şi politica orien
tală a împăratului Sigismund, pe care a publicat-o in anul 1919. După
apariţia acestei lucrări a fost consa·cmt oa ·Unul din cei mai serioşi şi
de prestigiu istorici români a1i timpului. Devenind liberă catedra de Isto
ria României de la Universitatea din laşi (prin pensionarea lui A. D. Xe
no;Jol), la recomanda·rea lui OÎ!mi•trie Ondul şi a Consiliului Facultăţii
de litere şi filozofie, Ilie Minea a fost numit mai intii suplinitor şi apoi
profesor titula.r (1 octombri.e 1922) la această ca.tedră. In recoma•ndarea
fă:-ută, Dimitl'ie Ondul a apredat că pubJ.i,coţi:ile l·ui Ilie Minea erau
,.dintre luc•rări,l·e cele mai bune ca•re e�islla•u de$pre istoria români.lor",
iar trata�ea lor se distingea ,.printr-o riguroasă metodă •istorkă, p!lin
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obi·ectivitatte ştii. nţHkă, prin o rigin1a1lit<ate în tratare ca şi în rezul tatele
obţin
· ute, ·CU.m şi p�intr-.o expunere limpede şi luminoasă".
Cu ocazia deschiderii anului u>niv·ersita•r 1923-1924, în lecţi·a de des
chidere inti•tulată : lnte/ectualismu/ vremurilor noastre, Ilie Minea a pre
zentat intelectuo1li• >smul v rem i i s·a·le .,ca o problemă de reconstrocţi·e a
culturi·i, o civi!lizaţiei su
• ferinde" de după primul război mondial. El nu s-a

n

Ilie Minea (1881-1934)

sfii. t să vorbească despre . .proletariat.u.l intelectuof' şi despre starea mo
tel1i·a,lâ precooră a inteleclua,l'illot. ..Este nedrept - spunea el - c·a atîţeo
industriaşi şi comerci•atnţi să trăiaocă într- o prosperitate ma·tel'ia�ă", ia•r
sovo nţi i in , . să•răcie luci·e. Un artoicol industri·crl. ca>re îmbog ă ţeş te pe pro
ducător n1u poate f,i pus alătur·i de o invenţie sa.u o sttatU'ie, ori o pictură
de care beneiiidaz. ă o omenire îmreogă", Referindu-.se la .pictonul Jea·n
Ftrancois MiHet (1814-1875} a a rătat că acesta fiind in mizerie a dat
pelltru o pereche de g h ete un toblou, caore mai tÎtrZJi•U s-a vindut cu colo-

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

3

EDlTORI.AL

9

sala sumă de un mirl•ion de franci. Di, nd acest exempl�u Uie Minea re
flecta : .,Din
· punct de vedere al p�oducţiei ce orbis este i.n.tre o pereche
de ghete şi Simfoni, a a IX-a, ca•re totdeauna poate să fie nouă, proas
păăt ca la prima audiţie", fiindcă opero de artă sa•u cea ştilinţifi.că ..este
inepuizabilă, •infinită i• n ti.mp şi spaţiu".
In cuvinte convingătoare prof. Mrie Minea a cerut ca ..lumi.na ştiion
ţei" să fie dusă in .cel.e mai indepărta<te colţuri a•le ţă·rii" ca să se i·ncăl
zea•scă de la ea şi mas
· e�e"... Lupta pentru restaurarea inteleduo�ismu
� ptă pentru gener.alliro.rea curlturîi ştiinti
lui" era .pentru Hie M�nea .,o lu
fiice", U•n nou .,teren de activitate", oarre trebuia adăugat .,cimpului de
a•ctirvita;te u�nivensolă". El a cerut st<udenţill'or să ia .in mină to.i·agul opos
tol·a·tului cultural", pentru a ridica ion speciali masele ţără neşti la o vi·aţă
nouă şi a li se crea un orizont · clJ/Ituna·l adecvat.
.

ll·i'e Minea nu a 'in,ceput nici·odată să scrie cev.a fără a fi avut şi
ounoSicut toată intfiormaţia documer'\ll:'a•ră şi li· teratu.ro de specialitate. ln
formaţitle le venifio
r a atent, le confrunta. Astfel se explică de oe a dat un
număr foarte more de lucrări varloroase de istor.ie pol.i,ti·că, economică,
soci-ală şi culturarlă a poporului nostru. In felul să:u de a expune, gindi,
inţelege şi scrie is
• tonira Hie Minea a căutat să fi·e obi.eotiv, să judece
ca atare evenimentei
· le şi activita•tea personrall.iltoţHor. In predarea disci
pli•nei SIO'Ie, ca şi ţn scrirs, s-·a mani.fe
· stat ca un more patriot.Vibra, se
en·tuzoiosma, se irn�lărcăra cind vorbea de exemplu despre victoriile lui
Şte�on oei Mar· e, şi se inilJr.ista cirnd trebuia
·
să expună nen•orocirirle, in
f. ring. enile şi ca'l!ast
> •rofel·e arbă�tute asupra poporului nostru.
Munca de cer�ceta>re, analiză şi .sinteză a lui lli·e Minea a servit isto
r:iografiei noarstre, oare nici astăzi nu se poate dirspensa de ea.Adevă
raţii irstor.ici, coonsi•dera lrlie Minea, prirn curltura, metoda de cerceta.re şi
posrib
. hlti1ăţil' e l•or de intrui·re, pot curnoa.şte şi j-udeca orice epocă .sau eve
nimenlt drirn viaţa unui popor sa•u a umanităţii şi din ooest punct de
Yedere el ii socotea pe istorirci ca trebuind să fie
. i·n fruntea oa.meni:lor de
ştiinţă.lotuşi el nu uita să adauge că şi istoricul este om, că-şi t.ră i• eşte
viaţa i.ntre oameni, că aprecia
r ză evenimentele şi person.olităţi'le in·br-un
anumit fel, od.ircă in
r fu•ncţie de cultura şi literaturo pref.er.ată, şi de aceea
chi·ar cind caută cu tot dinadirns•ul să fi.e obi.ectiv, poate cădea in s•ubi
ecti:virsm.Deci şi rez:ulillatel•e mu·ndi istor.io
, urlui pot fi zodarn.ice, dacă nu
e echoirlrib�a1:ă in intenpreta•�e şi genera:loiz.are.
La 1 ianuatrie 1925 - deci aoo.m 50 de oni - ll.ie Minea a inceput
cu sa;orificii băneşti per· son•ale, publicarea revi,stei .. Cerc•etătni istor:ice", in
jurul căreia a stl'ins urn număr apreciarb.irl de colegi şi cercetăto:r>i ai tore
cutu•lui poporurlui nostJ'lu, in cea mari mare porte elevi ai· săi, reuşind ast
fel să creeze in laşi o odevă.rată şooallă istor· iocă.
O a•semenea publiaaţli·e era n.ecesarră pentru că infornmaţia nouă
trebui•a preiluonată, pusă ion vailroa.re pentru completarea cunoaştirnţelor ca
drelor didactice r>u:pre de oa.rte in
• timpul anilor primurlui război mondial,
şi mair a·l· es pentru curnoarş.tereo tr.ecutulu.i prO'Jinciilor desrobite, oare do
reou să-şi cunoa'Scă adevă.l'ata istorie, oare pînă la 1918 le fuse
· se scrisă
de stră.�n·i, in marr e por:te
, , ca.re nu avuseseră nid un interes să le scr.ie
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sau spună adevărul. Prima pag,irnă a ., Ce rcetă ri l or istorice" intitulată
O lămurire, ll'ie Minea a afirmat că de la i nceputul carierei sale de pro
fesor s-�a .,sbrăduit" să deştepte intr.e s tudenţi dragostea pentru cerce
tarea ştiin ţi fică şi totodată a constatat că bună voinţa şi dorul de
muncă .. lipseşte numai cind nu le ca,uţi". Ilie Minea îşi incheia prezen
tarea primului număr de ..Cercetăr,i i�sto,ric·e" cu următo a.re! e cuvinte :
.,Năzuinţa mea nu poate intilni reproşuri. Cetitorii vor judeca rezulta
tele" .
.,Cercetări istori�e" a fost pri ma revistă de istorie din laşi editată
după primul război mondial. Atenţia lui Ilie Minea, a elevilor şi colabo
ratorilor săi s-a indreptat indeosebi asupra istoriei politice, economice,
sociale, culturale şi instituţii,lor poporului nostru din tim pul evului medio,
punîndu-se in special a
. ccent pe nou in creaţia românească.
Majoritatea lucrărilor publicate in Cercetări istorice de către elevii
lui Ilie Minea s-a�u elaborat in seminaru,l său, unde au fost discutate şi
chiar li s-a dat forma defini�tivă pe baza ultimei informaţii accesibile.
Cu ei şi cu lu::ră,ri:le lcr era exigent, da�r cu măsu ră.
in primul număr al ,.Cercetărilor i storice" de 420 pagini, preponde
re·nţa studii!or o deţine Ilie Minea, cu trei studii un număr de note, care
însumează in total circa 320 pagini. Cei,lalţi colaboratori la acest număr
au fost : Emil Dia::,onescu, G. Pascu, N. C. Beje<nraru, G. 1. Năsta5e,
C. Andreescu, A. Mesrobeanu, G. 1. Brătianu, Cornelie Lavronschi şi Se
ver Zotta. in su::!iul de bază al a�cestu,i n u m ăr, L.e topiseţi le moldoveneşti
scrise slavonaşte, l�:e Min
, ea a ajuns la conduzi·a justă că o pe ra primi
lor anal i şt i şi cronicari moldov�eni rezumă un capitol unitar din isto•ia
Moldovei - ad::ă domnia lui Ştefan cel Mare - şi că toţi a�u blosit un
let o pis eţ u:1ic, anonim, scris la curtea marelui domnitor. Descoperirea şi
publicare:� Cronicii b revitar scripta in anul 1931 de prof. polon Olgierd
G6rka a verificat concluzia la core �ajUJ.sese Ilie M1m.. .:;.
Primul număr al revistei a costat 67.500 lei. Ilie Minea a primit un
ajutor de la diferite instituţii in sumă de 22.000 lei, restul su p o rt indu- 1
el, deşi nu avea nici un venit in afa.ra sal�ariului. Era deci clar că nedis
punind de un bnd specia1l din c are să poată fi acoperite cheltuielile
de tipar, publicaţia nu putea apa,re regula�t. De aceea al doilea număr
an 11-111 (1926-1927) a apărut, integml cu cheltuiala profesorului, in
anul 1927, cu numai 290 de pagini, pe doi ani, dintre oare lui Ilie Minea
ii revin circa 200. Numărul. pe lîngă un studi�u interesant al lui Filiip
Horovitz intitulat : Influenţa elenismului asupra fumei trac:o-dacice şi
traco-daco-ron1ane pină la retragerea legiunilor din Dacia, include lu
crarea lui Ilie Minea : .. Reforma" lui Constantin Vodă Mavrocordat, ră
mas pînă astăzi ce,l mai compl· et studiu de isto11ie economic
r ă şi sociallă
şi administrativă din intreaga noastră literatură de specialitate pentru
anii 1741-1749 cu toate reluări,le de mai tirziu, ca oel, e ale lui 1. C. F'i
litti şi G. 1. B ră tibn u. Ca să compenseze in o oare·::a.re mă�sură lipsa nu
mărului din anul 1926, Cefcetări.le is.torice apar in 1928 in două volume,
care insume:tză peste 500 de pagJn,i, cu studii mai v�ariote care includ
evenimente de la pără s ir�ea Daciei cu legiunile roman
' e şi pînă la răz-
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boirul de indepen den ţă . Noi calabonato.r.i, oa G. Za1 n e, Mihai Costăches
cu, And rei Oţet:eo, Vasile Lu.ngu, Mih1a1i B e r:z;a, G. DuZiinchevici, au abor
dat trata•rea unor aspecte noi din t.re.c utu:l poporului nost1ru ca : Sisteme
monetare şi monede principale din !Veacurile trecute, Neamul boierilor
moldoveni Ureche, Vistieria Moldovei Jn timpul lui Ioan Sandu Sturza,
Contribuţii la istoria catolicismului in Moldova ş.a. Un loc deoseb it ocu
pă studi•ul de peste 200 de pagini al lui l11:ie Mi•nea i·ntlitulat Vlad Dracul
şi vremea sa core cupr:itn.dea evenimentele de i'stori·e românească, înca
drate just i n istonia uni·versaJă, di· nt re ani:i 1436-1448, şi in special lup 
t-ele impot.11iva
· expanS�iunH otomane de sub co nd uce rea domnitoml·ui Vla1d
Dm1cul şi a morelu
, i e rou român Iancu de Hunedoa,ra. Studiul reprezintă
o frescă a Europei sud-esti.ce
· de l·a Condliul de l•a Florenţa şi pînă l·a
inoercărH·e reg·el.ui Alfons de A11a<g oni'a de a ajiUnge pe t ro·nul Unganiei,
polititca impă �atu lui Si·gi•smu:nd de Lu xemburg, ac ţi•un1i'le papa.!ită ţii, orga
nizarea lupt ei i mpotr:iva tui1Ciillor ca şi pol.iil:k10 lui l·ancu de Hunedoara
faţ ă de Ţam Românemcă şi Moldova.
CercetătrHe i.storice şi -•O U conil:i'nuat oiporiţi.a in o•nii următori, nere
Q'Uiat însă . Astfel pentnu anii 1929-1931 opere u1n singur Vo
• •l,um, in
schitmb pentru a:ni.i 1932-1933, trei. Şi in a'aeste numere pe li:ng ă cei
a m i •nti ţi apa·r colaboratori nol ca : Gh.
Băilleonu, N. P. Smochilnă, Emil
Condur.a•chi, N. Corivan, Mihai;! Ga;lan, Teodor Ho•lba,n, Paul Mihail, Al.
Băileanu şi L. T. Boga. Aceste volume cuprilnd studii vorita1e core se referă

la instituţii oa Fondarea Epitropiei Sf. Spiridon, Vornicia in Moldova,
Cum se moşteneau moşiile in Tara Românească şi in spe dol un mare
număr de docu m e n te găsite la Consta,ntinopol şi in Ar hiv·a Varbiconu4ui.
Sint de reţinut de asemenea studiiHe : Scopul misiunii secrete a lui Bălă
ceanu şi atitudinea lui Napoleon al III-lea, Politica secretă napoleonia
nă şi atitudinea Rusiei in preajma războiului franca-austriac din 1859, şi
Walewski, Napoleon al III-lea şi Alexandru Ioan Cuza. Pent ru anili 19341936 oe rc
. etă •r,i.le i•storice au apă,rut de două ori, insumind ci!rc a 700 pa
g·ini. Un nou col.abora1:o.r, G. Popa-LiSiseatnu, publică un foa,rte in1·e�e
sant studiu ·refe
• r1iltor •la Ro mân i i •i,n poezi,a medi•ev01lă. Se •r.emarcă ·apoi
colaboră,rile unor
noi tineri elevi a.i lui ltHe Minea, ca Dimirn�i·e Oiu,rea,
VirgH Pinrea, N. Gnigor:a.ş, Oi.ntu Constantinescu, ş.•a. De a•s·emenea, i1n
volumul de peste 700 de pag;i1ni, a1păr.ut pent· ru anii 1937-1940, au ma•i
colaboflat n u me cunoscute in is�or.iografio
noa·stră ca : 1. l onaşcu, Al.
Iordan, Şt. 8 u j orea1ntu, T. G. Bul•a1: , Luda.n P· red e scu, Victo r Motog.n a , Gr.
S·corpan, Emi.l Vktosu şi Paul Nkorescu. Cu �ieoore vol.u m revista s-a
impus deci prin studi'i•le t·em<ein
• tic documentate, in c a re la vremea pu bli 
cării lor reprezenta·u Uil'timul cuvint in ceeo ce priveşte documentla1!1eO,
info.rmar .ea şHinţi�iiCă şi i'nt·e·npreta1r.ea.

In ·revi·st a Ce,noetă•l'1i istorice ltlie Mi.nea şi-a publ•i100t o parte din
le cţi.itle de de<S�childere rosti'l:e de el l·a inroeputul f.irecă:rui on. Oilnt.re aces
tea reţinem : Adevăr şi neadevăr relativ la Istoria Românilor, Locul lui
Dimitrie Onciul in istoriografia românească, Cind incepe istoria noastră
contemporană, Cum s-a scris istoria veche românească, Istoriografia ro
mânească şi arta şi Despre Miron Costin. In ultima l ·ecţie a afkmat că
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gene.raţia de i.nte•lectu:a.li contemporană l·ui Mi,ron Costin, ca.re in majori
ri·tate se fo rmo•s.e la şcofi,fe di1n Po,fonia, in ca·re limba de p re dare era cea
lati1nă, urmă,rea cuce�kea independenţei şi libertăţii ţării printr-o co·la
bora;r:e moldo-polonă. Hie Mi,nea a sublinia't conaluzi.i\f.e f,a cme ajun
sese Mi.ron Co·sHn despre originea şi unitatea poporului nos.bru dnd a
scris că moldovenU, muntenii şi O'roeleni.i, toţi sint români, ,,că toţi Uln
neam şi o dată descăl1i·oaţi sintu" şi "ne·amul acesta, ... a.f ţărilor aces
tora, .numele vechiu şi mai dreptu 1ie
• ste rumân, adecă rimf.eon, de la Roma".
Studiile public
< ate Î•n Cercetări is: torice amtă sofi. ditaltea şi va,riatef.e
cu,noşti.nţe istorice a1le el·evi1lor lui IMe Minea, fi,indcă el susţi•nea că ori
ci. ne voi•eşt•e să studie
· ze istoria popo.nului nostru trebuie să aibă cunoş
tinţe se�ioase de i.s:tonie uni, v·ersa•lă, că orice aspect din istoria româ
neas1 că trebU'ie
· incadrat, explkat pri1n evoluţi.a istorică a intreg.ii uma
nităţi co•ntempora:ne. El nu considera cercetător serios pe cel ca1re nu se
putea mişca in voie in i·ntlreaga istorie a poporului nostnu sub toate as
pectele ei, economi.că, soda:lă, pol.iti·că şi culturală. El susţinea in faţa
elevilor şi a colaboratori:lor săi că : "i·n istoriog·rafi.e genemlizmeo pre•su
pune neapbrat cuno•aşterea amăn,untelor", că "totdeauna trebu1ie să cu
noaştem mai întîi �aptele i·storice di.n înlănţuirea căro
· ra să scoatem a5peotele g·enerall·e" şi, in sfi,rşit, că istoni.a este .. o ştiinţă ca·re cere multă
muncă, cultu
. ră de-osebită şi ta,fent".
Tot ce s-a publkat în revista "Cercetări istonice" p�nă la moa1rt•ea
lui Ilie Minea (20 februarie 1943), studii, izvoa:re, note, recenzii, au com
pletat cu'noştinţele istorice a•le vremii, revis· ta dev·en.ind o og,findă fidelă
a activităţii istorice di·n Mo1ldova. Orice studiu, potrivi1 părer.ii lu•i treblJlia
să aibă o inf orma,re temeinică şi cit ma'i completă. Totodată, in pag.i·n·ile
revi·ste.i s-a·u făcut critioi obi·ective, aprecier·i competente şi ones1e a l·u
cră,rilor pri•ncipale istorice apă.�ute, subl:in·iindu-se in spedal1 adevăratele
contr.ibuţii.
In a'nul 1970, un număr restrins de cercetăto ri ie�eni de la Muzeu•l
de istori:e a Moldovei, de la lnstHut:ul de istorie şi a·rheologie ..A. D. Xe
nopdl" şi de la Sectorul de istor:ie fa.şi a.J ISISP găs·ind spnij:i,nul condu
cerH locale de partid şi de stat, au hotărît să reia o pubH.oaţie cu ace
laşi Ntf.u, s-o continue , .. de pe treptele social-poli: ltic•e superi•oa·re a�e
con1empona,neităţii". Pi·nă a·stăzi, la a•l dnoi.lea volum s-.a r·euşit publioa
rea unor· Ya'l·oroase studH de storie sitlu•Îind preocupăn• i'le prog.resist.e ale
şcolii istorice ieşene ca.re, de-a l •u,ngul an
: i·lor şi-a inso�is Î·n ca•rtea de aur
a nea· mului numele unor savanţi de presrbigi.u naţi.ona'l şi univens:ail''.
Inserind in paginile sale ma1eni,all e de istori·e şi muzeolog.ie ade uno.r
nume consa.cra.te in isto riogra
• tfi:a româ,nea1scă publ·ioaţi'a îşi fa,ce un titlu
de lau
, dă de a nu f.i neglijat elemen'tele tinere, ca1re fac pnimhi paşi in
cerceta•rea istorică pri,ntre care şi studenţi.
In pagin·i•le Cercetă•rilor istoni·ce - seri·a nouă - vom găsi o tema
tică cupni;nză toare. R•ubnica de muzeo/ogie Clltestă f.aptu1l că puhl1icaţia
este edita.tă de Muzeul de ist.o·rie a Moldovei· şi că mu;zeofogia s-a im
pus in UJitima vr.eme ca o cidliVIi11ate cuiltuna• şti:inţHkă cup
· rinzătoa·re - un
spaţi:u corespunzător este acordat rub11ioi'i de arheologie. Pa•rtea cea mai
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însemnată, pr·eponderentă, însă est·e at. �ibuită rubrici-i istorie-politică şi
social economică in cadrul căre·ia sint cuprinse perioa:dele istonie feu
dală, modernă şi contemporană. ,.Cercetă11i istoric:=" ma'i publi:că docu
ment·e şi recenzi·i.
Paginile ublicaţiei ..Cercetă.ri istorice" sint deschise pentru orice lu
· muzeologiei, menite să contribuie cu d<Jte
ca·re din domeni ul isto,riei sau
noi la progresul ce·rcetării in ţara noaS'l'ră.
..CERCETĂRI ISTORICE"
- senie nouă - -
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PROFILUL MUZEULUI MEMORIAL-LITERAR
PRINCIPII DE ORGANIZARE MUZEISTICA
ION ARHIP

In anirl. sooialdsmul!ui muzeolog.ia românească a cunoscut o amplă
dezvoltare, fapt care s-a rehlefat cu pregnanţă în creşterea reţelei de
muzee cu diverse profiiluri. Paralel cu această dcz\·oltare, a sporit mult
şi rolul pe care îl are muzeul în societate, interesul pubLicului pentru
această instituţie de cu1tură.
Avia restrînsă a vechilor muzee d� mixtum compositum, a muzee
lUi' de colecţ,i,e, ale căror funcţii prti.ncipale eDau de acumulare, depozi
tare şi în paDte de !informare, s-a lărgit enorm ele mult în epoca noastra .
evoluind spre forme noi. riguros ştiinţifice. l<:xtensiunca polivalentă a
funcţiilor muzeului contemporan pare firească, fHnd determinatJ. dP
dinamica transformărilor rapide p� care le c:unoa�te societatea, ştiinţa,
invăţămîntul, artele.

Muzeul contemporan, care a preluat la alte cl� mens i un i funcţi.ile
lradi�ionale ale yechilo<r muzee de a te2laJuillza şi păstra valorile ma
teriale şi spirituale create de veacuri de omenire şi�a lărgit, in pas
cu cerlinţele societăţii, sfera de activtitate, d�venind o i.Înstituţie dina
mică ce s-a ,integrat armonios în actJ.vitatea frontului cultural local
şi naţional 1• Fiind un puternic factor de instrucţie '!?i educaţie, muzeul
contemporan are nobila menire de a modeLa conşttili.nţe. de a perfec
ţiona fondUil spiritual în folosul dezvoltărm personaUtăţii umane ; el
este "locul unde omul se găseşte p� sine însuŞ'i şi toate popoarele
lum.iJi. Cunoscîndu-le se va perfecţiona el însuşi" 2•
Pornind de la funcţiile importante pe care le are muzeul contem
poran, în faţa muzeologului se rtidlică o multitudine de probleme grele,
pline de neprevăzut, atunci cînd el este solicitat ca să tr<2acă la orga
nizarea unei expoz,iţii tematice, sau a rmed. cas·e memoriale. MuzeHl74,

1

Realizări

importante

în

sistemul

"Revdsba muzeelor şi 1111Dn.UIIIrellll.elor";

2

Ella

1967, p. 35.

M&tin,

muzeelor

noastre

l!lr. 1, ,}9,74, p. 10.

şi

obiectivele

Why Museum Education in Today's World,
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ologul trebuie să fie un specialist de

2

clasă,

un creator şi v1:monar şi,

trl ultimă instanţă, un mare pasionat, un îndrăgostit pînă la sacrtificiu

de meseria sa. Fără aceSite cailităţi cel ce va incerca să treacă la orga
nizarea unlll i muzeu nu va avea sorţi d� dzbindă.

Iată de ce, in condiţiile de azi, cînd reţeaua de muzee se dezvoltă
intr-un ritm nemaicunoscut in ţara noastră, se impune cu acuitate nece
sitatea specializărid actualJlor şi mai ales a \1�itorilor muzeologl. Căci,
asa ,cum sublini'a si K. Michalowschi in comunicarea sa la cea de-a

g

VU..Ja Oonfet.inţă enerală ai LC.O.M., 1 "in miin:ile ·. muzeologillor se
află o u nealtă e:fdcace şi foar�t� dmportantă de educare şi insufleţire a
maselor" şi că "nu depinde decit de ei ca să utilizeze această unealtă
cu succes" 3 .
Care es,te deci principala unealtă j:e care o are la dispoziţie muzeo
logul ? Răspunsul vine aproape de la sine
muzeul. De felul cwn
organizăm această instlituţie depinde in � mai mare măsură efici
enţa sa la marele public. Căci, in secolul nostru cum afirma Malraux
-

in lucrarea sa "Muzeul imaglioor", muzeul devine "o magistratură atît
de înaltă incit arti'Ştii au ca ţinltă mălituris\ită �au ·nu, să ajW1gă la
Louvre. Intreg seco}U!l. trecut obsedat de catedrele ) nu va lăsa in
urma lllli decit una singură : Muzeul " 4•
Pornind de la dmportanţa muzeului, de la rolul lui in societate,
să vedem ce crJteri,i trebui� să stea la baza organizăr:.i lui, cum vom
reda muzeistic an umite epoci, cum vom prezenta viaţa şi ao1Jiviltatea
unor mari presonaldtăţi româneş>td. ln l ucrarea de faţă nu ne propunem
decit să reliefăm citeva metode de lucru folosite in organizarea Muze_
ului de literatură din J,aşi, felul cum au fost reconsilituite muzeistic
două momenlt� dmportante
ţia "Vieţii româneşti".

din Hteratura

noastră

"Junimea"

şi redac

Locul unde organizăm un muzeu cu profil memorial - literar
Muzeul şi cadrul ambiant
Un muzeu memorial cu profiJl literar este "un Imgment de isto
rie, o insulă rămasă mm mult sau mai puţin dn1Jactă faţă de mişcarea
pe care o dmphlcă dinamica istoriei" 5• De aceea, este foal'te important

ca o astfel de inslt.iltuţie să fie organizată in locuri cu aduceri aminte,
în acele case und<:! s-au născlllt şi au creat mar.i personaLităţi sau au
avut loc mari evenimente legate de dstorua şi cultura unui popor. A
organiza un muzeu memo:rtial intr-o construcţie fără trecut iSitoric e

ca şi oum ai pune o orcheat;ră de muzică de jazz să cinte ndşte psalmi
intr-o catedrală gotică. !.Jocul unde se organizează o expoziţie cu profil

3 M�ch:<tlovschd, K ,. Formarea personalului ştiinţific, rp. 21. Vezi şi Şt.
Bun
da, Spec1altzarea - cermţă fundamentală a muzeografiei româneşti. "Revista
mu
zeelor", nr. 2, 1970, p. 1 2 1-123 .
4 Malraux, AndJ"e, Le Musee imaginaire, Idee. ar:tt: . GaUiinalrd, 1965.
5 Ciopraga, Const., Istorie, actu.a.Utate şi perspective muzeistice la Iaşi, "Re.
nsta muzeel<;>r··, nr. 4/HlG9, p. �97.

.
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memorial, ttrebulie să aibă multă personaHtate, în jurul lui e necesar
circule mulrt;e legende care, într-o mare măsură. fiind cu noscute
de public, îl vor atrnge cu mai multă uşurinţă î n muzeu. E foarte
important ca vJzitatoru� să ştie, dar numai atit cît trebuie, o serie de
Istorioare, gllume, epigrame despre acel loc, să Lie cu g
, rdjă :şi abi
litate creată 13Cea uşor amăruie nostalgie despre acei care odată au
trecut prdn acest loc. De exemplu, la la.<?i, despre Casa Pogor, s-a
creat un ad�vărat cult, unde oamenii vin cu emK>ţie. păşesc în muzeu
cu pietate, vorbesc în şoapte, ştilind că aici a locuit un timp Emi nescu,
că aiai s-a citit prima dată "Sara pe deal", "0 scrtisoore plerdută", sau
"Soacra cu trei nurori". Despre "Vila Sonet" se ştie că a fost locul unde
se• duelau în epigrame sonetistul oare "era discret ca un suiş de munte
şi ascuns ca o candelă de aur" 6 şi Păstorel, că în această casă a jucat
mult� partide de şah M. Sadoveanu, sau au trecut pe adei OtiLia Cazi
mir. G. Topirceanu, Ionel Teodoreanu, M. Ralea, T. Arghezi, G. Lesnea,
N. Labiş ş.a.
si\

Desigur că acest "cadru poetic" nu poate să fue găsit decît inltr-u n
Dar pent.ru a-1 ţine mereu treaz în sufletul vi.2J:i.tatorulm, e
necesar ca atunci cînd trecem la organizarea muzeulllli să avem mare
grijă pentru a-l reda cît mai aurtentic posibil. De aceea, muzeologul tre
buie să cunoască. atunci cînd tr�ce La redactarea ltematicii de principiu,
aproape totllll despre felul cum a fost acea casă, ce a foslt în ea, cine
n fost prin ea. Reconstituirea dnteriorului se va face cercetîndu-se cu
mi nuţiozitate actele de arhivă despre acea construcţie, lucrările de
memorualistică 'unde sînt evoca te aspecte din viaţa şi opera scrii
torului, document<:!le de familie şi, în ultimă dnsta nţă, persoanele care
mai sint in viaţă şi cunosc unele lucruri inedite despre acel monu
ment. Toate acestea vor contribui ca muzeologul să poată coordona cu
llll plus de oompetenţă lucrănile de restaurare, să-şi impună punctul
lui de vedere în faţa constructorului şi arhitectului, care trebuie să fie
obligat să respecte originalitatea monumenltJuluii.
m u zeu .

Desigur că s� va ridica cu justlifioare problema : ce va face muzeo
logul atunci cind este pus in situaţlla de a orga niza un muzeu într-o
casă unde nu se mali păstrează nici o fotogra:flie, nici o schiţă, despre
fe l ul cum ra fost în vremea cinld radci a trăd.Jt şi a creat soriioorul res
pectiv?
Am spus că muzeologul trebude să fie un creator, un vizionar ş i
c a un mare scrii/tor sau arbist ele este chemart; s ă creeze cadrul. să in vie
figuri, să le dea o dJuzie de viaţă 7 • Această muncă, cu nimic inferioară
celei la oare este supus un artist m trl.mrpul creaţdei , rm este scuti·tă de
riscuri. E o mare artă în a şti să-1 convingi pe vizitator că lucrurile
aşa au fost dintotrlearuna. Şi peilltiru a veni in sprijrinlllll •acestei afri.rmaţii,
M. Codrean,u, Tabula rasa, p. 445.
6 Arghezi, T!udOI"
7 Arhip Ion, Redacţia "Vieţii Româneşti" prezentată in
din Iaşi. ,.Cercetări istorice", nr. 1, laşi, 1970, p. 64.
-
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voi exemplifica cu o serie de date privind felul cum a iost organizată
Casa "V. Pogor" din Iaşi.
Inainte de a se trece la orgalllizarea expoziţiei, la aduna�a patri
moruiului, s....a elaborat un plan amănunţit de restaurare a monumen
tului. In documentele de arhivă, în lucrările memonialiştrllor Jun:imii
s-au găsit unele date destul de va:g.i privdrtoare la Casa "V. Pogor". "O
casă în două rînduri, cuprinzătoare i in nivelul de jos opt odăi, un
gherghir 'Şi un anltret, in rindul de sus opt odăi, !iarăşi cu un antret.
păreţii de cărămidă, pe tem�llie de piatră, acoperită cu tliniche, cu trei
balcoane cu grrilajuri de flier, WlUl mare despre ogradă, unul iarăşi
mare despre grădină şi WlUl mic în dosul casălor la antretul de sus ...
toate cercevelele la ferestrele odărllor de sus de fier, ia
r r acele de jos de
lemn" 8•
Deci, aveam in faţă o descl'�re care, intr-o 1 oarecare măsură,
indica în mare cum era casa. Intr-un alt document s-au găsit cîteva
indicaţii şi mai exacte. Salonul mare de la 1 etaj e consem11t�t sub
titlul de "Biblioteca Junimii". Aiai. mărtuniseşte G. Panu că l-a intil
nit pe M. Eminescu care pe atunci "era bine făcut, frumos, cu mus
teaţă mică, subţi!I"e şi cu plete mari" 9•
F11ind depistat salonul "Junimii", locul unde era biblioteca, se
pu:teau coordona ou gnijă lucrările de restaurare. Şi pentru ca atmos
fera să fie cîlt mai ocne redată, s-au întreprins cercetăni mai ample
scoţîndu-se la iveală culoarep� ,,pereţilor, a ornamenrtelor, cum ,erau
vopsite lambriurile, ce fel de motive florale avea parchetul etc.
In aceste condliţili, muzeologul este omul cel mai competerut ca
să conducă lucrăriile de restaurare, fidndcă numai el ş tie cum trebuie
reconstituit un aadt'U. un mediu, o ambianţă 10, şi ·punctele lui de
vedere trebuie rimpuse conrtructorului
şi arhlitecltullll i, care pot ;,fi
subordonaţi numaC. atunci cînd asupra lor aveam acel plus de com
petenţă.
cele

Dacă
mai

nu . se respectă aceste norme, consecinţele vor ;fd din.tre
grave. Modernizarea lUlei clăddri dlin secolllll . al XVIII-lea

sau al XIX-lea, unde a trălit şd a creat un mare scriitor sau om de
ştiinţă înseamnă o pierdere ireparabli.lă.
Louis de Royaumont, fondatorul casei Balzac, arăta că un muzeu
memorial trebuie să aibă : mistler, sol.liitudline, reculegere 1\ şi că vizi

tatorul trebuie să se străduie să se hamrdere oo să deSrCOp ere aooasrtă
atmosferă.
In reQonstitUirr"ea aadrului, u amb�anţei :intertioare r şi exterioare
a unui muzeu memorial, criterii\l.e afective au un rol dmportant. VizL
tatorol tt:ebwie s:ă plece _ din muzreru cu aooa înrcărcăJbură emoţională ,
8 Arh. Stat. Iaşi, Act de pţ"eţăluire, dosar 202/, p. 2.
9 Pan-u, G., A7Jtintiri de la Junimea, d in laşi, Ed. R. Ciofiec, BuCIUll'eşt.i, 1945,
voL I, p. 184.
1 ° Formarea profesională a personalului de muzeu in l ume, Paris, I.C.O.M
1972.
11 Brezu, C., Casa lui Balzac, "Reviista muzeelor" n�r. 5, 1970, p. 464.
·

.•
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care să-I urmărească
pnimă iubire.

oriunde

oa.

o

frumJoasă

aducere ·aminte.

19
ca

o

Dacă in ulflimul timp la noi s-au inregistrat unele succese in
privinţa organizăil1i cu un p�us d� competenţă a unor muzee memo
riale (Casa O. Goga de la Oiuooa, Casa Cezar Petrescu de ia Buşteni,
Vilia Sonet ,,M. Codreanu", Iaşi, Oasa G. Baoovllia de la Bacău ş.a.) tre
l le sinlt prezentate dupa
buie să recunoaştem că unele case memoria
un tipic muzedstic care il îndepărtează pe om. Inlocuirea mărturiilor
-a căror menire este d� a păstra: o rază de lumJnă asupra
epocii

monumen!tului - are grave consecinţe, inlăturind acea 18Jtmosferă tul
burătoare care trebuie să se găsească intr-un muzeu memorial. Iată
de ce e necesar ca muzeologul să ţină seama ca adevăratele frumuseţi
pentru ochi şi inimă să fie cu grijă păswate. Un muzeu memorial literar trebuJie să fie inainrte de toate o reoglindire in mic a intregii
epoci 12 in care a trălit şi a crelalt sc11iitorul respedt.iv.

Tematica de principiu. Caracterul general al muzeului
şi al expoziţiei.
Circuitul : Spaţiul ca factor al prezentării
După ce s-a :fiiXJalt in mare cadrul de epocă al muzeului, in Ia\a
specialliSitului s� pun multiplele probleme prtivind trecerea la organi
zarea exp�iei,_!�_epartizarea judicioasă a sălilor din clădirea unde
urmează să ilie prezentalt patrimoniul. Tematiica de J:rinolpiu are rolul
de a da jaloanele, liniidle directoare ale mruzeulllli, pr.in ea se definesc
in mare probleme'le ce le vom traita, sursele şi elementele documen
taţiei de bază. In felul acesta. această tematică este un fel de scenariu
al expoziţiei 13 •
Ce va stabili muzeologul atunai cind \"a 'trece la elaborarea tema
ticii de

principiu : ?

a) numărul încăperilor pentru expoziţia de bază;

b) circuitul muzeului; c) spaţiirre alooote săHlor de ·teZ'a'llrizare; d) spaţiul
de relaxare pentlru public; e) bibliotecă şi sală pentru documentare;

f)

laborator restaurare; g) !laborator fato; h) săli clişotecă şi evlidenţa
patrimoniului; j) sală j.pentru mattlf
li estările cultural - ed�cative ;
k) birourile periiţr u muzeografi; l) Postul P.C.I. ş.a.

Avindu-se in vedere spaţiul ca factor al prezentăl'ii 14. tot acum
se vor stabili difef-iftele tehnici ca ilumi�tul, OO!spozi1iivele speciale,
utiLizarea difel"litelor ;mijloace de :pretzentar� 'auqio-vizuaile (sunet,

muzică, proliecţii eltc.), tehruici de asamblare şi de prezentare in funcţie
de natura colecţitilor, ş.a.

12 Klaus Harruner, Weimar şi locurile sale comemorative, "Revista muzeelor"
nr. 5, 1970, p. 457.
13 Formare a profesională a personalului de muzeu din lume, Paris, I.C.O.M.,
1972, p. 21.
14 Idem, p. 22.
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Amenajarea generală a sălilor în care se organizează
expoziţia
ridică mult� probleme de care trebude cu grijă să se ţină. seama. Atît
muzeologul cît şi arhitectul au datoria de a stabili principiile de di
mensionare, cîmpul vizual al vizitatorului, caracterul săhllor şi cerinţele
psiholog.i c-e. Se va urmă,ri cu a:t:enţJie acea reali2lare de vamiaţii spaţială,
evitînd u-se o boseaU.a viZli ta torul UJi 15•
După ce s-au stabilit aceste importante probleme se trece la sce
nar.iul expoZiiţiei. Acum se pun� problema ce prezentăm, cît prezen
tăm, cum prezentăm ? Şi pentru ·a ll.ua un exemplu concret ·vom ilustra
cu cîteva date din tematica de pruncipiu a Muzeului de 1iteratură din
Iaşi. Pe baza spaţi:ului ce-l avea muzeul, s-a înceroat wm ăto�ea perio
dicizare Uţerară : Epoca Conachd (1 sală) ; Epoca iDaciei literare ( 1
s.a:lă) ; Epoca Alecsandfli ( 1 sală) ; J un�mea - Convorbirii litei1are,
Epoca
Eminescu - Creangă (3 săli) ; Contemporanul - Vlahuţă,
Ghe�a. Ibrăileanu (1 sală) ; Redacţia "ViieW româneşti" ; Scru,itorii de
la "ViaţJa românească" (2 sălă) ; Scrilitorîi Simbolişti (1 sală) ; Litera·
tura după 23 August 1 944 (1 sală). Deci s-a urmărit cu grijă acel ech1libru al prezenltării, o cronologie literară care era în funcţli.e de unele
spaţii care aveau o destinaţie foarte ex.actă şi ltrebutiau să se incu
dreze perfect în, circuii t . Este vorba de sala Eminescu - Creangă u nde
o peruoadă a locuit marel� poet, de salonul unde se ţineau şedinţele
"Jundmii" şi de redacţlita "VIieţii româneşti" care trebuiau reconstituite
cît mai autentic, cu scopul de a da muzeulrud. mai muil.tă personaillitate.
După ce s-au stabilit în mare cum vor :fii ilustoote epocile literare

s-a trecut la consemnarea SCI"llitorilor mai reprezenl�ativi din fiecare
peruoadă, iar pentru salonul "Junlimili" şi Redacţia "V1ieţii româneşti"
s-au alcătuit proi·e cte speciale care au fost datte în saroina muzeologi,Jor
cu cea mai bună pregătire ştiinţifică.
In repartizarea spaţidlor muzeului s-a avut în vedere ea unor
scl"i.itof!i care în Iaşi sau în ţară au organizate case memoriale să fie

prezentaţi cu ceea ce-i mad semnifJcaJti.v în viaţa şi creaţia lor, dîn
du-se în acest scop şi unele succinte explicaţii pentru îndrum.area vizi
tatornlor spre acele muze�.

Patrimoniul muzeului. Etica muzeologului.
Este cea mali dif1i cilă problemă ce sttă în faţa specia1istului care
porneşte să organdzeze un muzeu fără colecţhl alcărtthi.te. Dacă in toate
celelalte lucrărti. privtind organizarea, el mai este ajutat de arhitect,
de membrii consăliulu!i ş'tli.linţi:ffic etc., in privtinţa adunării paltrimoniu
lui muzeologul este �1 oare trebuie să facă aproape totul. Cercetarea
pe care o înltreprnnde în teren e necesar să fie "foarte dinamlică, foarte

rapidă,

foa!Ite

15 O. V.

zeelor",
16

Jlll" .

expeditivă"

16,

pen:brll

a depista

patrimomw

virtual,

Ciupitu, Amenajarea generală a sălilor de expunere, "Revista mu

1, 1970, p. 29-31.

Realizări importante în sistemul muzeelor noastre şi obiectivele anulrui
nr. 1, 1974, p. 8.

1974. "Revista muzeelor şi monumentelor",
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care urgent va trebUi să intre in tezaurllll real al muzeului. Pentru
realizarea acestlll:i foarte important dezid':'rat, inainte de a se trece la
munca de depistare in teren, muzeologul îşi va revedea planul expo
ziţiei, pe care aproape obJJigatto:rliu, va trebui să-1 cunoască pînă la cel
mai mic ,amănunt, pentru a evitta surprizele n eplăcute. Apoi se i m
pune ca să studieze cu cea m ai m are gr<ijă o s�r.ie de lucrări de pură
speciahtate şi memor:i,a:l isrbică cu scopul de a avea mereu proaspete în
merno:rlie o serie de date ce-i vor fi neceSiare atît in depistarea valori
lor muzeale, cît şi a persoanelor ce deţin manuscr.ise, obiecte, �diţii
pninceps etc. Un muzeolog care va dritra în ca<:a unllli posesor de va
lori de muzeu fără a avea cunoştinţe exacte despre 'acel scrrl.itor SHU
om de cultură, riscă să se compromită, sau, în ultimă instanţă, să nu
poată achiziţiona ruimic. Aceste eşecuri sînt grave pentru un specialist
de muzeu. Muzeologul tr':'buie să dirijeze cu multă competenţă poli
tica de achiziţie 11, să urmărească cu perseverenţă ca tot ce constituie
o Vla1oare să !intre în patrimoniul muzeulU!i. Pe lîngă cunoştinţele de
specialitate, rnuzeologul trebuie să fie dotalt cu pasiunea pentru mese

ria sa.

O altă cale eficientă in poLitica de achiziţii e relaţia cu acei oa
meni oare pot să-1 informeze pe muzeolog, să-i creeze posibilitatea să

pătrundă in familia posesorului de valori . Această problemă este foarte
importantă, deoarece ea fiind rezolvată, uşurează intr-o oarecare mă
sură munca specia�istului d:in muzeu. In a:Darră de patrimondul adunat
pnin cumpărare, o gz,ijă d'O'Osebiltă trebuie acordată donaţiilor, impru
muturilor, schimburilor între m uzee.
La alcătuirea fondului de piese, muzeologul îşi Ya pune mereu
problema : ce adună şi cit adună, pc-ntr'll a putea :fi expus în muzeu şi
a fi păstrat în săldle de tezaure. Desigur că e necesar ca tot ce consti
tuie o valoare să fie strîns cu grijă însă, înainte de toate, se impun':'
să se acorde atenţie deosebită exponatulUJi , să se urmărească o repar
tizare judicioasă, o îmbinare armonioasă între document şi obiectul
tridimensional.
Pentru muzeul cu pro:flil literar se iscă la fdecare pas ruscul ca el
să fie copleşit de hîrbie. care nu are atîta \nibraţi':' 18 ca o lucrare de
artă. Intr-o oarecare măsură acesta e un adevăr, dar nu !trebuie să se
adopte ca lege concepţia că "operele literare, cartea, manuscrisul, scri
lectur1ii şi nu contemplaţiei
soarea, pagina de revrl.stă sînt desbinate
Vlizuale" 19, deoare� o edliţie prunceps din poeziile lui M. Eminescu,
care poartă o semnătură auoografă poate să fie contemplată, cu aproape
aceeaşi încărcătură emoţională ca şi un tablou de Luchiam. Ea poate
să arunce o rază de lumină, să scoată în evtidenţă un Jeri şi un azi 20
1 7 Formarea profesională a person.alului de muzeu in lume, Paris, I.C.O.M.,
1972, p. 10.
18 In loc de cronică la redeschiderea Muzeului literaturii române, ,.Revista
muzeelor", nr. 1, 1972, p. B.
.
19 I bidem, p . B.
. .
.
.
.
.
2° C. Brezu, Casa lui Balzac. · "Revista muzeelor'', nr: 1, 1970, p. 464.
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arătîrud cum a fost prima ediţie a operei eminesciene şi cum sint edi
ţiile de azi.
Iată de ce in activitatea de constitUJire a fondului de valori al
unUJi muz�u cu proflil literar se impune să se acorde multă grijă echi
librului în expunere, penţru a se înlătura artidlitatea, monotonia din
viitoarea expoziţie.
Trebuie să menţiKmez că in această politică de achi2liţii. de îm
bogăţire a Ionţluluri de Yalori de �a Muzeul de �eootrură din Iaşi şi
celelalte muzee pe care le conduc ,azn urmărit cu mare atenţie acel
echilibru al fpatr.imoniuh.lli expozliţionatl, pentrul '• a evita unele · sur
pl'lize neplăcute, din faza Eintială - etalarea. Şi la noi se mai mani
festă la f un i1i cercetătofil concepţia de conformism muzeal că dacă
s-au adunat în colecţie cîtevta documente, scr.isori, cărţi, fotografii
etc. restul se poate uşor compensa prin :floltocopiti. De aceea s-a ajuns
la Siltuaţi'a ca astăZii să avem mullte muzee oare se aseamănă. Consecinţa
este foarte gravă, ea concretizindu-se în faptul că îi îndepărtează pe
vizi'tato:ni de muzeu.
E adevărat că la Clapitolul acesta se ma�i poartă multe discuţii pri
v.itoare la metodele de expunere, că in pruvdnţa colaborării muzeolog arhittect mari. sînlt murte lucruri de rezolvait in vlilitor.
Fără a inlăltura caracterul biografdc din dircuitul
muzeului 2 1 se
impune ca să se aibă în vedere ca stJrruo1JuJm 'lui să ftie annonioasă, dina
mică, pentll'U că această instituţie trebuie să :Ne un fel de atelier de
creaţie, "in care trecutul se redonstitu'ie. în care se selecţionează tipi
cul" 22•
Expunerea j udlicioasă, plăculbă, sclitur�ă de pedantismul didactic,
scoasă din incremenfire, din ortice stagi118Xe, se poate realiza
numai
printr-un armonios echilibru în prezentarea exponatelor din patnimo
niul muzeulUi .

Radiografia expoziţiei de bază - tematica desfăşurată.
După ce patl'limoniul a fost adunat, selectat şi :fiişat se trece la or
garuizarea expo:zJiţiei de bază care eslte cuprinsă într-o radiografie amă
nunţiltă pe care o numfim tematica desfă,�urată. Acest instrument de
lucru de o excepţională dmportanţă, rod al colaborăl'lii diilJtre muzeolog
şi arhitect trebuie să cuprindă pînă la cel mai mic amănunt tot ceea ce va
fi prezentat în muzeu.
După ce pi1inoipi1 se va conduce muzeologul · în alcătUJirea unei
expoziţii - muzeu cu profil ihlterar ? Se va alege in func�ie de spaţiul
de care dispune piesele originale, obiectele ltr1idimensionale, fotografidle
care i�iţial vor fd etalate în muzeu. Ele vor fi consemnat� pe baza unui
cod în ltema"Vică. perutru a uşura munca arhiltectulUi - ; proiectant.
2 1 Sta.nislaw Loren.tz, Musees et colections en Pologne, Editions int€I1press,
Varşovia, 1914, p_ 195.
22 Co nst. Ciopraga, Istorie, actualitate şi perspective muzeistice la Iaşi, "Re
vista muzeelor", nr. 4, 1965, p. 298.
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Tematica desfăşurată va cuprinde o serie de rubriai după cum urmează :
Prezentăm mai j os o schiţă fodosiltă IH orgmriZiarea MuzeuLui de li<te
ratură al Moldovei dlin Iaşi :

Nr.
crt.

1

Capitolul tematic

Epoca Connchi

2

..

3

"

4

"

Cod

Denumirea

exp.

exponat.

F.

Portretul
scriitor

T.

"

OD.

"

c.

"

-

GrufiDimen- că Ins i uni
soţ.

40/60

80/30

..

;\JS.

"

Plic
nr. 1

l\l e dallon In

Plic

Sub foto cum.
nr. 1

nr. 2
Plic

Vitrină sp.
cum. nr. 1

20/28

Plic
nr. 4

Vitrină l'pocă
cam. nr. 1

30/20

Plic 5

\' ilrină epoc�1
cam. nr. 1 .

1 00
cm.

Poezii e d .

Manuscris
original

Obs.

ramă ovul:1

nr. 3

Baston
sl ilet

1 8fl6
5

Dispunera In
spaţiu muzeului

L iteră aparte pt. semn
-

c. Conuchi
-· ··

Menţionăm că s-a folOSiit următorul cod in expunere ; C
carte ;
text ; D
document ; P
presă ; OB
obiect ; Ms.
manus
scris ; FO
fotografie originală ; Fc
fotocopi<:! etc.
Periodizarea tem�tHcă s-a făctllt respedtîndu-se
cronologic epocile
Hterare după cursul de Literatură română de G. Ibrăileanu, adăugin
du-se şi alte elemente noi : a) Epoca Conlachi ; b) Epoca Alecsandl'li ;
c) Epoca Eminescu ; d) Epoca Sadovea!Ilu - Goga ; .e) Li-teratura ll"O
mână după 23 August 1 944. In funcţie de această periodizare. s-a E:la
borat radiografia expoziţiei păstrindu-se un echilibru in <:!Xpunere, viaţa
şi activitaltea fliecăruli scriitor fiind prezentată in ordine cronolog.ică.
Pentru a se reda cadrul aurtenltic s-a urmărit cu atenţie o îmbinare ar
moruioasă intre piese, un echilibru in prezenrtare, craindu-se spaţii spe
ciale, la Hecare epocă, unde s-au expus dliferi'te obiect':! de mobilier. In
felul acesta s-.a înlăturat acel pericol al hirtiei care llldllenlinţă, in mare
măsură un muzeu :hlterar. Această îmbinare face ca atenţrla v:izitatorului
să fne mereu !trează, păstrează mereu acel mod miraculos 23 care il reţine
pe om, il emoţion':!Bză.
In strînsă legătură cu acest sistem de prezentare s-au ales patru
categoi'Iiti. de V1itrine : a) vitrine stil epocă după o masă ce a aparţinut
lui Iacob NegruzZii , unde aveau să se expună manusc11ise, cărţi (ediţii
pvinceps, obiecte mici ; b) vi�ine pen1Jru afişe şi costume ; c) vitpine tip.
piedestal pentru obiecte rare oa ceasull şi inelrul lud M. Eminescu, masca
mort.uară a lui C. Dobrogeanu Gherea etc. ; d) \1iltl"ine pentru expona=

T

=

=

=c

=

23

=

=

=

Breru C., Casa lui Balzac,

"Revista

mUZGelor",

nr.

5, 1970, p.
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tele mai reprezentative din literatUI"a după 23 August care au fost con
fectionate în l.inrii mai sve1te şi culori deschise. De asemenea, s-au
folosit diferite tipuri de piedestale, mult� din ele originale, unde pre
zentarea s-a făcut ldberă, iar o serrie de obiecte oaraoteristice s-au expus
în nişe 24 unnărindu-se cu grijă protecţia lor impotriva pi"afuluri , a umi 
dităţii, a dnsectelor etc.
ln condrlţlitile cind la anumdte epoai şi scrilitori nu s-au găsit expo
natele originale s-au folosit fotocopiJi, facsimile, stampe, lucrări de artă,
machet� etc.
O grijă deosebită într-un muzeu Literar - memor'ial trebuie să se
arcorde textului. Socot ·că c n ecesar ca muzeologul să evite pe cit posibill
textul creaţie oi'Iiglinală şi să dntroducă citatele cele mai caracteristice,.
maii evocatoare din mardi noştrd înainţaşi. Pentru textul de oaracteri
z;are a unui scrtifiltor dăm un ex�mplu despre C. Conachi : ,,Conachi e
intiiul poet al Moldovei, cel mai ltalenltat din vremea sa". (G. Ibrăi
leanu). Textul apLicat sub portret. scrds cu literă imitaţie de epocă are
un mare efect şi vtizitatorul il citeşte cu interes, se străduie să-i reţină,
sau il notează imed.iralt.
Un model de texrt evocaltiv - memoi1ialistrlc care n� introduce
într-o epocă literară : "Cei care au răsunat coral in Viaţa românească,
ascultaţi de o ţlară şi de un timp, au fost odată numai. Iar OI'Iaşul vieţii,
amin�rli� şi mormintele lior e dulce Tirgu Ieşululi" (Ionel Teodoreanu).
Textul autobiografic are rolul dre a-1 d.nforma pe vtiz.italtor, de a-i pre
zenta o serie d>e dart.e din viaţa şd. opera scriitorului. Fiind aies ou grijă,
el trebtrle să îndepLinească un dublu rol, adică să ne prezinlte şi o serie
de date, drarr să şi emoţionez.e ; Exemplu ,,'Dreburie să fac mărrturi:sirea
de credinţă că poporul este părintele meu !literar, că trecutul puls�ază
in mine oa Uiil singe al celor dispăruţi, că mă sdmt ca un stejar bătrîn,
ou mii şi miii de rădăcinii. in:lii pt;e în pămîntul neamului meu". (M. Sa

doveanu).

Textul de autocaracterizare cu mesaj patriotic, are o mare impo-r
tanţă, deoarece scriitorul prin mă:rtturisirile care le face !şi prezintă cre
zul său poetic, izvoarele sale de inspiraţie, originea sa, drragos:tea pentru
poporul său. Iată două exemple de .texte oare au fost copirate din muzeu
de mii de rtdneri şi V'Îirstnioi, texte om·e se invraţă ou multă grijă : 1,Dum
nezeul geniului m-a sorbit din poporr, cum soarele ,soarbe un nour de
aur din marea de amarr" . (M. Eminescu) ; sau : "Dacă Dumnezeu şi
timpul m-au făcut poet, aceasta am să o mulţumesc numai poporului
român din care m-am născut şi oa,re cuprinde in sinul său comoara ne
secată de cea mai sublimă poezie". (V. Alecsandri).
Textul de caracterizare a unei opere literare - !trebuie să stîrnească
interesul pentru a cunoaşte opera, să reliefeze cu pregn.anţă rolul pe
care l-a avut in istoria noastră ld.rteraTă acea scriere : exemplu : "Nu
mele lui C. NegruZzi este legart; de obicei de nuvelta istorică "Alexandru
24 Vezi şi lucrarea Formarea
I . C.O.M. , Paris, 1972, p. 23.

profesională a personalului de muzeu în lume,
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Lăpuşneanu", care a.r fi devenit o scriere celebră ca şi Hamlet dacă lite
ratura �română ar fi avwt in ajutor prestigiul unei limbi unive!I"Sale"
(G. Călinescu). Sau : "Tootă valea Moldovei, toată
lunea Siretului
nu
sint decit prefiguraţia lui Sadoveanu . . . MoldoVla noastră nu e decit
vioara lui" (G. Ibrăileanu).

Textul explicativ de v�trină in general are rolui de a da o scurtă
informare asupra exponatului prezentat. DBII" şi irn. vitrină se pat folosi
diverse tipuri de texte cu scopul de a prezenta cilt mai sUJCcint aspecte
din viaţa şi opera scriitorului. Muzeologul trebuie să folosească cu des
tulă grijă şi simţ estetic acest fel de rt;ext, pentru a nu-l deruta pe vizi
tator, pentru a nu-l obosi. In general, tnrtir-un muzeu cu profil memo
rial - literar e recomandabil ca să fie folos it ou maximtrm de randa
ment un astfel de text pentru a nu s e crea impresia de stand de carte
sau de diverse obieote, ceea ce va ştirbi din cadrul de a'UitenJticitate. So
cot ·că te destul de !ingenioasă mert-.ada inceroartă de mureologtii de la
Iaşi, oare a:u fo·losit la Casa "V. Pogor" un s.U;tem de butoni de pltaStic
cu numere, ce s-au ·aşezat lîngă manUSCII"is salU fotografie, itar la colţul
vitrinei s-au prezeilltait explicaţiile. In felul acesta viziltaltorul e obligat
să facă UIIl mi c efort, dar care are po
. zitive COIIlsecinţe, deoarece el Vl8.
reţine mult mai multe date. In altă ordine de idei acest sistem păs
trează mai fidel imaginea muzeului memorial.
Unele principii de reconstituire muzeistică folosite
în Muzeul de literatură al Moldovei din Iaşi
Un muzeu cu profil lilterar trebuie să aibă un caracter evocator şi
"inainlte de a deveni acel institut de cercetare ştiinţifică, pe care viito
rul îl ascunde încă in scutecele lui, Muzeul literaturii române cată să
fie altarul pe oore flacă�a verbului românesc, intrupat i n cele mai fru

moase opere ale scriitorilor, să continue să 1ardă, să l wn in eze şi să in
C'ălzeaseă" 25 •

Penitru ca muzeul să devină cum se exprima Perpess i ci us un altar
al scrisului, un lăcaş al unei bogate lumi spirituale unde vizitatorul să

găsească adevărate frumuseţi ,pentru sufleltuJ său se cere oa muzeologul
să aCOII"de o grijă deosebită reconstiltuirii cadrului epocii respective. Şi
penttru a reuşi acest lucru, se impune ca în politica d e achiziţii să mani
feste o atenţie deosebită penltru expon at ul tridimensional a cărui menire
este, inainte de toate, de a crea altmosfern, căld�a specifdcă epocii p::
oare o prezentăm.

Parafrazindu-1 pe Goethe am obţine următoarele · :
"Cine vrea să inţeleagă tradiţiile unui popor,

Trebuie să meargă ln ţara lui ;
2s

" Revista muzeelor",

nr.

1, 1972, p. 7.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

1. ARHIP

26

Cine vrea s ă i nţeleagă poezi a
Trebuie s ă meaJrgă run casa ei 44

26

12

•

OaSia. unde sint adunate tradiţi ile es t e muzeul. Deci aici v i z it ato 
rul va gă si acea pi atră scumpă,- măiestrit tăiată, cu neaŞteptate şi su
bl im e sclipiri 27• In fond, muzeul t rebui e să fie o cronică a vremi i res-
pective , pe oare muzeoiogul o v-a scrie prin imagini specifice aui.
Cum s-a sc ris aoeasrt:ă cronică in muzeul ieşean ? Cum au fost re
cons•tituite a cele două momen!te
importante din •cultura rom ân easc ă
"Junimea" şi ,., Viaţa românească" ?
Am menţi on at că pe baza unei documenltaţii tem ein i ce s-au depis 
tat camerele unde era salonul "J un imi i" şi biblioteca lui V. Pogo r . · Te
maJti oa s--a alcătuit in aşa fel , incit aceste s ăli să se incadreze perfect in
cricuitul cronologic. Pent ru a crea acea gred aţi e ttreptart;ă de emoţie, s-a
rezervat o sală momentului ,.,Convorbiri li terare " , unde vizitatorul este
pregă t it sufleteşte ca să irutre apoi in sala Em i nes cu - Creangă �i apoi
in salonul Junim i i. In prima sală el face cunoştinţă cu cei dare la "Ju
nimea" e1:1a numit "hors concours", cu �le lui Iacob Negruzzi , V. Po
gor, Cal'lagira�e , Contra, Xenopol, ou membrdii •car.aJcmdeti condusă de
N. Gane ,.,caJre nu pricepea!U şi nu inţJetl:egeau n!i.ciodată l11imic" 28 •
In oome de epocă, s- au prezenltat portretele celor ,.,tres f'aciunt col
l eg i um " care alU fondat "Junimea" 29, Îll1 V1irtrlne de epocă s-<au a.•:;ezat
manuscrise, obiecte ori ginale , tablourile "Junimii" din anii 1 87 3 şi 1 8 83.
Intr-adevăr, vizitatorul se află intr:-un laborator de creaţie un de ia c on
tact cu o l u me care a trecut pe aici şi ca re a lăs at urme adinci . Apoi, cu
sufletul troienit de frumuseţi urcă spre saD.rmu[ ,,Junimii". O clipă se v :1
opri in holul d e la intrare. Aici totul e pregăti1t ca inairutea unei şedinţe.
Parcă, din m i nut in minut vizi tatorul aşteaptă să-d Yadă urcind p e Mano
res c·u 30 ; dintr-o ,cameră alărburartă V'a avea SU'I"pp"i" Z'a să-1 vadă pe V. Po··
gor care d in ld cu ochH de Iacob Negruzzi ii va spu ne : "Iartă şi carul - cu
m inciuni" ; se aud iar niiŞt e voci ; iJată-i urcind pe Eminescu, care parcă
iar zimbeşte, "cu acea privire Vlagă ş i răltăcit ă" , iar Creangă l a ' fiecare
cinci m in u te îşi şterge sudoarea de pe frunJte cu o battistă mare, colo
rată" 31• Se o presc in cerdacul cu grilaj de fier şi discută . Se apropie d e
ei" Panu şi-1 î n treab ă pe E)minescu :
- Ce vorbeşti tu tot timpul cu Crean gă ?
-'- Vorbim şi IIloi ce ne trece prin minte ! . . .

Din holul de sus uşile se deschid spre salon . Care v or fi junimiştii
ce vor participa :La şed!inţă ? Pogor, duŞffiaJI1l1U formelor, V'a găsi un răs
puns : "Entre qui veut, reste q u i peurt" .
26 T raducere liberă, aparţinînd autorului, (1. A.).

27 In

loc de

cronică la deschiderea Muzeului literaturii române,

muZJeelor", nr. 1, 1972,._ p. 7.
28 G. Panu, Amintiri de la Junimea din Iaşi, Bucureşti, 1908, p . 74_
29 Ibidem, p. 6.
30 Ibidem, p. 3.
31 Ibidem, p. 139 .
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Păşind in această lume a umbrelor, o uşă se deschide spre camera
Eminescu - Creangă. Aici a fost "Biblioteca Junimii" unde Eminescu
a locuit o vreme şi despre oare nota : "Ferit de grija zilei de mîine, mă
voi cufunda ca un budist in trecut, mai ales in trecutul nostru .atit de
măreţ in fapte şi oameni. Voi fi obligat mol'lalmente d-lui Pogor oare
m-a găzdu i1t . . . " 32• Ai ci a venit şi Orean.gă să-i mai ,spună vreo snoavă
lu i V. Pogor. Pe biroul celui oare "cu spiritul său eminamente esltetic
aprob a tot ·ceea ce era frumos şi simţJit" 33 stau oa mărturi e o căl1imară
de epocă, o pană lăsată la intimplare, cărţi, citeva ·ţigări sdrobite intr-o
scrumieră, '>emn că toată noaptea, in casa cu "ferestre lum·inate", s-a dis
cutat cu aprinderea şi verva caracteristică junimiştilor. Doar cărţile din
vitrine, rt:ablourile, manuscrisele cu semnătura marelui poet, ediţi1a prin
ceps din 1884, ceasornicul carr-e "urmează lung-a timpului cărare" te re
aduc �rar in muzeu. Timpul !Încremeneşte o cl�pă, avertizîndu-ne că tre 
buie "să ne aducem pururela aminlte de Mihai Elrninescu , cel mai ales
intre scr�itori i acestui neam" (M. Sadoveanu).
Alături e marele său prieten Ion Creangă. Priveşte cu atîta dra
goste la Eminescu, de parcă vrea să-I cheme iar la Bojdeucă : "La Ieşi
ninge frumos de as.t-111orapte, inon s--a făcut d rum de sanie. Ciricul parcă
e mai frumos acum. Vino fl'late Mihai, vino, căci fără tine sint străin".
Prin documenJte, cărţi rare, numere din revisrt:a "Convorbiri lirte
rare", manuale şcolare, obiecte, cei doi mari scriiltori ai . neamului şi-au
dat intilnire pentru totdeauna in această cameră de la "Junimea". O
prefaţă la poveştile lui Creangă ne readuce in imagine fragtnenJte me
morabile : "Iubite cetitoriu, multe prostii ei fi cetilt, de cind eşti. Cetteşte
rogu-te şi ees te şi u nde- i vedea că nu-ţi vrine J,a socotearră, ie pana in m î n i\
şi dă şi tu al tceva mai b u n la iveală, că c i eu atÎita rn -am pr i ceput şi
atîta am făcut. Autoriul"

J.l .

Uşile se deschid apoi spre "salonul Junimii". Totul e pregătit ca să
înceapă şedinţa. Perdelele sint trase, luminile candelabrelor 181prinse,
tăvi l e şi ceş t i l e pen tru ceai stau la îndemînă pe masă, pianul e deschis,
partiturile sint aşezate pe un piedestal, iar fortoliile întinse fte imbie la
taifas. Cu ochii minţii, vizitatorul oallltă locurile unde au stat Maio
rescu, Eminescu şi Creangă, V. Pogor şi Iacob Negruzzi, Conta şi Larn
brior, cei din caracudă.
La organiZJarea salonului 11Junimii", mu�ologii ieşeni 1au folosit o
gamă bogată de m od al ităţi de expunere redind acea mmosferă a epocii
prin mobilier ce a aparţinwt unor junimişti, costume, tablouri şi foto
grafii, cărţi rare etc.
Prin felul de prezentare a obiectelor, salonul "Jun i mi i" impresio
nează prin autenticitate, prin acel parfum de epocă pe care il degajă ,
32

33

M . Eminescu, Scrisoare către S . Bodnărescu.
Iacob Negruzzi, Amintiri din Junimea. Ed.

1943, p. 164.
34 Document original,

Colecţiile

Muzeului

Cartea rornănească, Bucureşti,

de literatură al

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Moldovei

Iaşi.

28

1. ARHIP

14

prin estetica de dispunere 'a obiectelor şi documentelor in spaţd.rul mu2'leulu i.
Aparent, totul pare ca la începurtul unei şed i nţe , incit l8!i. impresia că
îndată vor apare Eminescu, MaiOII."eSou şi Alecsandri şi vor lua [oc pe

scaune. Varietatea obiectelor tridimensionale - canapeaua lui T. Maio
rescu, o mesuţă de la Iacob Negruzzi, fotoliul de la N. Culianu, pianul
lui D. Zarnfirescu, tablouri di n colecţi1a Burada - crează o estetică
aparte, dîndu-se impresia unui lux în care a pred ominat n umai bunul
gust şi simţul măsurii.
Pentru ca imaginea unei şedinţe să fie cît mai completă, in acest
loc s-au insrtalart; diverse aparate sonore in cercîndu-se să se redea şi felul
cwn decurgea o şedinţă.

Ca un fel de replică dată salonului "Junimii", unde �totul esrt:e aşe-
zat cu elegaillţă şi ll"afinamerut, sala unde este prezentată literaturn de
la "Contemporanul" este organizată mai simplu , impresionind prin va
lorile expuse. Aici te întîmpină masa de lucru oare i-a aipial'!ţinwt lui Ion
Nădejde, un fotoliu de epocă, numere elin "Conrtemporanul" ert:c.

Situat i ntre "Convorbiri literare" , "Contemporanul" şi "Viaţa ro
mânească" Al VLahuţă face o punte de legătUiră inJtre aceste epoci, fiind
expuse in muzeu cărţi rare, manuscrise, documente oare împreună cu
biroul şi biblio�teoa lui Ibrăileanu pregătesc imtrarea spre "masa umbre
lor".
Pentru redarea "Vieţii româneşti" in muzeul ieşean s a ales o sală
care să corespundă cu acea a redacţiei. Memorialiştii "vieţişti" ne-au
lăsat o serie de mărturii despre felul cum era sala, scriitorii pe care
i-am cunoscut ca Demostene BOitez, Ot i li a Cazimir, Lucia Manltu, Şte
fana Velisar Teodo�reanu, Marta Agavriloaie mi-au dat i nformaţii foarte
preţioase oare m-au ajultat în reconsti tuirea muzeistică a acestui mo
memt important din literatura română.
-

Cum arălta redacţia ? "Sala avea vreo zece paşi lungime şi mai pu
ţin de cinci lăţime . . . de la un capăt la aLtul �al sălii se intindea "masa
redacţională" , ocupată pe jumătate de condicile şi scriptele administra
Nve" 35 • Deci, obiecbul principal oare va domina sala trebud'a să fie acea
masă, care se asemăna ou un "trapez mănăstiresc" înconjurată de o de
sime de scaune, care o umpleau dintr-un capăt in ,alu
lJt l, abia. lăsind loc
celui cal'e vo�a să o incoojoare" 36• Unde putea f[ găsdt acetl obiect de
mare valoare muzeistică ? Toate oerootările noastre au rămas fără II"ezul

tat, deoarece, după multe căutări s-a aflat că s-a pierdut după moartea
lui Ibrăileanu. Din descrierea memorialişrt;ilor de la ,,Viaţa românească",
din rrelatările făcute de scriitori, oameni de cuLtură care aru colaborat la
revista ieşeană s-a reuşit să se confecţioneze o masă asemănăltoare.
Cum s-a organizat interiorul ?

.

. . In sală era un candelabru atirnat

de tavan, iar la c�pă-tul mesei, unde şedea din cind în cînd cel ce a fost
"sptritus rector" al' revistei, se afla un bec cu abajur verde, care putea fi

35

Z6

M . Sevastos, AmintU"i de la Viaţa românească, E.P.L., 1966, p . 1 6.
I on,el Teodoreanu, Masa umbrelor, E.P.L., 1957, p . 24.
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ridicat şi coborît 37• Aici era, atîta fum încît uneori părea ceaţă" 38• Iată
relatări preţioase privind felul cum tre bu ia luminată sal:a . Dacă în salo
nul "Junimii" te impres ionează aandelabrele cu zeci de brtaţe, de influ
enţă franceză , în sala "Vieţii ro mâ neşt i" s-au confecţionat un fel de
lămpi şi aplice de perete, a căror lumină imita ceaţla, fumul de ţigaril.
Vizitatorul păşeşte într-un alt m edi u, cadrul devine de o sobrietalte oare
la început derutează, dar 'treptat 'te îmbie la oontemplaţie, la cercetarea
amănunţită.
In capul mesei s-a aşezat un fotoliu, rezervtalt celui care aproape
trei decenii a condus revis ta . Cum profesoruJ I brăileanu nu avea obi
ceiul să stea în capul mesei, după cum nici pe coperta �revistei numele
lui n-a fost niciodată în fruntea sumar:ulud 39, s�a rezervat un loc lui
C. Stere, fără a dimi nua personalitrutea criticului care a lăsat "in urma
l ui un cult tot artit de fan:atri.c, de globali, ca şi culltul maioresdan" 40•
Cum s--a ilustra la ,,masa umbrelor" aotri.vitartea celui ·care ern "feno
menul Ibrăileanu, intelectJualul subtil care trăia întJr-o cetate de cărţi" 4 1 •
Alături de reviste şi ziare ca " Evenimen tul Hteoor", "Munca", "Critica
socială", "Viaţa românească" pentru redarea cadrului de lucru s-au aşe
zat spalturi pe care sînt făcute coredtUJri, scrisori deschise de la diverşi
colaboratori, manuscrise gata să fie trimise lJa tipar, purtînd indicaţia
za ţu lui ş.i a �corpului de ;Literă. Pe aceeaş i masă s-<au expus o scrumieră
plină cu capete de ţigări regale, o brichetă de sidef, două flaooane de
alcool, iJar jos vesti tul coş redaoţional ticsit pînă la refuz de manuscrise
nepublicate.
La "masa umbrelor" vizitatorul se înltîlneşte cu Paul Bujor, direc
torul pen tru partea ştiinţifică, activitatea lui fiind ilustrată muzeistic
prin manuscrise ca "Scrisoarea către săteni", ,:Măcar o lacrimă" , "Su
flete chinuite", "Mi-a cîn,tat cucul în faţă" .
I n faţa lui Ibrăileanu, a d i că la celălalt sevbar cu manuscrise, stăitea
tot timpul "poetul ieşean oare are darul eXJtrem de rar, să placă şi pu
bli cului mare, ca şi celor mai railii naţi oameni de cultură" 42• Incredin
tîndu-i lui Topi,rceanu misiunea de secretar de redacţie, Ibrăileanu avu
sese în vedere inteligenţa acestuia. Tot ce se publica în cadrul revistei
"era trecut mai intii prin sita lui To pi'l'ceanu " 43• D eci , la masa umbre

lor, autorul BaLadelor şi Parodiilor va fi din nou prezent cu un dosm"
doldom de manuscrise, toc, călimară, creioane colorate, fotografii a:le
colaboretorilor, şpalturi, zincuri, clişeie, coperte de reviste române�
şi străine. E parcă un semn că în �cea zi Tapirceanu are mult de lucru,
căci profesorul i-a spus că in două - trei zile, numărul de revistă lbre
b ui e să fie gata.

37

M. Seva.s.tos, op. cit., p. 19.
Ionel Teodoreaaw, op. cit. , p. 27.
19 Ibidem, p. 24-25.
40 Pompilrliu Constanbinesou, Scrieri, E.P.L., 1969, p. 205.
4 1 F. Ader:oa, Mărturia unei generaţii, BuOIB'IeŞti, 1929, p. 98.
42 M. Railea, Polemică şi polemică, "Ouiv.inrtul Jdiber", 1005, nr. 30.
43 M. Ştefănescu-Galaţi. Topirceanu, "Insemnări ie!Şene", 1937, IDT . 12, p. 1 031 .
38
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Lîngă Topirceanu stătea coreotorul revistei M. Sevastos. lart:ă un
carton colorat pe oare s int HpHJe diferite feluri de 11tere cu ind�oaţia corpu
lui : 1aldin, curs iv, grotesc, fain , petilt, o listă cu onar'ariile colaboratori
lor, scrisori, ş pa 1t ur i cu ultimele corecturi de revistă.
Parcă se aude un zgomot înfundat. Oare cine vine ? . . . " Cind intra
Conu Mihai, podelele gemeau şi scaunul se mii'Ia cum de mai e. Nu şti:ai
niciodată unde stă Conu Mihai. Efla ca un răsărit de lună intr-o pri
velişte de-<a domnliei sale, masiv şi totuşi astral, talruric şi totuşi me
fabil" 44• F�iindcă marele promtoT se buolilra de un :respect d eosebi1t din
partea �tuturor, locul lui trebuie să fi fost lîngă Ibrăileanu. Deci, pe
masă, vor sta ca m ărturi e un manuscris, cîteva numere din "Viaţa ro
mânească" şi revista "Cumpăna", o pereche de ochelari, citeva creioane. ·
Şi e o linişte monumentală. Semn că S adoveanu se pregăteşte să ci,tească
ceva.
La redacţie m ai venea citeodată şi "Conu Cali. strat Hoga.ş cu figura
lui jovială de faun, să ne mai citească un capitol homeric despre borşul
de chitJioi şi călătoriille lui prin munţii Moldo�Vei" 45• In locul unde a stat
cindva H ogaş se vor găsi aşezate o carte de vizită, ctabaahem de a:rgint
�i ţigall'eta din chilimbar din car-e "f'll1Tlega ca din pi ele " 46, m anu ale şco
lare, o scrisoBII."e de la Xenopol, numere din revisita "Arhiva".
Lîngă Sadoveanu stătea C. Botez oare a redactalt excelente man uale
de Jll m ba română 47 şi a tradus dim clasicii iliitel1artJUrii uruiversale. Deci ,
pe masă, s-au aşezat o servietă cu cărţi, traltate de filologie romanică ,
\'olume de versull'i din Dante, Byron , Heine ş.'a.
Mal venea in redacţie şi M. Codreanu, elegant, fără efort şi oslten
ta�le in � i nută 48• F'i.ind bun prieten cu Saidov1eanu, e o cefltlitudine că so
net.istul se aşeza lîngă el ca să mai pună la cale o pm1idă de şah. In
d'reptul scaunului unde stătea M. Codreanu se vor gast expuse : o carte

de vizită, o pipă, o cutie cu tliltnn, ochelarii fumuri i , bastonul, citeva
reviste f,runceze.
ln locul rezervat lui Al. O. Teodoreanu au fost expuse coaie de hir
tie pe care au fost improvizate epig!I'Iame, .cutii cu ţigă•r,i, ·revis,tJe străine.
Cei doi avocaţi, Ionel Teodoreanu şi Demootene Botez şi-au ui tat
pe masă servietele cu dooare cu procese, că�le de vizi.Jtă şi mmuscri
sele care trebuiau să fie lectura'te de criticul oare pătrundea adînc in

sensul scriitorilor pe care-i gusta, decit s-ar crede cu putinţă la un
sch funntic" 49•
Ce s-a mai propus pentru organizarea interiorului redacţiei ? Ce
ducrări erau pe ·pereţi în difeni:te ,e1Jape ? Desigur că muzeologuJw oare
a elaborat •acest proiect tematic li-a trebuit o teme inlică documentaţie şi
fimdcă cică ie r i n-<a mali găsit caricatura lui P. P. Carp - călare, pur-

44

L Teodoreanu, op. cit., p. 28.
4 5 G. Topirceanu, Pos-tume, ;1948 , p.
4 E Ionel Teodoreanu, op. cit., p. 14.
47 M. Sevastoo , op. cit., p. 116.
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tind armură medievală şi nici chipul lui D. A. Stur$, ctare era prezen
tat într-o arenă de circ oa un taur , fiind '8/ţiţat cu o pînză roşie de V. G.
Morţun şi G. Diamandi 50 a completat cu ,al_te elemenrte de decor din ce·1
de a doua etapă a revistei, recoilSitituind veridic o seri e de aspecte noi
din acti vi tatea cercului "vieţist" .

Aşa dar, la l oc central a fost expus tabl oul original al primului co
mitet de redacţie, portretele lui I b răilean u şi C. Stere în rarne de epocă,
apoi în ordine s....a.u aşezat oaricaturile lui C. Hogaş şi G. Topîrceanu ,
fotografii cu membrii cercului pooticipînd la diferilte şeză tori literare,
in excursii în m unţi, la v în ă toa re . De asem en ea, ,s-a acordat un spaţiu
larg pentru portrete le marilor scriitori oare au oollabomt l a revistă ca
I . L. Caragi ale, G. Coş buc, Al. Vlahuţă, Liviu Rebreanu, Tudor Arghezi,
M. S adov eanu s.a.
Vi zitJaJtor ul · are o imagine aproape completă despre felul cum arăta
r edac ţi a , creindu-i-se tul:bocătoarea impreSiie că peste dteva minute uşa
se va deschide şi la "masa umbrelor" se vor întîlni din nou cei care
odată "au fost ascultaţi de o ţ ară şi un !limp".

Acest procedeu de redare autentică a unui moment important din
literatura română este plin de ri scuri, fapt pen tru oare a fost repede
etalat de u:ruii •OO f.iriiil d "naturalism muzei �rti>C", deoa'l'eCie s-a incercat
să se reconstituie pînă la amănunt redacţja " Vi eţii româneşti". Desigur
că e mult mai uşor ca după un .anumit t ipi c să organiZezi în grabă o
sală de muzeu, dJar se pune întrebarea : ce efect are la public, ce va
reţine din muzeu, cu ce impresie va părăsi muzeul ? Cine e cea mai
compeltenrtă persoană care trebuie să crit i ce cutare sau cutare sistem ?
Răspunsul e s im plu : Marele public. Metoda pe care o folosim trebuie
să aibă la bază o temeinică acoperire şti i nţi fică , dar muzeologul fiind
un speciai;st cr eato r e o bl i gat să găsească soluţiile cele m a i eficiente
pentru a-şi realiza planuri l e sale. Şi d acă un mare s crii tor, un mare
artist, creează chipuri vii din imaginaţia sa, de ce n-ar pute�a şi un
m u z eo l o g să redea într-un muzeu autenticiJtaJtea unui moment impor
tant sau a unei epoci, să le dea cit de cit o iluzie de via ţă .

Practica d em o ns tTează că printr-o muncă continuă plină de rîvnă,
pasionată, se poate seri şi "Cartea muzeului" care e o operă grea, dar
care îţi oferă, pînă la urmă, cele mai frumoase satisf acţii morale.

LA STRUCTURE DU MUSEE MEMORIAL-LITTERAIRE
R e s u m e
L'auteur presente quelques p rincipes d'organisation d'un musee litJteraire ou
d'une maison memoriale.
48

49
so

O.tiLia Cazimir, Prietenii mei scriitori,
F . Aderca, Mărturia unei generaţii, p.
M. Sevastos, op. cit., p. 18.

E.P.L. , 1960, p . 1 4 .
115.
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On analyse en detail 1\lal sei"ie des problemes cormne : le 1ieu choisi pour l'or
ganisation d'un musee, le cadre d'epoque, le rOle essentiel de la tematique de
principie et de celle deployee, la constitution du patrimoine reel et virtuel.
Sur la base d'une experience accumulee â la longue au Musee de literature
de la Moldavie de Iassy, l'auteur presente quelques essais de reconstitutions mu
seologiques d'une certaine epoque litteraire et des quelques importants moments
de la Utterature roumaine : "Junimea" (La Jeunesse), "Viaţa românească" (La
vie roumaine), en accordant une attention speciale â l'exponats (aux objets ex
poses) et aux conditions d'exposition.
Cet article, qui reunit une serie des principes et des normes museologiques,
csl base sur une riohe b:iibldogrn.phie, aial&i que sur l'experience de l'homme de
musee", etant un bon guide pour les specialistes qui travaillent dans les . musees
.
memoriales.
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FOTOGRAFIA - TIP DE EXPONAT IN MUZEUL DE ISTORIE
POSWILITAŢI DE EXPUNERE, CONSERVARE,
EVIDENŢA ŞTIINŢIFICA
RODICA

RADU

In actualul stadiu de dezvolrt:are a reţelei mruzeistice din ţara noas
tră, problema constituirii patrimoniului muzeelor de istorie, în special
pentru secţiile de istorie modernă şi contemporană, se cere rezolvată cu
imperioasă necesitate.
Tradiţia mai veche a secţiilor de arh eologie şi de istorie medieVială,
a făcut oa în cursul unor lungi acumulări oan ti talti ve , pe linie praoti că
şi teoretică, problema patrimoniului specific pentru aceste secţii să-şi
găsească o :rezolv,are calitativă, atît in ceea ce pr.iveşte definirea tipului
de exponat, cit şi căile de realizare a patri mo n iulu i . Secţiile de iSitorie
modernă şi contempol'ană justifică, încă, prin "tinereţea" lor, căutările
in rezolvarea problemei stabilirii tipului de exponat specific şi a mij
loacelor de aducere a valorilor cultural-istorice în muzeu.
Vizitatorul oare lasă în urma sa, sălile cu exponate bogate în cera
mică mulitimileooră, arme, documenlte care atestă lupta poporului pen
tru i ndependenţă şi suveranitate, vitrinele cu cărţi rare şi fastuoase cos
tume feudale sau piese tridimensionale ilustrînd rafinamentul artistic
al epocii, intră uneori în sălile de istorie modernă şi contempoi'I8.Ilă cu
senzaţia de arid, de schimbare a caracterului de preţiozilta!te. Specialiştii
de muzeu au acuzat adesea că lipsa obiectelor tridimensionaJ.e, abun
denţa documentelor scrise, expuse mai iales nu in forma lor originală ci
in copie, aglomerarea de fotooopii şi fotografii, nu intotdeauna dirutre
cele mai judicios alese, dau expoziţiei de istorie modernă, şi contempn
rană, un caracter inexpresiv, amorf. Termenul de "expoziţie de hîrtii"
este folosiJt in acest caz ca definLtoriu, in sensul său depreciativ \
In pofi da celor care depling lipsa din aceste secţii a obiectelor tri
dimensionale - e drept, prin esenţă purtătoare ale unor val.ol"li is,torice
1 1. Lupescu, Ion, Oglindirea fn muzeu a
muzeologiei marxiste", Bucureşti, 1974, p. 122.

istoriei contemporane,
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şi culturale, sugerind fazele şi aspectele dezvoltării civilizaţiei - îndrăz
nim să credem că abundenţa de obiecte, ahiar clasificate cronologic,
spaţial şi tematic, deconcen1trează viz�ttaltorul şi că se pot găsi aJ.te tiplllr i
de exponate care din punct de vedere valoric să fie pe măsura realiză
rilor epocii moderne, dar mai ales a celei contemporane.
Strădania de reconstituire a trecutului, prin prezentarea de diver
se tipuri de obiecte şi materiale complementare îşi altinge scopul cînd
vizitatorului i se stimulează imaginaţia �storică, cînd este făcut să per
ceapă sensul istoriei. Vizitatorul trebuie să aibă revelal,ia complexelor
ferme de dn:teracţiune dintre diverseLe fenomene economioe, sociaLe şi

poli,tice, a complexului de acţiuni, gînduri şi serutimente, care influen
ţează specificul unei epoci. Reconstituirea trecutului trebu�e privită m ·
perspectiva 11argă a aspirart;iei creatoare a omului şi îş.i atinge scopul
cînd prin sentimentul de apartenenţă La trecut. vl zitatorul îşi inltăreşte
sentimentul de apartenenţă la prezent şi chiar la viitor.
Aceste deziderate muzeologice credem că se pot realiza şi prin
prezentarea, într-un context cert ştiin�ific, a documentelor "de hîrtie"
- scrise sau iconogi"afice. Conţin u tul informaţional dar şi emoţional
al acestora pledează pentru prezenţa lor, cu precădere, în secţiile d e
istorie modernă · şi contemporană, faţă de unele obiecte, care d e cele
mai mu1rte ori îşi pot găsi locul mai curînd îrutr-o expoziţie artizanală
sau în muzeele memoriale (piese de mobilier, obiecte de uz personal,
costume etc.) .
Intre documentele lconografice care populează panoUJrile şi v irt:ri
nele secţiilor de istori e modernă şi contemporană, primită uneori cu
încredere, alteori cu nemulţumire de specialişti sau de vizitatori, este

fotografia .

De la descoper: rea sa, fotografia, oa instrumenlt de cercetare şi con
trol , ca mijloc de comunicare şi canaJ principal de infol'IIlilalţ e, ca docu
ment, ca dovadă sau termen de comparaţie, ca element de cultură, a
pătruns în cele mai diverse domenii de activirtlate. In universul ştii nţei ,
culturii, pe scena vieţii contemporane. apa:ratul de fotografiat este om
niprezent. Astăzi fotografia i n tră în conteXJtul mijloacelor de "ma5s-me
dia", poate fi utilitară, şti inţifică, publicitară, artistică, documentari..
Muzeele d e istorie, oare documentează şi ilustrează dezvolta-ea so
cietăţii omeneşti, în întreaga ei com plexitate, oa p� un.ilbar intr-o
continuitate plină de mutaţii creatoare, nu JXl'B.te omite din rîndurile
exponatelor sale, fotografia. Funcţia sa socială de depozitară a unei cro
nici durabile a ambianţei vizulale a omului conferă fotografiei un indis
cutabil caractter documenltar. In fotografi i sint imortalimte imagini su
gestive despre oameni, obiceiuri, locuri, evenimente, înregistralbe obiectiv,
imagini de o valoare documentară
care sporeşte
odată ou trecerea
timpului.

Specificul de 'autenticitate incontestabilă al fotografiei întăreşte ca
racterul său documentar, cu toate impl i caţi ile gnoseologice a:le acestui
termen. Relatarea fotografică a unor evenimente, captate şi imollital i 
zate la faţa locului, "pe viu", constitru.ie adeseori o sursă de i nform aţie
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mai demnă de incredere decit reJ.a,tarea scrisă, care poate fi posterioară
evenimentului, sau redaltă subiectiv. Receptorul fotogtrafiei devine el
insuşi un "martor ocular" al evenimentului ş i-1 poate interpreta prin
prisma propriilor sale concepţii.
1
Rolul de document al fotografiei este incontestabil in inregistrarea
faptelor care au avut loc intr-un .trecUJt foru1te apropiat, a faptelor in
timplart:e "ieri" şi a evenimentelor care se desfăşoară sub ochii noştri "azi". Multiplele aspecte ale vieţii de zi cu zi, oare se cer prezentate
in sălile de istorie contemporană, perutru a se urmări traieotorla ascen
den:tă a activităţii constructive a poporului nostru, pot fi i lustrate in
muzeu cu ajutorul fotografiei . Muncitori in procesul muncii , clădiri,
produse finite, obieceiuri noi, aspecte ale dialogului crea.tor cu alte
popoare, tradiţii care se nasc, viaţa spirituală a intregii naţiuni pot de
veni prezenţe convingătoare prin intermediul fotografiei.
Dacă penrt;ru ilustrarea epocii moderne, muzeog:na!ul dispune de
colecţii de fotografii, achiziţionate ca atare ,(fotografii făcute in mod
voit sau fortu�t, adesea doar ca simple "amintiri"), pentru ilustrarea is
toriei contemporane, muzeograful are swcina de a-şi crea singur, în
mod conştienrt, documentaţia foto grafică . Retal.itatea de cea mai strictă
contemporaneibate poate fi consemnată i n mod direot sau selectiv, aici
intervenind forma de manifestare a angaj ării şi responsabilităţii patrio
tice a celui care înregistrează - mai ales in scopuri muzeis.tice - rea
litatea. Fotografia - document a:l dstoriei zilelor noastre - nu poate să
rămînă numai o relatare jurnalistică a unei realizări sau a unui eveni
ment din viaţa ţării, numai o notă informativă, un eseu in imagini ; ea
trebuie să devină un simbol, un impuls ; să fie o povestire, dar mili
tantă. Fotografia îşi va dovedi astfel dubla ei calitate : de instrument
documentar-<info�rmativ şi ·educativ.
Pe această linie, fotogra:tiia se adres ează priv.ito r ului c u propriul său
limbaj şi marea calltaite a acestllli tip speoi:liic de "obiect de muzeu" es.te
că ea vorbeşte limbajul epoaiii , un Limbaj al imagtinii 2 , .inteligibil pentru
onice categorie de vJzitaltori. Pentru a inţelege însă acest limbaj 0ste
necesară o anume pregătiire , un efort inteledtual. După prima senzaţie
optică care declanşează un proces emotiv, rec2ptorul uneti fotogr:afii
începe un proces cognitdv. care dă relief şi consistenţă senzaţi0i i ni-·
ţiale. Fotogrnf1a îşi păstrează valoarea sa de limbaj comunicînd integral
cantitatea de dn formaţii ae le deţine, dacă p.nivitorul ştie să o intero
gheze, să o citească. In faţa unei mici fotogra:WJi, expusă în Muzeul
de istorie a Moldovei, reprezentînd un grup de tine.ni ut':!cişti întru
niţi conspiretiv in 1 928, pe dealul Repedea de lîngă laşi, vizitatorul
poate descoperi nu numai fiigurile parrtl.icipanţilor, poate cugeta asu
pra conltnibuţiei fiecărui a la evoluţia mişcări� muncitoreşti, se poate
pătrunde de !tensi'llllle a e moţilonal ă a momentului, poate medita asupra
unei în'trt:!gi epoci dsto:nice. Astfel fotogra:liia e ste cu adevărat un tezaur
2 Jean Faviere, Le Musee, un centre d'animation culturelle", după Boris Zder
c-iuc, în "Revista Muzeelor", nr. 2/1974, Seria Muzee.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

36

de

R. RADU

i nformaţii

iveală.

pe care

privitorul

trebud.e

însă

să

ştie

să

le

scoată la

Toate aceste argtunente l pleck!ază pentru luarea în consideraţie
a caracterului documentar, :i n formaţional al f otogra:fiiei , dar pentru ca
acesta să poată deveni exponart; de muzeu trebuie să îndeplinească şi
alte �nin ţe .
Fotograftira susceptibilă de a deveni exponat în muzeul de dstorie

trebuie să slujească în primul rînd obiectivele tematice ale muzeului.

Oricît ar f.i de dnteresantă, de bine reallizată sau conservată, de s uges 
tivă, o fotografie nu poate figura pe panoul unei săld de expoziţie
dacă nu s� încadrează llirueli tematice generale, dacă nu serveşte inten
ţiilor te�aianllllui. A expune o fotografie, uneori şi alte exponate, ·
numai pentru simplJul motli.v "pe-n1lru că există", înseamnă a iiesta inutil un
spaţiu expoziţional.
FotiograHa-exponat :t;Webuie selecţionart:ă pentru caracterul 1 ei de
tipicitate . Su bi,ectrul - eveniÎiment, fenomen, personallirtate - s-mprins de
fotografie trebui<? să fie specific unui anume stadiu de dezvoltare a
s ocieltăţii , unei anume epoci. Fotografia care surprunde o "c\.I,I'!ÎoZiitate"
de momenJt este linadmdsibilă in rîndurile exponatelor unui muzeu de
istorie care •1jinde să debaraseze naraţiunea dStorkă de amănuntele
nesemnificative, urmărind interpretarea lin&ei asoondelllbe a evoluţie i
istorice.
Dintre \ inad multe IotografH descripttive ale unui fenomen sau
moment dstlol"lic, înclinăm să le preferăm pe cele care înmagazli.nează
cea mai mare ca.ntrl.taJte de informaţi i , în aşa fel încît să :fiie cu ade
Yărat obiect de cunoaştere.
Trebuie expuse acele fotografii care exprimă cu claritate adct•ărul
istoric, in aşa fel încît semnificaţia să :fiie eVIidentă, chiar pentru vizi 
tatorii obişnuiţi să parcurgă "în fugă " sălile muzeului. Sînt deci de
preferat acele fotografhl care au sur pri n s elementele simbolice, defi
nitorii ale untlili. everuiment.

Ca oricărui exponat, şi uned fotogre:fil i se cere să aibă o
istorie proprie. Fotograf.ila. unUi comunist !ilegal..list, tr�cută prlin miinile

Siguranţei, care a fost ascunsă, ap<ji dăruită unui tovarăş de luptă şi
peste -ani a ajuns în vitrrl. n a unui muzeu, este ea însăşi o istoc!i·e, isto
rda unei epoai.

Calităţile vizuale, lli�bilitatea, buna stare de conservare sînt amă 
nunte care nu trebuiesc negLijate atunC!i. cînd se apreciază valoarea
expoZiiţională a uneu fotografii.

Fotografia taSupra căreia se fix':!ază atenţlla selectivă · a
anului, trebuie să aibă capaailtatea de a defini în maniera

tematli.cli

unui dic

ţionar 3, ce este obiectul, fenomenul stwprins in cadrul său habitual,
tehnic, de uthlizare, de fabricaţi,e, de acţiu,ne.
Prtin comparaţie cu toate celelalte tipuri de exponat întîlnite in
tr-un muzeu de :istorlie, fotografia trebllli e să 181i.bă capaaita:�ea d<:! a
3 "Museum", vol. XVIII, nr. 1, 1965, Introduction, p. 23.
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depozita o încărcătură emoţională. să alibă darul de a reinvia orticind
atmosfeoo, part;osul epocii, trăiritle alfective. Credem că astfel fotogra
fia poate contribui la umanizare<a, ia incătlzirea unei expoZ'iţi.i , mai
ales a celei de dstoi"ie contemporană. In acest sens sintem pentru adu
cerea in s�iile de istol"ie contemporană "la :i'Ji ", mai ales in tratarea
temelor sociale şi culturale, a fotografă:ilor artistice, bineinţeles nu a
celor trucate sau a căror compoziţie a fost regtizată în detrimentul au
tentici.tăţii. Desigur că în aprecierea caracterului expoziţional al unei
astfel de fotografi.Ji, !trebuie să se aprecieze cu un just spinit de dlis
cernămint goodul de partioipar� afectivă şi doza de interpretare subi
ectivă a celuli care a reaLizat fotogra:fiia.
O valoare do C'Wll entară 'Ş i expo:i'Jiţională spori tă va avea desigur o
fotografie purtind semnătui1i, dedicaţilli autogmfe sau însemnări des
criptlive ale evenimentuluJ pe care il surpl1inde. Adeseori, citeva zeoi,
uneori sute de fotogrfii, pe aceeaşi temă sau pe teme diferite, rea
lizate intr-o anume perioadă istorică sau in perioade succesive, sint
insumate intr-un album. Albumul poate fd o adevărată cronică des
pre oameni şi eveniim ente care au rfăcut 1istoria.
Legate în piele,
mătase, lemn, metal, cu incrustaţii bogate, sau prinse in legături sobre,
albume!� de fotografii sint preţioase piese muzeistlice.
La toate aceste calităţi pe care e necesar să le imbine o simplă
poză pentru a putea fi ridicată la Mll gu:l de valoare de muzeu, muzeo
graful-tematiaian, trebuie să-;i sporească valoarea documen!Uară şi expo. ziţională prin alăturarea ei unei intreg\i co[ec�i,i de fotograf.i!i pe teme
asemănătoar�. O fotografie n u poate spune singură totul. subiectele
evoluează in timp. şi este !interesant să se arate fazele prin care trece
subiectul, nu numai in punctele culminante. Se va rea1iza astfel o
naraţiune in .imaginii fotograf:ice a unui subJect prezentat cron ologic.
Spre deosebire de toate celelalte categoni i de exponatc. fotografia
are o trăsă.ltură caracteristică, indivlidua:lă : executată după un clişeu,
ea nu este in sine un unlicat. F otografia se de\·alorizează prun fiecare
exemplar i n plus executat după acelaşi cHşeu. Credem că de aioi por
neşte llipsa d� încredere in aprecierea valor�,i expoziţionale a fotogra
fiei, căci adeseori und:i specialişti de muzeu sau un�i vizitatori neav:
zaţi pun preţiozitatea expozli.ţională şi documentară a fotografiei pe
acelaşi plan cu a reproducer.Uor. Acest aspect trebuie însă pni.\!it din
punct de vedere al perisabilităţrii materialelor fotosensibile şi in per
spectliva trecerii tJmpului, care dăruieşte patină nobilă fiecărui exem
plar fotogra:fiic in parte.
Poate fi considerată o fotografie originală, acea copie pe suport
fotbsensibil (de obicei hîrtie dar şi metal, stliclă, lemn, porţelan. ţesă
turi, etc.) făcută după un cllişeu negativ, care a imortalizat "pe viu",
subiectul.
Reproducerile fotografice - fotocopiile sint la acela'Şi ruivel valo
ric cu facsimilele, fiind multipliocări prin metoda fotografică a unor
text�, tablouri, desene, scheme şi chiar fotogra:lit'i. Făcînd parte din-
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tr -un ansamblu: de tehnt1dl : reprograflice 4 care permit obţinerea de
cop:ii după un original. fotocopi:ile prezlintă unele avantaje u'tile muzee
grafului .
Faptul că apelind la această metodă se ·asigură păstrarea documen
tului o t,i gi na l , alcătuind în acelaşi rbimp un fond de copii după unioatul
existent n u este de loc neglijabiL Fotocopia are capacitatea de a crea in
scopuri expoziţional� o nouă dimensiune documentului original ; poate
servi ca m aterial complementar explicativ, sau poate fi utilizată pentru
reg;zarea u n ui moment emoţional .agitatoric, propagandistic ou o putere
de sugestie sporită. Un f l u t u ra� . răspîndit în amiii luptei anltifasciste,
al cărui text de-o şchioapă. "Jos fascismul(' , este mult mărit pr.in foto-

copiere, poate înlocui textul de panou. sen· i nd .totoda<t.ă şi de introdu
cere în atmosfera de tensiune a ac�lor ani, documentată şi pr�n alte
materhale muzeistice. In aceeaşi �ntenţie se recurge la fotocopli de mari
dimensiuni ca fundalul."'i pentru documentele sc1,ise, recons.tHluind ten
siunea dramatică a unui moment, oontt,ibuind la reconstiw:iooa atmo
sferei de epocă. In Muz-eul de istorie a Moldovei, s-a orecurs ll.a reprodu
cerea copertai unUJi număr :al reV1istei "Reali tatea dlustrată", repre
zentînd un colaj de dmagin:i : co;:- i i in aşteptare, un grup de şomeri, un
grup de m anifestanţi impotriva curbei de sacrificiu, c a fundal d e mare
efect pentru documente \ilustrind mJ�cările sociale d i n an�i 1 929- 1 !) 3 � .
Totuşi, ultili21area de fotocopii n u tr�buie făcută cu wşurinţă, n umai
pentru a sup1illii golurile ilustrăr'i1i tematdce. Nu putem :tii de acord cu
fotocopierea artdoolelor din presă, a documentelor dactilografiate sau n
manusci'Iiselor, cu fotomontajele de articole şi tHluri de zilare 5 • P€ntru
acestea se pot găs:i aLte mijloace de facsimHare, mai aproape de natura
originalului (mulaje, xeroxuJ:!i . �te.).
Insuşirilor pe care ,ideal le întruneşte fotograf.ia ca exponat, tre
i.>uie să J,i se acorde ·m,antajul runed "mise-<en-scene" radecvart:e in de
corul de panouri, vitrine 'Şi llunină al m uzeului, pentru 1a se reaJ iza
acel "miracol" al transmiterii jntenţiilor tema'tiidianului către înţele
ger�a vizit,a.torului. Desigur că aici 'intervine rolul contr:ibuţiei arhi
tectului, dar muzeograful cu 1acel plus de afecţiune pentru obiectele
"lui", trebuie să cunoască anrumilte secrete pentru a le feri de pericolul
de a rămîne simple obliedte moarte, claustrate sub sticlă.
Caracterul de exponate bidimensionale conferă fotograflililor

o

oa

r<;!care ămobililtate pe panou, muzeograful rdscind să dea expoz·iţiei un
aspect inexpres.iv, contrar intenţJiălor sale. Credem că acest pet1icol poate
fi evitat dacă se realizează o paginare dinam�că, dacă se recurge la
expunerea cu dăferenţe de profunzime în supmfaţa plană a panou
ifui, d acă se reali:rează o sudUiră sug.esrti!Vă intre text, exponat, şi alte
�lemente grafice a:uxildare,

pentru a se

crea un

tot unitar

dlin

varie-

4 Cadar, D . şi GI!Orgescu I., Reprografia în activitatea de informare şi do
cumentare ştiinţifică, în "Studii şi cercetări documentare şi bibliologice", 1/1968,
p. 35 .

5 Vezi şi Lya Benjamin , Consideraţii privind selecţionarea şi valorificarea
exponatului muzeistic, in "In slujba muzeogra!iei marxiste", Bucureşti, 1974, p. 129.
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tatea de Hnlii şi dimensiuni, în aşa \ fel incit privlirea vizitatorului
să conveargă spre ceea ce este mai important di n punct de vedere
tematic. BicUmension:alii tatea acestui gen de ' matertial impune expu
nerea sa in v:itr:ine sau pe panouri perimetrale ' şi nu in vitrinele
�ntraile, unde însă pot f1i expuse albumele sau fotografii i le cu ramă
de epocă. Sigur că anumite fotografii. mai i mportante, pot fi expuse
in mioi vdt,rine, adosa/te la panourli, nu numai pentru a le proteja
dar şi pentru a le sutil.inia preţiozirtaltea.
Spoturile de lwnină pot fi dirijate in uşa · fel incit să ghideze
privirea şi să atragă �atenWa.
.
Conţinutul documenltar al une\i.l fotografii poa·te fi susţinut de
text (credem că e de preferaiţ lt�xtul de epocă, c.itatele din lucrări
l.iterare, istorice, economice. etc. şi n u cel con fecţionalt ,· de muzeu
grai), sau de ilustrărli sonore, (muzică, fragmente de cuvintăd, lec
turi, etc.), inregistoote pe bandă magnetUcă, faoilitind astfel partici 
parea afectivă a viziltat.orulllli .
Fotografd.a pune muzeografulun şi ţroblema necesităţLi p�lun[irii
duratei sale de vtiaţă, deci a previziunii riscurilor la oare sint expuse
odată intrate în p�rimoniul muzeal. Din ansamblul de măsuri pre
ventive, unele sint comune şi altor valoni de m uzeu altele ţin cont
de natura i ntimă, de componenţa chimkă a fotograflirlor. Se consi
deră că un f:ilm sau o fOtografie poât,e avea o durată de viiaţă de
20-30 ani 6• Printr-o cons�rvare corectă şi o utl!Jzare atentă, m uzee
graful-conservator urmăreşte să prelungească la r:ni!init această durată
limitată. Pentru a se realiza condiţii de consen·arc corecte, trebuie să
se ţină cont de urmatoarele :
F1ilmele (mai ales cele mai vechi) simt uşor .inflamabile, sint sen
sibile La var�aţii de !temperatură. �a umezeală şi uscăoi.un� excesivă
'Şi se deteriorează e:xltrem de uşor pr':i ntr-o manJpulare neatentă.
Se observă adesea că degradarea unor Iotografili se datorează unei
inrămă:ni lincorecte, ca şi lipirhl in albume cu cleirl.llri necorespunză_
toare preparate cu ajutorul unor solvenţi ca alcool, �ter, benzen etc. 7•
O ramă de lemn netratalt deteniorează hirttJi a fotografică prin oxidarea
răşindlor şi ligndnei, iar ramelele de metal care s-au oX'idat cu timpul,
cr&>oază pete pe suprafaţa fotografdei.
IncercăriJe de a proteja unele fotografii pr:in etanşBirea rame
lor cu sticlă şi plăai de lemn neuscat. sau cu hirti� adidă, aplicate pe
suprafaţa dio!"Sială a pozeli, au ) conttnibuirtl rra accentuarea degradării
lor, p:rlin apariţia de pelte întunecate daltorate pătrunder'ili bioxid ului
de carbon printre interstiţiile lemnululi crăpat, sau pr.in apariţia pete
lor de umezeală rabsorbitle de hirtlia acidă 8 •
In conservarea fotografHlor trebulie să se urmărească şi con;5er
varea notaţiilor origtinale d� pe verso-ul lor, făclllte cu 'tuş, cerneală,
6 George Daniel Martin CUI!lha, Conservation of Library Materials, în
'1leme de patologie a cărţii ", voi . 8, Bucureşti, 1973, p. 53.

7 Ibidem.

8 G . M. D. Cunha, loc. cit.
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creioane negre sau colorate, a semnăturilor şi dedrl.caţfidl.or precwn şi
asigurarea unor condliţii de conservare specifli.ce genului de material
din care este făcută legăltura albumului sau rama originală.
Evlitareal degradăriili s;e Hrea1ize� �prin 'efectuare� nnui con t.rul
periodic, rdgurds, in j tiimpul aărui� ' :peliculele transparente derulate
sînt revăzute la o masă cu lumină iar hilitilile şi plăcile fotografice
sînt examinate atenlt cu lupa.
Se acordă o altenţie deosebită manevrărrl:i fiJmelor şi fotografi:Ior
nwnai prin atingerea marglinală, eventual cu mina protejată cu mă-
nuşi din textură :ffi nă de bumbac.
Fotografiile nu se caşerează dJreot pe ; panou ai se folosesc pass
partout-uri iar atnnci cind se alcătllli esc albwne, l!ipirea fotogra.fJdlor se
fac� cu cleiuri care să nu le degradeze prdn alterare sau emanare de
vapori. Cel mai <indicat 'este ol'ei'llll. de copac, cleiul de tîmplărie (la
folosirea luli trebwe atenţie ca gradul de temperatură necesar ţopirii
lui să nu degradeze fotografia) şi cleiul pe bază de dextrină-pe1ica
nolul 9.
Expnnerea foltogramilor in Vlitrine de sticlă, perfedt etanşate, mai
ales cele cu ecleraj aUitonom, trebuie făcută cu grijă, atit pentru foto
grafiile simple dt şi pentru albumele cu diverse legături. Pentru men
ţinerea unei umidităţrl. relative bune, se utilizează, in aceste condiţii
de expnnere, reoipi.ente cu si.1i.cagel. In expoziţie. fotogm:fiidle pot fi
protejate prin folosirea nnui ilumlinat raţlional, prin morutarea de m
tre impdtriva razelor ultraviolete, sau prrl.n fuHi de sticlă şi materdal
pJastic, apLicate neettanş P"! suprafaţa fotografiilor. Este necesară evi
tarea nnor practici gospodăreşti excesive, cum aT fi ştergerea foto
gramilor cu cirpe wnede sau cm-e lasă seamă şi zgi11ie pelicula.
Pentru d�poziltarea fotogm:ftiJi.lor, cred,enj că sînt necesare cutii
sau mape realizate ddn car1;oane neaclde (se �mpune controlarea ph
ului cu fluorglicină) sau dlin metal inOJcidabli l, stiren etc., in funcţie
de posibilităţile mWJe�ui. Aceste casete se realizează pe tLpuri de
dimensiuni (după trlpodimensionarea fotogra:liiilor din patrimoniu), fi!i.nd
prevăzute cu suporturi pentru departajarea spaţiuh.1Li anterior, pe ver
ticală, sau in cazul fotografdilor de mlici dimentitmi. şi pe o1:1izontală.
Extrla.gerea fotografili.lor se face pr;in clape de d�schidere laterală, pen
.tru a se ev:ita atingerea Ja :fiiecare manevrare a tuturor Iotografiilor
depuse. Este utilă eviltarea aglomerărni
spaţirutl.ui. de depozitare in
casete, asigurarea etanşităţii impotriva prafului, dar cu po&i.billi:tăţi de
vehiculare a aerulUi. Pentru ' :fdlme se pot folosi plicurrl. individuale,
din hîliti<? de calc, depuse in plJicurti mai mard, avindu-se permanent
in vedere posibilităţhl.e de manevrere şi evidenţă a acestora. Casetele
cu filme sau fotogra:flid trebUiesc depozitate, la rindul lor, in dulapuri
protejate împotriva mlicroorgaruismelor, gazelor toxice, umiddtăţii exce
sive. Depo�tul trebude să asligure nn mediu ambiental adecvat. cu o
temperatură oonstantă , d<? 1 8-20°C., wniditalte relartJi.vă de 50-600fo,
9 Novac,

Mircea, Fotografia.

de Za A la Z, in Edit. tehnică, p. 231.
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lumină naturală sau artiiioi,ală, filtrartă de raze ultraviolete, aer necon
taminat de gaze sau substanţe toxJice_ Se Ya asigura astfel o v.j aţă
lungă documentelor fotograf:ice.
Pentru muzeele cu patrimoniu bogat, oa şi penltru cele la care
acţiunea de colecţionare a valorilor este abia la început, se limpune
ţinerea unei eV'idenţe şhinţif,ice srbr!icte a valorilor de mu:reu. In

toaltă lumea şi in toate domen.ilile, inclusiv in domenJiul istoriei, se
folosesc diferite slisteme de organdzare şi de regăsire a informaţiilor.
construii te pe baza rmor Limbaje oarecum formalizate 10• Fişele care
se fac obdectelor de muzeu presupun notarea elem�ntelor esenţii ale din
diferite pundte de vedere ale documentului descris, ca şi regăsdrea în
cel mai scurt timp posibil a acestor informaţii.

Desigur că, alcătuirea fişelor 'Ştiili nţli:fiice a obiectelor de muzeu.
inclusiv a ' fotografiilor, presupune o muncă extrem de diftioilă din
part�a descrliptorului, in sen�ul că e:xlistă o froarte mare diversitate
de interese In de:fiinirela elementelor de conţ.inult a obiectelor sau docu
mentelor de muzeu. Acţtiunea de fişare ştilinţifică şi de regăsire a in
formaţiei , după wtimlile pnindipii ale ; dnformaltlicili, presupune antre
narea unui număr oarecare de speoialli ş ti, acordlar�a unei perioade de
timp lungli şi mali ales o dotare tehnJică corespunzăltoare, de cele mai
multe ori muzeelor, J.tipsindu-le acest ull11im element. Totuşi, credem
că acest fapt nu trebuie să constituie un impediment în acţiunea de
alcătuire a evidenţei şirldnţliflice a valorilor patl'limonial�, care se poate
face şi după metodele clasice.
Considerăm că o fişă de fotografie, oa matel'lial ticonograiiic
ginal, trebuie să conţină in mod obligatoriu anumHe elemente :

1. Date de regăSire :
- număr de i nventar (vechi şi nou)
- numărul clişeului care corespunde fotografiei
- data la oare a fost �xecutatt nega<tivul
domlidilliarea exemplarului
- provenienţa
II. Date

ori-

originale

tehnicP :

- dimensiuni
- natura

chiim1 că

hirtie fotogra.fiică etc.)
- tehntica de lur.ru

a

suportulllli

III. Date desc:nipllive :
- tema ilustraltă
- încadrare cronologdcă
prdns

- incadrare spaţială
- consemnarea

a

(de

exemplu :

momenitului,

amănuntelor considerate

sau

placă

fotografică,

evenimentului

sur-

mati timpor�ante_

to Lesld, K., Un sistem de regăsire a informaţiei adaptabile la ştiinţele so
ciale, in Informatica in ştiinţele sociale, p. 1 3.
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IV. Date bibLiogra.fiice şi dstor�ograHce.

V. Dalt� critice asupra stării

de

utilă consemnarea la această rubrică,
conservare const1altat in

conservare.
in mod

se

Ni

pare

foarte

periodic, a gradului

momentul controlulllli,

de

penltru a se putea sta

bilit rata deteriorării, ceea ce ar fi uti[ alcătuddi programului de con

servare şi

restaurare.

Pe !o rmu la!I"efte de fişă se poate rezerva un spaţiu pentru codi
ficarea,

chiar in cea mali

subteme,
comun

simplă

tuturor

cercetăto:rli:lor

formă,

eltc).

împărţiri cronologTice

din

a

�stern

muzeu,

datelor

descriptiv�

de

care

Slau

cod

personal.

ar

(teme,

putea . :fii

muzeografului

specializat pe o anumită perioadă sau problemă.
In lilustrarea
poalte

nega

s�cţia

de

staţiuni

tema1Jidiii

valoarea

istorie

unu.i

veche,

unde

de istor\ie contemporană,
de

unde

auteriijcitalte,

'Şi

de dstorue,

credem

expoziţională

element

ca

arheologice sau aspecte

istorică plină

muzeu

documen:1jară

gra.fiic

că nu

se

Din

a fotograf-iei .

fotografiia prezinltă

dlin timpul săpălt.U!iil or, pînă

in

secţia

documenful fotografic este o mărturie
acest

tip

de

exponat esrte

o

prezenţă

convingătoare care revrine mereu.
Fotografii-portret - elemente
fotografii de
pre

sint

cunoaştere a

familie - simple souveniir-uri

ambiante

toate

de

cu

certitudine

Fotografiile

şi

pot

tehnii ce

viaţă,

de altădată,

umane :

măM.urii

des

ce au dispărut ; fotografii pe teme sociale sau polritke,
documenrte

aduce

în

i s toriice.

muzeu mărturii'i

diul naltlural sau social în car.e vieţuJ.�sc,
voltă:rlii

expresie[

intr-o

şi

economice,

anume

cu

perioadă

o

despre

la un

a mundltă

istorică ;

oameni

şi

me

anumit 111i vel

al

dez 

concepţie

pot întruni

foarte restrîns,clovezi despre tdt ce a creaJt omul

de�pre
într-un

pe plan

lume
spaţiu

şti:i nţific şi

cultural .
Lucrările lul Nestor Heck (care a imortalizatt, printre altele, chipul
lui

Eminescu)

şi

Carol Popp

de

Szathmary

(fotoreporter

al

războ.iu

lui de independenţă) sau cele ale lui I. Miclea, S. Comănescu, E. Iara
vioi

şi

alţi

de toate

fotocronicari

ali

Zilelor

noastre,

celelalte tipuri de exponate

Pentru istoria

ce se

făureşte

ale

pot

umJ!i

sub 10chliii.

sta

cu ainSite

muzeu

noştr1i.

alăt,uri

de :is.tor.ie.

rămînem

cu

cre

dinţa că fotografia este documentul cel mai viu, mad convingător, mai
emoţionat şi totodată cel mai modern, alături de :fiilm şi banda sonoră.
>
Folosltă cu disae'i·nămint ştliinţimc, fotografila poate fac� dintr-o
"expoziţie

de

tice, dar mai

hirtii"

un poem dstJo:rlic dradiind

emoţii

ales căldura sentimentelor patruotice.
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LA PHOTOGRAPHIE - TIPE D'OBJET DE MUSEE. POSSIBILIT:Ii:ES
D'EXPOSITION, CONSERVATION ET li:VIDENCE SCIENTIFIQUE
R e s u m e
On presente qudques arguments qui demontrent le caractere docum.en taire
de la photographie. considerce Ulll type specifique d'objet de musee pour les sec
tion d'histoire moderne ct contemporaine.
On met cn evidence les qualitcs qui font d'une simple photo un objet de
musee de premier rang : l'inclusion dans la tematique du musee, la valeure do
cumentairc historique et culturelle, la qualite d'objet de connaissance, les quali
te� visuelles etc.
Au point de vue museologique, on etablti la difference entre une photo ori
ginelle et une photocopie.
On analyse brievemente les conditions specifiques d'exposition, de conser
vation et d'evddence scientHique pour ce type de dooument.
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ARHEOLOG IE

REPREZENrr.AREA PASARII lN DEOORUL PICTAT
AL CERAMICII CUCUTENIENE DIN MOLDOVA

ANTON NIŢU

Ultima noutate cu pra.vure la decorul figurat al cerami oid cucu
tendene- o constituie apariţli a decorului ornitomorf pieltat pe cerami ca
grupei e: din faza Cucuteni Bl.
El const1tude o noutate dlin dublud .punct de ved-:!re al vechimii
şi tem�tidili, deoarece comportă cele mai vechi reprezentări de păsări
şi totodaltă 'ţeme orndtomorfe 1inedii te in decorul pictat al ceram!i.cii
Cuculteni-Tripolie.
Temele ornlitomorfe redau o pasăre înotînd (iiig. 1-2) 'Şi apar în
decorul geome tri.c din interli.ooul unei străchi ni unice in intreaga
arie Cucuteni-Tr.ipolie, datînd d[n prima etapă a fazei Cucuteni B 1 ,
subfaza B l a (fig. 1 ) , sau d e l a extez,iorul unei amfore datind cUn etapa
finală a aceSI;ei faze. subfaza Bl b (f.ig. 2) .
•

Stachina mdcă de la Buznea (Tg. Frumos) (fig. 1) \ de formă tron_
conică, modelată in pasltă arsă la roşu cărămd zi u şi picta:tă pe fond
alb cu culoare neagră-brună, de nuanţă şocolatie, numai pe faţa inte
-

rioară, prezintă o compoziţie cruciformă, care constituie decorul �o
metric originar al străchinlilor şi cupelor din toate grupele culturale,
ati't ale ceramidili neplictalte neo-eneoliltlice din bazinul Dunării , cît şi
ale oernmlicii pictate orientale din epoca chalcolitJi:că.
Compoziţia cruciformă este ad aptată la structu r a decorului geo
metric car acteri sti c cerrurui diii cucutene : două b�mli de Linii subţiri
inltreltă!iate "în cruce" şi prevăzlllţe cu "patru perle pimforme" , cru
ţate cu culoare întinsă în spaţiile dintre braţe. Compo:trlţia cruaiformă
cu perle piriforme sau semioircul are apare în interiorul unei străchini
de s1lill. AB grupa e: la Şipeniţi, cu perlele cruţate cu lintili de culoar�
·

1 C. Mihai, Aşezările cucuteniene de la Giurgeşti şi Buznea in zona Tirgului
Frumos, în Danubius, VI-VII, 1972-1973, p. 12 fig. 2/1.
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Fig. 1 . Buznca (Tg. Frumos) : Strachină cu decor cruciform şi orni
tomorf din faza Cucuteni B. 1 (subfaza B. 1, a)
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roşie pe fond alb 2 , sau în interiorul unei străchini de stil B grupa e
la Cucuteni, cu perlele cruţate cu lirui'i de culoare neagră �. Compoziţia
simplif-icată apare de !asemenea pe străchinile grupei e la Şipeniţi
numai cu motp.vul cruoiform 4 şi la Valea Lupului (Iaşi) numai cu
motivul J=erlelor pirJforme dispuse cruciform 5• Perlele nu sînt libere,
ci prezintă în intenior dliverse motive ' geomet11ice, unele decorative,
grupe de liniuţe sau puncte in formă de aster ca pe străchinHe de la
Şipell!iţi şi Cucuten:i, altele eterogene şi d? func ţi e slimbolică, ca mo
tive'le cruciforme pe strachin a de la Vailea Lupului. Pe strachd.na de la
Buznea, aceste mdţive geome!tnice sint înlocuite cu f-:liluetele păsăfli
lor.
Decorul ornitomorf lcpmportă aStfel patru .� iluete în dispoziţie
cruciformă, orientate sf:re dreapta şi dispuse oblic ca şi perlele, recon
stituind de fapt un şir circular. Siluetele redau acee aş i pasăre înotLi
toare. stdLizaltă el.emeriţar 'Şi organic dintr-o singură . bandă subţire,

aproape :fiiliformă, cu corpul alungit şi arc llli t , continuat in partea an
terlioară cu un gît inălţalt, terminat cu un aioc lung, curbat şi cu virful
lăţit ; aripile lipsesc, ca un detaLiu Jnutil subi�ctului, altitudinea păsă
rii fiind caracterizată prun picioarele scurte, rigide şi indreptate înapoti,
prinse în partea postenioară a corpuluJ ca nişte visle, in poziţia de
lopătare în ltJimpul inotării . Deta1iiJle stilizării sugerează " r aţa " , ca
specia cea mai comună a păsărilor acvatioe. deşi ea nu se maJ întîl
neşte in decorul pktat pe c�ramica
Cucuteni-Tripolie. ln schimb,
decorul plastic prezintă o protomă simiLară pe ceramica tnicromă de la
Tru.�eşti din faza Cuclllte rui A3 6•
·

Complexul cerarnlÎaiJ. din

aşezarea de la Buznea este definit prin

asocierea grupei e cu grupe de stliJ AB y-b ş i apar�ine etapei iniţiale
a fazei Bl (subfaza B l aJ, ca şi aş�zăr:ile Bl de la Ghelăeşti (Piatra
Neamţ) şi de pe "Cetăţuia" d e lia Cucuteni.
Duuă fragmente disparate, descopenite in aşezarea "Stinca Doam
mei" de la Stînca-Ştefăneşti (BOitoşanli) (:l1ig. 2) 7 , au pasta fină, arsă
la

roşu-cărămi21iu,

de la o

cu

feţuială lustruită

:Wul fragmentului m are,
pahare.

pe

faţa

exteniloară,

şi

provin

amforă Wtronconkă cu gura in pilnde, duuă cum dnckică pro
cu peretele

şi cu ruptura îngroşată

la

uşor

bombat,

marginea

nu

concav

superioară,

frîntă

ca

la

ime

diat sub răsfringer�a gunhl.
2 O Kandyba, Schipenitz (BUcher zur Ur- Wld FrUhgcschichte, V), Viena,
1937, p. 24, fig. 172.
3 H. Schmidt, Cucuteni, Berlin-Leipzig, 1932, p. 41, pl. 19/2b (numerotat
greşit 3).
4 o. Kandyba, op. cit., p. 85, fig. 1 13.
� M . Dinu, Şantierul arheologic Valea Lupului, lin Mater. şi Cerc. Arh., III,
1 9 57 . p. 1 16, fig 4/3 ; Vl. Dumitrescu, Arta neolitică in România, Bucureşti, 1968,
[ig. 50.
6 A. Niţu, Reprezentările zoomorfe plastice pe ceramica neo-eneolitică carpa
to-dunăreană, in Arh. Mold., VII, 1972, p. 38, fig. 28/1 .
7 Săpături, A . Niţu şi P. Şadulschi in 1974. Locuinţa 2.
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Decorul geometric, pictat cu culoare neagră şi roşie pe lustrui
hrun deschis al suprafeţei, este de asemenea caracterustic . amforelor
cu două zone decorative şi cu decorul în L'JC>na umărului. Cele două
7.one decoratrlve sint despăr�irte pnintr-o lin i e groasă de culoare neagră
pe fragmentul mic sau n�agră-brună pe fragmentul mare. Această
diferenţă de nuanţă poalte fi rezultatul arderii secundare a vasului în
l ocuinţa dlisrtrusă prJn jncendiu. !Pe ambele fragmente, decorul din
zona umărulllli păstrează numai grupe de hlnili sub�iri obLice sau uşor
curbate, de culoare roşie-brună, separate p11in linii rar:i, subţiri sau
groase .de culoare neagră, care nu ne indiică clar m otivul ţ:rlincipal al
decorului.
Pe am:flor'=!le e: cu decor geomeltnic de la Şipenliţi, aparţinînd seriei
t:'U două zone decol"ative şi decor spiralic în zona pninoipală a umă
rului, liniile obLice de culoare brună-roşie haşurează în întregJme zonele
umărului şi gîtului 8 sau numai zona gîtului, cînd decorul geometric
secundar dispare 9 • sau numai zona umărului, cînd zona gîtului are
un decor eliptic s.implifioat 10• Amfora de la Stînca poate avea de ase
menea un decor spiralic în zona umărului.
Toate aspectele de decor geometdc şi zoomorf ):e ceramica Cucu
teni-Tripolie sinJt create în zonele decoraitJive m��zontal� de la exteriorul
formelor ceramice, vase piniforme , amfore, cratere şi pahare, care sint
proiectate ca zone concentnice in interiorul cupelor şi străchini!or şi
readuse la compo2liţia cruciformă a decoru!UJi originar ·a] . cupelor 'Şi
străchinilor. urmînd astfel regula obişnuită a aspectelor d�corulu.i geo 
metric pur pe ceramica Cucuteni-Tnipo�ie.
Zona l:iberă a gîltulUJi preZJ.intă aparent tm decor secundar, for
mat din cit'=! două linii subţi:ni de culoare roşie-brună, diis puse ol"izon
tal

la

Limita

supenioară

'Şi

dnfenioară

zoned

a

decoraltive,

sub

gura

vasulu� şi deasupra zonei umărului. Grupa superioară de două Linii
se întîlneşte pe amfora
e: cu decor zoomorf de la Varvarovca XV 1 1 şi
constituie de fapt limita de sus a zonei libere a gitului. Grupa inferioară
de două liniii a fost repelţată penttru n n u lăsa suspendat şirul de
înotătoare, sugerind l:in:ia lui de plutire la suprafaţa apei, fttind legaltă
mai mult de decorul ornitomorf. Amfora de la Stinca aparţdne ser.iei
cucuteniene cu decor spiralic pe umăr şi cu zona gîtului liberă.
Decorllll.

ornitomorf

a căror siluetă,

piatată

redă
cu

un

şir onzontal de păsări înotătoare,

culoare

neagră

pe

�

fragme:n(�ul

mic . şi

neagră-brună ţ e fragmentul mare, este orJentată şi · stildzată _ la fel
ca pe strachlina de la Buznea (fig. 1-2) : corpul ' este mali. scurt,
8 O. Kandyba, op. cit., fig. 60-6 1 .
9 Ibidem, fig. 62.

10 Ibidem, fig. 73.
A. Niţu, Decorul zoomorf pictat pe ceramica Cucuteni-Tripolie,
în Arh.
.
_
Mold., .V:�II� 1974, f1g.
1 9/2 ; . I . MarkeVIc, Issledovanija Moldavskoi neolitil!eskoi
_
�
Eksped1cn, m Archeolog1 esk1e okkrytija 1 969 g. Moscova 1970 p.
11

la p . 349.

'

'
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arcuit şi îngroşat, mai ales în partea posterioară, uneoni mai înăl
ţată şi blfurcată ; capul şi aiocul ma� 1 sdll r t sînlt trasate Pl'in'tr-o
bară transvers.ală ; pioio�le întinse înapoi, ca nlişte visle, sint pre
lungite pînă la limia roşie de sub ele. Specia sugerează mai curînd o
ngîscă", redată aproape naturalist prin s:iluetele negre intercalate in
12•
decorul eLiptic de pe gitul amfore.i Usatovo de la Brînzeni-Ţiganca
Silue.tele pictat� pe ambele amfore pe ambel� amfore pot avea de
asemenea o replică plastică in cea mai frumoasă protomă de pasăre
modelată pe ceramlica cucuteniană : un cap naturalist de gîscă cu
gitul indoit, ciuguLindu-şi penele de pe piept, pni ns ca to?-rtă pe un
bol Cuooteni A de la Mărgineni-Trebeş (Bacău) 13•

Complexul cer.amic al a�ezării de la Stinca-Ştefăneşti este defi
nit prin exclusivliltatea grupei e: şi aparţine etapei finale a fazei Cucu
teni B l (subfaza Bl b), ca aşeză�ile Şipeniţi şi .Petreni.

Temele ornitomorfe cunoscute reprezintă pasărea acvatică numai
pe ceramica pictată tÎ'rZJie, Gorodsk-Usa•tovo din bazinul N!is,brului, şi
numai în atiltudinea de repaos sau mergînd pe uscat, palmipede dise
minate in şir pe amfora de la Brînzeni-Ţiganca sau picioroange opuse
14
heralchlc pe amf"ra de la Jvaneţ • Şlirtuii le de păsăru acvaltice, pal
mipede sau picioroange, care accerutudază mai mult lung•imea gitului
decit a picioarelor, redate în mers sau în repaos, constituie tema cea
mai obişnliiT.ă in diversele grupe ale ceramici:i pictate onientale. Insă
grupar�a lor heraldlică ldpseşte în decorul ceramioii oru.e ntale, deoa
rece ea este o creaţie a gLiptidi!i mesopotamiene.
Tema păsării înotînd de pe cele două vase cucutenliene este nouă
pentru ceramica pictată Cucuteni-Tnipolie, dar este cunoscută pe eera 
mica pictată orientală, şirul de păsări schemaitice şi fără pioioar� pe
ceramica Halaf de la Tell-Arpacije (N Mesopotamliei) 15 •
Cele două şiruni de păsări de pe ceramica cucuteilliană, orJentate
constant spre dreapta şi stilizate stdhial ca şi siluetele de animale de
pe ceramica e: reproduc şi totodată inovează temele compoziţionale
ale decoruluii zoomorf pe ceramJca 111 şi :J , în func�ie de mod.alti.tăţile
stilistice şi tematice a'l e decoruD.UJi zoomorf pe cemmdca Oucwreni-Tri
poLie.
Pe ceramica Cucuteni-Tnipohle, modalităţile stilistice ale decorului
zoomorf sirut condiţionate de modal.ităţile stiListice al� decorului geo
metric, pnin dntegrarea decorululi zoomorf în serilile evolutive de as
pect liber şi metopic, ale decorului zoomorf pe ambele grupe cera
mice 3 şi � . StilUJl. l1iber se desfăşoară cu deosebire pe amforele cucu12 V . 1. Markevi�. Issled Mold. neolit. Ekspedicii, în Arch. Issled. v. Moldavii
v 1970-1971 gg., Kisinev, 1973, p. 76, fig. 8/2.
ll Săpături inedite efectuate de D. Monah în 1974. Muzeul din Bacău.
1 4 T. G. Movsa, Zobrazennja ptachiv na rospisnomu posudi Tripil'skoi kul
turi, în Arch . Kiev, XIX, 1965, p. 103, 105, fig. 2 şi 3/1 ; A. Niţu, în Arh. Mold.,
VIII, 1974, fig. 25/4.
15 H. Miiller-Karpe, Handbuch der Vorgeschichte, II, Jungsteinzeit, MUnchen,
1968, pl. 67 /B29.
._
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teniene şi tripo!Liene cu două zone decorative, in funcţie de orgarui
zarea decorului geometrtic in cele două zone. Pe amforele e: cucu
tenriene cu decor spiral:ic în zona principală a umărului , decorul zoo
morf poate fri rezervat zonei secundare şi libere a gr·tululi, ca pe am
forele de la Petreni 16 • Tema ornrirtomorlă pe amfora de la Stînca-Şte
făneşti (fig. 2) se încadrează in această modaliltate a stilului liber cu
decor orruitomorf rezervat în zona liberă a gîtului.
Integrarea decorului zoomorf in aspectele de sbil liber sau meto
pic ale decorulud geometric transpune însă in cele două stiHuri cores
punzătoare ale decorului zoomorf cucutenian modalităţile tematice pro
prii st5Jlul1Ui animallier lliber sau heraldic chln gliptlica mesopotamiană
(peceţi plaJte, clindr.i şi tablete) . Stilul liber, cu gruparea naturală a
animalelor, şi stilul heraldic, cu gruparea simetrică a animalelor, com
portă două teme de conţinut, reprezentarea .izolată a speoiilor antago
niste (carnastieruJ. sau pasărea rapace, cornutul sau pasărea acvatdcă)
şi reprezenitlarea speoililor antagoniste încleştate în grupul de luptă (car
nas[erul şi cornultlUJ, pasărea rapace şi pasărea acvaJ1lică).
Gruparea
naturală sau heraldică a aruimalelor, sau combinarea grupării naturale
şi heralc1i·ce a anlimalelor in cadrul celor două teme determină două
modahltăţi compiOzliţionaile : i şirul (succesiUnea natur.ală a animalelor
uneia din specli.i sau din ambele speaii antagoruiste ; im!)ărţirea şirului
in grupe naturale sau heraldice ; repetarea grupului de luptă, etc.) şi
g rupul (compoziţia SlimetDică a două sau trei aruimale heraldi ce. sau a
unor grupe heraldlice de animale din aceeaşi speoie sau din cele două
specii ale grupuluti de luptă).
Modalitatea tematică şi compoziţională a şirului de păsăni in dlis
poziţlle naturală apare pe gîtul unei amfore Gorodsk-Usatovo la Stari
K.arakusani 11, da�r specia redă pasă·rea cu aripioarele ridicate, iar zona
gitului este probabil Liberă, ca pe amforele cucuteniene, sau are un
decor geometrJc secundar, ca pe amforele tripohlene. O pasăre cu ari
pioare ridicate apare pe un fragment de amforă � ga1iţiană la Bilce
Zlote 18, dar modalitatea itemaJtică şi sbiJiis1lică a decorulUii geometric şi
ornlitomorf nu poate ti detinită. T.ema păsării cu m1ipioarele ridicate
şi dispusă în şir este cunoscută pe ceramdca pictată orientală, incepind
cu grupa Halaf la Tell-Arpacije 19 • Insă, nu este necesar ca această
temă 1pe ceramica galliţiană sau \ usaltoVTiană să fie preluată exclusiv de
pe ceramica pictată orientală. Chliar dacă !tema speciei este frecventă pe
ceramica orientală şi nu a fost creată spontan 'Şi pe ceramica Cucut�n.i
Trupolie, în schimb tema şirului, caracteristiică sbilUJluli liiber zoomorf
al ceramicii pidtate, a fost continuat de gLipbi.ca mesopotamiană ală
turi de ltemele heraldice proprii stilului anima1ier al glipticii.
16 T. S. Passek, La ceramique tripolienne, Leningrad, 1935, pl. XXII/5-6 ;
A. Niţu, in Arh. Mold., VIII, 1974, fig. 5/3.
17 T. G. Movsa, op. cit., p. 102, fig. 1/1 ; A. Niţu, în Arh. Mold., VIII, 1974
fig. 25/1.
18 H. Cehac, în Swiatowit, XIV, 1930-1931, p. 226, 246, pl. XVII/6.
19 MOJ.Ier-Karpe, Handbuch, II, pl. 67/B2B.
'
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Modalitatea tematkă a stilistică a decorului ornitomorf de pe
amfora de la Stînca-Ştefăneşti se defdneşte clar în funcţie de moda
lităţile s ti l istice ale decorului geometric, zoomorf şi ornitomorf şi de
mocfahl,tăţile tematice ale grupărui naturale a animalelor î n decorul
zoomorf al ghlp1lici1i mesopotarnien c. Terna com poziţională , redă şirul
natural simplu de păsări înotătoare , în cadrul dccorului zoomorf şi
ornitomorf de stil liber rezervat :al arnforelor cucuteniene 20, compa
rabil cu şirul de păsări acvatice cu wipile ctesfăcute, înotîn c; deasupra
Lindilor ordzontale sau vălurite ale apei, p� cilindrdi din perioada aca
diană 2 1 • In această modalitate compoziţională propr:e amim.:elor e: cu
cuteniene, nouă este nurnad terna păsării înotînd.
Fenomenul este invers pe ceramica pictartă mesopotam:ană şi ira.
niană. Aspectele decorult.lli. geometrdc, zoomorf şi ornitornorf configu
rează în interioruil. cupelor o compoziţie decor,ativă completă, de sem
nitioaţie Sl.irnbolică, dispusă conc�ntnic sau radiar şi reductibilă la o
compoziţie elementară cruciforrnă, care constitt.lli. e modul Jndţial r entru
cornpoziţii.ile complete sau parţiale proiectate, ca serii de elemente selec
tate şi combinate, în zonele ovizontale pe peretele diverselor forme
c�ramice.
Compo�ţia ordginară completă, cu decor geometric şi păsări rapace
dispuse cruciforrn, sau redusă la decorul orruitornorf, cu şiruri de
păsării. î notăftoare dii.spuse concentrtic, apare pe cupe l e celei mai vechi
grupe a ceramicii pictate nord-rnesopotamiene, Samarm 22 • Şiruri de
păsări acvati.ce cu anipile desfăcute sînt ddspuse C'ircular în i nteniorul
cupelor şi orizonJtal la exteriorul vaselor ceramici� Halaf din N. Meso
potamiei 23 • Compo�ţia geometrică cu motivul rozetei şi al tablei de
şah dispus� concentric în interiorul cu]:elor este desfăşurată în zone

orizontale pe pere/tele amforelor hala:fii. e ne 24 • Decorul zoomorf şi ornito
miOrf este exclus[v de stli.l lJi.ber, comportînd totdeauna gruparea natu
rată a animalelor şi păsărilor.

Sensul acestui raport între decor interior al cupelor şi decorul
exterior al paharellor este clar predzat pe cera.rn.ilca Susa 1 din Elam,
dacă se compară compo:zlţia dispusă conc�ntrtic în interiorul cupelor 25,
in cadrul mdtli.vululi crudi.forrn sau ·al rozetei, cu 'tabla de şah in centru,

cu grupa de liruii in ZJi.gzag şi ramura în zone circulare, şi compoziţia
desfăşurată onizontal pe peretele paharelor 26• î n funcţie de banda zig
zagulu:i, cu motivele geometrice 'Şi vegeltale fragmentate şi i ntercalate
20

21

416/5.

A. Niţu, în Arh. Mold., VIII, 1974.
V. Christian. Altertumskunde des Zweistromlandes,

22 H. Mi.iller-Karpe, Handbuch, II,
23 Ibidem, pl. 63/17, 21.
24 Ibidem, pl. 64/� ; 68/18.

1,

Leipzig,

1940,

pl.

pl . 6 1 /84 ; 62/3.

25 L. Frobenius, Kulturgeschichte Afrikas,

Ziirich,

1933, p.

1 69, fig. 115 ; A.

Niţu, Decorul zoomorf incizat pe ceramica neo-eneolitică carpato-dunli reană, în
Mem . Anti� . :i, 1969, p. 74, fig. 7/1..
26 G. Contenau, Manuel d'archeologie orientale, 1, Paris, 1927, fig. 174.
.
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in unghiuri. Nu se p:>arte trece de la o compo7!iţie la alta decît în
ac':!astă ordine de înţelegere şi explicare.
Decorul geomeltrtic şi

zoomorf, creat în zona

umărului

pe amfo

rele grupei � cucuteniene, pi'Iin integrarea unui 11ir de carna':.iere in
anexele decoruh.lli spiralic, ca la Truşeşti 2 7, e ste proiectat în dispoziţie
cruci form ă in linte!'!iorul străchini� de la Cucuteni 28, decorată astfel
cu patru siluete de carnasicre dispus':! in cruce şi formind un şir cir

cular. Aspectul decorululi geometric, pe aceste două vase cu decor zoo
m orf, constilt UJie o formă deri vată de aspect liber caracteris1lică deco
r ului spiralic al grupej � . Tema şirului de c arnasi ere a fost antrenată în
pedului geometric şi zoomorf a fost proiectată în interio,rul străchiniJ
de la Cucuteni , determinînd modalitaltea tematică a şirul:ui natural simplu
de carnasiere în dispoziţie cruciformă, în cadruil modalităţh stilistice
a decorului zoomoll'f de stil l i ber integrat în co m poziţia concentrică a

rlecorului

spiralic 29•

Pe strachi na � de la Buznea (J::i g. 1 ) , decorul geometric este con
stituit de forma :iniţială a compozitiei cruci forme origi n are . în care este
integrat decorul orn:itomori de stil liber. Tema compo:t!iţională, d':!finită
sub r aportul mod al i tăţii stilif'tice şi tematice a decorului geometric şi
orndtomorf. redă şirul natural simplu de păsări înotătoare în dispoziţie
cruciformă, dar î n cadrul decorului ornitomorf de stil liber integrat în
compoziţia cruciformă originară a străchinilor 'Şi cupelor cucut.en.iene.

Tema compoziţională a decorululi geome-trdc şi ornitomorf al străchinii
comportă nu numai noutatea m od aUtăţi i tematicP a păsării înotind, ci
şi o modalitate stiListică nouă pentru tema ş.irului în decorul ornito
morf întewat în d ecorul g':!ometric de stil luber aJl ceramicii Cucutenl
Tripolie şi Gorodsk-Usatovo, pPin i ntroducerea dccorului ornitomorf
in com poziţi a origlin ară din interiorul străchinilor e:, începînd din ptima
etapă a deC"orului zoomorf pictat.
'
Aceste fapte ar putea 1i n d i ca că şi pe ceramica Cucu ten: - Tripolie
decorul z oomorf pictalt a urmalt regula decorului ;;:oomorf pe ceramica
orientală. Cu toate aces tea decorul zoomorf piotat pe ceramica cucu
teniană n-a fost introdus iniţial in compo21iţia cruciformă din linterio
rul străc h:in il or e: în faza B l , pentr u a fii antrenat în �voluţia decorului
cruciform din i u terwr ul s-trăch!in\ilor � în faza B2, sau praieotat în de
corul exterior al vaselor e: si � din cele două faze. Tema şirulllli natural
s i mplu de animale sau păsări a fost creată pai"alel în aspectele de stil
liber sau metopic ale decorului eliptic pe vasele pii"iforme, amfm·ele,
craterele şi pahar�le grupeli e: din faza Cuclllten i B l . sau a fost creat
exclusiv în .aspectele de stil 1iber ale decorului spiralic pe amforcie
grupei l: şi transpus apoi în decoml meltop�c al crarterE"lor · şi r aharel or
.

2 7 M. Petrescu-Dimboviţa, în Stud. şi Cerc. de Ist. veche, V, 1-2, 1954, p. 16,
fig. 9 ; Idem, in Prăbist . Zeit., XLI, 1963, p. 186, fig. 14 ; A. Niţu, în Arh. Mold.,
VIII, 1974, fig. 15/1.
28
A. N iţu, in Arh. Mold., VIII, 1974, fig. 16.
2 9 Ibidem.
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sau pro iect at concentric in interiorul străchinilor din faza Cucurteni D2.
Şirul de an�male sau păsări a reieşit dlin suprapunerea unei teme a
deoorului zoomorf şi ornlitomorf oriental în cel� două sti)Ul'li, liber şi
m etlppic. ale decoru[Ui zoomorf cucutendan. determ inarte de seriile
deriva1iive de aspeot liiber sau metopic ale d ecorulllli ge ome tric.
Stră chdnlile e: şi � dli.n perJoada C ucuteni B păstrează compo
ziţia cruciformă originală, dar în 18Illbetle grupe ceramioe compoziţia
decoraltivă o constituie cu predil�cţie aspectele decorului spiralic sau
e�iptic, cu sau fără decor ZJOomorf, create la exte11iorul diferitelor
forme ceramrice şi proiect�t.e în dispozitie cruciformă în interiorul
străchănilor. Tematica decorului zoomorf creartă în aceste aspecte va_
riate de de c or geometric este axată pe temartlica sUlului heraldic al
g1iptficfili m�sopotamiene, care include şi tematica �t.ilului -liber al
ceramioii pi ctate C\rientale.
CeramJca Cucutend-Tripdlie păstreaz� totuş,i legătura cu con
cepţia decorativă a ceramiCIJi pictate orientale, atit sub raportul deco
rului g eometr i CI, prin .prezenţa � comp021iţiei cruoiforme origJnare i n
decorul străch1nHor şi prin proiectarea şi readucerea aspectelor deco
rului spli.raLic şi elli ptic la dispo:.?liţlia cruciformă in in\teniorul străchini
lor, cît şi sub raportul decorUllui zoomorf, prin r�pant\iţia decorului zoo 
morf în zone suprapuse pe cer:amioa cucuteniană şi tripol.Jiană şi prin
reducerea unor teme zoomorfe sau omitomorle ou totul specifice, ca
andmalul cu I)icioare multliplicate de pe ceramica trupo1iană. incit apariţia
lor nu poate :fri întîmplătoare.
Pe strachina de la Buznea, decorul ornitomorf creat pe a mforel e
e:
după regula ceramiCJill. Cucuteni-Tripo·lie, a fost proiecta·t in compoziţia
cruaiformă a d<:!corului geometliic orug:inar din interiorul străchinilor.
·

după

modelul

druiţlial al cupelor orientale.

LA REPR:E:SENTATION DE L'OISEAU DANS LE DECOR PEINT
DE LA C:E:RAMIQUE CUCUTENIENE DE MOLDAVIE
n e s u m e
La derniere nouveaute concernant le decor figure peint sur la ceramique
Cucuteni-Tripolie est apport6e par la decouverte du decor ornithomorphe sur
deux vases du groupe e: de la phase Cucuteni B1 (fig. 1-2).
Cette nouveaute doit etre consldtkee d'un triple point de vue, car ce decor
ornithomorphe est le plus ancien sur la ceramique Cucuteni-Tripolie et apporte
en meme temps le theme inedit de l'oiseau nageant et une nouvelle modalite de
stylisation par son inh�gration dans la composition cruciforme originelle â l'in
terieur des ecuelles de la ceramique peinte orientale et cucutenienne (fig. 1).
Les deux vases presentent la meme modalite thematique du decor ornit
homo.rphe, la file naturelle et simple d'oiseaux nageants, mads des modalites d!f
e:
ferent('s du style libre du decor zoomorphe et ornithomorphe sur la ceram!que
Sur l'amphore de Stinca-Ştefăneşti (Botoşani) (fig. 2), la file d'oiseaux ap
partient au d ec or reserve dans la zone du cou, d'aprcs la regle cannue des ampho
res e: cucutenien.nes ir. decor spiJral.
Sur l'ecuelle de Buznea (Tg. Frumos). (fig. 1 ), la file appartient au decor
integre, d'apres la regie du decor geometrique et zoomorphe sur la ceramique
cucutenienne, mais dans la composition cru cif orme , comme modalite nouvelle de
stylisation du decor geometrique et zoomorphe au ornithomorphe sur la cera
mique e: cucutenieooe, d'apres le modele initial des ecuelles orientales.
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In to m n a anului 1 !J74, Muzeul de istorje a Moldovei din Ia.7 i a
primlit ca donaţie nn pumnal de fier de tip scitic găsit la Co21ia, comuna
CostUileni, j udeţul Iaşi, in vfua CAP-ului, in arătură. Aşa cum reieşea
din relatările donatorului, la locul descoperi1:1i i n u se vedeau n ici frag
mente cera:rrllice şi niciÎ: resturi de oase 1•
Piesa de fier, deşi este puter.nic cordată şi minerali:?Ja:tă 2, păstrează
toate elementele caracteristice care permit incadrarea ei in seria pum
nalelor scitice de lbip "akdnakes", cu garda cordiformă şi cu antene.

La o analiză amănunţită constatăm următoarele :
Lama face corp comun cu minerul, are două tăişuni şi o nervură
medi ană, i a r î n secţ.iune se înfăţişează sub forma unui romb foar·te plat,
cu tăişur:iJe acc�ntuate pe una din feţe. Mai lată I a ba ză şi îngustă l a
Yîrf, lama, relattrlv lungă
26,6 c m . - capătă forma unui triunghi
foame alungit, cu tăJ.işurti aproape paralele, pie�1a de la Co2Jia făcînd
parte datorită acestei particula1:1ită\ i din oategoria săbiillor pumnal.
Min eru:l, terminat printr-un cep in care sint fixate antenele, are
-

formă de bară dreptunghdulară, cu marg1iniile m ul t ridi cate ce for
mează o bordură proeminentă. Văzută din proti l , bordura, lată de
0,7 cm.
1 , 1 cm . este ornamentată cu grupe de cîte patru şi cind
l iniuţe paralele, in relief, separate de :intervale conice realimte prin
ciocănoire.
Garda cordiformă este ovală, cu umeiiii rotunjiţi, puţlln proemi
nenţi şi prlinsă de lamă prin oiocănire la cald. Antenele, dii n care se
păstrează întreagă doar un a. sînlt confecţiona/te dintr-o bară de metal
plată , dreptunghiul ară în secţiune, ale cărei capete au fost îndoite
in formă de valute inchiise, subţiate la \'ÎrfUiii .
O o bservaţ i e 'atentă :ne arată că, după confecţionare, pumna:lui a
fost supus unui proces d-:! ardere, ceea ce a dus la formarea unei
-

1 Piesa a fost donată de către Iacob 1 . Ion din comuna Prisăcani, jud. Iaşi.
2 Pumnalul a fost restaurat de către D. Vlicoveanu, şeful Laborn.tOl"lll hui de
restaurare din cadrul Complexului muzeistic, Iaşi.
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cruste sub care, ulterior, a avut loc un intens p roces de corodare . De
asemenea pe lamă şi pe mîner, se observă urme de pete roşii a căror
natură ar putea fi de termina tă numai în urma unor an aLi ze chimice.

Dimensiunile piesei sînlt : următoarele : lungtimea totală 4 1 , 2 cm.
lamei pînă sub gardă 27, 1 cm ; lăţim�a lamei sub g ardă
3,4 cm ; lungimea mînerulu:i cu tlija de pnlndere a antenelor 8,5 cm
lăţimea mînerului fără bordură 1 , 8 cm ; Jăţimea min erului cu cele
două borduri 2,7 cm ; înălţimea antenelor 3 . 5 cm ; lă ţime a an te n e lor,
considerind-o şi pe cea care llipse-şte, măsurată l a extel'ior 5,8 cm ;
lăţimea antenelor Ia: bază 0,8 cm . şi grosi m ea 0.3 cm. Ar , mai ·fi de
adă u ga t gro s imea gă·rzii cordiforme de 0 ,6--0 , 7 cm . şi gl"'osimea ma
ximă a lamei dP 0, 5 -- 0 , 7 cm .
Pumnalul de :fiier de la Coz,i a (fig. 1--6) eSite a troia piesă de
aoest fe l găsită aici 3, a
26-a desooperirt:ă ]n Moldova 4 şi al şas elea
akinakes cu antene provenit din această regiune 5•
lungim ea

3 Primele două pumnale de la Cozia, inedite, vor fi publicate de A. Laszl6.
Al. Vulpe, Archaologische Forschungen und historisch Betrachtungen ilber
das 7 bis 5 Jh. im Donaukarpatenraum, Memoria antiquitatis, II, 1970, p . 59,
nota 16. In continuare se va cita Forschungen. De asemenea, informaţii de la
A . Laszl6.
Cf.

4 După lista întocmită de noi sint 24 de bucăţi : 1. Boureni, comuna Moţca,
jud. Iaşi (Gh. 1. Brătianu, Dacia, Il, 1925, p. 417-419, fig. 1). 2. Comarna, comuna
Comarna, jud. Iaşi (A. Niţu, Materiale, 1, 1953, P. 6, fig. 3). 3. Bîcu, comuna !pa
tele, jud. Iaşi (A. Niţu, op. cit., p. 6-7, fig. 2). 4. Birseşti, comuna Birseşti, jud.
Vrancea, patru exemplare, (S. Morintz, Materiale, III, 1957, p. 219 ; 222-223 ;
V, 1959, p . 358-359 ; VI, 1959, p. 234, fig. 3 ; VII , 1961, p. 201-203 şi fig. 2 ;
idem, Dacia, n.s., I, 1957, p. 127, fig. 4/1). 5. Măcişeni, comuna Corni, jud. Galaţi,
(V. Palade, Arh. Mold., II-III, 1964, p . 488, fig. 1, 2). 6. Zăiceşti, comuna Bălu
şeni, jud. Botoşani , două bucăţi, (S. Raţă, SCIV, XVI, 1965, 3, p. 575, fig. 1. 2).
7. Văratec, comuna Agapia, jud. Neamţ, (V. Mihăilescu-Bîrliba, SCIV, 2 0 , 2, 1969,
p. 329-335). 8. Ghindăoani, comuilla Bălţăteşti, jud. Neamţ (I. Mitrea, SCIV, 20,
3, 1969, p. 453-456). 9. Cristineşti, comuna Clr'istlineşti, jud. Botof?ani , două bucăţi
(V. Pe:rian, Rev. Muz., 1, 1969, p. 83). 10. Hilişeu, ·comuna Hilişeu-Hoda, jud. Boto
şani (ldem). 1 1 . Petri cani, comuna Pettr"icani , j ud. Neamţ, (C. Buzdugarn, Descoperirea
de la Petricani şi relaţia ei cu cttltura trago-getică, SCIVA, 1. 26, 1975, p . 69-77 ;
cf. şi Al. Vulpe, Forschungen, p. 1 59, nota 160). 12. Rădeni, comuna DTagomireş.ti,
jud. Vaslui, (1. Mitrea, Studii şi cercetări ştiinţifice, Inst. ped. Ba cău , 1970, p. 2 1 1217). 13. Agapia, comuna Agarpia, jud. Neamţ, (V. Mihăiksou-BJ.rliba şi I. Untaru,
Memoria antiquitatis, 3, 197 1 , p . 441-454). 14. Năneşti, comuna Parincea, jud. Bacău,
(I. MHrea , SCIV, 3, 22, 1971, p . 491-494). 1 5 . Minzăteşti, comlllilla Mălu.şteni, jud.
Vaslui, (V. Palade şi N. Ciucă, SCIV, 2, 23, 1972, p. 285-290). 16. Suseni, comuna Bă
cani, jud. Vaslui (ldem, p. 290-292). 1 7 . Bucium.eni, comuna Buciumeni, jud. Galaţi
(i n edit, va fi publioaJt de D. Vicoveam.u ; cf. Al. Vulpe, Forschungen, p. 159, nota
1M). 18. Cozia, comuna CostJuleni, jud. Iaşi, trei exemplare (ptr"imele două inedite,
vor fi publicate de A. Laszl6). 19. Găiceana, jud. Bacău, akinakes cu antene, inledit,
va fi pubLicat de V. MdhăiJ.escu Birll.ba. La cele 26 de pumnale · enumerate de
nOi s-ar putea adăug$ -în mod probabil alte două piese, din nefericire foarte de
teriora te şi lipsite de garda cordiformă, provenite din mormintele de inhumaţie
de la Huşi, recent descoperite (inedite, vor fi publicate de Gh . Melinte).
5 In Moldova se cunosc două akinakes-uri cu antene la Bîrseşti şi cite unul
la Mînzăteşti, Nă.neşti, Găiceana şi Co�ia ; cl. nota 4.
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Condiţiile în care a a!)ărut noul pumnal de la Co:?Jia ne obligă
să-1 datăm în exclustivitate cu ajutorul pieselor asemănătoare. Aşa cum
se prezinJtă, akinakes-ul de la Cozia se în cadrează în seria pumnalelor
cu antene, el nefiind fundamental deosebit de piesele similare docu
mentate pe tel'itol"iul ţării noastre sau în alte părţi. El îşi găseşte nume
roase analogii, atît în privinţa formei generale, cit şi il unor particu
larităţi, ceea ce permite obţinerea unei datări acceptabile a yi.esei.
Referindu-ne la unele trăsături care-I indiv,idua�izează
în mod
strict, cum ar fi forma rotunjrită a gărZJ.ii cordiforme ce nu depăşeşte cu
muLt marginile lamei, el se apropie de pumnalele de la Frata 6, Cris
0
teşhl 7 şi Bîrseştbi. 8 ·iar din U.R.S.S. de piesele de la Sm<:!la 9, Sahnovka 1
1•
o: i Ivanovsk 1
Altă caracteristică, cum ar :fii margJnea lăţită a minerul ui, îşi gă
seşte analogii, ce-i drept nu prti.nrtre pumnalele cu antene ci printre
piesele cu măoiulia dreaptă, cum sînt cele de la Suseni 12, Ghindăoani 1 3,
1
Boureni 4. toate provenind din Moldova şi printre pumnalele cu antene
d-:! la Sahnovka 1 5, Ivanovsk 1 6 şi Smela 1 7 chln U.R.S.S. Ceea ce indivi
dualizează noua descoperire de la Cozia este motJ�vul ornamental de
grupe de liniuţe şi ieşituri con:ice executate pe marg,inea lăţită a mi
nerului oare nu se întîlneşte la pumnalele descoperite la noi în ţn-ră
20•
ci numai în U.R.S.S. la Smela 18, Varvarino 19 şi Pilikovka Eleţk
Luînd, in general, în considerare pumnal-:le cu antene, constatăm
că pdesele din Moldova descoperri'te la Bîrseşti 2\ Mînzăteşti 22 şi Nă
neşti 23 se datează în secolele Vl-V î.e.n. ca şi piesele similare din
Muntenia descoperite la Ferigile 2 4 şi Curtea de Argeş 25•
6 N. Vlassa. Omaqiu 1Hi C. Daicot:iciu, p. 551, fig. 1 .
,\ . Zriny, I nsc m n ă r i arheologice pe marginea a douli morminte găsite în
cimitirul scitic d i n Cristeşti. Studii şi materiale, I, Tirgu Mureş, 1965, p. 36, pl .

7

.

31.
X I , f i g.
pl.
6 b �i
e Cf. nota 4 .
9 W. Ginters, Das Sdnvert der Skythen und Sarmaten in SUdrussland, Ber
lin , 1928, p. 41,. şi pl. 19/a ; i\. I . Meliukovn, B oopymeaHe CKH-flos, apxeonoru'leCKHX

V 1 1 , f1g.

HCTO'IHHKOB Apxeonorn11 GCGP, CBOA 1�4. 1\Ioscova,
tip I, datat în sec. V-IV i.e.n., p. 53-54, pl. 20/5.
1o A. I . Melinkova, op. cit.,
p. 53-54, pl. 20/4.

1964,

pumnal din seria a II-a,

1 1 I bidem pl. 20/7.
12 , 1 3, 14 cf. nota 4.
,

15

16
17
18
19

Cf. nota 10.
Cf. nota 1 1 .
Cf. nota 9 .

Idem.

M. R. Po lesk ih ,
apxeonorHJI, 1, 1961, p.

Haxop,Ka CHH-flcKoro Me'la B neaaencHoil:

257, fig. 1 .

ounacTH,

CoBeTcKaR

2o N . I . Merperl, AKHHaK c KOI'TeBHP,HLIM naneprnHeM, HpaTHHe coo6�ei!HJI XXII,

1948,

p.

77,

fig.

22/2.

21, 22 , 23 cf nota 4.
2 4 Al. Vulpe, Necropola Hallstattiană de la Ferigile, p. 58-61, fig. 20/2.
2s Idem, pl. XVI/2.
.
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Fig. 1
pumnalrul

4

Fig. 2

de la Cozia .î.nalinte de resbalurare ; fig.
mental de pe latul minerului
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In Transil \·ania pumn alele cu nnt�ne de la Frma 26, Archita 27,
Oipău 28 , Cristel?tl 29, Batoş 30 şi Dobolii de Jos 31 sint datate în maJori
tate in secolele VI-V i.e.n.

Luînd în discuţie ri:ăpologia şi · cronologJa pumnalelor de ţ:p scidc
cfin spaţul carpato-danubian, Al.Vulpe le încadrează. in diferent de
tip, în perioada dintre 550 şi 450 i. e.n. cu precădere î n prima j umătate a acestui intervaf 32•
In U.R .S.S., pumnralele cu antene si t relativ n umeroase.
·

�

I. P. Lib�rov, analizînd descoperirile scitice de dincolo -de Ntpru,
. .
datează acest tip în secolele VI-V î .e.n . : 3 3 .
...

După tipologia şi cronologia lui A. I. Meliukova, pumnalul n0stru
se încildrează in seria a II-a, ca tip 34 :llid ri d asemănător cu pUinnRlele
deja amintite 'de la Smela, Ivanovsk, Sahnovka, toate făcînd parte din
ace.!iaşi serie. Deşi există numeroase descoperiri de pumnale cu anten�
din ac�st tip dlin secolele VI sau VI-V î.e.n . . cercetătoarea sovietică
propune o datare mai tirzi e - sec. V-IV î e .n . 35• Dar, printte pumha
lele cu anltene oiltate de A. I. Meliukova cel de la Hermonassa este pla
sat in a doua jumătate a secolului al VI-lea i.e.n. cu aj utorul ceramicei
.

greceşti 36, dar in Povolje şi Pdural astfel de pliese sint încadrate in
secolole VI-V i.e.n. 37 şi ca ata� constatăm că in anumite regiuni
acest tip circulă şi în secolul al VI-lea i.e.p..
W. Ginters este de părere că cele mai . vechi pumnale cu antene
aparţi n secolului al V-lea î.e.n. 33 cronologie care in urma ultim e lor
cercetări s-a dovedit a fii depăşită 39 •
26

cr. nota 6.
M. Ro�ca, Der Bestand der Skythischen A lterttlmer Siebenburgens, ESA,
XI. 19:17, p. 169-lîO, fig. 1 2 .
2 8 N. Vl a s s a, O contribuţie l a problema epocii scitice în Transilvaina : "Ci
mitirul de la Cipău - ,.Gară", Studii şi comunicări. Arheologie - istorie --'- etno
grafie, I II ! , 1961 , Alba Iulia. p. 22, fig. 4 /7.
29 A . Zriny, op. cit.
30 V . Vasiliev, Un nmt mormîn t scitic d escop er i t la Batoş, A cta · Musei Na
poC"ensis, I I I . 1 966, p. 41 1-4 1 ::! .
3 1 N. Fcttich, PZ, XIX, 1928, p. 1 60 ; W . Gintets, op. cit., p . 42, pl. 20 ; N .F'et
tich, Emlekkonyv a Szekely Nemzeti Muzeum otvimes jubileumdra, Sf . Gheorghe,
1929, p. 351-360 ; idem, Arch. Hu ng. , XV, 1934, p. 31-32.
32 Al. Vulpe, op. cit., p. 59-6 1 .
3 3 I . P. Li berov, XpoHoJIOriHI naMRTHHKOB nonuecTpoB&.R CKRiflcKOB BpeMe H I!
.
Bonpoc&I CKHiflo-capMaTCKOR apxeoJiorHH, Moscova, 1954, p. 160, pl. I, nr. 74, 75.
'
31 A.
1. Meliukova, op. cit . , p. 53-54.

27

35

36

Idem, loc. cit.

I b idem, p. 53-'--5 4.
. .'
37 :J b i de m. Of. şi ; a kinakesul de la Zaboiriie datait la . sfîrşitul sec. VI Şl m
ceputul sec. V î.e.n. (E. A. Petrovskaia, I. L lvanov, Arheologija, 16, 1975, Kiev,
p. 64-65).
38 W. Gintcrs, op. c't t., p. 44--4 5.
39 La Cristeşti în mo1·mîntul 9 s-a descoperit un pumnal cu antene, alături
de unul cu bară (A. Zriny, op. cit , p. 36). Această descoperire a fost considerată
pc bună dreptate de I. H. Crişan (Omagiu lui C. Daicoviciu, p. 1 19, naba. 7) şi de
N. Vlassa (Ibidem, p. 554) ca dovadă a contemporaneităţii celor două tipuri.
.

•

.
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Deşi cu unele diferenţe, în sensul că <:!xistă unele dată r i m ai co
borîte, în l:injj mal"'i poate H stabiiilită contemporaneitatea pumn alelor
cu antene din Rom ânia cu cele găsrl!te în U.R.S,S. Avînd în vedere că
maj oritatea pieselor analoge de pe t eritor iul Româr:uiei şi U.R.S.S. si n t.
din secolele VI-V :tem. cr edem că ae<:!ast.'i înc�drare ' cronolo.:.5ică
este cea mai pdtrliv:ită şi pentru cel de al treilea pumnal de la Cozia .
Pînă i n prezenlt putem enumera mai mult d e 30 de descopt:rir�
de obiecte de tip scitic pe teritoriul dinrtre Carpaţi şi Prut.
Astfel, celor 26 de :akinaklai 40 li se pot a d ăuga : aamnul de la
Iacobeni 4 \ aplica de la Armăşoa!I.a 4 2, piesele de harnaşament de la
Stinceşti 43, eventual placa de aur de la Crasna 4\ .topoarele. aplica
'Şi fragmentul ceramic cu găuri sub buză de l a Bîrseşti 4 5 , piesele elin
m o rmintele d.e [a Ru ş i 46 şi Cimbala 47, j:S1aliile de os de la Ourten i 48•
Maj-o�rit:atea acestor materiale, p rovenin d din descoperiri ocazio 
nale, ·i zolate nu le puttem lua în considerare în tota1iltate pentru a de
monstra prezenţa efectiv ă a sc i ţi lor pe terurtorlul Mol d o vei deoarece o
parte dintre ele au put ut fi vehiculate din lumea s oi ti că sau pot consti
tui dmiltaţii locale 49•
De aceea, credem că numati anaLizînd materiale!� scit:ice din com
plexele. arheologice cercetate sistematic, cum ar fi mormintele din seco
lele VI-V î.e. n . , se poate încerca separarea unor elemente soitice de
cele autoh'ton�.
Din această perioadă sînt docum entate necropole şi descoperiri
izolate de morminte de in cineraţ i·e awn sînt necropcjla d e la Bîrse ş ti �o
şi Slobozia 5 \ monnrintele de la Recea 52 şi, dintr-o e ta pă ceva mai
,

40 Cf. nota 4. Nu lu[un în considerare descoperirile izolate de vîrfuri de să
geţi de tip s citic, numeroase de altfel, deoarece se întîlnesc în mod obişnuit şi la
populaţia locală .
41 S. Raţă, Caza nul scitic de bronz din secolele VI-V î.e.n. de la Iacobeni
Dingeni, Arh. Mold., IV, 1966, p. 351-353.
42 A. Niţu, Despre unele urme scitice fn Moldova, Materiale, I, p. 3-6.
43 Inedite. Am.inrt:dte de Vl. Duritrescu, Arta preistorică în Uomânia, Ed. Me
ridiane, Buc., 1974, p. 461.
44 I . Nestor, Der Stand der Vorgeschichtsforschung i n Ru mă n i en, Bericht der
Rom. Germ. Komission, 1933, p. 151 ; A. Niţu, op. cit., p. 3.
4 5 Cf. nota 4 Bîrseşti
46 Const. D. Vasiliu, Un mormînt scitic de la Huşi, Arta şi arheologia, 9-10,
1933-1934, p. 20-21. La aceasta se adaugă şi noua descoperire a unor morminte
de inhumaţie scitice de la Huşi, încă inedite.
4 7 V. Căpi tan u , Un mormînt hallstattian descoperit la Cim.bala, Carpica, 1,
1968, p. 69 şi urm .
4B Inedite. Provin din săpături proprii.
49 An ali zînd compoziţia metalului pumnalelor de tip scitic, D. Vicoveanu de
osebeşte o primă categorie de akinakai din oţel şi o a doua din fier moale. Din
prima categorie fac parte, în general, pumnalele cu antene şi cu bara dreaptă
pe care le atribuie sciţilor şi din a doua categorie pumnalcle hibride din fier
moale care ar putea constitui imitaţii locale deoarece din punct de vedere al teh
nologiei fierului sînt similare cu obiectele au to htone. Material în curs de studiu.
so Cf. nota 4 Bîrseşti.
5 1 C. Buzdugan, Necropola getică de la Slobozia, Carpica, I, 1968, .p. 77-94.
p.

52

73 ŞI.

c.

Buzdugan, Mormîntul hallstattian descoperit la Recea, Carpica I, 1968,

urm.
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tîrzie (sec. IV-III î.e.n.), morminte de la Holbooa 53, Vaslui 54 şi Poie
neşti 5�.
Acestea prezintă caracteri sticile specifice de înmormîntare ale popu
laţiei traco-getice, atît prin ritual, cît şi prin inventar, astfel încît au fost
atribuite, de către d esoopel'itori i lor populaţiei autohtone.
Dar, în afară de mormintele de incineraţie, 1 pe !teritoriul Mol
dovei există şapte punote cu descoperli.rli d� morminte plane de inhu
maţie data/te în secolele VI-IV î . e . n .
La prtima vedere aceste morminte apar ca element de continui
tate al l<lSpectru'lud cultunal Sto�can�, documentat pe teritoci�l Moldo
vei în penioada HallE/battului n1ij lociu şi caradterizat prin morminte
de :inhumaţi� cu schele-te chlircite, culcate pe o parte, orientate de
regulă nord-sud, cu capul Ja sud 56 •
AnaHzînd însă mormtintele de inhumaţie care au beneficiat de
cercetări sistematice. constatăm că, atît in prdvtinţa I1itualului cit şi
a inventarulllli , exlistă \ dHerenţe notai::YHe oare ne determină să nu
putem accepta ddeea con!tinudtăţii aspectului Stoicani prin descoperi
rea acestor morminlte d':! inhwnaţie şi ntici legarea lor de l'litualul de
inmormintare al populaţiei 1autohtone �111 s•ecoJ.ele VI-IV î.e.n.

Astfel, studlierea mai atentă
[nhumaţlie d!in acea.Stă perioadă
şi inventar în două grupe :
den�

a partticularutăţilor mormintelor
permite

separatrea

lor

de
după ritual

Dli.n prtima grupă fac parte mormint�le de la Cimbala 57, Ră
58,
Minzăteşlli 59 'Şi mormintele deranjalte de la Huşi 60 şi Rilişeu 6 1

la care s-au puJtut .' face cercetării sistematice. Tdt aici ar putea fi.
încadrate scheletele şi pumnalele pe care le asociem 1ipotetic, desco
perite la Bîcu 62 şi Comarna 63•
Această grupă se caractertizează prun morminte

de finhumaţie cu

scheletul culcat pe · spate, mîinii.le lîntli.nse de-a lungUl corpului� � şi
capul la nord (Mînză't.eşt;i), nord-vest (Cimbala, Rădeni) şi est (Huşi).
Inventarul, acolo unde s-a putut stabiili acest lucru, este aşezat lîngă
53

Şantierul Valea Jijiei, SCIV, III, 1952,
i\ndl!'onic, E. Nmmţu, Săpăturile
VIII, 1962, p. 92-93 şi fig. 5-6.
55 R. Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti
315 şi 491 ; D. Protase, Riturile funera1'e la
54

Al.

p. 38-40.

p. 106-107, fig. 1 0YM 5.

de salvare de la Vaslui, Materiale.

din 1949, Materiale 1, 1953, p. 312daci şi daca-romani, EA, Buc. 1971,

56 M. Petrescu-Dimbovita, Cimitirul lu:dlstattian de la Stoicani, Materiale, 1,
M . Petrescu-Dîmboviţa şi Marin Dinu, Noi cercetări arheologice la Stai
cani, (jud. Galaţi}, SCI VA , 1, 25, 1974, p. 87-91.
57 V. Căp�tanu, op. cit. ; AJ.. Vrulpe, Forschungen, p. 202.
58 I. Mitrea, O descoperire din HallstattuZ tirzilu in nordul colinelor Tutovei,
Studii şi cercetări ştiinţifice, Inst. ped. Bacău, 1970, p. 21 1-217.
59 V. Palade şi � Ciucă, op. cit., p. 285-286.
60 C. D. Vasiliu, op. cit.,
61 V .
Perian, op. cit., p. 83.
62 A. Niţu, op. cit., p. 6-7.
63 Idem, p. 8-9.
p.

186 ;
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cap ( R uşi) sau pe partea dreaptă (M î n z ăteş ti ) . Dintre obiectele găsHe
în morminte, pieselor de tip soitic cum ar fi pumnaleole, acele c u ari
pio a r e în formă de e'lice, virfurile de săgeţi, etc. , li se adaugă v-asele
ceramlice l ucrate cu m ina, speaifice . acestei eta}:e, şi c hi ar mnforc
greceşti ( Ruşi ) .
Cu excepţia mormîntulU'.i de la Rădemi daJt at in secolele V-IV
i . e . n . 64 şi a ct:!luU. de 1a Ruşi, nedatat, toate celelalte morminte sînt
încadrate în secOll ele VI-V î . e . n .
Deşi nu respingem ideea că r:itualul de i n m ormin t are al aspec
tulllli Stodcani , dacă a continuat şi in Halls.tatltul tirziu 65 ar fi putut
suferi unele modrlfticări în perioada secolelor VI-IV î . e. n . totuşi, atît
deosebirile constatate mai sus, dt şi asooierea de .im·entar t i pic s citlic ,
ne deiterffilină să n u putem considera succesoare ale .acestui grup cul 
tural mormăntele de inhwnaţie de la Oi m bwla , Răderd, Mînzăteşti,
Huşi şi Hihişeu şi nliai să le putem lega de un alt ritual a uto h t o n din
secolele VI-IV î .e.n.


_

A doua gt"Upă de morminte de i nhumaţie o conSittituie cele da
tate de asemenea in intervalul secolelor VI-IV î .e.n., fără inventar
sciti c şi cu ritual de inmormintare deosebit de cel al grupei precedente.
Astfel, la Trestiana s-a cercetat sistematic un mormint de Jnhu
maţie, d atat în secolul al VI-l e a i .e.n. 66, cu scheletul întins pe spa!te.
cu mîna dreaptă pusă pe bazin şi stînga sub bărbie . Ori':?n tat nord
sud, scheletul a'\'ea capul la sud. Din inventm enumerăm un \'as
lucra t cu mina, o fusaiolă şi două fibule de tip Gl•asinac.

Din ace eaş i grupă fac parte 'Şi m ormintele cu cele 15 schelete
chiroite de la Poiana oroierutate cu capul la nord-est - nord-vest pe
oare autoru[ descoperirii le leagă de pracL1cHe de înmormin'tare din
epoca bronzului 67•
Prin deosebii.nile de nitual faţă de grupa precedentă, cît şi data
Pită absenţei inventaJrului de tip scitic, am fi tenta�i să pnnem această
gr upă

pe

seama unei

popUilaţii

autohrone,

succesoare

a aspectului

S toi carui . Această atribuire ar fi cu ' atît mali j ustificată cu cit cele
1 5 schel9te chiroite de la Po.iana cit şi linhumatul de la Trestiana, cu
f.ibule G1asinac in inventar şi capul orient<lft la sud, atni1nJtesc de prac

ticile .acestui grup cultural. Dar. prun po21i�ia întinsă a scheletulud de
la Tresttiana, grupa a doua se apropie ma1i mult de prima, deşi î i
64

I . Mitrea, op. cit., p . 215-216.
In primul raport de săpături prof. M. Petrescu-Dîmboviţa considera că la
Stokani, există două faze suc:cruive ctiJn HoaJ1.15tattul mijlooi.u şi tîrz1u, datate, res 
pectiv în sec. VII �i VI i.e.n. (M. Petireoc.u-Dîrnbovi\18, op. cit., p, 198). U11:oer'.ior a
propus o nouă datare, îmbunătăţită, într-o vreme corespunzătoare etapei Babadag
III şi începlllw l C!Ullturii Basarabi, în cronologie absolută in secolul a:J. VIII-dea
î.e.n. (M. Petrescu-Dimboviţa şi Marin Dinu, op. cit., p. 91 şi 95). Deci, cel puţin
deocamdată, nu avem documentat acest aspect şi în Hallstattul ,tirziu.
66 E. Păpuşoi, Un mormînt hallstattian descoperit la Trestuma, Carpica, II,
1 9 69, p. 87-92 ; Al. Vulpe, Forsch.ungen, p. 202.
t P R. Vulpe, SCIV, I, 1950, p. 5 1 ; idem, SCIV, II, 1951, 1, p. 188-189 ; III,
1952, p. 194-195 ; D. Prolase, op. cit., p. 37-38 şi p. 38, nota 49.
65
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lipseşte i n v en ta rul de 1lip sClitlic, ,iar cel e 15 schelete de la Poi ana
au determinarea nesigură, ele fiind. după păre re a lui Gh. D : c h i r .
sarmaltiice 68•
Dator,ită - absenţei unor mormi n te m <Ji numeroase care să p,ibă
trăsături tipice, un:itare, această grupă n u poate fi bine individuali
zată şi, ca atare, ea stă sub semnul întrebării . Indiferent de acestea.
credem totuşi că cel mai limportant l u cru stabilit il constituie contu
rarea mormintelor din grupa an terioară cu tră�;iituri comune, tipice
care nu se l eagă de mormintele autohtone m ai vechi �au contempo
rane.
Prin următoarei� trăsături, cum ar Ii scheletele aşezat e pe · spate
şi braţele inltlinse de-a lungul corpului, r ni n orientarea capului, spre
sud-vest, nooo sau est, prin inventar'll l de tip scitic, cît şi printr-o
serie de elemente oare nu au putut fi constatate la toate mormintele,

riar care sînt tipice (inventar aşezat ila cap, morminte aşezate in vîrf
de pantă, }:e platou, morminte di spuse la mari dntervale), credem că

nu greşim dacă, urmind pă•rerea lui AJl. Vul pe , le legăm de enclava
,,scitică" din T•MiDsHvania 69• Controvea:'Siată de către unii cercetători,
care puneau desoopel,inile sailtlice din Transilvania pe seama unor ,in
fluenţ� culturale .7°, grupa de pe v al e a Mureşulud s-a individualizat
mult mai bine graţie ultimelor cercetări arheologice, astfel in cit se
JJUate vorbi •astăzi cu destulă certlitudiine de existenţa în s ecol ul al

VI-lea î . e . n . 1.\ unui grup sc i ti c a cărui onigine trebuie căutată in zona
de silvos tepă ·;.! U . R .S.S. 7 1 •
Noile d e� coperiri arheologice ti-au p:::rmis lui Şt. Ferenczi să sta
bilească c·aracteris ticile cim iti relor si ule dtualulud de inmormintare
scitic din TI'Ia:nsilva�nia 72•
•

Astfel.
păneşte
68

69

cimitirele sînt amplasate într-un loc
i nhumaţia,
distanţele
dintre morminte

dominant, precum
mari, gropile

sint

D. Protase, op. cit., p. 37-38.
Al. Vulpe, Forschungen, p. 201 ; cf. şi P. Alexandrescu, Insemnări arheo

logice.

Arheologia

spaţiului

carpato-balcanic

în

veacurile

VI-V

î.e.n.,

SCIVA,

2, 25, 1974, p. 210.
70 Vezi discuţia problemei la V. Vasiliev, Necropola scitică de la Blaj, Apu
lum, X, 1972, p. 6 1 ; V. Vasiliev şi A. Zriny, Necropola scitică de la Ozd, File de
istarie, I I I , 1974, p. 1 1 9-120.
7 1 V. Vasiliev, op. cit., p. 61 ; I. H. Crişan, vede cele mai apropiate analogii
pentru grupa transilvană în zona de silvostepă în general (1. H. Crişan, Acta
Musei Napocensius, II, 1965, p. 25 ; idem, Acta Musei Napocensis. IV, 1967, p. 440441). Şt. Ferenczi, îi leagă de grupa Kiev - Poltava (Acta Musei Napocensis,
VIII; 1971 , p. 12-13), iar V. Vasiliev consideră in mod ipotetic că sciţii din Tran
silvania lre,'PI"ezintă un .grup desprins di111 zona Teasrnin şi VorskJ,a ajuns i:1 - se
colul V I î.e.n. în Transilvania (V . Vasiliev, op. cit., p. 60 ; V. Vasiliev şi A. Zriny,
op. cit., p. 1 1 9 ; G. Marinescu, Consideraţii asupra aşa-zisei "probleme scitice"
în

lumina

Il, 1965,

descoperiNZ.or

arheologice

de

pe

teritoriul

României,

File

de

istorie,

p. ·50 ; III. 1966, p. 51 şi 54 ; VIII, 1 9 7 1 , p. 1 1).
Cimitirul .,scitic" de l a Ciumbrud, Acta Musei Napocensis,
72 Şt. Ferenczi,
I I , 1965, p. 80 ; I I I , 1966, p. 51 şi 54 ; VIII, 197 1 , p. 1 1 ; cf. şi Al. V ul p e, For
schungen, p. 198-200.
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sepulcrale sînt puţin adînoi, orienilarea, în majoritaltea cazurilor este
nord-vest - sud-est, poziţia schekrtelor este în general întinsă pe
spate, cu braţele de-a lungul corpului, inventarul este aşezat în dreapta
sau in stînga şi în jumătatea supenioară a scheletului etc. 73•
Aceste particularităţi se întîlnesc, cel puţin în parte, la mormin
tele plane de Linhumaţie de la Cimbala, Răd�ni, Mînzăteşt:â, Huşi , Hili
şeu, ceea ce ne determină să le atnibuim soiţilor. Antenior nouă, V.
Palade ş i N. Giucă consideraseră drept saitice numad mormîDJtul de · la
Mînzăteşti 74•
Prezenţa unor elemente soiltice pe terlitociul Moldovei ni se r are f,i
rcască, în condiţiile în care spaţiul de la Răsărit de Carpaţi se afla în
zona de contact nemijlocit cu sciţii din partea de silvostepă a U.R.S.S.,
cu grupul soitlic di n Transilvania şi cu cel din Dobrog,e a. Deşi puţine,
cele cîteva mormirute sînt suficient de oaracteristlice pentru a dovedi
această prezenţă. Lor li se adaugă cazanul de la Iacobeni care nu poate
fi consideflat drept import 7 5 şi o parte dintre pumnallele de tip sci tic
a căror descopel'lire aici nu poate fi explicată în exclusivitate prin
"influenţe culturale".
Repetăm însă că, datoniJtă modulllLi fortui!t de desooperire a

majorli,tăţii matei"ialEtlor scitice, ampl,asarea lor pe hai"tă nu poate
documenta în toate cazurile deplasarea sau emtenţa unor grupe de
populaţie saitică înltr-o anumită zonă. Este posibil ca . cel puţin o
pai'Ite din p umnalele descoperite să conSitlituie imitaţii confecţionate
de populaţia locală şi, ca atare, folosirea unor a$f�l de mat,eriale,
ce nu .apar în contexte arheologke bine precizate ,Thi se pare ris
cantă 76•
Desligur este interesantă incercarea lui V. Mihăilescu-Bir1iba de a
demonstra pe baza descoperii1hi de akinakai (nu înţelegem de ce numai
pe baza lor) o trecer� soltlică pnin pasul Pnisăcani şi prin valea Bîrla
dului, însă ea treblll.i e să fie completată cu mater:iale proventte din săpă
turi arheologice sistematice 7 7 •
Dii n nefericire, conchlţdile în care a fost găsit cel de al treilea pumnal
de la CoZJia, nu fac din această pliesă un material deosebit de revelator.
Nu ne put�m totuşi opi'!i de a remarca faptul că motivul ornamental de
liniuţe şi conWii de pe latul mînerului are anaJ.ogliii numaă printre aki7 3 Cf. nota anterioară.

74 V. Palade şi N. Ciucă, op. cit., p. 287-290.
75 S. Raţă, Cazanul scitic de bronz din secolele VI-V î.e.n. de la Iacobeni -

Dîngeni, Arheologia Moldovei, IV, 1966, p. 351-353 ; :rămine de văzut dacă şi
cazanul de la Avrămeni poate fi considerat drept scitic. Primul editor A. Niţu il
atribuie sarmaţilor (Materiale, I, p. 9-11), în timp ce M. Dusek (Arh. Mold. II
III, 1964, p. 276) şi Vl. Durnitrescu (Arta preistorică în România, Ed. Meridiane,
Buc., 1974, p. 463) îl consideră scitic.
76 Cf. nota 49.
77 V. Mihăilescu-Birliba, Not4 despre un nou "akinakes" g4sit la Agapia, Me
moria antiquitatis, III, 1971, p. 450.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

66

C. JCONOMU

12

nakes-urile sciţilor ddn U.R.S.S. ş i ca atare este preferabi l să-1 legăm
de o prezenţă soi'tică efectivă 78•
Tot odată, dat.area grupului scitic de pe Mureş in secoloul al VI-lea
î.e.n., considerat chJar ca u n grup arhaic 79, ne obLigă să avem in \·edere
atribuirea mai veche a mormint�lor scitice asemănătoare din Moldova,
de la Oimbala, Rădenu, Minzăteşbi, Huşi, Hilişeu, secol ului al VI-lea
i .e.n. cel mrui tîrziu secolului al V-lea î.e.n.
Cît priveşte pumnalul de la Cozia, datat larg in secolele VI-V
î .e.n. credem că incadrarea lui in secolul al VI-lea î .e.n. este mai pro
babilă, ţinînd seama de codtextul general al cronologiei obi':!ctelor
scitice din Transilvania 80 şi dtn U.R.S.S., cit şi de apropierile ca.re se
pot face cu acesrt:A:! grupe cUJlturale.

U N NOUVEL A K IN.\KES DECOUVERT A COZIA (DEP. DE IASSY)
R e s u m m e
On publie le . troisieme poignard de type scythe, trouve par hasard a Cozi a,
commune de Costuleni, departament de Jassy , sans contexte archeologique.
II s'agit d'un poignard a anterunes, ayant une longueur totale de 4 1 , 2 cm.
Comme element distinctif on observe qu'il presente un manche â bordures larges,
ornementees de petittes lignes et de c6nes. Cette piere represente le vingt-qua
trieme aki nakes decouve-,t en MokLavie et le cinquieme poignard a antennes p�:o
venant de cette region.
Les conditions de l'apparition du poignard ne permettent que sa datation sur
la base des analogies avec des materiaux similaires trouves sur le territoire de
la Roumanie ou de l'URSS.
Grâce aux analogies avec les materiaux decouverts anterieurement en Mol
davie, en Valachie et en Transylvanie, on apprecie que le poigll!ard de Cozia peut
ctre encadre cntre les VI-e et V-e siecles a.n.e., et la ressemblance avec les pieces
mises au jour en URSS et appartenant a la meme periode, semble confirmer
cettc datation.
Dans l 'espacc sj,t,ue entre les Cairpartes et le Prut on compte pLus de :10 de
couvertes d'objets de type scythe. La plupart des pieces provenant de decouver
tes occasionnelles, on ne saurait les prendre en consideration pour prouver la pre
sence effective des Scythes sur le terri1toire de la Moldavie, vu qu'une partie
de ces mateJ:�iaux amaient pu [><tre mmenes du monde scythe ou constit.uien.t des
im.itations loool es. Mais, ('IIl ana1y513l11 t les objets scy;thes proverurunt de corn
plexes archeologiques systemaliquement ctudies, tels les tombeaux datant des VI-e
IV-c siecles a.n.c., il est possible de tenter une distinotion entre certains ell�ments
scythes et les elemcnts aulochtones.

78 La o analiză preliminară pumnalul pare a fi din oţel şi, din acest punct
d e vedere, s-ar mai adăuga încă un argument pentru atribuirea 'lui sciţilor. Vezi
şi nota 49.
,
79 V. Vasiliev şi �A. Zriny, op. cit., p. 1 18.
60 Se remarcă faptul că n umărul pumnalelor cu antene din Transi!VIania
(şase) estle egal cu cel din Moldova (şase), lucru oare ar sugera o da:tă mai mu!.t
apropierea culturală şi contemporaned'balrea el.ementeliOr s'Citice d•in Moldova de
grupul scitic transilvan.
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Ainsi, c'est aux VI-e - IV-e siecles qu'apparticnnent les necropoles et les
tornbeaux isoles d'incim!ration de Bîrseşti, Slobozia, Recea, Holboca, Vaslui, Poie
neşti, attribues de facon certaine â la population autochtone thraco-gete.
A part cela, on a d1kouvert des tombeaux d'inhwnation, en sep.t endroits du
territoire moldave, datant des VI-e - IV-c siecles a.n.c., qui se distingue toute
fuis nettement des rites et des traditions d'enterrement du groupe de Stoicani,
d'une epoque plus reculee, si bien qu'il ne serai·t pas possible de les attribuer aux
succes.seurs de ce groupe oulturel. S'y ajowt.e eg&lemen.t le g�ait que le groupe de
Stoicani n'est pas documente aux VI-e - IV-c siecles a.n.e et que les tombeaux
ne peuvent pas ctre rattaches au rituel d'enterremelllt de la population autochtone
de ce temps.
On essaic en meme temps de separer, selon le rituel et l'inventaire, les tom
beaux d'inhumation en deux groupes :
Du premier groupe font partie Ies tombeaux remontant aux VI-e
IV-e
siccles - de Cimbala, Rădeni, Minzăteşti, Huşi, Hilişeu - , ayan.t pour carac
teristique le rite d'inhumation â tombeaux planes, au squelette couche sur le dos,
les mains etendus le long du corps, la tcte vers le nord-auest ou est, â l'inven
taire place parfois pres de la tetP ou du c6te droit. Aux objets de type scythe
trouves dans les tombes, tels que les poignards, ceux â ailettes sous forme d'he
lice, les pointes de fleches, etc., s'ajoutent des vases traV1ailles ă main ou des
arnphorcs grecques.
Le Sl'cond groupe se compose de tombcaux relevant de la meme epoque, sans
inventaire scythe et au rituel d'cn.terrement differant de celui du groupe pre
cedent . A Trestiana on a deoouvert un tombeaux d'inhumation remontant and
VI-a siecle a.n.e., au squelette etendu sur le dos, orielllte du nord au sud, la tete
au sud, ayant pour inventairc un vase traV'aille a main et deux fibules de type
G lasinac. C'est toujours ici qu'on peut inclure les tombeaux aux 15 squelettes
recroquevilles de Poiana, la tete Vl·rs le nord-est - nord-ouest, qu'on peut ce
pendant attribuer aus si aux Sarmates. Ce groupe comporte des 1Hemeruts qui le
rapprochent du groupe de Stoicani. Les deoouvertes peu nombreuses font pourtant
que ce second groupe ne soit pas bien individualise. Le premier groupe s'avere
bien etabli ·lant par son inventaire quc par ses elements de rituel. Al. Vulpe con
sidere que ces tombeaux se rapprochent du groupe de ceux de la vallee du Mu
t·eş, attribues ces derniers temps, par la majoritc des chercheurs, aux Scythes.
La presence d'elements scythcs en territoire moldave· est normale, etant
donne que I'espace situe ă l'est des Carpates etait en contact direct avec les Scy;t
hes vivant sur le territoire de l'URSS, en Transylvanie et en Dobroudja . Nean
moins, seul s les tombeaux systemaJtiquement etudies, qui reunissent les caracte
ristiques de rituels et d'inventairc des populations scythes peuvent etre attri
bues ă celles-ci de facon certaine.
Bien que la nouvelle decouvertc de Cozia represen.te une apparition for
luite, le motif ornem€111 tal deniche sur Ia manche du poigrumd ne presen.te des
analogies qu'avec les pieces d'URSS, ce qui detC'rmine son attribution aux Scyt
hes plutât qu'ă la population autochtone.
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TEZAURUL DE MONEDE ROMANE IMPERIALE
DE LA MAGIREŞTI (JUD. BACĂU)
ŞEIV:'\ SAN IE. V I OREL CAPITANU

Descoperit in anul 1 968, pe ter�toriul comunei Măgireşlbi, jud. Ba
cău, in punctul Dealul Bisericii; de către locuiJtorul Popa C. Erriil rteza
urul formaJt din 1 6 8 denmi romani a ajuns in cela 7mli mare parte în
colecţiile uncir muzee. 1 Periegheza efectuată la locul descoperirii tezau
rului pentru eventuala recuperare a altor monede şi pentru cerceta
reia culturii· materiale din zonă a fost infrudtuoasă . In preajmă nu S-31U
�:;ăsit urmele vreunei aşezări contempoi"alll e monezilor tezaurului .
Cele 1 68 mon ed e din tezaur toate din arg int pur se succed pe
1 0 9 ani intr-o perioadă marcart:ă prin monroele de la Nero şi Mocc
Aureliu.
,

·

Diagrama tczaurizării

Nt.

ao

1 Majoritatea monedeloc din tem'llll' (134) se găsesc la Muzeul de Istorie
Moldovei (lnv. nr. 3182): La Muzeul de Istcmie Bacău s i nt 21 monedc, iar
Muzeul d1n oraşul Gh.__ Gheorgmu-Dej 13.
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2

L I STA CRO NOLO G ICĂ A MO NEDELOR
--- -

Nr.
crt.

2
a
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

lmpil.rntul

Gal ba
Vitellius
Vitellius
V itellius
Vespasianus
Vespnslanus
Vespasinnus
Vcspnsinnus
Vespnsianus
Vespnsianus
Vespaslanus

Vespasianus
Vespasianus

Vespasianus
Vcsposianus
Vespasianus
Vespasianus
Vespasianus

Vespasianus
Vespasianus
Titus
Titus
Titus
Tlt us

Titus
Titus
Domiţianus
D omiţianus
Domiţianus
D omiţianus
Domiţianus
Domiţianus
Nervn
Traianus
Traianus

Traianus
Traianus
Trauanus
Traianus
Tralanus
Traianus
Traianus
Traianus
Traianus
Tra ian us

Traianus

Traianus
Traianus
Tralanus
Traianus
Tralanus

1

Dlam.
- - --

1,8 c m
1,9 cm
2 cm
1,9 cm
1,7 c m
1 , 85 cm
1,80 cm
1 ,8 cm
1,9 cm
2 cm
1 ,8

cm

1,9

cm

1,95
1,85
2
1,7
1,8
1,8
1,9
2
2
1,8
1 ,8
1,8
1,8
1,9
1, 9
1 ,9
1, 9
1,9
1,8
1,9

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
em
cm
cm
em
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

1 ,75 cm

1,85

1,8
1,8
1,9
1,9
1,9
1,9
1,85
1,9
1 , 85
1,85
1,9
1 ,75
1,9
1,9
1,9
1,9
1 ,9

cm

cm

cm

em
cm
cm
em
em
cm
cm
cm
cm
em
cm
cm
cm
cm
cm

1

Greut.

3,26
2,98
3,01
3,25
2,85
3,01
2,98
2,81
2,94
2,89
3,01
3,20
3,07
2,80
3,01
3,09
2,82
3, 1 6
3, 1 8
2,92
2,89
3,08
2, 88
3,05
3,00
3,05
2,90
3,30
3,12
3,28
2,67
3, 03
3,14
3, 1 9
3,38
3, 18
2,88
3,20
2,96
3,05
3,09
2,82
3,28
3,19
3,03
3 ,43
2 , 90
2, 1 0
3,10
3,07
3 , 04

gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr

gr
gr
gr
gr
gr
gr

gr

gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr

gr

1 l
Cons

.

r. b.
r. b.
f. b.
f. b.
med.
bună
f. b.
bună
bunii.
bună
bună

bună
bună
bună

bunii.

bună
bunii.
bună
f. b.
bună
f. b.
bună
bună
l. b.

f. b.
bună
bună

r. b.
f. b.
bună
frag.
bună

r. b.
bună
r. b.
f. b.
bună
bună
f. b.
bună
bună
f. b.
bună

f. b.
f. b.
bună
bună ·
bună
bună
bună
f. b.

Anul

68/69
69
69
69
69/71
70
70
72/73
73
73
7·1
74
74
74

75
75
75
75/79
77/79
80/81
74
77/78
78/79
80
80
80
76/
86
88/90
91
92
92
96
98/99
99
1 00
101 /102
101 /102
101/102
101/102
101 /102
103/1 1 1
103/1 1 1
103/1 1 1
103/1 1 1
103/1 1 1
103/1 1 1
103/1 1 1
103/1 1 1
103/1 1 1
103/1 1 1
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Traianus
Tralanus
Traianus
Traianus
Tra i anu s
Tralanus
Tra ian u s
Traianus
Tralanus
Traianus
Traianus
Traianus
Tralanus
Traianus
Traianus
Tralanus
Traianus
Traianus
Traianus
Traianus
Traianus
Traianus
Tralanus
Traianus
Hadrinnus
Hadrianus
Hndrianus
Hadrianus
Hadrianus
Hadrlanus
Hadrianus
Hadrianus
Hadrianus
Hadrlanus
Hadrlanus
Hadrlanus
Hadrlanus
Hadrianus
Hadrianus
Hadrianus
Hadrianus
Hadrlanus
Hadrianus
Hadrlaous
Hadrlanus
Hadrlanus
Hadrlanus
Hadrlanus
Hadrlanus
Hadrianus
Hadrlanus
Hadrlnnus
Hadrlanus
Hadrianus

1

D iam.

1 , 85
1,9
1 ,9
1 ' !)
1 1 95
1,8
1,9
1 , 85
1,9
2

2

1,9
1,9
2
1,9
1,9
1, 85
1 ,85
1 ,95
1,9
1 ,9
1,95
1 ,95
1 ,85
1,8
1,85
1 ,85
1,9
1 ,8
1 ,8
1 ,85
1,8
1,8
1,85
1,9
1 ,8
1 ,8
1 ,95
1 ,9
1 ,85
2
1 ,9
1,85
1 ,95
1 ,8
1 ,85
1 ,85
1,8
1 ,1!
1 ,85
1 ,8
1 ,8
1 ,75
1 ,9

cm
em
cm
cm

Clll

cm

Clll

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
c.m
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
Clll

cm
cm
cm
cm
Clll

cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

1
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3,30
3,05
3, 1 6
:1,09
2,91
:1, 1 0
3,57
2,99
2, i 1
:1,36
3,05
3, 1 5
3,02
2,92
3,20
2,95
2,7·1
2,78
3,30
:1, 1 6
2,87
3,07
3,01
3,00
3,41
2,70
3 , 00
2,99
3,00
:1, 1 11
:1,01
3,50
3,0·1
3,07
2,94

gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr

gr

gr
gr
gr
gr

gr
gr

gr
gr
gr
gr
gr

gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr

j:..'l'

gr
gr
3,10 gr
2,95 gr
3,27 gr
2,91 gr
3,08 gr
2,83 gr
2,83 gr
3,10 gr
2,79 gr
3,20 gr
3,02 gr
3,17 gr
3,61 gr
3,01 gr
3,23 gr
3,39 gr
2,98 gr
3,14 gr
3,09 gr

1 l
Cons.

bunii

f. b.
bună

r. b.

bunii
f. b.
bună

f. b.
f. b.
bună
bu n ă
f. b.
bunii

f. b.

f. b.
bună
bună

f. b.

bmui
bunii

buni\
bunii
bun;}
bună
bunii

f. h.
bunii
r. h.
f. h.
lmnă
r. b.

r. b .

bun:i

r. b.
bu n â

f. b.

r. h.

f. b.

r. b.
f. b.

bun:i

bună
bunii
bunii

bunii
f. b.

f. b.
bun ii

bună
f. b.
f. b.
f. b.

f. b.
f. b.

Anul

103/1 1 1
1 03/ 1 1 1
1 03/1 1 1
10:1/1 1 1
103/ 1 1 1
1 03/1 1 1
1 03/1 1 1
103/ 1 1 1
1 1 2/114
1 1 2/ 1 H
1 1 2/1 1 -l
1 1 2/11 1
1 1 2 /1 1 4
1 1 2/ 1 1 4
1 1 2/1 1 4
1 1 2/1 J.l
1 12/1 1 4
1 1 4/1 1 7
1 11/117
1 11/117
1 1 1/1 1 7
1 1 -1 / 1 17
1 1 -1 /1 1 7
1 1 -1 /1 1 7
1 1 4/1 1 7
1 17
117
117
118
118
1 1 11
118
1 1 9/122
1 1 9/ 1 1 2
1 1 9/ 1 22
1 1 9/122
1 1 9/122
1 1 9/122
1 1 9/122
1 1 9/122
1 1 9/ 1 22
1 25/128
1 25/128
1 25/128
128/129
132/134
132/131
134/138
134/138
134/138
1 34(138
13 4 (138
1 34(138
1 34(138
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C lll

4

reu

Cons.

gr
gr
gr
gr
gr
2,85 gr
:1, 1 9 gr
2,!JO gr

bună
f. b.
f. b.
f. h.
f. b.
lllt• d .
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bună
f. b.
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r. b.
bun:i
bună
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Noua desco perire se alătură altor 14 te2Jaure d e pe terifuriul Mol
do ve i oare ince p cu Nero, 2 un număr mai mare de mo nede fiind însă

de la V espasi an . Scepticismul manifestat uneori în legăltură cu atribu
irea unor cauze isrt:orice mom entelor m arcate de cea mJai tim pu rie şi de
ultima monedă din tezaur, ni se pare puţin justifiaalt. Cons i derăm că cele
34 mon ede de la Nero pî nă 1a Nerva, pot fi interpretate şi ca rezultart:
al noii politici romane l'a Dunăre d in epoca flaJVienilor. 3 Numărul mic
de trei monede uzate poate fi un indiciu al tezaurizării imediate, fără
ca monedele să fi circulat prea mult.
Se constată că tezaurele r:1onetare cele mai num eroase sintt grupa te
in zona Carpaţi-Siret, acolo unde şi aşezările carpice sint mai nume
roase. Pînă la impoi"tantele cercetări di n ultimi i 1 0-15 ani în cîteva
aşezări şi necropole carpice, rolul descoperirilor monetare in prezenta
rea carpilor era încă predom in ant . 4
Intre data la care îndeobş te se admite o prezenţă şi mai ales o su
premaţi e carpică şi data de început a tezaurului, timp de un secol (Nero
- Mare Aureliu) în Moldova au existat atî t aşezări fortifioate pe înăl
ţimi ca c ea de la BLtca Doamnei (Piatrn Neamţ) ci t şi cele de tip Lwtărie
(Piatra Neamţ). 5 In acelaşi timp sint
şi aşezan cum este Dumbrava
(corn. Ciurea, jud. Iaşi) care i n stadiul actual al cercetărilor pot fi datate
in cea d e a doua jumătaJte a s e colul u i I şi in secolul II e . n . 6
In ceea ce priveşte darta de sfîrşit a tezau rul ui , ultima este de l a
Mare Au rel i u (1 76-177), îngroparea :tezaurului poate fi eventual core
lată , ca un ecou mai i n depăl't<lt, al even imen tel or d i n tlmpul războiului
cu marcomani i.
Concentrările din castrul de la Orheiul BiSitriţei şi mai ales de pla

sarea

trupelor din

arăta mîilla votivă

ala 1 Hispanorum, către

Galiţi,a ,

aşa cum pare a

dolicheniană descoperi tă la Miszkow aJr fi printre

elemerutele care îndreptăţesc aceste presupuneri. Penltru a nu adăuga
noi dificultăţi celor existente
de pacificare prin atri bui rea

Mlarc Auretu a putut con tinua poli tica

unor stipendia

unor populaţii din ime diata

apropiere sau din zone mai depărtate.
Raritatea tezaurelor monetare roman e din nordul M oldove i care să

se termine in epoca lui Mare Aureliu se adaugă ştirilor documentare

referiJtoare la raporturile Romei cu costobo ci i . 7 Dacă recent au fost re2 B. Mitrea, in SCIV, VII, nr. 1-2, 1956, p. 161 şi urm. ; V. Mihăi lescu 
Bîrliba, in MemAnt, II, p . 3 1 4-328 11..1ruie sinit notla!Je descoperir-il,e a.n terioal"'e.
3 R. Vulpe , in Istoria Dobrogei, II, Bucureşti 1968, p. 62, nota 1 6 8 ; M. Chi
ţescu, in Oairpi ca , I, p. 154 ; Ş. Salll.iJ e, în Mem.Aint, I, p. 163.
4 B . Mit:rea, op. cit. ; Idem, in Dacia, NS, I, 1 957.

s A. Ndţu, I. Zămo�teaml şi
M. Zămoştean.u, în Materiale, VII,
344-346 ; Gh. llichir, Cultura carpicli, BUC'Ili"eŞti, 1973, p. 152.
6 Silvi11..1 Siarue - Şeisa Sanie, în "Cercetării istorice", IV, 1973.
V. Balbeş şi Bolyai, I,
7 N. Gostar, în Bulebin.ul Universităţilor
185-198 ; I. I. Russu, în Dacia, NS, III, 1959, p. 349-352.
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levate aspecte oarecum difer:,te ale ci r c ul aţiei monedei romane pe teri

toriul Munteniei
partizării
exacte,

8

in comparaţie cu Moldova, considerăm că analiza re

geografi ce

şi

evidenţierea

cronologiei tezaurelor

unei situaţii

diferenţiaJte

permi t
şi

observaţi i

in cadrul

mai

teritoriului

Moldovei .
Tezaurul de la Măgireşti, fără a conţine exemplare rare ,sau necu

noscute, situat în limite cronologice

atestate

şi la

al1e

tezaure, 9 se ada.

ugă informaţlii�or 'asupra re l,aţi i lor popul,aţiei de pe teritoriul Moldovei
cu

Imperiul rom an in secolele I-II e.n.

REPARTIZAREA NUMER IC,\ Ş I PROCE NTUAL.\ A :\IO NEDELOR PE IMPARATI Ş I
MEMBRII CASEI IMPERIALE

Numărul exemplarelor

Nr.
crt.

1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12

Impăratul şi
membrii familiei
imperiale

Nero
Galba
Vitellius
Vespasianus
Ti tus
Domitianus
Ner va
Tralanus
Hadrianus (Sahina)
Anlonius Pius
(Faustina 1)
Marcus Aurelius
(Faustina I l )
Lucios Verus
(Lucilla)
-·- -

Anii de
domnie

54 - 68
69
69
69-79
7 9 - 1! 1
IH - 96
96 - 91!
91! - 1 1 7
1 1 7 - 1 38

1

1
Iaşi

1
1
:1
15

(j
:i
1

Bacău

1

Oraşul
Gh.
GheorghiuDej-

1

1

1

..
Anu Intre
care se datează .monedele
dm tezaur

Proeentul
fa�ă de
totalitatea
numărului

6 3 - 68
68 -69
69
69 - 79
7 4 - 80
76 - 02
96
98 - 1 1 7
1 1 7 - 1 38

0,59
0,59
1 ,07
10,11
:1,51
:1,51
0,59
26,78
26,1:1

138 - 1 6 1

1 9,0-:1
5,94

:l:i
31

7
5

138 - 1 6 1

27

4

161 - 180

8

2

140- 177

161 - 169

1

1

161 - 169

:l

1!

8

1

1,01

C. C. Petoles�u . � Apuilium, X, p. 203.
V. Mihăi[escu-Bîrltba menţionează 14 tezau.re în Legăturile dintre lumea
romană şi populaţiile " barbare" de la est şi nord de Carpaţii răsăriteni in prima
jumiit. a mi!. 1 e.n., reflectate in primul rind prin descoperirile monetare (auto
referat), p. 1 6.
i
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b

J IJ D E ! U \.
Pl. 1 Tezaure monetare descoperite pc teritoriul j udeţului Bacău. Secolul I I c.n. :

Mnrcus

i\ u rcl i

us

:

Commodu.s ;

Scptimius

Scvcrus

:

Pcscenius

Niger ;

secolele

I I -II I c.n.

LF.

TRf�SOil DE MONN.'\IES HOMAINES IMPERI1\LES
DE M Ă G I R EŞTI (dep. I3a."c[nt)

En 1 968 sur l e territo.ire de la commune Măgireş1J.i (dep. BaiCău) ou a de
rouver,t tm tresor compose de 168 deniers romadns imperia<les. La plus anciennes
m.onnaie est de l'epoque de Nero (63-68) la dernli.ere es t de l ep oqu c de l\larc
Aureli:u (176--177). En ce qui concerne la date finale du treso.r, l'enter.remen: se
t rouve en corre latăo.n avec les e:venemenlts du temps de la guenre conrtr e m'ar
'

coma.nes.
Le

tresar

de

Măg.hăreşti con.trihue â

l'atgrandissemenrt des

information

du

territoire .de 1-a Molcmvlie avec l'Empi�re romaillle Emillre l e Iere-Ileme siecle de n .e.
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Pl .

II.

Denari din

8

de la Măgireşti aflaţi la Muzeul de istoric a Moldovei
(nr. 1-12 ; 1 4-27 ; 29-30)
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Pl. III. Denari din tezaurul de la Măgireşti aflaţi la Muzeul de Istorie a Moldovei
(nr. 31-47 ; 5 1-53 ; 55-63)
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de la Măgireşti aflaţi la Muzeul de istorie a Moldovei
(nr. 65-66 ; 69-83 ; 90-96)

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

11

TEZ A U R U l .

D E DI·: :-.: ,\ R I

D E l . i\

M AG I R E�TI

79

Pl. V. Denari din tezaurul de la Măgireşti aflaţi la Muzeul de istoric a Moldovei
(nr. 98-108 ; 1 1 0 ; 1 1 2-1 1 3 ; 1 1 5-123 ; 124-126 ; 128-129)
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Pl. VI. Denari din tezaurul de la Măgireşti aflaţi l a Muzeul de istorie a Moldovei
.. (nr. 130-142 ; 144-150 ; 153 ; 155)
.
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Pl. VII. Denari din tezaurul de la Măgireşti aflaţi la Muzeul de istorie Bacău
(nr. 13 ; 28 ; 48-50 ; 54 ; 64 ; 67-68 ; 84 ; 89 ; 97 ; 109 ; 11 ; 1 1 4 ; 127 ; 143 ; 147 ;
151-152 j 1 54)
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ISTORIE POLITICA ŞI SOCIAL ECONOMICA

PORTRETUL LlJI ŞTEFAN CEL MARE lN PICTURA EPOCII SALE
ION

I.

•

SOLCANU

In is tori ograf i a română, problema portretului marelui voi evod a foslt
deschisă in 1 8 8 1 cind, in UJrma u nor ceroetări la monumen tele istorice
şi de artă din nordul Moldovei , episcopul căt�turar Melchisedek desco
pere a pe una din filele Tetraevangheliarului de lia Hum or o minialtură
reprezenrtind pe Ştefan cel Mare. Şti rea era comunicată Academiei Ro
m â ne in şedinţa din 1 3 n oi em br i·e 1 8 8 1 , ocazie cu oare episoopul Mel
chisedek îşi exprima credin�a că miniature de pe foaia Tetraevanghelia
rului de la Humor reprezintă "adevă ratul şi 1aUJtentlcul portret al mare
lui Ştef111 n ". 1
Pînă

la

data

amintită

fi gura lui

Ştefan

cel

Mare

ere cunoscută

numai după o litografie f 8.11lte z i stă a lui Gheorghe Asachi, li�ografie oare

fusese execlllta tă după o pi ctură de la sfîrşitul veacului al XVIII-lea 2
şi după o copie de pe tabloul votiv al bisericii de la Bădeuţi, care însă
nu eTa oel ori gi nal. 3 Ambele aceste Vlariante portretisltice stau sub in
fluenţa wtei post-bizanltine ; o fi gură meditlativă, mai curind ascetică,
n otă accen tuată de mustăţi şi barbă imense.

Credinţa că ·acesta reprezenta adevăr1atul chip al lui Ştefan cel
Mare devenise atit de puternică, chi1ar în rindu l petrsonJaliltăţilor ooacle
m ice, incit, opinia episcopului Melohisedek a fost acceptaltă abia în urma
uno r lungi şi aprinse dezbateri. Munci, chiar şi B. P. Haşdeu, cel mai
înverşuna�t adversar al opiniei lui Melchisedek,
a că zut de acord
că
"după cwn pî n ă aici portretul lui Ştefan era portret cu barbă, de aseLucrarea a - fost prezentată la sesinmea şUinţiffieă omagilală de la Ia.şi, din
8 ian uarde 1975, pri:lejujtă de comemorarea a 500 de ani de La V•iotot-ia Lui Ştefan
cel Mare împatriva truroilor în lupta de la Vasllu.i - Podul Lnalt.
1 I n "Analele Academiei Române", Mem. Secţ. Ist., seria a 1 1-a, tom. IV
( 1 881-1882), p. 19.
2 Remus Nlioulesou, Gheorghe Asachi şi începuturile litografiei in Moldova,
în "Studii şi cercetări de bilbliologje", 1., p. 7 3-8 0, fdg. de La p. 74 şi 76.
' .,Analele Aca:d emă-ei" . . . , p. 59.
•
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menea de aici inainte cel fără barbă rămîne poi1tretul lui pînă la proba
plauzibilă contrarie". 4
Ulterior, portretele marelui voievod au reţinut atenţia mai ltutllli"or
istoricilor artei medievale româneşti : G. Balş, N. Iorga, O. Thfrali etc.
Astfel, G. Balş, in monumentala sa lucrare privind bisericile din vre
mea lui Ştefan cel Ma,re, semnala t001te tablourile votive în care era
portrert.izat marele voievod, atrăgînd atenţia asupra v:alorii a1:1tistice şi
documentJar-istorice a acestore.
In aceeaşi vreme, N. Iorga publica albumul Domnii români după
portrete şi fresce contemporane, ocazie cu care semnala portrst;ele lui
Ştefan cel Mare, nedepăşind însă maniera descriptivă, aşa cum; de alt
fel, nu o w. depăşi nici O. Tafrali. 5
Un amplu studiu asup1�a 1tuturor po11tretelor lui Ştefan cel Mare,
din pictură, miniatură, broderie şi sculptură l...a realizat cunoscuta cer
cetăltoare Teodora Voinescu. 6
Toţi cercetătorii care au fost preocupaţi de reprezentarea lilustrului
voievod in pimura murală n u şi -oau pus problema autenticităţii acestor
portrete. Or, pentru a emite o judecată dt mai apropiată de adevăr
asupra portretului marelui voievod, se impun e ca, mai întîi, cercetăto
rul să srtabilească cit mai exact cu pUJtinţă eliata la care au fost executate
diversele portrete, pentru a şhl astfel dacă au fost sau nu realizate in
timpul vieţii voievodulUJi, deci diacă sînt contemporane lui, dacă pol'!tre
tele care constituie obiec<tul examinării au fost sau nu distruse, refă
cutte sau repiotate. Această operaţiune prealabilă ar constitui pentru
oercetătorul de ar:tă ceea ce înseamnă pentru dstoric "cr1tiaa documen
tului". Tocmai dillltr-un asemenea unghi ne propunem să eXiaminăm, in
paginile care urmează, portretele lui Ştefan cel Mare din pictuna mol
dovenească a secolelor al XV-lea si al XVI-lea.
Dintre numeroasele portrete pictate ale lui Ştefan cel Mare, se mai
păstrează astăzi, în afara celor brodate sau sculptlate, cel din Tetraevan
gheliarul de la Humor, apoi portretele din tablourile votive de la bise
ricile Sf. Ilie - Suceava, Voroneţ, Sf. Neculai - Rădăuţi, Pătrăuţi,
Sf. N eculai - Dorohoi şi Dobrovăţ,
A uteruticitatea portretului lui Ştef,an cel Mare de pe foaia din Tetra
evangheliarul de la Humor, în oare voievodul este reprezerutat în cl;ili1laltea sa de donator, nu poate fi pusă in chl.scuţie căci tehnica şi stilul
în care a fost executat portretul sînt 'aceleaşi ca şi c;ele ale celorlalte
minrl.aJtUIIi ale manuscrisului reahlzat, confol1ffi unei însemnări, la 1 473.
Oare este însă situaţia cu pontretele lui ŞteDaln cel Mare din pictura
murală ? Sînt aceSJtea originale, adică au fost executate în acelaşi timp
•

4 Ibidem, p. 61.
5 O. Tafrali, Pfll.tretele lui Ştefan cel Mare şi Petru Rareş şi ale familiilor
lor de la Voroneţ şFHumor, in "Aria şi arheologia", an. 1, fasc. a II-a, 1928,

p. 16.

6 Teodora Voi.nescu, Portretele lui Ştefan cel Mare fn arta epocii sale, in
Cultw·a moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, Editura Acade.

rniei, 1964, p. 463-478.
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Portretul lui Ştefan cel Mare. Miniatură pe Tetraevanghelierul de· la Humor (1473)
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cu pictura :interioară a bisericii respective şi sint deci contemporane cu
marele votievod, Silllu sinlt dintr-o epocă maJi tirzie, sau sinit chilar repic
tări şi refaceri. şi, atunci, valoarea lor documentar-i.storică şi artistică
este aLta decit cea considerată pînă în prezenrt ? !
Aceste întrebări ne...,au fost sugeralte d e !l"ecentele rezultlalte obţinurte î n
urma cercetărilor efectuate asupra piotunilor iillteriOO!l"e de la biserica
Arbure, în general, şi asupra compo2liţhllor votivă şi funerară, în mod
special. Astfel, cercetările de aici au demonstrat că aproope tulturor
portretelor sacre ş.i. laice le-au fost scobite OVlalul fdgurilor ca, a1poi, o
parte să fie repuse la loc, iar a!ltă parte să fie repictate pe un nQ).l suport.
Cea mai mare parte a tabloului votiv, de f,apt partea oare rePrezii ntă
pe clitori, a fost repidaJtă pe un n ou s uport.
Aceste obser-vaţii au făcut posibilă lectura jntegrală a inscripţiei
pictată de zugravul restaurator, Dragosin Coman, deasupra uşii de in
trare in naos, inscripţie de deosebi1tă dmportranţă deoarece indică autorii
profranăr:ii picturilor din interiorul bisericii ArbUire. Astfel, chiar înce
putul inscripţiei arată că "Turdii, făcătorii de rele, au dis1trus". 7 Că au

distrus pti cturile reiese cla!l" ddn ,specificarea pe oare 1arutorul inscxipţiei

o face imediaJt mai jos, şi anume •<eu» ,, D ragosin zugMIV . . . am pictat".
Distrugerea picturilor interioare de la biserica Arbure de căltre turci a
avut loc, desigur, în rtimpul maJI"ii expediţii otomane din 1oamna anului
1 538, condusă de însuşi sul.tanul Soliman Ma:gnificul, cind turcii au ocu
pat, pentru timp de două luni, oraşul şi cetatea Sucevei.
După aceste sumare precizări referitoare La frescele !interioare de la
biserica Arbure, precizfu"i de naltw·ă să înlesnească inţelegerera unor
aspecte ce urmează a tii prezentate, vom examina, în continuare, tablo
urile votive în care apar portretele lui Ştefan cel Mare.

Primul, în ordinea cronologică a zugrăvill"ili interioarelor biseric;Ior,

a!l" fi tabloul otitoricesc de la bisenica Sf. Ilie - Suceava. Biserica, ridi

cată de Ştefan cel Mare, a foot pictată in interior dmedilat după termi
narea ei, probabil La 1488. Compozi,ţia votivă, plasată pe pere�ii vestic
şi sudic ai naosului , repre2lintă pe Ştefan cel Mare, în oalmtea sa de
principal ctitor, i nchinind modelul bisenicii lui Isus ; pe Bogdra!Il, după
cum arată inscripţia de deasup�a acestui personaj ; pe un allt c ti;tor ma
tur, neidentificat însă, inscripţi1a fiind ştearsă ; pe doamna Maria.
Examinarea atentă a ace�tei coi.TlJ)Oziţii votive a condus la consta
tarea că atît podrC�telclr personajelor divjne : portretului Mintuitorului
şi portretului proroocului Ilie, cit şi p ortretelor p ersonajelor laice, ale
ctitorilor : Ştefan cel Mare, Bogdan, al tN!-ilea ctitor neidentificat şi
doamna Maria, le-au fost decupate chipurile, ovalul f.igtiDilor acestora,
fresce repuse ultenior la loc sau refăcute pe un nou suport. De ase
menea, au fost decupatte şi apoi refăcute crucile de re acoperişul mode
lului bisericii s�ţinut de ctitor.
""!'

7 Ion I. Solcan.u, Da.tarea ansamblului de pictură de la biserica Arbure. 1.
Picltlra interioară, in "Anuarul Institu.tulu� de istorie şi arheologlie A. D. Xeno�
pol", tom XII (1975).
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Dar, din cudml compoziţiei vot ive , o a te n ţie deosebită a s ol i cit a t
portretul celui de-al treillea ctitor, cel situat intre Bogdan voievod
�i pînă jos ba, mai mult, a fost supus parcă unei spălări incit, astăzi
prea puţin i se mai disting t ră sături l e portretist.ice. La fel a fost ştearsă
şi inscripţia de deasupra capului care indica, desi gur. identitatea por 
tre tul u i .

Inainte de a căuta o expLicaţie mar:telă1·ii portretelor din compoziţia
trebuie de pr�oizat că, in ace l a şi mod, nu fost m ar t e l ate sau
decupate. ca apoi să fie, parte di n ele repuse la loc. parte re pi c t:a:te pe
u n nou nuport, chipu11ile mai tuturor personajelor sacre ale primului
registru, începînd cu cele d i n proscomidie şi di acon.: con, conUnui nd
cu cele din n aos şi termin î n d cu cele din pron aos .
Martelarea pi cturil or d i n i nter,iorul biser,ici i Sf. Ilie - Suc<?a\·a
credem că a avut loc cu acelaşi pri l ej cu care n u fost m art elate şi
pic turi le interioare ale bisenicii Arbure. In ceea ce pr:veşte pe a ut or i i
acţiunii de profanare a picturHor ,:nterioare de la bi s eri c a S f. I l i e Suceava, logica fapt e l o r arată, ca şi în cazul profană r i i picturilor
i nterioare de h biserica Arbure, că dacă martelarea portretelor l a i ce ,
ale cti torH or, poate fi pusă pe seama unor duşmană personali din ţară
atun ci , este exclus, de n ec on ce p UJt chi:ar, ca aceiaşi să mal'lteleze chipu_
r i le sacre şi să decupeze crucib de pe acoperişul modehllui bisericii
susţinut de ctitor. Ş�. atunci. care sî nrt autor'ii ac e �tei acţiuni dacă n u
cei cărora le era dndi f�rentă sacralitatea f i .::{ U l'li l or martelate de ci ?
Desigw-, aceştia nu puteau fi dccirt .,păgîn]i". �, necreşt"J n iJi �' . care pen
tru Moldova intreg evului m ed i u au fos t t u rcii. sau tătarii .
In trebare a firească care apare î n să pn:\"e�te data la ca1·e a avut
] (Jc re f acere a portretclor compozi tiei Yot ive deci, altfel spus, de cinrl
datează adtualul portret al l ui Ştefan cel Mar':! din pictura bic..; er.icii Sf.
I l ie - Suce'ava ? In legătură cu această i n trebare două sint lucru
rile care ne reţin atenţia ş i ambele privesc portretul celui de-âi' doOea
personaj laJic i ndicat de in scrip ţ i e a fi ,:Bogdan va:e\·od" . Primo, Bogdan
es t e figur·at imediat după Ştefan cel Mar e ; sccundo, Bogdan este port re
ti zat purtind mustăţi. Dar, este ştiut că Bogdan, Hul lui Ştefan cel Mare
�;i ur ma şul său la t r o nu l Moldovei, s-a născut in 1 4 79 şi a fost
aso�int
la dom ni e numai după mo8!l"tea fratelui său mai mare,
A lex a nd ru (26 iulie 1 496). Şi d·acă tabloul \'Otiv din biserica Sf. Ilie
-- Suceava n fost executat [a 1 488, cind B ogdan avea, la ace a
dată, 9-1 0 an:: , atunci nu se explică portretizarea sa cu muS<tăN şi
n.ioi plasarea sa imediat după Ştefan cel Mare, loc ce trebuia ocupat,
conform uzanţelor f eud ale , de fratele său maJi mare, Alexandru, ca
unul căruia ,i se i n credd nţase apărarea şi admin i strarea părţli de jos
a ţăriff şi care �i avea reş<:!dinţa la Bacău. In aces.t caz este de pre
supus că p ortre<tdza rea ltlli Bogdan î n i med iata apropiere a lui Ştefan
cel Mare şi reprezentarea lui cu mustăţi se datorează zugmvului de
�mnat cu refacerea portretelor care nu a respectat ntioi ordinea şi
nki frizionomda portretelor origin al e oi, alte norme, şi anume, cele
votivă,
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xandru, a fost asociat la domruie 8, iar după moartoo Hustrului său tatCt
a devenit domn de sine stătăltor al Moldovci. Sînltem deoi îndreptăţiţi
să pLasăm repictarea portrffielor din compoz:iţia votivă de la biserica
Sf. I1ie - Suceava cu mult după moa.l'ltea lui Bogdan al III-lea, ceea ce
ar verifica datarea martelării picturill.or de aici, propusă de noi, la 1530.
Totuşi, examinarea compoziţiei votive de la biserica Sf. Ilrl.e din
Suceava a evidenţnla.t o serie de aspecte care, cel puţin deocamdaltă,
rămîn Iără de răspuns. Astfel, rămîne incertă identitatea celui de-al
treilea portret laic ; de ce, spre deosebire de celelalte portrete, acesta

a fo s t d ecmpat în întl"egimea m ; dar, oare, inscripţiile în culoare albă de
deasupra portretelor oti tori'l or sînt datorate zugravului restaul'"ator sau
sînt cele originale, caz în care ordinea cti'tprilor în cadrul ' aotualei

compoziţii votive n u treblllie să mai trezească suspiciurui şi, atunc'i ,
este pusă sub semnul înttrebăl"ii însăşi datarea picturii interioare pen-

Poi·tretul lui Ştefan cel
Mare din tabloul votiv
de la biserica Sf. Ilie Suceava (detaliu)
8 Pr.imui · docurrient i:are il menţionează ca voievod pe Bogdlal!l.-VJad dateaz�
din. 24 sept. 14�8, vezi. C. Cihodaru, Ioan Caiproşu. Documenta Romaniae Histo�
rica, seria A, Moldova, val. III (1487-15<l3), Eclii!tnJJra AJCademliei.
. .
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tru 1 488 ..sau cbiar pentru epoca domntiei Iuti Ştefan cel IVIare 9 � Dar,
indifere,ntt; · d� răspunsul . la ac�ste aspecte, rămîne bine stabildt că: por
tretul . h.li Ştefan cel M�e dii.n această compci?Jiţie votivă nu este contemporan· cu �lu�trUJ. . său' mqdel:
'
. '
.
Să . e �ami năm, in . conlt:J\nuare, a:l.rt�nticiftaltea p<;>rtrai:ul ui marelui
voievod diiÎ,' Pi�r:a' . bli.serticii Păţră t,Iţi . De. la buP, început trebuie să
precizăm' că'• mai toţi ' cercetăltlortii de pînă la nod au remarcat că in
treaga COÎnPQ�tie Votivtl, �re r,ep:r.e:lJintă , Îl1 afar:a perSOJ:tŞ.felor . sacre ,
pe Ştefal"). cel. l\iş,re cu' un· fiu' al său, urma�i de d.oa:rrin'a Maria şi . două
fetiţe', �stE�· pictată. pe un .s.upcirt ce acoperă ţui ali şt!1alt de picturi. I n
legMură . Ctt ' aOOâStâ' ,cer�ă.to:r.iii .. a\1' av�nsat !ii verse' npot�ze', . dat�nd.. pic
tunile' . din :, Jinter.;io,rt.il . J)i.isericii I;>ăt:r;"ăuţi fie .in rtlimp\tll �rieţii lui Ştefan
cel Mare·_. !G:· ��,ş N�: Iqr� . . ŞQI'Iin Ul ea , l\4 . . .f\.' M_usices'cu 10 etc.). fie
la jumătat�a, secoluJuii : al . XVI-lea . G. D . . Ştef4I)escu) . . ,
.
.
o· �epietare'. a:·
,c(m:lpo�ţii. . votive �bi�r iri .iirpp'ul_. vieţii _ l ui
Ştefan' cel . Mare� : dJat<?td� .unei. greşeli . de exe.cuţie , sau �ţ(:>I"It� sch1m
bării poziţrlei . social . -;;-.:: .wliitiC� a unlllia ddnltre cer pbrtr:etizaţi in tab
lo ul votdv; în sP,eţă Bo.�dan, pre supun �re :ca:r-:e ;ipair,ţine' ci:înciscutei
cercetătoare a art� .. ;rrlF:d!ievale româneş1Ji . M. . A. Mt� cescu , . nu pare
pe deplin platiz�bli.l� 1!. In urm a' COT)S_tatăţ"ilor făcil.Ilte asuj:>ra tabl.ourilor
votJ:ive . d� la bisernd,i le Arl:>Ur� 'Şi Sf: Jlq� �· Şuceava , Jl U , �redem ca
frescele interi oâr� d� Iâ bi s eri ca Pătr�uţi să fi . scăpat fut;1iei năva1Jito
rilor turci. Şi, în �l:lcest caz, zugravul rest aurator, . a preferat să aco
pere COinpoziţ�a votfvă martelat& , CU Un '(10U Stl"at ţie ' ,mortar . pe oare
să repicteze ldber' o' altă coinJ)o:ZJiţie� cea de astă:m; . decit să ��facă por •

.

}ţ}ţi�!iji

•. .

.

tretele distruse.

.

.

:

.

.

.

.

·

·�,.,· .

Desigur; ; Şi ace'asiâ, e ste . m,unai o dpot eză dar . . . lu�ru - �.tit este că
intr�ga coinpo:lliţie votivă, dncl\lsiv . p6rtreţul lui . Ştei1an cel Mare, se
găseşte supr a pus� . p� un stralt .de, pictţtri, fapţ suficient penţ� a p une
;
sub sem�ul ; int'rebă� con,temporan �tea actualulll'� pol"trţt al !'lui
Ştefari cel · Mare' cu dlustrUl Său rriodel şi , in cele din urmă,. :autenti·
·
·· � .
.·
citatea sat
.
.
. .
. .
.
.
. ..
". , .
·· . .
.
,pictll!M
l::>
i
s�rti.
d
i
ŞL Necu:l
ai din Rădăuţi, :ne6ropolă a primilor
In
'
voievozi rri.oldovenj, ' s e . păstrează o vastă com poz iţi e Vldm.vă.. care .· repre_
zintă; in .âfara personaj�qr. sâcte, ţin grup de şase ctliliOru . Prfi:ql:ul ctdtor
in ch�nă . l ul . Isus mod�hil .i.înei bliseriai anlter1ioară: c'onstri.Irlrli pridvo
rului de ; Alexandru L.ăpuşneă:riu ; . âl doilea ctliltor este. un copil ; al
treile'a âj:e : a<;eelasi i nM.tume ea: P,rimul cţi tor ; al i)atrul� eti.tor, de ş i
are aceeaşi înălţi me cu personajul. dinaintea sa, este .mai tină,r , dar
tot matur ; al di ncilea cbi.tor reprezrlnltă o feti ţă car� are pe cap o dia.

.

9

Ion I . Solcnnu, Precizări privind compoziţia votivă din pirtura bisericii
Sf. Ilie - Suceava, in ,.Mitropoloia Moldovei şi Sucevei" , 1975 (sub tipar).
1G Cercetătoarea
M. A. Miusicesou datează
pdclurn bisericii Pă!trăuţi
in•tre
Iulie 1496, daltil. morţii filllln.ti mad !IlJlH'e al illui Şte� cel Ma·re, Alexoandru, şi 23
noiembrie 1499, dalta morţii Anei, una dlintre fiicele 1ud Ştefan cel Mare, cf. M.
A . Musicescu, Consideraţii asupra picturii din altarul şi naosul Voroneţului, in
.
Cultura moldoveneasdf. . ., p. 368.
11

Ibidem, p; 370, nota 2.
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Portretul lui Ştefan cel Mare din tabloul votiv al bisericii mănăstirii
Pătrăuţi

demă cu pan d eloou:rti din care se mai văd doar cilteva perle, iar pe
părul ei îşi spr1ijinA mina stingă ul1Umul ctitor, al şaselea, o femeie
matură care poartă acelaşi acoperămint de cap intilnit in portretul
domniei Maria, soţia ll.lli Ştefan cel Mare, din pictura voroneţeană.
,
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Examdnarea ate n tă 'a .t a bl ou l ui \"Otiv de la b i s eri ca � pis copal ă
d i n Rădăuţi a eV1idenţim că unele portrete au fos t martelate. Astfel,
celui de--al doiLea portret ddn şirul ctitonilor ia fost scobită înttreaga
figură, onl:lul feţe i ; portreltul u i celud de-al treo:lea ctliitor d.a fo st sco
bită partea dreaptă a figuri·i , iar celui de�al patrulea I= Or1ret ia fost
scos ochiul stî ng.
Coru;.tată·rUe de mai sus ne determină să ne întrebăm dacă auto
rii acestor martelări sint aceilaşi care au profa nat tablounilc Yotive d�
la bise�ioil e A rbure şi Sf. Ilie - Suceava. Două sînt elementde c-are
permit un răspuns negativ : prdmul pri v eş't� faptul că, aioi, portre
te l e sacre nu au fost marteLate ; al doilea argume n t est� acela că di n
totaLitatea poztretel or laice numai parte din ele au fost ma rtel ate , şi
anume, cele cuprinse i ntre primul şi al oincilea ctitor, deci toţi cti
torii pe Linie bărbătească cu excepţia primului. Toate acestea dove
desc că profanar�a portretelor d e la biserica episcopală 'din Rădăuţ1
nu poate fi pusă pe seama " n ecredin cioşi lor " , turcidor sau tătarilor,
C�i pe seama unor duşman'i personali ai celor ale căror r:ortrete au
fost profan ate .
Dar pe oine reprezintă portretele profanJate d:n biseri ca episco
pală de la Rădăuţi ? Intrebarea atrage după sine o alta, ş i anume,
c i n d a fost executată pi ctu1·a :din altarul, naosUJl şi pronao:ul acestei
bis�rici ? Sînt însă op:mi diverse chilar şi asupra d<�ltării construcţiei
bisericii. Majonitatea cercetător-ilor da t ează partea veche a b:seric:! i i n
a doua jumătate a secolului ral XIV-lea 12, in vrem e ce o alrtă grupă
de cercetători au susţinut cl atarea bi s eri o�i in pni m a j umătate a seco
lului următor, în timpul lui Alexandru cel Bun 13• Această dJvergenţă
de opinii privitoare la dataren ridicării n c empolci ,·oi�Yodale de la
Rădăuţi în,qreudază şi m a i mult stabilirea momen tului i n care au fost
executate frescele. fapt la care se ada ogă î n să şi acela că m ajoritate a
picturilor au fost rep:otate in secol ul trecut. N u m ai la cele patru scene
din altar - lmpiirtii.� ania cu pîine, lmpărtiişania cu vin, Cina şi Spăla
rea picioarelor - interven ţia zugra\"ului re� ta ura tor a fost mai dis
c�tă, astfel încît . examin area comparati,·;). a acestora cu scenele simi
lare de la Voroneţ şi de la Sf. Ilie
-..Suceava a determinat pe cunos
cutul cercetăbr al :artei medievale moldoven�Jti, Sorin Ulea, să le
considere din vremea lui Ştefan cel Mare.
Un argument în plus adus de acelaşi autor, în favoarea dartării fres
celor de �a bisel."'l ca episcopală din Rădăuţi pentru ani:: 1 479- 1 4 8 1
·
sau cel . mult ciţiva ani mai tirZI:u 14, este faptul c ă Ştefan cel Mare
12 Ace ast ă opinie a fost exprimată de M.
Kogălniceanu, G . Balş. G rigor e
ronescu, D. Năst.ase şi, mai recerut , de prof. Vdrgil Vătăşianu în, Probleme prit·mt!
arhitectura Moldovei şi a Ţiirii Romdneşti din sec. XIV, in "Buletinul Monumen
lelor Istorice", a'llul XLI, nr. 21:1972, p. 60.
1l N. Iorga - G. Balş, Histoire de l'art roumain ancien, Pads, 1922, p. 44 ;
Paul Henry, Les eglises de la Moldavie du nord des origines d la fin du XIV-e
siecle, Paris, 1930, p. 47.
14 Istoria artelor plastice in Romdnia, vol. I, Bucureştii, Editura Meridiane,
1968, p. 349.
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a impodobit mormirutele inainltaşilor săli (Bogdan I, Laţcu, Roman I,
Bogdan, fratelle lllli. Alexandru cel Bun , Bogdan, fiul lui Alexandru
cel Bun, Ştefan I şi Anastasia, fiica lui Laţcu) înmonnintaţi în această
biserică.
Revenind la tabloul votliv, este de presupus, în lipsa !inscripţiilor
care să ateste ddentlitatea celor portreltizaţi, că prunul portret laic
reprezintă pe cUtarui biserici i, pe Bogdan I sau pe un ,altrul, mai curind
pe Alexandru cel Bun 1 5, iar celelalte cinci portrete reprezintă pe Ştefan
cel Mare cu ttred copiii, d01i băieţi şi o felbiţă, şi cu doamna Marja,
ultima sa soţie. Ced doi băieţi portretizaţi aici nu pot :!ii decit B og dan
Vlad, succesorul lud Ştefan cel Mare la tronul Moldoved, năScurt; in
1 479. şi Alexandru, decedat în 1496. F.iJica portretizată inadntea doam..:
nei Maria poate f:i Maria sau Ana, ultlima decedată înari.Illt� de 23 noiembrie 1499 16• Datarea acestei compoziţii vort ive nru poat e fi plasată însă
după 1499 . căai apare portrffilizat şi Alexandru, iar fHca, asemenea celui
Lat copil dlin faţa lui Ştefan cel Mare sint miai. Este de presupus deci
că pictura a fost re ailizată cind Ştefan cel Mare avea nu�ai o fiică, a
_ subado
doua nu se născuse încă, iar Bogdan - Vlad el'1a de v E·sta
lesoontină. Aşadar, presupunem că in tabloul votiv de �a b i s eri ca episco
pală din Rădăuţi se află un alt portret al 1ui Ştefan cel MaTe, portret ale
cărui trăsături fizionom ice şi calităţi artistice vor putea fi pus e in evidenţă
insă numai după spălarea picturilor.
Portretul lui Ştefan cel Mar-e din tabloul cti to ri cesc de la Vo
roneţ' execUJttaJt pr-obabil in 1 496 11, nu ridică nioi un semn de intre
bare in ceea ce priveşte aut�ntddjilatea căci, atit compo:zJi.ţia votivă.
cit şi restul pictur1lor d�n absC.da centrală şi din naos nu au urme
rle martelări sau interventii ulterioare.
Următoarele două portrelte ale lUli Ştefan cel Mare sint, în ordine
cronologti.că, cel din pictura biseriCli i Sf. Necula'i din Dorohoi şi cel de
la biserica Dobrovăţ.
In pr-:ivinţa datărili pidtuniJor de la biserica Sf. Necu�ali - Do
rohoi, părerdle S!peciali'şltilor sint împărţite : urrii le datează in ulti
mii ani de viaţă ai marelUli voievod, .iar alţii p!'esupun că sînt din
vremea lud Ştefăniţă, mali. exact, chln anili 1 522-1 525. Ambele datări
propuse au in vedere programul iiconografic şi cahltăţile stiListice ale
picturii fapt pentru care nu ne-a conV'ins ndCii una dintre cele două
.

-

,

15 N. Iorga considern că tabloul votiv de aici dartează de la mdjlocul sec. al
XVI-lea, identificînd irutre otirto.ri , in ordinea portreteJor, pe Ştefan cel Mare cu
fiul său Alexandm1, urmaţi de Alexand:r>u Lăpuşneanu, cf. N. Io:r>ga, Domnii ro
mdni după portrete şi fresce contem porane, Sibiu, p. V şi pl. 28. Dar, după cum
am arăt/alt, modelul bisE'Tidi susţinut de atitor redă construcţia de pînă la ada
osul făcut de A le xan dm� Lăpuşneanu. Or, dacă tabloul votiv ar dalta din vremea
acestui dim urmă e<ti,tor atunci zu,gravw ar fi Slllibooiat desigur caldtat·ea de ctitor
aa. lui Alexandi"'u Ltpuşneanu reprezenltfu.d biserica cu tot ou pridvorul adăugat
de acesta.
Documente privind istoria Romdniei, A., Moldova, sec. XV; 2, p. 299
şi 300.
17 M. A. Muskescu, op . cit., p. 370.

:6
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Tablou votiv de la biserica Voroneţ

opinii dar, · indiferent

d�

aceasta,

aici, deşi ceJ. original, este parţial

portretul

mactell.at,

sebită importanţă in dadrul subiectulUi
de

lui

Ştef1an

cel

Mare

de

aşa incit nu prezintă o deo

prezent decît doar

inventar.
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Portretul lui Ştefan cel Mare din biserica Sf. Nicolae

·-

Dorohoi

Ultimul portret al lui Ştefan cel Mare din p:ctura murală mol
dovenească se &flă la Dobrovăţ, ctitonie l'idiicată in ultimili. să.i ani de
viaţă. Im podobi rea bisedcii cu fresce este datorată iniţiativei lui Petru
Rareş şi datată, in baza uned inscrpţii, in 1 529 18• Gru pul ctiltorilor de
1a Sorin Ulea, Datarea ansamblului de pictură
de
şi oeroetări de istori·a ar>tei", 2/1961, p. 485.

la Dobrovăţ,

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

în

"Studii

13

PORTRETUL LUI ŞTEFAN C E L M A R E IN PICTURA

------ ----

95

------- ----

aici reprezintă pe Ştefan cel Mare, pe Bogdan şi r:: e Petru nareş. Toate
cele trei portrete sint cele oruginale. Portretul lui Ştefan cel Mare de
aliai, deşi executatt Ia un sfert de secol după moartea .ilustrului \·oie
vod, trebUlie avut in Yedere i n apreoierea de ansamblu a portret ului
său.
Aşadar, dintre toate portretele pid�te ale lui Ştefan cel Mare,
origdnale şi contemporane lud sint, ce1:1t. numai cele de pe evanghe
liarul de la Humor şi din pictura biseflioi Voroneţ şi, in ce rlt cel din
pictura bisercii Pătrăuţi. Celelate portret� ale marelui v oi e ,·od trebuie
apreciate diferenţillit pentru că, după cum s-a putut vedea m ai su.s,
cele dlin pictura bisericilor Sf. Ilie - Sucem·a şi Sf. Neculai - Ră
dăuţi sint, in parte, reface11i t îr �.ili ; cel din pictura biseric>ii S f. Ne
culai - Doruhoi este rnartelat, iar cel din tabloul votiv 1al bisericii
Dobrovăţ, deşi original, a fost totuşi executctt cu un sf(>rt d� secol
după moartea .lui Ştefa n cel Mare. Să examin ă m , aşadar. portretele
marelui voievod, incepind ou cele d ove di te originale, co nbi n uind c u
cele a căror originaldtate este •i ncertă şi terminînd cu cele neautentice.
,

C<?le două portrete ale l llli Ştefan cel Mare a că ror autenticitate
nu trebuie pusă la îndoială si nt cele de pe enmghe1iarul de la Humor
şi cel dtin pictura biserucii Voroneţ. Zugravlil.i care le-au executat au
cunoscut, desigur, pe marele ,·oievod căci, deşi aceste două portrete au
fost realJi.zate la peste douăzeci de ani unul de altul, în a m bel e recu
noaştem, cu uşurinţă, acelaşi model : o figură pli n ă , rotundă, cu frunte
largă, cu sprincene gro�, dar frumos arcuite care străj wesc ochii
alba.c;;tri cu n usul drept şi s ub\i-re, sub care o mus.taţă deasă acoperă
buza de sw.;, cu o barbă puţin v:olun tară . Acest chip oare expr.imă
seninătate şi blîndeţe, tînf1 r in port,retu l de pe foaiH din evangheliar,
mai virstnic in pictura voroneţeană, dar ,�iguros in ambele, este in
cadoot de un şuvoi de ple.te blonde care ii aco pe ră gitul ş i umel'li.i
aşa cum, 'Şi astăzi, in regiunile de munte unde pol.itul nos'tru stră
moşesc s-a păstrat nealteoot, mai J:Oartă bătriru�i satului. Pe cap voie
vadul are coroanta cu fleuroi11Î , bogat î m pod obită cu pi etre scumpe,
î mprumutată de înaintaşii să,i, poate de chiar Bogdan I, din costumul
de ceremonăal al curţtiJ apusene.
In pontretul marelui volevod dlin pictura bis eriaiu de la Pătră
uţi, de o maii accentuată frontahltate, regăstim, in hlnil mari, aceleaşi
trăsătuci semnalate in portretele de pe fmuia evangheliarului de la
Humor şi din ttabloul votiv voroneţean. Alioi însă rnustaţa subţire
lasă să se vadă buzele strlnse a hotărîre, 1i1ar sprîncent:!le sint doar
uşor crelionate deasupra unor ochi maii'Ii. , căutătovi.
Portretul lui. Ştefan cel Mare dtin pictura biseriaiJi de la Dobro
văţ, deşi execliţat Ja tun sfert de s.ecol după moartea vctievodului,
întruneşte pe depLin trăsăttmile atit de ''liguros subl-in iate de realli
zatonili pmitretelor de pe evangheliar şi din pi ct ura
voroneţeană.
Unele sublinieru, precum pmvirea mai viioarl.e şi mai pătrunzătoare,
sprincenele care se îmbină la rădăoina nasuluL aparţin desigur e x
presivităţii zugravull.lli . Toate acestea presupun că autorul portretu-
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Ştefan cel Mare. Detaliu din tabloul votiv de la mănăstirea Dobrovăţ (jud. Iaşi)

lud lui Ştefan cetl Mare de La Dobrovăţ a cunoscut portretele voie
vodului din pictura bise:rticid. Voroneţ şi a celorlalte l::lis�rici, portrete
care la acea daltă nu suportaseră martelări sau repictăvi. Portretele
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lui Ştefan cel Mare trebuie să fi eJO:stat
ale sale, la Putna, Hîrlău, Milişăuţi, Sf.
dispărute însă asltă2li.
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şi in pictuna aLtor ctitori.!i
Neculad din I•aşi, portrete

Reuşi.ta portretulw lui Ştefan cel Mare din piotw·a bi s eri ci i de
la Dobrovăţ trebuie ex pH cată şi prin aceea că la mănăstil'le'a aceasta
exlista un epitrahH cu un foarte expresiv portret brodat al volievodu
lui din care, dnddscutablil , s-a i nspiralţ şi zugravul care a pictat ta
bloul votrl.v.
Studiul com par ati v al portrertelor ctitorilor din compoziţia votă vă
de la Dobrovăţ, în care portretele oelorlalţ.i doi ct� tori , Bogdan al
I II-lea şi Petru Rareş, reiau trăsătturjle pm�trEi�ulUi l ui Ştef a n cel
Mare : aceeaşi figură rotundă. cu aceleaşi sprincene arcuit�. cu ace
eaşi mustaţă şi acee aşi bărbie , aceeleaşi plete lungi. Toate acestea
dovedesc că se crease deja o purt:ernică tradi ţi e a portretului marelllli
voievod, traddţi e pe care cercetătoar�a Teodora Voinescu o remarca
c ompari nd por'ţrertele lui Pettr u Rareş din pictura bisericilor Humor
şi Moldloviţa cu portretele Iuti Ştefan cel Mare 19• E ste şi acea�rta o
dovadă a excepţlionaleli. personaLităţi a lui Ştefan cel Mare, persona
litate ce lua proporţdi de erou legendar cu fi�ce an scurs după moar
tea sa ş i , lucrurile privC.te astfel , se poate presupunP fără teama de
a exagera că urmaşii săi la tronul Moldovei, Bogdan •a:l III -lea, Şte
făni�ă şi , mni cu seamă, Petru R·areş, acesta şi oa fiu nelegitim , doreau
ca portretel e lor să se as<:!mene ci t mai mult cu cele ale i.lusrtului lor
înai ntaş .
Tra.ddţ ia stJabillită de portretul lllil Ştefan cel Mare i n •arta mol
dovenească la cumpăna secolelor XV-XVI se vernfiică in chiar portre
tele sale din pictura bisecicidor Sf. Hie - SuceaJVa, Sf. Necuil.ai - Ră
dăuţi oare, deşi refăclllte, păstrează trăsăturile portretelor ştefanJ.<:!n e
ori gi na l e, din ev angheliar şi din pictum voroneţea�nă. De alrtd'el, î n
treaga artă portretistică moldovenească de pînă la jumătatea secolulllli
al XVI-l:ea, j udecînd după .po rtretele lnice păstrate, stă sub îndurirea
tr adiţi ei p ortretului lui Ştefan cel Mare.

LE PORTRAIT D'ETIENNE LE GRAND DANS LA PEINTURE
DE SON EPOQUE
R e s u m e

Dans la preserute etude, l'auteur veut examdner le pootra.Lt d'EtJienne le
Grand, dans La pei'Illture mu.rale moldave du XV-eme au XVI-eme siecle.
Dans ce but i l e babli quels sant les portmii,ts orti�naux et quels sont les
porlra.Hs repeints.

La verifi cat:on de tautes les COI11IPOS1tions voti.ves des eglises Clevees par
Etienne le Grand, â pour conclusion que, tous les port.rairts du gral!ld voievode,

19 Teodora. Vo.inescu, op. cit., p. 478.
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trouvent, oet't:adnement, dans "TeJtm.evangheli-

8i!"ul" de Hwnoc et dans la peinilUJre de l'�ise Voroneţ, et avec incerti tude,
celle'> de Pătrăuţi . Les portre!ilts de la peiroture de l'egJJ:se Saint Ilie de Suceava,
Sa.int Nicol.ae-Rădăuţi (le portrei.t de Sa.int Nk:oLae-Dorohoi est gravemenrt avarie),
son.t des t.ardi� retouches dans La premiere moibie de XVI-eme siecle.

Le pootro.ilt de Dobrovăţ a ete execute un qua.rt de siecle apres La mort
d'Etienne le G:nmd.
La verăfioation comparam/ve des portraits authentiques avec ceux qui sant
certairnement repeialits (on en a la preuve) qu'ils soielllt peLnts apres 1a moot
d'Etienne le Grand, temoienent que dans l'art du pootra<ht murnl de La MoldaV1ie
du XVI-E!rne siecle i1 s'est oree tme for,te tradLtion en Ce qu.i COiliC�rne le portra.it
'
du grande voievode.
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Bedliic - cuvînt de origine turcă - însemna in evul mediu casă,
imol:lil in care se cazau delegaţi i Porţii o toman e in trecere prin Mol
doVIa sau tnimişJi cu m i siuni speciale la domnitori. Sensul cuvintului
s-a schimbat deoarece, ul-terior, prin beilic s-a înţeles obl igaţi a admini s
traţiei de stat, care a rtreout-o asupra locud1Jori:lor din omşe, de ·a pune
l ocuinţ� şi obiecte de uz casnJic l a dis poziţia persoanelor străine aflate
in misiuni ofidal e . ObHgaţia, oa atare , în Moldova , este menţionată
documentar, pentru prima oară, la 1 3 februm,ie 1 58 5 .
Din a doua jumătate a secolului a l XVII-lea, perioadă de timp in
care numărul dem nli tarilor turci trimişi în Moldova a crescut ca şi al
misiunilor ddplomatiice în trecere, de la sau spre Constantinopol, şi
fi i n dcă uneori se ajungeau la d i scuţii şi in ciden te grave intre age nţii
administraţiei de stat, î nsărcinaţi cu asem�nca cazări şi locudtonili obli
gaţi deseori sau forţaţi chiar să - şi părăsească locuinţele, d omni tori i s-au
Yăzut neYoiţi să intervi nă, în special în oraşu l Iaşi, oare era mneninţ at
cu depopularea. Inltr-un document din secolul al X VI I-lea se oonsemna
că l ocu i tori i Iaş�ui, boieri, n egus tori ş i membri ai clerului erau "foarte
supăraţi" , in s peciral de către "oaspeţii turci", deoarece puteau fi eva
cuaţi din case chiar iarna şi ld se luau "aşternuturile" - cu impru
mut - oare de cele m ai multe ori se pierdeau sau erau reţinute de
către dregătorii domneş.ti, pretextînd că fus€Seră luate de ,,oaspeţi".
Pentru ind reptarea aceSitei sit u aţhl Mihail Racovtiţă, care a domnit
in Moldova între anili. 1 703- 1 705, 1 70 7-1709 şi 1 7 1 6- 1 726, a oons
trui't în apropiere a curţH dom n eşti ·imobile în care urmau să fie găz
duiţi turcii trimi şi în I a şi cu misiunri of,i oiale 1• I m obi l el e construi•te de
Mihail Raco\'iţă şi numite de ieşen i" casele cele de beilic" au fost,
cum ne � n form e ază cronicarul Enachi Kogă l n i cea n u , folooite pînă în
1

Arh. St. Buoureşti, M"11" ea Sf. Ioan ZJ.ataust, XXV/14.
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anul 1 747 2• Iruaii n te de 1 ianuar'je 1 757 "casele de beilic" se ruin 3seră
şi de aceea domnitorul Scarlat Gr. Gh:ca a dispus ca p� acelaşi teren,
fost al mănăstirii Sf. Ioan Zlabaust, să se construi,ască a1tc ,imobile in

care să �ie cazaţi "oaspeţii turci " vendţi "la domnie . . . cu porunci îm 
părăteşti", pentru a nu mai fi supăraţi orăşenJ1i . Pentru terenul cedat,
mănăstirea Sf. Ioan Zlaltaust a prim : t anual cite o sută de l�ei din veni
tul vămdi domneştd 3• Fidndcă terenul preluat de la mănăstiire era .insu
ficient, la 1 august 1 758 s-a cum-:- ărat casa stolnicuh lli Constantin Hiş
canu şi o altă aasă, cu tot tere n ul din jur, ambele aflart;� in vecinătatea
caselor "de betiliic" 4•
..

Bei.licul era administrat de un tm·c numit "portar baş.a�. 'oare dis

punea de 54 subalterni numiţi "portărei", angajaţi dintre locuitorii âin
Ciurchi şi Tătăraşi de preferinţă din cei care aveau �,ştiinţă de limM

otomanlicească" 5 • Portar basa era. cum ne i nformează Manolache Dră
ghioi, "un sluj baş ce nu �vea altă însărcinare decît de a-i pnimi pe
turci şi a le da cel':! de trebuinţă" 6 • Imobilele din beiLic, cu toate ane
xele lor, au fost probabil d i struse, împreună cu două treimi din ora�. lle
incend!iul izbucnit in Iaşi in 7liua de 1 9 ulie 1 827.

Beilicul a rămas in amdntirea ieşenilor şi a tuturor românilor din
cauză că aici" a fost asasinat barbar de către turei, in noaptea de 1/2
octombrie
stJil vechi
1 777 domnitoml Grigore al III-lea Ghica.
-

-

Moartea lll.i s-a datorat opoziţiei pe care a făcurt-o impotriva anexării
unei părţi din teritorfiul Moldovei de către Habsburgi şi amest�cului
său în pohl1Jica dmperiilor o!toman, habsburgic şi ţarist.

Ca domnăitor, Grigore al III-lea Ghica a doveddt că are calităţi de
bun �ospodar şi s-a remarcat pnin o serie de măsrur\i. luate pentru o
maii bună împărţlire a j ustiţiei, de limJtare sau chiar des':f1ilinţarc a abu
zurilor adminsltţaţiei de stat, de reglementare pe bază de "nart" a
raporturlilor dintre ţărani şi propietarii d':! moşii. de reducere a chel
rtuielli.l or exagerate făcute de proti.pendadă cu lu.x ul vestimentar. el
însuşi făcîndu-şi haine din stofa produsă in fabrica infiinţată la Chi
pereşti 7• Pentru a satisface cetiinţelc de apă a populaţiei Iaşului a luat
măsuri de mărire a debdtului prin captarea unor "izvoare noi, şi prin
constru.'irea de tişmele la mănăstirea G olia şi Sf. Splinidon 8, a reorga
nizat 'Şi Academia domn':!ască ddn Iaşi pentru care a construi-t un imo
bdl nou. In acelaşi tlimp a acordat atenţie şi şcolilor d:n prov.incie 9 •
2 M. Kogălnicealll'll , Cronicile sau letopiseţele Moldovei şi Valahiei, vol. III,
ed. a 11-a, Bucur�ti, 1 872, p. 208-209.
J A.rh. St. Buoureş.tă, M--rea Sf. Ican �lataust, XXV/14.
4 Aurel V. Sa'Va, Documente orheiene, Bucureşti , 1944, p. 238-239.
s Constanrtin Turcu. Ştiri despre
beilicul din Iaşi, în
"Studii şi cercetări
ştiinţifice". Istorie, an. VIII. (1957), f.a sc. 1, p. 235.
6 Manolache Drăghf.ci, Istoria Molcl ot•ei pe timp
de 500 ani, tom. II, Iruri,

1857, p. 43.
\�
7 M. Kogălndoeenu, op. cit., p. 253.
a Ibidem, p. 252-253.
9 Ari-adna Camariano-Oioran, Acaclem iile
Edit. Acad . , Bucureşti, 1971, p. 7 7-79.

domneşti
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Grigore al III-lea Ghrlca a fost n umJ t a douu oară ca domn al
Moldovei la sfîrşitul lunii septembrie a anului 1 7 74, (a prelu at ironul
de�abia in februar·ie 1 775), în urma închei.er>ii păcili de la Kuoiuk-Kati
nargi (2 1 tiulie 1 774), care, cum se ş;tJie, nu a ame lio rat in nici un fel
slituaţia economică şi poLitică a ţărilor româneşti. Te n�to ni.ile raielelor
n u le-au fostt i n apoia t e, iar generelii Mari'!:i Ter�za, petextînd o recti
ficare de hotar şi de insti:tuire a u n ui cordon sanHar 10• ocupas e ră par
tea de nord a Moldovei pînă la Roman şi Botoşani , c uprinzî n d deci
aproape jumătate di n 1:eni,toriul ţării. Noul domn al M ol d o v e i fusese
informa't de către diplomaţii Mar i ei Tereza că anexarea tETi toriului
am'intit se făcuse cu apmbarea Porţii otom an e .
Domnd•t orul a rinformat pe rturci că trup�l� hac:;burgice ocupaseră
partea cea ma� mănoasă a Moldovei şi a întrebat dacă nu este cazul
ca moldovenid să se apere SiingurJ sau chiar să ceară a j utoru l unei alte

pu t eri 1 ', prin care s e î nţ elege a Rusia ţaristă, ce ea ce a ene rv·at diplo 
maţia otcman ă. Mini şt ri i Mariei Tereza au convins pri n baC'Şişuri sub

stanţrlale pe reprezentanţili I m peniu l u:i otoman - care nu �ra dispus să
declan şeze un nou războ1
să cedeze ,.şuv.iţa"' de teritoriu ocu pată de
t t up ele lor care, totuşi prin convenţi·a semnată �a 7 ma:i 1 777, trebuia
delimitaltă chiar de domnitorul Moldovei . I n format de înţelegerea turca
habsburgică Grigore al I I I-lea Ghica, bazindu-se pe relaţiile ce le avea
cu Frederic al II-lea şi cu generalul Rumdanţev, a protestat printr-un
-

·

memo:niu, de care turcii luînd cu n o ş ti n ţă au cer UJt re"1izuirea conven
ţiei 12• Din cauza aceasta, diplomaţia ha b s b urgică l-a acoperit cu inju
ri i, denumlindu-1 grec fals şi n ecr e d i n crio s 1 3•

Noua c�mvenţ.i e s emn a t ă h1 12 mai
1 777 p:-ev·edt::a că s e va
ceda habsburgilor un t�nitoniu in suprafaţă de peste 1 0.000 km.p. şi
75.000 de locuitori 14, cu cele m a� vechi aşezări ale Moldovei, cu fru
moasele chltorili, inl\:re c-are se a fl a �i P u t n n cu m onn [m t ul lui Ştdan
c-el Mare şi chiar Yechea capitală a ţăr:·i
SuC"eava.
-

Reclamat la Poartă de mi niştl'ii Mariei Tereza �i ele către un pu
ternic grup de b01icri moldoYeni î n frun te cu m t r o p ollit u l Gavril CaUi

m achi şi cu boierul VasHe R <tzu, care-I a cuza u că urmăreşt� să le
reducă privlilegiile şi \·eniturlile, urmărit şi de marile dragoman Con
stantin Moruzi, care voda tr o n u l lturciJi au hotărît mazilirea şi lichi
darea :fii z ică a c domnitoruJuiiJ. Pentru executarea porunaj su !.tan ului
,

.

a fost trri mis J.a Ia�i Ahmed ag�a din Koară-Hi =sar, rcunoscut ca pri et en
al

lui Grigore

şi in
Poartă.

rită

Gh:ca.

,·ederea

Curmarea

redesch�denii

vi eţi i

acestUi

ostmtăţilor

cu

d o mn:rto r
ruşii,

a

fost

hctă

preconi z2tă de

1 o H urmuzaki, vol. VI, p . 144 şi vo�. VII, .p. 1 17-1 18.
I bidem, p. 143.
12 N . Iorga, Acte şi fragmente, vol. II, p . 91, 1 32-133, 1 35-136.
1 3 M. Kogălniceanu, Răpirea Bucovinei, în Opere, torn. I, ed. An drei
tea. Du�ti. 1941, p. 709.
14 Hurmuzaki, voi. VII, p. 175.
11
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Inştidnţat de sosi�a in ţară a lui Kara Ahmed Hissarli domni
torul i-a trdmds in intimpinare, un grup de boie:ni 15, care I-au condus
şi instalat in BeHlic, împreună cu cei 40 de însoţ;iltorli ad săd. Turcul,
care se prefăcea bolnav, a fooţ urcat pe braţe în apartamentul său.
!nainte de a pleca din Constantdnopdl lui Karra Hissarli i S-'811" fi spus
următoarele : "Nu aduci pe Ghica, fie viu sau mort, fii sigur că vei
pierde propriul tău cap". Ca să nu pară neHniştit din cauza sosirli
acestui demnitar tul'c, domnitorul, deşi prevenit, a declarat boierilor
adunaţi în Spătăcie, dumindcă 1 octombrie, că îi cunoaşt� m.lisăunea 1�.
Ei însă �tiau mai bine pentru că ,.se făcuseră complicii U:P.Ui asasi
nat politic" 17•
Grdgore al III-lea Ghica ingrijorat totuşi a ltnimis in Beilic am
hii medici ai cur1;li.i1 ca să se li.nformeze da1că Ahmed KaTa llissarli
este cu adevărat bolnav 18, deşi alţi susţin că însuşi turcul. ca să in··
depărteze orice bănuia1ă, a cerut un medic 19• Pentru a-l deruta pe medic
Ahmed Hissarli şi-ar fd legat strins mi\inile, Stingherînd astfel cir
culaţia normală a singelUJi şi r':!ducîndi numărul bâ'tăilor pulsului.
După consult unul din mediCii ar fii spus domnului că turcul simulează
boala, 'Şi l-a sfătuit pe domn să renunţe la planul de a-1i face o vizită.
De aceeaşi părere a fost şi soţda domnului deoarece a susţinut că avea
presimţirJ sumbre 20• Manolache Drăghioi af•irmă însă că unul din medi
cii curţii, ocwe...J. cunoştea pe tUli'C de •la Constanr!Jinopol, fiindu-i chi·ar
prieten, 1-ar fii derutalt pe domn informîndu-1 că turcul suferea de o
boală primejdioasă 2 1 • Griigore al III-lea Ghica a fost !invitat de Ahm�d
Kara Hissarli prin "portariu başa" la Beilic ca să-i comunke daterite
dispoziţii ale Porţii 22, deci nu domnul s-ar :fii oferit să-i facă această
vdzită 23• Inv:ita.ţia capigiului este conmrmată şi de tr:imdsul împărătesei
Ecatettna a II-a de La Constan'tllnopol 24 •
Se lăsase noaptea cînd domnitorul, după discuţiile avute cu soţia
şi consilierii săi intimi, a luat hotărîrea definitivă de a se duce in
Belilic. A dat poruncă să d se aducă trăsufla la scara palatului , dar
caii foarte nervoşi au rupt hamurtil':! 25• Din cauza aceasta a cerut să
i se aducă calul personal, "ce sta pururea gata pentru foc Ja toţi dom1S Iacob C. Negruzzd, Cîntecul
sau .,stihuirea" lui Grigore Ghica Voăil in
"Analele Academiei Române", Mem. secţ. !Hterare, serua a I I-a , tom. XXXII
(1909-1910), p. 67.
16 Ibidem, p. 66.
17 N . Iorga, Istoria Românilor, vol. VII, Reformatorii, Bucure�td, 1938, p. 339.
1B M. Kogălnucearrllll , Letopiseţele, vol . UI, p. 275.
19 Andreas Wolf, Beitrăge zu einer statisch historischen Beschreibung des
Filrstenthums Moldau, Herrnansta
n
dt, 1805, I I , p. 194-195.
2o Iacob Negruzzi. op. cit.
, p. 72.
2 1 Manolache Drăghici, op. cit., p. 43 ; despr<' boala simulată a capigiului
vezi şi N. Iorga , Din originile politicianismului român : o acţiune de opoziţie
pe vremea fanarioţilor, in "Analele Academiei Române",
Mem. secţ. ist. seria
a III-a, tom. VI !Iy (1927-1928), p. 368.
<2 M:aonolache Drăghăci, loc. cit.
�3 Iacob Negruzzi, op. cit., p. 7 1 .
2 4 N . Iorga, Acte ş i fragmente, voi. II, p. 139.
<5 Iacob C. Negruzzi, op. cit., p . 72.
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, cu care a şi pleca't. In schimb, Dionisie Fotino susţine că adus
la scara palaltulllli calul "mai înthl a ingenunchiat şi apoi s-a culcat
la pămînt nevdind să primească a fii încălecat". Famlili� şi toată
"casa domnulllli " , văzînd "in aceasta un nenorocit augur, se sculă in
picioare" şi 1-au rug1at "cu lacrumi. . . să nu se ducă la turc" . Totuşi,
Giiigore al III-lea Ghii:ca nu a luait in seamă rugăminţlile familJei 27
şi ale consJiLieniJor săi şi a plecalt însoţilt doar de doi oamend din garda
28•
sa personală

Cei care afirmă �şi că Gnigor� al III-1ea Ghlica s-a deplasat
în Beilic ou tră.sura s·usţin că vizi.1Jiul n�a putut� opri lJa scară
deoarece caii au mers mad depame şi astfel domnul a fost nevo�t să
se întoarcă o anumită distanţă pe jos 29• Refefliltor la persoanele care
I-au 1insoţiilt !;fuirile siînt d.e asemenea con�adictkniid . (Astfel Enache
Kogăll ndceaiil lJI atin-mă ' că tufecci-b�a (comandanltul găr21id domneşti)
I-ar fi sfătuit pe domn să da o escortă mad numeroasă să nu plec� în
soţit doar de doi .,copii" de casă, trei boierinaşi şi de cămăraşul al doi
!ea. Tufecci
başa nu a fost ascultat 30 şi domnitorul a plecat in grabă,
fără delliii şi idicllilii din garda personală 3 \ deşi i s-a atras �tenţia că
o astfel de vtizli.ltă de noapte la un asemenea demnitar lturc este extrem
de pl'Iimejdioasă.
-

Faţă de celelalt� finformaţlii, Man&ache Drăghici arată că dom
nitorul a plecat de la palat însoţit d oar de cîţiva cdohodar.i şi de "vro
doli neferi, pentru că căpetendlile ogeacului sau şefiii arnăuţlimdi" erau
"lipsă, afară din cutte", plecaţi "după treblllinţele lor, ca la o vreme
neobişnuită a ieşi domnul }a vreo preumblare" 32, deşi reprezentantul
împărătesei Ecalt�rtlna a II-a la Com;jtan tJinopol fusese informat că
Grligore Ghdca plecase de la palat călare însoţit de 30 alban ej.i, care
au rămas in curtea BeilicullUi cind domnul a inceput să urce scările
conaculw 33•
La dntrare Grigore al III-lea Ghtica a fost intimpinat de Hafiz
efe ndi, secretarul capigiului, de portarul Kiani �i de Fotachi, medicul
curţii domneşti, trimis �ă-1 trateze pe A hmed Kare HissaJI"li şi de 1 2

"arapd". Sulzer ştia că uni[ dlin "arapi" (sclavd negri) d-au luminat dom
nitorului scării� pe care urca, o parte l�au afumat cu tămîie, care ardea
în "căţui" de argint iar 18lţlii 1-au stropit cu apă de trandaf i ri . Toţ i
insă aveau :tligurile poSIOmorîte. Domniitorul s-a neldniştit cînd a văzut
că aceşti sclavi erau înannaţi cu hangere, ceea ce nu se obişnui,a. A
26 Marnolache Drăghici, loc. cit.
27 Dionisde Fotino, Istoria generallf a Daciei, trad. G. Sion . tom. II, Bucu
reşti, 1859, p. 122.
28 N. Iorga, Studii şi documente, vol. III, p. 72-73.
•9 Ion L Nistor, Grigore Vodă Ghica. La aniversarea de 150 de ani de la
moartea sa, în "Codrul Cosmdnulu:i", an . IV şi V. (1927-1928). p. 416.
30 M. Kogălniceanu, op. cit., p. 276.
31 Iacob C. Negir.uz2'J.i, op. cit., p. 72.
32 Manolache Drighici, op. cit., p. 43.
33 N. Iorp, Acte şi fragmente, voi.
II, p. 139.
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remarcat în special pe unul din ei, oare avea o figură sălbatecă , înfio
rătoare, ceea ce 1-a ingrijorat indeosebi, încît o clipă s-a gîndit să se
reintoarcă. Şi-a revenit insă şi a dntrat în camera oapigiului. fiind în
soţit de un singur sclav 34•
P�ntru reconsltJiltuirea faptelor, care s-au petrecut aiai, :informaţiile
sint contrad�ctorii. Dionisie Fotino aflase că Grigore al I II-lea Ghica
îndată ce a finttrat in salionul de prtimire, fără a fi avut timp să .ia loc,
capigiui a "răcnit lia dinsllll " , calificindu-1 "h�i n " . Domn1itorul a făcut
un pas innapoi volind sâ iasă din salon 35• In schrl.mb Suizer a aflat că
după citeva cuvinte de salult turcul I-ar fi anunţJat poLiticos că fusese
mazmt. La auzul acestei veşti domn1itorul a protestalt, ceea ce . l-a făcut
pe Ahmed Hissarli să inţeleagă că nu se va supune firmanului de ma-.
zilire şi de ac�ea era pregătit cum să acţlioneze şi într-un asemenea
caz 36•
Membrii gărzid domneşti -- potriVIit altor informatol"i - indată ce
au ajuns la Beilic au fost pofltJiţi în camerele din curte în ·tlimp ce dom
nitorul urca scările imobilului principal. Cînd a dntrat în salonul de
primire găSii ndu-1 pe capig1iu întins pe un divan, s-a aşezat lîngă el �i
l-a salutat. Turcul iar fi răspuns cu o voce slabă şi i-a oferit o tabe
chere ca să se ·servească cu tabac ; după altă versiune dar fl ofer.it cafea
şi dulceaţă 37 • Trimisul împărătesei Eca�t'\ina a I I-a la Poartă fusese
informat că după vreun sfert de oră de discuţii capigiul pretextind
eă em frig in salon, 1--a rugat pe domn să-I ·însoţească într-o cameră,
mai puţin expusă curentului 38• O al-tă persoană a susţin UJt că indată
ce domnitorul şi capigiul au schi mbat !"alutur'ile obişnudite medicul

Fotachi şi secretarul Hafiz s-au retras în altă cameră. i ar slujitorii
domneşti a u fost i n vli taţi in tr-o încăpere pentru a li se sen:i c a [ea.
Uşa de acces în salon era păzită d� dai oc;taşi înarmaţi, ·iar un număr
de turci se aflau ascunşi după perdele şi chiar sub divanul capigiulu i .
Domnul a inceput să s e nel1indştească observînd ta numite mişcări după
perdele şi auzind zgomote, care ise păreau suspecte 39•

Cum a fost asasinat Grigore al III-lea Ghica ? In general, fiindcâ

toţi cei oare au notat
relatările, in amănunt,

evenimentul n-au fost faţă cînd s-a
produs,
sint contradictorii . Potrivit lui Dionisi� Fotino

domnitorul fiind admonestat violent de oapigiu a încercat să pără
sească camera, dar a fost atacat de 1 0 1ieniceni. Grigore Ghica, care
era un om voinic s-a luptat cu

ei,

dar a căzut sub loviturule Jataga

nelor. Capul i-a fost tătia!t; �i trimis la Constantinopol, :iar corpul
aruncat in stradă 40 • Enache Kogăilniceanu a:eiase in schimb că indată ce
34 F. I. Sulzer, Geschichte des Transalpinischen Dadens, ap:ud Ion Nistor.
op. cit., p. 122.
35 Diomse Fotino, op. cit., p. 122.
36 Ioan 1. Nl-r, op. cit., p. 416-417.
37 Iacob C . Negruzzi, op. cit ., p. 73.
3& N. Iorga, op. cit., p. 139.
39 M. Kogălniceanu, op. cit., p. 278.
40 Dionisie Fotino. op. cit., p. 122.
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Grigore Ghica s-a aşezat pe divan, lîngă capdgiu, acesta a scos de
sub pernă o tabachere şi �-a oferit tabac. Gestul fiind un consemn
pentru ucigaşi, "hasnatarul" l-a :lovit puternic cu hangerul în spat-� .
Din cauza lovli.turdi domnitorul a căzut la pămînt, iar un alt turc la
"strins de git", ca să nu poată cere ajutor. Totuşi, el s-� mai putut
lupta cu atacatorii şi cind a reuşit să ajungă la fereasltra, pe care a
spart-o, au năvălit a�upra Jui alţi turci, care i-au ltăiaţ capul, i I -au
pus intr-o cutie pentru a f:i. trimiis la ConstantJinopol, iar corpul 1-au
aru n cat î n grădi n a din spatele .imobiLului 4 1•
Infarmatovii lui Manolache Drăghld au relatat ca m timp ce
Grigore Ghioa discuta cu Ahmed Kara Hissarli, �enicerul care se ana
in cameră "s-a repezit la el şi l-a lo'V'it cu cuţitllll in spate, atit de
virtos, incit 1-a răsturn1at pe sofa, căzînd ţ este capugiu". Grigore
Ghica, care era un om puternic a reuşit să se scoale de jos voind să
scape pe fereastră, �oV'ind cu hangerul pe ienicer:ul care-I rănise, dar
a fost atacm de capigiu şi de un ien�cer ce fusese ascuns sub divan.
Numai aceştia trei 1-au "căsăpit în ma.i multe părţi pînă i-au tăiat
capul". In acest timp au năvălit în cameră oamenii din garda dom
nească sosiţD. de la curte, care au văzut trupul domnitorului lor jos;'
scăldat în sînge, dar capul în vîrful Jataganului arapului" ce-l tăiase.
"Delibaş" a scos piSJ!balele de la brîu ca să-,i împuşt� dar s-a reţinut
cînd capigiul i--a arătat firmanul sultanuh.1a din care a citit că dom
nul a fost pedepsit cu moartea pentru că devenise "hain" 42 •
După o altă versiune, capis,liul i-a oferit lui Grigore Ghica cafea
şi dulceaţă, dar cînd, potrh1ilt obiceiului turcesc, -a bătt..rt din palme
ca să se aducă cele cuvel11i te cîţiva "bosi'angii" si i end ce r] înarmaţ i cu
iatagane, care fuseseră ascunşi sub dh�an şi după o perdea. I-au ata
cat şi străpuns din toat� pă rţi l e încît înainte de a muri a putut rosti
doar cîteva cuvi nte 4 3 • S-a susţinut totuşi că domn•itorul 'a fost ucis
chiar de Ahmed Kara Hi ssarH cu m i n a sa, în t i m p ce insoţi1torii lui
Grigore Ghica, afl a ţ i i n t r- o c·amcră alăturat ă. au auzit n umai ţipete
şi zgomot. De asemenea s-a a firmat că î n acest a sas i n at a fost impli
cat şi medicul Fotachi , ceea ce este posibil, dat :fiiind că nu l-a .infor
mat corect pe domn despre starea reală a sănătăţH turcului 44•
Potrnvit verSii. u nii transmisă de diplomatul Eoaterinei a II-a la
Constantinopol, Ahrned Kava Hissarli după ce a schimbat cîteva cu
vinte cu domniltorul, a bătut din palm� şi 1imedilat a apărut un "şatir"
cu un cordon subţire de mătase, ascuns sub ha'ină, pe care l-a arun
cat in jurul gîtului lui Grigore Ghlica. Acesta nu a putut scoat e decît
un singur ţipăt, fiindcă a fos't ştrangulaJt limediat 4 5, aşa dar n u s-a
,

,

41
42
43
44
45

M. Kogălniceanu, op. cit., p . 279-280.
Manolache Drăghici, op. cit., p. 43.
Iacob C. Negruzzi, op. cit., p. 73.
Hurmuzalo. vol. XIII, p. 169.
N. Iorga, loc. cit,
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mai putut apăra, cum au susţinut
,.ceasurile 3 sau 4" din noapte 47•

8

alţi:i 46 •

CI1ima

s-a

săvîrşit

pe

la

Iacob C. NgeruzzJi a afirmat că despre asasinarea lui Gmgore al
III-lea GhJica avea informaţii de la un "străuncb.i al său", Costache
Ganea, care [a rîndull. să'U fe auzise de la un descendent al cămăra
şului ce-l însoţise pe domnitor la B�liic . Ca aspect fizic, relata acesta,
domnâtorul era un bărb� voinic şi cînd a fost atacat a reuşit să
scoată hangerul de la brîu, să lovească in atacat,ori, reuşind să do
boare pe unii, şi chiar a putut ajunge la fereastră
de unde a voit
sii-'Şi cheme insoţitocii in ajutor, dar a căzut lla picioarele capi.giului,
străpuns de alte lovituri. Membrii gărzili sale au urcat in gMbă scă
rile ca să-1 apere sau răzbune. Văzindu-i atit de furioşi Ahmed Kata

Hissarli a str-igat cu glas tare : firrman ! firman ! La auzul strigiitu
lui şi la vederea sigiliului sultanului toţi au rămas pe loc şi apoi s-au
�ras 48• Medă.cul lui Grigore Ghica, afllat
intr-o cameră alăturată,
auzind zgomotele de luptă şi dîndu-şi seama de cele ce se petreceau
acolo, a fugit la curte şi a reu�it să pună la adăpost pe fiul cel ma� \
mare al domnJi/torului 49•
Ni S-'au păStirat relatărtile RuXIB.ndei, fiica lui Grigore al III-lea
Ghica, despre ·asaSinarea tatălui său. Ea se referă şi la 1alte incercăr.i
de asasinat puse la cale tot de ;turci. D�spre uJ.tima şi ea a fost in
formată

că

Ahmed

Kara

Htissarli

cind a sos:it la Beilic şi-a legat
pînă .i s-.a.u inrroşit Şli umfl-at.
Meddcul Fotachi, care l-a consultat a constaltat că se afla intr-un fel
de leşin şi de aceea a declarat că nu crede că va trăi pînă dimineaţa.
Din cauza aceasta domnul - deşi familia 'Şi o parte din
consilierii

foarte strins mi1inile, in .partea de

sus,

săi s-au opus - însoţit doar de patru slujitori s-a hotărît să-1 vi:?Ji

teze. Beilicul fdind in apropierea curţii domneşti, Grigo� Ghica s-ar
fi dus dncognito şi pe jos. Insoţitorii săi au fost prdmiţi pohlticos de
bostangii capigiului, iar domnul a intrat Singur în camera "bolnavu
luu inchipuit". Intr-o încăpere alăturată se aflau opt 1urci înarmaţi
ou hiangere, care la un moment convendt (ofer'irea tabacherei cu ta
bac) au năvălit asupra domnului pe care 1-au doborit, deşi el, apărin
du-se voiniceşte, a

omorit trei atacatori

50 .

Deci

dtin toate

informaţiile

prezentate s� desprinde clar concluzia că asasinatul lui Grtigore
III-lea Ghica a fost organizat pînă in cele mai mliai amănunte.

al

S-a consemnat şi zvonul că ucigaşii furioşi de rezistenţa opusă de
domn1itor i-au aruncat corpul la ciini, dar ulterior s-a aflalt că 1-au
46

Idem, Din originile politicianismului român, p, 368.
47 Idem, Studii şi documente, vol. III, p. 73.
48 Iacob C. Negruzi, op. cit., p. 73.
49 Hurmuzaki, vol. VII, p. 311 ; V. A. Urechia, Memoriul asupra perţoadei
din istoria romdnler de la 1 774-1 786, [n "Analeile Aoademieli. Române". Mem.
Secţ. Ist., seria a IT-a, tom. XII, p. 283-284 ; L. Baidaf Uciderea lui GTigore

Ghica (octombrie 1777) - ecouri din presa contempora;:J/, . in
an. XIV ( 1928) . nr. 4-6, p. 101.
so Andreas Wolf, op. cit., p. 193-194.
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inmormintat in partea SJtîngă a grădlinili "conacului" 5 1 • Alţii au aflat
că după ce Grigore Ghica a fost ucis, aSiasinii 1-au despuiat de haine,
i-au luat bani.ti. şi documentele, 1-au lăsat trei zile în în camera în
care fusese uois şi după aceia 1-au înmormîntat. noaptea, î n grădina
Beilicrulu!i . Capul IIl'll i-a fost jupUIÎit, ci săl"at, învelit într-o stofă şi
aşezat într-o crutie pentru a fi tcimis la Constantinopol ; şi la 20 oc
tombru<? a fost infăţi'ŞIB.t sultanului, după care în:liipt într-o suliţă a
rămas expus treJi zile deasupra {:orţii Seradului. Intr-un ziar belgian
din 1 1 danuarie 1 77 8 s-a scris, după relatarea corespondentulllli său

din

capitala Imperliului otoman, că "vulgul din Constanib.inopol con
O mare tă
templa in tihnă şi după plac capul lui Grugore Ghica
bliţă lămureşte curioşilor pricinile care au determinat pe sultan să
ordone moartea acestui prinţ" 52•
.

.

.

In jurul dateii de 1 7 nOiiembrie 1 77 7 , deci după plecarea lui Ah
med Kara Hissarli, care a stat în Iaşi o lună şi j umătat� 53, boierii
prieteni ai fazrui.Lied lui Grigore al III-lea Ghioa au răscolit grăddna

Beilicului, 1-au deshumat şi inmormintat în biserica Sf. Nicolae Dom
nesc din Iaşi, ioc mai tirziu 1-au inhumat in biserica Sf. Spiridon "4•
Ce rol au avut boierii în asasinarea lui Grigore Ghica ? Se rela
tează că dumJnică 1 octombrie, dimineaţa, cind mergea la Mitropo
lie,
religioasă
domnitorul era ingînduraJt. Redntors de la slujba
a trecut in Spătărie, unde a stat de vorbă cu bai�rii. Mti;tropolitul
Gavril Callimachi i--<ar fi altras atenţia despre o senie de nedreptăV şi
"lucruri fără de cale" ce se petreceau în ţară, din care cauză ciţi\·a
mari boieri pribegiseră 55 • Tot cu această ocazie şi mmele logofăt
VasiJe Razu liar fi făcut observaţii aspre 56 deci - conchidea N_ Ior
ga - boierii erau "complicii" celui car� \'enise să -1
asasineze pe
Grigore Gh:ica 57 • Dintre aceşija, sigur a fost Vasile Razu numilt ime
diat de către capigiul ucigaş in fruntea consiliului de cinci boieri,
care aveau să conducă ţara pînă la sosirea în Iaşi a nowui domnitor 58 •
Cînd se sigilau camerele palatului domnesc de către turci, acest bo
ier a fost văzut că avea pete de sînge pe încălţăminte, deai sigur se
aflase in B<?ilic în momentul asasinării lui Grigore Ghica. Faptul e
expLicabil, deoarece Vaslile Razu avusese convorbiri cu Ahmed Kara
Hissarli înalinte ca doml1Ji1torul să fi sosit la Beilic. Pe lîngă Vasile
Razu,

în asasinarea domnitorului au fost implicaţi

zino, Dumitrache Slturza,

Costachii

Ghioa,

Iordachi

5t

şi Ioruiţă Cantacu
Balş !ji Manolache

LaJCOb C. Negn�zzi, op. cit., p. 74 ; L. Ba�daf, op. cit., p. 1 0 1 .
52 L. Baidaf, op. cit., p . 127.
53 N. Iorga. Din originile politicianismului român, p_ 371.
54 Idem, Inscripţii din
bisericile României. voi. II,
Bucureşti,
1908,
p.
156-157. Probabil că piatra mormintală s-a pus mai ttîrziu cînd se uitase data
la care fusese ucis Grigore al III-lea Ghica, deoarece consemnează ca dată a
asasinărdi 1 septembrie 1777.
55 Idem, Din originile politicianismului ' român, p. 369.
56 I bidem, p. 370.
57 Idem, Istoria Românilor, vol. VII, p. 339.
sa Idem. Din originile politicianismului. loc. cit.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

N. GRIGORAS

1 10

10

Bogdan . Deşi domndtorul se arătc'1se gata să facă anumite concesii
boier.ilor, totuşi unii din ei s-au <1rătat neînduplecaţi 59•
Asasinatul a fost ţinut secret soţiei lui Grigore Ghica comuni
cindu-i-se că soţul ei fusese doar mazilit. Boieri>i, care au fost numiţi
d':! Ahmed Kara Hissarli să conducă ţara pînă Ia sosirea noului dom
nitor, esctmtaţi probabil de garda cu care venise domnul Ia BeiLic,
s-au dus la palatul domnesc unde a făcut cunoscută depunerea dom
nului şi numirea Jor pentru expedierea afacel"!ilor curente 60• Unul din
martorii oculani a scris urmăltoarele : "Toţi erau tulburaţi şi cu tremu
raţi din prdoina acestei intimplăni nea�teptate şi neobtşnui�, pentru
că niciodaltă nu s-a întimplait o asemenea trag�die in istoria Moldovei" � 1 •
Dintre oamenii de încredere ai domnitorului, Slcilitzis, temindu�sc
de represailii, a reuşit să fugă dtin curte, călare, îmbrăcat cu un suman ,
ca să nu fie cunoscut de eventualii urmărdtori 62• Şi mitropolitul Ţării
Homâneşti anunţa într-o scrisoare următoarele : "ALtă tulburare şi
frică n-a fost ; numai ca oamellli. cu bănUiială, unul spune una, altul
alta, cum i se pare fiecărlllia , dar numai, cum spun, \Teo siguranţă nu
avem. Mai ales prea inălţatul domn, văzîndu-ne în ae':!le zile pLini de
supărare şi înspăimîntaţi, ne-a spus că doreşte a nu se flecări lucru
rile nesigure ·şi fără temei, numai ca să tulbure 1iruimile oamenilor 'Şi
fără nici un folos" 63• Ceea ce era clar şi se ştia i n statele contempo
rane era că uciderea lui Grigore Ghica se făcuse la sugestia Imp':!riu
lui habsburgic 64, iar domnitorul nu fusese informat la timp de capu
chehaia sa de la Constantinopol despre ce se pusese la cale.
Ecoul asasinării lui Grigore al III-lea Ghica. Asasinarea lui Gri
gore al III-le<a Ghdca a avut un ecou larg in opin.ia publică europeană.
Intr-un rapoi"t din Iaşi trimis în Luxemburg, la 1 5 octombrie 1 777,
s-au relatat aproape toate datele amintite despre asasinat 6S, că Ahmerl
Kara Hassarld a i ncercat să-1 aresteze �i pe cămăra�, omul de încre
dere al lui Grigore Ghica, dar că acesta a reuşit să scape 6�. In Jour
nal de politique et de litterature din Bruxelles, cu data de 1 5 decem
brie 1 777, se anunţa asasinarea lui Grigore al III-lea Ghica şi răcirea
pînă la o :apropiată ruptură a relaţiilor turco-ruse 67 • Jmpărăteasa Eca
terina a II-a a declarat că Poarta şi-a încălcat cuvintul şi semnătura
asasinînd fără judecată şi \1ină pe domnitorul care se i mpotrivise nu
6 •
mai la înstrăinarea unei părţi din teritoriul Moldovei 8

5P

Iacob C. Negruzzi, op. cit., p. 71.
N. Iorga, Acte şi fragmente. voi. II, p. 140.
6 1 Hurmuzaki, voi. XIII, p. 169.
62 N. Iorga, Istoria Romdnilor, voi. VII, p. 341.
63 Idem, Studii şi documente, voi. III. p. 71-73.
64 A. D. Xenopol, Istoria Romdnilor din Dacia
nota 62 ; L. Baidaf, op. cit . , p. 100-101.
65 Ion 1. Nistor. op. cit., p. 423-424.
66 Ibidem, p, 448 .
61 L. Baidaf, op. cit., p. 101-102.
dll Uricarul, vol. III, p. 66-67.
60

Traianli,
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La 25 noiemb:de 1 7 7 7 , în Olanda
s-au pubLicat
detal i i
despre
asasinarea domnitorului MoldoYei, menţi o n i ndu-se că era "foarte re
gretat" şi f•iindcă fusese un om cult, care " i ubea
ştiinţele şi vorbea
franceză 'Şi italiană" 69• In
Journal historique et pol itiques
des principaux evenem.ents des differentes Cours de l'Europe, din

limbile

Geneva, cu data de 30 noiem brie 1 777, s-a inserat că trimisul sulta
nului la Iaşi, cu miSliunea de a-1 asas·ina pe Grigore al III-lea Chica,
fusese însoţit de 40 deniceri 7 0 • Ştir.i despre aSiaslin atul de la Iaşi s-au
mad publicat i n Nouvelles extmordinaires de Leyde, Courri.er d'Jlvi

gnon, Gazette de France, Gazette d'Utrecht, Gazetta di Panna, Ga
zette des deux ponts, Le Courrier de l'Europe, care apărea la Lon
dra) ş. a. 7 1 •

Familia domr1ească a foSit trimisă l a Constantinopol, .iar întreaga
avere a lui Ghica confiscată. S-a emis şi un f•irman r e baza caruia a
fost delegat Saud Abdu1ah aga salahori mumbaşiri
ca să vîndă şi
moşiile "greculUJi Grugo11ie. carele fiind domn de MoldoYa s-au omo
rit". I s-a scos le mezat şi moşia Cristeşti, care a fost adjudecată de

Constantin Balş cu suma de 1 4.550 lei , bani plă•tiţi delegatului turc.
Asemenea proprietăţi puteau trece obişnuit în stăpînirea oricuj , prin
cumpărare
urîse

pe

sau

prun

donaţie

dom nească 72,

GrigCJire all IIJ_;}ea Ghica,

a

dar

Constantin

cef'ut -

caz

Balş, care-1
extrem de rar,

poate unic - firman, adică "împărătească în tăritură " , -pen tru a intra
în pro priet1atea acestei moşil 73• Subl•iniem c-ă rturcii confiscau bu nuril-e
de visterie (bani, stofe preţioase, odoare din metale preţioase etc.) -şi
nicidecum

proprietăţile

funciare

acest caz la cererea directă

din

a unui

ţară.
boier

Ei

au

intervenit

moldovean,

car�

însă

nu

decit Jnteresele sale strîmte, personaJe,

şi

n-a voit să se

grav crea pentru ţară.

gîndească

ce

precedent

Din cauza evenimentelor po1irtice in
morţii

sale

un<:!d mari
carul

tragice,

Grigore

al

I I I-lea

părţi dli n populaţia ţării

Enachi

Kogălniceanu

acest dom n la t01a1te,
va purta. . .

Nu era

tul ce grăda era

i-a

plin la

n u şi-a da�

făcut

s-a bucurat

şi

era

lăudat

următorul
înYăţaJt, ştia
de

de

Lui Grugore

imprăştlieltol"liu , toate sămile

grăit

seama. sau nici

centrul cărora a fost, ca şi a

Ghica

noastre.

m inte,

în

Yedea

către

simpatia

Ghica croni

portret :

,,Intreg

toate trebile
le căuta.
toţi" 74•

era

cum le

. . si cuvîn

In

�mintirea

morţii l ui toogice s-au scris şi versuri 75• Pe lîngă aceasta evenimentul,
6P

L.

Baidaf, op. cit., p. 102.
Ibidem, p. 104-105.
7 1 Ibidem p. 106-130.
7 2 In asemenea afaceri interne turcii nu se amesteca u decit la cerere.
Un firman . de întăritură pentru moşia Trifeştii, confiscată
73 Sever Zotta ,
după uciderea lui Grigore Ghica voievod, în " Revista istorică", an. XIV, (1928),
nr. 1-3. p. 53-55.
74 M. Kogălniceanu, op. cit .. voi. III, p. 252.
C. Negruzzi, op. cit. p. 63,
75 Ioan I. Nistor, op. cit., p. 426-437 ; Iacob
şi urm.
7D

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

1 12

N. GRIGORAŞ

12

------ ·----

adică asasinarea sa, n fo9t cons-emnalt
cărţi de cult, calendare etc. 76 •

in

numeroase

insemnăr>i

�

După acest traguc sfîrşit poporul nostru a instituit un adevărat
cult al lui Grigore Gh:ica, caHfi.cîndu-1 ca domn ,,puternic şi ves
tit". In revista "Convorbiri ]literare" din 1 mart1:e 1 8 75 Iacob C. Ne
gruzzi a publicat ,,StihUJirea Domnului Ghica Vodă" după un manu
scris al unUJi ieşean bătrîn 77 , deşi Mihail Kogălniceanu a susţin ut că
aceste versuri ar fi opera lui Enache Kogălnicean u 73•

Monumentul funerar al lui Grigore al III-lea G ll ica.' ·
Datorită acestUJi sfîrşit tragic ş i atitudinii. avute faţă d e acţiunea
�mperiului Habsburgk, poporuf nostru i-a păstoot amintirea, �nstitu
indu-i un adevărat cult. Astfel, in j ocul anului 1860 Gheorghe Asach �
a propus să i se înalţe o statuie, al cărei proiect l-a şi făcut cunoscut
publicului.
Proiectul lUJi. Gheorghe Asachi il reprezintă pe Grigore al I II-lea
Ghica ca un bărbat voin�c, in picioare, îmbrăcat in co!:Jtum de cere7 6 Pe un Minei a lunii septembrie s-a notat : "Să se ştie cind au tădet !turcii
pe măria sa Grigore Alexandru Ghica Voievod in Eşi, cu vicleşug, un spurcat de
turc capegiu, în casele de beilic, la Vieil.etu 1 777, octombrie 1 , dUIITln
li ecă Sipl"e 1 uni,
ca la două ceasuri de noapte" (Stoica Nicolaescu. Cum a fost asasinat Grigore
Ghica, în "Adevărul" ddn 8 noiembrie 1927). U111 alt a111onlill11 .consemna pe Ulil. C'3JI.en
dar W"mătoarele : "La let 1 777, la zi 1 octombrie, duminecă spre luni, la cinci
ceasuri din noapte au tăiet împăratul turcesc pe Grigorii Alexandru Ghica Vo
ievod, fiind domn in scaunul Moldovei, trimiţînd un capegibaşa din Ţarigrad, şi
cu înşelăciune 1-au tăict la casele din Beilic şi capul 1-au trimis la Ţarigrad, iar
trupul s-au îngropat la Sfeti Spiridon din Iaşi" ("Cercetări istorice", an. II--III
( 1 928), p. 125, nota 1). O altă notă, ceva mai completă trelatea.ză : "Let 1777 în 1 a
lui octombrie de cînd au venit w1 capugi-ba.şă cu porW1că de la Poartă şi au ma
zilit pe Grigore Vodă Ghica, şi la trii ceasuri şi j umătate din noapte 1-au tăiet
la casele din Beilic . . . Şi au şezut turcul in Eşi o lună şi j umătate. După ce s-au
dus capigibaşa imbrihor Carahigiorzadea Ahmed-bei u la Ţarigrad au venit altul la
rămăşiţurile lui Grigore Vodă Ghica (N. Iorga, Din originile politicianismului
romdn, p. 371). Pe un vechi minei al lunii septembrie se află urmăitoarea insem
nare : "Să se ştie cînd au tăet turcii pe măria sa Grigorie Alexandn! voevod, in
Eşi, cu vicleşug, un spurcat de turc capeg.lll , în oasele de beiliic , La văletu 1777
octombrie 1, dwninecă s�e lrund, oa La două ceasuri de noapte. Şi inlbr-acea zi
au fost şi zăefetul 111emţăsc la Cernăuţi şi roată tnOaJpte, OÎil1d au jurat pe toţi
oamenii, ce s-au aflat supt stăpîndrea lor 1777 oot(ombrde) 1, dumi111ecă spre lUill i .
Şi luni au inceput a cădea ceaţă ca fumul pe pămînt şi au fost tot fum pînă joi
dimineaţa şi apoi S-anJ răclicat acea 111egrură. De asemenea, Ull1 calendar a.l fami
liei Sion, pentru acelaşi eveniment are W"mătoarea Îlllsemnare : "La let 1777 la zi
întăi oct(ombrie), dwninică spre luni, la cinci ceasuri din noapte, au tăet impă
rat(ul) turcesc pe Grigori Alexandru Ghica voevod, fiind domn in scaunu Mol
d.ovii, trimiţînd un capigibaşa din Ţarigrad şi cu inşelăciUille 1-au tăet la casile
de beilic şi capul I-au trimis la Ţarigrad, iar trupul s-a ingropat la Sfeti Spiridon
din Iaşi" ("Cercet� istorice", an. II-III (1926-- 1 927), nr. 1, p. 105, nota 1).
n M. Kogălniceanu, op. cit., p. 252.
78 Iacob C. Negruzzi. "Cîntecul sau stihuirea" lui Grigore Ghica Vodll", în
"Analele Academiei Române", Mem. secţ. literare, seria a II-a, tom. XXX I I,
( 1 909-1910), p. 671 ; M. Kogălniceanu, op. cit., P. 275-295.
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ProieclUJl

monumen

tului hri Grigooe al
ni-lea
de
Ghioa
Gheorghe Asachi.

moDJi.al, cu mina dreaptă nidicată. In stînga lui o femeie în costum
naţional
care reprezenta Moldova - cu genunchii îndoiţi şi mîi
nil-e impreunate, expl'limînd durerea pentru teritoriul răpit Pe soclul
-

.

statuiei, în centru, se observă
bani de la un general austriac.

un

demnitar tu:rc primind o pungă de

Datorită imprejurărilor e.rterne,
propunerea
şi
pral e c: tul l ui
Gheorghe Asachii nu a putut :ru acceptată de o:flicialităţile
timpului.
D e ahia in anul 1 8 7·5, cînd s-a impHnit o sută de ani de (La încheie
-

Convenţiei turco-aus'tri:ac2 prin care Poarta a cedat
Imperiului
habsburgic o parte dJn t�l"'itoriul Moldovei, la un apel al lui Mihail
rea
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Kogălnicean u, Consiliul municipiului Iaşi a luat hotărîre•• de a se
căuta şi determina locul din Beilllc unde fusese imobilul în care a
fost asasinat GrJgore Ghica 1al II I-lea şi acolo 'bă i se înalţe un monu 
ment. S-a constituit o comisie compusă din Mi hail Kogălniceanu, Va
sile Pogor, Dimitl'lie Gusti şi Alexandru Lambrior. Efectiv au lucra:t
doar Vasile Pogor şi Dimitrie Gusti .
Ei au întîmpinat însă mari greutăţi în încercarea de a găsi .,ade
văratul loc(( pe care fusese construit "I3"!ilicul", deoarece documen
tele fuseseră .luate de călugărid greci de la fosta mănăstire S f. I oan
Zlataust, căreia îi aparţinuse terenul. Vasile Pogor ş i Dim itr� e Gusti
au încercat să determine terenul mnintlft, după mărturiile celor mai
în vîrstă proprietari dimprE'j Ur. Unul dintre ace�tia a declarat câ
faţa caselor de conac era cu două rînduri", d"!ci cu etaj şi .,da"
dică era orientată) spre est, avea patru ferestre şi că prnn anii 1 8 1 5
sau 1 8 1 9 s e mai observa l a o fereastră "şirloi d e sînge" care, af.i rma
el, "ar fi fost de al lllli Ghica Vodă tăiat de turai". Alt locuitor din
Beilic a aflirmat de asemenea că i mobilul avea un etaj la care !'C
ajungea urcînd şase sau zeoe tJrepte, un ,,cerdac lung pe sub care se
vedea rînduJI. de j os al caselor" . Un colonel bătrîn a declarat că un
fost viz�tiu al său - decedat
!i-ar fi spus că văzuse şi el "singe
pe peretele oaselor dJn Beilic", evident că ,,de al lui G hica Vodă�( .
Vasile Pogor şi Dimitrde Gusti au apreciat în raportul lor, depus la
Primărie în ziua de 19 februar"ie 1 8 75, c:ă din octombrie 1 7 77 şi pînă
în 1 8 1 9 trecuseră 42 de ani , ,�interval în care, cu tot stilul arhitec
tondc al timpului, cu streşini lungi şi la!te de stînjeni, apărătoare de
soare, ploai•e şi rui.nJSoare şi vî10Jt nu se credea a fi rezistat, mai ales
că poate şi grijitul caselor a reclamat tragerea cu va'r a bădănălei
peSte acele pete sîngeroase".
I nteresante sînt, i nformaţiile altor loclllitori din Beilic, care a u
afirmat că "lîngă Conac", �egat printr-un coridor de scînduri, se a n a
Ieredeul turcesc şi "ogeagul", adică "cazarma t urcilor", în care pu
teau f\ cazaţli 200-300 de ostaşi. Un preot în vîrstă de 73 de ani,
fost în!�rijitor al mînăstilii i Barnovschi cînd avea 1 9 ani, deci in 1 8 2 1 ,
a decla1 at c ă "după înfrîngerea eteriştilor" turdi a u adus od�tă cinci
"volintir\" greci la Beilic. El a văzut cum unlllia dintre aceştia, un
turc i-a sfărîmat capul cu un pilug, iar ceilalţi au fost .tăiaţi cu să
biile şi clidavrele lor aruncate "sub cerdac". Preotul amintit a spus
că a pliivit scena, împreună cu alţi doi "băetani", din uliţa unde se
afla grădina bisericii Barnovschi .
Fiindcă locuitorii dJn Beilic chestionaţi n u a u fol'lt de acord asu
pra locululi unde fusese limobilul în discuţie, Vasile Pogor şi Dimitrie
Gusti au propus ca monumentul comemorativ să fie plasat în centrul
pieţii libere din Belilic, care era înconj urată de o grădină mică. Ei
au depus la Pll'i·tnărie, odată cu raportUl discutat şi un pilan al ame
najării pieţi.Ji din Beilic 79•

(�

-

79 Arhivele St. laşi, Fond Primărie, dos.

m.

68/1875, f. 26-27.
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Mon umeni!Jul frunerarr llui Gtr. Ghica dilll Bei<l.!ic. Deta.!ldu .

Consiliul municipal al Iaş ul ud a hotărît ca pe l ocul indicat d e
m o n u me n t funer-ar
VaSiile Pogor 'Şi Di m i·wi e Gw'lti s ă fi e pl as at un
0
de m a rmoră 8 , in forma unui sarcofag,
nu o s tatuie . cum propu
sese G heorghe AsachL PJesele co m pon ente 1ale monumentulUJi s-au
ad us in Iaşi la 20 aprHie 1 875 şi s-au montat pe un postament cu
trei trepte, pe locul !indicat de Vasile Pogor şi
D:mitrie Gusti 8 1 •
"Sarcofagul", în oare probabil s-a intenţionat să se a�eze osemintele
lui Grigore al III-lea Ghica - s-a re n un ţat însă la această !idee este acoperi t de o pl acă de marmoră pe care s-a sculptat stema M ol
dovei şi următoarea inscripţie : ,,In ami nt i rea lui G r i gore Ghioa V.V.
ucis de tw-ci la 1 7 77, luna octombrie", .i ar pe partea estică "Ţarta re
cunoscătoare. A protestat contm luă·ni i Bucovinei" ; pe partea sudică
stema de atunci a României, i ar pe cea v estică : " A ceastă piatră s-a
rudicalt de către ConsiLiul comunal Iaşi in anul 1 8 75, octom brie 1 " .
Ceremonia dezveli rii s-a fixat pentru 1 1 mai 1 875, dar s-a amî
nat din cauza al egeril or parlamentare 82 • S-a fixat ulterior p en tr u
această ceremoni•e •data de 1 octombrie 1 875, unnind oa pmă atunci
in jurul monwnenltulud să se amenajeze o "grădină publică��.
Festivităţile de la 1 octombrie au început la orele 9,30 pri n tr-un
serviciu oficiat la Miltropolie, de unde autorităţile civile şi mihtare.
in sunetul clopotelor şi muZ'ioilor m!ilitare, au parcur-s ·u n număr de straz [
pî n ă au ajuns in BeiLic. Aici, lîngă mO!llrument, acoperit de flori, a >luat
cuvintul Nicolae Gane, primaruil oraşullui şi Mihail Kogălniceanu, Va
sile Alecsand1:1i urma să citească o poezie oca2Jională, dar nu se ştie
80

81

Ibidem, f. 23.
I bidem, f . 11 .

82 M. Kogălniceanu, în Opere, tom. I, f. 709.
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Bustul
III-lea

Storck.

lui Gl!'ligore
al
G hi ca de Fr.

din ce motive nu o part:Jicipat 1a solemnitate. A urmat la cuvînt cirt;e
un d elegat din fiecare j udeţ al ţăriti şi unul din teritoriul ocupat de
austrieci. La urmă s-au depus lîngă monument "cununi le" comemo
rative pregătite anume 83• După terminarea festivităţii s-au distribuit
săracilor un număr de 790 pachete cu carne, în greutate totală d<:!
395 d e ocă şi împărţit 1 2 5 tablouri cu chipllll. lui Gnigore Gh!ica 84• In
timpuL ceremoniei monumentul a fost acoperit cu o pînză neagră 85•
Intr-un manifest redactat de profesonii Nicolae Ionescu, G. Mîr
zescu, Al. Gheorghiu şi colonelul N. Iamandii se spuneau următoarele :
"Mormîrutul lui Grigore Ghica să spună lumii întregi că corupţmnea
şi asasinatul nu sînt titlurile legitime cu care un lmpe:rfiu (autorii se
EJ Arhivele st:iaşi, fond şi dosar citat, f. 23 şi 29.
I b i d em, f . 1 30-139.
as I bidem, f. 138. Cheltui elile ceremoniei s-au urcat la suma de 2049 lei şi
UG bani.
u
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Monumentul fune·rec

refereau la Imperuul
lizată" 86-

86

şi bustn.tl

lllli

Gr:igore al III-lea Ghica_ Sitare actuală

habsburgic) se

poate glorifica

Ibidem, :!. 86.
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ceremonie m l c m n ă , de amploare n aţi o n al ă, urma să fie orga
pent.ru ziua de 1 octombr:ie 1 877, deci 1a î mpl�ni rea unui se
la asasinarea Jui Grigore al I II-lea Ghioo, dar din cauza Răz
pentru Independenţă s-a făcuit o sim pl ă procesiune la monu
ment. La 1 octombri� 1 876, î n
cadrul unei ceremoniii
speciale s-a
a ş ezat lîngă monument o c ol oană de marmoră pe care s-a plasat bus
tul domnitorului asas·Lnat, lu c rat de scu lpt 01l'll l Fr. Stol'Ck 87• Tot in
acest an monumentul a fost î n conjurat cu un
g11ilaj de fier, care
avea cite o portiţă pe fiecare latură !;Oi în acelai?i timp terenul din
jur s-a amenajat ca grădină publ i că.
O perioadă de timp. ani de-a rîndul, la :fiiecare 1 octombrie se
comemora j el'tfa lllli G r�g o re al I I I -lea Ghica. deoarece - cum scria
N i co l a � Iorga - "comemorănile îşi au ro9tul Lor patriotrlc şi cetăţe
nesc de şcoală a mu1ţimi� - căci el e pri�ejuiesc o reculegere solem
nă de cugetare pi oasă, de bucurie demnă de recunoi?tinţă şi de spe
ranţe" şi "cu cit un popor se i n călzeş·� mad adînc în m asele sale de
amintiri fixate astfel cu atit poporul acesta are mai m ultă conştiinţă
de sine". Din cooză că monumentuO., co>lc�a�na şi bustul 'au fo st de1.:2'rio
r:·.te in timpul!. război'llllui, P.I1imăria Mun:ieipiului Iaşi a dispus in an ul
1 973 ca să fi.e rest,aurate şi să se lucreze şi plaseze un nou bust.

O
nizată
col de
boiului

Anexă

Domnule Primar,
La ad resa D-voostre oc. 609 cu care ne...aţi i m'li.tat de a descoperi
locul caselO'r de Oonacu a tuii"ci lor oe şedea în Beilic, unde s-a tăiet
capul lui lliigo're Ghica Vodă, avem onoarea vă supune resultatul in

vestigărilor noastre.
Descoperirea adevăratul'llli loc IC!!l acestor oase, d eşi s-<ar părea a nu
fi aşa de grea, totuşi este mai mult decît se crede,_ căci n-am putut re
curge decît numai la memoria cetăţen,ilor celor mad bătrîni, fiind că do
cumentele terenului ce aparţine St. Ioan lipsesc total, l uîndu-se de pă
rinţii călugări greci. lată dar ştilinţele ce am putut culege şi pe care
după natura lor le împărţim in grupuri : de apusu, de mează-zi şi re
s erit .
1. Gru pul d e apusu.
1 . D. Iani Sinnios omu bMrlnu, La 70 de ani, s·ingu[", numa D-sa
spun e că, casele de conacu au fost la apusu pieţei de azi, paJI"cela 7, teren
ce acum aparţine D. I ancu Cor-jescu şi unde a şi inceput •a zidi casa.
D. Sinnios zice că f,aţJa caselor de Conac era cu două rinduri, da spre
ră să�it avind patru ferestre şi că la 1 8 1 5 sau 1 8 1 9 la una din ele ar
fi văzut un ş i rloi de sînge care spuneau că ar fi fost de a lu i Ghica
Vodă tăiet de turci.
Arătarea des-pre această localizare nu s-a putut constalta căci cu
d eschiderea lucrului in •astă primăVlară D. Corjescu croind fundamentul
caselor sale au mers in mai multe rîn duri şi nu S-<a desooperit nici o
87 Ibidem, f. 158-205.
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urmă de
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temelie yeche, deş i săpătura în m a i multe locuri fu pînă la o
de doi şi mai bine de stînjeni. In sprij i nirea sîngelui văzut de

D. Sirmios s în t şi spu sele D. Colonel Dimitrie Midescu (Popescu) d in
j udeţ ul Vaslui , cu care luînd vorbă d es pre aceste case, zise că un bătrîn
vi z i t iu de la moşia sa, încă ele mult (acum fiind mort) îi spunea că fiind
în la.5i ar fi văzut şi e l sînge pe pă retel e ca sel or d in B eili c s îng e ele a
l u i G h i ca Vodă. Aratorea D. Si rmios e greu de crezut , fliindcă tăe'l·ea
;J rmă la 1 777 l un a octo(mbrie) şi pînă la 1 8 1 5-1 8 1 9 sunt 38 sau 42
ani, in ten al u i n care c u tot stilul arh itecto n i cu al timpului, c u streşi n i
l u ng i şi late ele sti nj e ni apărătoare de soare, ploaie, ninsoare şi v în t
n u se credea n fi rezistat, mai ales că poate şi gri jitu l cas elor a recla
mat tragerea cu varu al bădă nă le i peste acel e pete sîngeroase.
1. Grupul de meazi-zi.
1 . D. Panaite P apazo g l o î n vîrstă de peste 80 de ani , merg î nd la
faţa locului zice că îşi aduce foarte bine aminte că casele cele de Conac
mari erau în partea despre ameazi-zi , mai in faţă de parcela de pe
planu 2, 3, 4, 5 şi că D-sa ar fi văzut si n ge pe u n perete, eară că la
feredeu l turcescu, de acolo s_,ar fd pereduit de mai multe ori .
2. D. Toader Sion, om bătrîn şi D-sa zice că tot in această parte de
nmeazi-zi se aflau casele mari, eară unde este ograda caselor D. Zagu
ra, pa�ela nr. 1 , s-ar fi aflat ogeagu lu adecă caserma turcilor.
3. D. Panaiti Ismirliu şi D-sa s pu n e că tot in această parte se aflau
c ase l e cele ma ri şi ca copil se j u ca pri n ruin ile lor.
4. D. M i h alac h i Iaeri u , ele pe s te 68 a n i şi D-sa spune că tot in
această parte se aflau casele.
5. D. J acovach i Biucliu, omu pest e 70 de ani şi vecin , proprieta
r i u lîngă B ei l i c (care astăzi vendu terenul său D. I ancu Corj e� u ) tot
,

·

,

,

.

la faţa locului spusă că casele se afLau in parte<a de a m iazi-zi.

6 . D. Colonel Alecu Guriţa şi D-sa bătrinu, tot la faţ1a locu l u i
spuse că casele erau la amd·azi-zi.

îi

7. D. Mendel Haham la 60 de ani ce a ş ez ut pe la Beil ic spune că
t o t la amiazi-zi era u casele.
8. D. Strul K eh� ă de 72 ani în anul 1 845 cumpără locul , parcela
nr. 3 ş i începînd a săpa a dat de temelii vechi din care a scos piatră
iară parte le-+a lăsat zidind peste ele oasele care la 1 873 le-a vindut vă
duvei Alta Z ilb erberg , că asemenea temelii a găsit şi D. loSiipovici cind
ş-a făcut casele ·alăturea cu el, în două ri nd u ri , astăzi proprietaJtea D.
Că pi tan Anghelescu, pe plan parcela nr. 2. Tot el ni spune că în fundul

pentru o latrină, 1a o adîncime de l t:2 stin
mai putut săpa, de bună
samă a feredeului sau al u n or [atrine ; eli. pusă două gri n zi asupra bortei
din boltă şi astupă desfu n d ă tum cu pămînt, făcîndu-şi mai departe la
ogrăzei

jeni au

sale pui nd să sape

năbuşit o

putoa•re incit lucrători i lll au
-

trina ; de la veniTea D . Căpitan Anghelescu o strămută mai spre apu
sul ogradei. Prin urmare zice că casele de Conac s-<ar fi aflînd pe partea
despre amia zi- z i a B eilicu lu i.
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9 . Părintele iconom Dumitru Andoni de la Golia, bătrlnu de 78 ani
spune că tot la ami•azi-zi fu casele.

10.

sele.

D. Ion Duca de 78 ani zice că tot la 18JT1iazi-zi fu casele.

1 . D.

Costachi Oasoni

7 3 ani zice că tot la ami!azi-zi fu

de

ca

1 2. D. Leib Şu1im bătrîn de 80 anii, fiu de oroitoriu care şedea în
Beilic la 1 8 2 1 şi lucra turcilor s!Jrae (părintele său), avind casa în faţa
poartei Conacului, s pune că tot la amiazi-zi. erau oasele mari turceşti.
1 3 . Aceste patru din u rm ă persoane fură cons ult ate -i.n
III. Gr·upul de răsărit.

17.

a p ri l ie

.

1. Pări n tel e iconom Vasile Arbure îngri j i torul de astăzi de la mă-.
năstirea Barn ovschd, pe la 1 82 1 e'I1a de 1 9 ani şi se afLa clisi:aJI'h la
această biser i că u n d e s-.1 aflat pînă astăzi şi este în vkstă de 73 ani.
Sinti i a sa spu ne că ·casel e mari de Conac se afl au }a răsărit, parcelele
8, 9 , 10, 1 1 , 12, 1 3, 1 4 şi 1 5 . că după infringerea eterd.şt.ilor de către
turei , pri n zînd prin ţară volintiri s e aduse odată cinci dintre aceştia la
Beili c. unde patru turci mustrîndu-i cumplit, i se repezi unul din ei cu
un pilugu şi lovind pe un grecu, pHugu i i intră pî nă in gi-tu căzînd
mortu, eară pe ceilalţi cu săbiile ii tăiară turcii svirlindu-i sub cear
d acul caselor. Această � cenă crudă părintele o prive a din uiiţa un d e
acum e grădina Barr-novs·chi, şi se afla cu încă doi băetani .

2. Pări n tel e iconom Ioan Picionnan de la biserica Sf. Ioan Gură
de Aur den Beilic, în vîrstă de 85 ani s pune că oasele de Conacu a
turcilor se •afla în partea d espr e răsăl'it, parcelele 8, 9, 1 0 , 1 1 , 1 2 . 1 3, 1 4,
şi 1 5 , că fata oaselor des pre apus, ocupînd tot terenul amtat, şi că de
la case conduceau două mari şi lungi coridoare de scînduri, cătră fere
deu şi căkă latrine, că feredeul venea spre bh:olăria de •astăzi a D-nei
Maria Burchi, adeca alături cu casele D. Zagura din partea de amiaz i-zi.
3. D. Iancu Constantin, comerciant localu, in vîrstă de 75 ani, adu
cîndu-1 cn trăsura la fata locului au a<răta1: că cas�le de Conacu erau
la răsărit, parcelele 8 , 9 , · 1 0, 1 1 , 1 2, 1 3, 1 4 şi 1 5 şi că in capăt era fe
redeul şi alt e încăperi.

4 . D. Haim L eiba în vîrstă de 80 ani, locueşte în pă'l"ţile Beilicului
din copilărie, 1 8 ani au şezut în casele Agă:i Manolache Radu (astăzi
Avramica Hofman) el ni spuse că casele de conac a lui Div,an Efendi,
a căpit ă ni ei .turcilo!r se afla spre răsări,tu, lîngă drumul Bucşinescu, nu
mit şi Tmpe2l::m oa , după un actu ce ni s au ară·tat de D. căpitan şi
medic Chisevid , azi st r . Iancu. Că aceste cas·e �au cu un rindu, dară
....

ridicate naltu că .te sui•a şase sau zece scăni, că avindu un cerdacu lungu
pe sub care se videa rîndul de josu sau din pămînt al oaselOT şi că

aceste cas e se întindeau de la dugheana de astăzi a răsposatului Ca

ramfil, parcela 8l,� 9, 1 0,

1 1 , 1 2 13, 14
,

şi 1 5 şi că feredeul se af1a unde

este acuma bivolăria D-nei Maria Burchi, mai visa'V'i de poarta caselor

sale, adeca între actualele case a D. ZagtiTa şi acele a D....nei Clemanti,
foste Zoe şi din timpul turcilor a lud Caliarhi, pronumit Turturică (oare
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case Clernenti, cu locul · lor merg pînă in oapăitul . stradei Smeu, ce dă
în strada Spitalului Militar numită Bucşinescu). A·cest federeu făcea
par-tea sud-estică a Beilioului. D. H alim ni mai spune că pe pareela 1 4
c e acum e slobodă, cu cîţiva ani în unnă D-sa avînd locul pail"Cela 1 3
şi nînd a face zidke a dat p este o larti'Iină foarte m&e ce vine nu prea
. departe de strada Smeu ş i a părăsit-o. Tot D-hri spune că casele vă
danei Hinda; parcela 1 3, făcîndu-se, a dat peste temelii vechi, şi că
dacă din co l ţu l lor s-ar săpa spre str. Ghli!oa Vodă încă s-a dat peste
temelii; asemenea zice că' · oasele de Oonac nu incepeau tocm-ai din colţul
uliţelor Smeu, Beilic, ci de V-'1'0 doi stinjeni mai năuntru.
A fară de persoanele pînă aici enumernte 'am mai întrebalt şi pe :
a. D. Dorneanul, bătrîn · la 90 ani, dară D-sa fi�nd bolnav în patu
ne-au spus multe d e pe ahmci şi bolnavu de la 9 seprembrie, slab de
tot, i Iu peste putinţă a-mi da ştiinţi corecte ce se ceru. La faţa locului.
b. D. I·ancu Zagura . la care am mers spre a lua lămurnri 1-<am aflat
bolll'Cl'V în patu şi zice că nu 'Ştie nimica, :f.ii'ind venit în Iaş i la 1 829.
c. D. Alecu Balica întrebat fHnd zice că nu ştie nimica.
d. D. Alecu D. Ghica şi D-sa răspunsă că nu ştie rumica.
Din arătăi"ile tuturor Do mnilor enumera'ţi rămîn două părţi, la apre
ciere , partea de r ăsă ri t şi amiazi-zi, căci cea .de apus, prin zid1Tea oa
s elor D. Corj escu, căzu de la sine. Terenul d�ă de răsă·rit şi amiazi-z:i
îşi dispută anoarea nenorocirei lui Gliri.•oa Vodă decapitat, însă şi unul
şi altuil. prezintă, de nu in totuil., da:r mai aleş în parte, probe despre
· fiinţa oaselor prin vechile temelii descoperite. Aserţiundle însă a per
soanelor crescute şi trăite acolo timp indeliU.'Ilgat şi unii fără întreru
pere, ar bal an s a mai mult pentru partea de răsărit.
Adevamtul locu, siguru nu-l putem fix-a, rămîind ca încă prin cer
cetări şi poate săptăuri se se cl.Jis,copere. Da10ă partea de răsărit şi ami1azi-zi
amîndouă prezintă fundamente, aceasta e prea natural, că după spusa
mai multor martori ocul•ari de Ja 1821 şi încouce, adeseori în oasele
de la Beilic se af l a u cîte 200 şi peste 300 turci, cu cai la ogeagu sau
casarmă şi c[t p ri n urmare trebuia să fie multe încăperi. Fiind dară
că adevărata casă de tă er e a Domnului nu se poate afla şi că terenul de
răsărit şi amiazi-zi e aco perit de zidiri mai mult sau mai puţin solide
şi parti.cul,are, apoi socoti m ca peatra comemorativă să se pună în mij
l ocu l pieţii libere, in centrul fixat de pe alătumtul planu, lucrat de
D. ing1ne[· al Comunei Alexandru Cocianowsk:i, pe oare se vede şi plan
tal'ea unei mici grădini înconjurătoare mcmumentului, avînd de jur im
prejur locu liber circulaţiunei proprietar.iloc vooiDi.
Ace•astă lucrare a investigărilor noastre dimpreună cu p1anu pieţei
Ghica Vodă (Beilic) avem onoare a vi-I presenta.
Primiţi D. Primar încredinţarea distinsei stime ce vă purtăm.
·

.

(ss) V. Pogor

(ss) D. Gusti
Domniei Sale
D. Primariu al Muillicipiulu1 Iaşii

19 aprile 1875

Arhivele statului Iaşi, Fond Primărie, dos. nr. 68}1875, f. 26-27.
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LE ,.BEJLIC" A IASSY ET L'ASSASJNAT DF. VOIEVODE
GRIGORE

III - EME GH IC�I\

R e s u m e
Des les dPuxieme decennies du XVI-eme siecle on a impose aux voievodes
moldaviens l'obllgation de loger provisoirement les etrangers en passant (par
Iassy) ainsi que les dign itaires turcs envoyes avec divers dispostitiOirui de la parte
de la Porte Ottoman. A cause de grves inciderms avec les habittants evacues de
leur maison. on bâti entre 1 703-1 726 un i mmeubl e , narrun e "les maison de bcilic"
pour l 'hebergement des dignitaircs turcs et leur compagnon venus a Iassy.
Le .. Beilic;' et.ait adrni.ndstre par un .turc nomme ",pornaa- b aşa " et ' 5� sub
alternes engajes parmi les habitants qui oonnaissent la langue turque.
Apres h conclusion de la paix de Kuciuk-Kalnargi (le 21 juillet 1 774), pour
la deuxieme fois, Grigore I I I-eme Ghica a ete no mme le voievode de la Molda
vie. Il a averti la Par.te que les genera.!es de Maria- Tereza ont O<X:upe, dans l'in
tcntion de l'annexee, la partie de nord de la Moldavie, j usqu'il Roman et Boto
şani. Sans tenir comte du pr6t.et du voievodle, le 12 mali 1776 la Porlte a
la convention par laquelle elle cedalt nux Ha.bsbourgs un .territoire de 10.000
En meme .temps, la �te a dec.id e le �l�erlot et l'assasi.nat de Gri·goire
I I I-eme Ghica, reclame par les mlinistres de Mian:a-Tereza. Ca fu la mission d'Ah
med aga Hissarli, qui est arrive ă Iassy, l'apres-midi du 30 septembre, avec 40
oompagnons. Ahmed-aga, s'pst instalJe â Beilic et un.e maladie contre!aite, il a
invite le volevode pour lui communique certaines dispositions de la parte du
sultan. Quand le voievodc este entre dans la chambre d'Ahmed-aga, plusieurs
tJuir'cs l 'on t atlt·aque et iJ fut decapi:te le lllWt 1 -er-2-eme octobre 1 777. Une regence
fut designee pour diriller ks affaires publiques.
in 1860, Gh. .1\sachi a exoige Jl.'l cons!irucL!on d'tm !T'onurnent du voievodc
G ri gore Ghka <i Ias.o:y. A l'appel de Mihail Kogăl1111ioeerun ru, au mois de rn.ors 1875
le Conseil m unicipal de Iassy a decide de fi xer, avec precision, le lieu de l'assa
sinat ciP GI· i �:; orc Ghica, et de y erigcr un monument commem orat if et un buste.

s,i.gne
krn2.
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ACTIVITATEA LUI IGNAŢIU ŞTEFAN RAICEVICH,
PRIMUL CONSUL AL AUSTRIEI IN ŢARILE ROMANE (1782-1786)
STELA

MARIEŞ

Expansiunea teritorială a Austriei în secolele XVII-XVIII pe sea
ma Imperiului otom8111 intrat in decadenţă a vădit cu pregnanţă ambi
ţiile acestei·a de dominaţie polHilcă şi eoonomi>Că în sud-estul european.
Politica externă ofensi'Vă a monarhiei habsburgice s-a imbinat cu ex
paiilsiunea co merc ial ă in spre 'Jiu rei•a europeană şi Leva'lllt . Războiul
victorios cu Turci i dintre an ii 1 7 1 6-1 7 1 8 , inchei•at cu trntatul de pace
rle la Passarowi•tz ( 1 7 1 8), a strămutat gMniţele I mperiu lui in spre sud
est, prin cuceri•rea B an:a tu lui Timd�oaTei, Ol ten iei şi Serbiei de Nord,
deschizind, totodată , vaste perspectdve .comerţu l u i austri•ac. Convenţia
rle comerţ şi navi gaţie, inchei•ată in aceeaşi local•it:ate, la 27 iulie 1 7 1 8,
a pus bazele comerţului austriac in ţările de sub dominaţia Porţii, asi
gurind sup uşi l or imperiali depl in a l ibertate de comerţ în I mper i ul oto
man şi Hbertatea navigaţiei pe Dunăre (n u însă pînă la vărsarea ei i n
Marea Neagră).

Pen tru apărarea intereselor sale economice, Austr.ia a i n s�is în
com-enţia de la Passarow:itz (art. 5) dreptul de a numi consuli , vice
consuli , dragomani şi agen ţ i în toate port u ril e sau centrele comerciale
ale lmperiUJlui otoman, chiar şi in acelea in care nici un alt stat euro
pean nu avusese pînă atunci un reprezentlant co n sular 1• Austr.ia însă nu
a făcut u z de acest drept, în ceea ce priveşte ţăr.ile române, decit abia
du pă crearea precedentulud. rusesc.
Conştientă de importanţa pol·itică, str�gi că şi economică a ţări l or
române in cadrul Imperiului otoman , Rusi.a a numit, in baza tratatul ui
de la Kuci:uk-Kla.inaii"gti ( 1 7 7 4), primii coosu.li In Bu� ureşti şi la�i. După
exemplul Rusiei, Austria a numit, in anul 1782, un agent în ţările ro
mâne, in persoana fostulu i secretar domnesc din Ţara Românească, lg

naţiu Ştefan RaiceV'ich.

1 D. A. Sturza � C. Colesou Varotâc, Acte �i documente
Renaşterii Romdnie i, vol. I, Buooreşti, 1900, ;p. 43---45 .
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2

Stabilirea unui consuLat austriac în Principate, �aţă de care mo
narhia habsburgică a manifestat coostant 'tendinţe aneXIiorndste, prezent.a
2
o deoseootă însemnătate pentru obiectivele politicii orientale austriece •
Acesta trebuia să fie un punct de obS€'I"VIaţie şi informare a diplomaţiei
austriece în s ud- estu l Europei şi, în acelaşi timp, un avanpost al pene
traţiei comerciale austriece la Dunărea de Jos, în Bailcani şi în bazinul
Mării Negre. Se adăuga necesitatea con:breloarării oonouren ţei economice
ruse şi prusiene în ţările române. Despre lgillaţiu Ştefan Raicevich, cel
oare avea să devin ă primul consul al Austriei la noi, se cunosc puţine
date biografice. Era raguzan de origine 3 • Din motive neewlOsţUte îşi
părăseşte yara 4 şi vine după pacea de la Kuciuk-Kai1111argi ( 1 774) l::r.J. Ţara
Românească, unde, d upă pl ecarea abarte1ui Bancini, devine secretar pen ..
tru limbile europene al d o mn ulud Alexandru Ipsilanti şi perceptor al
fiilor acestui1a 5•
Era un om luminat, ca�·e făcuse studii medicale şi profesase medi
cina 6• Fire întreprinzătoore, Raicevich se ooupase un timp in Ţara Ro
7
mânească şi cu comerţul de vite, lînă, mie<re, ceară • ,.Negustor de pro
fesie -- s crie N. Iorga, despre autorul lucrărid .,,Osservazione storiche,
naturale e poHtiche intorno la Valachia e Moldavia" - Raicevich is
prăvi ca diplomat, t•recînd prin cărburărie" 8 •
In oalirtate de secret& al domnului Alexandru Ipsilanti, Raicevich
î ndeplineşte în mai 1 775 9 o importantă mis iun e politică pe lîngă am
basadorul exwaordinar al Rusdei 1a Constantdnopol, N. V. Repnin, pe
lîngă cea ap&entă de însoţitor al acestui'a din urmă în călătoria prin
Ţaru Românească 10•
La sfîrşitul lunii decembrie 1 78 1 , cînd fiii domnirtorului Ţării Ro
mâneşN au fugit în Transil\�ani,a, refuzînd să se mari întoarcă în patrie,
Raicevi1ch a fost împuternicit de Al. Ipsilalltti să ceară extrădarea lor
1
de la genei'alul comandant al Tm:nsHvarniei, baronul von PITeiss 1 • Din
cauza refuzului beizadelleilor de a se înapoia la căminul părintesc şi a
continuări i drumului lor pînă la Viena, secretarul domflitorului fu ne
voit să-i unneze pînă în capitaLa Imperiului. A ici el obţine să fie tri
12 •
mis de către Curtea i mp erială ca agent comercial în ţările român e
2

V e z i Slela Măcieş, Infiinţa�"ea Agenţiei consulare aust r iece în Principatele
în ,.Danubius", voi. VI-VI I, Galaţi, 1972-1973, p. 69-80.
3 Hurmuzaki, Documente, SUJPlimen.t I, vol. II, p. 20 ; Hurmumlti, X, p. 22 ;
A. Oţetea, Co1�tribution d la Question d'Orient, Bucu.reştd, 1930. p . 2 44 .
� Hurmuzaki , X, p, 22. După părerea consulului prusian K oni g , RaJcevkh ,
fusese izgon�.t şi exHat din patbria sa.
5 N . Iorga, Introducer-e la H urmuzak i , Documente, X, p. XXXII-XXXIII.

Române,

:
� Ibidem : A. Oţetea, op. ci-t., p . 244.
7 N . Igr ga , Introducere, Hurmuzakli, X, p. XXXII.
B N. Iorga, Istoria Românilor prin călători, edi ţia

a

II-a,

Bucureşti,

1928,

voi. II, p. 222.
.
9 Hurmuzaki, Documente, vol . I (serie nouă), p. 89.
10 Al. Vianu, Aplicarea tratatului de la Kuciuk-Kainargi cu privire la Mol
dova şi Tara Românească, Îl!l "Studii", nr. 5f.l960, p. 75 şi Introducere la Docu
ment e privind istoria României (serie nou ă), voi. I, p. 8 .
11

12

H urmuzaki, Documente, VII, p. 332, 334.
N. Iorga, Introducere, HurmUZJald, X, p. XXXl l i .
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Şederea sa îndelungată in Ţ&�a Românească (7 ani) , c un oaşte rea
aprofundată a ţă rii , obiceiurilor şi, lucru important, a l imb ii româneşti 13,
priceperea sa în af,aceri comeroirale 1-au recomandat favorabil în ochii
Cu1·ţH imperiale. Ca urmare a fost designat pentru funcţi•a nou creată
ca agent imperial com ercial în Principate. Acesta avea ca atri bu ţie ofi
cioa lă să protejeze expediţia comerciadă pe Du n ăre a Compa n i e i Willes
ho\'en, afl ată în curs de pregătire 14 •
·

O preocupare d eosebită a A'Ustriei, în deceni ile VIII--IX ale se
col ului al XVII I-l ea, mai ales după obţinerea Senedului de comerţ din
1 784, a fost să dezvolte navigaţila proprie pe Dunăre, al că'l"ei bazin
cuprindea cea mai mare parte din ţările Europei mijlocii şi sud-estice
şi să stabilească, totodată, l eg ături comerciale intre statele I mperiuLui
habsburgic şi ţărHe de la Dunărea de Jos 15• Print'l"e expediţiile mai im
portante se înscria şi aceea a finne!i W-ill eshoven elin Vien•a, care-şi pro
punea să trimită pe Dunăre u n transport de m ărfuri austriece, din care
nu lipseau prod us e ale manuf•acturiloc imperiale din V.iena şi Linz cu
destinaţia Cherson şi Constanrtinopol. Exped!iţi•a Willesh oven a creat ast
fel Curţi•i de La Viena ocazia potrivită de a n ui t un agent cOllSIUlar la
Bucureş ti , însărcinat, formal, cu protej area �ntereselor acesrteia. Este
însă greşit a considera că expediţia respectivă a fost "cauza iniţială a
tr imi teri i lui Raacevich î n Principa>te" 16• Intreaga a cti vit8'1le a lui Rai
m

cevich, instrucţiunile ce-i fuseseră date, arată cLar că el era însărcinat
cu o misiune ma� largă şi mai com plexă .
La 1 0 zile după plecarea vasului expedjţ.iei Willeshoven din Vien a ,
Raicevich a părăsirt capitala Imperiulu i , pleoî:n d spre Bucureşti, unde
a sosit la 23 iulie 1 782 17• El era înzestrat ou scrisori de recomanda-re
18•
din partea cancelar u lui Kuunitz către
domn i i ambelor Principate
Funcţia sa era de secretar aulic şi agent împărătesc, avînd misiunea

să-i informeze pe cei doi domni de noua expediţie comercială aus1riacă
pe Dunăre şi să sollicite toate î nl esn iril e necesare la trecerea vaselor
prin apel e celor două Princ1pate 19•

Din punct de vedere al statutului juridd;c de consul, Raicevicll a
avut o s i t uaţ ie cu tot ul paT'ticu l ară .
•

Intre 1 78 2 -- 1 6 octombrie 1 783, cînd a fost emis execmaturul Por
ţi i, el a activat neoficial. Poarta n""a agreat misiunea lud Ra'Îicevi-ch in
ţările române, conştientă că aceasta nu era decit o prefaţă la !instituirea
13 N. Iorga, Istoria Românilor prin · căllltori, voi. Il, p. 240, Biblioteca Aoa
demiP i, A.rh.iva Agenţiei A'lJSotriece · ddn Bl.Iot.la:'eşti , Pachet MDCCCLXVII/127, f. 1 .
14 N. Docan, Exploraţiuni austriece pe Dunăre la sfîrşitul veacului al XVIII
lea, în ,.A nalele Academiei Române", Seria II....a , tom. XXXVI, 1913-1'914, Mem.
SPeţ. Jst., Bue., 1914, p. 566-569 ; Gheron Netta , Expansiunea economică a Aus
t l·iei .� i explorările ei orientale, Buc., 1931, p. · 82-83.
1 1 G heron Ne t.t::l . O;J. cit., p. 66.
16 V ezi N. Doca : , , op. cit., p. 569.
1 1 H urmuzaki, Documente, XIX" p. 19.
1 9 Ibidem, p. 1 7 .
19

Ibidem.
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consula·tului austr�ac 20• D eş i in aparenţă a simulat in diferen ţă, Poa!Na a
fost jignită de procedeul Cu rţii de la V.i.ena, care n-a intreprins de
mers ul oficial, cuven i t , La Co ns tanti nopol , prin i nternun ţ iul Herbeort,
21•
S i tuaţ ia politică extern ă
pentru recu noaşterea of.icială a lui R•airevich
grea in ca re Turcia se afla in acea perioadă (pro blema CrnmeH şi ali
anţa secre tă încheiată intre Ru s ia şi Austria, 1 78 1), au obligat-o însă
să-1 t o le re ze , ,.nolens volens" pe Raicevich la Bucureşti, camuflat ca
agen t comercial pentru Com pan ia Willeshoven.

Prima fază din activitatea lui Raicevich in ţăr.ile române ( iuli e 1 782
- octombrie 1 783) s-a caracterizat prin faptul că sec retarul tmperial,
deşi nerecun oscu t încă oficial, a acţionat, in fapt , ca un ade vămt con
sul. Ast f e l , potrivit instrucţiunilor secrete pl"irn.ite din partea Oancelia:.. .
riei din Viena, încă de la pdma vizită făcută d omnuLui Mol dov e i , in .
toamna anului 1 782, Ra-ice\"ich a i ntervenJt să fie predaţi dezertorH
austrieci refugiaţi in Moldova, a solicitat scutJirea de plata impozitelor
locale a n egustori lor braşoveni , sud4ţi imperi.alJi, stabiliţi in Moldova 22•
In Ţara Românească, el a inrterven:i.t la Dom n
in favoarea păs torilor
transilvăneni, care veneau cu oile lor la păşu nat şi iernat in Mu n
tenia 23•

Chestiunea extrădării deze•rtornlor şi a emigl'lanţilor austrieci, îm
bunătăţirea re gim u lu i de drept al păstorilor transilvăneni, apiwarea in
t ereselo r n egustm·ilor sudiţi imperiali constituie problemele cele mai
i m po rtan te , care au stat in a ten ţ i•a lui Raicevich atît pînă la 1 6 octom
brie 1 78 3 cit şi du pă această dată. Intervenţiile sale pe lî ngă domni au
fost în pri m a fază, mai ales oral e, spre deosebiTe de faza următoare cînd
el le ... a prezentat in scris, dar şi verbal.

Condiţia incertă su b r apor tu l stat ut ului juridi c a l u i Raicevich a
luat sf îrşi t in urma intervenţiei internunţiului Herbert pe lîngă Poartă,
cind Raicevich a fost recunoscut oficial şi i s -a acordat de către aceasta
be11atul consular, la 1 6 octombrie 1 783. Data marchează inceputul fazei
oficiale, care a dura t pînă l a retragerea sa din funcţia de ,, agent Kesaro
K ră'iesc " , la 3 1 ianuwie 1 786.
In conformit,ate cu berutul consular şi cu f;irmanele Porţii adresate
domnil01r din Principate, Raicevich a fost înoadret în statutul j urid ic de
consul, păstrînd însă vechea titulatură de agent imperial. Explicaţia re21id ă în faptul că Aus tr ia voi•a să evite, in modul acesta, orice dispută
sau coli z iu ne în privinţa rangului cu consulul rus 2 4 •

Igna�iu Ştefan Rakevkh a fost desemnat ca agent consular impe
ri1al pen tru ambele Principate, in absenţla. sa din un a din capitale tre20

Hurmumk·i, Documente, VII, p. 368.
N. Iorga, Acte şi fragmente cu privire la Istoria RomAnilor, val. II, (17681839), p. 1 62 . Poarta• .e.ra nemulţUJTlli,tă şi de faptul •Că Raii�.ich era supus otoman,
:fiind originar din R!aguza, care aiParţimea Impedonlui otoman.
:n Hunnuzaki, Documente, XIX" p. 62, 62-63.
23 Ibidem, p. 99-100.
24 I bidem, p. 1 35-136.
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p-ija

rămînînd in
unuia din cei doi secretari ("cance
burile
lariş.ti'"), care i-au fost ataşaţi 2
Instrucţ�unUe date de cancelarul Kaunitz lui Raicevkh precizează
cu claritate misiunea politică încredinţată "·aşa zi su lui " agent de co
merţ. Fostul secretar domnesc trebum să informeze Curtea de la Viena,
după cum prevedeau inSJtrucţiunirre din 21 februarie 1 783, despre starea
poli tică, economică şi sodală a Moldove.i şi Ţării Româneşti, arătînd
calitatea, numărul şi limitele autorităţii
ocupau funcţii
publice, drepturile Domnului şi influenţa boierilor .şi a clerului asupra
puterii acestuia precum şi să informeze despre ,.,orice altă chestiune
demnă
atentia sa" 26 •
Incă din 1 6 august 1 782 canrcelarul Kaunitz recomanda proaspătu
lui .,secretar imperira l" să se comporte amabil şi cu moderaţie, in orice
i mprejurare, pentru a cîştiga increderea secretarului domnului Ţării
Româneşti, L.:"1 R oche, şi pe aceea a postelnicului ţării, prin interme
diul cărora să afle "orice şti·re ce ar putea interesa Curtea noaSJtră" şi
pentru a supmveghea mai îndeaproape purtarea domnului, chestiuni de
care cancehn·ul dorea să f.ie bine infonn a:t 27•
•

persoanelor c;are

de

Observarea intenţiilor Rusiei faţă de ţările române, a acţiunilor şi
conduitei consululu:i rus sînt obiective de mare i mpor'ltanţă trasate agen
tului de la Bucuresti de Cancelaria de Stat din V.iena 25• Trebuia con
·
tn:'lCarată influenţa pol:itică a Rusiei · în Principate şi făcute intervenţii,
"cu multă seriozirtate", in ambele ţări, pentr'lu a le dispune în sensul
intereselor poHtice şi economice ale Austriei 29• Raicevich avea un rol
insemnttt in această poHtică, decurgind din rivralitatea austro-rusă in
sud-estul Europei.
In cal:itate de observ•ator politic în sud-estul european, Ra:icevi ch
a inform·at Cw.-tea de l a VIena, după cum arată rapoartele sale, despre
pregătirrHe de război ale Turciei in Balcani, despre lucrările de forti
ficaţie la cetă\ile turceşti de pe l:inia Dunării, despre concentrările de
trupe tu!'ceşti la Vidin in e\·entuaUtatea unui atac din partea Austriei 30,
despre mişcările sociale ale populraţiiloc din Penănsu1a Baacan ică supuse
dominra ţiei otomane 3 1. El nu omitea să-1 înştiinţeze pe oancelrarul Ka!U
n itz despre situaţia din Crimeia, precum şi despre pregătirile de răz

boi ale Porţii 32 • Agentul consular austriac avea ca misiune politică să
întreţină şi relaţiii cu ţărHe învecirnate 33•
Conform instrucţiunilor darte de canceolarul
în că din pri
ma fază a activităţii sale , Raice.."'dch trebuia să se ocupe de chestiunile

Kaunit�.

zs

Hurmu:zah.i , Documente, VII, p. 405.
Ibidem, X I X 1 , p. 89.
21 Ibidem, p. 39--40.
28 Ibidem, rp. 39--40, 1 00-10 1 .
2?
Hurmuzaki, Documente, VIii, p. 405.
30 Hurmuzaki, XIX 1 , :p. 80, 93, 95, 96, 99, •100, 1 1 5, 1 27, 12!J.
31 Ibidem, p. 56, 96.
32 Ibidem, rp. 36, 40, 44, 48.
33 Voyage en Va.l.Q.chie et en Mold.a.vie, Paris, 1 822, tzaduit de l'i·ta.lien par
Lejeune, p. 57.
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politice, m il itare şi comeroiale, ale principatului Transilvaniei , susţinin
du-le, pe cale orală, pe lîngă domnii din Ţă:rile Roll).âne 34• El avea mi
siu nea să s prij i n e co m erţul .Trnnsi1V'8Illiei în Pri nci pate şi să se · îngri
·

jească indeaproape de interesele negustorilor . ardeleni, sudiţi imperiali 35 •
B ogata co respo ndenţă din tre generalul comandant de la Si biu , von Preiss,
şi Ra ic evi ch ates•tă legătuoo permanentă: ce-a exdstat intre aceştia in
problemele sudliţilor imperială, a dez er to ri lor austrieci, a. păstorilor tran
s i lvănen i , în chestiuni de gvaniţă 36 ŞA'l;

De asemenea, Raioev,ich a întreţinut corespondenţă cu comandantul
mi li>tar austriac din Semlin, baronul Stiirm, in i nteresul dezvoltării na
vigaţiei şi comerţului austll'liac pe Dunăre 37, şi cu generalii comandanţ i

ai GaHţiei şi Bucovinei în problema e�trădării dezertorilor şi repatrierea emigranţilor austrieci, ş.a. 38• Misirunea economic ă încredinţlată pri
mului agent consu1ar austriac in: Principatele Române a :fosrt şi ea de

·

osebit de importantă.

Instrucţiunile oancelaT�Ului Kauni•tz către Raicevdch, d�ri 1 3 decem
brie 1 78 2 , sint concludente pen tru rolul atl'libui�t lui Raicevich in ex
pansiunea economică orientală a Austriei. Se prevedea procurarea de
i nformaţii detaUate despre mărfurile c eru te în ţările române şi chiar
tr imiterea unor mostre din articolele cele mai solidtate în interesul
dezvoltă·rii comerţului Tmn silvani�ed cu Moldova, Ţara Românească şi
provri nciile turceşti învecinate, cit şi pentru asigurarea unui · debuşeru
industriei monarhiei 39• In scopul inlesnill'ii · expansiunii · comelrcilale a
Aus trie i inspre ţările d e 1a Dunărrea de Jos şi din bazinul Mării Negre ,
R ai cevi·ch a intocmirt din proprie . iniţ iativă memorii' bine apreciate d e
Curtea d e la Viena, despre comerţul M oldovei 40, şi al Ţări� Româneşti 4 1•
Ult erior , la cereTea cancel&ului Klaunitz, a redactat şi un mem�u des
pre comerţul Crimeii şi a.l Rusiei 4 2 • Reţine atenţia, în special, amplul
memol"iu di n 30 octom brie 1 782 desp re inchegarea legăinmilor comer
ci al e între M otl dova ş i Alustria şi despre rentabil!itatea comer\JUlui austro
moldovean, adresat cancelarului KaunliJtz, pubHaat î n colecţia de docu
m en te Hunnuzakd 43•
34 Hunnuz.aki, X I X 1 , p. 3, 9_:.101 12-13.
3S Ibidem, p. 13. · ·
36 Bibl. Acad., Arhiva Agenţiei Austr.ieoe diJn Bucureşti,

Pachet MDCCCXCIII. 1
37 I l>ide 77t,� P�et MDCCGJ...XVI. V�i şi , Gh . Net:a, .op. ctt., p. 65.
JB Hurmuzaki, XIX" p. 2H, 236.
39 HurmUZI!IJd , XIX" p.' 81-82.
40 Ibidem, p . 70-77.
41 MemoriJUl nu este pubLicat. El este menţionat .de . Ra.icevich în raP<JIF'tul din
30.X.1 7B2, către Ka.U!Il!Jtz, vezi Hru.rmumki, XIX" p. 71, 73.
42 Memoriul despre comerţul Kersonului şi al Rusiei este menţionat in ra
pootul lui Raioovich către Ka'llilitz, di n 21 februarie 1783, vezi Hurmuzalci, XIX"
p. 89. La cererea ambasa�dOI'Illlnli Ims N. V. Repndin, Rmcevich a redBictaJt 1m me
moriu despre co:llla'tul Rusiei . şi în Imperiul otoman. Vezi Documente privind
istoria României (serie nouă), vol. 1, p. 8.
43 H<urmuzaki, XIX1o p. 70-76. O prezenllm'e foarte suma!"ă : a mernori.ului · din
30 oclombrie 1 7BZ găsim In .Ghocon Netta, Ince.rcări de navigaţiune pe Olt, Hucu
n'şti, 1 9 28 , p. 50-5 1.
·
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Memoriul lasă să se întrevadă ideile autorului in materie economică,
tribubare concepţJei meroantilisrte. Raicevtich era adeptul dezvoltării co
merţului austriac pr1in crearea unei compan i•i de comerţ ou Moldova şi
Ţa1,a Românească, şi stabilirea de contoare la Iaşi şi Bucureş ti şi pen
tru deschiderea de noi debuşee industriei monarhie i in ţările de La ră
sărit şi sud de Carpaţi. El spei1a că noua cerere şi desfacere în Princi
pate de produse ale fabrioilo.r arustriece din Boemia şi Mornvia să con
tribuie la dezvoltarea industriei monarhiei şi, în g eneml , a spiritului
comercial în Imperiu.
Raicevich se încadrează astfel în rîndul reprezentanţilor m ercan,
tilismului austriac, strălucit r'epTezentat în secolul XVII de I. I. Becher,
F'r . Wilhelm vo n Harnigk şi Wilhelm von Schrăder 44• După ce în intro
ducere, Raicevich menţionează " excelentul şi exactul" memoriu alcătuit
de Bilistein, care conţinea un proiect de stabilire a unor vaste l egături
comerciale între MoldoVJa şi FrnnţJa, el îşi propune să examineze şi să
prezinte un plan de comerţ, cu Moldova, potrivit intereselor supuşilor
austrieci. Sînt expuse, mai întîi, avantajele de oare dispun negustorii
austrieci în comerţul ou Moldova. Un aV1amtaj considerab il şi unic este
calea natuoolă a D unării, pe oare se pot tl"a.nsporta mărfuri de la Viena
pînă la G alaţi. Se adaugă la aroeasta vecinătatea cu Trensilvania , ceea
ce perm i te �urnizarea de buruuri manu f•a ctul"ate Moldovei, cu o cheltu
ială mică. Pe baza acestor argu mente, Raioevich conchide că negustorii
austnieci sînt mai favori�ţi în Moldova decît in oricare altă parte să

dezvolte un comerţ cu mărfuri austri•ece sa,u străine, pe oare le pot
Vlinde la un preţ mai scăzut decit puţinii negustori greci existenţi în
ţară.
.
Pe baza obserwţiilor făcute la fa ţa locului, el ind� că apoi mărfurile
cerute în Moldova, aduse, de regulă, de la L::.-ipzig, în spedal postavuri
după moda englezească, lucrate însă în Germania, mătăsuri italiene,
impl'1imeuri de V,i ena, hîrtie de Veneţia, zahăr fin d e Fiume, oaiea din
America, plumb, cositor, unelte de f ier din Stiria, Niirnberg sau Viena.
Soluţia pe coce o propu ne autorul memoriului este infiinţaJI'ea unei com

panii de comerţ, la Viena, cu un oa�tal insemnat, care să expedieze pe
Dunăre o mare cantitate de mărfuri, într--un singur transport, benefi 
ciind de cheltuieli ti'eduse la transport. Astfel, negustocii austrieci in
scrişi in companie ar fi n et avantajaţi faţă de negustorii greci din Mol
dova, caJre n u dispun de fonduri proprii, ci sint .obligJaţi să fad împru
ml,ltud, cu dobinzi de 1 2-1 50/o. Ei merg cu un mic capital la Lipsea
să se aprovizioneze cu mărfuri şi sint nevoiţi să le transporte cu căru
ţele, pe uscat, plătind numeroase taxe de trecere.
Negustorii austrieci, după calculul lui Raicevdch, ar benefida, nu
mei din economia rezultată din cheltuielile de troosport şi capitalul
p ropriu de un avantaj de 20 0j0 asupra negustorilor greci dd.n Moldova,
oare, în consecinţă, vor ceda locul 1or negustorilor imperiali . Raicevich
spetă că avantajele semnalate vor stimula pe bogaţii particulari din

44

Gheron Netta, Expansiunea economică a Austriei şi explo.rările
tale, Bu�ti, 1930, p 1 0-ll.
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Viena să form e z e o asociaţie de comerţ pentru Moldova şi Ţara Ro
mânească.

El prezintă apoi foloasele pe care le-ar avea Compania respectivă
din comerţul cu ţările române. Cu un singur v as , care costă puţin, se
pot transporta pe Dunăre, de la Viena la Galaţ i, fără riscuri şi fără
taxe de asigurare, o mare cantitate de mărfuri . Haicevich atrage aten
ţia că Iaşii şi Bucureştii dispun de prăvăli-i de piatră frumoase, care
s -ar putea i nchiria la preţ redus. In primul an, ar f·i suficient, pentru
comerţul cu Iaşi·i, un oapi,1:Jal de 1 00.000 florini bani Nchizi. După pă
rerea autorului memoriului, viitoarea Companie trebui,a să · fie, - de fapt,
o Societate pe a cţ iun i, cu un capi,tal de 200.000 florini cu s'ediul · l a · Vien�c'1 .
Aceasta trebuia să f,i e înzestrată cu un privi:legiu exclusi\·, \'alabil pen·
tru un anumit număr de ani , pentru importul şi exportul oricăror măr
furi ( î n afara celor prohibite de lege) în Ţara Românească şi Moldova.
Compania avea să benefideze în Turcia de protec ţia împăratului Aus
triei. Planul lui Haicevich stabilea apoi organizarea şi modul de lucru
al Companiei. Conducerea aparţinea celor 3 di,recoori numiţi de acţio
nari (2 cu s ediul la Viena şi unul la Iaşi). Inamte de a intreprinde vreo
acţiune, direooorii comerdali vor trebui să vi2liteze ţările române pentru
a se informa la fa�a locului despre calitatea produse,l or vandabile.
Raicevich recomandă ca prima expediţie de mărfuri, de o gamă cît
mai variată, să sosească în ţările române mai înainte ca negustorii greci
să meargă l'a tîrgul de la Leipzig, pentru a-i timm"�a şi, de asemenea,
fixează ca deviză fundamentală de a nu Vlinde mărful'1ile ,,en detail",
ceea ce este specialitatea negustorilor locali, ci numai "en gros". In
cazul in care pro�ectul său şi--ar găsi apli'carea şi Compania de comerţ
s-ar constitui pe baze soHde, la Viena, RaicevăJCh îşi exprimă speranţa
că unii dintre boierii mo ldo veni interesaţi în desf-acerea produselor eco
nomiei lor rurale (vite, lină, ceară, vin), vor spriJini financiar, şi taci.t,
o companie li beră şi ferită de vexaţ.iunile domnilor şi ade dregătorilor
locali. Memoriul prezintă interes şi prin ştiflile refeflitoare la produsele
Moldovei, care ar putea interesa Companda : ceară, silitră, vite, lină,
piei de i·epure ş.a.
Proiectul lui RaiceVIich era avantajos industriei monarhiei. El su
'

gero un export larg de ţesături, pe care să le furni:reze :fabricile din
Boemia şi Moravia. Cererea de mărluri austriece şi desfacerea lesni
oioasă pe pieţele din Principate ar stimula producţ.i.1a f·abricilor respec
tive şi ar duce la înf;�in�a-rea altol"'a noi, de toate felurile, contribuind la
dezvoltarea industriei şi a spLritului comercial in monmh�e. Proiectul
lui Raicevich mai prevedea înfiinţarea de contoare la Iaşi şi
reşti.

Bucu

Infăţişind avantajele ofe.rite de ţările române comerţului austriac,
Raicevich nu omite să prezinte şi eventualele inconveniente şi pericolele
poHtice. Printre â'bestea el menţionează car·acterul vremelnic al domni
ilor din ţările române, despotismul şi rapaoitatea domnilor şi a miniş
ţrilor lor, vexaţiunile slujbaşilor subalterni, monopolul comercial otoman ş.a.
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Memoi"Î'Ul mai conţin e in anexă interesante infonnaţii demografice,
economice, religioase despre Moldova la sfîrşitul secolului al XVIII
lea 45•
Prin bogăţia de ştiri politice, economice, soaiale şi demografice,
memoriul respectiv constituie o sursă de infonnaţH de primă mină pen
tru istoria Moldovei la sfkşitul secolului al XVIII-lea. Ele sint rodul
observaţiilor făcute la faţa locului de fostul secretar al domnului Al.
Ipsilanti, oare petrecuse, pînă la acea dată, 7 ani in ţărHe române şi
care, in plus, practioase, un timp, şi comerţul. Sugestiile sale in mate
rie de comerţ in ţărille române se ba2lau astfel pe experienţa proprie.
Merită semnalat faptul că materialul respectiv împreună cu memo
riul despre comerţul Ţării Rornâneş·ti vor sta la baza viitoarei lucrări :

"Osservazioni storiche, naturali e politiche intorno la Valachia e Mol
davia", publicată anonim de Raicevich, la Napoli, in 1 788. Paregrafele

referitoare la comerţul cu Lipsea al negustorilor greci din Moldova şi
la activitatea Companiei ovienrtale din Broşov in Ţarn Românească se
regăsesc inserate, in forma in oare sint scrise in memoriu, în luorerea
menţionată 46•
Memoriul din 30 octombrie 1 782 pre2'lintă o netăgăduită valoare. El
a relevat Curţii impei"iale importanţa econorn'ică a bogatei provinciti
de la răsărit de Carpaţi, trezind i nteresul cercurilOT conducătoare din
monarhi·e pentru un export de produse austriece in ţăr�le române.
Sugestiile lui Ra;ilcev:ich vor tre2li ecou în rîndul unor negustori
bogaţi din V�iena, care, încurajaţi de tmtatele de comerţ dintre Austria
şi Poartă, confirmate şi îmbogăţite prin Senedul de comerţ din 1 7 8 4 şi
sprij iniţi de Impărot, au încercat să pună în aplicare planul stabilirii
de legături comerciale între Austria şi cele două Principate cît şi cu
celelalte provincii ale Imperiului otoman 47•
La fel de importante ca şi memoriile sînt şi .rapoartele de serviciu
adresate Cancel•ariei de Stat de la Viena, conţinînd observaţiile perso
nale ale lui Raicevich asupra mişcării comeroi.ale din por.tul Galaţi, asu
pra exportului de cherestea şi alimente prin portul de la Dunăre spre
Constantinopol 48, saru furlllizind date despre mărfurile solicitate pe piaţa
ţărilor române 49, pre�ewn şi alte infocmaţii comerciale. Misiunea econo
mică î.ncredinţJată Lui Ralicevlich trebuia inevitabil să reflecte antago
nismele aUSJtro-prusiene şi a'USitro-ruse au privirre la ţăril·e române.
Antagonrismul economiJC austro-pruSiia.n în Principate s-a manifes
tat prin lupta acerbă dusă intre consulii acestor ţări pentru a asigura
statului pe care-I reprezentlaJU 50 monopolul cumpărării cailor din Mol4S

4�

Hurmuzaki, XIX 1 , p. 75-76.
Voyage en Valachie et en Moldavie , tmd.uit

1822, p. 66-67.
4 7 Idem, p. 68. ExpediţiU.e Bienenfeld, Festetics

ş. a .

de

l'Hlallien pa.r Lejeune, Paris,

!Ş i Bozenhard, Teuf.er.er, Mayer

48 Hurmuzaki, XIX1,

p. 101.
Ibidem, p. 83--8 4.
�� N. Iorga, Acte şi Fragmente, II, p. 1 56, 200 ; Hocmuzaki,
Vezi ş i Ioan 1 . Vel!cu, Moldora sub Al. I . Mavrocordat, p . 46.
49
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dova . Ins tru cţiuni l e cancelarului l{iaunitz şi ale intemunţiului Herbert
de la C o nstantino pol puneau in vedere agentului de l a B ucureşti să ur
mărească cu .atenţie operaţiile emisari�or prusieni sosi ţi in M ldova pen
tru achiziţionarea de cai, să afle dacă acestea sint sau nu aurtorizate
printr-un firman al Porţii 5 \ să supravegheze acţiu n i le sile2lianului Ko 
n i g , devenit, după 1 784, consuil. al Prusiei in Principate 52 şi să nu dea
asoo l tare reclam aţi:ilor negustorilor din LeipZ'ig impotriva unor debitori
looali, rău platnici 53• C i t despre concurenţa Rusiei pe plan economic, ea
nu er·a de temut pentru Atustria. R ai cevich era instruit să lucreze de
comun aoord cu consulul rus pentru dezvoltarea comerţrului ,supuşilor
ambelor Curţi in Principate.
Explicaţia o dă însuşi cancelarul Kaunitz : succesul va fi intotdea-::
una mai mare pentru alllstrieoi decit pentru ruşi, deoarece provin ciil e
austriece pot funriza mai uşor ţărilor române produsele de oare acestea
au nevoie , mad ales produse manu factu:r e 54 •
o

•

•

•

In conf or itate cu scrisorile de acreditare cu care Raicevich a fost
pre vă zut pe l îngă domnii din Pl'1indpate însărcinarea sa de bază a fost,
după cum s-a arătat, să protejeze interesele expediţiei oomerdale pe
Dunăre ale Comparuie i W!illesho fen .
I n această calitate, ch iar de la sosilrea sa la Bucureşti, in iuli e 1 7 82,
Rai,cevrich a recomandat domnului Nicollae Oaregea p e supuşii austrieci
Willeshofen, cerind sprijinul autor!ităţilor locale pentru buna reuşită a
expediţiei 55• De asemenea, el a solicitat Căimăcămiei din Moldova să
dea ordine părcălabului de GaJl.aţi ca mă rfurile supuşilor austrieci Wil
leshofen să nu f,ie rimpuse la taxe Vlamale mai m ari de 3Df0 de către va
meşi i looali, ci să fie respeotalte tmtatele in vigoa:re i ntre Austria şi
Poartă şi fiTrnanul Porţii cu care Compania WHleshofen era inzes
trotă 56 •
R.ta icevich avea un ro l important in mi j locirea corespon denţei Com
paTlliei Willeshofen dinVriena cu suoursaJla ei din Constan tin opol şi cu
agenţii ei din Kerson, Seml!in, Bucu�tri şi Iaşi. Con tri buţia lui Raice
vkh la su ccesu l expediţiei Wlilleshofen a fost foarte util ă , dovadă fiind
mulţimea scrisori lor de mulţumire ce i-au fost adresate de dd.rectorul
Com pani ei din V·iena pentru servliciile aduse comerţului lor în Crimeia,
precum şi solicitarea concursului său cu ocazi,a celei de-a doua expediţii
din ·anul 1 783 57•
m

�, B ibl . Aoad., Arhiva Agenţiei a'IJSotr,iece din Bucureşti, Pachetele MDCCCLXI/
125, MCMXII/19, Hurmuzaki, XIX1 p. 1 1 1 , 1 14, 198.
52 Hunnuzaki, XIX1 , p_ 229-230.
53 HtUTTilu zald, X, p_ XXXVI. Gheron Netta, Die Handelsbeziehungen der Stadt
Leipzig zu Ost und Sildost Europa, Zi1rich, 1920, p. 47.
54 Hlurmuzaki, X!X1, p. 20,1 .
55 Hucmuzaki, XIX1, p. 22.
56 Ibidem, 'P- 25.
57 B:ihl. Acad., Arhiva Agenţiei Austriece din BUICureşti, Pachet MDCCCLXVII/
105, 106, 1 10, 116, 120, 121, 135, 136, ş.a.
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Compania a avut rami fica ţi i , prin Bucureşti şi I aşi , pma-n Polonia
şi Cr-imeia. Raicevich a foot însărainJalt de ddrectorul Com pan ie i , la 26
iulie 1 782, să găs eas că în locul decedatului PoHzu, negustor dtin Bucu
reş.ti, o altă persoană, care să se ocupe de comerţJUl Companie i cu P o
loruia şi Crimeia 58• La Iaşi, unde firma Wil lesh ofen a avut r e pr e z entan t
Ralicevich a ajutat să se pună bazele une i î n tre
pe Etienne La Pl·ace
pri ndet"i comercd,al•e penwu desf•acel'ea mărfu�ilor austriece 59 • De ase
menea, el a servit oa i n t erm ediar pentru corespondenţa lllli Etienne La
Place cu Casa Sch i vro Reichold & Com p . din Semlin 60• Pentru su pra
veglherea negivaţiei pe Dunăre, pînă la Galaţi a 'V'aselor Willeshofen,
R!aicevich ·a întreţilnut o permanentă l egătură cu autorităţile turceştrl. de
pe Hnia Dun ări i , cu Comandantul miHtar au stri ac ddn Semlin 6 \ cu re
prezentantul Com paniei din aceeaşi localitate, com erdan tu l Ie·remia Ia
sigd 62• La Rusciuc şi Galaţi , unde 'V'asele acostau în mod re gu lat, el a
desem nat oa repl'ezentarut pe Mi<chael
Merkeltius 6J. Brin intermediul
ageilltului im perial din Bucureştii , s--a menţinut legătura întlre Com pan ia
de la Viena şi comandoowl e:xp eddţ ie i , căpitanul Lau terer 64•
Pentru buna reuşd.tă a afacerii Willeshofen, Raicevi•ch s-.a deplasat
person al la Galaţi unde a asist.at la tran s boroiClii"ea mărfurilor Campaniei
de pe vasele aus ti"ie ce pe cel e turceş-ti sau ruseşti pentru a fi expediate
mai departe spre Constantinopol sau Kerson , şi a cerut autol'lităţilor
voonale din Galaţi să nu im pun ă la taxe i legale pe supuşii imperiali 65 •
S uccesul primei expediţii Willeshofen, care au reaHzat mari beneficH
din vînzarea mărfuri:lor aus1Jriece în Cri mei'a 66, a atms după sine pe a
doua, mai puţin reuşită şi în anii următori pe cele ale baronului Teu
ferer, 61, ale lui B i enen feld , Festetrl.cs, Rutter ş.a.
Raicevich a avut u n rol important în protejarea i nte!I'esel or respec
tivelor case comerciale, care au urmărit să dez volte ·comerţul austrioac
cu ţăorile române şi să asigure un debuşeu indust:r,iei mona.rhiei . El a
spi"i joi n it încercările importantei oase de come rţ B i enenfeld din Viena,
care vi nd ea în străd.nătate ma:ri oantHăţi de pl"oduse şi m ărfuri manu
facturate aus:t.rliece, de a i n fi i nta run contoar la J.aşJ. 68 • ln toamna anu lu i
1 784, Cas a Bien en feld a trimis un emisar in Pri nci pate, penrtru a cum
păra ceară şi alte produse. Conform ordinelor canc elaru lu i Kaunitz,
acesta avea să f�e asistat de Rai.cevich 69 •
·

�

58 Ibidem, Pachet MDCCCLXVI I/100.
59 Ibidem, Pachet MDCCCLXVI/2.
60 I bidem, Pachet MDCCCLXVI I/1 10.
6 1 Gherotn Netta, op. cit., p. 65.
62 Bd.bl. Acad., Arhii�.a A gC!I1ţjei AUSI!:riece din Bucl.III'eŞti , Ptachet MDCCCLXVII/
134, 138.
63 Gheron Netta, op. c i t . , p. 65.
64 Bdbl. Acad., Arhiva AgC!I1ţiei Austriece d in Bucureş.ti, Pachet MDCCCLXVII/
l31.
65 HunTllUza ki, XIX1 , p. 237-238.
66 N . Docan, op. cit., p. 583-M7.
67 Hunnuzaki, XIX1,. p. 120.
68 Bibl. Aoad., Arhiva Agenţiei Aluitriece dliin Bucureşti, Pachet MDCCCLXVII/l3.
69 Hurffi'llza lti, XIX" p. 209.
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RaiceVii ch a sprijinit şi casa de comerţ a contelui Festetrlcs, bine
recomandată de Curtea de la Viena 70, care fă·oea un însemnaJt comerţ
cu ţările române, Bulgaria şi Galiţia, desfăcînd produse din Austri,a ,
Boemia, U ngaria 7 1 • Cu conc rsu l agentului imperi·aJ, contele Festetics
şi asodatul său, Gotfried Bozenhard, comerciant din Transilvania, în
ch i r i,ază o prăvălie în capitala Ţării Româneşti pentru desfacerea măr
furilor lor , iar mad tîrziu, în 1 785, în temeiază o casă de mode La Bucu
reşti 72•
O altă soci,etate de comer ţ ca:re s-a bucurat de sprijinul lud Raice
vich a f ost "Donau und Seehandlung Companie" , înfiinţată la Viena,
u

în 1 784, condusă de Ignace Rutter ş.i I. Mayer. Compania ' folooe� calea
Dunăr i i pentru comerţul cu ţesături de lină, produse de ma'nufactlu11a
impel'ială din Linz, pînă in Kerson şi la Constantinopol 73 • AceaSitJa avea'
reprezentanţi comel'Ciali la Adrianopole (fraţii Meynal"li .şi BarbuT) la
Bucureşti şi Ruscilllc 74•
Directorul Co m paniei , Ignace Rutter, care întreţinea, în scris, legă
turi cu Radcevich, i-'a exprimat m ulţumiri călduroase pen1Jl'u sprijinul
1-cordat acestei întreprindel'i comerciale şi pentru salvarea mărfurilor
nevîndute de la Kerson , care i-au fost încredinţate lui Raicevli.ch spre
desfacere la Iaşi 75• RăzboiUl} ruso-austro-turc, 1 787-1792, a pus capăt
tuturorr acestor întreprinderi comerciale. Chi·ar dacă n-au rezistat, iar
unele au sfîrşit-o cu un eşec total, ele au îns emnat însă un prim pas
pe calea dezvoltăTid legăturilor comerciale austro-române, oare vor fi
continuarte cu mai mult succes in secolul unnător. Rolul lui Raicevich
in sba�bilirea acestor legături n-a fost puţin însemnat.
Interesul Austriei penrtlru ţări,le române se vădeşte şi in dezvolta
rea că.Uor de wansport şi comunicaţie care legoo statele monarhiei de
ţinuturile dintre Oarpaţi şi Dunăre. In cadrul expansiunii comerciale
a Austriei în spre provinciUe europene ale Turciei un rol importan t
avea Dunărea şi principalii ci afluenţi, in special Oltul. Ardealul, care
importa şi expo·r:ta multe mărfuri din şi in Prmai.pate sau in ţădle bal
canice, era indeaproape interesat in naVligaţia pe Olt. De aici porneşte
in 1 784-1 785 iniţiativa mall"elui negustor sibian Johann Ignace PlirckeT,
de a trnn sporta ou vase proprii pe Olt pînă în Dunăre şi de acolo pînă
la Cherson, ConstaJntinopol şi Smirrna o impol'1lantă C8111tlirbate de fieT brut,
mărfuri de fier, precum şi alte produse industri.,ale ale ţărilor monar
hi,ei 76 •
70 Ibidem, p. 237-238.
7 1 Coll1Stantin r. Karadja,

Un căUitor pe Dunăre în anul 1786, in .,Revista
istorică", an. X, p. 47.
72 Biibl. Acad., Arhiva Agenţiei Austriece di.n Bucureştii , �het MDCCCLXXVI/
7 1 , 72, 75, 76, 79.
73 Hurll11l.lza ki, XIX1 , p. 1 85-186, 197-198 ; Bibl. Acad., Arhiva Agenţiei Ausb·iece din Bucureşti, Pachet MDCCCLX/89, 92, 95, 98.
Ibidem, Pachet MDCCCLX/99.
7 5 Ibidem, Pachet MDOCCLX/89, 92, 95, 98.
76 G heron Netta, Incercări de navigaţiune pe Olt, Bll!Cureşbi, 1928, p. 48. Au
torul se ocupă intr-un capi.tol special de l'nceroarea lud J. I. Pii.rcker, v�i Ibidem,
p. 4 8 - 7 6.

74
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Agentul imperial de la Bucureşti a spt·ij i ni t cu multă solicitudine
intreprinderea lui Pi.ircker, oare se bucura de i nfluenţi sprij;initori 77•
Raicevich a stat în pennanentă legătură cu Pi.ircker, pe care l-'a sfătuit
şi in format despt·e mersul expediţiei, a intervenit la domnul Mihail
Suţu pentru sprij inul necesar şi după ne·reuş ita acţiunii s....a ocupat de
desfacerea mărfurilor lăsate î n magazii la Bucureşti 78 • Incercarea lui
Pilrcker deşi nu s-a real.izat confo1'Il1. planului stabilit a aYut în sine

o mare însemnătate. A deschis drumul n avigaţiei pe Olt pînă la Rim
nic, fapt care în viitor avea să fie de mare utH.itate pentru dezvoltarea
Lt•anspm•turilor în Ţara Româneasc[l 79 •
O atribuţie de bază a lui Raicevich ca agent consular imperial in
Principate a fost protejarea, în general, a supuşilor austri·eci care se
aflau pentru interese comerciale sau pPivate în ţările române. In această
caln·tate Raicevich a activat pentru reali2Ja�rea următoarelor obiective :
1. Respectarea drepturHor şi privilegiilor supuş ilor austrieci garan
tate prin tratatele încheiate de Austria cu Poarta otomană şi anume a)
respectarea taxei vamale la import şi export (3Dfo) prevăz:ută în tl'ata te
şi ing.rădirea abuzurilor vam�ilor locali ;
b) scutJi<rea supuşilor austrieci de plata impozitelor locale ;
c) neamestecul organelor j udiciare locale în judecarea proceselor
dintre sudiţii austr.ieci şi terminarea proceselor în curs d intre supuşii
imperiali şi pămînteni ;
d) asigurarea inviolabilităţii domiciliului, a securităţii persoanei şi
a bunurilor aparţinînd supuşilor austrieci ;
II. Obţinerea pentru sudiţii imperiali a aceloraşi privilegii comer
ciale de care beneficiau sudiţii ruşi în Imperiul otoman şi, in primul
rind, a unui taTif vamal similnr cu cel dobindit de Rusia in f·avoarea
supuşilor săi, care făceau comert in Turcia.
III. lmbunătăţirea situaţiei sudiţi lor din Moldova, arm eni de ori
gine.
IV. Apărarea intereselor păstorilor transilvă neni, care veneau cu
oile la păşunat şi iernat in ţările române.
Rezultatele activităţii sale neobosite, pe aceste multiple planuri,
au fost însemnate.
In aprilie 1 783 Austri-a a obţinut un Hrman din partea Porţii adre
sat domnului Moldovei , Al. C. Mavrooordat, ordonind respectarea tra
tatelor in vigoare in privinţa taxelor vamale impuse in acest P.rincipat
0•
negustorilor imperiali şi incetarea abuzuriJor vameşilor de la Grozeşti 8
Firrnanu l s-a dat in urma intervenţiilor la Poartă ale internunţiului Her
bert, la cererea Curţii de la V·iena, sesizată prin rapoartele lui Rai·ce
v'ich de abuzurile vameş.ilor moldoveni 81• La adăpostul protecţiei şi ju-

77 Ibidem, p. 51l. Hurmuz>a k i , X I X1 . p. 2 1 1 .
78 Gh€ron Net:ta, o p . cit., p . 76. Asupr-a rolului l ui Radcevich în a-c ţiunea lui
PUrkt·r vezi Ibidem, p. 49-52, 55-58, 62, 64-66, 76.
79 Bibl. Acad ., Arhiva Agenţiei AiU5triece din Bucureşti, Pachet MDCCCXCVI I /
85 ; Vezi ş i Gheron Net·ta, op. cit., anexa XX, p. 1 25.
80

Humruzaki, VII,

p. 390-391 .

8 1 Hurmu:z;aki, XIX" p. 62.
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r isdicţiei consul1are, comerţul supuşilor i mperial i in Princi pate a pro
gresat neinceta1, negustorii sudriţi benefidind , numali in privinţa vămii
şi a i m po:zJitelor, de un avantaj de 25% faţă de negustorii locali 82• Ex
primind o realitate , secretarul lui Radcevi.ch l·a laşi, Oechsner, scria
acestui'a din urmă lJa 26 iunie 1 784 că dacă Agenţia consulară austriacă
îşi va val oc if1 ca, pe viitn r , şi mai bine protecţia sa in M oldova : "ne
gustorii noştri 'vor pune stăpînire pe aproape tot oomerţJUl acestei ţări " 83•
O retU? ită in activitatea primului agent ·oonsUilar austri ac a fost
hrisovul in favoarea negustorilor de vite armeni, supuşi -austrneci , ori
ginari din Galiţia aus:tria.că, dat de domnul Moldovei, .M, C. Mavro
cordat, la 9 martie 1 784 84 • Hrisovul dădea dreptul acestora să ârendeze
moşii in Moldova pentru creşterea cirezilor de vite şi hergh eli i lor de
c ai , pe care le ingrăşau şi exp01r1Jau in statele Imperiulu i h absburgic.
Hrisovul ma-i stabi1lea că o dată moşia arenda.tă, megieşU nu mai puteau
i nvoca dreptuil. de protimisis. Se confkmau unele prdvi legi i din trecut
şi se acordau altele noi. Hrisovu l punea la adăpost pe sudiţi,i neguSitorl
armeni de arbitraJ:'Iiul stăpînilor de moşii şi de vexaţiile slujitorilor do m
neşti , asigurindu-le siguranţa persoanei şi d�eptul de apel la Divanul
domnesc. Prin intreg conţinU'tul său, hrJsovul a. îmbunătăţit simţitor si


tuaţia sudiţilor negustori armenli 85, f1avocizînd dezvoltarea comerţului de
vite şi ·c ai cu Impel'li.ul h atbs burgk , comerţ care aducea cîştiguri însem
nate nu numai negusr!Jor.ilOT dar şi Vti.strl.eriei Moldovei. Raicevich a stă
ruit pentru ca hriso:v ul respectiv să fie confirmat printr-un fi:rman al
Porţ ii, ceea ce însă n-a obţi nut . El a reuş it însă să obţină confirm,area
lui de către succesorul domnului in scaunul Moldovei, Al. 1. Mavro
6•
cordat (Fiooris), l a 1 4 iunie 1 78 5 8
Apărarea intereselor păstord1or aTdeleni pe lîngă autocităţile din
Principate a fo st o preocu pare de seamă a primu lui agent consular aus
triac. I n urma intervenţri lor lui RaiceVIich, domnul Al. I. Mavrocordat
a dat privilegiul din 1 9/30 aJUgust 1 78 5 in favoarea pă srorHor ardeleni,
pri n oare s-a îmbunătăţit si1Juaţia. aoestore în Moldova , prdn desfiin ţa
rea unor taxe şi a abuzurilor propri etari lor de moşii, ale căpitan i lor
de graniţă, ale vameş i lor de 1a Gro z eşt i ş.a. 87• Semnalăm faptul că fir
mnnul Porţii din 4 decembrie 1 786, in favoarea păstorilor ardelenii , con
ţinea in principalele puncte î nsuşi progt1amul propus Vienei de Raice
•
vich pri n nota sa din 10 septembri e 1 7 84 88
Una dintre indiatoririle agentului consular austriac e�a de a da de
urma dez.e rtoriloc şi em igran ţi lor austrieci aflaţi in Prin ci pate şi de a-i


din

82 Raportul lui

26

iunie 1784,

Oechsl!1ec, soore"barul lui Ra!oevioh lia Ia�i,

Ibidem,

83 Ibidem, p. 188.
84

P. 187.

Th. Codres·cu , Uricarul,

către

Radoevich,

vol. II , p. 145-149. O copie a hrU;io'VIUlu.i se păsLXXXVI/173.
85 "Voyage en Va.lachie et en Moldavie", p. 32.
86 T h. Codxesc:u, "tlricarul, II, p . 149-152.
87 Hurmuzaki, XV, p . 1 779___,1 780, tex.t germîaln. TradUJCerea româ,nească în
Andrei Veress, op. cit., p. 33-34.
88 Hurnlllki
l2la , XIX" .p. 204.
trează la Biblioteca Aoodemiei,

Doownente, Pa�ch:et
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repatria 89• Cu toată rezistenta d<;>m lllil.or , catre nu voiau să piardă oon
tl'i,buabilii şi q.�tfel să dea prilej de suspiciune Porţii, !Widcevkh a reuşit,
prin cereri repetate şi ameninţări, să. obţină prec;l.axea u;nui număr de
dezertori austrieţ:i şi chiar şi 'a a<ielorra căşătol'i.ţi cu femei pămintene şi
a cop iilo r lor 90• Pe lîngă dezertorii propriu-7Jişi, au fost trimişi peste
hotar, pl"in .abuzurile · subofiţerilor austrieci; şi · multi conti"i.bu1abili au
tohton,i, unguri sau români traiPSHvăneni, stabiHţi de 20-25 ani în Mol
dova, şi ch i ar moldoveni propriu-7Jişi, atreşi prin promisiurui de sc uti ri
de impozite 9 1• Pe tema extrădării deze.rrorilor si a altor chestiuni s-au
iv1t g.rave diferende intTe agentui consuliaT (lusO:iac şi domnul Moldoyei,
A l . I. Mavrocolf(iat (De'Li-bei ) 92• In genooa,l, rela ţ �i1e lui Raioevich cu
domn i i din ambele Principate n,..au fost din cele mm bune. Atitudinea
aTogantă, pretenţiile exag·erate 93 , rrejustificate, precum Şi unele abururi
.
ale lui Raioevich -� : protejarea oontrJ.buabililor locali, incitarea celor
d� origine germană de _,a nu mai . plăti . imPo-zitele ]aţă de Vistieria ţării,
trimirterea peste hotaJr, pe lîngă dezertOrii austrieci, şi a contribuabililor
autohtoni , au provocat repetate reclamaţii din parrtea do mnilor din Prin
cipate la Poartă 94 împotrd.VJa agentului au stri-ac . Pe ba2la acestora, Poarta
a ceTUt internunţiului Herbertt rechemaTea lui Raicevich şi inlocuirea
sa 95, . ceea ce însă nu s-a [ntîmplat. CuT!tea · de la V1iena a apreciat z;elul
agentului ei consular de la .Bucureşti, pe oare 1-a menţinut şi pe mai
de part e , in pofida redamaţiilor îndreptăţite purtate impotriva sa.
Activitatea de consul a lui Radcevich· a . fost foarte variată. In -atri
buţiile sale a intlfat şi �nformarea exactă a CanceLariei de Stat de la
Vi ena despre starea sănătăţii la g·raniţele Imperliului , ma1 ales in Prin
cipatele D un ăren e 96, in interesul comerţului austriac, i n general, şi a
celui ard elean , in speci·al 97• A protejat pe catolic i i aflaţi in număr con
siderabil in Mol dova (1 3.000) la acea diată 98• Aceasta nu decurgea din
calitatea sa oficială de c onsul , dar interesa Curtea de la Viena din mo
tive politice 99•
Misiunea de agent consul,ar aus triac in ambele Principate ia sfî rşit
pentru Raicevich la 3 1 ianuarie 1 786, o dată cu rechemarea sa la Viena,
89 Hunnuzaki, Documente, VII, p. 405 ; Hurmnzak:i, XIX1 , p. 1 2-13.
H urmuzaki, XIX1 , p. 1 1 0, 192__,193, 223-226, 239-240.
9 1 HUII:-muza.ki, X, p. 1-2, 7-8 ; N. IOI"ga, Acte şi fragmente relative la isto
rta Românilor, II; p. 189 ; H1lt"ml1mki, XIX,, p. 230�231.
. 92 Hurmuzalci, XIX1; p. 223---,2-26 .
93 Raioevdch ce rea demiterea unu� ispravnic elin MoLdova din funcţie pen_tru
90

că reflll.zase să predea p.e ernigranţii şi d�r:torid aiUStrdeci. din ţi!lltwtul respeot.iv ;
I bid em, p. 229�30. �u alte preten{Jii · e:xagemte ale JiJ.i Raicevich vezi Ibidem,
.
.
.
.
.

i l�.

.

.

.

.

94 Hu�. VH, p. .365, 410-411, 41 5-416, 'l13-415 ; Blbl. A.Olid., Arhiv>a
.
Agenţiei Austriece din BuC!llil"eŞti, Palchet MCMXII/3 .
95 Ibidem.
,. . :
96 H\li1Illl\l7l!rlci ,_ vn. p. 40.5.

23.

97 B11�1. Acad., Arhiva A�ţdei A�iriece.
98 _ l!urmu21akli,, XIX" p. 76,

99 Ibidem, p. i84.

·

·

din BucureşLi, Paj::hiet MDCCCXCVll/

·
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după un serviciu de aproape 4 ani i n slujba Curţii imperiale, care a
1
dat o bună apreciere acti·v.ităţii sale 00• Nu ştim care a fost soarta ulte
r ioară a primu lui agent comru.lar austriac in ţările române. Retras la
Napol!i, el a publicat, anonim, in 1 788, bi necu noscut ele : "Osservazioni
storiche, naturali e politiche intorno la Valachia e Moldavia", lucrare
rămasă pînă astăzi o su.rs ă de prim rang pentru cun oaştere a situa ţ i ei
palitice, economice, soci-ale ş i cul!tumle a Pl"mdpatelor Româ ne la sfir
10
situl secolului al XVIII ...lea 1•
Rapoa rtele, memori:ile şi " Oss ervazionele" dovedesc că Ra.icevich a
fost un fin obser\,ator al realităţilor poHtice, economice şi - :;ociale din
ţările rom â n e, un bun cunoscător al obiceiurilor, mental it ăţi i oamenilor,
al specificului poporul u i român, de care s-a apropi·at cu căldură şi că- .
2
ruia îi dorea un viitor mai feori:cit 10 • Lucrarea sa despre Principatele
Române a avut ecou in posteritate , cunoscind ti"�aduceri succesive , in
diferite l i m bi , dintre care meri·tă a fi menţioată cea in l imba franceză
a lui L ej eun e , apărută la Paris, in 1 822 101•
Primul agent consular austri·ac a doved i t multă energie, abiUtate
şi zel in activitatea sa pusă i n slu jba i nteresel or polit ice şi economice
ale Austri ei in sud-estul european. Dar R aicev ich n-a fost numai un
si m pl u executant, fidel şi devotat, al instrucţiunilor Curţii de la Viena
cu privire la P ri ncipatele Ramâne, el s-a remarcat pi"in iniţiative valo
roase i n domen iul stabiliri•i legăturilor comereial e i ntre Austria şi ţările
de la Du n ăr ea de Jos 104 • Raicevich observatorul a fost dublat de scri
i to r ul i nzestrat cu un deosebit talent literar, iar d iplam atul a fost şi un
om de afaceri, pdccput in chestiuni de comerţ.
D eşi scu rtă, act i v i tatea sa in fu n cţia de .agent consular austritac s-a
re m arc at prin realizări de seamă, care au con tribu it la dezvoltarea co
me r ţului supuşilm· austrieci in MoldoV'a şi Ţara Românească şi la creş
te rea influenţei economice şi politice a Aus triei in Principatele române.
·

n

L'.\CTIVITE D' IGNACE ETIENNE RAICEVICH, PREMIER CONSUL DE
L',\UTRICHE DANS LES PRINCIPAUTES ROUMAINES. ( 1 782-1 786)
R e s u m e
L' .-\ ut.eur prese!lJte grâce aux ra;ppar!ts consulalres -.autrichiens, ediles et ine
dites, durant la periode de 1782-1786, et s'appuyant aussi sur d',autre ma'er.iaux
1oo

Ibide m, p. 244-245.
Lucrarea a fost prezentată de N. Iarg�a in
voi. Il, p. 240.

1o1

tori",

"Istoria Romdntlor prin clllll

102 ,.Osservazioni storiche, naturali e politiche intorno
la Va la.chia e Mol
davia", Napol.i, 1788, p. 2.
101 "Voyage en Valachie et en Moldavie"
, Paris, 1822, traduilt de l'italien par
Lejeune, profes.seur de litteret<ure, ex-professeur par1tioulier de Son Altesse le
Pr in oe de Moldavie. Traducătorul a completatt lucrarea lui Rai.oevkh cu propriile
sa,Je observaţii asupra ţărBor române.
1D4 Vezi memoriui din 30 octombrie 1782 comentat in lUC'l"a'l"ea de faţă, Hur
muzaki, XIX1, p. 70-76.
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documentaires apparte<nant a la meme periode, l'act;ivLte du premier consul au
trlchien dan s les Plrindpautes rournaillles, I.gnaoe Etruen.ne Ra.icevich, qui n'a pas
encore fait l'obj et d '·une etude paM.iauliere dans l'historiogrephde roumai n e . La
m i ssio n d'agen.t imperial dans les deux Prindpautes de l 'e x-secretaire royal de
la VaJachie, Raicevich , fut cornm�ncee e<n rnois de J uHlet 1782 et a dure jusqu'au
31 Ja.n\'ieT 1786. Entre 1782 - Le 16 OotiOibre 1783, l a date dJe l'eani&sion d'exe
q uatur de l a Sublime P or te , RakeVIich n'a pas aotionne officiell.eme.nt m ais bien
en guise d'agent commerciel pour la Compagtll ie commerciellle Wi11eshoven. Du
fu:t el a action n e en vra i consul.
Son a dli V i·te comme premier consul de l'Autriche dans les PrJncipautes rou
main es a e.te variee et com,plexe, serV"aJnt les interets poJill.iques et economiques
de la Monal!"'chi e des Habsbourg dans le Suid-Est de l'Europe. Da:ns sa qiUBli te
d'observalteur politdque, Ra.itoevich a informe lia Cour dJe Vdenne sur la sit.uation
pol itique, economiq.ue, et sociale des Prilllcipautes rO'UliTlali nes, sur la poliltdque de
la Thuss i e vis-a-vis celles-oi, â propos des prepamtifs rri•l!itaires de la Turquie
dans les Bal kans et sur les mouvement.s soaiaux de la populartă.on de la Pen
i n s ule des Balkans soumise â la domination ottOlTIIaie
il . Aussi Ralicevich a eu ume
impol"ltan·te mdssion economique d e developper Le cornmerre de la T:ransylvani e
avec La Moldavie et la Val�achie et, en gen eral , de facild·ter i 'ex.p31nsian conuner
cLale de 1' Aut ri che dans les pays du Bas-D81IlJube et du bassi n de la Mer Noire.
Il s'est d ist i n gu e par de valeureuses inUia.tdves dans oe domadiil e.
De meme i l a prote ge Les in·teret s de dJverses maisons de commerrce (Willes
hoven , Bie<nenfeld, Rllltter, Festetics, Pi.ircloor) qlllli. onlt eu col1'liiTIIe bu;t de developper
le commerce autriohien avec les Principia/Ultes et d'8lS5Illirler lliil debouche a !'indus
trie de la monJarchie autrichienne.
Pow- conclure , l'aut.eur veut montl!"er que si cOUo!"lte soirt; elle l'aJOti•viM d' I gnace
Etienne RaWe<vich dans sa fonotion de �mder agent oomruladre i mperi.'!lle dans
les Pll"'incipautes Roum& nes, eHe f•u.t rema:rqrue par des reaHsations de marqrue
parmi lcs que lles : l'amellioraJtion d e la situraJt.ion j uriddque des pMres transyJ
vad n n es et des cornmerc;ants de betail annenieiiiS qui ant contribue au develo ppe 
rrront d u comrnerce des sujets a utrichiens
en Moldav.ie et en Valac hde et ă
l'acroi.ssement de l ' i n !Luence econ omiq u e et pol ittique de l'Autr<iche dam les Pr in 
ci pautes lloumaincs.
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ASPECTE DIN POUTICA EXTERNA A PRINCIPATELOR UNITE
IN TIMPUL GUVERNARII D. GBICA - M. KOGALNICEANU
(16 noiembrie 1868 - 2 februarie 1870)
N. CORIVAN

La 20 n aiembri e 1 868 se fonnează un nou guvern cu următoarea
componenţă : D. G h ica , preşedrinrte, ministru de externe şi ad-interim la
l ucrăr,i pubhce, M. Kogălnk-eanru, interne, A. G. Gol·escu, finanţe, V.
Boerescu, j u stiţie , AI. Papadopol Calirmachi , culte şi instrucţiuni publice,
colonelul A. Duca, război 1 •
Este cuno scu t că guvernul D. Ghica - M. Kogă lni ceanu a luat co n 
ducerea S'Oalbului îcr1 UJnna de m i sie i s.H:ite a oabinetruJuâ liberal mdical de
sub preşedinţia generalului N. Go lesru. Căderea acestuia s-a făcut în
urma presiunii majorităţii Puterilor Garnnrte, nemulţumite de poLitica
externă a radicalilor 2• Grupurile conservatoare au folosit această con
junctură şi au utilizat polirti·ca externă ca punct de atac pentru com
prom iterea guvernului 3• Rămîne de analizat unele aspecte din politica
externă a Principatelor Unite de la fomw.rea guvernului D. Ghica M. Kogălni cean u pînă în voca anului 1869.
Faţă de conjunctura politică intern:aţională, Oarol înţelese că este
necesar- nu numai să înlărure pe I . Brăti·anu, care făcea parte din gu·

, D. A. StniTza, Domnia regelui Carol I. Fapte. Cuvîntări, 1866-1876, tom I,
Bu<:u.reştd, 1906, p. 480, citat in continuare Domnia . . .
2 Din istoriogrefi.a veche sin.t de me111 ţionat în legă/tură cu poili·bi.oa externă
- pentrTu a()eaStii perioadă . ( 1 865-1870) - Lucrările fundamentla:le aJe 1ud N. 1ooga
(Politica ex·te.mă a regelui Carol I , Bucureşti, 1910, RăzboiruJ perutru independenţJa
României, Buclireşti , 1927, lliston-e des etats baUmmq ues jU5Qu'a 1924, Palris 1925),
p!'OOUm şi srudi.Jile lui Tii/tu Mialiorescu, Fr. Dame, Vlictor Slăvmcu şi o serie de
monografi i oare lămocesc mutrbe aspecte. După 1944, pe lîngă capiWliuJ. de sinteză
din Istoria Româlniei , vol IV, publicat in 1964 şi volumul Reprezentanţele diplo
matice ale României, publd.oa.t de Edi·tum Poai.tdcă d�n 1967, au adus i.mpar;ta:n.te
oontribuţid V. Maciu, N. Veddahd, N. Ci�hir, V. RUISsu şi D . ViOC:u, Vl. Diou!escu,
Tr. Iones cu-Niş.COv, C . Buşe etc .
J V.
Russu şd D. Vi�ou, Frlimîntăr i politice interne in vremea guvernlirii
D. Ghica-M. Ki>glilniceanu ('1868-1870'', An'll<II'IUJ Insbirl:iuiln.lilrud de istar.ie şi ar
·

heologie "A. D. Xenopol", VI[, Iaşi, 1970, p. 142 . .
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2

vern, dar să şi dea o nouă orientare politicii externe. In situaţia de
atunci era o strî n - ă 1legătură intre eYenimen1:ele interne şi pdlitica
externă.
Atmosfera internă er-a destul de cl'itică. Pe de o parte, faţă de in
gerinţele guvernelor europene, se considera necesar constitui.rea unui
guvern fără radicali ; pe de altă parte, majorJtatea corpurilor legiui
toare o m·eau partizanii lui C. A. Rosetti şi I. Brătianu. Fonnarea gu
\·ernulu i D. Ghica - M. Kogălniceanu se făcuse cu asentimentul lui
1. Brătianu. Pentru buna guvernare a noi i formaţiuni ministel'iale era
necesar ca ea să aibă spl'lijinul liberalilor radicali, care all· şi aţes la
2 d ecembrie ca preşedinte al Adunării şi Senatului pe fruntaşii . Iar, in
persoana lui 1. Brătianu şi N. Golescu. De altfel, ei sperau că retra- ·
gerea lor este temporară şi că vor reveni din nou la guvern . In urma
insistenţei Puterilor europene de-a demisiona, ei au voit ca in noul
guvern să intre oameni poHtioi care să admită colaborarea cu majo
rităţile din Corpurile legiuitoare. FTuntaşii liberali radicali se arătau
dispuşi să susţină noul guvern , cu condiţia de-a continua politica lor
externă şi de a-l i nfluenţa in ce priveşte politica internă. Cu alte cu
vinte, voiau să exercite o tutelă asupra modului de guvernare 4• I. Bră
Uanu voia să influenţeze din umbră hotărîrile principale in ceea ce
priveşte politica guvernului. Totodată, Carol urmărea să-şi exercite in
fluenl,a asupra actiVlităţii noului guvern. In acest sens el adresă o scri
soare l a 21 noiemb.rie/3 decembrie primului ministru D. Ghica, in care
îşi expr•imă intenţia de-.a parlicipa cit mai des la şedinţele consiliului
de mini�iri 5 • El incerca încă de acum să-şi afirme autoritaJtea şi să aibă
un rol precumpănitor in politică.
Guvernul neavind majOI'itatea in Corpurile legiuitoare, combătut
conti nuu de opoziţia conset·vatoare , avea o situaţie din cele mai dificile,
neputind să d esfăşoare o acţiune proprie. El trebuia să reziste atit hă.r
ţuielilor grupărilor conservatoare cit şi i nterpelărilor care deveneau ddn
ce in ce mai linsidlloase ale Jibe1�ahllor 1"'a�ClioaH.
Faptul că nu fus·eseră dizolvate CorpU!rile legiuitoare făcea să persiste
î ncă multe nemulţumiri in cercurile politice ale Puterilor Garante. In
audienţa pe care a avut-o Strat la noul ministru de externe, Lavalette,
care inlocuise pe Moustier, acesta din urmă îi spuse că deşi .constată
că politica actulului guvern este cu totul contrură aceleia a guvernului
trecut, totuşi persistă in unele cercuri politice franceze 08lreOO["e rezer
ve 6• De asemenea, Strat a intilnit suspiciune şi din partea prunţului
Napoleon, care a crti.rtioat pe radicalii şi pe I. Brătianu că aJU subordonat
politica ţării, politicii partidulU<i 7• De altfel chiar din instrucţiundle lui
•

Ibidem, p. 146.

5 Domnia . . . , p. 481.

6 1 . Stmt cărtre D. Ghica, 26 ilantmrie 1869, Arh. SbaJt. BUiCureşti, fond Casa
Regală, dosar 27/1869, f; 1 .
7 1 . Strat către Oarol, ::! 6 ia·nuarie 1869, ibidem, dosar 26/1869, f. 1 . Dintr-o
scrjsoare nesemilaltă de la Paris d.in 14 decembrie 1868 adn!saită pcimuLuti mi
ndstr.u român, se dă infOI"maţia că suiVeraJ!l•ul fmn.cez era hotărlt ca d!Ln menţ�
nerea guvernul!Ui J.jberaJ redkal mai depar1be la guvern, să facă o chestilune per-
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Lavalette către Mellinet (consulul francez), din 22 decembrie, se vede că
increderea guvernului francez în acţdunea guvernului român nu era
depLin stabiHtă, avind oarecare bănuială că s-ar duce o politică contrară
Yederilor Franţei 8• Mellinet recunoaşte însă că primul ministru are o
situaţie dif•icilă, aflindru-se in faţa unei majorităţi ostile in ambele Cor
puri legiuitoare 9• Gradul de mulţumire pentru înlătumrea guvernului
N. Golescu nu a fost egal în toate capitalele europene, şi, chiar acolo
unde s-a manifestat, se obse-rvă unele nuanţe de rezervă. Metternich,
ambasadorul austriac la Paris, in urma impresiilor recepţionate de la
Viena, era com'ins că schimbarea IIllinisterială de la Bucureşti a modi
ficat numai forma, dar nu şi situaţia in sine 10• Be'Ust, in audienţa acor
dată dui Steege la V·i ena, s-a &ătat extrem de rezervat şi plin de în
doială faţă de Principatele Unite, atîta timp cit Corpurile legiuitoare
cu o majori tate radicală sint sub influenţa lui Ion Brătianu. Ministrul
austriac se arMă că este adversarul unui guv·ern sl•ab 11• Demisia guver
nului N. Golescu, din care făcea parte I. Brătianu, nu inlăturase teama
susţinerii unor acţiuni revendicative din partea statului român.
Această demisie, care era re:rultatul i ntervenţiei cercurilor politice
din Prusia, satisfăcea guvernul de la BerHn. Totuşi, prinţul Carol Anton,
tatăl lui Oa:rol de Hohenzollern, in scrisoarea către acesta după acest
eveniment, deşi se arăta foarte mulţumit de schimbarea survenlită, are
o rezerv ă faţă de viitoa!I'ea ati•tJudine a lui I. Brătd•anu, deoarece multe
lucruri atîrnau de Adunare. Dacă aceasta ar fi obligată să ia un mers
turbulent, provocator in sensul naţional, va trebui numaidecit să o di
12•
zolve, " Europa nu ar mai putea suporta o astfel de iritare"

Din acest pasaj se vede cit de preocupate erau cercurile poLitice pru
siene de viHoarea ac�iune a lui 1. Brătianu, atîta timp cit Corpurile le
giuitoare nu vor fi dizolvate.
La Constantinopol, unde era punctul diplomatic cel mai sensibil
cu privi·re la Principatele Unite, oam enii politici otomani arătaseră o
adevărată bucur-ie Ioa vestea demirterii guvernului N. Golescu 13• Poarta
se arăta dispusă să :C'acă mul•te concesii, prd1ntre •care şi eliberarea can
tităţii prafului de puşcă, comandată in străinătate şi pe care guvernul
otoman o confiscase. Acum el arăta intenţia de a-1 preda actualului gu
vern, considerind ca imprudent să-I fi cedat fostului guvern Golescusonală. In cercurile po.Liltioe din Franţa se crease părerea că politica lui Brătdanu
prezenta reale pericole pen·ta'lu p.aiCea Europei. Ibidem, dosar 72/1868, f. 5.
8 Lavale!'te către MeUinet, 22 decembrie, Arohives d1plornatiqrues, 1869, tome
Il,

nr.

64, p. a39.
9 Rapol"ltul lui Mellinet din 4 ianuarie l869, Arh. Stat. Booureşbi, microfhlme,
Franta, rola 14, f. 274.
1a Memoriil-e regelui Carol 1 (De un martor ocmlaT), ci•tat in conti!Illlell8r Me
moriile . . ., voi. V, Bucureşti, 1910, p. 1 1 .
1 1 .Ra.porLul Lui SteEge ddn 14/26 ianuarie. N. Iorga, Correspondance diplo
matique roumaine sous le roi Charles 1 (1862-1880), Bucarest, 1938, nr. 85, p. 35.
12 Carol Anton de Hohenzo!Jlern către Carol, 5/17 decembrie 1868, Domnda . . . ,
p. 490.
13 A. G. Golescu către Carol, 29
Rei�ilă, dosar 42/1868, f. 13.

nodembri.e,

Arh. Stat.
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Brătianu, oare 1-a� · fi utilizat
după părerea Porţi·i _.:_;_ spre a tulbura
liniştea ţăr.ilor vecine. 'Totuşi ar fi vrut asigurarea unei stabiHtăţi a aJC�
tualului guvern, pe oare nu o· vedea consolidată in compunerea actuală
a Adunării 14• Astfe1, oamenii pohtici tUTci, cu toată satisfacţia pe care
o arătaseră la v�stea demi-terii fostului guv,e rn, nu considernu partida
cîştigată, dacă nu se eonstirtruiaru noii Corpuri legiuitoare 15• De altfel, din
multe capitale europene venea sugestia sau chiar se cerea - mai puţin
·
sau mai mult - de a se face noi aleg&i.
La ineeputu( lui febru<;�rie, zvonindu-se la Constantinopol că gu
vernul Ghiea-Kogălniceanu şi-ar fi dat demisia şi_ că se proieu�:ft alcă
tuit·ea . unui guvern B�ătianu-Gh�oa-Kogălniceanu, vestea produse o ad�
vărntă consternare. La 6 februarie, D. Sturoza t�legrafia din capitala
Turciei la Bucureşti că venf,rea lui Brătianu la putere, chiar atenuată
pri n adăugirea unor oameni de incredere, ar avea ca rezultat imediat
ruperea tuturoc n egocierilor începilte şi de-.a face . situaţia, ameliorată
de două luni de zile, mai rea decit cUm fusese ina,inte 16• Astfel, demi
terea lui I. Brătianu de la guvern satisfăcuse numai in parte majo.ri
taltea guvffnelor europene. De aceea pe plan extern se dorea dizolva
rea lor. Aşa se şi exe:reitase de la inceputul anului 1 869 b ofensivă con
tinuă a guvernului , conjugată cu insisten ţele cercurilor diplomatice stră
ine, pen tru dizolvarea Adunării şi Senatului.
Noul gu vem 'işi propusese să tn:ooeze politicii externe o linie mo
derată şi prudentă, iar Carol socotea că este necesa� sa mcerce ca in
obiectivele poHtiiCii externe să fie �nclrusă apropierea de Austro-Unga·
ria �
Dar o mare parte din Corpurile legiuitoare era formată chn mem
bPii partidului Hberal radical care aveau alte păreri. De qoeea, in răs
punsul la mesajul domnesc din 13 decembrie 1 868 in Adunare se ob
servă nuanţa, in care · se constată unele luări de poziţie mai cul'lajoase
şi demne in ce priv� dill'ectivele politidi externe. Afilrmind şi ei res
pectarea indatorilor- impuse prin tratate, se a11ată sp&anţa că se vor
in.cheia cit mai curind convenţiile, prin care să se pună capăt jurisdic
ţiei consul,are, declarind că spiritul de echitate a PuteriloT Garante nu
va mai pretinde · să se exercite . in. Prjn�i pate n işte drepturi oe sin-t con
trare autonomiei noastre · şi inf-irmă chtar neutr-alitatea ce ne este asi.
gurată.
.. Senatul, la ..rindul său, .in răspunsul la rnesaj din 1 7 d ecembri e , de- .
clară că pe cit guverJlll.l l · român este dator a respecta îndatoririle · ce le
are faţă de Pa:artă şi Puter'lile .parnnte , obşervind cea mai strictă neu- ·
tl"alitate, cu . atit mai dator 'este . de a . veghea spre a: r :se respec1Ja drep- .
�

·

·

.

.

.

. .

14

•'

.

.

. ..�

Memoriile . . , vol. V, p. 12.
.

15 Mindstr<ul de : e:xt&ne către D. St�za, 7}19 ianum"ie 1869-, N . Ior-ga, Correspondance dipwmatiqfle; nT. � P. �&. ·
.
16 Teleg�r�ama rud D. Strurdza · către Carul, {i' februarie, Arh. Stat. BuOl.li"eŞ'tJ:i,
fond O;lsa Regală, dosar 32/.1869, f. 1 .
1 1 V . Miaciu, Mouvements nati.Onaux e t sociau:r roumains e n XIXe· siecle,
Buaarest, 1971, rp. 136.
• .

.

·
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turile şi •autonomia \ării, pentru care a.ceastă naţlliune •a luptat secole de-a
•
şi pe care Puterile Garante le-au consacrat 18

rindul

Liberalii radicali nu voiau să renunţe la politica lor energică şi de
seama de comandamentele mari ale naţiunii române. Ei voiau să
o i m prime şi noii conduceri. Or, venirea guvernului D. Ghica-M. Ko
gălniceanu trebuia să insemne o cotitură in ce priveşte poHrti.ca externă.
Europa voi•a linişte in Orient şi in acest soop se lichida şi problema
grecească. Menţinerea liberalilor radicali insemna incurajarea a-cţiunilor
comitetelor bulgăreşti şi ag:itarea chestiunii Tmnsilvaniei.

a

\ine

Liberalii-radi·cali obţinruseră o mare popularitate în ţară şi in Tran
silntnia prin sprijinirea luptei românilor de peste Carpaţi şi prin ac
ţ i unea pentru independenţă. O schimbare a cursului politicii externe
putea să facă actualul guvern nepopular. De aceea incep să se ivească
situaţii difi cile in raporturile dintre guvern şi liberalii radicali. D. Ghica
şi M. Kogălniceanu trebuiau să incerce, conform sfaturilor prhndte de
la Beril-in şi Pa:·is, o ap�·opi,ere de Ausbro-Ung�ria. Apmbarea acestei
politici nici Carol, nici guvernul nu o puteau obţine de la radicali. Ion
Brătianu, deşi promisese sprijinul său noii formaţiuni ministeriale, de
clara că este depăşi t de prieteni, care incep să hărţuias.că guvernul.
Fruntaşul liberal, intr-o convorbire cu domnul, îi dă să inţeleagă că
nu toţi membrii partidului său împărtăşeau sentimentele sale şi că el
nu poate avea controlul asupm tuturor 19 , situ aţie care provoca greutăţi
guvernulu i . Astfel, la 26 noiembrie/8 decembrie 1 868 Bogdan Petriceicu
Ha!;i<ieu face o interpelare, prin care cer·ea guvernului să-şi precizeze
poziţia faţă de acuzaţiile aduse in ţară şi străinătate politicii externe a
guvernulu i lui N. Golescru, condiţionind atitudinea majorităţii de răs
punsul pe care-1 va primi 20• Prin aceasta se căuta să se obţină din par
tea noii formaţiuni ministeriale înlăturarea acu7Juţiilor aduse fladicalHor
in legătură cu provoca!rea tulburărilor din Bulgaria. D. Ghi·oa refuză
însă să-şi dea aprobarea pentru politica externă a guvernului precedent,

declarind că noul guvern nu are menirea să dea atestate de bună pur
tare foştJlor mini.ştr-i 2 1 • Aceas·tă neidentif·ioare cu poli.Jtica radicalilor pu
tea aduce prej udicii

guvernului, a

căru i menţinere depindea

in

bună

parte de atitudinea acestora.

Dez;acordul

intre guv-ern şi Adunare se dovedeşte treptat mai evi

dent, cu puternice implicaţii in domeniul politicii externe. La sfîrşitul

anului 1 868 radicalii au elaborat un proă.eot de lege, prin .ca1re se urmă
rea atragerea in aTmata noastră a ofiţerilor români ·ce acti.vau in ar
matele Puterhlor GaranJte,

mad ales

în Austro-Ungaria.

Deoarece

in

Senat proiectul întimpină rezis·tenţa conservatorilor şi a fracţioniştilor,

D. Ghka
1B

in şedinţa din 20 ianuarie 1 869, retmge - in numele guver-

Domnia... ,

19 Memoriile.

2o
21

p.
..

492.

, vol. V, ,p. 16.

Monitorul O:f:ioial n1r� 270 din 30 noiembrie/12
Ibidem, p. 2322.

decembrie
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nului - proiectul, invocind neces1rtatea unui studiu mai atent al aces
22
tuia •
O dificultate care se creiază guvernului în domeniul politicii ex
terne este interpelarea lui I. C. Brătianu cu privire la plecarea misiunii
franceze. Or, aceasta fusese una din chestiunile care dusese Ia accen
tuarea fricţiunilor româna-franceze şi supărase pe Napoleon al III-lea.
Brătianu face să se voteze o moţiune de regret foarte ·accentuată 2\ care
nu făcu prea multă plăcer:= domnului şi guvernului.
Pe măsură ce trecea timpul se constată o divergenţă _tot mai pro
nunţată între Adunare şi guvern, care nu mai voia să fi,e tutel<l'l de ra
dicali. Devenea din ce în ce mai evident că nu se putea guverna cu �
Adunare, a cărei majoritate voia să-şi impună hotărîrea. D. Ghica în
cepea să se apropie de opoziţia conservatoare. Marile Puteri, dacă erau
satisfăcute de venirea noului guvern, nu arătau aceeaşi mulţumire fuţă
de-o Adunare dominată de acel partid, a cărui acţiune le provoca o mare
ingrijorare. De aceea la începutul anului 1 869 are loc o ofensivă con
jugată. I. C. Brătianu încerca să exercite presiuni asupra guvernului,
ameninţîndu-! că..J. retrage sprijinul majorităţii în Adunare, dar fără
efect. Guvernul nu mai voia să suporte influenţa radicalilor şi de aceea
la 24 ianuar.i e/5 · februarie 1 869, D. Ghica prezintă lui Carol demisia de
clarind : ,,Noi nu ne putem însuşi rolul de di rector şi nu voim să sufe
24
rim pe acela de sclav" • Actul nu se datora slăbiciunii guvernului, ci
dorinţei acestuia de-a se ajunge la dizolvarea Corpurilor legiuitoare.
Carol nu primi demisia. Silit să aleagă între guvern şi Adunare, el
preferă dizolvarea acesteia, dar căută să terigiverseze. Lucrurile se
complicară cu numirea generalului A. D. Macedonski la comanda garn.i
zoanei oraşului Bucu,reşN. Deoarece guvernul se ţinea ferm pe poziţia
lui, după două zile de dezbateri furtunoas·e, el şi-a prezentat demisia
domnului, deoarece majoritatea Adunării a votat moţiunea de blam 25•
Carol refuzînd să primească demisia guvernului, Adunarea a fost dizol
2
\'ată 6•
Un considerent important care a contribuit la determinarea hotă
rkii lui Carol pentru dizolvarea Adunării a fost ostilitatea Marilor Pu
teri faţă de partidul radical, în care vedeau un element de tulburare
a situa\iei din Peninsula Balcanică.
Dar ingrijorarea Marilor Puteri faţă de menţinerea l"adicalilor la
cîrma statului arată totodată slăbiciunea şi dezunirea Europei in această
per-ioadă. Vremurile se schimbaseră, pratectoratul european devenise o
f:i.cţiune, popoarele supuse din Balcani erau mai conştiente de dreptu
rile lor, iar micile state, încă vasale, incepeau să dea dovadă de matu
ritate politică. Roadele războiului Crimeii intraseră în descompunere, iar
22 V. Russu, D. Viţcu, op. cit., p. 162.
23 Memoriile . . . ;' vol. V, p. 20.
24
Ibidem, voi. V, p . 20.
25
Pentru de•talii cu pl'iv1re la politica internă,
D. Viţcu, o p . cit., p. 165 şi următoarele.
26 MonitOI'IUl Oficial

vezi

studiul lui V. Russu şi

din 30 ianuax-ie/11 :lieOC.Uocie 1869, p. 157.
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Rusia arăta neincredere in menţinerea clauzelor t!'latatului de la Paris
şi că doreşte revizuirea acestor al"ticole, care îi creaseră o situaţie umi
litoare pe arena internaţională 27• Se schimbase raportul de forţe. Inte
resele Puterilor europene emu atît de divergente în această parte a Eu
ropei şi unele dintre ele erau preocupate într-'Un atît de inalt grad de
alte probleme externe şi interne, încît preferau menţinerea unui statu
quo pentru a nu se declanşa o etriză în Peninsula Balcanică, pe care
datorită divergenţelor lor de interese, nu ar �i putut-o stăpîni. De •aceea,
Puterile Garente fură forurte buC'UTO'ase de venirea guVIernu[ui D. Ghioa
M. Kogălniceanu şi dizolvarea Adunării.
Perspectivele alegerilor a permis deschiderea unor noi căi pentru
schimbarea unui raport de forţe în viaţa politică internă. Ea a fost
salutată cu multă satisf·acţie, în special de către conservato,ri, care ve
deau în aceasta îndepărtarea pentru mult timp a radicalilor de la con
ducere. Alegerile s-au desfăşuoot într-o atmosferă furtunoasă, guvernul
şi domnul trecînd printr-un moment de grea cumpănă şi numai ener
gi·a şi destoinicia lui M. Kogălniceanu a impiedicat extinderea de mari
tulbură-ri .
Rezultatul alegerilor pentru Adunarea deputaţilor s-a soldat cu în
frîngerea radicalilor şi vJctori·a guvernului. M. Kogălniceanu a căutat
să soluţioneze in favoarea grupării sale chestiunea primordialităţii în
2
cadrul regimului politic existent 8•
Acţiunea persistentă antiguvernamentală a mdicalilor incepe să ia
un caracter antidinastic 29•
M. Kogălniceanu caută să conducă acum viaţa politică din ţară fără
radicali şi chiar impotriva lor. Obiectivul principal mmărit de el era
lărgirea democratizării ţării.
n

Conjunctura politică europeană şi noua viziune în politica externă
guvernului. Dacă spre sfîrşitul guvernării D. Ghica-M. Kogălniceanu

se constată disensiuni puternice intre membrii guvernului, la inceput
exis ta o aparenţă de in ţ el eg ere. Noul guvern avea misiunea ca pr:in
politica externă pe care o va duce, să liniştească spiritele diplomaţiei
europene. In acest sens ministrul de externe trimite in februarie o notă
circulară către agenţ,ii de la Paris, V[ena şi Constarutinopol, in oare
arată că ţelul politi·ci.i a actualului guvern este de a contribui la men
ţin erea păcii in Europa 30• Obiectivele politice principale pe care Puterile
-

27

Gorceakov cărtre Bnmnow, 1 7 decembrie 1868, "Archives d:plomatiques",
1869, tome IV, p. -1579.
28 După Melldnet proporţia numărului deputaţilor pe grupări politice ar fi
fost urmăitoarea :
Partizanii lui Kogălnicea111u, 84 ; P<JJI'Itizamii lui D. Ghica, 19 ; Par.tizaJI1ii lud
V. Boerescu, 1 1 ; Conserva.to!l't irudependernţi, 2 0 ; Pa�zan.i-i lui I. Brătianu, 9 ;
Fracţiunea, 8.
Melldnet către Lav.alet•te, în aprilde, Arhiva Statului Buoureşti, micro!ilme,
Franţa, rola 14, f. 398.
29 D. Ghka
către 1. St.MJt, confidenţial, 14 februarie, Biblioteca Academiei
R.S.R., Manuscrise, 604, p. 241.
J O N. Iorga, Coresp. diplomat., nr. 92, p. 42.
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Garante le cereau erau următoarele : înce·tarea sustinerii acţiunilor in
dependenţei, renunţarea la politica de ajutooo.Te a românilor din Tran
silvania în lupta pentru drepturile lor şi la unit·ea Prmcipatelor Unite
cu Transilvania, înlăturarea oricăror legătUTi de colaborare cu revolu
ţionarii unguri sau polonezi.
Cu alte cuvinte, ni se impunea o pasivitate diplomatică şi o severă
interzicere a ţinerii de relaţii cu popoarele subjugate din imperHle ve
cine. Era un moment semnificativ din istoria sud-estului european, în
care spiritul conservato-r al Puterilor europene apărea evident. In in
stala·roo guvernului Ghica-Kogălniceanu ele vedeau o reacţie hppotriva
tendinţelor politice ale fostului guwrn radical.
Noul guvern avea o situaţie dificilă. Miniştrii cunoşteau vederile şi
veleităţile diplomaţiei Puterilor Gararnte. Datoria guvernului era să facă
o apropiere de Marile Puteri, care se putea realiza prin abandonarea
politicii externe a radicalilor. Or, obiectivele p�·incipale ale acestora, mai
ales menţinerea luptei românilor în vederea unui pCllllr omânism, obţi
nerea independenţei şi acţiunea comună cu celelalte popoare asuprite
se bucurau de o mare popularitate şi constituiau năzuinţe legit·ime ale
poporului român, avînd mare audienţă în masele largi ale populaţiei.
R eprezentanţii Marilor Puteri declarau că nu vor mai susţine interesele
românilor în raporturile lor cu turcii, atîta timp cît guvernul din Prin
cipate duce o politică de m enţinere a unei atmosfere de nelinişte în sud
estul Europei.
.

'

Noul guvern, a cărui menire era să ducă la o apropiere cu Puterile
Garante, cu toată lupta pe care o avea pe plan intern cu radicalii,
nu înţelegea să renunţe la dezideratele poporului român, dar voia să
întrebuinţeze alte metode şi să le integreze într-o altă viziune diplo
matică.
Situaţia era dificilă, deoarece o nouă conjunctură se ivea la o·rizont
în Europa occidentală, care putea avea largi implicaţii şi în alte părţi
ale continentului. Rămîne de an�alizat ce legătură exista la începutul
ClJJl ului 1 869 între chestiunea orientală şi conjunctura politică din cen
trul Europei, care era rolul României în Peninsula Balcanică şi rela
ţiile guvernului român cu Puterile Garante.
In Anglia, din 1868 vine la putere un guvern liberal, prezidat de
Gladstone. Clarendon, ministrul de externe, era un partizan al izolării.
Anglia nu trebuia să ia nici un angajament in chestiunile de pe conti
nent şi să caute să menţină liniştea în Orient.
De altă parte, guvernul rus, îngrijorat de perspectivele balcanice,
se preocupa de a bara drumul expansiunii austro-ungare spre sud-est.
In caz de conflict cu Austro-Ungaria, el voia să se sprijine pe Prusia.
De aceea, promite guvernului prusian printr-un acord secret, in martie
1868, de a efectua în caz de război franco-prusian o concentrare de trupe
in Galiţia, pentru l:t· neutraliza Austro-Ungaria 3 1•
31 Pierre Renouvin, Histoire des relations internationales, Paris, 1954, val. V,
p. 384.
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La sfîrşitul anului 1 868 Turcia încearcă să pună capăt revoltei din
Creta si trimise în decembrie un ultimatum la Atena ca să renunţe la
acţiuni ie sale sau să primească războiul. Grecii fud intimidaţi , iar Ru
sia nu era pregătită să-i susţină. Europa aderă la propunerea Frooţei
de a se convoca o conferinţă la Paris pentru a se pune capăt diferen
dului turco-balcanic. Tribunalul arbitra! se reuni la 9 ianuarie 1 869 şi
impune grecilor, la 18 februarie, să nu mai dea ajutor oretanHor. Ches
tiunea orientală astfel se închise şi nu se mai redeschide pînă in 1 875.
In 1 8 69, guvernele europene, în afară de Rusia, din motive diferite,
\"oiau linişte în Orient. Ele n u doreau ca în aşteptarea noilor eveni
mente care se puteau ivi în Occident, chestiun ile din Peninsula B al
canică să formeze o dh·ersiune ; ele căutau să evite ca evenimenteie
noi să apară în sud-estul Europei, în momentul cind atenţia ar f-i fost
concentrată asupra evoluţiei diferendului franco-prusian şi nu ar fi pu
hrt interveni cu toată plenitudinea autorităţilor diolomatice, lăsînd-o
să fie soluţionată într-un sens 1 �onform cu interesele acestora. De
aceleta. EurQpa dorea 'menţine11ea unui statu-quo în O!."'ientt.
Noua echrl.pă mitniSiberilală română ·a,�ea menirea de a clştig,a bUIIlă
voinţa Marilor Puteri, zdruncinată in ul1limul timp. In urmă.r.irea aoostuli
obiectiv fură trti.mişi noi agenţi în capitlalele principale europene, dintre
oamenii ce; mai distinsi. La Parus fu numit I . Stret în locul lui Em. Cre
ţulescu, la Constantin � pol , D. Sturd za, în locul lui A. G. Golescu, care
fusese chemat să facă parte din nO'Ul cabinet, in calitate de ministru de
fitntalnţe, iar 3\a. Viena fusese trim:is L. Stee�. Toţi �tia trebuliau să
convingă Puterile, pe lîngă care fuseseră acreditaţi de noile directive
nle Pr�n cipatelor Un ite.
·

ln fata guvernului D. Ghica -- M. Kogăln icerum se puneau o serie
de probleme cu privire la polihioa externă. Prima chestiune eTa oum vor
evolua raporturile româno-turce şi cum \'a răspunde Poarta la o serie
de revend icări din partea românilor. Apoi care va fi efectul trecerii Ro
mâniei dilin orbita influenţei framceze Î'!1 aceea a Prusiei ; oe atiltudine VIa
adopta Austro-Ungarla faţă de n oul guvern ; noua etapă a relaţiilor ro
mâno-rusc şi stadiul legăturilor românilor cu celelalte popoare dlLn Impe
riul otoman 32•
In cadrul relaţiilor cu statele înveainate se aflau unel e obiective
majore, faţă de care noul guvern trebui,a să ia a1ilitudine. Acestea erau
independenţa, chestiunea Thoosiil.vaniei, poziţia statului român in legătură
cu lupta pentru emancipare a popoarelor creştine din Peninsula Balca
nică. Toate aceste preocupări se găseau reflectate in relaţiile cu celelalte
state.
Relaţiile româno-fmnceze pînă în vara anului 1 869. Unul din obiec
tivele principale ale politicii externe a n oului guvern era intensificarea
32 N. Coriv,an,

(Inanuscri.s).

Pol itica

externă

a

Pri ncipatelor

Unit e
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bun el o r relaţii româna-franceze din 1866 33• I nlăiturare a lui I. Brăltianu,
atit d e mult dorită de Napoleon, trebuiia să constituie unul din mijloa
cele de apropiere. Napoleon in aceasdă vreme căuba să obţină o neutra
litate bine\'oltoare din paptea Imperiului habsburgic. In acest scop el
adoptase pun.ctul de vedere aus.tr1iac in poli ti ca oriientală. Or, poliit ica hab
sburgică era de a se acorda reforme popoarel or creştine de sub suzera
n itatea Imperiului otoman, dar de a inăbuşi orice veleitate a lo:r pen
tru in dependenţă. De aceea F ran ţa. era pentru menţin erea liniştii in
Peninsula B al can i că sprij indrea p o litici� de eX'p.c'"1nsiune a Austro-Unga
l'ii ei şi de a feri acest stat de neplăcerile mişcării iredentis1:e di_n Tran
s i lvan ia .
La i n cepu tu l anului 1 869 se constată un oarecare calm in Or'ient:
Exista i n grijorare însă ca chestiunea orientală să nu fie redeschisă prin
acţiunea Principatelor Unite, considerlalte ca shaltul cel mai evoluat şi care
se bucul'ia de relaţii bune cu popoarele din Pen insul a Balcanică. De
aceea, m ajoritatea guvernelor ereu atente, dacă in eventu.roitatea unui
diferend tu rca grec statul român nu tar fi de partea celud din urmă. Gu
vern ul otoman se interesa dacă se mai continua o rganizarea cetelor bul
găreşti. Dar ce�a ce i ngrdj ora cel mai mult Pulterile europene erau le
gărt:urile guvernului din Principate cu românii din Transilvarua şi lten
dinţa spre nndependenţă.
In noua conjunotură politică, Franţa, susţinînd interesele Austro
Ungar i ei nu :avea intotdeauna o a ti tudi ne incurajatoare faJţ.ă de velei
tăţile româruilor. PoHtica ori entală a Fmnţei se făooa de comun acord
cu Austro Unga:ri a. Aceasta explică v ariaţi ile politicid fMnceze faţă de
guvernul român .
Exista o mare suspiciune la Ptads că domnul se indepărttează de
Franţa, căutînd să ducă Pri nci patele Unitte in orbitta de influenţă a Pru
siei şi de apropiere de Rusia 34• I n special MeUinet intreţinea această
atmosferă la Ptaris prin rapoartele sale 35•
La p,aris, Ion Strat fu primit cit se po ate de cordial de noul mi
nistru de externe, Lavelette ceea oe nu a impiedi cat ca acesta să mani�
f�te dezacordul faţă d e tot ce s-a petrecurt in timpul guvern ări i lui
I. Bră-ti anu 36 •


,

-

,

-

,

Principatele Unite în combinaţiile politice internaţionale ale lui
33 Idem,
Napoleon al III-lea din anul 1866, Îil1 Studii şi materiale, Muzeul Suceava, Istorie,
I I I, 1973, p. 195.
34 1. Strat către Carol, 21 martie, N. Iorga, Corresp. diplom., n(['. 94, p. 4 3 ;
idem, 15 apriLie, Arhirva Statului Buc-ureşti. fond DRsa Regală, dos. 46/1 869, f. 1 .
35 Mellirnet NllJ)OI1teaz ă c ă prinţul Leopold de Hohenzollern cu ocazia v·izitei
sale la BlliCflli'eŞti, constatînd inpopularHaJtea lui C<!ii'o l, a spus că face cale g�reşită
punin.dJU-se în opoziţie ou ţa.ra, prin te<ndinţa sa de a favoriza exalusiv interesele
Prusdej. MeLltinet câav;.e La'V'alet•te, 9 iunie Arhjrva Sta1.uJ.ui BUJCureşti, microf>il.me,
FrantJa,, rola 15, f. 15.
3 6 1. Strat către D. Ghd.ca, 26 ianuarie. Arh. Stat. Bucureşti, fond Casa Re
gală, dosar 27/1869, f. 1 .
,
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Cu · ocazia audienţei la Impăi"altul fmncez, care î ş i expo.·imă nemul
ţumirea cu privire la ultimul guvern, Strat a căutat să-1 covingă pe s u 
veran că unele măsuri luate în acest timp .nu au avut agrementul dom
nului . Totodată, îl asigură pe Napoleon că noua formaţie ministerială

crede de dator1ia ei să împiedice orice agi taţie în ţară în favoarea bul
garilor şi a grecilor pentru a respecta n eutraLitatea şi să se abţ.ină de
la orice imixtiune în chestiunile din Transi l \·ania. Deoarece această po
litică este impopulară în ţ a ră , guvernul are n 2voie să fie susţinut de o
mare pUitere străină, cu 'ajutorul căreia s[t poată ofeni compensaţii
care să-i ridice prestigiul în :afară şi să m ulţumească opinia publică in
ternă. Compensaţiile pe care le ceroa Stmt pentru politica de neutra
l i tate, era abolit·ea jurisdicţiei consulare şi dreptul c a statul român să
a.ibă reprezentanţ.i în străi năta,t e. Impărat ul ceru ca g u v e rn u l român să
intre întîi pe o cale conservatoare şi apoi îl va ajuta să-şi reali zeze do
l ea n ţel e 3 7 • In a cel aş i sens scria Strat şi lui Kogălniceanu 38•

ţării,

Oa.rol , care trimisese la 1 5 februarie o scrisoare lui Napoleon. pri
meşte un răspuns de la acesta, în oare intr-o politeţe rezervată il asi
gură de simpaJtia sa şi împărtăşeşte că î nţelege toate aspiraţiile legitime
ale unui popor ce se constituie şi care vrea să se socotească in numărul
111aţiunilor civilizate, "dar nu trebuie să neliniştească pe vecin i i săl şi să
aibă aerul de a voi să s2 amestece in ,interese străine propriei sale na-

ţi onal i tăţ i " 39�

.

·

Bunele raporturi TOmâno-franceze de la î n ceputul a n u l u i 1 869 fură
î nsă temporar umbrite de oazul Dunin , în oare consulul Mellinet a jucat
un rol important. Acesta a 'avurt ele la î n ceput o .at i tu d i n e puţin favora

bilă faţă de guvernul, pe lîngă care a fost acred itat. Cu ocazia diferen
dului din 1 868 î n tre sta:tul ,român şi g u v e rn ul austriac, consulul fra n
cez a dat un concurs larg :acestuia din urmă pen tru obţinereoa conce
siunilor cerute de la ministerul de externe 40�

Gu vern:w ·.· surprin s e . un polcmez Duni n , corespondent al unui ziar
d i n GI"ecia, care trimitea .zvonuri fal se per.tru a î n şela opinia publică în
Europa că in ţară la noi se organizează . noi bande bulgăreşti , se dis
tribUJie procLamaţii mazziniene şi că au loc tul b urări pericul� 41• Mi"
nis•terul de iruterne, în fruntea căruia se ai!ă M. Kogălnic:eanu, depistind
cine. este autorul , la 1 4 februarie, il anchetează. El neputînd dovedi cele

f. L

37

r. Strat către Carol, 10

feb«-uarie, ibidem,

dos.

35 '1869, f. 1

38 Viotor Slăvescu, I. Strat, voi. . I I , p_ 150.

39

şi dos.

37/1869,

Napol-eon al III -lea către Carol , 13 mar t•: e, Domnia . . . , p . 504 : Memori
V, p . 25.
4 0 N. Corlivan, Relaţiile româno-austro-ungare după constituirea pactttlui dua
list din 1867, Îlil Studii şi cercetăr.i ştiinţifice, Institutul P e d agogi c din Bacău,
Seria Istooie-Filologie, 1974, p. 1 10.
41 .,In ţară se dli&tribU!ie o pretinsă proclamaţie mazz:niană oare trădează
originea r.usă. Ou toată soiutionarea con f11otului turco-grec, g,redi şi bulgarii, con
tinuă să lucreze". Depeşa lui Duniin că1re Kraj. Cracovia, Btblioteca Aoodemiei
R.S.R., Manuscris 604, f. 258. Un ar.ticol amplu despre cazul Dun:.n are Gr. Io-
nescu-Ni.şcov, Cazul DUJIUn, în Studii, 1973, nr. 1, p. 65,

ile

.

. . , vol.
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afirmate este expulzat la Rusoiuc, la 1 7 febrt.lla rie. Arestarea lui atrase
un vehement protest din partea lui Mellinet, Dnnin fiind sub proitecţia
fra n ce ză
.

MelLinet, raportind in mod păJtimaş !incidenrtul, provoacă iritarea lui

Lavallette, care consideră răspunsul lui D. Ghioa. l\81

�1 francez

ca o declaratie de război 42• In urma re.portului prerenltat de MeUinet, mi
nis.trul de externe fra cez se dedară jignit. St11at reuşi să liniştească in
di gnarea lui Lavalette şi să-1 d etermi ne � trimi<tă rtelegraflic .instrucţiunii
împăciuitoare cu privire Ia ac est i ncident, ca Mell i net să nu mai facă
nici o reclamaţie cu pr i v ire Ia Dundn şi să i năbuşe amli.cal orice cbestiUIIle
supărătoare.
Inverşunarea cu oare consulul fmncez şi-a desfăşurat atacul fmpo-·
t riva guvernului român in această chestiune, rtmnsformind acest mpt di
vers intr-o problemă intern a ţion ală ara1tă că in spaltele ca2JI.lllu i Dunin
n

existau interesle mult mai puternice deci.t s-ar fi părut 43•

Grupul ca pitaliş ti or anglo--austr�ieai oare obţ i nuseră in C'Ul1SU1 anului
1 868 conces iu nea unor porti uni de oale ferntă em con curat de consor
ţiu! prusian in frunte cu Strousberg, oore pină la sfîrşit va izbuti să
ia intreaga concesi un e sub guv ern ul Ghica
Kogălniceanu. In această
chestiune, in l um ea diploma<tică erau două tabere. De o parte consuli i
Prusiei şi Rusicl, de cea l altă, al Franţeli, Austniei. şi Angliei. Cele douJă
tabere reprezentau interese politice diferite. Diplomatul francez la
-

Bucureşti eT'a influenţat in această aUtudine de Gradowicz, secretarul
a ge n ţ iei frrancere, şi de Green, consulul englez , care em personal inte
resalt i!n construirea că i i ferate de Ja Giurgiu şi a podurilor. Acesta din
urmă, net>bti n i nd concesiile dorilte
pe care l e avusese sub guvernrarea
lui I. Brătiamu
de la actu.rallu l guvern, cău'tla să-1 întreţină pe Mellirnet
intr-o atitudine de ootili tate flaţă de acesta.
-

-

Dar nu numai interese economice, ci şi urmărirea unor obiective po
litice existau in cazul Dundn. Consulii din Principate, intuind sensu l po
liticii gu vernel or lor, nu pierdeau nici un prilej de a căuta să insulfle
guvernului român sentim enrtul că este reprezenJtlarntul unui stalt mic, incâ
"VIas•rul" şd să inCleT'Ce prin to ate mdjloacele de a frina temdinţa unei poHtici

e:x:terne cura1 oase care să ducă fiie la o eman di pare deplină, fie la o
alianţă a popoarelor din interiorul Imperiul ui otoman . Este adevă:ret că
un eori agenţii consulari depăşeau instrucţiunile mliniştrilor lor.

In acest sens exista o soli drariltate franco-alllglo-auSitri.acă. Oazul Du
nin
deşi un !apt dirvers
reflectă un raspedt al ltrndJi,ţi ei acestei po
l i t ici din partea multora din Puterile eurr-opene.
-

-

�2 Primul mi nistnt răspunse la protestul consulului francez relativ la ares
tarea lu i Dunin că noi sin.tem cei mai buni şi singurii apreciatnri a penal!irtă
ţilor ee t;rebudesc ap.1icate". 9 m"rrt�e. Birblrioteca A<'<1.demlied RS.R., Manuscris
604, f. 275. La.vale'bte '· cere lui Mellirnct să-.i trimită «-� notei trimisă lui D.
Ghdm. LavalJete către Mellinet, 28 februa·ri e, Arhi va StatuJ.u,i Bucureşti, micro
filme, Franţa, roia 14, f. 307.
�3 Tr. Ionescu-Nişcov, op. cit., p. 76.
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Consulul francez va continua .să aibă aceeasi atitudine n efavorabilă,
deşi incidenrtul fu închis.
·

GuV'ernul D. Ghioa
M. Kogăl.m.ideanu spe11a că prin venlirea lui la
putere va stabili o nouă etapă cu privire 1a reLaţiile româna-franceze.
-

Părăsind politica "f1a ptului indeplinit" şi-a in1treţinerili unor activităţi
subversive în ţările vecine, politică pe oare o avusese guverillarea lui
I. Brătianu, noul guvern spem să-şi înfăptuiască ţelurile sale politlioe
prin sprujinul Europei, în special cu ajutorul Franţei. Numai că chestiu
nea prezenta aspecte dificile, datorită noii conjuncrturi poli'bî:ce. Dacă
Fran� se arărtlase bucuroa.să de venirea n oului guvern şi mai a[es de în
lăturarea guvernului liberal-r<adical cu I . Brătita nu, aceasta nu însemna
că era dispusă să ducă 1a indeplinire planurile politice româneşrt:!i.. Gu
vernul francez ştia prea bine că ele erau în contra:zJi.cere cu interesele
politice orientJale ale Austro-Ungariei, de care el era rtot mai strins legat.
In această perioadă, nu n umai că nu ar fi sacrifii oart; nioi unul din obiec
tivele politice :austro-ungare, dar se arăta dispus a-i susţine inrter�e1e
sale. De aceea, el arată simpatie pentru n oul guvern , dar nu perutru a-i
realiza doi'Iinţele, ci fiindcă vendi'Iea luli însemna înlăturtaroo unor acţiuni
ingvijorărt:oare şi spern că va urma o politică de linişte, dorinţă care con
venea şi intereselor Austwo-Ungar.iei şi indirect şi Franţei. Noul guvern
spera însă să-şi îndeplinească soopw'ile pohliticii sale externe cu sprijinul
Europei ; numai că Europa nu era di,s.pusă să susţi n ă inrt:eresele mioilor
popaaa:-e, ci să caute să le menţină supuse şi să Sltabilească un climat pri
elnic int€reselor Marilor Puteri . De aceea, la 15 aprilie I. Strat rapo r
tletază că la Pads ex•istă o mare neir1•cn2dere faţă de români. El spuillJe
că dizolvarea Corpurilor l egiuitoare, diferitele măsuri luate de noul
minister pentru asigurarea ordinei şi demersurile domnului in scopul
de a face să dispară orice subiect de pl îngere Ia Viena şi Paris .i-a mul
ţumit dar nu in măsura in care aveau dreptul la încrederea lor 44•
Relaţiile româno-austro-ungare. In această perioadă, după înfăptu
irea dualismulu!i auSitro-ungar, în pol1tica externă a Imperiului habsbur
gic se resimte din ce in ce mai mult personalitatea lui Andl.'laSsy, eaTe
mai tirziu va de\·eni prim ministru. Fără .a fi vorba de o divergenţă ac
centuată, se constată î nsă unele deosebiri intre Bell&Sit ş:i. And:rassy, în
ce privesc obiectivele pol.i•bicii externe. Acesta din urmă dădea mai

mu ltă importlanlţă chestiunilor ungureşti . El ar fi vrUJt în aooas•tă pri
vinţă inchegarea unui front compus din Austro-Unga.ria, PruSia, Prin
cipatele Unite care să stăvilească expansiunea Rusiei în Penânsu1a Bal
canică. Vroerile omului de stat maghiar aveau un caracter pronunţat
antirus.

Oanoelarul ausrt:riac dorea
mai al es în urma războiului austro
pruslian - să-şi i�repte efomurile pentru realizarea politicii sale de
expansiune in Peninsula Balcanică. Politica orientală a guvernului aus
tro-ungar avea însă muLte aspecte. Este adevărat că el rerea Porţii să
dea refonne cu privire la popoarele creştine de sub stăpînirea sa dar
-

44

Arhiva Statului Bucureşti, fond

Casa

Re-gaJă, dosar 46/1869, f.
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aooasta o făcea pentru a salva I mpe ri u l oi{)llll a n d e l a dezintegrao.·ea care
s-ar fi înfăptudt prin lu p t'a pentru i ndependenţă a aceSJtora. Beust, dacă
oonsidem util de a deteNilina Po aJrta ca să elaboreze refoNile, socotea
în schimb esenţiail de a veghea cu grijă ca Imperiul otoman să nu fie

tulburat de atacu ri le dlin afară şi de a se reprima ou hotărîre orice act
o stil al adversa rilor Po·rţii 45• După el exista o oonJtradicţde în�e meruţi
nerea tratatului de la Paris, prin care soar1ta unora d!in popoarele din
ln;:·periul otoman era garantată şi păst�rea i nJtegt1i1tăţii Turci ei .
Deşi Rusia era singura mare advernară a poHhi.cii :austriece în Orient,
totuşi B eust , la ace1astă vreme, n u era împotriva u nei apropi�ri de Ru
sia, care S--<8.[' fi putut realiza în sensul revizui1rii unor a!IlUJmite ' st.i.pu
laţiuni dli.n Tmtatul de la Paris. Pentru guvernul rus, dorinţa cea mai
mare era înlălturarea clauzeli oneroase de la am. 1 , }J!rni oare i se in
terzicea trecerea flotei ruse prln strimtori . Dacă Beust era oon1::rla expan
siuni i ruse în Peninsula Balcanică şi a :anexării Princi plaltelor române
de către Rusia, el era d is pus să accepte abrogarea arti col ului, oare însă
nu era accep1Jaftă de majo1."iitat� Plllterilor Garante 46 •
Dar atît Beust cît şi Andrassy doreau să nu fi,e agitată chestiunea
Transilvaniei. Cit de mare impar1tanţă dădea guvernul austro-ungar re
laţi ile cu Principartele Uni1te se poate obsei"Vla şi din istrucrţiunile date
noului consul la Bucureşti, Zulauf VOIIl Pottenberg. I se recomandă să
nu aibă faţă de guvernul român o a1t�tudlirne riglidă Slau lipsită de bună
voinţă, ceea ce nu însemn1a ca să nu fie foarte atent şi precaut la desfă
sumrea even imentelor. semnalindu-i că guvernul ausrt:Jro-ungar are oa
·
�ecare neincredere faţă d e guvernul Principatelor Unite. Totodată, i se

dădu instrucţiun i să se pl ase ze întotdeauna în atLtudlnea sa de partea
men ţi n e ri i obLigaţiilor stipulate de iraltlart:e şi să nu susţină prooedee agre
sive :faţă de Poamă. In aC'est sens să oaute să fi€ in relJaiţid cît mai bune
cu Mellinet şi să-şi fixeze atitudinea in perfect acord cu acesta, deoa
rece Austro-Ungaria merge în O ri ent de acord cu Franţa 47•
Principalel e obi e cii ve pe oare le Ull"lTlă rea diplomaţila de lia Viena
cu privire la P nincipatele Uni,te eMu : poLitioa dredentistă, apropierea

de Rusi a si in armările staJtului rom ân 48•
Chesti unea Transilvaniei constituia una dJi.n preocupăril e cele mai
importante pentru guvernul habsburgli.c. Incă din no!iembrie 1 868, La
Bu cu re şti se primiseră sugestii de la Viena î n vederea sch im bării poli
ticii externe a Principatelor Uruirte. Mareh:izul Pepoli, minds tru pl eni

potenţi-ar al Italiei 1a Viena şi un intim prieten al lui Andrassy, trimise
domnulUJi, in oaJi.ta1te de unchi, o scrisoaJr'e in care îi comunica, în mod
confidenţial, că intenţia ministrului ungar este să ducă politic:a Austro-

45 Beust
către mli.si,urnile imperiale a<IJ.Sitriece, 30 octombrie 1868. ArchiV'CS
diplomatiques, 1869, tome I, n r . 4, p. 26.
15 decembrie. ibidem , tome I I I . nr. 13. p. 1236.
46 Beust către Metternkh,
47 Beust către
Zuiauf von Pottenberg, 5 februarie 1869, ibidem, tome I I I ,
nr . 35. p. 1256.
4 8 Memoriile . . . , voi . IV, p. 23 ; Raport'llll lui Steeg� d,:rn 5 februarie, N. Ior
ga, Corresponclance cliplomatique, nr. 85,
p. 35.
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Unite. El caută să -1
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vingă pe Carol că Andrassy doreşte să s p rij i ne veleiltăţ.ile pentru in
dependen ţă ale rom ând lor, cu condiţia Cla ei să renuruţe la lupta pentru
al i pi rea Transilvaniei 49 • Carol, î n urma consulttării cu olameniă politici
româ n i , ii comunică �a 1 5 decembrie că doreşte şi el o apropiere în a cest
sens, cu rezerve însă că numai atunci ar putea ;ffi sigur de consimţămîn
tul ţării sa le , cînd ungurii şi-ar schimba m a i Îll!tii politica faţă d e ro-
mânii din Transilvania 50 •
După căderea guvernului liberal-radical se consrt:ată o apropiere în
ce priveşte relaţiile cu Au stro-Un garua . La 24 decembri e se admlise în
fiinţarea agenţiei române la Vi ena 51 dar numai cu ttitlul oficios 52, fiind
numit în acest PQSt Ludovic Steege. In aprilie el este acredirtart; oa agent
diplomatic la B erli n şi P ete rsburg 53, domnul încreddruţindu-i scrisori de
recomandare către ţarul Alexandru al II-lea şi Gorceakov, pre'C'Illll şi
către regele Prusiei şi Bismark 54•
Sediul perm a nen t va rămîne tat Viena, numa i cînd ministrul de ex
terne le transmitea o anumită misiune de i n d epl init , :agenţii dliplomaltiai
se deplasau la B er]in ori la Petersburg, iar după .termdnarea misiunii se
îrutorceau la Viena 55•
Aoredi.tarea lui S tege oa a gent diplomatic la Petersburg a provocatt
protestul insărcinatului de afaceri otoman. Gorceakov cerind informaţii
la Con stanti no pol relativ la acest i nci de ll!t, guvernul turc ră,spunde că
nu are n i ci o obiecţie, cu condiţ.ia să nu i se 'aitribUiie u n earacter oficia�.
ci numa i oficios 56•
49 Pepol i di+re Oarol .
Regal ă, dosar 43/1868, f. 4.

24

noiembrie

18 68 ,

Arh .

StJa.t .

Bumtre!jlti,

fond

Casa

50 Carol către Pepold, 15 decemlbrie, ibidem, f. 8. Memoriile . . . , vol. V. p. 9.
5 1 V. Netea, Infiintarea reprezenta.nţelor diplomatice ale României l a Viena,

in "Reprezentan:ţJele d�plomatice ale României". 1967, vol . I,

p. 1 64.
52 Beust că·tre Zulaillf von Polbt:enberg, 5 febrnflll'ie, Archit'es diplomatiques,

nr. 35, p. 1Z56.
5l Prusia, d eşi a avut in gens-e o atitudine favorabilă Principatelor Und.lbe
l1
de la veni rea hlli Carol în ta�ră. totuşi ea nu a acceptat - penltru a nu in.diSip<llle
Poarta - ca ele să aibă un agent a:cre;ditat la Beruin in ealdlbate de agenil: diplo
ma<ttc . In iuHe 8, cind s--a incheiat o 00111 venţie inrtre PrinJOLpalbele Unite şi Con
federaţia Qerman,ied d" Nord pentru a se introdruce un schimb poştal direct inl\:.re
e-le, ea a fost semnaJtă nu de reprezentooţi diplomaltici, ai de I"e]Xezentanţi ai
ad.ministnvţiei poştei di n cele d ou ă state. Convenţia po!pbală a fost semnaltă de
Ioan Fălcoianu şi de Phildpsborn şi a intrat in Vligoo.r e la 1 i.am.ruarie 1869. (F. C.

1869, tome III,

NBillo, Condica tratatelor şi a altor legăminte ale României 1 354-1937, Bucureşti,
1938, vol. I, p. 180). Dintr-o copie a unei note a ministii"Illlui de e x.terne cMre
Bismark se vede că Steege a fost trimis 1a Îi!lceputul lui ianuarie 1869 la Be.rl:in,
probabil peon.tru a ne go cia a.aredd>tlaTea a:genbului român 1a Vienla � la BerLin. "Le
gărturile de ru.denie oare eJCistă i!:J.tre casa rega:lă de PII"UJSia şi cea de la Buou
reşti ne permărte a strînge maJi. mult legăturile. In acest scop prilll.ţrul Carol trirrn.ilt:e
pe vechlul său ministriU Steege pe lîngă M. V. pentru a trata ddverse chestiu:nd".
Copia noted mlinliisltrului de exteme către Bi&mark, 9 iJamuarie 1869, Arh. Statt.
Bucul'eşti, f0111d Casa RegaJă, doSiair 75/1868, f. 1 .
5 4 Memoriile . . . , vol. V , p. 31.
55 N. Adănli-loade, in Reprezentanţele diplomatice ale României, vol. I, p. 221 .
56 CancelaruJ. rus cu a:oeastă oaazie făcu wmătoacea declaraţie : ,.Trimi.terea
aoestud agent este o con secinţă natrurală a acestei independenţe a Rrincipatelor,
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Deşi înfiinţarea agenţiei române însemna un aot de atli.tudine priete
nească din partea guvernului A ustro-Ungar, totuşi primul conltact IS!l lud
Steege cu Beust s-'a desfăşurat 'in condiţii foa.nte rezervalte, cancelarul
răspunzînd la chestiunile puse de agenltul român mad mult prin gesturi
şi in t&j ecţi i 57• D e aceea Steege, vexat de această primire, în raportul
său care descri:a rutmosfera în care a decurs audi enţa , este de părere că
ar fi maJi bine să fie numi1t în locul său un boier, avînd 'in vedere con
sideraţia care se acordă în Austro-Ungaria oamenilor de viţă nobilă )8•
Mult mad 1apropiat s-a arătat Andrassy, care a insisrtlat pentru stabilirea
de relaţii mai s.trînse în anumite condli.ţiuni .
,
In acelaşd timp fu trimis şi Ion Strat, care în drum spre Batis tre
buia să se oprească la Viena. Sarcioo ambilor diplomaţi români era să
obţină sprijinul Austro-Unga�r�iei în vederea lărgirii autonomiei şi acor
darea unei situaţii mali. bune român.Hor din TransilVfam ia, căutînd să lă
murească guvernul cu privire la intenţiile de cucerire 59• Strat arătînd
situaţia grea în oa·re se afLau românii din Thans i lvania, Andrassy a ce
rut un memornu cu privire la persecuţiile pe oare ei le 'îndură, in ve
derea înlăturării acestora 60• Atit Beust cLt şi Andrassy declară reprezen
tanţilor români că sint contrariaţi de politica Principatelor Unitte fuţă
de românii din · Imperiul hiabsburgic. Dar atU Stlrart; cit şi Steege arătaJu
că acţiunea din PrincipaJtele Unite ar pUJtea :6i neUitralizată, dlaiCă s-ar da
românilor din ace�tă provdnaie drepturi mai mari 6 1• Beust, în a dou:a
audienţă acordată lui Stege, se arntă mult mai puţin reţinut şi nu :res
pinse propunerea negocierNor unei convenţi·i oonsula:re cu guvernul ro
6
mân, cerind însă timp ca să se dnfonneze mai bine in acest sens 2•
Atit Beust cît şi Andrassy dădeau vdna unul pe alltuil. cu privire la
situaţia precară a -românilor din Impel'liul habsburgic. l.Ja 14 februarie,
D. Ghica comunica lui Strat convingerile sale cu privire la altitudinea
cancelarului austl:'iac, in urma demersului făCUit : "Am văzut cu Sllll"
prindere pe domnul de Beust că se adăposteşte in spatele exigenlţelor
cerute de guvernul de la Pesta pentlru a justifica torute perseouţiHe, de
63
care a:u f<r
..t. hărţuâţi şi la al căror instigator el a fost permanenJt" • La
rîndul său, Andrassy, intr-o conversaţie cu Steege, spunea : "Austma
adesea a urmat faţă de voi o politică pe oare nu o aprob", rlarmin!nd
a

c ăr ei iniţiativă ap.rurtine Frenţlei, pe oaJre "Poarba a lăsat-<>
să...J fie impusă".
Vetzera către Beust, 12/24 febl"Uarie, Arhhna Sb'l.t\lllu.i Bucureşti, microfoi'lme, Frenţa,
rola 14. f. 361.
57 Raportul lud Steege din 26 ianuari,e 1869, N. Iorgla, Correspondance diplo11Wtiques, nr. 85, p. 35 .
58 A.rh. Sl:ait. Bucureş' i. fond Cas�a Re gală, dOSillir 29/1869, f. 1 .
59 I. Strat către D. A. Sturdza, Victor Slăvescu, op. cit., p. 210.
60 Memorii . . . ,
vol . V, p.
57.
61 Stee ge către D. Ghica, 1 2 feb.ruarie 1869, oonfiden ţial, Biblioteca Amdemiei
R.S.R., Manu.soriB 604, f. 235.
62 Telegrnma luâ Steege că•tre D. Ghioa, 10 februarie, Arh. S'at. Bucureşti,
fond Clasa Rcga.lă, dosar 34/1869, f. 1 .
6 D.
Ghioa către I . Strat, confidential, 14 :felbruarile 1869, :S:bliotec-a Aoa
3
dPmiei R.S.R., Manuscr-i s, 604. f. 241 .
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cu o concluzie oare conţinea mult adevăr : "Ea (Austria) nu a făcwt de

cit să vă refuze totul, fără ca să fi pUJtUJt să vă Î:IntPiedioe de a-l ob-

1, i ne "

64 •

Domnul în scrisoarea de mulţumire către .F'Imnţ-Iosif, pentru pri
mirea făCUJtă lui Steege la Viena, dJin februari.e, scrie că a. regretlat rot
deauna libertaltea că se .altacă în Principate Austria, dar el e tot atit de
puţin responsabil ca şi guvernul dlin Vierua. , Wlde foile a;ustrtiece şi mai
ales cele maghiare atacă zilnic pe domn şi statul român 65 • La rîndul său,
Impăratul în răspWlSul căltre Carol din 27 februarie/I l martie îşi �
nifestă .speranţa că noul guvern român va :lii perutru Europa o g.am.n.ţie
pentru ordinea socială ş.i politică 66• Era evident că una din preocupăJrile
politicii orientale austr.iece era crearea unei s.iltuaţii liniştitoare la ho
tarul din răsăr1i,t, pe oare spera să o obţină prin negocieri ou noul gu
vern român.
In urma Wllei scri sor i trimisă de Carol lui Bisma.rk la 23 decembrie
cu rapo·I1turile româno -ungare 6 7 , acesta din urmă îi
scrie în februar!ie 1 869 că o înţelegere cordială îllltre români ·şi unguri
ar fi agreabilă Prusiei, pe cind o po11tică de expansiune ar pune pe
domn in conflict cu toate PUJterile. Intr-o formă discreltă ii prezentă
amel1.ÎII1ţarea că - Ln oaz contra-r - Plrusia s-ar vedea nevolitlă de a pro
testa prin toate mij loacele contra bănuie1ilor de .solidadtalte cu pret.in
sele proiecte române asup1'a TransJ.lVI8liliei. Bismark, care acwn du.oea o
polttică de apropiere de Austro-Ungaria, căUJta însă să păsrt:.r� şi prie
t en i a Rusiei de a cărei neuira1itJaite binevoitoare avea nevoie în vittorul
război cu Franţa, pe aare-l pregătea . El recomanda lui Carol că înţe
legerea dintre statul român şi Unga!"1ia să nu ducă la o răcire a relaţiilor
cu RuSiia 68•

1868, în legătură

Penrtru a asigura cercurile oficiale pru stene că românii nu vor pro
voca agHJaţi e în Peninsula Baloonică şi nici în AUSitlro-Ungari,a, Oarol
asigura la 30 ianuarie 1 869 pe regele W i lhelm că în �l unui conflict
serios între Turcia şi Grecia , s,t.atul român n u V1a ieşd din neutralitlaltea
sa, iar pri nţului regal al Prusiei ii spunea că el mută să se pună rpe pli.

cior de prieteruie cu ungurii 69• Oalrol voia să dea asigurări că padea nu
va fi ,tulburată şi in aces.t sens scris es e şi lui Bismark 70 •

Influenţa asupra lui Oarol se exercita prin recoman.dărlile făcute dlin
Prusia de către Bismark, Oarol Anton de Hohenzollern, dar mai al�
prin oo.nsulul prusian Keyserling. lnitervenţiile lui directe au provocat
un conflliot între a1cesta şi D. Ghica, care intr-o discuţie violellltă îi reM

Steege către D. Ghioa, con!liden'(lial., 12 februJOOi e 1869, ibidem, r. 235.
Memoriile . . . , p. 25.
66 Domnia . . . , p . 504.
67 Domnia . . . , p. 499.
6& Memoriile . . . , vol. V, .p. ,z l .
69 Ibidem, p . 19.
70 Domnia . . . , .p. 498.

65
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proşă consul ul ui răul p e oaJre-1 fiace domn ului prin �nfluenţa oare o exer
cită asupra aces tu i a guvernul de la Berlin 7 1•

O altă chestiune oare preocupa guvernul austro-ungar cu privire la
Principatel e Unirt:e era inzestrarea oastei Tomâne cu armamenrt milirtlar.
In cursul lunilor iaprilie şi i u oo e 1 868, Corpuru le legislati ve votaseră un
proiect de lege pentru org�anizarea atmlatei. Totodată se făcuseră mari
comenzi de tunuri Krupp şi puşti in Prusia şi de arme Peabody din
Statele Unite 72• Cu ocazia mi siu ni i lui I. Can tacu zino si Melhlsedek se
tratase trecerea armelor dlin Prusira prin Rusia. �n mai , .f:!.. G. Golescu
i ncepuse rtmtabiv e cu Fua;d Paşa de 1a lăsa să rtreacă 1 0.000-1-5.000 de
puşti Peabody prtin. Turcia 73• La sfîrşitul lui i ulie sosiseră lJa gl1llnliţă, v�
nind din Rusia, 5 000 de Plliiti comandia:te in Prusia, ceea ce dădu naş
tere la o vie agiitaţie printre consuli. ln s p e ciral reprezen tantul AUSJtro
UngarieU. privea trarn;portul cu mare bănuială, deoarece credea că evi
tarea ;teritoriului aus tria c .trebuli.a să aibă un scop secret 74• I. Brăltianu
s pus e lui Eder că acest armamerut a fOSit cumpăoot din P rus ia 75• In ce
p ri ve ş.te armamentul trimis prin Tu rcia , pulb2-rea in cantitate de 60.000
kg fusese confiscată de allltorâltăţile otomane la Su1ina 76• După veruirea
la guvern a lui Ghioa Poarta, penJtru a manifesta senltlimente de humă
voinţă fraţă de noul cabinet român, aprobă trecerea puştilor Peabody şi
reveni asupra confiscărdi pulberii 77•
Cu toată am e li orarea relraţiilor româno...;ausrtro-ungare după prelua
rea puterii de către guvernul D. Ghiaa - M. Kogălniceanu , chestiuneQ
inarmărioi armatei române OOilllibituia o preocupoce la V:iem 78•
Dacă atitudinea Ausrtro-Ungariei nu a InJa:Ilifestat înverşunare faţă
de Principatele Unite, totuşi, in fond, ea a continuat să ducă o pol.iJtică
-

7 1 In urma acestui incident se hotărî ca diplomatul prusinn să nu se mai
poată prezenta la domn fără a ti cerurt în preaJ!rabil audi enţă. Mellinet către La
VIaleLte, 24 iuni�, Arhiva StJat.ului Bucureşti , ITlălarofhlme, Franţa, rola 15, p. 48.
72 V. MaoLu, op. cit., p. 133.
73 A. G. Golescm că.tre Carol, 8 mai, Arh. St�t. Bueureşti, fond Casa Retgrală,
dosar 42/1868, f. 5. Memoriile . . . , voJ. I V, p. 48.
74 Memoriile . . . , vol. V, p. 53 ; sosăseră vreo 90 de colete. Wol farth că! re
Beust, 21 august, Archdves dirpJ.omartliques 1869, tome I, nr . 102, 103, 104, .p. 121.
75 Eder cărtce Beust, 24 augus.t 1 868, i b idem, nr. 105. p. 135.
76 D. Ghioa cătrre D. Sburozra, 1 0 iranll.llali1ie 1869. N. Iorga, Corresponclance
diplomatique, nr. 81, p. 34.
77 D. Ghioa către D. Sturdzra, 7 febrnarie, Bibliotecra Academiei R.S.R., Ma
nuscris, 604, p. 229.
78 &ipor.turile d1pJomaHce dilll>tre Prrilnci!paltele Unite �i vecinul de la nord
au fost temporar umbri,te in too.rnnra anru1uă 1869 de două chesbi.uni . P1:1ima s-a
cla.tomt, unor incidente di n cauZJa iru=ă1cări[ .teritoriului, la Brusluroasa şi Poiana
Sarartă, de către a1utonităţile Ulll g:ul'eştd (Kogăiliniceanu către Andrassy 7/19 august,
N. Iorga, Corresp. diplomat., 103, p. 46). A doua chestiune se .referea la protestu l
aiUStro�un.g�ar diln 10 septembrie importriva reguJramentulu.i cu pr.ivi:re la vasele
de război staţionarre.· in porturile noastre, cerîndu-se revocarea lui (Kogălniceanu
către Oarol, 19 septemb!rie/1 octombrie 1869, Arh. Stat. BUOtireŞ<ti., fond Casa Re 
gală, dosarr 10/1869, f. 1). De fapt, reguLamentul Ministetmlrui de ră21boi fusese
dejra revocat cu citeva tile mai înarinte. Vezi N. Iorga, Politica externă a regelui
Carol I, Bu=eşti., 1916, p. 75.
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negativă 18Scunsă în formele diplomatice, amabile, care prezentau un lu
ciu de bunăvori.nţă. In mod ofioi1al în această r:enioadă relaţrl.li.le ereu bune
între cele două guverne, dar presa din ambele ţări continua să adbă ati
tudine ostilă 79• Apropierea avea un ca�ter numai de supradiaţă, dato
rită intereselor anQa.goniste dirutre cele două ţări, iar aSigurărtile de spri.
j inire din partea Austro-Un�riei a o biectivelor româneşti nu avea o
ap licare eficientă. I ngrijoi'Iarea faţă de ahesiunea Transiilvanliei determina
guvernul aUSitriac să manife�Ste o polttică de 1apropiere faţă de statul ro
man, sperînd ca prin aceasta să diminueze agitaţii l e din provinci'a româ
nească din jnterJorul dmperiului. Totuşi, în comparaţie cu perioada pre
cedentă, se cons tată o ameliorare a rel1aţ iilor politice.

QUELQUES ASPECTS DE LA POLITIQUE EXTERI EURE DES PRINCIPAUTES
UNIES PENDANT LE G OUVERNEMENT DE D. GHICA - M. KOGALNI CEANU
(16 NOVEMBRE 1868 - 2 FEVRIER 1870)

R

e s u m e

Le gouvennement D. Ghioa - M. Kogă.Lnioearm est ven u au pouvoir en
novembre 1868, a:pres la derrission du cabinet ldberal...,rodJ, oa1. I.Ja pression des
Buăssances Grurantes, mecon.terutes de La poldttiqrue e x te ri eu re de .ce cabi ne t con
r.ernant les relations avec les peuples opprimes de l ' em p ire ottoman et de l'atti
tmrle a l'egard de La Tmnsylvande, a ete la cause de sa chu be . La s.Ltua.tion du
nouvel gouvernement etaiit tres delioalte. Il a CO!Ild>riS q.ue pou.r avoir le conour�
des Pui55all1 ces Garon1:es â la reaJ.Jsation des velleites du peuple roumaii.n , parmi
lesquellcs elaient l'independance et La q ues bion de la Trensylvanie, il devait avoir
unei politique ex.Lerieure differe:nt e de celle du gouvernement precedent. L'Europe
voulait nous i mposer une p assivite diplomatique et une severe i nterdiction de
relations avec les peuples opprlimes des empdres Limirtroph es .
I.Je gouvernement Ghica-Kogă1niceaam ne voulairt; pas �en o n cer uux dole
unces du peuple rou!Tllalim. , mais il deslria!Lt ubiliser d'autres methodes et les inte
grer dans une aurt:re vdsion diplomatique. Il se mcm.tmd.t cldspose a renolliOel" â La
p roce d.ure du "fait accomp1i" e,t de realiser ses objectifs par la voie dipliomalbi.
que avec le consen te me n t des Puissances Gaa;ailltes .
Mais la conj oncture interna.t:ionaJ.e n'etlali..t pas favorable. Des nuages som
bres se m on tr ai ent â l 'hor i zo n politique de !'occident et !'Europe voulait revoir
lllne atmosphere caLme en orient. En con s equence elle ne se mon·t.rarl.t pas favo
rable d' encoura ge r les veLleHes du peuple rournain. La Fil'laa1Ce dans cette penodE
soutenait la po1i.tique orientaJ.e autrichienne qu'etaJLt contlr1adre â La rea:Idsat.i.on des
do leances roUJillilÎn es.
Qua111 t â l 'A'UJ1:riche Hongrie, le cabdlllet de Vdenne se mon.tra.i.t bienveiJ.Uant
d ' off rill' son concours au j eune etat rooma.in pour obtenir des concessioo de la
pa!'t de la Forte poull' l'elal!'gissemenit de son auJtonomiie, si on abandonnerai.t la
propagande irredentiste. Mais les gouvernants de Bucarest conditionnaient leur
a tt itud e si on concedait des droits plus larges aux roum a i n s de Transylvanie.

Pendant cette pe ri ode si on con state une amelioration dans les relations
entre les Prinaipautes Und,es et l'Au1r'iche-Hon,gr.i.e, am fond l'a.1:J!Ji,1ru:de de ce<tte
Puissance a continue etre defavorable aux interets de l'etat roumain. I.Je rappro·
cheme:rut etarit superfrldel et l'aSSUII'ance du gOUJve:rnement autrichien de soute!ili'
les inter-ets des P.rincipautes Ullldes n'etai·t p1as effioiente.
79 Carol către prinţul Carol Anton, 20 iulie. Domnia . . . , p. 523.
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DIN ISTORIA TELECOMUNICAŢIILOR IN MOLDOVA
EUGENIA UHSESCU, ANTOANETA GARABEDEANU, MARIA NICA

Prin lucrarea de faţă ne propunem să aducem noi date privind
introducerea şi dezvoltarea sistemelor de �telecomunicaţie in Moldova,
fără pretenţia de a epudza in totaUitate
tratarea teme-i respective.
Lucrarea a i zvorit 'Şi din nec<:!sitart;ea completăr:ii
documentaţiei pri
vind organizarea tmei secţii de ,telecomnlllicaţili la Muzeul poLitehnic
din Iaşi cu oare ocazie s-a constat:JaJt că literatura de specialitate in
acest domendu oferă !insuficiente date pentru Moldova, in special cu
privire la introducerea telefoniei .
Penrtru a plasa studiul nostru in contexltul dezvoltării general�
a sistemelor de telecomunicaţie pe plan naţionail
şi mondial,
vom
face unele referiri la momentetle mai importante ale evoluţiei aces
tor mlijloace de comunicaţie la distanţă care au avut un rol foarte
important atUJnci ca şi astăzi cî1nd, fără aoeslte-a nu ar fi posibil mersul
inalinte al societăţii omen�şti.
Primele infonnaţid despre com unicaţidJe la diSbanţă pe tevitoriul
patviei noastre le desprindem din reprezentărtile sculptur�le de pe
Columna lui Traiian 1• Este vorba de Sistemul de semnalizare ou făclii
şi focuri utihlzalt şi la alte popoare.
Unid autoni susţin că diferitele turnuri ale căror ruine se văd şi
astăzi ca : turnul Sever de la Turnul Severin şi turnul Vestei de l a
'.Dîrgovişte ar fi fost construite pentTu observaţii de această natură.

In timpUJl lw Ştefan cel Mare emu ridicate movli.le de la Su
ceava pin� la Hotan pe care stăteau in permanenţă păstori cu însăr
cinarea de a aprinde focul in caz de năvălirea tătarilor.
Aceste
focuri duceau vestea pînă · la Suceava, capitaLa de atunci a Moldoved.
Ele formau un şir drept şi neinttrerupt intocmai ca o sfoară, d�
aceea se presupune că de la ele ar fi rămas 2li.cărtoarea "s-a dat
sfoară în ţară".

1943.

1

N!icorescu

P., Coloana Ţraianli, Îlll ,.StJU.dii şi cercetări istlcmice", an. 1, nr. 1,
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2

Primul si�tem de telecomunicaţie din lume care a avut o largă
răspîndire 2 în Franţa, AngLia, Suedia l?i Rusia a fost telegraful op
tic Jnventat de către francezul Claude' Chappe în 1 793. Despre utili 
zarea telegrafului Chappe 1a noi în ţară, nu S""ll U găsit date.
Un •impuls îns�mnat pe calea evoluţiei Sl.istemelor de comunica
ţie la distanţă a fost daJt de descopecirea pilei electr1ioe Voita (1 800)
ş i in special de cea a eleotromagnetismului (18 19).
Numeroase încercăni de a gă9i un mijloc eficace de comunicaţie
bazat pe curentul elect:rtic au precedat invenţia telegrafulUJi cu aplicaţii practice, care aparţin� ame:rticanuluJ Samuel Morse.
,

Prima Iunie de telegra:fiie electrică din lume a fost realii-zată de
către Morse în Statele Undlte în 1 844 între oraşele Washington · �i
Baltimore - pe o lungime de 63 km.
Semni:Eicaltiv pentru noi este faptul că numai după 10 ani de la
a paruţia telegrafulU!i electric, această inv�nţie este aplicată şi în prin
cipalele oraşe ale P11incipatelor Române.
Primele linili de telegrafie eleotrucă din Moldova 3 au fost con
struite la propunerea austrieailor, care erau interesaţi să arlbă o legă
tură directă între capitala Impe:rtiuluJi auStro-ungar şi oraşele mai
importante aflaJte sub ocupaţia lor. Construli.r�a unei l'leţele telegrafice
interesa în mare măsură şi popuLaţia autohtonă care în felul acesta
putea comunka direct şi rapid cu pcinaipalele centre ale Europei :
Viena, Berlin, Paris, Londra, aducînd !totodată posibilităţi de prospe
rare a comerţUJl.ui în Ţă:rtile Române şi un vendt statului .
I n urma traltativelor d e la Cernăuţi între reprezentanţii Imperiu
lui austro-ungar şi cei an statului Moldov� s-a
ajuns la un acord
privind construirea primei Jtinii telegrafice Cernăuţi - Iaşi - Galaţi,
prin punctul vamal de la N:i.mercend : în acest acord se garanta folo
sirea reciprocă a liniilor telegrafice de pe •teritoriul celor două ţări.
Construcţia acestei linili cu o lunglime de 1 8 5 km. începe la sfîr
şitul anului 1 854, iar la 1 4 februarie 1 855, într-o şedinţă fesllivă la
care partt.i oipă şi domnlţorul, are loc deschiderea oficială a biroului
t�legra.Lic din Iaşi. Biroul aparatelor telegrafice a fost instalat în ve
chea curte domnească 'Şi era condus de un dlirector ·austriac pe nume
Teirich.
Linia din Iaşi se prelungeşte u1terlor pînă la Tecuai şi Focşani,
după care austliiecii nu se mali ocupă de extinderea reţelei telegra
fice în interiorul ţării, nemaifiind intereSiaţi.
Tot în 1 854 se constrlllieşte p:rtima lin:i� telegra:fiic ă din Muntenia,
la Giurgiu la B ucureşti, de către o societate franceză. In anul
1 8 54 au avut loc traltative pentru joncţiunea telegrafulUi Moldovei cu
al Mtmteni•ei. runtre cele două variante propuse în acest scop a fost
de

2 I. N. Bucur, i. G. S:ănescu, M. Macovescu,
reşti, 1966.
l Le:mid Boicu, Introducerea telegrafului fn
tări istorice", an. VIII, fasc. 2, 1957.

Din istoria electrieitifţii, Bucu
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aleasă cea a muntenilor şi anume ca să se facă două puncte de le
gătură intre cele două r�ţele, prin Brăila-Galaţi şi prin Focşand.
Odată cu infdinţarea acestor linii telegrafice, in :liaţa guvernului
Moldovei se punea problema organizărui unei mai bune 1uncţionări.
In această privinţă Moldova a aderat de la inceplllt (22 martie
1 855) la Uniunea tetlegrafdcă austro ungară care a dat regulamentul
de funcţio:ruare a telegrafrieti, care in luna uunie a aceluiaşi an s e
-

modifică.

Restul linidlor telegrafice ce s-au aonstrulit mai tirziu în Moldova
au fost făcute mali. mult cu ballli strînşi prtin subsc.nipţii publice, de
oarece Sltatul moldovean che1tllli a mari sume de banii cu întreţinerea
armatelor austriece ocupante.
După Iaşi, intre 1856 şi 1 857, se deschid birouri telegrafice la
Bacău, Roman, Fălticenli şi Piatra, dar bliroul din Iaşi era considerat
centrul.
Lucrările de !instalare a hlniilor telegrafice continuă, astfel că în
anul 1 857 se definf.fjivează următoarele trasee telegra:fiice : Galaţi
Ismail, Galaţi-Sul!ina şi se înfiinţează un nou birou telegrafic la
Vaslui.
La început funcţionarlid ce deserveau telegrafele erau all5trieci
iar telegramele se puteau scrie in una din lJimbile engleză, franceză
sau gennoo ă, dar după 1 855 dove:mle pentru sumele de bani încasate
au inceput a fii scrlis� şi in ·l!imba română, însoţite de o traducere in
germană
Odată cu înmulţirea birourilor ted.egrafice s-a făcut simţirtă lipsa
de cadre ; s-a făclllt apel la elevii Academiei ieşene, dar aceştia nu
voliiau să renunţe la diplomele undversftare penltru a se face funcţio
nari la telegrafe, deoarece consd.derau la inceput
această muncă
drept o d egradare, iar salarizarea era nemulţumd.toaxe. Abia după
cîţiva ani, odată cu Unirea Prtincipaltelor S-1CI. r euşit să se înlocuiască
funcţionarii austrieci cu funcţionarii românii selectaţi după criteriul
capacităţii de muncă şi ataşamentul faţă de patrtie, provel1liţi în ma
joritate de la Academia Mdhălileană din Iaşi.
Iniţroducerea telegrafului in prindipalele oraşe dlin Moldova a
av ut un rol foarte important pe plan economdc şi polilitic. Populaţia
ieşeană a inceput să fii.ie infonnată "la zii" cu wtlimele ştirti interna
ţional�. In "Gazeta de Moldavi'a", după 21 februarie 1 855, se dau
texte de telegrame conţinînd Şllliri rin ternaţioruale ca de exemplu :
proclamarea ţaruiui Alexandru ca impărrat ail Rusiei după moartea
împăratUluli Nicoliae.
Liniile telegrafice care s-au construit ulterior au fost reaJ..i zate
cu bani adunaţi prin s ubsc:rti.pţie publlică, la care s-au adăugat fon
duri din veniturile Direcţiei :telegrafului. La sfîrşitul anulllli 1857 4
ex..istau birourd ltel':!grafli.ce în următoarele oraşe din Moldov"Ja. : Iaşi,
.

4

Arh. Stat. Iaşi, Sea-etariart.ul de sta.t,

Dosar 45 596/1858.
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Bîrlad,

Roman ,

Fă1ticeni,

4
Bacău,

Piatra

Neamţ şi Vaslui.
Avînd în vedere marile avantaje pe care le prezintă acest sistem
de comunicaţie a ştirlilor, atît pe plan politic cît şi economic, cere
rile pentru introducerea de noi birouri telegrafice
în diverse
oraşe
cresc d;in ce în ce mai mult. ProWema dezvoltării reţelei .telegrai•ice
interesa în egaJlă măsură atît statul, cit mai ales populaţia Looalnică
care ved·ea .în aceasta o posibilitate de ridicare şi de prosperare a
localităţii respeotdve. In acest sens eslte foarte interesant m em ori ul 5
preze ntat Cădmăcămiei Principatului Moldovei de
·către CQnducerea
sfatului municipal al ora şul Ui Huşi, mt?moriu semnat de 5 0 . c'etăţeni :
"Ţara noastră în privirea fabriţilor şi altor mijloace industi'Iiale ee
f ormează obîrşia altor staturi, stind pin acum in urmă , nu are alte
resursuri decit agri cultura şi dOmerţul. Sufletul comerţului e înles
ni rea unei sigure şi grabndce comundcaţid . In timpurile oele mati nouă,
comunicaţia au căpă1la.Jt1u un adevărat zbor, prin
invenţia firului
electric. Şi ţara noastră se bucură de binefacerile acestei invenţii ;
aceasta est� una din cele ITllaJi frumoase 'Şi mai ingenioase produceri
ale veacului al XIX-lea. Vddem in mai multe politiii cu o impopo
rare mati puţih numeroasă decîlt a Hu şul UJ.i , ce este rezidenţă a di s
trictului Fălciu sînt aşezate birouri telegrafice.
Nu numati dorinţa
de a nu rămlnea in urma acestora dar încă n evo i a ce este ila noi,
mai stimţită de c i t pe la alte locuri ; fiind Slituaţia poliţiei noastre de
părtaJtă de u·actul cel mar� ne au îndemnat a căuta mij loace prin
care s-ar pute înfdinţa, Linia telegraiică de a.icea p�n la politia Vaslui,
unde o 1asămine, funcţăonează de mali muJltt timp . . . " .
Interesată în extinderea reţelei telegrafice era şi Direcţia Cen
în exploatare reţel'<!le
trală a TelegrafulUii din M old ova 6 care avea
telegrafice. Referindu-se la " . . .durarea liniei rt:elegrrafioe de :la Iaşi la
Botoşanli . . . " aceasta arată că "prun acest ch!i.p se V1a aduce Institutu
lui (telegrafic - n. a.) un nou veruit� şi se va avea aVIanotajul în sem 
nat că prelungri.nd această Hnie pînă la granliţa Austri ei S'? va putea
telegraftisi pe teriltoriul străin
pe două părţn ; fiîi.nd şi Botoşen.ii în
dea dreaptă velaţie cu Iaşii , nu se Via împie dica corespondenţia sa
telegraftică precum aceasta sper să va inltîmpla dacă linia Botoşenilor
să Via un'i cu acea dii Foltli.cellli " .
Astfel spre sfîrşit,ul anului 1 857, după obţinerea aprobărhl de la
,:Ministerul din lăuntru", Direcţia Centrală a t�legrafuluti construieşte
linia Iaşi-Botoşani (care era considerat ,,cel mai î nsemna t oraş co
mercial din Moldova, după Galaţi) . Linia tellegra.Dică de la Botoşani
(care era socotit
este y:relungliltă în anul 1 858 pînă la Mihădlen!i 7
"trecătoarea" cea mad însemnată ddn Moldova după Galaţi), şi intru
n'ită cu cea de la Cernăuţi "spre a nu rămîne înapoi în priv.irea tre
buinţei cerută de. relaţiile telegrafice străine precum şi acele din yară... " .
"

5 Arh. stat. I�i. Fondul secrelbardatulULi de stat, Dosar 45 596/1858.
6 Arh. stat. I�i. Fondul soorel\.lariaJbul.ui de stalt, Dosar 39 049/1857.
7 Arh. Stoat. Iaşi, Fondul secretardaJtoullui de stat, Dosar nr. 45 596/1858.
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Tot în anul 1 858 este termdnart;ă linia Vaslu:i-Huşi
(care începe
în luna iulie iar în decembrie este raportată !terminarea). ln acelaşi
an se î n fiinţează şi biroul telegrafic de la admin:istraţia districtul ui
Fălciu a cărui centru era oraşul Huşi.
O altă liruie telegoofică importantă este cea dinltre Mihăil-:!ni şi
Dorohoi 8 a cărei construcţie a incepurt; în a doua j umătate a anului
1 859, 1iar în luna decembrie a �aceluiasi an a fost construită linia telegrafică Botoşailli - Doroho•i .
·

·

Construcţia de linii şi instalarea de birouri telegrafice a conti
nUJat şi în anii următori, în acelaşi timp cu întreţinerea sau repararea
unor linH care necesitau investiţii anoape ca la construcţii de linii
n o i . Astfel dintr-o dar� de seamă 9 se poate constata componenţa reţe
lei telegrafice de pe cuprinsul Moldovei. Unele din aceste linii urmă_
reau rtraseul căilor ferate, altele în soţeau şoselele.
De ·asemenea, se
poate vedea numărul birourulor telegrafice instal.ate precum şi modul
d� lucru al acestom. Cele mai multe aveau program permanent (Ba
cău , Bîrlad, Bolgrad, Botoşani, Foc.<;>ani, Gallaţi, Huşi, Iaşi, Ismail, Pia
tra, Tecuci, Roman, Vaslui), unele aveau program complet de opt ore
(Dorohai, Fălticerui, Tîrgu Neamţ, ri'irgu Ocn a), iar al1tele funcţionau
cu program limitat, de citeva o.re pe zi (Adjud, Buhuşi, Fălciu, Hirlău,
Leova, Moineşti, Mihăileni, Paşcani, Tîrgu Frumos).
Se poate observa că reţeaua telegrafică nu cuprindea decît oraşele mari şi tirg'.lrile mai impor>tante din Moldova.
In ceea ce priveşrt;e n:um ărUJl birourtilor t-:!legrafiice interurbane din
ţara noastră situaţia este caracterizată într-o statis1Jică 10 din 1 8 89 a
Di recţiei Generale a Paştelor şi Telegrafelor. In aceasta se arată că
d�i Românlia este dezvoltată din punct de vedere economic şi cultu
ral, se află pe locul opt din Europa în ceea ce
priYeşte răspîndirea
birourilor t�legrafo-poştale, fidnd in urma Greciei, Serbiei şi Bulgariei ;
pentru remedierea acestei stăru de lucruri se face apel la contribuţia
comunelor şi �a bun ăvoinţa cetăţemilor de a sprijini această acţiune.
Din studiul m aterialelor documentare la fiecare judeţ se trage
concluzia că abia în anili 1 8 9 8-1 900 se rezolvă problema comunicaţii
lor telegrafice pe întreg t':!ritoriul j udeţelor, prin construcţia reţelelor
judeţene care legau comune�e cu reşedinţa de judeţ.
Din punclt de vedere organizato11ic-administrativ telegraful a de
pins cind de Minislterul de interne , cind de Ministerul lucrărilor pu
·

blice, iar ma'i tîrziu de ser-viciul ·tehnic al primăruilor sau prefecturilor.
Funcţiormrii şi personalul, de deservire al
biromilor şi Liniilor
telegra:tiice erau recomandaţi 1 1 de minister, iar Direcţia Centrală a
Telegrafului din Moldova avea datoria doar de a-i examina şi, dacă
corespundeau ca pregătire, comuruica ministerului să-i "statornicească

8

Al!"h. Stat. Bo�li, Fondul Prefecturii, Dosar 1 7/1859
9 Arh. Start;, BiJa,tla Neamţ, Dare de seamă stab:stică a Direc.ţie-i. Genernle a
Paştelor ş.i teiliegrafelor, 1876, pag. 75.
10 Ar h. St..'llt . Iaşi, Fond<Ul IPrefeoturii, DosoiT nr. 29/111119.
1 1 Arh. Stat. Iaşi, Fondul Secrelbaria<!lul11.11i de stat, Dosar nr. 39 049/1857.
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pr:! funcţi e" iar as upra mor ail.ulu i " nu-şi putea lua nioi o rAspundere . . . " .
D e s upravegherea liniilor răspundeau 'aşa zişiJi "epistaţi" sau revizori,
iar împărţire a depeşelor telegrafice se făcea de către ,,curieri". De in
treaga activitate a unui birou telegrafic răspundea ş eful de birou.

In1roducerea ielegrafului electric a insemnat o <:>tapA foarte im
portantă in utilffzarea sistemelor de tel ecorn und caţi e in lume, avind
un rol i n s em nat in re zol va re a unor probleme economlice şi politice
diin fiecare ţară cit 'Şi in cadrul convenţiilor dintre stalte.
Totuşi, dezvoltarea rapidă a oraşelor, l"ltmul de vliaţă tot mai
intens. dmpuneau nec�!'iitatea apartitiei unui nou mijloc ·ae comunica
ţie, directă i n t re oameni. In această problem ă el'lau i nteresaţi. atit cer
cmătorii cit ş i o pin i a publ i că.
.
Succesul de pînă atunci al telegraf1iei a de schis drum i dei i de a
transmite prin fir. sunetele şi vocea omenească.
In anul 1 875, Graharn Bell si Elisha G rey în acel aş i timp şi inde
pendent unul d� altul au dnvenrtat telefonul, care d in 1 880 a inceput
să fie folosdt şi in convorbiri :interurbane.
Merită remarcat faptul că numai după
trei am de la Jnvenţia
telefcmului , adică în 1 878, se semnalează 12 exiSitenţa in Bucureşti a
unUli post telefonk
Telefonul respectliv era m o ntalt !la fabrica de
aparate !telegrafice a lu i Leopold Teirdch, fostul şef al biroului tel�
graftc ddn Iaşi .
Prima relatare o:flioială d espre existenţa in ţară a unui post tele
fonic apare în Monitorul oficial din martie 1 886, dată la care in
Bucureşti e:x1is ta o singură l1in1ie telefonică între poştă şi Ministerul
de Intern e. Telefonia publică s-'a 1introdus in B ucureşti in anul 1 892.
In Moldova . pnimul oraş in care se inltroduce t<:>lefonul şi printre
primele dlin ţară, esrte Iaşul. Telefoanele din Iaşi au fost dnst ate în
locul aparatelor
telegralt1ice
care
nu mai
sa'tis făceau
exn gen ţel e
timpulud.
IatA ce se arată intr-un referat 13 din septem brie 1 898 al servici u
lui tehniic al prim ăriei Iaşi : " . . . Chestiunea înfiinţării şi întreţi nerii
posturilor telefonice comunalle se agită încă de la 1 882, cind s-au în
l ocu i t apa:ratele telegrafice de Ia secţiile poli1)ieneşti, cu aparate tele
fonice . . . ". Pe de altă parte într-o adresă ddn 'i ull e 1 896 14 a Inspecto
rattillu i circumscripţiei a IV-a telegrafo-poşbailă, Iassy, către Primărie
sint scrise 'llii"'llătoarele : .,După cum vă este cunoscut, în anul 1 887
funcţi onau în Iaşi, cu actualele l i n ii telef onice, 6 posturi t<:>Iegrafice
instalate pe la comi sii , poliţie şi Ia unul sau două posturii de pompi
e ri , oare erau deserV\tte de sergenţd de oraş cu cunoştinţe de carte
iniţi aţi de un instructor din serviciul nostru. . . Acele domunicaţi uni
costisitoare părîndu-mi - se lins:ufirnenlte şi pers ona lul ce Je deserveau
n�apt pentru asemenea de sti na ţiuni am propus domniei voastre înlo-

�

12 Pe urmele p�imului telefon,

lie 1966.
13.. Arh. Sllalt.

14

în Revista "Flacăra",

Ia,şi, FonduJ. primă.rnei, DosaJr
Arh. Stat. Iaşi; F<mdru.I .J)I'Iimăciei, Dosar

nr.

105/1898.
105/1896.
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cl.iirea postmilor telegrafice cu 1 4 posturi telefonice şi dvs. con \' eruin d ,
în acel an chiar am făcut instalarea l or pe la comisii. . . " .
După cum rei ese din documentele oitate mai sus se poate afir
ma cu certitudine că primele telefoane din l a'?i au fosrt; instalme in
1 882. doar la cîţiva ani după cel din B u cureşti . Urmează o a do ua
etapă (1 887) cînd se inlodUiesc şi al� postur1i tele.qrafice din oraş cu
posturi telefo ni ce şi apod o altă etapă importantă - instalarea reţe
lei rtelefonice

pentru

public.

La începui!; posturile rtelefondce au f u n cţi onat re
vechile reţele
telegrafice cu un singur fr:ir, aJl doilea f i in d păm în t ul .
Telefoanele dev�nise proprii etatea
primăriei
din . 1 892.
probabil
15
odată cu apariţia legid
prin care dn�larea şi î n treţ i n e r ea l in i'ilor de
comun i caţi i telefonice şi telegratiice 1 se
declară de u ti i lli t at e publică
( 1 3 n:ov. 1 89 2 ) . Intreti n erea L i n i i lor telegraf1ice devE>nite telefonice se
făcea d� către Direcţi'a 'telegrafo-postală. pri n fiJ,ialele sale.
Dez\·oltarea rapidă comerciail.ă şi i nd u stri ală .a orasului. la sfîrşi
tul secolului h·eclllt impunea tot ma: mult instalarea in Iasi a unei
reţele telefon�ce pentru pubLic. Acest lucru
nu-l putea facP. decit
Di recţia Gen erală a Fostelor şi Telegrafelor. deoarece primăriei nu-i
renta să se ocupe de as':'menea lucrări, fără să m ali adăuţrăm faptul
că chiar reţeaua eXlistentă necesdta in tretinere şi amenajări soec i ale .
De aceea in 1 896 16, Direcţia Generală telegr.afo-noştală Ia.<:; i pentru a
•

nu strica estetica oraşului prin construcţ.ia pe stră?.i a unor l i n ii tele
fonice paralele ru cele �xistente (care et·au a l e primăriei),
solicită
primă�iei cedarE>a din nlou a reţ el ei telefon ice în
adminiSitrarea sa.
Deşi primăria este de 'acord cu •acest lucru pune ni ş te conditii Dire c
ţiei respective pe care aceasta le acceptă n umai m parte. fa�t c are
duce la t erq i v ':' rsar e a lucrări�or le�ate de ! i n st al are a telefoniei urbane
in Iaşi.

Iniţial au fost propuse primă�iei două tra see de li n i i telefonice
pentru reţeaua n ou ă . care a fedtau o serie de străzi
principale şi de
aceea primăria nu este de acord cu soluţia resnectivă ;
ca urmare
Direcţi a Generală Telegrafo-Poştală propun e alte trei t rasee pe străzi
s ecun d are pe C'are primăr:ia le acceptă.
Abia in 1 900 cind se aplică noua lege telegrafo-poŞitală, primă
riia şi toalte instituţii le din oraş cedează telefoanele in admiTllistrarea
Direcţiei Generale aminitite . In ac el an pnimăl'ia avea 35 de t �lefoane.
Creşterea contJinuă R n u m ăr u l ui de a bon aţ i .o;; i cererile tot mai
multe de dnstal a re de tel efoane a făcUJt necesară montarea unei cen
trale teleforuice cu baterie centrală, 1iar în 1 9 36 17 se introduc� la Iaşi
telefonia automată.
In ceea ce priveşte 1introducerea t e l efo n ul tui
în cel ela lte j udeţe
ale Mol d ovei , intrucit î mp ă rţir e a teritorială diferă astăzi, atit ca dis-

15 Arh. Stalt. Suceava, Repertoriul general alfaboti'C al
gJlor, decretelor etc.
16 Arh. Stat. Iaşi, Fondul pri.mărdei, Dosa'l' 105/1896.
11 Arh. Stat. Iaşi, Fondul primăriei, Dosar nr. 17S/1936.
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tribuţie a suprafeţei cit şi ca niUmăr 'Şi denumire, mul'te din judeţele
vechii fiind desfiinţate, au extistat dificultăţi
in a reahlza o concor
danţă intre situaţia vechilor judeţe cu a ceJor noi şi de aceea vom
pune un accent deosebdlt pe introducerea telefonulUi in cele mai im
portante oraşe ale Moldovei care au rămas aceleaşi.
Un mare oraş din Moldova in care au existat preocupări foarte
de timpuriu pentru instalarea telefonulllli a fost oraşllil Galaţi. Incă
din anul 1 8 8 1 18 este prezentată o ofertă primărieti. oraşulllli Galaţi la
care conducerea se arată foame recenbivă in sensul acceptării idei!
de a studia uti1itatea n10Ull ui tip de aparat propus în of�r;tă. Ofertantul
(George A Oaranfdl) solioi'tă. pentru intocmirea devtizului de' ,�nstalare
a telefonuluti, o deplasare in străină'talte (la Viena) pentru , documen
tare ; la 'aceasta primărti.a referă favorabil acordindu-l.i suma de 50'0
galbeni pe care treblllia apoi să d-o scadă din costul lucrării.
După intoarcerea de la VJena, unde a tratat cu :liirma "Deckert
et Homolka" oare s-a obligat să livreze aparatura, ofertantul a pre
zentat primăriei devizul, :iar la sfîrşitul anului 1882 a. executat o
parte din dnstalaţie (intre pr:imărie şi pompieri), care trebuia. să cu
prJndă "o staţiune centrală" şi patru aparalte pe care el le numea
,,re�ptoare 'telegrefice cu dndicaltbr" sau "receptoare electrice pentru
incendiu". De fapt se trage concluzia că se montase doar un sdstem
de sonerii, ofertantul motivind că nu a fost lăsat să termine lucrarea.
Ulterior se fac oferte pentru instalare de b:!lefoane şi la alte
instlituţii cum ·ar fi oficiul poliţied, turnul de observaţie, care trebuiau
să :fii e conectate cu primăria ş:i oficillll comandei de pompieri.
Prti.mărlia

dă la

licitaţie

instalarea /telefoanelor

la

inceputul

anu

lui 1 884 şi imed!iJat după aceastp. servicdul tehnic al prti.mărieli. avi
zează devizul in care se precizează unele detalii tehnice : " . . . sirma
va fi din fer că-1i. mai reZJi.stentă. Aparatele VIOr :ru cele mai noi şi
anume cele de rtlip Siemens ; ele vor avea două receptoare cu curent
de inducţiune magnetoelectrncă. . .
Aparatul telefonic va fi
a'Şezat

intr-o cutie de lemn sau de allt 11UI1)erial. . . cu o bună încuietoare
după sistemul cel mw nou şi mai secret cunoscut pînă la infHnţarea
telefonului in Galaţi. . . ". Staţiunea
centrală a
telefoanelor trebuia
să fie �a biroul poliţiei. Se mai !impunea ca fJrma constructoare să
întreţină Jinstalaţia timp de trei anii şi să Jnst;rudasaă personalul de
deservire.
Totuşi, lucrările se tărăgănează mullt timp cu oferte, referate,
devize, licitaţii şi abia in anul 1887 se termină instalaţia.... telefonică

respectivă carre avea ca centru poliţia, fiind ·Conectată cu cele cinci
comisii de pol!iţie, cazarma pompeirilor, şi aJte şase
postUTti finale.
Aparatele proven�u de la casa Breuget dii n Paris.
Despre construcţia reţelei telefonice a j udeţulUi Covurlui
rui centru era OJ;'aşul Galaţi, nu s-au găSilt date. In anul 1891
1 8 Arh. Stat.

19

Galaţi, Fondul
Arh. Sta� . G61Laţli, Fondul

primăriei,
primăriei,

Dosar
Dosal!'

.nr.

nr.

18/1882.
184/1891.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

a

19

că
pre-

DIN ISTORIA TELECOMUNICAŢIILOR IN MOLDOVA

9

169

fectlura j udeţului solicită pnimăriei rinstallarea unui telefon, cu care
pr imări a esJte de acord ş i se montează imediat. Se poate constlalta doar
0
că în 1 904 2 exlsrta o reţea j udeţeană, iar în anul 1 909 2 1 ·aceasta cuprin
dea 12 linii telefonice pe cuprinsul judeţulllli Covurlui.

lncă din 1 884 22, Direcţia Generailă a Poş tel or şi Telegrafu lui solrircită
primăriei un teren pe care să se construiască o clădire proprie pentru
poştă, telegraf şi telefon dar primănia nu este de acord ; probl ema se
reia in anul 1 892, dar abia în 1 906 23 se încheie collltractul pentru con
struirea acestui local oare este tenn inat in 1 909.
,

Din documente n u reiese clar cînd a fOSit introdusă telefonia publică
î n oraşul Galaţi, diar din citeva adrese se vede că in anul 1 896 erau
deja mul te telefoane instalate pe l a instituJţii şi la panticulari şi se [m
punea neces:itart:ea înlocudrtii Slt îlp ilor de la liniile telefonice.

O elbapă foarte importantă în utilizarea rtelefoniei î n
dernizarea reţelei telefonice.

Galiaţi este mo

Ca şi in a lte oraşe din Moldova in aceeaşi perioadă (1 934-1 937),
se punea problema separă r i i 24 liniilor telefonice de liniile electrice cu
care m ergeaJU in parnlel şi care C()IlSitlituiau un pericol de :atingere ş1 elec
trocuta re De aceea Uzi ne le comunale Galaţi solicittă pr.imăriei să srt:a
bilească traseul noilor linii telefonioe.
.

In acela � i 1imp (1 934) Societatea Anonim ă Română de telefoarne
(S.A.R.T.) se adresează primălriei cu următoarea oferită : "In programul
S . A R . T se află autornartiz;area serviciulurl. telefonic în oraşul Ga 1aţă.
-

.

.

,

a

!telefo

ţările cele ma�i avansate din punot de vedere

al ser

automatizare care reprezintă ultima ş i cea mai perfeată formă

niei urbane în zilele noastre. Printre lucrările necesare realizărhl acestei
automatizări se afl ă refacerea completă a reţei telefonice urbane . . . " .
ln co111tinuare s e arartă că lucrările s e vor executa du ă modelul lucră

rilor s im ila re

din

p

viciului telefonic. I nsJtalaţiil e vechi se
se va cîşti ga in

vor desfiinţa

şi in m ulte oazuri

ceea ce pniveşte estetica oraşului. Cere ajutor primăriei

in vederea aprobării urgente pentru

î nceperea lucrăril or confOII'Til pla

la deviz.
PrJmăria referă favorabil dndicînd

nului ane�at

serv i ci ul ui tehnic a.l său să ho

tărască în privinţa traseului aerulall şi subteran al l egăltur il or telefonice.
In mai 1935, lucrarea de modernizare a reţelei telefonice din G alaţi a
fost definirtivattă şi recep�ionată de către serviciul tehruic.

D espre anul instalării telefonulllli in oraşul Bortoşani

nu se pot face

precizări asupl'la documentului din care ll"eiese data i nt rod uceri i telefo
nului, dar aceasta se poate deduce i ndirect.
20

Arh. Stat. GaLaţi, Fondul prefec.bUTi·i, Dosar nr. 4/1904-l!JOS.
2 1 Arh. Stat. Galaţn, Fondul prefecturii , Dosac n r . 7/1909.
22 Arh. Stai. Garl.aţi, Fondul primăriei, Dosa·r nr. 1 40/1884.
23 Alrh. S:!Jait. Gat!aţă, Fon.dlul primăriei, Dosar n.r . 94/1006.
24 Arh. Stat. Galaţi, Fondul primărje:i, Dosar nr. 65/·1 934.
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Intr-o adresă din aprilie 1 8 9 5 25 a secţ.iei de pompi erd din B Ditoş:ani
către primăria oraşului se arată că s-a achitaJt suma de 60 lei pentru
"reparaţia rad!ioală ce s-.a făcut :instalaţ.iunii telefonice între observator
şi secţia de pompieri". In aceeaşi . adresă s e arată că există un articol
special în buget la care se prevăd fonduri pentru întreţinerea telefonu
lui şi omice-lor publice.
Pe anul 1 893 26 apare într-adevăr un dosar i ntirtulart "Intreţinerea
ornicelor şi repaa" area liniJl01r tel eforui ce " , d!M" îrn anul 1 892, apare do
sarul dOlar cu titlul "Facerea o:rmicului la bi seri ca Uspenia" 2 7 , in care
nu se pomemeşte n1mic despre telefon.
,
Totodată, în dosarul privind i n treţ.inerea orlllicelor şi repal:pÎ'ea li

niilor rt:elefonice apare un an u nţ prin oare se dă la li c�taţi e "repararea· ,
şi întreţineera telefonului . . . pe t im pu l de la data contractului pînă la
1 api'Iil 1 894" şi mai departe, se specifică odată cu comerutarea deschi
derii ofertelor de la licitaţie că "pentru întreţinerea liniilor telefonice
pe timp de un an se lasă sw11a de 400 lei".
Din cele relatate reiese că anul instalării primelor •telefoone in Bo
toşan i este 1 893. (probabi l luna apr:ihle - dacă se face legă tu m cu oi
tartul de mai sus). Anul i n stal ării telefoniei publice nu apare clar, dar
·
bănuim că este acelaşi cu anul instalării reţelei telefonice judeţene.
Despre proiectul unei reţele telefonlice a judeţulud Botoşand aflăm
pentru prima daltă dinrt:r-un deviz 28 pre zenta t la prefectura judeţului in
iunie 1 8 97, în care · se pre vedeau a se construi 42 linii telefonice mili
tare oare trebuiau să lege : pr e fectu ra cu primă11ia, cu subprefecturile
Slcile şi cu o parte din comune, precum şi comunele intre ele. Fiecare
oomună sau subprefectură trebui a să parti cipe l a această lucrare cu o
·

sumă intre 1 00 ·şi 500 lei.
ill t erior (iunie 1 898) Direcţ i a Generală a

T elegraielor şi Poştelor
prezintă prefecturii alte două devize de lucrări : unul pentru oonstrucţlia
liniilor şi a1tul pentru dnstalarea 1a 5 1 de posturi telefonice. Construcţia
reţelei va dura datorită procurării cu muLtă greutaJte a stilpilor · pentru

linH. Ab i a in iulie 1 899 prefe aturr" a este anunţată că .s-au dn stalart o parte
din posturile t elefo nice şi s e pot pune la dispoziţi•a publli.culud. Pe par
cursul lunilor următoare rale an u l ui 1 899 s e dau in folosinţă şi celelaLte
posturi şi linili telefonice.
Concomirtent cu oraşul B otoşani , beneficiază de tinstalarea prim el or
telefoane şi Bacăul.
Primele dart;e refer�toare la această acţi une le găsim i n tr- un proces .
verbal 29 din 1 5.II. 1 893, al Consiliului comunal Bacău în care se pro
pune mod.i:tiicarea bu getului pe �nul în cu rs pentru a se realiza ănstalaţia
telefonică in servi ciul pompierilOT. Discuţii şi propuneri privfirtoare la
inltroducerea .telefonului in Bacău au existat probabil încă din 1 892, de-

25
26
27
28
29

Arh.
A,rh .
Arh.
Arh.
Arh.

Sta:t. Botqşand, Fondul primăriei, DOSiar nr.
Stat. Boto$Bni, Fbndul primăriei, Dosar ne.

9311895.
28/1893.
4/1892.

Stai!:. BotoŞ81I11i. , Fondu;I prdmăriei, Dosar nr.
Stat. Botoşalll� . Fondul Prefecturii. Dosar nr.
Stat. Bacău, Fondul pr,iwăt'li�, Dosar. nr. 35/1893.
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oarece în 6 .1 . 1 893 se primeşte deja răspuns la pr im ăr ie din partea unei
firme din Paris, care precizează elementele neceSiare unui post telefonic
simplu (o sonellie, o pilă de patru eleme nte cu o curtie), a unui post tele
fonic central (un tablou cu 1 0 indicatoare, o cheie simplă, o chetie dublă,
100 i zolatori) , precum şi costul el ementelor componerute.
Aparntura pentru 12 posturi telefonice este comandată la firma
"Lumiere teJefonie sonneries paratonnerres" din Paris, in mart ie 1 89 3 ,
sosesc 'aparatele telefonice .iar in luna m ai resrtul materialelor.
,

Nu putem preciza exact h�.na în care s-a terminat instalaţia respec
tivă, dar din re1.0luţi·a primarului , pusă pe o oferrtă a unui speoialist in
instalări de telefoane, putem thrage concluzLa că in decembrie 1 893 tele
foanele d ej a funcţi on au . Numati după cîteva luni de la montare însă, se
înregri.strează reclamaţii la primărie, din partea comandamentului de
pompieri şi a comisii lor poliţieneşti că nu mai funcţliona nici un telefon
cumsecade, astfel că in 1 895 se pune problema "reinstalădi telefonului
pentru fun cţi on are . . . " 30•

Incepind din 1 895, Dir ecţ i a Generală a Paştelor ş i TelegMfelor in
stalează telefoane la diverse instituţii, ateliere, fabrici, montarea stilpi
lor pentru linii făcîndu-se cu aprobarea primăriei 3 \ care pretinde ca
lucrările să se facă estetic, cu stilpi drepţi bine finisaţi şi să nu se spargă
trotuarele.

Despre reţeaua telefonică j udeţ eană nu putem face precizări, deoa
rece in documen tele de arh i v ă nu s-au găsit d at e suficiente. Deşi un
dos a r 32 din 1 902 poartă d en umi re a "Instalarea liniilor te l efonice la pre
fectura judeţul u i " , nu elucidează lucrurile. Şi totuşi într-un dosar din
1 903 33 se pomeneşte de anumite linii telefon ice în co ns t rucţie cum ar fi
cea care lega Bacău] cu Tirgu Ocna. Primăria comu n ei Nadisa in noiem
·
brie 1 903, a d u ce la cu noştinţă s ervi ci u lu i tehnic al j ud eţului Bacău că
"pentru construcţia l i n iei t elefonice B a cău Ocn a " a aj uta t cu o am eni
la montarea stilpilor s i do r e şt e confirmarea acestui fa pt pentru ca oa
menii să poată fi pl ă t i ţ i . Deducem că, d acă un centru important pentru
judeţul Bacău, ca Tirgu O cn a este legat cu cen tru l de judeţ, abia acum,
probabil că in jurul anului 1 903, s-a făcut instalarea reţelei telefonice
.

-

.

judeţene.

O etapă importantă în utilizarea telefonului in oraşul Bacău este
modernizarea reţelei telefonice care se face şi aici aproape concomitent
cu aceea din alte mari oraşe ale Moldovei şi ale ţării.
De lucrarea respectivă s-a ooupat aceeaşi Soc·ietate Anonimă Ro
mână de Telefoane, oall' e şi-a propus ca oda tă cu mutarea oficiuLui tele
fonic într-un nou local să aducă " îmbunătăţiri întregului sistem telefo
nic din localitate schimbîndu-se şi sistemul de baterie

m

30 Arh. Stla·t. Bacău, Fondul pr-imărjei, DoSiar nr. 10/1895.
31 Arh. Stat. Ba:cău, Fondlul primăriei, Dosa.r nr. 47/1902.
32 Arh. Stat. Bacău, I<'ondul prefecturii, Dosar nr. 47/1902.
33 Al-b. Stat. l3acăru, Fondul prefectiurii, DOSiac nr. 1 1 3/1903.
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eentmlă, sistem mult superior celu-i actual refăcînd complectamente şi
re�eaua telefonică din cuprinsul muni-cipiului. . . 34•
Lucrarea de reVlizuire şi înlocuire a vech�i reţele telefonice a ora
�ului cu cabluri subterane combinate cu cireui.te aeriene estetic mon
tate a inceput in anul 1 936 şi s-a terminat în 1 937.
Datele privind instalarea telefonului în orw;;ul Piatra Neamţ ş i ju
deţul Neamţ le vom afla prin deducţie, deoarece documentele găsite nu
fac precizări în acest sens.
Dintr-un referat 35 al Grupului de pompieri, din Piatra Neamţ se
constată că în anul 1 896 existau aici telefoane, deoareoe Corpul de
pompieri solicită primă'riei "restaurarea telefonului dintre turnul de
observaţie �i cazarmă".
In acelaşi an, prefectura judevului solicită primăriei Piatra, aprobarea pentru instalarea unui telefon în camera poliţiei care să fie în
legătură cu Oficiul prefecturii şi apoi a se pune in comunicaţie cu co
manda regimentului 1 5 Resboeni spre a coresponda la casuri de in
cendiu . . . ". Primăria aprobă această lucrare şi în anul 1896 telefoanele
respective sînt deja instalate.
După cum se constată şi de la cel·elalte judeţe, primele telefoane
s-au instalat totdeauna la pompieri şi la poliţie. Ori, dacă pe la Jumă
tatea anului 1 896 de abia se face legătu:ra telefon�1că între poliţie şi
pompieri, înseamnă că nici telefonul de la Turnul de observaţie pentru
incendii (cal"e făcea legătura cu cazarma pompierilor) nu era instalat
de mult timp, probabil tot din anul 1 896 fiind pus la inceput numai
acolo, pentru experimenta-re.
ln sprijinul aflării anului cind s-a instalat reţeaua telefonică în
judeţul Neamţ, nu ne vin dedt UJnelJe d OSiare privind statele de plată
ale salariatilor de la servi·ciul tehnic al prefecturii .
Consultînd registrul 36 prefecturii in perioada 1 882-1 900, s e con
stată că pentru prima dată apare un dosar cu titlul ,,Liniile telefon[ce",
in anul 1 896, dosar care nu s-a găsit la arhiva judeţului Neamţ. Pe de
altă parte, după statele 37 de salaTii se constată că manipulanţii tele
foni'Ci prevăzuţi pentru fiecare subprefectură eratu încadraţi incepind
din apri-lie 1 898, iar din alte state se constată că cel mai vechi manipu
lant telefonic era angajat din 1 897. Se poate conchide deci că lucrărille
de instalare a reţelei telefonice judeţene au inceput în anul 1 896 şi
s-au extins treptat.
·

Modernizarea reţelei telefonice din Pti.atra Neamţ se ia în discuţie
in septembrie 1 937 38 cînd primăria in urma referartului favorabil al ser
viciului tehnic, dă autorizaţie Societăţii Anonime Române de Telefoane
pentru lucrările de refacere a reţelei te'l efonice din ornş. In noiembrie
1 937 lucrările sînt deja termina/te, aceasta reieşind din faptuU. că se
34
35
36
37
38

Arh. StJat. Bac;i.u, Fondrul ,primăriei, Dosar !!l'I". 1 28/1936.
Arh. Stalt. Piatra Neamţ, Fondu:l prefeotu'I"ii, Dosa!" nr. 6/49, 1896.
Arh. Stat. PiaJtro, Fondul prefect>uri1, Opisu pe 81Ilii de lia 1882-1900.
Arh. Stat. Piatra, Forulu.J. prefeoburi:i, Dosar nr. 10/6.1.1898--;1 899.
i\.rhivele Stat. Piatra Neamţ, Fondll.l:l pi'Iirnărdei, Dosa'I" nr. 119/1937.
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dispune plata pentru refacerea trotuarelor deteriorate cu ocazia instalării
cablurilor telefonice.
Un caz interesant in sensul temei prezentate este acela al fostului
judeţ Dorohoi. Aici, reiese că s-au instalat mai intii telefoanele în j udeţ
şi apoi în oraşul Dorohai, capitala j udeţului. Iată ce se scrie intr-un
proces verbal 39 al Consill i ului comunal ali. urbei Dorohoi, din 27. 1 . 1 898 :
,, . . chl primar supune cnsi!liului că este notoriu că in tot j udeţul s-au
instalat telefoane, că toate comunele sint legate şi intre ele şi cu reşe
dinţa judeţului, aşa că, corespondenţa se face cu mare înlesnire. Numai
comuna noastră a rămas mai in�poi. . . " .
In concluzia aces,tui act se arată hotărîrea Consiliului comunal de
a se procura 40 de stilpi pentru i nstalarea telefon'Uil.ui l a primărie, poli
ţie şi serviciile dependente de poliţie.
In iunie 1 898, se primeşte aparatura n ecesară pentru instalarea tele
foanelo·r iar in iulie 1 898 este deja montată, aceasta reieş.i nd din tr-o
adresă a prefecturii către primărie prin care se arată că s-a tipărit
" charta telefonică a judeţului" şi roagă să se afişeze in oficiul acelei
prirnării lîngă atp ai"atul telefonic .
In fostul judeţ Putna se poate vorbi de o reţea telefonică din anul
1 9 0 1 , aceasta rezultind d i n diverse recipise prin care comunele vărsau
către prefectură sume provenite din serviciile teU.efonice. In acelaşi an
se pune problema definitivării reţelei tellefonice ; 3 1 comune din judeţ
îşi alocă sume în bugetul anului financiar 1 9 0 1 - 1 902 pentru consbruc
ţia şi întreţinerea liniilor telefonice 40•
In anul 1 9 0 1 erau deja în construcţie 25 de linii telefonice care
erau legate pri n centrală cu prefectura.
Liniile telefonice unnau să lege printre altele looalităţi�e Focşani,
Odobeşti, Putna Sacă, Mărăşeşti, Pufeşti, Adjud, Sascut, Hallta Negri,
Urecheşti, Halba Bâlca.
Pînă in februarie 1 902 erau instalate la comunele judeţului Putna
1 7 apai'Iate telefonice urmînd să se comande " alte 1 9 aparate pentru
completarea reţelei din tot judeţul".
In anul 1 902 se pune problema legăturii telefonice intre judeţele
Putna şi Tecuci printr-o linie specială introdusă intre oficiile Mărăşeşti
şi Tecuci, aoeastla reieşind dill'ltr-o adresă a Direcţiei Generale a Poştelm,
Telegrafului şi Telefonului către prefectu�ă, pr:in care se adruce la cunoş
tinţă aprobarea in acest sens.
Referi tor l'a data instalării telefonului in oraşul Focşani, capitala
judeţull·ui Putna , din materialelle consulltate nu se pot face precizări.
Presupunem că aceasta s-a realizat cel tirziu odată cu montarea reţeU.ei
telefonice judeţene. In ori·ce caz la prefectu11a judeţului, din Focşani, in
1 9 0 1 , exista instalată centrala telefonică care făcea legătura cu cele
25 linii telefonice j udeţene, aflate in construcţie.
In 1 905, numărul aboml!ţilor telefoniei crescuse deja, aşa cum re
Z'Uiltă din memoriull iscălit de peste 100 ootăţeni care cereau "înfiinţarea

39

4o

Arh. St:alt. Botoşană, Fond'llll Rrefecturid, Dosar 24/1898.
Arh. Stalt. F�. FoindiW. Prefecturii , Dosar 45/ I9al .

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

174

-------

E. URSESCU,

A.

GARABEDEANU, M. NICA

------

sucursa:lei în centru[ oraşului pentru o mai grabnică comunicare cu
poşta, telegraful şi telefonul •1
. La 26 oct. 1 907 se desfiinţează oficiul telegrafic-poŞJtal Foeşani pe
m oti v că nu produce venit suficient" 42•
In acelaşi an, Direcţia G enerală a Pa ştelo r , Telegrafului şi Telefo
nului cere aprobarea primăriei pentru instalarea unui telefon la Gara
Foc•;; a ni şi la locuinţa şefull u i staţiei II de întreţinere.
In 1 9 36, se trece ila efectuarea lucrărilor în vederea introducerii
telefoniei automate în oraşul Focşani aşa după cum rezultă din procesul
verbal 43 încheiat în 2.1II . 1 936 între serviciul tehnic si Societatea Ano
'
nimă de Telefoane, din care reiese că este n ecesar să se execute' · o serie
de reparaţi i cauzate de mutarea oficiului teleforuic în " . . . strada Mar�
a Unirei nr. 1 9 0 . . . prin sistematizarea reţelelor te�efonice". Această
modernizare a necesitat unele modificărd ale reţelei electrice din oraşul
Focşani, ceea ce a impus o colaborere strînsă între inginerii uzinei
electrice şi S.A.R.T., tratativele privind reparaţi:ill.e şi procurarea de ma
teriale extinzindu-se şi pe parcursul anului 1 937.
Un alt judeţ din Moldova i n care telefonia a pătruns de asemenea
tîrziu este Tecuci. Acest lucru îl aflăm dintr-o adresă (decembrie 1 90 1 )
d e răspuns a prefecturr-ii j udeţuJ.ui Tecuci către Direcţia Generală a Paş
telor, Telegrafelor şi Telefoanelor in care se scrie 44 : "Avînd în vedere
că in cursul acestui an s-a lucrat o reţea te�efonică întinsă şi care este
pusă deja în exploatare . . . " se decide angajarea unui şef de cantonieri,
şi doi cantonieri, pentru întreţinerea reţelei telefonice a judeţului. Se
instalaseră posturi telefonice la administraţia financiară, jandarmerie,
parchet, prefectură şi in 24 comune.
Despre j udeţele Suceava şi Vaslui nu s-au găsit decît datele privind
modernizarea reţelei telefonice care are loc în anii 1 9 35-1937 45 şi res
pectiv 1 9 39-1 940 46•
In aceeaşi perioadă, în j udeţul Suceava se înfiin ţează linii telefonice
pe tot cuprinsul judeţului. Intr-o adresă a S.A.R.T. (mai 1 934) către
prefectură se arată că judeţull Suceava, nu are o reţea proprie de tele
foane, toate posturile fHnd legate doar ila of·idile telefonice cele mai
apropiate. In anul 1 930 47 mai exist au încă unele comune importante
ale j udeţului, sau plăşi (ex. : Iil.işeşti, Arbore, Dragomirna), în care nu
existau telefoane. In apriHe 1 935, Consill.iul comunal "aprobă necesitatea
înfiinţării de linii telefonice în întreg juldeţw con:f'ocm devizului asupra
acestor lucrări pe suma de 1 4 4 3 000 lei. . . " .
Cu ocazia modernizării, comunele se conectează la central ele tele
fonice instalate la preturile plăşilor aşa cum reiese din următoarele 48 :
•

.,

4 1 Arh. Stat. FOCŞiaJI'li , Fondul Prefeotrurii, Dosar 64/1905.
42 A·rh. Stat. Focşani, Fondrul Brefecturii, Dosar 35/1907.

43 Arh. Stat. J�))cşarui , Fondul Prefecturii, DoS&' 154/1936.

44 Arh. Start:.
45 Arh. Stat.
46 Arh. Stat.
47 Arh. Stat.
Arh. Stat.

48

Tecuci, Fondul prefeoturdd , Dosar n.r. 1 2/190,1.
Suceava, FondUJl prefec:Wrii, Dosar nr. 29/<i.934.
VasliUii , Fondul prefecturii, Dosalr nr. 5/1939.
SuceaVIa, Fondul prefecl7urid , DoSar m. 12/-1926.
SuceaVIa, Fondul .prefectrid
ur , Dosar nr. 29/1934.
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"S-au demontat de la oficiul telefonic Ilişeşti !Liniile telefonice ale co
munelor Braşca, Bălăceanca, Stroieşti, Zăhăreşti, Liteni, Stupca, Dră
goeşti, Vorniceni, Lucăceşti, Măzănăeşti şi s-au montat la aparatul schim
bător Instalat in localul preturii, astfel că, convorbirile intre aceste
comune şi intre ele şi pretură se fac direct prun �egăturile ce se dau
de la centrala · preturii. . . " . S.A.R.T. a inceput lucrărill.e in 1 935 şi le-a
terminat in 1 937, ultimeie instalaţii fiind montarea liniei judeţene de: la
centrala preturii plăşi!i Ilişeşti pînă la prefectura judeţului Suceava şi
montarea centralei judeţene in palatul adminstrativ.
Pe cind sistemele de comun icaţie cu ajutorul telegrafu�ui elec
tric şi telefonului ajunsese intr-o fază avansată şi la o largă răspîndire,
o nouă posibilitate de comunicaţie la distanţă se dă la iveală ; este vorba
de comunicaţia cu ajutorul undelor electromagnetice in care ştirile odată
transmise de la sursă ajung la destinaţie cu viteza lumillli i .
Primele încercări 49 de telecomunicaţie fără fir au fost făcute in
1 896 de către Popov şi Mareoni, dar cel care a brevetat şi continuat

e�perimentările in acest domeniu perf.ecţionind mereu aparatele sale
a fost Marconi. La acea dată nefiind încă inventate tuburile electroni,ce
se foloseau ca elemente principale, coheroruil lui Branly pentru recep
ţia semnalelor telegrafice, iar pentru emisie un edator cu scintei ali
mentat de la o bobină de illlducţie, apoi arcul ell ectric şi mai tirziu
alternatorul.
Progrese deosebit de importante au loc în sistemU!l. de telecomu
nicaţii prin rad�o. o dată cu inventarea şi perfecţionarea tuburilor elec
tu--on ice (in 1 904, Fleming, bazat pe fenomenul emisiei de particuie des
coperit de Edison, în 1 883, inventează dioda, iar in 1 906, Lee de Forest,
trioda).

Telegrafia fără fir (T.F.F.) reoozată practic la începutul secolului
nostru, a fost foarte curînd experimentată şi utilizată in ţara noastră.
Prima staţie de T.F.F. a fost instalată in 1 905 in portul Constanţa şi
avea o rază de acţiune de 600 km deservind vasele ce navigau in Ma
rea Neagră. Posturi analoage mai erau montate şi pe patru vase ma
ritime .
,

In afară de staţia T.F.F. instalată în 1 9 1 5 de către N. Vasilescu
Karpen, după război au mai funcţionat multe posturi de T.F.F. dar nu
mai pentru realdzarea unor comunicaţii speciale, în navigaţii sau in
armaltă.
In 1 928 ia fiinţă "Societatea de difuziune radio telefonică din Ro
mânia" sub conducerea lui Dragomir Hurmuzescu. Societatea, bazată
in principail. pe aportul statului, incepe construir-ea postului de radio
emisie Băneasa, care in toamna anului 1 929 se termină, avind in antenă
o putere de 1 2 kw nemodulJaţi. In anul 1 935, se mai ins1Ja:lează un post
de radioemisie, PEj ullld e lungi, cu o putere de 1 50 kw, la Bod, ilîngă
Braşov.

49

I. N. Bucur, I. G. Stănescu, M. Malcoveist'u, Din istoria electricitiiţii, Bucu
reşti, 1966.
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La Iaşi 50, problema înfiinţării unui post de telegrafie fără fir se pune
încă din 1 9 2 1 , cind Direcţia radiocomunicaţiH>or din MinisteTU!l Comuni
caţiHor soHcită Primăriei din Iaşi găsirea a două clădiri pentru insta
larea postului T.F.F. de emisie şi recepţie.
După mai multe încercări nereuşite, primăria rnu găseşte localurile
necesare şi aparatura destinată pentru acest post, sosită in 1 924 este
luată in primire de căt.re profesOI"Ul Bedreag şi depusă Ja Univeniltate.
Aparatura cuprindea un emiţător cu lămpi "telefunken" cu puterea de
5 kw in antenă, a.ll. imentat de la o uzină prop�ie. Antena de formă tri
unghiulară, trebuie să fie susţinută de trei pilon� · metalici de. 8 m
���.

Acest post era destinat să asigure legătUJ'i radiotelegra:fri.ce pînă la
o distanţă de 2 000-2 500 km şi radiotelefonice pînă la 1 200 km.
Datorită unor tergiversări !legate de aprobarea terenului din Copou
(in vecinătatea stadionului) pentru construirea clădirii postului de emi
sie şi a antenei şi dart:orită lipsei de fonduri (alocate de stat abia in 1 927),
se ape[ează la subscripţia publică (suportul de beton pentru antenă pre
cum şi montarea pilonilor de susţinere fusese constr:udţi prin subscripţie
in anul 1 926).
Fondur-ile adunate prin subscripţie publică de către o comisie nu
mită de primărie erau cu totul insuficiente pentru defrinlirtivarea lucrării,
in valoare de 900 000 lei.
Postul de recepţie a fost instalat provizoriu spre sfîrşitul anului 1 924
in turnul Goliei unde s-au făcut amenajări speciale la două din incăpe1'1ile existente.
In cele din urmă s-a pus in funcţie acest post T.F.F., dar pentru
scurtă durată, deoarece aparaltele erau deja depăşite faţă de data fur
nizării lor.
Problema realizării unui studăo de radiodifuziune in orasul Iasi
' se
pune din anul 1 935 5 \ cind primăria oraşului menţionînd tradiţHle cul
tura!l-artistice ale Iaşului soHcită "Societăţii de radiodifuziune" din Bucu
reşti, înfiinţarea unui post de radioemisie la Iaşi.
Şi in anlii Ulrmători există preocupăiri pentru rezolvarea acestei pro
bleme, totuşi abia in 1 941 52 se înfiinţează la laişi postul "Radio Moldova"
in actual'llll local al Studioului radio Iaşi.
Pentru celelalte judeţe s-au găsit foarte puţine date privind siste
mul de comunicaţie fără fir. Astfel, in judeţul Neamţ 5 3 se pune pentru
prima dată problema ins:tală·rii unui post radk�telegrafic in septembrie
1 923. La solri.citarea Inspectorarbului P.T.T. Iaşi sint convocaţi de către
primărie industriaşii şi comercial!lţii din urbea Piatra unde [i se prezintă
avantajele sistemulU'i de radiotelegrafie şi li se propune să contribuie
cu bani pentru instalar-ea postull'Uii radiotelegrafiJC din localitate fapt cu
care toţi sint de acord şi semnează. Iată cum este prezentată n�ita1Jea
50
5

1

52
53

A·rh.
Arh.
Arh.
Arh.

Stat. Ia�i, Fondul �. Dosar M. 275/-1921 .
Stat. laşi, Fondiu:l primăriei, Dosair nr . 298/1935.
Sta!t. laşi, FOilidlul pcimăriei, Dosar nr. 138/1941.
Stat Piialtre Neaanţ , Fondul preflelcturii , Dosar 52/tlr72-1923.
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i ntroducerii acestei noutăţi tehnice intr-o adresă a Societăţii Radioro
mâne care luase naştere în ţară in această pe'l'ioadă : "Cunoscută fiind
dori nţa populaţiei, a oamenilor de comerţ, a industriaşilor şi comercian
ti l o r de a avea cît mai curînd instalate posturile radio-telegrafice,
c:u·e vor folosi cocespondenţei urgente, ,,Sodetatea Radioromână, face
apel şi la iniţiativa privată, pentru ca, cu sumele ce va contribui, să
se poată duce la îndeplinire şi desăvîrşi cit mai curind instalarea pos
turilor de telegrafie fără fir atît de necesare şi atit de aşteptate de toată
l um ea . . . •·.
In aceeaşi lună a anului 1 923 primăria cere relaţii Inspectoratului
P.T.T. 8 Iaşi asupra costului unui post de T.F.F. Din documentele
existente nu reiese cîn d s-a terminat postul de T.F.F. din Piatra, dar se
deduce cu claritate că în 1 925 54 deja funcţiona.
ln aceeaşi pe!"ioadă cu posrtul de T.F.F. de la Piatra Neamţ s-a
construit şi cel de la Galaţi. Acest lucru îl aflăm dintr-o adresă 55 din
anul 1 925 a Direcţiei Generall e a P.T.T. către Primăria la.<?i, în care se
arată că statul nu are fonduTi penrtru construcţia clăd!ir.Uor posturilor
de T.F.F. şi că este necesar ca oraşul respectiv să suporte aceste chetl
tuieli arătînd că " în aceste condiţiuni s-au realizat posturile din Timd
şoam şi Cluj şi se continuă acum �uorările la Constanţa, Galaţi şi Cer
năuţi. . . " .
Evoluţia radiocomunicaţiiJor a căpătat o adevărată .cot1tură după
tr�cerea ţării noastre la construcţia socialistă, cînd in majoritatea ora
şelor mari ale ţării au luat fiinţă studiouri de rad io.
Astăzi, cînd electronica a ajuns la noi in ţară intr-un stadiu înalt
de dez\'oltare, cînd sîntem în ajunul aplicării televiziunii in culori, cind
î n lume se realizează transmisii prin sateliţi la sute mii de km, vechide
sisteme de comunicaţie la distanţă ne apar rudimentare, dar, nu tre
buie să uităm im portanţa pe care au avut-o in etapa lor de apariţie şi
contribuţia pe care au adus-o la dezvoltC�Jrea civilizaţiei umane.

L'II ISTORIQUE DES TELECOMMUNI CATIONS DANS LA MOLDAVIE

Dans le pre&en.t ouvrage l'anxteu.r ni/PPOrte des nouvehles dates conceman.tes
a l'evolution des sys temes des telecommunăcati.oos en Moldalvie.
Apres une coUJrte et generale presen<tatdon s urr l'evolu1ion de la teleg·oophie
pu.i.s de la telephonâe et :raddoOOolmi. qllle mondWale et lllalbioniall.e on e�91b1ie les mo
men ts les plus i� de l'appari1ion et de developpement de ces systemes
dans les prilncipaJ.es villes et ddstriots de la Moldavie.
L'ouvrage impose la necessăte de completer la docwnent:ation pour l'organ·i 
sation d'une sectd.on de teleoomruruicatliions
m
aupres de Musee PoLi·tec hnique de
Jassy, puis, elle a fOI'I!IliUlf les etap.es les p1Jus :i!mportantes de deve.l.oppement de
la teh?graphie et de la telephonde.

54 A'l'h . Stlalt. P. Neamţ, FondUil p:rdmăried, Dosac 34/186----1 925.
55 Arh. StaJt. Laşi, Foln.dUil primăriei, Dosar 275/1921.
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La premiere lignc telegraphiquc de �a Moldavie c'etait celle de Cerna utzi
Iassy-G alatzi et on l'ava,j.t comanence-r de coos•.ruire ă la fin dC' 1 854.
Le probll�me de :te lecommunicao:ons .tell�g.raphiques pst •esol u defini tive
ment entre 1898-1900 Jl8T' la conSJtruoticm des reseaux d htr:c:uelles.
Le premier ville de la Moldavi e ott 0111 avait i n t rod ui t le •telephon e s'etail
Jassy ( 1882). Dans les annees suivan:tes on l'avait introduit et dans les autrcs
v i l l es importantes cornme : Gal•atzi (1887), Botochnny ( 1 893), IJ..o'lcău (1 893), Piatra
Neamtz ( 1 897), Dorohoi (1 898).
LI"S autres etapes im,poi'Itantes qui sont tratees dans l'ouvrage so nt celles que
concerne la realisation des reseaux teh�phon iqucs districtuelles, des lignes de lÎiaÎson
entre des diverses d<ist'l"ictes et la mod.emisaHon de IT'e seau telep honiq ue construite
da.ns la periode de 1935-1940.
L'ouvrage parle tangentiellement et de telegraphie sans fil.
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PROBLEMA: REFORMELOR AGRARA ŞI ELECTORALA
DIN ROMANIA INTRE ANII 1916 ŞI 1918
ION AGRIGOROAIEI

România a intrat in primul război m ondial cu scopul desăvîrşirii
unităţii statului nalion�. "Legităţile dezvoltării istorice impuneau cu
stringenţă încheierea procesului de formare a statelor ooţionall.e aflate
sub dominaţia marillor imperii din Europa. In mişcarea popo&elor euro
pene pentru autodeterminare naţională şi scuturarea dom�naţiei străine
se în cad rea ză şi lupta maselo!r po�pulare din Romârria Şi din celelalte
teritorii ro m âneş ti aflate sub dominaţie străină, pentru formarea sta
tului naţional român unita�r" 1•
Activitatea politică şi diplom atică extrem de activă in anii neutra
l i tăţii urmărise alegerea căilor celor mai potrivite pentru reall izarea de
zideratului naţional. Mişcarea naţională unionistă de ambeile versante ale
Carpaţilor lua proporţiiJ.e unui factor pe�litic de prim ordin. Partide in
tregi au cunoscut f·rămintări deosebite, s-au destrămat in fracţiuni, in
raport cu poziţiile diferite faţă de modalttăţile de rezolvare a acestei
probleme. Politica externă constitui a principala preocupare a conducerii
statului, a opiniei publice şi a maselor largJ popu�are din ţara noastră 2•
Noua şi hotăritoarea fază a luptei de eiHb&are naţională, rezistenţa in
faţa duş manului, creşterea nemulţumirilor maselor populare şi, intr-o
anumită măsură, influenţa revoluţiilor ruse din 1917 au grăbit - pe
fondul unor cerinţe obiective anterioare
insccierea princi piilor expro
prierii � a votului univen;al in constituţie şi elaborarea decretelor-legi
-

respective. In cele ce urmează, ne propunem să ne referim, pe scurt, la
unele frămîntări �egate de problema reformelor, ILa regrupările provocate
de discutarea acesteia în perio ada

1916-1918,

în condiţiile dezvoltării

mişcări i muncitoreşti şi democratice din ţara noastră .

1 Programul Partidului Comunis.t Român de făurire a societăţii socialiste
multilateral dezvolta.te şi înaintare a Ro.m4niei spre comuni-sm, F.cLitura politică,
Bucureşti, 1975, p. 37.
Constantin NuV!l, România în anii neutralităţii 1914-1916, EdL!Ium ştiin
ţifică, Bucureşti, 1972, p. 166.

2
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In ansamblu, analiza genezei reformelor trebuie să aibă ca punct
de plecare necesităţile interne, ce decurg dintr-o anumită dezvoltare
a societăţii româneşti, în a doua jumătate a secoLului trecut şi la incepu
tul secolului nostru. Evenimentele din 1 9 1 6-1 9 1 8 au avut un rol impor
tant în grăbirrea legiferării reformelor şi în �ărgirea conţinutului lor,
faţă de ceea ce înţelegeau unele cercuri politice să acorde în preajma
războiului 3• In padamentul din 1 914, prin mportul lui C. Stere, Parti
dul naţional-,liberal se declara pentru exproprierea a cel puţin un mi
lion de hectare şi pentcr-u colegiul unic aU. bărbaţilor ştiutori de carte.
S-au alcătuit comisiile peThtru redactarea proiectelor respective, lucrările
au mers greoi şi izbucnirea războirului mondiJa.l a amfnat "�optarea
vreunei hotărîri. Mai tirziu, la discutarea reformei din 1 9 2 1 , N. Iorga de
clara : "Sînt absOilut sigur că dacă nu intervenea războ.iul [ . . . ], no•i am
fi lucrat cu succes în această comisiune", precizînd, în acelaşi timp, că
"se putea grăbi puţintel momentul cînd s-<a numit comisiunea" 4•
La 3 decembrie 1 9 1 6, cu cîteva zHe înainte de deschiderea sesiunii
parlamentare, Ionel Bră.tianu adresa regelui o scrisoare în care îi arăta
necesitatea desfăşurării unei propagande active în rîndul soldaţilor, în
sensul că vor primi pămînt la sfîrşitul războiului. Primul ministru îi su
gera ideea că. în mesajul de deschidere a corpurilor legiuitoare să se
vorbească de recompensarea celor care luptă 5 • Scrisoarea constituie încă
un argument in care evtidenţiază faptul că modificarea constiuţiei nu
3 PwticLul naţiornal-.Liberal inscrisese în programul s ău , în 1 9 13, cele două re
forme, sub forma exproprieră parţiale a moşiilor de peste 1 000 ha şi vinzarea
Jar la ţămni, precum şi inlooui rea celor trei cole gii cu un ool.egiu unic, al b ă rba
ţilor ştiutori de carte. In ajUJiluJ războiu lui , P<H.,tidul conservator se opu nea expro
p.r:ierH şi considera refonna el>ectorală oa neaveni.tă . In 1914, el admitea e xpr op rile
['ea n umai pem�ru ·bunurile de mînă moartă, La care s e putea adăuga, ,.prcn bună
mţe!egere", o s u pra faţă oare să treacă, prin vînzare, de la marea la mica p['o
prietate. In 1913, Take Ioruesou, şef.ul conserVlatori loc-democreţi, se pronunţa pen
tru o reformă agrară ou e�ropriere, cLar cu p�ata anticipată, ceea ce practic
Insemna i mposibilirt:atea realli.zării ei ; în domeniul polihlc, penJtru inlocu�rea celor
trei colegi i c u două, deci menţinerea, în contiJnua�e. a unor privilegii. Se observă,
în 1 9 14, o anumită orientare a Palrtlidululi conservator-democrat c ătre principiul
e xproprierii susţinute de liberaLi (v� . pe Larg, Anastas.ie Iordache , Viaţa poli
tică în România. 1 9 1 Q-1914, Ec!Jituro Şlt:ii n ţifdJcă , BUO'IH"eŞti, 1972). In preajma răz
boiului, de pe pozJ.ţH C'l!lllirt!iv
ilta
deosebite, mişcarea socialistă se J)Ton'W1ţa pentlru
elaboN!rea unor largi reforme in favoarea rn.aselor popUlare. Votul universaJ. con
stituie, de altfel, o reoouparre pei111e
1iail ntă a mişcării nOOIStre sooialdste. După răs
coaaa din 1907, mişcarea sooiaa.istă s-a pronunţlait; tot mai o181r, pentru eXipropriel'!ea
silită a mami proprietăţi , apropiindlu-se d e inţeleglel"eta justă, corespunzătoare reali
tăţilor româneşti, a acestei cheshlu.nd de impoi'Itanţă deosebită în stabiLirea tacticii
şi strategi.ed mişcă�H muncitoreştă. Clasa Jl1JliDCJitoare şi pa.rtt:Jidul său po1ib:ic se
slituau în fl'1.11!1ea
11J
lu pted pen.W\J prefaceri prof'IIDde, pen.t��m transformarea red!ioală
a soc i etă ţii româneşti (NicoLae Copoiru, Refacerea P.S.D. din România 1900-:-1910,
Editura ştiinţifică, Buoureşlli, 1966, p. 268-269 ; Alia.nţa clasei muncitoare cu ţă
rănimea muncitoare din România, Editura politică, Bucureşti, 1969, p . 106).
4 "Dezbaterile parlamell!tare.
Adunarea D�utaţilor" (Îill oontlinua.re, D.A.D.),
şedi n ţa ddn 6 i.unie 1921, in "Moni.Jtorul offioiaQ" (În continuare, M.O.), nr. 1 10 din
25 irunie 1921, p. 2796.
5 Cf. Eu.fu-osina Popescu, Crearea Partidului muncii şi activitatea sa în par
lamentul din Iaşi (mai-iunie 1 9 1 7), in "Stmddd " , IIU". 5, 1972, p. 1017..
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este, în primul rînd, reZ'lllltatul evenimentelor externe din 1 9 1 7, aşa cum
au sus�inut unii, chiar atunci, şi alţii, mai tir2'liu, din motive foarte dife
rite. Răspunzînd acestora, N. Iorga sulllinia rolul hotărîtor al cauzelor
interne, fără a respinge influenţa faJctorilor externi. "Nu : fulgerele fur
tuniJlor (din · afară - I.A.), dacă le-am avut, - declara N. Iorga în cadru!!
dezbaterilor care au procedat modificarea constituţiei - le-am ,avut din
elementele însăşi care s-au frămîntat din viaţa noastră, dacă o furtună
s-a lăsat, apele sale rodnice erau adunate de însuşi adîncUil pătruns de
ploi şi acoperit de zăpezi al acestui pămînt" 6• Nu urmărum să micşorăm
importanţa unor :f\actori internri sau externi, ci dorim să acordăm fie
căruia importanţa cuvenită şi, in primul rînd, să facem distincţia dintre
cauzele reformelor ş i condiţiile interne şi intern aţionale ale acordării lor,
mai ales că uneori, şi chiar in ultima vreme, se fac confuzii in această
direcţie. ·
In mesajul de d eschidere a ses,iunii ordinare a corpurrl.lor legiuiware,
citit in sala Teatrului Naţional din Iaşi la 9 decembrie 1 9 1 6, se arăta,
înt.re altele : "Vitejia lui (a ţăranului care lupta pe front - I.A.) ii dă
drepturi şi mai mari asupra pămîntului pe care il apără şi ne impune,
mai mUJlt decit oricînd, datoria ca, la sfîrşitul războiului, să infăptuim
reformele agrară şi eilectorală, pe temeiul cărora această adunare con
stituţională a fost all easă" 7• Deda["aţia preşedintelui Consiliului de Mi
niştri , referitoare la problema reformelor, aprecia că realiz.area acestora
a fost amînată de declanşarea războiului, dar apoi înfăţişînd-se poporului
român posibiHtatea reaHzării dePlinei unităţi naţionale, " cimpul şi so
luţiunea reformelor trebuiau n eapărat să fie lărrgite". El apela la depu
taţi să voteze celor două principii, urmind ca rezolvarea lor amănun
ţită să se facă ·pe parcurs 8• Barbu Ştefăneseu-Delav:rance'a, intr-un dis
curs de o rară frumuseţe, se referea şi el la acest aspect : "Şi este.
o aşa de strînsă legătură între chestia naţională şi reformele improprie
tăririi ţăranilor şi ridicarea . celor 5-6 . J11 Îlioane de su:fil.ete la viaţa
n oastră pubHeă , că n-�r mai fi nevoie de nici o explicaţie [
]. Noi vrem
�ă nu se inai şoptească românilor d1n ţările supuse : Priviţi la fraţii
Yoştri . ţărani din România liberă. Ei pămînt nu au, ei libertate nu au,
ei drepturi nu au, ei vot nu au [ . . .]. Noi, cu revizuirea constituţiei, de
retecăm casa noastră în care vom primi pe fraţii noştri după atîta vreme
de dureri <Şi suferinţe [ . . ]. Acum ni se cere să fim cu sufletul nostru
pe front, cu cei care luptă şi mor pe front [ . . ]. Să dăm ţărenilor eroi
ceea ce trebuie să dăm si să le dăm din toată inima si cu toată dra
gostea noastră" 9• Aceste declaraţii - la care se pot adăuga şi altele atestă existenţa, în acei ani, a procesului de înţelegere a necesităţii re
formelor, in cad:rul · celei mai m ari părţi a cercurilor conducătoare ro
mâneşti.
.

.

.

.

.

6

D.A.D., şedinţa din 9 iunie 1917, în M.O . , nr. 58 dm 1 3 a.priJde 19 18, p. 622.
Arhivele slatului .BucureşU , fond Pa�rlannent, dosar 1804 / 1 9 1 6, f. 4.
D.A.D., şedinţa di n 6 mai 19 17, în M.O., nr. 13 din 27 mai 1 9 1 7,
70.
9 Ibid�:m, . şedinţa din 9. i�!e 1 9 1 7, în M.O., nr. 54 din 3 aprilie 1918,
p. 588-589.
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La 1 1 /24 decembrie 1 9 1 6 , se formează, la la5i, guvernul de colabo
rare, prin intrarea lui Take Ionescu (ca mindstru fără por.tofolri u) şi
a altor conservatori-democraţi în guvernul condus de Ionel Brătian u .
Chiar dacă - aşa cum s e preciza cîteva luni m a i tîrziu - acest guvern
nu s-a făcut pentru reforme, ci pentru situaţia creată de parliciparea
ţălmi la război 10 , noua regrupare avea consecinţele sale şi în direcţia
reformelor. Se produce şi neînţelegerea din Partidul naţiona!list-democrat,
di.lntre N. Iorga, care sprijinea gu\·emul in noua etapă a luptei pentru
realizarea idealului naţional, şi A. C. Cuza, nemulţumit · de această co
laborare 1 1• Şi in activitatea Partiduilui conserYator, condus . de Al. Mar
ghiloman, s-au produs anumite modJiicări ; conservatorii (sa4 u parte
ill!semnată din ei) au refuzat propunerile din august şi octombrie 1 9 1-6
de a intra in guvern, dar au spriJinit tacit, şi pînă la un punct, gu
vernul, după intrarea României in război. Schimbări similare au avut
Joc în cadrul panlamentului, o parte însemnată a fostei opoziţii trecind
de partea guvernului ; structura noii opoziţii, este neomogenă, atit in
ce priveşte compon enţa, apartenenţa de partid , cit şi orientarea, mani
festindu-se o opoziţie de pe poziţii de stinga, democratice şi una de pe
2•
poziţii de dreapta 1
·

Discuţiile pentru modificarea constituţiei

au inceput in

condiţiile

e�istenţei, in primăvara lui 1 9 1 7, a unui val de acţiuni munci·toreşti.
Partidul social-democrat, a cărui activitate legală a fost interzisă după
intrarea României in ră2:1boi , s-'a aflat in faţa unor probleme deosebit de
complexe, ca urmare a ocupării unei părţi din teritoriul n aţional de către
duşmani , a evacuării in Moldova, a plecării unor organizaţii la Odesa
etc. Au avut loc,

in 1 9 1 7 , importante acţiuni aile mas�or populare şi

ale mundtorimii, in rimul rind. Secţia din Iaşi a P.S.D. a trodus şi răs
pîndit primul manifest al So\ietului din Petrograd adresat popoarelor
luanii, prin care se anunţa prăbuşirea pu.terii ţwiste in urma Revoluţiei

din februaxie. Socialiştii au salutat ou entuziasm revoluţia rusă, expri

mindu-şi increderea că aceasta va influenţa evoluţia evenimentelor nu
numai in Rusia, ci şi in intreaga Europă 13 •
10 Veu itn;tervenţia lui Take Ionescu în şeddnta Camerei d i n 10 iunie 1917,
in M.O., nr. 58 din 13 aprilie 19J8, p. 623.
11 Vezi deiC'laraţia lui A. C. Cuza în şedinţa Oamerei din 13 decembrie 1 9 1 6
(deci l a două zile după forrrmrea guvi:'Tnuhli Ionel Brătianu-'Dake Ionescu), in
M . O . , n r . 5 d i n 6 iam1arie 1917, p. 25.
12 I niţial, �n 1914, in parlament e:!Gista o majori<ta·te libemlă şi o opoziţie
compusă .din conservatori, conservatoni-dielmocraţi şi naţianaliş.ti-democraţ.i. S-8J1.1
produs, pe pa:rOUJn>, modificări ilTljpOI1tJalflte : opozi ţia oonservatoail'e şi conser
vator-democrată a .treiC'Ilt,
unele excepţii, de partea majorităţid. Din Partidul
naţional-democrat, N. Iorga sprijinea acum guvernul, iar A. C. Cuza se menţdnea
în opoziţie. O parte .dlin majoritatea ldberală a format Partidul m1.mcii şi a trecut
in opoziţie. La aJCeStea se adarugă �i alte schimbări ou o semn:ilficaţJ.e redusă.
13 Vezi, pe �g, C. Cuşnd.r-MihlaJilovici, Fl. Dragne, Gh. Unc, Mişcarea mun

cu

citorească din România 1916-1921. Crearea Partidului Comunist Român' Editura
politică, Bucureşti, 1971, p. 33 .şi urm.
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ln ac�eaşi perioadă, cercuri largi ale opiniei publice, intelectuali de
p.·estigiu, se pronunţau pentru acordarea reformelor democratice 14 • Miş
carea democr.atică lua o amploare din ce în ce mai mare, fapt sesizat de
an u mi te cercuri politice ale ,·remi i . .,Domnilor d eputaţi - declam N. Ră
utu, în şedinţa Camerei d i n 30 mai 1 9 1 7 - pi-cătură cu picătură, apele
democratismului au umplut astăzi rezervorul şi aceste ape se pregătesc
de ieşire, încep să-şi d esch idă drumuri, începe formarea de şiroaie, de
curente. Odată aceste curente pornite, ele îşi vor urma calea, în linişte
sau în furie, oricîte ar fi zăgazurile întîlnite, oricît de puternice ar fi
aceste zăgazuri". Şi pentru ca transformăriJ.e să nu se realizeze pe căi
nedorite, se cerea - de pe poziţia democratismului de esenţă bur
gheză - arordarea unor reforme largi : "Reformele democratice se vor
înfăptui şi la noi, cu voia sau fără voia noastră ; curentelor nu te poţi
i mpotrivi , oricît ai dori , căci nu te poţi împotrivi firii. De aceee, e bine
ca ceea ce ,·om face acum, să fie eeva train i c şi cu adevărat demo
cratic" 15 • ln aceste condiţii, cercurile conducătoare, în f.runte cu regele,
au promis reformele 16 şi au trecut, în mai 1 9 1 7, la dezbaterea lor în
parlament. lnţelegerea la care s-a ajuns în vara anului 1 9 1 7, prin modi
ficarea constituţiei , nu a fost o soluţie acceptată ab initia ; s-au purtat
discuţii foarte aprinse între d iferite tendinţe, s-au făcut compromisuri
cerute de raportul forţelor politice, de caracterul de coaliţie al guver
nului, au fost lăsate anumite chestiuni nerezolvate etc. 17 •
1 4 Eufl'OSin:t Popescu,
Dezbaterea reformelnr constituţionale in parlamentul
din Iasi. Modificarea Constituţiei din 1917, în .. .'\ nalelc Uni ve�itiitii Bucureşti .

Is torrie''. nr. 1, 1972, p. 74.
1 5 M.O., nr. 33 ddn 29 iul�e 1 9 1 7 , p. 390. N. R;iutu făcea ţarte din grupul de
d eputa ţi condus de N. Basilesou, care cerrn o expropriere mai întdnsii decît cea
propus;i de guW"''n .
1 6 Regele a mers pe front ş i , l a 2 ::! mart ie 1 9 1 7, a promd s soldaţilor pămînt
şi o mad largă partici pare la viaţ.n poli !Ji�ă. După aproxi rnativ o lună, .aceste
promisiuni au fost reinno:te printr-o proclamat-ie (N. Iorga, Istoria românilor,
voi. X, BuC'\JreşU, 1939, p. 383-384 ; i\ 1 . Avercscu, Notiţe zilnice din război
( 1 !1 1 6-1918), ediţia a I I I --a , Bucureşti, s.a.. p. 1 45-146).
17 Discuţine au avut în vedere supl:"afaţa ce trebuia <>Xp.ropriatii, preţul pă
mîntului, absen tciştii, subsohtl petrolifer, sistemul electoral pentru senat ş.a. Fd
xarea mHximulu! 1A 2 mil>:oane hra de expropriat d·in marea proprietate particu.1alră ,
cxcE"ptaroo a 12 000 ha terenuri petJroldfere de la ex.propri·ere, lipsa prec."izăr.Llor
priv�nd modul de alegere .a senaturui ş.c.l. .erau con diţiile ca-rute de conservatori
pentru a a<-cepta reformele ş i a vota moddficocea Cons.t.ituţiei. S:e va a}rmge,
cum aprec.ia N. Iorga mai .tî rziu. la un ..text insui:C'Iient" (D.A.D., şedinţa din
7 iulie 1921, în M.O., nr. 142 din 18 februarie 1922, p. 3589), după oe, in comisia
creat ă pen tru .pregătirea p.ro.iectului de Jege, s-au întîmplat rezistent-e SETioase
din partoo unor conserV'a.tori (N. Iorga, O t'iaţă de om aşa cum a fost, Editura
M i nerva , Bucureşti, 1 972, p. 505-506). Senatooul 1lherol Al. Cons.t�n.tines<"u observa
in 1921 că, ...numa'i in urma acestor tranSI3Cţiuni, am put.ut ajunge să inst"r'i em
exproprierea pentru cauză de utilitate na�ională - cum a num!lt� d. Iorga în Consti tuţie" ; .. Dezbailerile parll am<>ntlare. Senatul", şedWnţa din 1 IT\al'ltie 1 9 2 1 ,
în M . O . , nr. 36 , 8 mar ti e 1 92 1 , .P . 522). Un alt senator liberal, va sorie că ,.vota
rea fără mod<i ficări a prodectu.llll1:" a fost ,.o condJţie sine qua non a oontinuărH"
colaborării în cadrul g-uvernului, conservatorii fiind decişi să pună chestli.unea în
înc.redere sau să descomploteze senatiUl, prin abţinerea de a paz(.icipa la l•ucrările
lui. S-ar fi redus, astfel, n umăru l senatori>lor sub limita necesară modificării
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In cadrul dezbater�lor parlamentare din mai-4u nie 1 9 1 7 s-au preci
zat poziţiile faţă de problema reformelor 11• ModifiCBJ:rea constituţiei ,,ce
facem astăzi - răsunau ca un indemn cuvintele lui N. Iorga, străbătute
de un cald patriotism şi dragoste pentru popor - e numai fapta iubi
toare de a s trin ge briul ostaşului român, de a-l imbărbăta cu aceste
reforme, pîn ă ce, biruitor, el va veni însuşi să ne judece pe nod, iar pe
dînsuJ să se înalţe". Mihai Gr. Cantacu zmo , arăta că, in vremurile fră
m î ntate care au venit, se cer metode noi şi că P artidul conservator a
trebu it să-şi jertfească "metoda cea ve che, fiind pentru e�proprl.ere" 19•
Nu era, in fond, o schimbare "de metodă", ci o schimbare_ de atitudine,
deoarece în prea ima războiullu i acest partid se decl arase tmwbiva ex
proprierii. Take Ionescu îşi preciza deschis noua poziţie şi subiinia legă
tura organică intre cele două reforme : "Este cu neputinţă, intr-o ţară
de ţărani să ai sufragiul universal şi să n-ai pămînt in mina ţă.ranilor.
Alegerile, atunci , s-ar invirti asupra unei simple chestiuni : Vreţi pă
mînt ? Votaţi-1 pe X [ . . . 1. Eu ceream in 1 9 1 4 , aprilie, plata in bani [. . . ]
Dar cin d e vorba de legiferat pentru România Mare, de o transform are
r ad i cal ă a societăţii româneşti , a cere plata in bani ar fi o piedică la
ceea ce trebuie să se rOOlrizeze" 20•
In şedinţa - Adunării Deputaţi[or drin 20 mad 1 9 1 7 , Gr. Danielopol
a prezentat proiectull de l ege al guvernului pentru modificarea articole
lor 1 9, 57 şi 67 din Constiuţie, prevăzindu-se eJCprOprierea "pentru cauză
de utilitate naţională", în intregime, a unor ·terenuri şi a 2 mili oane ha
din m arile proprietăţi particulare 21, pe temeiul unei scăd progresive ,
de Ia 1 00 ha de pămîn t cultivabil in sus. Se prevedea, de asemenea,
compunerea Adunării Deourtaţdlor din deputaţi al.reşi de către cetăţenii
majori, prin vot univers�. egal, direct, obligatoriu ş.i cu scrutin secret,
pe baza reprezentă·rii proporţion�e ; se menţiona doar că Senatul se
compune din senatori aleşi şi senatori de drept. O lege de expropt'liere
şi una electorală urmau să concretizeze aceste principii tnscrise in Con

stituţie

22•

Dintre cei carre s-au situat impotriva refonnelor de pe poziţii de
dl"eapta, "s-au remarrcat" in mod deosebit A. C. Cuza, în Cameră, şi

C. A rgetoianu, in Senat. Ultimul a incercat, fără succes să proYoace
"o grevă" a sena1m-i!lor (care să impiedii ce constituirea majorităţii de
două treimi , necesară modificării Constituţiei), precum şi crearea unei
2
noi grupări, "consVituţionale" , penr!Jru a amîn:a votarea refonnelor 3•

Constituţiei (Gr. Proco,piu, Parlamentul in pribegie 1916-1918. Amintiri note si
'

·

impresii, R. Vîlcea, 1 920, p. 73-74).
1 8 Vezi şi E. Popescu , Dezbaterea reformelor constituţionale . . . , p. 69 şi unn.
19 D.A.D. , şedinţa din 10 iunie 1917, în M.O., nr. 57 d�n 11 apriLie 19 1 8 , p. 616.
20 Ibidem, în M.O., llT. 58, 1 3 aprilie 19 1 8 , p. 622.
21 In total, aprpxdmativ 2 326 000 ha, de aproximativ 2 ori mai mult decît
prevedea PaTitidul naţionali-liberal in 1914 .
.22 M.O., nr . 17 din 8 iunie 1917, passim.
23 Relaţii agrare şi mişclfri ţlfrlfneşti în România 1908-1921, Eddltura politică,
Bucureşti, 1967, p. 208.
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Un grup de deputaţi oonserVIatollii admitea, mari mult formal, cele
două reforme, dar se desolidarimu de actele g uvernului , oare - după
părerea lor - "poal'ltă răspunderea dezastrului s uferit de ţară". Prin
Declaraţia citită în şedinţa Camerei din 26 mai 1 9 1 7 , acest grup se
pronunţa pentru expropriere, "în schimbul unei juste şi prealabHe des
păgubiri" 2\ ceea ce, practic, reprezenta o respingere mascată a proiec
tului de lege adus de către guvern.
S-au nnnifestat, în Adunarea DeputaţHoc, şi tendrl.nţe de stînga,
democratice, caJ·e se pronunţ.au pentru reforme mai lrargd. decît cele pro
puse de guvern. Astfel, un grup de 1 3 deputaţi în frunte cu N. Basi
lescu, a prezentat un proiect de reformă agrară ce prevedea o expro
priere mai l,argă şi cu fi�area maximului de proprietate (exproprierea
tuturor moşHlor de peste 500 ha pămînt cultivabil sau, dacă va fi ne
Yoie, de peste 250 ha, statul devenea proprietarul subsolului terenurilor
L'Xpropriate ş.a.) 2 5•
In cadrull discuţiilor aprinse care au avut Joc pe maTginea modifi
cării Constituţiei, s-a înfiinţJat, la Iaşi, la sfîrşitul luruii aprilie 1 9 1 7 ,
Partidul muncii ; era mai mult o grupare sau o tendinţă î n vi:aţa poilrl.tică
şi mai puţin un partid, în sensul deplin al cuvîntului. Creat ca o gru
pare parlamentară din deputaţi care au părăsit Partidul naţional-liberal
(G. Diamandi, Gr. Iunrian, dr. N. Lupu, M. Macavei, M . Carp, Gr. Trancu
Iaşi ş.a.), Partidul muncii a înscris în · progrann ul său reyendicări cu un
larg camcter burghezo-democratic 26• Membrii săi au făcut o puternică
opoziţie guvernuilui în problema reformelor, cu dorinţa de a le lărgi
şi de a se tr-ece cît mai repede la apilicarea lor. Manifestul şi programul
Partidului muncii, cele două proiecte de legi privind reforma agrară ş i
reforma electorală, energicele intervenţii ale deputaţilor săi precizează
poziţia democratică faţă de cele două probleme fundamentale. Partidul
muncii cerea exproprierea imediată şi integrală a domenWor Coroanei,
a moşi ilor statullui , Caseri Rurale, a bunurilor de mînă moartă şi a pro
prietarilor absenteişti , precum şi exproprierea proprietăţilor mari parti
culare . Se fixa maximum proprrietăţii particulare a 200 ha şi, dacă va fi
nevoie, la 1 00 ha, pentru a se putea realiza lotul minim de 5 ha. Spre
deosebire de proiectul guvernului, preocupat mai mult de latura expro
prierii şi de fixanea numai a unor principii generale, proiectul PartiduB.ui
muncii apare mai înaintat şi prin aspectul său constructiv, prin a.Jtenţia
pe care o acordă opel"aţiei împroprietăririi şi măsurilor ce trebuiau să
o însoţească, să o completere. Proiectul de lege privind reforma electo
rală, depus de Partidul muncii, prevedea votul universal, egal, direct
24 Arh. sbat. Bucureşti, fond Parlament, dosar 1805/ 1916-1 917, f. 2 82 . Din
aces t grup făceaiU parte N. Omlpenslti, N. D. Ghica, A. Teleman , Emil Ju"Var'a ş.a.

25 D.A.D., .şeddnţa din 6 mai 1917, Î:n M.O., nr. 14 din 28 mai 1917, p. 83 ;
vezi şi E. Popescu, Dezbaterea reformelor . . . , p. 77.
26 Arh stat. Bucureşti, fond PaJI"'larnent, dosar 1810/1916-1917, f. 37-41 ;
D.A.D., şedinţa din 6 mai 1917, in M.O., nr. 17 din 8 iru.nie 1917, p. 135 şi urrn. ;
E. Popescu, Crearea Partidului muncii . . . , p. 1 0 1 7 şi urm. ; 1. Agrigoroadei, Pro
g.ramul şi orientarea Partidului muncii din 1917-1918, in "Arulilele ştdLnţifice ale
Univa-si-tăţH Al. 1. Cu21a din Iaşi. Istorie", fasc. 2, 1973, p . 222 şi urrn.
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şi obligatoriu de la 20 de ani (in loc de 21 ani , cit prevedea proiectul
guvernului), reprezentare proporţională ; senatul să fie ales tot pe baza
votului universal, o jumărtalte dlin membrii săi prin vot di!I"ect, cealaltă
jumătate printr-un sistem compl1i-oat, printr-o alegere de gradul al II-lea.
Această extindere a votului u niversal - cu limitele menţionate - la
senat, micşorarea substanţială a numărului membrilor de drept şi, in
general, atenţia acocdată alcătuirii corpurHor legiuitoare şi reformei
electorale ca mijloc de educaţie politi!Că a maselor poulare dovedesc
o concepţie mai largă decît cea a guvemrullu i. Dominante in Partidul
muncii erau e[emente[e progresiste carre înţelegeau - în .anumite li1111ite - necesi tatea unor transformări soaial-politiice cu clar'adtler . bur
ghezo-democratic. o parte din aceste elemente au trecut prin mişcarea
socialistă Slau au sufenit i.nfluenţla ei, şi faptul 111 u a rămas fără efeclt,
atit asupra programului PartiduO.ui muncii, cît şi a evoluţiei lor politice
ulterioare. Analiza orientăr-ii Partidului muncii scoate la iveală creste
rea mişcării democretlice din acei ani, în strînsă legătură cu influ enţa
tot mai puternică a mişcării muncitoreşti şi socialiste. Crearea acestei
grupări politice marca şi tendinţa tot mai pronunţată spre regrupări
politi·ce care să răspundă, într-o măsură mai mare, principalelor pro
bleme ridicate de . evoluţ.ia societăţii româneşti.
Trebuie arătat că, in cadrul dezbaterilor parlamentare din mai-iu
nie 1 9 1 7, s-au făcut şi alte observaţii privind cele două reforme, s-a
ven1t cu diferite propuneri şi amendamente, s-au exprimat puncte de
\'edere individuale etc.
Adunarea Deputaţilor a trecut, în şedinţa din 1 4 iunie 1 9 1 7, la vo
tarea, cu apel nominal, a proiectului de lege pentru modificarea Con
stituţiei. Cu unele modificări, proiectul a fost adoptat cu 1 30 voturi
pentru, o abţ i nere (N. Basilescu) şi 1 4 voturi contra. Din celle 1 4 votu'l'i
împotrivă, fi au fost ale deputaţilor Partiduil.ui munaii, unul al unui de
putat liberal, unul al lui A. C. Cuza şi trei ale u no r conservatori 27 •
Deci , 1 0 deputaţi au votat contra pt'Oiectuil.ui pentru că doreau o reformă
agrară mai largă şi 4 deputaţi au votat contra pentru că îl considerau
prea radical. In Senat, dezbaterile au durat mult mai puţin ( 1 5-20 iunie
1 9 1 7), proiectul de lege fiind adoptat cu 79 voturi pentru şi 5 împo
triYă. Şi aici proiectul a intimpinat opoziţia unor conservatori, repre
zentanţi ai marilor proprietari . Aprigi apărători ai marii proprietăţi au
fost C. Argetoianu şi I. Grădişteanu, primul calificînd proiectull ca un
28•
mij loc de spoliaţiune indreptat împotriva unei clase întregi


Dezbaterile din primăvara şi vara anului 1 9 1 7 şi modificarea Con
stituţiei, în Parlamentul de la Iaşi, scot în eVIidenţă faptull că, in con
diţii interne şi internaţionale extrem de complexe, majoritatea cercu
rilor conducătoare au înţeles necesitatea adoptării celor două reforme,
cu deo�ebiri în ceea ce priveşte măsura lor, modal·ităţile practice de
27 M.O., nr. 62 din 20 apr'ilie 1 9 1 8, p. 655-656 ; Arhi·vele statului Bucureşti,
fond Pre�Şed:nţia Consiliului de Miniştri, dosa:r 29/.1 9 1 7, f. 6-7.
28 E. Popescu, Dezbaterea reformelor constituţionale . . . , p. 83 ; Relaţii agrare
şi mişcări ţărăneşt i..., p. 2 1 9-220 ; N. Iorga, Memorii, Yol . 1 , p . 44.
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realizare etc. Chiar dacă prin modificarea Constituţiei au fost intro
duse numai principiill e pe baza cărora urmau a fi inrtocmi'te legi deta
l i ate, acest act şi-a avut importanţa sa in cadrUl acţiunii de elaborere
a reformelor, oferind cadrul juridic pentru ebaborarea reformelor agrară
ş i electorală din 1 9 1 8-1921. Recunoaşterea necesităţii exproprierii şi a
votului un iversal reprezenta, într-un sens mai larg, un succes important
al mişcării noastre muncitoreşti şi sociaHste. Aceste reforme au consti
tuit, deceni i de-a rîndul şi in formuil.ări speoif1ce, obiective programa
Vice de bază. Lupta clasei muncitoare, sub conducerea elementelor sale
înaintate, a constituit un factor perm anent de presiune asupre cercu
rill o r politice oonducMoare în direcţia Eftaborării reformelor. Pe alt plan,
mişcarea socialistă a exercitat o anumită influenţă asupra progMmului
�i Ol'ientării unor partide ale burgheziei. In acest sens, au fost discutate,
în ultima vreme, în isto�iograf.ia noastră, consecinţele activităţii unor
foşti socialişti in Partidul liberal. Mai putem adăuga că unii dintre mem
brii Partidului muncii fuseseră, inainte de a intl'!a în Partidul liberal ,
socialişti sau simpatizanţi ai ideilor socialiste.
Problema reO.aţiilor pdlitico-sooi,ale din timpul războiului
trebuie
discutată şi din unghiul pericolului gmv care pi!ana asupra naţiunii
n oastre. S-a precizat că proletariatl\.11, dacă este plasat in afara na�iunii
din care face par.te, apare ca o entitate abstrnctă, l'IUpt de apartenenţa
sa la un anumit popor. In aceLaşi timp, trebuie să se ţină seama de
faptul că cea mai mare parte a burgheziei, cind fiinţa naţiunii este î n
primejdie, are năzuinţe, aspirnţii comune cu celeilalte clase ale naţiunii,
"cu care face front comun impotriva asupritorilor din afară" 29• Credem
că aceste aprecieri sîn t YalabiJe şi pentru situaţia României în ani i pri
mului război mondial Apăt'area teritoriului naţional impotriva duşma
nilor care puneau in primejdie însăşi existenţa statului român, lupta
pentru realizarea idealului naţional ş i , în strînsă legătură cu acestea,
modificarea Consti t uţiei constituj.au preocuparea de bază a naţ.iunii ro
mane. Să menţ.ionăm �i faptul că, în teritoriul ocupat, masele populare
au acţionat cu h o tă rîr e în condiţii de teroare, îm potriva cotropitorilor
străin i , pentru eliberarea teritoriului naţional.
Problema reformclor a preocupat opinia publică românească ş i in
cursul anului H l l 8. Dupfl o oarecare intrerupere la sfîrşitul anului 1 9 1 7
ş i inceputul anului 1 9 18, Part,idul muncii şi-a reluat activitatea i n jurul
zial'ulu'i ."T,ribuna", apărut la 1 martie 1 9 1 8, la Iaşi, Membrii Parti
dului muncii s-au pronunţat, şi în timpUil guvernului Al. Marghiloman,
pentru reforme democratice, impotriva încercărillor de a restringe prin 
cipiile înscrise în Constituţie, în 1 9 1 7 . In virtutea acestei concepţii, gu
vernul AI. Marghilloman a venit cu unele măsuri, printre eaTe legea
obligativităţii muncii şi a culturilor agricole şi legea arendărilor obli
gatorii. In Camera d�n 1 9 1 8 , a desfăşurat o activitate opoziţionistă Gr.
Trancu-laşi, singurul reprezentant al Partidului muncii. El a dezvăluit
preocupările guvernului de a restrînge reformele promise în 1 9 1 7 şi a
,

29 A . GavrrHă,

Conceptul de naţiune, in "Ana;lele Institutului de studii istorice

şi soci.al-poiJitdce de pe lîngă C.C. al P.C.R.", n;r. 6, 1967, p. 48-49.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

I.

1 88

AGRIGOROAIE

10

cri ticat proiectul de lege al arendărilor obli gatori i , care "nesocoteşte
textele existente", adică textul Consti1Juţiei modificate 30• In primăvara
şi v;ara anului 1 9 1 8, ziarul "Tribuna" a pubBcat numeroase artioole care
se pron unţau pentru o lcm-gă refonnă agmrli şi combătea poziţia guver
nului Al. MarghHoman. s...a rem�cat, in aJCeSt sen s , profesorul ieşean
Mihai Oarp, care activase la "Viaţa româneascli" şi nu era, deci, deloc
străin de preocupăJile poporooismului pentru ridicarea ţărlinmii 3 1 • Ace

laşi ziar apăra prtincipiul votun.ud u n ive rsal impotriva inoorclirillor lui
Al. Marghiloma:n de a introduce unele ,,tempemmente" (limirt8!I'ea drep
tului de vot la ştiutorii de carte, introducerea votului plural pentru
anu m i te catego i"i i de cetă�eni) 32• In condiţiill.e realizării dezida-atulut . . na

ţ.ionral, reprezentanţii Partrldufl.ui muncii au sublini1at r01lul masellor popu 
l are in realizare a mă·reţului act şi au arlitat necesitatea transformării
vechii Români într-o Românie nouli. ,,clădită pe mai multă dreptate so
cială, pe mai multă grijii a binel'Uii general, pe mai multă iubire şi soli
daritate naţională" 33• Cu toate bunele intenţii care nu pot fi contestate ,
sin t evidente aici un ele limite ale democratismulu i promovat de acest
partid , democratism uto pic in unele pi"ivinţJe şi care se [ovea de limitele
s ale b u rghez e .
Dovedind o serie de slăbiciuni 34, în decembrie 1 9 1 8 , Partidul muncii
s - a dez organ i z at . Dintre membrii slii, Miha� Macavei va dep li ş i poz iţia
democratismului burghez , evoluind in direcţia mişcării socialiste ş i co
mun i s te. Uni i , ch i m· dacă vor intrn în partide burgheze (şi ne referim
aici la cei care au devenit ţărănişti : dr. N. Lupu, Gr. Iun ian Ş.·a .), se
vor plasa in stinga vieţ ioi politice burgheze, pronunţindu-se, şi în con
tinuare, pentru reforme democratice. Alţii (Gr. Trancu-Iaşi) a<U evoluat
spre dreapta. dev enind autorii unor măsuri an ti muncitoreşti.

La sfirşitu1. anului 1 9 1 8 , s--a înfiinţat la Iaşi gruparea politicii cu
orientare demo crati că, intitulată mai intii Partidul muncitor şi mai a poi
Rartidul ţărănesc si muncitor, în frunte cu inteleciuali de prestigiu,
cunoscuţi pentru dragostea lor de popor : Paul B uj or , C. I. Parhon,
Ion BOTcea, N. Costăchescu ş.a. Noua grupare ere sincer i nteresatli în
rid i c a re a materială si spirituală a maselor populare , se pronunţa pen
tru ,.,schimbarea radicală a odn du irii interne" şi "o reg en erare slină
toasă", ce trebuie să aibă la bază .. o concepţie socialli" şi nu " co nce pţi a
i ndividualistă" asupra trnnsformlirii sooietăţii 35• Manifestul el.abor at de
această grupare politică sublinia necesitatea rea!Lizli'Tii depline a refor.:
melor 36, res imţi ndu -se aici anumdte influenţe ale mişcării socialiste.
30 Arh. Stat.
Buc·:ureşti. fond Pal!"lamenil:, dosal!' 183/1918, f. 534 ; "Tribuna"
din 29 i.urnie 1918.
3 1 Vezi M. Carp : Desfiinţarea latifundiilor, "Thihwna" ddn 6 mai 191 8 ; Intre
mica şi marea proprietate, "Tri1buna" ddn 27 iunie 1918 ; In chestia agrarli, "Tri
blllna", nrumerele din 23, 24 şi 25 august 1918 ş.a.
32 Vezi ciclul de ·şase articole ilruti,tJuliaJt .,Vot universal cu temperamente",
,.Tribuna" din 1 7-22 iunie 1918
Unirea, ..Tribuna" din 30 noiembrie 1918.
34 Ve7Jl0 I. Agrigoroa.ie.i, op. cit., p. 244-245.
Idem, Despre mişcarea democratici! din Romdnia la Sfirşitul anului 1 9 1 /f,
in "Carpica", Bacău, 1973-1974, p. 1 68-169.

33
35
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Fără · a fi un partid socialist - aşa cum 1-au apreciat undi contempo
rani - Pa·rt irl ul mu ncitor ere, dac ă ne gîndim în special l a Paul Bujor
şi C. I. Parh on , puternic influenţlat de ide:i!le general-democratice ale
mişcării socialiste şi pnivea cu multă simpatie şi înţelegere mişcarea
muncito rească . Şi du pă fuz,iunea cu Partidul ţărănesc, împreună cu alţi
in telectual i şi oamen i pol itici , gruparea de la !'aşi se va situa în ·aripa
de stîng'a a acestui partid şi, apoi , a PwtriduluJ. naţional-ţărănesc.
Activitatea unor g r'llpări pdLiti·ce ca Bartridul muncii şi Partidul
muncitor, în anii 1 9 1 7 şi 1 9 1 8 , alU o anumită semnăfioaţie. Acestea au
apă ru t ca urmare a tendinţelor de înnoire tot mai puterice în viaţla
noastră politică, în timpul şi la sfkşitul primulu i război mondial. Sensul
profun d democratic al ori en tăr·i i acestor grupări este evident , chiar dacă
opera de asanare soci1ală preconizată se lovea de Jimi,tele menţinerii, i n
esenţă, a orinduirii ex istente .

După cum se ştie, la inceputul 'lunii apriJ:ie 1 9 1 8, a luat fiinţă, },a
I aş i , Liga poporului. Nu ne propunem aici să reUuăm aspectel e deja tra
tate în lucră ril e recente referitoare la crearea şi activitatea Ligii poporu
lllli 37, ci să subliniem numai unel e chestiuni necesare în ţelegeri i frămîn
tăTilor politice în anii pri mulu i război monmal. De pe poziţii cu totul
deosebi,te (de la stînga dem o�artică la dreapta conservatoare), oamenii
pollitici care au alcătui·t Liga poporului au înţeLes faptul că greutăţile
războiului, pe fondul unor probleme mai vechi rămase nerezolvate , au
determinat o înrăutăţire considerebilă a situaţiei maselor şi că un pu
ternic spirit protestator se d ezvo ltă in cad rul l or 38 • Depăşirea perioad ei
de greutăţi şi menţinerea regimului burgh ez era obiectul central al noii
grupări . Şi acum, ca şi mai tirz,iu, m embri i ei erau pentru acordarea
reformelor, dar s-au manifestat două ten d i nţe : o tendinţă de dreapta,
a unor elemente foste conservatoare .(C. ATgetoianu, C. Garofil:id), cu
preocupar ea de a folosi popuLaritatea lu1 Ali.. Averescu şi a Ligii pentru
a linişti masele, cu preocuparea de limitare a reformel or şi de elaborare
a uno r măsuri de reprim are a avintulU!i revOluţionar şi o tendănţă de
stîng a, a unor oameni politici şi intelectuali cu vederi democratice
(P. P. Negul es cu , Matei Cantacuzino, dr. P. Groza, V. Kogălniceanu ş.a.),
care urmăreau sincer îmbunătăţirea situaţi ei poporului şi credeau că
generaJ.ul Averes·cu este omull chemat să reaJ.ireze reformele demooraConsideraţiuni preliminare pentru organizarea Partidului mun
36 Manifest.
citor, Arh. stat. Iaşi, nr. inv. 9998.
37 Mircea Muşart:, Ion hdelea.nu, Viaţa politică in Romdnia 1918-1921, Edi
tura pol.i,trl'că, BlliOureşti, 1971, p. 199 .şi urm . ; Enu.rosilna Popesou, Crearea Ligii
poporului şi activitatea pînă în martie 1920, in "Studii", n.r. 2, 1968, p. 337-354.

3 8 Ca şi alţi oameni poli,tici, Al. Averescru ere conştient că nu se putea a.pe1a
n u mai la mijloacele represive î.mpotniva maselor papu1a.re. Puţin inainte de con
stituirea Lig.ii poporului, Îlll oadruJ. t.mtlatdvelor de la Buftea, preLiminare Păcii
de la Bucureşti, s-a ddscmtat şi această chestinne. Ki.ihlman, minlst.rml de ex.tf'I'Ile
al Germaniei, i-a indicat lui Al. Avcrescru ca soluţie, pen!A!'Iu restabili�rea ordunei
din WHJJn.i te zone ale ţării, cea man aspră teroa.re, impuşoall'Ela uned per50a1Il.e
din zece. Al. Averesou i-a răspuns că această metodă Jl-aJr fi efdoa.oe. S-ar rea
liza "o ord•ine d ubi oas ă , mati ales pen.t>ru noi. Nu ui.taţi că în 1907 am avut re-
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tice. Stt"uctura eterogen ă a Ligi i poporului 39 ex pl ică caracterul foarte
general al programului său, form ul ări le referitoare la refonne 40 necon
ţinind nimic concret. Este evident ă, in afară de aspectul demagogic, de
a tragere a maselor prin lansarea unor lozinci vagi, preocu parea "de
a împăca" tendinţele diferi t e existente, de a menţine, in aceeaşi orga
nizaţie, a unor oamell!i. politici cu o rient ări deosebite. Incontestabil,
Liga poporulu i s-a bucu r at , la inceput, de o po pui aritate deosebită,
l ucru recunoscut de o am enii poHtici şi autori i vremii, s ubliniat şi in
luCTările r ecente . Propag anda , desfăşurată in c on diţi �le menţionate, a
avut ecou in rindul ţărănimii, a solda ţ i lor şi o fi ţei"i l or ete., multă lume
fiind - după expresia unui fost membru al acestei grupări -;:. '"Sedusă,
atrasă de încrederea in de\·iza : Muncă, Cinste, Legalitate, scrisă sub
portretul şefului Ligii" 4 1• Popul al'iitatea partidului şi a conducăto r ului
său s-a deteriornt serios după veni rea la conducerea statuilui, in mar
t i e 1 920. Predominante, in guvernul AII . Averescu din 1 920-1 921 , vor
fi for�ele de dr eap ta ; ele vor deţine pirgbii importante , ce vor acţion a
în direcţia reprimării avintului revoluţionar.

Desăvîrşirea uni tă \i i statului n aţi onal român, rezultat al un u i in
delungat proces istoric şi al victoriei strălucite a mişcării de eliberare
a naţiunii române, marchează un moment de cotitură i n lupta poporu
lui român pentru e libe r area naţională şi socială. "După sf i rşit'llll primului
război mondial şi for area statului naţiooail unitJar, România intra i n
tr-o nouă etapă a dezvoltăriJ sale istorice. In fa ţ a mişcării revolu\ i o
Diare a m aselor populare se pun sarcini noi, legate de transformarea
dem ocr at i că a societă ţ i i ro m ân eşti " 4 2• In condiţiile i mportantelor eve
nimente ce se produc pe plan internaţional, "au loc şi î n ţara noas tră
schimbări profunde în dezvoltarea economică şi socială, se naşte o vie
efervescenţă po!litic<1, în centrul căreia un rol t ot mai important j oacă
clasa muncitoare, clasa cea mai avansată a societăţiJ" 43• Aşa cum s - a
m

obsen·at, " rezol u ţ ia AdUJilării de la Allba IUlia a exprimat poziţia demo
cratică, înaintată a n aţ iun i i române in acea epocă. In s emn ă tatea ei constă
in faptul că, hotărînd unificarea statului a precizat, in acelaşi timp, şi
sensul dezvoltăflii democratice a societăţid român eşt i , a formulat idei
volte agrore şi că reforme satisfăcătoare nu au fost !incă realizate" (Arhivele
sLa.tului Bucureşti, fond Casa RegaJlă .. D", d0S31r 5/1918, f. 18),
J9 Vezi aprecierile lud D. Drăghioesoo. din Evoluţia ideilor liberale, Bucureş.ti,
192 1 , p. VI-VII şi Partide politice şi clase sociale, B�. 1922, p. 62 şi urm .
40 Al. Aver-escu, Riispunderile, Buoureş.ti, 1918, p. 6-7 ; Actul constitutiv al
Ligii poporului şi apelul d-lui general Al. Averescu, Iaşi, 1918, p. 9 şi urm. " Ne
putinţa alcă!Juirrii unui program - obset'Va revista "DeillOClnlţia" (;rur. 1, febtllliar�e
1919, p, 55-56) - prov1ine nu numlali din ldrpsa 1linUi fi;r conducător în acţhmea
publică, cit şi din faptul că in j;urul şefulud se găsesc adunate, in statru!l major,
elementele cele mai disparalte şi ou pă.rer.iile cele mad cont.radfutorii ".
41 D.AD,, şedinţa din 9 decembrie 1921, in M.O,, nr.
11 din 14 decembrie
192 1 , p, 74.

făurire a societăţii socialiste
42 Programul Partidului Comunist Romdn de
multilateral dezvoltate şi înaintare a Romdniei spre comunism, Eclllrum poLitică,
Bucureşti, 1975, p. 38.
4 3 Ibidem, p. 39.
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fundamentale ale convieţ.u irii şi Irăţiei între poporul român ş i naţiona
litfl\ile conlo cu ito are 14 4 4• Rezoluţia proclama deplina libertate naţională
pentru toate naţionalităţile conlocui.toare, votul obştesc, dilirect, egal şi
secret, reforma agrară radicală, îrnfăptuirea unui regim democratic ş.a.
In acest context, legiferarea reformelor intra, la sfîrşitul anului 1 9 1 8 ,
într-o nouă etapă . La 2 4 octombl.'lie 1 9 1 8, guvern u l Al. Marghiloman
este nevoit să demisioneze. In aceeaşi zi, regele dă, din Iaşi, o procla
matie pri n care promite înfăptuirea imediată a ceO.or două reforme in
cluse in Constituţie, în 1 9 1 7 . Prin decretele 3272 şi 3273 din 6 no iem
bl."ie 1 9 1 8, era deala•ootă nulă ş i neavenirtă intreaga legtisiLaţie adoptată
de parlamentul din timpul guvernu lui Al. Marghiloman 45• Cercurile con
ducătoare şi-au dat seama că, în condiţiile unill"i i Transilvaniei cu Ro
mânia, ale avintului revoluţionaT şi mchlocal�zării mişcă rui socialiste, nu
se mai putea aştepta redactarea şi adoptarea legilor de reformă care să
treacă prin toate fazele necesare dezbaterii corpuriilor legiuitoare.
Mişcarea muncitorească şi sodalistă trecea printr-un profund pro
ces de dlarif.icare ideologică. Puternica demonstraţie de la 1 3 decembrie
1 9 1 8, numN"oasele gre\·e, mitinguri şi manifestaţii demonstroau inten
sificarea şi caracterul oorgnizat al luptei proletariatului. Mişcă rile ţără
neşti au constituit unul din aspectele avintului revoluţionar general.
Mişcarea muncoitorea�că, cu toate eforturile depuse, nu a putut atrage
sub conducerea ei mi·şcarea ţărănească ; activi tatea sociwistă la sate,
care a cupri ns o parte a ţărănimii, s-a impletit cu lupta maselor ţără
neşti pentru pămînt, a reprezentat un aspect al acestei lupte 46• Proiec
tull de program al P•artidului socialist, Declaraţia de principii publ i cată
în "Soci,a lismul" d i n 9 decembrie 1 9 1 8 , este apreciat ca cel mai inain
tat prog1·am formulat pină a tunci , in is tor ia mişcării noastre munci
toreşti, deoarece el conţ,i nea, intre altele, exprimartă cu c1cwitate, necesi
tatea cuceririi puterii politice şi ,,întronarea dictaturii proil.etariatului,
in vederea realizării idealuJ.ui comunist " 4 7•
Nu ne propunem alici să insistăm asupra Partidului ţărănesc, con
stituit l a 5 decembrie 1 9 1 8, 1a BucUireşti. Subl.Jiniem şi noi aprecierea,
din literatura de specialitate, că Partidul ţărănes·c s-a prezerntat, la
inceputul activităţii sale, ca cea mai de stînga formaţiune pol itică bur
gheză. Documentele sale programatdce prevedeau o reformă agrarră ra
dicală, desfiinţarea sen atuJlui , egalitatea în dreptlliri a naţăomilităţilor
conlocuitoare etc. 4 8 • l nf i in ţarea Partidului ţărănesc l a sfîrşitul anului

44 Desăt•îrşirea unificării statului naţional român. Unirea Transilt•aniei
vechea Românie, Edit.Uil"a Aelaidemied R.S.R., BI.Wllreşti, 1968, p. 458.
45

cu

Arh. stat. BucureŞtii , food Casa ReeaJ, ă, dosar 55/1918, f. 1 şi urm. ; C. Fi
lipescu, Evoluţia agriculturii româneşti, Bucureşti, s.a., p, 371-372 ; M. Mu.şat,
1. Ardeleanu, op. cit., p. 50.
Relaţii agrare şi mişcări ţărăneşti . . . , p. 413-414.
47 Documente din istoria mişcării muncitoreşti din Româ11ia 1 9 1 6- 1 92 1 , Edi
lura politică, Bucureşti, 1966, p. 167.
Luareţi.Ju PătrăşcanJu, Probleme de bază ale României, Buooreştd, 1944,
p. 229 ; Z. O.rnea, Ţărănismul. Studiu sociologic, Editruira pol.li.tlică, Bucureşlti , 1969,
p. 33 şi urm. ; M. Muşa•t, Unele consideraţii privind actit-•itatea, doctrina şi ideo-

46

48
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1 9 1 8 rep rezen ta - în limitele democratismului burghez - un indiciu
al importante lor deplasări spre stinga survenite în Vlia·\Ja politică, in
anii pri mu lui ră zboi mondial
Factorii interni şi externi, so cial-politici şi naţionali, la care ne-am
referit pe scurt, au acţionat, intr-o i nterdependenţă dialectică, determi
nind elaboi"area neintîrziată, in noiembrie-decembl"'ie 1 9 1 8 , a decrete
lor l egi referitoare la votul universal, expropriere şi acordarea dreptu
rHor cetă ţeneşti tuturor locuitorilor ţăl"'ii. La 1 4 noiembrie 1 9 1 8, a fost
dat, la Iaşi, decre1:Jul-4ege nr. 3402, referi tor la alegerile pentru Aduna
rea D epu taţi lor şi Seniat, oare prevedea votul obştesc, obl�gat�r, egal ,
direct şi secret pentru toţi cetăţenii majorti 49• Ou toate limitele sale,
decurgînd din textul legii, cît mai ales din apH.,carea î nsoţită de nume
roase abuzuri, aco'!'darea votului universal a făcut posibilă pătrunderea
în vLaţJa politi că a unor mase largi, muncitoreşti ş i ţărăneşti, C8lre au
ridi.cat probleme noi, referitoare la căiil.e de dezv10ltare a ţă'l."li i. Votul
universal şi reforma agrară au şubrezirt suportul economic şi baza juri
d ică a privil.egi i lo r pollitioe ale m oş ierimii şi au lovit purbernic in forţele
pol i ti ce conservatoare, care se afLau acum în plin proces de descompu
nere. Se constată, î n pvi m� i a111i după război, numeroase regrupă'I"i , de
p1asarea mari. s pre stînga a importante forţe politice, urmată, apoi, de
o alunecare spre centru şi dveapta 50•
.

-

·

La sfîrşitul anului 1 9 1 8 , după ce şi rezoluţia de la Allba Iulia inscri
sese acest princi piu, a fost e1abomt decretul-l ege referitor la recunoaş
terea egal ităţi i în drepturi a tuturor cetăţenilor, indiferent de Illaţiona
litate 5 1 • In raportul la proiectul de decret, se sublinia, chiar de la inceput :
"Ţinînd s eam a de spi'I"itul de dreptlarte de oare a fost into,tdearu na în
sufleţit poporul român şi faţă de marile pref,aceri ale tim pulu i, credem
că se impune, ca o nevoie imperioasă, oa toţi locuitorii regatuil.ui, care
nu aparţin altor state, să se bucure de o com pletă şi eg al ă folosinţă a
drepturilor cetăţeneşti " . Cercurile conducătoare (cu excepţia unor gru

pări restTînse) au înţeles că o asemenea măsură era necesară pentru
a consolida tînărul stat întregit, atit pe plan. intern cit şi pe plan inter
naţ io nal, şi că ea se inscria in spiriWl hotărîrilor pe baza cărora se
realizase desăvîrşirea · unllficării naţional-statale. Constituţia ou carac
ter democratic din anul 1 92 3 va proclama egaildroatea in drepturi a tuturor
logia Partidului ţărănesc in perioada 1918-1921, in "Cuanlidava", Bra(ŞOV, 1968,
UTITl. ; 1. Sc.uriJU, Proiectul de lege agrară depus din iniţiativll parlamen
tară in martie 1920, în "Analele Universităţii Bucureşti. IS10r'le", nr . 2, 1969,
p. 87 şi urm .
191 din 16 no
49 Decretul-lege a fost P11J.bliil081t Îlll "Monitoc,UJl o:f.i.ci<al.", nr .
iembrie 1919.
50 Aron Petric, Cu privire la trăsăturile regimului social-poUtic din România
in anii de după 1 9 1 8, Îiil "Fomun-şti·int;e soaiaJ.e. Ce1r1cetărd prliv�nd .istoi'Iia Româlnieti",

p. 285 şi

VI,

1970, p. 47.
51 Decret-lege

· �r. 3902 relativ la acordarea drepturilor cetăţeneşti, dat in
Bucur·eşti, la 29 decembrie 1918 şi puhldmt Îiil M.O., nr. 223 din 30 deoembrle 1918.
In a� sens, au fost elaborate şi a'lte măsuri, ca de pildă, c:l.ecretJul -lege din
22 ma1 1919. Pentru această JX"Oblemă vezi şi Td,tu Georgescu Intre două revoluţii
'
E ditura "ScrdsuJ românesc", Craiova, 1974, p. 127-128.
'
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cetăţenilor ţării, indiferent de naţionalitate, d:repul la întrunire, la presă
în limba marternă şc.l. Aceste drepturi consti:t:Juţionale nu au fost întot
deauna respectate, dar .,trebuie precizat că, de ceO.e mai multe ori, pre
vederile legislaţiei au devenit reallibate" 52•
In decembrie 1 9 1 8, au fost elaboMrte şi deoretele-Uegi de expro
priere 53, care precimu şi lărgeau prevederHe introduse, în 1 9 1 7, în Con
stiuţie. Se prevedea, între alrele, exproprierea în întregime a pămîntu
rilor cultivabile ale sta:t:JulU!i. şi instituţiilor, ale absenteiştri.lor ş.a. prooum
şi exproprierea a 2 milioa111.e h a din proprietăţi!le cuil.ti.wbile nle particu
laTiJ.or care depăşeau 1 00 ha. Subsolul terenurhlor expropriaJte devenea
proprietatea star1rulU!i.. Deşi incompletă, exproprie:ren din 1 9 1 8 n constituit
o etapă importantă in legife'MI"ea (în ansamblul său) a refonnei agraTe
de după primul războii mondlitail, care a redus considerabil marea pro
prietate şi a dat o lovitrurră serioasă bazei economice şi forţelor politice
ale moşierimii.
Sub presiunea evenimentelor interne şi intemaţionalle de la sfîrşitul
anului 1 9 1 8 , in atmosfere puternicelor lupte sociale şi Il!aţionale ale
poporului român de ambele versarnte ale Carpaţilo:r, elabore.rea decre
telor-legi respective S-<<1 desfăşurat într-'Un ritm rapid. Aceste măsuri au
răspuns unor necesităţi obiectli.ve ale societăţii româneşti, unoc cerinţe
de innoire în sens democratic şi au avut consecinţe similare asupra re
gimului politic şi sodal...pdliti.c 54 •
La sfîrşitruil. războiului, mişcarea revoluţiOillară şi democratică a cu
noscut un avint deosebit. Amploarea acţirunrlil.or muncitoreşti, procesul
de cLarificare id€'0ilogică al mişcării sociaHste, activitaea unor grupări
şi partide politice cu o:rieillltare de stînga, eforturile unor oameni politici
şi intelectuali cu dragoste de popor, deşi nu plecau de pe o platformă
şi o viziune de perspectivă comună, repre�entau semne sigure all.e am
ploarei pe oare o lu:ase m�şoarea revoluţionară şi democratică din ţara
noastră.

LES REFORMES AGRAIRE ET ELECTORALE EN ROUMANIE (19·1 6-11.918)
cR e s u rn e>

dans

Sous la pression
l'atmosphere

des

des

evenements

intemes

et �ntemationa.ux de

grands mouvernetllt6 sociJa.ux

1 916-1918,

et nationa.ux dru peuple rou-

52 Gh. Zaharia, L. Vajda ş.a., Rezistenţa. a.ntifa.scistlf fn partea. de nord a
Transilvaniei (septembrie 1940-octombrie 1944), Edd.tun Daoia, Cluj-Napooa, 1974,
p. 16.

53

Decretul-lege

54

Aron Petric, op. cit., p. 47.

nr. 3681 din 14 deoembrJe 1918, publicat în "Moni.torul ofi
214 ctin 1 5 decembrie 19.18 şi decretul-lege nr. 3697 din 15 decembrie
1918, publicalt în "Monli.1:.on.Ll o:fikdaa", ru-. 215 dilll 16 deoembrl:e 1918.

cial",

nr.
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main des deux cOtes des Oair.pates, on a elabore, dans u n ry.bhme rapide, les
decrets-lotis sur le vote un:iversel, l'exproprira.tion et l'egaHte de t ous les oitoyens.

Toutes ces mesUJl"les repond.aJen;t ii des exigences de rcnouveUement de la sodete
roumaine.

Le mouvement democrahlque ert revoluHonnaire de Roumlalilie a connu, ă la
fin de la gue rre, un essor tout pai1tlculier. Il s'est :rnal!lifeste par d'intenses actions
du proletarJa/1:, par l'ootJiv,i te de ceclalins groupements et partjs .pollitiques de
ga uch e, par les effOI'ts de personna.Idtes pol.IDtdques et intelec-tueliles democratiques.
Les evenements de 1916-1918 ont aocelere l'elah'oration des reformes ert ont
contrilbue ă elargir le;uc conltenu, par .l"laiP.POI"t a ce q u on voul!ait accorder ă la
veille de la gue-m:'
,
Le parachevemen,t de l'undte de l'etat rnati10n<L1 roumaC.n, resu1tat (it.un J.on.g
processus h istooi que et de la victoire diU mouvement de 1iberaltion de' Ja. naltdon
roummne, rep:resente un to\ll"lllWlt ckms l'histoire de notAre societe. Apres ia premiere ,
g.UJOOre mondiale, la Roumanie entrali.t daals une nouVielle etaJpe de son developpe
ment ihistorique. De nouvenes tâches oonoermllil!t la transforma�!C.on demoCll"aJLique
de la societe incombanen;t alors alU mouvement revo1utJionnaire.
Dans les corndd tăons creees par les li!mPorllanits evenements dntemationaux , il
se .passe, dans notre .pays eg'al].ement, de profon.ds changements S\lii" le plan econo
mi que , social et polttique.
'
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ACTIVITATEA LUI GHEORGHE TANASE,
MILITANT AL MIŞCARII MUNCITOREŞTI ŞI COMUNISTE
DIN Ţ�A NOASTRA, IN CADRUL SOCIETĂŢII "UNIREA"
A LUCRATORILOR TIPOGRAFI DIN IAŞI
CONST. CLOŞCA

Pentru cunoaşteTea cit mai completă a personruită ţii revolu ţi ona:re

a lui Gheorghe Tănase, considerăm necesax să nacem mad intii o scurtă

retrospectivă a Societăţii "Unirea" a lucrători lor tipograf� din I aşi, in
cadrul căreia acesta s--a format, încă de tînăr, ca luptător pentru cauza
dr eaptă a clasei proletalre din care şi el făcea parte. Viaţa sa de mili
tant al muncitorim i i ieşene şi din ţara noastră este strîns legată de
existenţa acestei sooi·etăţi cu tmdi ţi i de luptă împotr iva claselor ex
ploatatoare .

Constituită în anul 1 880, Societatea ,,Unirea" este considerată ca
cea mali v eche formă de organJizall"e a lucrătorilor tipogi"a:H drl.n laşi .
Prog ramul său iniţial cuprindea fom1Ulări genel"ale avind ca obiectiv
satisfacerea unor cerinţe modeste ale societarJilor. In conţinutul său se
res imţea absenţa unor revendicări cu caracter revoluţionar. Printre sar
cinile ce şi le propuneau spre rezolvare memlmii Societăţii ."Unirea"
in acea perioadă amintim : îmbunătăţirea soartei lucrătorilor în ateliere
"in limitele l egii " 1 ; acor'darea de ajutoare matel"h,.le în caz de deces ;
dezvoltarea culturii şi "căpătarea de cunoştinţe ma•i aprofundate a me
sevie i noastre de tipografi" 2•
Intre anii 1 880 şi 1 900 ::lii!rul acţiuillÎ.l or concepute iniţial de către
Societatea ,,Unirea" nu este prea trndnic, organimrea luptei muncitoriJor
fiind continuată prin intermediul unei allte so cietăţi i n titulat ă " Al bi na".
In anul 1 90 1 se con stituie o nouă formă de organiZMe sub denu
mirea de ,,Nou a asociaţiune a lucrătorilor tipograf� din laşi " , avînd oa
scop, de data aceasta, "Solidaritatea lucrătordilor tipografi , ajutornrea lor

, Muze<Ul de .istorie a Moldovei Laşi, Mss. Memoruu adresat de Al.
tinescu (laşi) in 1924 căbre Casa centr:ală a meseriilor.
2 Ibidem.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Constan

C. CLOŞCA

196

in caz de li psă de lucru, boală şi
in cursul vieţi i " 3•

altă

2

inconven i en ţă ce se poate i ntim pl a

l ngr.i j oreţi de soartJa grea a celor exploataţi , muncitorii îşi string
tot mai mudt r i nd urile , îşi propun programe din ce in ce mai radicale.
Dar, ni ci clasele stăptnitoare n-alll n egliijaJt -evoluţia organ i mtori că a pro

leotariatului. AsUel, in 1902 se adoptă cunoscuta Lege "MisS'ir" refe
ritoare la aşa-zisa organli� a meseriilor care, prin crearea COTpoii"aţiilor,
in cadrul cărora ernu cu prinşi şi paJtroni, ştirbea libertatea d-e organizare
a m u nd: torlilor . De reţinut că, prima o rga n iz aţi-e oorp orartistă a fos t

"Corporaţia artelor gref:ice". Ou toate că statutel-e aiCeSteia îşi . propuneau
ca pi"incipal obiectiv "a îmbunătăţi starea materială a meseriilor, eorpo
raţiei " 4, de a in:Ninţa o casă de aj utor, azil, etc., totu şi , prezenţa patrond.lor la un loc cu mrunJoi..tori i
constituia o fuin ă serioasă in lupta
l ucrătorilor tipograf[ pentru cîştigarea indre ptăţitelor revendicări eco

nom•ice.

Pe linia c!'leşrterii spiritului de combatlivitate muncito�Tească se in
scrie "Convenţi·a" drim. 29 octombri-e 1902 a lucrători lor de la Tipogt'laf.ia
" E venimentul " din laşi , care se declarau solidari : "toţi pentru unu l şi
unul pen tru toţi ".
' La numai ciiJeWl �uni de la această "convenţie",
respectiv la 19
ianuarie 1 903, tipog·flafhl de la "Evenimentul" co n cep o nouă 1,Conven
ţiune" mai amplă in con ţ inut , mai cLarv ăză toare ca spUi. t polirtic " ... ne
legăm - precizează documentul - prin această c onvenţ iune , făcută de
buna n oastră voie, de a f,i Sdlli dari intre noi in ori şi ce î mprej urere spre
a n e apăra interesele noastre din .acest atel.!ier".
Re-orga niz ată pe baze mai temeinice in anul 1908, Societatea "Uni
rea" a juoart un rol tot mad en�gic in apărorea i n teresel or l ucrătorilor
ti p ografi din Iaşi. Mărturiile documentru-e de care dis punem atestă că
in pei"ioada 1 9 1 2-1 9 1 5 au existat preocu păl'i intense in dir ec ţi a orga
nizării şi a cristaHzării ideologriei de dliasă a m embri lor Societăţi( Tot
l adresate celor "din afară" de a se în
mai insistente sint î n d emnuTiile
scrie in societate, "căci condiţiilor de mnncă grele, 1 0- 1 2 ore pe zi,
pentru o plată m izeflabi lă , H se port pune capăt nu ma i prin organi:mre" argumenrta preşedi ntele societăţii din aooa vl'1eme.
F-aţă de epoca mai vech-e, în perio ada premergătoare decloanşări.i
p i1imul ui războii mondial, Societatea "Ururea" îşi ori·entează paŞ ii spre
dezvoltarea spiâbullui de oombativirtate
mtino�torească,
iniţiază mai
multe şi interesante acţiuni menite să contrlibuie in mai mare măsură
la coeziunea dintre tipogl"afi, să cristalizeze ideologia de clasă a acestora.
In climatul frăm intărilor muncitoreşti d in acea vreme , documentele
revoluţionare a celUJi oe v a deveni
in scurtă vreme Gh; Tăoose, militant de seamă al mi ş cădi muncitoreşti
din ţa:ra noastră.

anunţă timid inceputudle activ:irtăţii

3 Muzeul de istorle a Moldovei, Mss. , Proces verbal al SoaietăţiJi
1 noiembrie, 1901.
4 Sta.t.utiUl COI'pOmţici AM:eilor GiralfOOe ddn Iaşi, Iaşi, 1 904, p. 3.
s Muzeul! de istorde a Moldovei, donia.ţia C. Săcălieam.ru, mapa 1.
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In mărturiile documentare despre Societatea "U nirea" a lucrătorilor
tipografi din Iaşi, de care dispunem, intiln1�m pentru prima dată numele
Jui Gheorghe Tănase intr-un "Tablou de membrii Societăţii «Un�rea»,
care cad sub prevederile articolului 22 din Stai1:rut" 6, document care da
tează din 1 9 1 2.
In acea perioadă primirile cit şi reprimirile membrilor excluşi din
societate, se făceau cu destulă uşurinţă. Adesea membrii activi, devo
taţi, erau consideraţi în afam societăţii pe motivul că nu-şi ach�tau la
timp cotizaţia. Acest neajuns ecra destul de frecvent deoarece plata co
tizaţiei era ingreui,ată de situaţia materială a membrilor societăţii .
Aşa se exPldcă f,a ptul că un alt document, respectiv Procesul-ver
bal al Adunării generale din luna martde 1 9 1 4 , consemnează urmMoa
rele : "Se dă ceti-re petiţiei de inscriere a d-lui Gh. Tănase, eaTe inscriere
se aprobă, de adunarea genemlă, ·CU incepere de l:a 1 martie 1 9 1 4 7• :For
mul·area ,,Se dă cetire petiţiei de inscriere" întîlnită in procesul verbal
amintit poate crea confuzie deoarece Gh. Tălllase era de fapt reprimit.
Nu mullt ă vreme după revenirea in rindurile societa�ilor de la
"Unirea" îl găsdm pe acelaşi Tănase Gh. propus, in şedi nţa de comitet
din 13 apri.lie 1 9 1 4 , să facă parte dil[}ltr-'Un colectiv oare să dea CO'rl
curs la "reu ş ita balull.u i" ce unna a fi organizat de către Comitetul so
cietăţii 8•
Prezenţa activă a lui Tănase incepe să se facă simţită încă din anul
1 9 1 4 in diferite adunări ale societăţi,i sau ale colectivelor de lucrători
din diferite tipografii, in cadrul cărorn ia parte la discuţii, face pro
puneri , obiectează la unele probleme cu care nu elia de acord etc. Con
sriderăm semnificativ faptul că cu ocazia vizitei la Iaşi a lucră,torilor
tipografi bucureşteni, vizită ce a avut loc in vara anu[ui 1 9 1 4, Gheorghe
Tănase este desemnn1 de către conducerea Societăţii "Unirea" să le
prezinte oaspeţillo r Iaşul şi împrejurările sale 9 •
In cursul anului 1 9 1 5, documentele .de arhivă il mai menţionează
doar in citeva rindu!l"i. Declanşarea primului război mondial a dezor
gantizat şi aclivHJatea societăţii "Unkea". Mulţi drintre lucrătorii tipo
graf1i , printre OaJre şi Gh. Tănase au fost mobild:zJaţi in armată.
După tennina:rea războiului, Tănase se reintoarce la Iaşi unde gă
SieŞte o atmosferă revoluţionară "i111oinsă" ; UJrmărl.le războiului, lipsurile
şi mizE."ria, găsite la intoarcerea acasă ecoul Marii Revoluţii Socialiste
dLn Octombrie etc., au făcut din el un om matur cu o bogată experienţă
de viaţă, ceea ce a contribuit ia proflilarea �ui Gh. Tănase oa un luptător
activ, dirz, dinamic şi intMnS'i.gent în confruntările cu nedreptăţile
sociail.e.
După cum era ş,i i'iresc Tăn:ase a revenit in mijlocul tipogra:filor
reluindu-şi activitatea şi in cadrul Societăţii "Unirea". Aici \'a avea de
,

6

Mss. Muzeul d e istord.e a Mol dovei , donaţia C. Săcăleanu,

7 Idem, Mss . Proces verbal din 1 6.111.1914.
a Id.em, Plrooes verbal den 1 3 a,pcJ lie -1914.
9 Idem, Pl'OOe'S verbal· ' -al Adunări i generalle
m al 1914.

mapa

1.

a Sod.etăţii "Unirea" din
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înfruntat în primul rind unele
concepţii v echi ce dăinuiau printre
membrii mai virstnici ai Societăţii. In această confruntare el s-a făcut
ecoul grupării revoil.ruţiona"De a membrilor Societăţii , sprijini nd prime
nirea acesteia cu tineret şi lucrători combativi, demni luptători pentru
cauza clasei proletare. Rolui lui Tănase în dinami�area acţiunilor or
ganizate de Societatea ., Unkea" pe calea luptei intrarnsigente faţă de
patroni, este determinantă. In cursul anului 1 9 1 8 o frămîntare reven
dicativă puternică străbate ti pografiile ieşene. Lucrăto'l'ii de la " Da ci a",
"Ecoul", "Eveni mentuil " etc., se adresează cu memorii conlducerii So
cietăţii "Unirea" pentrru ca aceast.a, la rindul ei, să intervină pe lîngă
patroni pentru a obţine îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi '· d� trai .

Printre revendicăriLe mai frecvente întîlnim cîteva si anume :
- mărirea salm-iului, motivată în felul următor, această doleanţă :
"A vînd în vedere starea de scumpete în care ne găsim, neputînd face
faţă cheltuielilor, fără a ne mai gîndi că \'om putea - chiar cu sala
riile cerrute in acest memoriu - să fim in stare a ne îmbrăca şi în
călţla . . . " .
-

ziua de lucru de opt ore
repaos sinodal
plata orelor suplimentare
igiena atell ierelor etc.

La rîndul său, Comitetul Societăţii adresează, in luna iunie 1 9 1 8 ,
patronilor din Iaşi, u n memoriu cuprinzător în C&"e eTa consemnată

hotădrea de a� susţine pînă la satisfacerea celor cuprinse in el. "Mai

declarăm , pe cuvînt de onoare - se sublinia în Memoriu, că in nici un

caz nu vom primi alte condiţiuni decit cele prevăzute in memoriu, ori
0
care ar fi consecinţele" 1 •

Cum era şi de aşteptat, patronii au răspuns negativ la îndreptăţitele
cerinţe ale tipografilor. A urmat greva de la 1-5 iulie 1 9 1 8 care, pri n
caracterul său combativ, a dus la succes. S-48 obţi nut atunci, pentru
prima oară în �ara noastră, ziua de opt ore de lucru precum şi satis
facerea celorlalte revendicări ale lucrătorilor tipografi.
Aceasta era atmosfera ş i nivelul de combativitate în cadrul So
cietăţii "Uni-rea" cind Gh. Tănase, reintors din război , işi relua activi
tatea in ,rîndul tovarăşilor săi de muncă şi luptă 1 1 •

Fidel propriei sale atitudini de neîngăduinţă faţă de patroni , în
şedinţa ComitetulUJi societăţii, din 9 septembrie 1 9 1 8 , Gh. Tănase pro
pune înfiinţarea unui b�rou de plasare pe lîngă Societatea "Unirea".
Propunerea era mai mult decît binevenită deoarece lucrătorii cu ved eri
înaintate, a căror împotrivire faţă de orinduielile burgheze devenise
cunoscută, erau în perm anenţă victime ale şomajului provocat de stăpînii
tipogi"afHlor ie şene 12 • Propunerea a fost acceptată de către comitet şi
la numai o săpt � înă are loc o nouă şedinţă în care comitetul discută

�

10 Muzeul de istorie a Moldovei. Mss. Donaţia C. Săcăleanu. Dosar nr. 1 .
1 1 G h . Tănase nu a partidpat la greva amintr.tă deoarece era militar.
12 Muzeul de istorie a Moldovei Iaşi. Mss. Proces verbal, 9 septembrie 1918.
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proiectul de regulament privind funcţionarea biroului de plasare. Acest
proiect a fost conceput şi susţinut de către Gh. Tănase 13•
Inten·enţiile lui Gh. Tănase erau totdeauna la obiect şi \'aloroase.
Aprecia exact si tuaţ i a şi trăgea concluziile cetle mai potrivite. Inţelegea
să-şi dedice int reaga sa capacitate şi putere de muncă promovării unui
spirit combativ, re\"oluţionar în rîndul membritlor societăţii şi aceasta
începînd cu comitetul. Expresia cea mai elocventă a hotărî:rii şi spiri
tului intransigent a lui Tănase de a transforma Societatea într-o or
ganizaţie revoluţiona,ră înaăntată este redată într-un proces-verbal al
adunării generale a societăţii în cadrul căreia ia cuvinrtul şi, fără mena
jamente, cere tuturor să muncească înţelegînd prin aceasta dăruire în
lupta împotriva stăpînirii de clasă "cine are dor de muncă şi putere
de muncă - conchidea Tănase in cuvîntul său de la adunarea amin
tită - să vie la cîrma societăţii, pentru că aceste două lucruri se cer
astăzi mai mult ca oricînd unui comitet ce-si cunoaste menirea adevărată" 14•
Dovadă că opinia sa corespundea
intr.utotul dorinţei majorităţii
membrilor Societăţii ,.,Unirea", in cadrul aceleiaşi adunări generale, din
septembrie 1 9 1 8, Gh. Tănase a fost ales membru al Comitetului im
preUJnă cu Gh. Ionescu, Mişu Ba.ntin, V. Grăjdeanu, Cănlilă Gh., Stai
oovici Lupu ş.a. 15•
Deşi obţinuse unele succese importante in lupta
pentru revend icări economice şi pe liJn�e organizatorică, Societatea nu
era totuşi in cadenţă cu ritmul geneT'al al mişcării muncitoreşti, limi
tîndu-se adesea, în progi'Iallllale sale, la vechi deziderate lipsite de con
tinut revoluţionar. Acest f,apt apare şi mai clar din atitudi nea lui Gh.
Tăn:ase care îşi exprimă convingerea in una din şedinţele de comitet din
septembrie 1 9 1 8, că "Meruirea n oului ('Omitet este de a reclădi organi
zaţia noastră pe temelii solide" 16•
Deşi tînăr, Gh. Tănase se adresa, la rindul său, tinerilor tipografi
cu cu\,inte inflăcărate, mobi[�zatoare. "Să con"lucrăm mină în mînă scria el in articoluil Pentru tinerii tipografi ieşeni, publicat în "Unirea
Gnafică" - cu toţi tinerii muncitori din orioe breaslă, să dărîmăm ( ... )
întocmirea socială de azi, pentru ca miine, o n ouă omenire să se ridice
pentru a înfăptui pacea şi libertarea fiecăruia" 17•
Ca membru în comitetul Societăţii, Gh. Tănase a dovedit calităţi
de conducător, spkH de iniţiativă revoluţionară, combatant de frunte
al mişcării muncitoreşti ieşene. Din iniţiath·a şi la indemnul său, mun
citorii tipogmf.i din oraşul Iaşi, au donat salariul pe o zi pentru fa
miliile muncitorLlor tipografi din Bucuveşti, victime ale masacrului de
la 13 decembrie 18 şi tot Gh. Tănase a fost acela care a primit mandat
din partea Societăţii să se depl,aseze la Bucureşti pentru a depune ban ii
•

•

13 Muzeul de istorje a Moldov.ei , Iaşi, Mss. Proces verbal, 1 6 sC1)tembrie 1 9 1 8 .
14 Idem, Mss. re gistru d e JX"Qre5e verbale ale adnnărilor generale, din septembrie 1918, p. 1 8.
1 5 Idem, Mss. Donaţia C. Săcălee.nu, mapa 9.
16 Idem, proces v,erbal din 9 septembrie 1 9 1 8 .
1 7 "Undrea grafică", din 1 octombrie 1918.
18 Muzeul de istorie a Moldovei, Iaşi. Mss. melTlQrii C. Săcăleanu.
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adun aţi (800 l ei ) şi a le tl'!ansmite un fi erb in te salut de sollidaritate
proletară .
In a doua jumătate a anului 1 9 1 8 , lucrătoni.i tipografi din Iaşi, or
g an i z aţi in S oci e tat ea "Uniirea", au făcut un s.alt apreciabi l pe cal ea
clarificării ideologice, fapt rezultat d in intensif,icarea iJ.uptei lor reven
d1cative şi pentru transformarea vechiii lo r societăţi in sindicat. ln
această privinţă Gh. Tăn as e a jucat un ro� hotărttor. Era printre cei care
ştia să însufle acest spirit la muncitori, să-i mobilizeze la i m portan te şi
responsabile acţiuni muncitoreşti. Activitatea lui s-a intensificat îndeo
sebi ·Către sfîrşitul anu l ui, cind îl găsim foarte activ, organizmd manifestăm, :redactînd materiale, discutind in adunări , etc.
,
In adunarea geneTală a Sodetăţii "Unirea" din 6 decembrie 1 9 1 8
Gh. Tănase apreciază energia revoluţionară d e oare au dat dovadă lu
crătorii tipogre:fi ieşeni în una din confruntările lor revendioative, amin 
tind că "încercarea patronilor de mdcşorarea salariil or şi majorarea por
ţiei de lucru, nu a reuşit" ; " ... trebuie să fim pregătiţi - argumenta
Gh. Tănase, în aceeaş i adunare - pentru orice ev entuală lovitură . . . ".
iar tn în ch ei er ea cuvîntului său adreseaz ă un categoric apel la unirea
şi !SOU:idaritatea lucr ătorilorr tipografi în lupta împotriva patronilor. In
această i dee el prezintă in adunarea tipografill.or o moţiune prin care
·

"lucrătorii rămaşi în luam se obligă în cazul cînd unii vor fi concediaţi

din diferite motive, să le vină în ajutor săptărnmal" 19•
ln colecţiile Muzeului. de istorie a Moldove i se păstrează un preţ i o s
docrument conceput şi redactat de către Gh. Tăn ase ca un preambu l la
o convocare a personalului tipografiei "Dacia", unde lucra el in acea
tim p . Proiectata adunare urma să dezbată prol:ll.eme legate de viaţa
mizeră a muncitorilor tipogrn:fi, să revend ice drepturi�e economi ce şi
politice.

Pentru a ilustra cît mai veridic oaldtăţile de mobiliZ'ator ale acestui
dinamic propagandist, redăm cîteva fragmente extrase din preambulul
amintitei convocări, semnată de Comi1lebul de altelier, în frunte cu

Gh. Tănase.

Cdlegi ! - Se i ntitula această convocare - "Trista aducere aminte
a zilei de i eri, poViara 2iilei de azi şi grija zilei de mîine, iată lespedea
oe ne ing reuiază sufletele şi ne apasă conştilim.ţele . . . " 20• După ce face
un ad evărat rechizitoriu regimului burghez din ţara noastră, dezvăluind
n eaju nsuri l e provocate de acesta, Gh . Tănase conchide în cru vint e cate
gorice : "To ţi cei ce au o conştiinţă de lucrător, sufletuil. suprasaturat de
mizeria vteţii, ticluită spedal pentru noi şi toţi acei ce ca lucrători vor
să fie în rîn durile ceUor ce luptă pentru piine şi dooptate, vor f,i la
datoria lor astăseară. Cei ce nu vorr veni, ne sînt toV!al'ăŞi la bine şi
trădători cînd e vorba de greu l luptei" 2 1•
Nu de puţ in e ori Gh. TănlaSe şi-a mani festat puternicull. său spli.rit
de solidaritate ; era întotdeauna preocupat, nu de el, oi de ceilail.ţă, de
19
2o
21

Muzeul de istorie a Moldovei laşi, Mss. Proces verbal
Donaţia C. Săcăleanu, mapa 2.

Idem, Mss.
Ibidem ..

din 6
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situaţia

colegilor lui de breaslă ş.i a altora, r.idicind şi susţinîn d in per
manenţă problema aj utorării celor rămaşi făll"ă lucru.

Nesiguvanţla "zilei de m ii ne" a lucrătorilor tipogmf-i a determinat
pe Gh. Tănase să r eaducă in discuţie problema bimului. de pllasare. I n
şedi nţa Co mi tetulu i societăţii, d i n 3 ianuarie 1 9 1 9 , e l a propus înfiinţarea
unui birou zilnic de plasare, (subl. ns.) Ca!I"e propunere, a fost acceptată
de co mit e t şi însuşi autorul eli este dell.eg.aJt să se ocupe de această pro

blemă căreia el îi dăruia atîta pas�une.
tn de cursuO. existenţei sale, Socieibatea "Unirea" a fost suportul
mol'al al muJtor acţiunri muncito'I"eşti, a fost locul de intrunire şi educare
in sp,i ritul ideolog iei pro[etare a lucrătorirlor tipogMfi, a d at acestora
forţe n ecesară in confruntarea cu patronii. Chiar dacă unele limite ideo
logi·ce şi organimtorice s-au făcurt simţite adesea in drumul lun g par
curs de Societatea "Uni'l"€1a", aceasta are mer:irul deosebirt; de a fi ardun at,
încă de timpuriu, 1aolaltă , energirile mruncirtoriJor ti.pogmfi ieşeni, pre
gătindu-i, astfel, pentru marile bătălii de cliasă oe au tlrnlat . Totodată,
Societatea are meritul de a fi creat cadrull corespunzător pentru afir
marea unor elemente î naintate revoluţdonrare cum a fost Gh. Tăn ase ,
Ion Niculi, Constantinescu Alexandru, Şt. Lungru ş.a.
In condiţiile creşterii impetuoase a avinrului ·revoluţionar, cadrul
orgaru.izatoric şi pdlitic al Societăţii ,,Unirea" devenise depăşit de ali
matllll. nou, efervescent ce cucerea tot mai mult proletariratul din ţara
noastră. Atit sta tu tel e cit şi o parte elin membrii săi , mai vîrstnici, se
complăceau încă Ln ideea păstrărrili unei combatfivrutăţi ll"eduse. Rladioa
lizarera tot m a i accentuată a Pa rti du lui Sooialdst în cadrul căruia ele
mentele de stinga se oonturau în majoritate şi militoo pentru tran s
formarea acestuia in part.id comunist, a detem1inat o creştere a activi
tăţii s ind i calle , o dezvoltare rapidă a combati'.-·ităţii de clasă a maselor
muncitoare. In acest context, elementele înaintate din sinul societăţii
"Unirea" în fruntea că'l."ora se găse a Gh. Tănase, au dat curs id eii de
t'l."ansformare a acesteia in sindicat. In cursUll. anului 1 9 1 9 sint marcaţi
noi paşi pe linia centrali zăr i i mişcării mundtoreşt.i din ţara noastră ;
s-a constituit Co ns iliu l geneml al pamdului socialist şi sindicatelor, fapt
ce a consfin ţit legăturile existente intre orgaJniZiaţiill.e socialiste şi sindi
catele din difel'ite regiuni ale ţărLi. In această perti.oadă se înregistrează
un aflux puternic spre sindicate in întreag1a ţlară. La Iaşi, se or_gJani
zează pînă în octom b nie 1 9 1 9, dou ă zeci de sind icate 22 , print'l."e oare şi oo1
al tipogrnf.ilor.
,

Creşterea simţitoare a pres1Iigilului Partidului Sodalist ca deta
şament de avang ard ă al clasei m uncito are , ca 1Şi sporirea rolului sindi
catelor în via�a pdl.itti.că a ţării a dus l a o ini{)ensifi oare a luptei pol i ti ce
şi .eoo r:omice a pro}etarUialbulrui. �oeasta însemna creşterea rapidă a c on 
.
ştimţei
de clasa, msemnra sporirea combarbivităţii revoluţionare cres-

terea spiritului de solddarli·tralie muncitorească.

22 Clara Owmdr Mlihra.ilovici şi coLab., Mişcarea muncitorească din
1916-1921, Edit. Pold.ti'Că, BlliCIIJl'leŞti, 19711, p . 2.2 3.
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Primul document cunoscut de noi, pri vit or la necesitatea organi
zăm m sin dioat a lucrător.ilor- tipografi este un proces-verbal al adunării
genet'ale a Societăţii "Un1kea" din 3 ma'r1:1ie 1 9 1 9, i n oadruJ. căreoi.a
Gh. Tănase deschide discuţia cu priVTiTe la această chestiune şi intr-o
documentată cuvitl11tar.e ara tă foloasele transformării Societăţii "Unliroo"'
in sindicat 23 . Şi in cadrul altor dezharter.i, susţllnute de numeroşi membri
ai Societăţii, Gh. Tănase a pledat pentru constitui rea sindicatului lucră
torilor tipogmfi .
Eforturile lui Gh. Tănase şi ale celorlallţi tovarăşi de ,idei, s-au sol
dat in scurtă vreme cu transformarea Societăţii "Unirea"' a. lucrătorilor
tipogl'afi din Iaşi in Sindicat. In şedinţa generail.ă a Societăţlli. diÎh Juna
mai 1 9 1 9 "luîndu-se în d iscuţie chestiunea înfiinţării sindioahi1ui lu- .
crătorilo,r tipog.rafi Adunarea hotărăşte înfiinţarea sindicatului lucrăto
rilor tipografi din Moldova şi se alege un comitet provizoriu compus
d i n : Şt. Lungu, Tănashe Gh., G�ăjdeanu V., Bartin M . , Cănilă Gh . ,
Constantinescu Alexandru, Ion Niculi ş.a. 24•
Priv1tor la activitatea lucrătorilor tipogvafi in perioada avi ntului
revoluţionar, in luorai"ea "Crearea Partidului Comunist Romdn se apre
ciază că : "Succese temei111ice in refacerea organizaţirlnor muncitoreşti au
fost înregistrate i n Moildov�a . . . vechea societatea mutualldstă "Uni·rea" a
tipogmfilor din laşi s-a transfonnat in sindicat. Această acţiune - se
precizează in lucrarea amintită - a fost condusă de Gh. Tăl1Jas e" 2 5•

In acelaşi an, 1 9 1 9 , Gh . Tănas� a d2venit secretar al Comisiei locale
a sindicatelor drin laş_i , funcţie în oare a confirmat pe depli n calităţile
sale de conducător al maselo�. dovedite C'U pi"isosinţă şi in perioada ci t
a actdva·t la Societatea lu crătoTilor tipografi "Uni11ea". Ziarul _.Social de
mocr:aţia" d i n 6 i ull.i e 1 9 1 9, anunţînd listq noii com i sii locale a sindri
eatelor, nota printre cei aleşi in Co mis ia locală a sindicatelor, şi pe
Gh. Tănase - tipograf.
Deşi secretarr al comisiei locale, muncă ce-l s o l i cit a in r ez olvClli'e a
diferitelor probleme le_g�ate de alte org,anri �aţii sindioall. e din Iaşi, Gh.
Tăn.ase nu rupe legăturile cu tipografii ; ill i ntil n i m la şed�nţele aces
tora, ca şi mai in ainte , contribuind la dinamizarea revendkărilor mun
citorilor din tipogt'1afiile ieşene. In diverse ooazH Gh . Tăillas e s-a adresat
tu�or tipografilor ca şi altor categorii de muncitori cu I"ecomandarea
fierbinte de a se organiza i n sindiootele revo�uţionare. A depus o stă
ruitoare muncă pentru reali�afle<a unităţH sindioaJle.
Cu prilejul u nei intruniri muncitoreşti din Bucureşti ce a avut loc
în luna octombrie 1 9 1 9, dedicaltă pa,M:iloipanţilor la Congresul extm
ordinar al Partidului Socialist, i n cuvintul său, Gh. Tănase referindu-se
printre altele şi la luorăWI"ii tipog11afi le arăta necesitatea i mpeTioasă
de .. a fi organ iz.aţi in sindicate de breaslă, bazate pe principiul luptei
de clasă" 26 • Despre acest discurs ziarul "Munca gf'afică" arată unnă-

23

M,u zC'Ul de istoi'Iie a Moldovei Iaşi, Mss. P.roces Yerbal din 3 IYllalr' tie 1 9 1 9 .

25

I.

2 4 Idem,
26

Mss. Proces vn·bail d i n 28 mai.
Popesou-Puţlll'i, Crearea P.C.R., Ed. Polinkă,
"Munca grafică" din 19 octombrie 1919.

Buc.,
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toarele : "Accentele onYingătoare, vibrante ş.i pline de căldură ale to

varăşului Tănase - Iaşi, ne-a arătat încă o dată că lucrătorul tipog�ai
poate fi stăpîn pe limba românească care ani de ziJe o lucrează în ate
lier-, poate fi stăpîn şi pe tribună" 27•

Tot în perioada de intensă
activitate la Societatea
"Unirea",
Gh. Tănase a depus eforturi şi în direcţia antrenării lucrătoritlor tipo
grafi de a participa la acţiunile organizate de către OTgani2Jaţia locală
a partidului soci,ailist al căl"Ui membru era. PrivitJor la sărbătorirea de
către muncitori a zilei de 1 Mad. din primăvara anului 1 9 1 9 , amintim că
în adunar-ea generală a Societăţi,i, din 29 aprilie, se dă citire unei in
Yitaţ.ii a Partidului Socimst prin oare se cere Societăţii .,Unirea" să
participe la sărbătorirea Zli.lei de 1 Mai 28•
l n cadrul acalei adunăr-i,
Gh. Tănase ţine un discurs despre însemnătatea zilei de 1 Mai, ,.zi care
o s erbează muncitorii din lumea întreagă - conchide Tănase - şi de
la care nu trebuie să lipseas�că ca atare nici corpul tipografilor ie�eni" 29•
Argumentele convingătoare ale soc1ahstului Tănase, determină uşor adu
narea să voteze în unanimitate o moţiune prin care lucrătorii tipografi
hotăr-ăsc sărbătorirea zhlei de 1 Mai 30• Totodată, s ....a ales o comisie care
să înainteze patrond[or un memoriu cu hotărîrea luată. Din comisie fă
ceau parte "Şt. Lungu, Gh. Tălllase şi V. Alexandrescu" - după cum
consemnează procesul verbal al adunării respective .
PersonaHtatea l u i G h . Tănase s....a impus in toate împrejurările cind
membrii Societăţii "Unirea" trebuia să-şi manifeste atitudinea faţă d e
hotărîr-ile c e unnau a fi luate în adunările gen erale sau şedinţele d e
comitet.
Nu de puţine ori Gh. Tănase era acela care răsturna, cu argumente
zdrobitoare, vechi concepţii, demonstrind n ecesitatea mersului inai nte,
imbărbătînd şi înarmind pe lucrătorii tipografi cu concepţi i înaintate
despre lume şi viaţă, despre n ecesitatea luptei lor impotriva orinduirii
vechi, pentru o lume nouă, a dreptăţii sociale. Toate acestea le explica
in spiritul învăţăturii marxist-leniniste pe care Tănase o stăpînea. Era
in acelaşi timp şi un meseriaş foarte bun , după cum il califică cei oare

1-au cunoscut din anii tinereţii. Dovada acestui fapt este stima de car-e
s-a bucurat î n

rîndul

celorlalţi tipogmfi,

a membrilor Societăţii

şi

a

comitetului acesteia. Dragostea colegilor de breaslă pentru Gh. Tănase
a fost dovedită în numeroase rinduri cind acesta ere expus unor grele
î ncercări cum ar fi concedierea sa din atelier. Asemenea stări de lucruri
erau socoti·te de către iucră>tori;i tipog·rafi drept o " lovitură daltă con
ducerii Societăţii"

3 1•

lnsuşi Tănase, explicînd motivul pentru care a fost

concediat din atelierul "Dacila", arată

in

cadrul

unei

adunări

a tipa-

27 .,Munca grafică" din 19 octombrie 1919.
28

Muzeul de istorie a Moldovei Iaşi. Mss. Donaţia C . Siicăloonu.

31

Muzeul de istorie a Moldovei. Mss.

29 Ibidem.
30 Ibidem.

a Societăţii "Und..rea" din 7 martie, 1919.

Pro�

verbal

-
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gNiiilor, că nu i s-a găsit altă vină "decit aceea de a fi lucrat spre bi
nele lucrători'l.or din numitul atelder, cit şi al organizaţiei" 32•
Figura lui Gh. Tănase preocupă in prezent pe istorici i care in
cearcă să-i găsească locul cuvenit in rindul luptătorilor de Selalll ă ai
proletariatului român. In acest sens merită amintită lucrarea : Miş ca 
rea muncitorească din România, 1916-1 921 , aparţinînd autorilor Clara
Cuşnir-Mihailovic, Florea Dragne şi Gh. Unc, in care, la capitolul Bă

tăliUe de clasă din România în perioada premergătoare grevei din oc
tombrie - 1 920, sint nominalizate elementele înaintate care au stat ,,in

fruntea acţi•u nilor revoluţionare" ; pentru J.aşi , Tănase Gh. �te .pri mul
enumeNlt printre aceştia 33•
, '
Cons-iderăm totuşi că studierea multiplelor as·pecte ale personalităţii lui Gh. Tănase se află încă la început, expri.mîndu-ne totodată
com"ingerea că in viitorul apropiat Gh. Tănase îşi va ocupa locul cu
venit în istoriografia mişcării revoluţionare român�ti, prin lucrări con
sacrate vieţii şi activităţiri acestruri1a.
L'ACTIVITE DE GHEORGHE TANASE, MILITANT DU MOUVEMENT OUVRI ER
ET COMMUNISTE DE LA ROUMANlE AU MILIEU DE LA SOCI E:TE "UNIREA"
DES TRA VAILLEUSS .TY'POGRAPHIES DE JASSY
R e s u m e
Dans cet ouvroge on presente l'activliM pemdaillt la per.iodc de debut de
Gheorghe Tănase, mili!JaJIJ.t progressiste du mJIUve!TlJe'nt ouvrier et commu niste
de Roumanie.
Ne a Iassy, Gh. TăntaSe appr.einrd ici le mebier de typogmph. Il s'etait rellie
au mouvement ouvrier de I�a.ssy et puis â cel-ui d'entier pays d'avant la premiere
guerre mondiale q ualld i l etadt encore .tres j ffill!le . 11 s'affirme corn.rne UJil element
tres combaro:r t'ln .Jutta'l'lt pour la con qruote des droits ecanomiqrues et politiques
drn ouv.riers.
Retourne de l'arrnee, apres la premere guerre monddale il â tmvanilie â J ussy
comme typograph.
Dans lia periode qud sruiV1Lt l'anrnee 1918 jusq.u'en 1923, comme conseq.uence
de son aobi vite de combattan t au service de la olasse ou'VI!'ier Gh. IJ'ănase ra connu
l.lllJe ascension rapide sur l'echelle des Viale>ull'eS revolubionnraJi.res de notl!'e pays.
Il a pl"is une pa.rt. active comme membre du CoriT.te de Ira Societe des tra 
V1111i llieurs typogrnphes de Iassy .. Undrea", puis peu a.pres, oomme secretaire de
Commission des Syn ddiClalts de I18.1SSY et chef de la seobi.IQI!1, pour Iassy, du PCIII'It i
Saicilallste, jrUSqu'a la t!"aall sforma.bion en Pall".ti Comrrnmliste. I l a contin ue de con
dulre aussi la sootlion de Parmi Commun•isrte de Iassy, et en 1922 il est Nu dans
les fol'5 superi("Urs du pall"ti.
VooteUI!' insiste sur la perdode ou Gh. Tănase a joue un r6le actlif dans
" L'Unirrea", societe des trava.i lleurs t)'ll)Qgii1)hes de Iassy.
Cette societe est impor.tlaalrtre em ce qui C'OilCiel!'lle Ia lUibte ou 1es trov�anlJ.e.urs
s'runissen.t contre l'exploi.t'aiNon, mahs elle availt aJUSSi des limites.
Dans 1a per,iode qui a s.uivi immedruatermerut la premiere querre monrd�ale
on con Sitaite oo RQIUma.nie un consdderable arooroissement du soufflc l!"evolullion
naăre, mais devant cette act:iVIi·te de pLus en plius croiSSiall1te 1a Sociele ,.Unirea"
ne COI'II"eSpondai.t pas a1J,x e:xi.gences imqJosees par celui ci .

32 ldem, proces ver ba l a l adunării generale a Soci�ăţii "Ulnirea", din 2 4 mar

tie 19111
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ROLUL "CASEI RURALE" lN FINANŢAREA
AGRICULTURII ROMANEŞTI
D. ŞANDRU

,.Cas·a rurală" s-a Îll1fiinţat pe baza legJi.i dilln 4/1 7 aprilie 1 908, ca
socimate bancară specializată în finanţlaxea rţărnni lor care doreau să par
ticipe la C'UITI.părarea unor moşii s coase lJa vinzare de către proprietarli.i
lor. 1 Actul constituiri i "Oasei rurale" făcea parte din ansamblul de mă
suri legislative iniţilalte de guvernul liberal Dim. A. Sturdza la sfîrşitul
anului 1 907 şi la inceputul anului următor menite să atenu-eze problema
agrară ddn Româruia şi să preîrutîmpine, pe de a.l.tă parte, izbucnirea unor
noi mişcări ţărăneşti.

2

"Casa rui'!ală" a fost prima instiltuţie de credit funciar rur1a l pe ter
men lung perutru s ăteni şi s ingura de00 tfel. Sodie!tlatea s-a constituit la
22 iulie 1 908, cu un aapj,tal subscris şi vărsat de 10 000 000 led, din care
jumătate a fos t acoperrit de stalt, iCllr cealial.tă j umătate de particulari şi de
cîteva bănci, i111tre ele şi "CrediJtul funciar rural". De la începwt rolul
dominant in conducerea "Oasei rurale" 1-aru avut, c:Lattori tă numărului
.

mare de acţiuni subscr�e, o serie de elemente maroarute din partddul lii.be
ral 3• Prin legea de constituire societatea obţinea un privi·legiru pe o peri
oadă de 30 de ani pentru a emilte bonuri rurale pe ·oare să le folosească
în vederea finanţării operaţililor ce urma să le întreprtindă. 4
După adoptarea stlatutului a fost trimisă o delegaţie la Cernăuţi spre
a studia sistemul de lucru al "Băncii ţării" şi ·al "Centralei in.soţ;irilor eco
nomice româneşti" din acel oooş, care efeotuau operaţii simiike cu cele
admise de l ege a din 4 / 1 7 aprilie 1908 "Casei rurale". Consiliul băn oi i a

1

Vezi A rh . st. Bucull"e!lti., fond Oasa rurală, dOSaJr 1262.
Vezi Relaţii agrare şi mişcări ţărăneşti in Romdnia, 1908-1921, Bucureşti,
EdJi,tura politică, 1967, p. 1 1 9 şi urm.
3 Ami.ntim pe Al. ConsltianJtinesou , VIÎln.tilă Brăti<��nu, I. Gh. Duoa, M. Orleanu,
M. Seulescu, G. U. Neg.roponll:e , P. BrărtăşanJU, B. Mi&sir şi alţii (Arh. st. B\liCUI"IeŞti,
fond Casa M.lll'aJ.ă, registrul l / 1908-19HJ, f. 1 1 , 46 şi 55).
4 Idem, dosar 3f.l920.

2
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analizat, la 1 7 septembrie, mportul depus de delegaţie, hotărînd să in
ceapă finanţarea 1a 1 o ctombrie 1908. 5
Pînă la primul război mondial "Casa TUrală" şi -a plasat capitalul, pe
de o pai'Ite, în achiziţionarea pămînturilor oferite spre vînzare de către
moşieri, de instiltuţii proprietare sau de că.tre ţăranii turci care emigrau
din Dobrogea, iar pe de altă parte, în creditarea sătenilor, constiltuliţi sau
nu in obşti de cmppărare, cu scop de a achiziţiona �terenuri cultivabile din
pămînturile intrate în stăpînkea băncii şi a comunelor care-şi creau i:zlla
zuri pe ·aceeaşi oale sau prin tranzacţii încheiate direct cu marii propri
etaru pe baza prevederilor legii invoielilor agi"icole din 23 deC'embrie 1907,
prin împrumuturi !ipotecare p e termen lung d e pînă la 50 d e arni ; · a sta
tului, in contul pădurilor ce reveneau acestuia prin cumpăna.re din moşi.:
ile înstrăinate de proprietarii lor şi a ţăranilor care achziţionau pămînt
în al<te judeţe, penrtn.l a-şi întemeia acolo go!Spodării, prin împrumuturi
ipotecare pe termene mijloai.i, de regulă pe cinci ani ; şi, in fine, a mo
�ierilor şi arendaşilor, prin credite pentru producţie, pe termen scurt de
trei luni, cu gaj de recolte sau cu girul altor persoane 6 •
Mijloacele de lucru ale "Casei rurale" au fost constli.tuilte, în ordinea
ponderii lor, din bonurile rurale emise de societate pentru o perjoadă de
30 de ani în baza dreptului ce il oferea legea, din capitalul propriu şi,
într-o măsură destul de redusă, din creditul de reescont obţinut de la
Banca Naţională a României . Dobinda percepllltă debitonilor ere rn.Ji.că, de
51/20Jo pentru împrumuturile distribuite din fondurile proprii ţăranilor
cumpărători de lotu.ni, de 71/20fo peilltru comunele care obţineau credite
în vederea achiziţionării de izlazuni, iar pentru toate celelalte caltegorii
de credite se calcula un spor de 20/o peste taxa de scont a Institutului
centna.l de emisiune. 7
Din cauza preţului cidicart; !SOlicitlat de marii proprietari "Cas·a ru
rală" n-a putut cumpăra decÎit o part,e redusă din rterenui"ile oferite spre
vînzare . .Astfel, la numai cîteva luni după organizarea societăţii, la î nce
putul lunii aprilie 1 909, numărul moşiilor notiiidaJte pentru a fi vîndute
era de 39. 8 Or, pînă în primăvara a.nulUii 1 9 1 3 "Casa rurală" a achiziţlio
nat in total numai 70 de moşii. 9 Banca era oblig<��tă prin lege să revîndă

pămîntul in loturi de cîrte 5 ha famildilor ţăranilor amatori oare dispu
neau de un minimum de capiltal pentru a fi văr.>at societăţii :La incheie

rea contractului de vi nzare -cumpănare şi de mijloace materiale capabile

să constitlllie un echivalent de 1aope
o rke a crediltului obţinut pe această
cale. Aplicarea crite1'1ii lor de mai sus a făcut din "Casa rurală" un organ

de finanţare menit să sprij ine - aş a cum il concepuseră şi cercurile con
ducătcl!are din România - procesul de consolidare a unor gospodălrii in-

5 Arh . st. BuC'llreştă, tfond Casa T'iurolă, regilstrul 1 /1908--11910, f. 1 1-12 .
6 Idem, f. 1 8 şi urm . ; dosar 6/1923, p . 7.
7 Arh. st. Bucureşti. fond Casa l'UII'a lă, r-egisWul. 1 /.1908-1910, f. 19 şi 2 3 7 ;
dosar 16/1930, dosaa- 18/193.1 , p. 17.
8 Idem, ;registrul 111908-1910, f. 1 09---1 1 1 .
9 Ştefan Mei.t.a.nj, Roadele Casei rurale, i n .,Democraţia", Bucureşti, a.n . 1
(1913), nr. 2 din 1 5 aprilie, p. 57.
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stări-te la sate. Dar pătum ţăranilor care posedau capital era destul de
subţire in satul românesc dlin perioada anlterioară primulUJi trăzboi mon
dial şi din această cauză ,.Casa runală" n-a putut rvinde multe din moşi
ile pe care le cumpărase. Intinderea de pămînt rămasă in proprietatea
băncii a sporit continuu, de l'a 1 5 500 ha, in 1 909, la 66 455 ha, in 1 9 1 6 . ,u
In aceste condiţii, conducereta "Casei rutrale" s--a văzut nevoi:tă să dea în
arendă, pe perioade care au vardat de la rtrei pînă Ia zece ani, coopera
tivelor săteşti sau, in hlpsa acesrtora, unor aren.dlaşi privaţi !terenurile ne
vî n dut e, 1 1 preţul aren zii anuale pe ha cu1tivabil echivalind cu 6% din
valoarea de cumpărare a păm întu lUJi . 12
Comparativ cu băncile din perioada de pînă la primul război mon
dial, dnclusiv cu cele populare, "Casa rurală" a oferit ţără:nimiii cel mai
ieftin credit, cu toate că pe lîngă dobînzile percepute sătenilor sau comu 
nelor ea şi-a reţinut un beneficiu iniţi1al de 5 pînă la 10% di n preţul cu
oare societatea achiziţionase terenul �respectiv. 13 Este necesar de menţio
nat şi faptul că in cursul anului 1 909 "Casa rurală" a aprobat împrumu
turi ţăNlllilor din şapte comune, care cumpăraseră moşii illl8>inrte de crP
area ei, preluind pe aoeastă cale datortiile contractme la alte bă:nci sau la
diverşi particulari cu dobînzi muH mai ridicate, 14 ceea ce a contribuit la
uşurarea sarcinilor lor de pla tă .
Cu cîteva luni înainte de începerea mobilizărilor de către g.uvernul
român banca a sistat orice fel de finanţare. La .sfirşirtul luruili decembrie
1 9 1 6 şi-a mutat sediul la Iaşi, unde a rămas pînă la terminarea primului
război mond�al. In acest interval de timp ea şi-a mărginit aotivitaltea la
operaţiuni de administraţie curentă şi de explOiatare a moşiilor sale din
Moldova. 15 Cu concursul organelor germane de pe terliltortiul ocupat al
României, cond uce rea "cas,e:i rurale" a reuş1t să incaseze şi ratele împru
mUJturilor de l·a ţăranii din Munrtenia, Oltenia şi Dobrogea, 1 6 astfel că în
anii �ăzboiului in actele sale nu s-au înregistrat debilte restante. Acest
fapt explică d�ltfel de ce, intr-o perioadă cind banca nu q. efectuat ope
raţii de creditare, a realizat tOituşi la bili8!Ilţul general incheiat pe anlii
1 9 1 6-1 9 1 8 un beneficiu nelt de 1 1 9 1 865 lei, care i-a permâs să dea acti
onarilor ei dividende. 1 7
Mi.siunea principală a "Casei rurale" .a incertlat să fie exerciltată de
f,apt diin vara am.ulUJi 1 9 1 6 şi de drept prtin modificarea Constiituţiei în
vara anul ui 1 9 1 7 şi, mai ales, cu incepere de la 16 decembrie 1 9 1 8 , o dată
cu promulgarea decretului-lege de expropriere, aare-i ridica dreptul de a
cumpăra pămînt şi-i expropria terenurile cultivabile avute in proprie.

10

A.rh. st. Buc.u.reşti, fond Qasa l:flllaJ.
l'" ă, re�tl!"'u:l 1 / 1 908-1910, f. 7 şi 1 5 ;
3/,1920, p.
5.
1 1 Vezi A.rh. st. Bucureşti, fon d Casa I"UUI1a[ă, registrul 1 /1908-1910, f. 70 ş i
1 6 2 ; dosac 1233.
12 Ştefan Meita1!'1i, op. cit., p. 57.
1 3 Arh. st. Bucureşti, fond Oasa rurală, registrul 1 / 1 908- 1 9 1 0 , f. 180.
14 Idem,
f.
134 ;
dosar 69.
15 Idem, dosar 2/1919, p . 5 .
16 Idem, dosar 3/1 920.
1 7 Idem, dosar 2/1919, p. 6 ; dosar 9 /1926, p. 1 2 .

dosar
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tate. Pînă la i.l11trarea României în primul război mondial "Casa rurală"
cumpărase în •total 109 moşi.i, cu 1 28 299 ha. Din aoe5tea, airoa 25 000
ha păduri fuseseră vindwte stJaltului , 12 000 ha izlazuri comunelor, iar
2 1 000 ha cultivabile in loturi la ţărani. Cum tn ani i paonticipării Româ
niej la primul ră2lbo i mondial banca nu mai intreprinsese opeooţii de cum
părare sau de vinzare a păm în tu l ui, la sf îrş i tul anului 1 9 1 8 ea mai stă
pînea 66 455 ha în total, din care 13 1 558 ha cultivabile unnau a fi supuse
e:xproprierii . 18 In afară de operaţiile de mai sus, de curn.pă!I'I8.re ş i de vîn
zare a moşiilor, societatea creditase, pînă l•a înoepu•tul anului 1 9 1 3, o
parte diin obştile ,săteşti, ajurt:ându-le să cumpere circa 7 800 ha. ?ireot de
la marii proprietari şi comunele penrt:ru a .achJiziţiona 36 000 ha: de pă
sUJlle. 19
·

In lunile imed.ialt unnăltoare de după sfîrşitul războiului "Casa ru
rală" avea o situaţie financiară relativ şubredă, determinată de lipsa de
activiltate din arni anteniori, de di mi nua rea. capirtlallului social prin vînza
rea unor acţiuni de către asociaţii ei în ou:rsul anului 1 9 1 5 şj de faptul
că, în condiţiile legiferării exproprie['ii, menţdnerea ei ca i flSibiltuţie me
nită să înlesnească vînzărrile de m�ii către ţăran i nu-şi mai avea raţi
une. Consdliul băncii a inoercaJt să obţină pentru ea privlilegiul aplicării
refonnei agrare. Cum acţiunile lui au eşuat, după înfiinţarea Casei oon
trale a cooperaţiei şi împroprietărirlii săJtenilor, guvernul Ion I. C. Bră
tianu a r i dicat în martie 1 9 1 9, chestiunea dizolv•ării ei şi a retragerii sta
tului din asociaţie, 20 Numeroasele tr.wtative pllti'Itate, în.cepind diin primă
,

vara pînă la sfîrşLtul a nu l tlli 1919, de preşediilltele consiliului de 18dmti
nistraţie, dr. N. Bardescu, şi de alţi consilieri cu miilliştiri.i agriculiturii din
guvernele Ion I . C. Brăttianu, Artur Văi1toianu şi Alex. V.aida-Vcrievod
prin care conducătorii "Casei rurale�' soLicitau să se menţină privilegiile
s tabi li t e prin legea dill1 4 / 1 7 aprHie 1908 şi o l'eevaduare a m oşi ilor cum
păralte înairnte de ră :zJbo i ş.i nevîndute încă la ţărani, care deveneau ex
propriaJte de drept, nu au dart: rezultart.e. 2 1 Singurul fapt pozitiv inregis
tmt in tim pul lo:r a foot acela că s....a renunţ;at lJa ideea dli.zolvării băncii.
In an u l 1 9 1 9, cînd "Casa lrl.lTaJ.ă" şd....a relwrt activitatea, ea poseda
un capital vărsat de 9 535 000 lei şi bonuri rurale în oirculaţie pentru o
sumă de peste 1 00 000 000 lei , toalte a cestea fiind plasate în operaţiuni
fintanciare. In 1920 pl18Samenrt:ele ei, de 93 552 2 1 5 lei, erau invE'!Stite in
moşjile cumpărate (64 938 851 lei), în !terenurile vindute în loturi ţărani
lor (16 252 224 lei)), în împrum uturi acordart:e ţăranilor perutru achitarea
moşiilor cumpărate de ei (3 934 040 lei) şi în creditarea comunelor in
vederea achiziţionării unor i zlazuri (39 421 100 lei). 22
In pri mii ani positbeliai, pînă in 1 923, "Oasia rurală" a încheialt ope
raţiile de vîn:zJare a moşiilor din comunele in care sătenii depu.seseră acan-

p, 5

18 Arh. st. Bucureşti, fond Casa ·rureJă, dosaa- 2/1919,
; dOS&" 14J1929; p. 4.
19 Ştefan Meioten i,

2°

21

22

op.

p.

cit., .p. 58-59.

7

şi 1 5 ; dosar 3/1920,

Arh. st BuCUI!'eşti, fond Casa ntrală, d<JSar 1 /1919 ; dOS!air 3f1920.

Ibidem.
Idem, dosai'

4/1921.
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turi înainte de 1 9 1 6 pentru a cumpăra teren de cultură sau loturi de
casă. 23 Ca rezultat al lichidării patrimoniului său de bunuri rurale, de la
infiinţJare pînă la bilanţul incheilat la 31 decembrie 1 923 "Casa rurală" a
vindut ţ ărani lor 28 2 7 3 ha in 6 291 loturi, cu 30 593 958 lei, 12 682 ha
izlaz comun elo r şi 25 1 24 ha pădure statului ; 6 1 1 84 ha au fOSit expro
priate in virtutea legili de reformă agrară, iar o suprafaJţă de 1 036 ha
pădure, situată pe şase moş i i a mai rămas vreme de cîţiva ani în pro
prietatea societăW. i . 21
,

ln afară de lichidarea patrimon iului ei de bunuri rurale, "Casa ru
rală" a mai intrepdns u n volum redus de operaţ�i financiare. Astfel, in
1 922 a c reditat pe ţăranii din j udeţele Neamţ, Suceava şi Roimlill , care
cumpăraseră moşia Brăeş.ti-Cristeşti din judeţul Iaşi, in vederea collSltru
irii unui număr de 46 de oase . 25 Concomi.ten t, ea a reuşilt, mai ales în
primii ani postbeliai , să recupereze cu antici paţie intregul credit sau părţi
26
din crediltul distribuilt u n or ţărani pe termen de 50 de .ani .
Cum 1activ�tatea băncii conti nUJa să se menţină la un nivel redus, da
torită întretruperhl operaţiilor cumpărănii de moşii, in anii 1 9 24-1926
consiliul "Casei rurale" a incercat să incheie, prin 'irutermediul ministru
lui agricultu rii, un aranjament cu statul cu privi re la modif,icarea scopu
l u i şi duratei societăţii, dar nu s-a ajuns la o so lu ţi e. 27 La prima vedere
pare curios f�ptul că guvernul liberal din acea pevioadă a refuzat să ac
cepte pretenţiile băncii, in al cărui consiliu intrau nwneroşi fruntaşi laii
acestui partid, in frunte cu cîţiva minrlştri, şi la care figura printre acţi
onari însuşi preşedintele Consiliului de Miniştri. 28 Explicaţia acesJtei aJtd.
tudini poa!te fi găsită dacă urmărim poziţia partidului Liberal faţă de o
altă bancă speciaLizată in finanţarea agricuLturii. Prin legea din 22 iunie
1 923 29 "CredituliJli funaiar rural" ,in oare rolul dominant il �a:veau aceeaşi
liberali, 30 i s-au asigurat numer01ase privilegii Liberalii au fost criticaţi
.

atunci in mod vehement de opoziţie, şi nu fără

temei,

că subordonau

societatea intereselor lor economice. Or, repetarea cu o alrtil bancă a ex
perienţei di n iunie 1923 ar

fi

put\Jlt genera noi �acuzaţii impotriva parti

dului de guvernămin. Din această cauză, credem, libera!JiJi au preferat să

sprijine in continuare "Creditul funciar 'rural", care era o societate cu
mij loace financiare mult mai mari, in defavoarea "Casei rumle".
23

Jdem, dosar 6/1923, p. 6.
24 Idem, dosar 7/.1924, p. 6 ; dosa.r 9/1926, p. 5 ; dosar 14/1929, p. 4.
2s Arh. st. BuClJI"IeŞti, fond Casa ·I'la
llr a.ă, dosaa- 6 /1923, p. 7.
2 6 I dem,
dosar 7/11924, p. 5�.
27 Idem, dosar 7/1924 ; dosar 8/1925 ; dosar 9/1926 ; dosar 10/1927, p. 5.
2a Idem, dosar 1411929.
29 Vezi C. 1 . Băiooialnlu, Studii economice, politice şi sociale, 1898-1940, Bucu
!'eşti, "Tipa·l"'llll românesc", 1941, p. 7,13-714 ; l�tori.cul şi activitatea Creditului
funciar rural şi situaţiunea creatil prin legea din 20 august 1929, Bucureşti, Im
primerilile Independenţa, 1930, p. 37.
30 Ve7li Biblioteca Centrală de Stlalt, fond Al. St. Georges, pa'Chet XLV, dosar
5, f. 7-9 ; .,Viito!'uil." ddn 3.XII.1929 ; Arh. st. Slaltina, fond Banca UniU!nid, S.A.R.,
SLatina, dosar 3/1914, f. 2 1 1 şi urm .
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In aceste condiţii, banca a dat o nouă orientare d upă 1 924 aotivHăţii
sale, acordind preferi nţă împrumuturilor pe rtermen scunt, care au fost
distribuite în s pecial proprietarilor mari şi mij locii. 31 Extin d erea opera
ţiilor de creditare a exploatărilor moş iereşti a fost determinată nu n.wnai
de capacitatea acestora de a garan ta creditul, ci ş.i de fraptul că după pri 
rhul război mondial pînă la criza economică din 1 929-1 933 un număr din
ce în ce mai mare de moşieri devin :acţionari ai .,Casei rurale". 32 Impru 
muturile ipotecare acordate obş.ti lor de cumpăr:are au reprezenltat vreme
de cîţiva ani un procent redus din totalul plasamenrtelor băncii, acestea
avind însă o tendinţă de creştere î n structura plasamenrtelor. �3 Paralel,
"Casa rurală" a î nceput să finanţeze chiar şi societăţi indusţriale oare
nu aveau vreo legătură cu agtr:i cultura. 34
La fel ca toate oelelalite i ns.l i tu \ ii bancare, " Casa rurală" a proceda t
la o sporire cons iderabi lă a dobinzilor, care rau ajuns la 1 20/0 pe an in
cazul imprumUJtunilor contractate de ţărani prun i ntermediu l obştilor de
cumpăr:are, pe rtermen s cu rt 35 şi la 1 80/o la toate celelalte categorii de
plasame nte. 36
In 1927 statul a ordonanţat pe numele "Casei rurole" 80 0j0 din renta
de improprietărire, adică 59 370 000 lei dJn suma cei i se cuvenea i n
con tul moşii lor expropria:te din patrimoniul ei. Cu această sumă banca a
plătit cupoanele şi a amortizat bonunile rurale emise cu prilejul cumpă 
rării inai nte de primul război m ondial a moşiilor. 37 Daltol'ită sumei obţi 
nute şi achi tărrii la timp sau cu anticipa\ie a raJtelor împrUJmuturilo:r de
către ţărani banca a p utut spo!l"ti plasamentele sale fără a mai apela la
creditul de reescont al Băncii Naţi onale a României şi să ob�ină beneficii
din ce în ce mai mar i . Astfel, dacă la primul bi lanţ , înch ei at pe anul
1 909, s-au distribuit di v ide n de de 8 lei pe ac�iune (socotită Ira valoarea
rle 500 lei bucata) şi dacă pînă la război limita m a ximă a dividendelor
'l fo st de 30 lei pe acţiune în anii 1 9 1 1 şi 1 9 1 2 , după reluarea ootiv1tăţii
bănci i , în perioada 1 9 1 9-1 921 s-au dat 40 lei pe an, reuşindu-se să se
ajungă l:a 127,50 lei pe aoţiune la bilanţul in c heiat pe anul 1927. 38 In
adunarea generală a acti on arilor din 1 3 ma·rtie 1 927, de di scultare a bilan
ţului din 1 926 s-a propus a se remunera cu 280/0 capi tal ul social vărsat,
3 1 Arh . st. Buc.ureşti, .fond Casa rurală, dosarele 66, 1 7 1 , 316 şi 1 239.
32 Ast!el, în 1928 in.tîlnim, ală.trUird de liberali cu funcţii i mportani!e în strat,
dintre care o pai'te eroru concomi,tent şi moşieri, precum sucCESOrii Irui Ion I . C.
Brătianu, Const. 1. C. Bră.tianu, v,intrlJă Brătianu, C. I . Băiicoianu şi alţii, nume
roşi moşieri : M. Al. AH măneşbianu , D. AHmăneştiarnu, succesorH luii. Ncstor Cjncu,
N. Butcu1escu, Eliza I. Prejbeanu, Rosett�-Tescanni, Alexandru Soutzo, Olga Storojan
şi alţii şi cîţiva bancheri : M. G . Eftimiu, Dan Th. Eftimiu , Emanoil Sterdu (idem,
dosar 1411929).

33 Idem, dOSiar 9 /1 926, p. 10 ; dosar 1 1 M 92B, dosar 139.
34 Idem, dosar 237, f. 44.
3 5 Arh. st. Bucurreşti, fond Casa r"uraJă, dosar 139.
36 Idem, dosal' 171, dosatr 316. f. 4, dos·ar 1239.
37 Idem, dosar 1 1 /1928, dosar 1 3 /1928, dosar 15/1928. Nu s-a plăt1t cota de
80o/o din reniba de împropr-ietărire pentru o1nci din moşid[e expropriate, care nru
fuseseră încă măsurate de orgJanele cadastrullui .
38 Idem, dosar 9/1926, p. 12, dosar U/1928, p. 12.
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dar s-a recurs la o reducere a cotei de mai ,sus, La sugestia unuia dintre
consilieri, S. Almosnino, care declara că el credea că nici o bancă din
România nu distribuia un dividend aşa de mare. 39
BenetiiciHe nete irealtizalte de societate au :fiavorizat, pe de alită parrt;e ,
a rezervelor sale. Legea de constituire şi statuJtul
"Casei rurale" prevedeau alocarea a 300fo din beneficiul fiecărui an în
contul acestui fond. S-a ajuns pe această oale ca, la bilanţul din 31 de
cembrie 1 926, fondul de rezervă să întreacă cu peste 500/o valoarea capi
talului social subsonis şi vărsat. 40 La adunarea generală a acţionari lor ddn
1 1 martie 1 928, d e discutare a bi Lan ţulu i pe anul 1 927, avîndu-se in ve
s-a
dere că fondurile propri i ale bănaii ajunseseră La 94 milioane lei,
votat reducerea fondului de rezervă la 1 0% din benefici ul realimt şi
sporirea capitalulwi social la 80 000 000 lei, prin revalo rizaa-ea capitalu
lui vărsat, astfel că acţionarii u rmau să primească pe gratis şapte acţi
un i pentru o acţiune veche vărsată. 41
o sporire considerabilă

Cum i n acest timp nu se realizase decit o înţelegere de principiu in
tre consiliul "C�i rurale" şi comisia însărcinată de miruistrul agricul
turii pentru tratative cu aces1ta, i n baza cărei•a ,,Casa rurală" ob�inea pri
vilegiul de a finanţa cumpărarea pămîntului ofenilt spre vinzare liberă,
asupra căruia statul şi-m- fii exeroilbat dreptul de preemţiune, ho,tărirea
adunării generale n ..a putUJt fi aplioa:tă. Ca urmare, capitalul social a
rămas la vechea valoare, i1a.r fondurile şi mijloacele proprid · de lucru a le
băncii au spor:it considerabil prin încasarea sumei de 64 1 5 1 200 led in
contul celo.r 6 1 1 84 ha expropriate, adică 80% din ren ta de improprie

t ărlre, 42 fapt ce a determinat în an ii 1 928- 1 929 o creştere fără prece
de nt a Ya lori i operaţiunhlor făcute de bancă şi orientarea plasame ntelor
cu precădere spre ÎllllprumllitUJri lipotecare .

43

Prin legea .publicartă în "Monitorul ofiai al ", nr. 1 07 din 17 mai 1 930,

pentru reorganizarea " Casei rurale" , aceasta obţinea dreptul de a-şi ma
j or-;l oapiltJa.lul social l a 100 000 000 l ei, de a emilte bonuri rull'"ale pîn ă la
val oarea de 250 000 000 lei şi de a cumpăra pămînt in orice intindere . 44
Cap1talul a fost completat prin revalonizarea vechilor acţiuni şi prin par
ticiparea altor instituţii de credilt, intre ele şi Banoa MarmQSOh Bliank. 45
In cursul anului 1930 socie<tatea a reluat operaţiile de finanţare pe termen
lung a obşrlli·lo r de cumpărare, plasind o sumă de 1 7 700 000 led in bonuri

număr de cinci asemenea asociaţii ("Moldo'VIa" din j ude
Dorohoi, "Plopul", "Ianca" şi "FiUu", toate d�n judeţul Brăila şi

rurale 100fo unui
ţul

39 ldem, dosar 10/1927.
4Q Ibidem, p. 10.
41 Arh. st. BuC1ll'eŞli , fond Casa rurală, closar 12/1928.
42 ldem, dosar 14/1929, p. 3.
43 Ibidem, p. 8 ; idem, ctosaa- 16/1930, p. 1 1 .
44 ldem, d osar 17/1930 ; dosar 18/1931, p. 3 . I...eeid i s-au adus unele modW
45

căr la 2 il!llde 1930.
Idem, dosar 18/1931 .
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,,Sturzeanca", judeţul Dimboviţa) 46• In co nd i ţi i le agravărdi crizei econo
mi ce ele au fost însă sistate in anul următor 47•
Sporirea dobinzilor bonurilor rurale la 1 0()/o, f:aptul că chiar ş i in
cursul anului 1930 un numă r . de . 209 ţărani cumpărători de loturi şi două
comune oare ach ziţion aseră pînă la război păşlliilii plătiseră ou aillticipa
ţie debiltele şi faptul că plasamenJtele .băncii se 11idicau la 1 0 3 9 8 1 671 lei
la biLanţul din 31 decembrie 1 930 48 păreau să constiltud.e înce putul unei
perioade de activitarte iruotuoasă pentru bancă intr-u n timp cind majo
ritatea insrt;liltuţiilor de credli.t se resimţeau de pe mma crizei econorrui<:e.
Dar simptomele crizei şi-au făcut loc şi printre deb1torii ;,�i rurale�,
astfel că in cursul anul u i 1 930 două moşi i ipotecate societăţii, Mă:ineasoa,
judeţul Ilfov şi Hîi'Iteştl-Vi rLanu l, din comuna Mărgill€1Ili, judeţul . Neamţ,
au fos.t vîndute prin execuţie sli1ită peilJtru n� debitelor de către
proprietarii lor. 49 In anii 1 9 3 1 7 1 933 proces ul neachitării ratelor de către
de�i tori , intre aceş.tia înscriindu-se şi statul pen tru d<lltoriile avute în
con tu l unor păşurui cumpărate, a căpălta:t amploare şi banca n-a mai putut
aoorda noi credl1te. C u toate ac.-estea, "Casa rurală " continuă să înregis
treze bilanţuri po zitiv e , beneficiile nete fiind însă mult dimi nualte com
parativ cu anii anteriori.- 50

După ce Românrl.a a ieşit din c1Liza eco nomi că din 1 929-1933, "Casa
rurală" n-a extins vreme de cîţiva ani volumul operaţiilor întreprinse .
Explicaţia acestei poziţii es:te dată în rapo11tul consiliului de administre
ţie întocmit pentru bilanţul elin 3 1 decembrie 1 935, poitrdvtit cărei:a atiltu
dinea rezervată faţă de noi plasamente se datora incapacităţii de

plată

a

d �b itori lor , determinată de lipsa de rentabilitate a agriculturii, de faptul
că aproape toate propru etăţl le rurale rămăseseră grevate în urma a plică
I'I; i legii lichidării datoriilor agricole şi u rban e din 7 aprilie 1 934 şi de
reutatea cu oare "Casa rurală" plasa bo nu r il e rurale emise. 5 1 Mai muLt,
"Oasa rural ă" nu putea recupera ni ci debirtele de la uruii cumpărăitori ai
pămînturilor în l oturi şi nici să intreprindă acţiuni de urmărire • întrucîtt
cheLtuielile de executare judecătorească depăşeau de regulă valoarea ll"a
teior. 52
Cu pnilejul .dezbaterilor făcute i n opinia . publică . asupra proăectelor
de legi privrutoare la asanarea debitelor agricole, consillll.l, "Casei. rurale"
a î ncercat prin numeroase memorii şi i n tervenţii să scoată. banca de sub
regimu l juridic a!l conrver-Sinnii, pe motiv că . ope aţille întrieprlnse de ea
e rau făcwte pe termEm lung . 53 Cum acţiwilile sa.ţe n-au reuşit, ·".CaSa ru
lf'ală" la fost" lll evoită: să ·admită, .in
. prwnul
. rînd, rec1uoer�
.
. . lJa ' jumătalfle · a
.

f

46 Ibidem, p. 4

; COIIlst. Mo1dovESall1u , Organizarea agriculturii prin- cooperaţie,
"I..Alpta",
1935, p.
208.
Arh. st. Bucureşti, fond Casa rurnJă, dosar 107.
Idem, closar 18/,1931, p . 1�.. . .·
Ibidem ; vezi şi j,dem, dosar 1239.
.
Idem, dosa.r 19/1932, p. 3, dosar- 20/·1933 ; dosar 21/1934, dosar 22/1935 .
Arh. st. Bucureş.ti, :flond Casa nJII"ală, dosar 23/193(;,. p . .a.

B ucureşti,

47
48
49

50
51

52

53

Ibidem.
Idem, dosaJr 22/J.935.
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bonurilor rurale emise de ea, iar dobînzile plătite în contu l acestora la
3°/0 pe an 54•
.
Ca urmare a aplicării legii din 7 apriltie 1 934 pierderile suferite de
societate prin Teducerea creanţelor sale au fost de 66 748 840 lei . In baza
Convenţiei incheiaJtă la 2 1 decem brie 1 936 inJt:re staJtul rom ân şi "ClU!a
rurală" bănaii i s-a
recuno s cut · ajutorul staltului 18Supra sumei de
55 796 000 lei, astfel că paguba netă suferită de bancă se rtidica la numai
10 952 840 lei. 55 Această din _urmă sumă a fo st acoperiltă tolt din ajUJtorul
statului , La oare i s-a adăugat, ÎIIl ham aceledaşi convenţii, o sumă forfe
ta.ră de 2 800 000 le i , plus o dobîndă de 2% pe an ca�re i-o plătea srtlatul
cu incepere de la daJta promulgărlii legii , as1tfel că de fapt "Casa rurală"
n-a pierdut nimic. ci a cî ş ti gat din aplicarea legii o sumă de 4 154 368
lei . 56
După încheierea arnajamentelor de pLa1tă cu debitorii atenţia consi
liului a fost conceTlltr.ată spre încasarea creanţelor. In numeroase cazuri,
ele au fost recuperat e , după expirarea termenului legal de ramblll'SI8.I"e,
prin scoo.terea la vinzare silită a proprietăţilor funciare ale moşierilor �7
Şi ţăranilor sau ob�tilo r de cumpărare insolvabile. 58
Incepin d din 1 936 so ci eta tea reia operaţhlle de creditare pe tennen
scurt şi mijlociu, de cel m ult oinci ani, pe baze noi , cu dobinzi reduse
la cuantumul srtabilit de l egi!)laJţia privitoare la comerţul de bancă adop
tată după 7 apri lie 1 934. ImprumUJturli s-au distribufut tuturor oattegorl
ilor de agricultori, inclusiv ţăranilor cu mai puţin de 5 ha şi societăţilo'l'
cu p'l'Ofil ,agricol, cea mai mare pare din fonduri fiind oanal!izată spre
fjnanţarea m oşi eri mi i . !n şedinţa consil;iului din 27 s eptembrie 1 937 s-a
decis să se. reia şi operaţii le de creditare pe termen lung, dar - aşa cum
rezultă din arhiva "Casei :rurale" de după această dată - prevederea nu
s-a apl icat. Pa ralel , ea a finanţ.at statul, in vi rtutea p:rivilegiulud ce i se
asigurase prin legea d�. reorganizare din 1 7 m ali 1 930, in vederea exer
citări i dreptuJui de preem ţi u n e asupra unora dintre moşiile scoase la
v in z are liberă şi · ·a tp.ij Tooi:t parcel area I6r Şi vin zarea in loturi la să.:..
terti , 59 ince rcind să sprijine ·pe această cale - după cum se recunoştea
in şedinţa consili ului de adminjstraţie din 25 iunie 1 938 - politica gu
vernulu i , care urmărea consolidarea propriert:ăţid mij locii . 1!0
La ' 1 6 iunie 1 939, PTinltr-o nouă lege, pri\nilegiile s ocietăţii au fost
prelungi'te · cu i n că 30 de an�i . 6 1 C api talu l social aurto ri zat urma a fi de
1 09 000 000 jei. CJJ drept de a fi �majorat (18rt. 2). Scopul principal ce
54
55
56
57

Ibidem.
Idem, dosar 40/1936.
Ibidem.
i\rh. st. Bucuoeşti . fond Casa

rurală, registr.ul 2/1936-1948, . !. 4 şi 29 ;
dosarele 66, 69, 147, 1 7 1 şi 1 2 39.
58 Idem, dosa'l"€l(! 1 39, 1269, 1270 ; fond Reforma ag;ra�ră· d in 1921, judeţul
Gorj, dosar 353, f. 2 i 5-217.
:
59 Virgil N. Miadgwro, ,Evoluţia economiei româneşti după războiul mondial,
I3uc-urEş.ti, IndepE'Indeonţ.a economică, 1940, p. 342.
60 A rh. st.
Bucureşti, .fond . Casa . rtlll"ală, registrul 2/1936-1948, f. 15 : dosar
227, f. 2 şi urm.
61 " Mon�torul oficial", nr. 1 36 din 1 6 .VI.l939.
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trebuia să-1 urmărească banca era aceLa de a înlesni cum.pălrarea, vin
şi exploatarea de proprietăţi agricole (art. 1 ) , "Casa rurelă" pu
tînd achiziţiona imobile ruTale în Il100 direct sau să finanţeze statul
atunci cind îşi exercita dreptul de preemţiune (am. 4). In virtutea aces
tei legi "Casa rumlă" trebu�a să se orienteze S!pre susţinerea propri.e
tăţii mijlocii, 62 dar i nsuficienţa mijloacelor financiiare au impiedicat so
cietatea să contribuie la ati ngerea unui asemenea scop. 63 Mai mult,
condiţiile dnternaţionale din pertioada cînd "OaSI8 II'UI'ală" a: fost reorga
nizată a determinat consiliul băncii să manifeste multă prudenţă la
distribuirea creditelor şi să se rezume la operaţii de finanţare ..efectuate
numa i din fonduri propl'li i. 64 El n-a lansalt nuci măcar emtiSill.l'le8l · de bo
nuri rwale pe care legea din 16 iunie 1 939 i -o admitea. Din aceasltă
cauză şi pentru că societatea a\'ea imobiliZ18te o parte din fonduri în
împrumutW1He intraste in con\'ers�iune, creditele dll stri buite cu incepere
din vam anului 1939 n-au ptlltut determina o orientare nouă, dorită de
legiu1tor, in activitatea băncii ; din contra, fondurile ei au fost canali
zat e pînă i n anH celui de-al doilea război mondial inclusiv, în marea
lor majoritate, spre scopuri productive, care .s-au distribui t tultW"or
oategorlilor de. agricultori pe termene scurte şi mijlocii. 65
zarea

Singurul �SSpecit nou înregistralt în vtiaţa "Casei rurale" în penioada
României la cel de-al doilea război mondial a fost acela al
consolidării poziţlle i statului în cadrul băncli prin sporirea capitalului
social şi, ca urmare, i ntervenţia sa din ce în ce mai ;activă în dirijarea
plasamenltelor. 66

participării

Conseain ţele lăsate de război orgranizaţLilor de credit in general s-au
răsfrlnt şi asupra "Casei rurale" . P.iaţa n-a mai putut .absorbi emisiu
nile de obligaţii şi astfel, în 1 946, dlljpă mai bine de 25 de ani, "Casa
rurală" s-a văzut nevoită să facă din nou apel la creditul de rees
cont al Băncii Naţionale a României, pnin i nJtennedi u l căruia a finan 
ţat pe agriculto!I".i cu i m prumuturi penrt.ru hrană şi i nventar. 67

După re forma monetară din 1 5 august 1 047 banca nu s-a mai putut
redresa. Din această cauză, Oficiul registrului comerţului a dispus, prin
d ecizi a dăn 22 februarie 1 948, mdierea "Oasei rurale" din registru l său
ca societate bancară, iar Cuntea supel'!ioară bancară i-a i nd ic a t să fuzio
neze cu ,,Creditul naţional agri col " . 68 In ultima adunare genemlă a ac
ţionarilor din 15 apri lie 1 948 s-a votat reducerea capitalului "Casei ru
rale" la 20 000 000 lei stabiliz.aţi şi a rezervelor 1a 3 1 08 945 lei sltabili-

62 Arh. st. BIJiCIUrcşti, fond Casa ru.relă, 26/1936--1 948, p. 7.
63 Ibidem.
64 Idem, dosar 3 1 / 1 941 , p. 7.
65 Idem, reeistrul 2/1 936-1948, f. 44, 50-5 1 , dosar 32/J942, doS&" 44, dosar
161, f. 4, 7-B, dosar 1 75, d0Sia1' 233, f. 1-3, 12-13. In unele caZ'Uri s-au dat credite
chiar ţăran.i·lor ou 2 ha în proproetaJte (idem, dOSiair 375, f. 3).
66 Idem, dosar 35/1945.
6 7 Arh. st. SuCIUreşti, fond Casa rurolă, dosal!' 36/1 946-----1 947.
68 Idem, do9ar 1 262.
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zaţi. 69 Prin decretul nr. 1 97 al Mari.i Adunări Naţionale din 1 3 august
1 948, pentru dizolvarea şi lichidarea întt·eprinderilor bancare şi �insti
tu ţii lor de credit, "Casa rurală" era pusă î n lichidare. 70 Oa urmare, s-a
incheiat bilanţul din 1 3 august 1 948, iar la 14 septembrlie acelaşi an, în
ultima şedinţă de consHiu, bunurile societăţii au f ost predate statulU!i . ' 1
In conclu:aie, �,Casa ru rală " s-a constittuit înairute de primul r�zboi
mondial cu mi s i un ea de a sprijini întărirea burgheziei rurale })Tin cre
ditele date pe ntru a cumpă,ra pămîntur:ile moşiereştJi scoase la vînzare.
După leg ife rarea reformei a grare din 1 9 2 1 această funcţie n-a mai foslt
decît rare ori exerci1tată de bancă. Intre cele două războaie mon diale
societatea şi-a păs•trat caracterul de instituţie de credirt specializat, dlar
şi-a orientat fondurile cu prec ăd ere spre finanţarea producţiei .

LE ROLE DE LA .. CAISSE RURALE" DANS LE FIN.r\NCEMENT
DE L'.\ G RICULT URE ROU:\1AINE

R e s u m e

La "Oaisse Rurale " s'cst constitue en 1908 et avait romme but d'111ippui.r la
bou.rgeoisic rurale par des credits q u i ol'lit servd rE"'1t d'·acheter des terrains d€'Strines
au vendre.
EILe a et..e cependant le premdere et le seule insbitution de credi.t fo.'1.oier
qui, ava.it servi beaucoup J.a b :mrgeois ie et aux pays>ans.
Jusqu'a l·a premiere guerre moodiaJe ellc avaC.t place le capitnl, s.pecialement,
dans les aquisitiones des tel"r<'S offrrtcs au vendre par des propriebakzs ou par
des d i fferen ts [nstiWtiones.
Le role pr:noipale de l·a ,.Caisse Rural<·" aVIaH cesse r.n ele de 1 9 1 6, de
droit, par la Oonstitution d e 1 9 1 7, cC'rt:� inem:-•n t , a u 16 D0ccmbre 1918 c<t par la
promulgation d 'un decret.
Aprcs la premiere gue<IT.e mond iH l e In Caisse s'etat tnnn sforme dans une
i n sUtution de credit rural ac c csible aux toutcs les ca.tegOI'ies des proprietaires
fonoieres.
Dans l•a p6l"iodc ,i nterbcEque .. La Calissc Runlc·' s'et.ait di!l"ige cnvers le
Iinancemcnt des cxploi :ations fon ci er es , ma!s clle a p erdu beauroup son pre
miE're rolc.

69 Idem, regist�ul 3/1936-- 1 948, f. 96.

70

Idem, dosar 1261.

7 1 Jdem, !"egistirul 2/1 936-1948, f. 78.
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CONTRIBUŢII PRIVIND STUDIEREA ŞI CUNOAŞTEREA
LEGISLAŢIEI MUNCII DIN ROMANlA.
LEGEA CAMERELOR DE MUNCA DIN 1927
EM. BOLD, GH. IACOB

Noul cadru social-economic al R omâ niei , după desăvîrşirea unităţii
de stat, impunea cu acuiltalte relaJ.izarea unui sistem l egislat iv al
mult mai amplu dectt in p eri oada dinaintea primului război mondial.
Problema muncitorească, in noil e condirţii i storice , capătă noi valenţe
atit sub aspect po!Hi c, cit şi sub aspect social-economic. Putetmi cele ac
ţiuni munci t oreşt i , maturizarea politică a cl asei muncitoare, crearea
Partidului Comunist Român, in general e fe rves cen ya revoluţionară care
a oa ra cte ri zat perioada im ediat postbelică au d emon s trat pînă la evi
denţă necesitatea unei noi atitudini a burghezi ei faţă de probl eme l e
muncii şi faţă de m od ern i za r e a aparatului de stat. In acest sens sinlt
ex pl i cab i le căutările febrile ale claselor conducătoare pent ru găs irea
unor fo rmul e juri dice care să regl em e nte ze raportu r ile dintre muncă şi
cap i tal fără să lezeze esenţa burgheză a s t atului , să " arm on i ze� " cei doi
facto ri ai producţiei , şi , in a cel aş i trlmp, să fa c i l iteze o i n tervenţie cît
mai energir.ă a organ i s m elor administrative in procesu l produdbiv şi i n
activitaJtea polirt.i co-socială a clase i m u n citoare .

muncii

Insti�uţiile cărora ld s-a rezervat un as:emjenea rol au ;fosti Cam e
rele de muncă şi Consiliul superior al m u ncii . Camerele de muncă con

stituiau o noutate in l egi slaţira românească. Leg�ifenrurea �i instituţionali

zarea lor a n eces i talt o aprofu n dare a legislaţiei străine şi a determinat

consultarea opiniei publlioe româneşti. Deşi încercări in acest domeniu

au mai fo s t iniţiate de către guvernarea

libel'lală

(1 922-1 926), totuşi

cel care a �reuş it să p rezi. nite corpurilor legiuitoare un proiect al î nfi i n

ţării Cam ere lo r de muncă a fost Grigore Tra n cu-I aş i , ministrul muncii

în guvernul Averescu (1 926-1 927). Comunicarea noastră , folosind un
variat material d ocumentar, se va opri asupm acesrt;ui moment (lall"aote
rizat prin dezbatere ample in parlament, in organi zaţi ile profesionale
muncitoreşti, in unele instituţii de stat şi pa.rtj. culare unde s-au expri-
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mat cele mai diverse opmu in legătură

cu

conţinutul proiectului de lege

şi cu scopurile unnări1te de burghezie.
•

•

Ideea înfiinţării unor came re 'ale muncii o gasim fonnulată in pro

gramele electorale a:le unor par t i de

potHtice,

imediat după primul ră zbo i

m on dia l . Program u l Partidului Socia-List din Româruia elaborat la con
ferinţa din 23-26 mad 1 9 1 9 1 şi in cel din mai 1920 consd�a necesa ră

înfiinţarea camerelor de muncă şi le wdea ca pe nişte instituţii- � nd te

să

j udece

everutualele

n eî nţel egeri

dintre muncă şi

capital.

2 Cam in ·

aoelaşi Ump, şi P.N.L. le prec oni za acellaşi rol, plus co nt ro l a rea condi

ţiilor de muncă şi in t ocm�rea Yi itoarei legislaţii a muncii.3

Venirea la putere, in 1922. a P.N.L. mali"chează, printre altele, şi

preocuparea pentru inltoomi rea unei legislaţili complerte a muncii inltr-un
sistem un:i1ar. Era vorbla
r ed acta rea unui

c:od

-

1iniţiativa aparţi n e lui Gh. MirzesC'\.1

-

de

al mun c i i carre să .cuprindă .legile, regulamentele, de

aretele şi deciziile mi n i s terdal e privind raporturile dinltre muncă

şi

ca

p�tal, ca şi c el e legate de prrobleme1e economi ce şi de organlizare a mun
c.itorilor.

4

Gh. Mirzescu concepea crearea eamerelor de muncă bazate

pe principjul reprezentării egale a muncitorilor şi a patronilOII" - prin
cipiul p ar it ă ţ i i - considerind că in fo'l'Illa aceasta ar putea

împă ca -

ceea ce, de fapt, era imposibil - interesele muncii cu cele ale capital ul u i . 5

Intîmpinincl o puternică re zi sten ţă atit din partea proletariatului ,6 cit şi

1 ..Socialis!1111ll " , 24 mai 1924.

2 Documente di1t istoria mi.şclirii muncitoreşti din România.

poEtică , Bucureşti, 1966, p. 371 ş.u.

1 9 1 6-1921, Edit.

J Romulus
Angelesoo, Asupra reformei muncitoreşti, în .. Democraţia". VII,
2 martie 1 9 1 9 . p. 1 06-107. Pe pLan eu.ropeaill acţiunea de înf·iinţlare a unor camere
de Immcfl es·lp mai veche. A doua jumăltate a sec. XIX şi primele decenid ale
sC<'. XX consemnt>uză deja funcţionare.'\ lor, cu difer,ite forme sau denwniri în
11111He st;Mte d{'zvoLta.te din PlliilCt de vedere industrial şi c<u un proletaria.t nume
ros. Unele camere aveau o componen tă pari�ară - muncitor.! şi pailroni (Anglda,
Franţla, Italia) şi un rol reslt.rins, de simple oficii de ,pl18S81I"e. ALtele (Austria,
Iugoslavia) compuse numai din sa.J.all'lia�i, aveam 'Lair.gj at!I'.ib111ţU în toate problemeLe
muncii şi a v i eţii munCJi,torilor. (v. ..Mon,iltotml oft!aial", nr. 29/25 februarie 1927,
Dezbaterile Senatului, p. 562 ; I. I. Miresou, Sindicatele muncitore., ti şi legislaţia
muncii, Tipografia zătarului "Socialismul". Bl.loC'W'eşti, 1926, p. 31 ; Graţian C.
Mărcruş, Camerele de muncii, 'Dipograf[a naţională, S.A . , Cliuj , 1933, p. 2.
4 ILie Ceatuşescu şi colabomito.I'i, Mişcarea muncitoreascli şi legislaţia muncii
in România, 1 964-1944, Edit. ştiin�if·ică, Bucureşti, 1972, p. 1 1 9.
s Legislaţia ut-'r.ierli dupli rlizboi în Europa, în "Deanocroţia", XI,
1 , Ianua
rie 1923, p. 53 ; D. l';;alaşescu-Pyk, Munca şi democraţia, în Idem, XI, 3, martie
1923, p. 25.
6 " Soc iali smu l " , 4 mactie 1923 ; "A1K'OI'I8", 23 febi"U.al""ie 1923 ; Documente din

istoria P.C.R. şi a mişclirii muncitoreşti, ret•oluţionare din România,
E d i t . politică, Bucureşti, pp. 445-446, 459-460, 523-534, 527-530.
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din partea patronatului, 7 proiedtul codult�i muncii n-a pwtut trece in
camerele legiuitoare. 8
O nouă inoercare, soldată cu rrezultate parţiale, aparţine lud N. D.
Chirculescu, urmaşul lui Gh. Mîrzescu la Ministerul munci i El a pro
cedat la o revuzuire a lucrărilor a n teri oare şi, in iun.ie 1 925, s-a pre
zelll tat senatului doar cu două proiecte de legi - al camerelor de muncă
şi al repaosului duminical, celelalte fiind re:rervlalte anilor viitori. 9
In proieCitul său , N. D. Chirculescu a optat penrtru inf:i:i.nţarea came
relor de muncă un.itare (numai salariaţi). Autorul prodectului, chiar şi
în aceaSJtă forună, nu putea totuşi, concepe ,activitatea camerelor de
muncă fără o conlucrare cu capitalul şi cu statul, în vederea obţine�"ii
�armonjei sociale". 10 Din păcate, şi proieotul acesta a înttimpinalt o pu
ternică opoziţie d i n partea marilor industniaşi şi chiar a u nor li deri libe
ral i . Aceasta ar fi cauza - după D. R. I oan i ţescu - că "proiectul ş.i-a
pierdut urma de la Sen.at la Cameră", 11 deci n-a fost y(jmt.
Mai mulţi sorţi de izbîndă a avut G rigore Trancu-Iaşi, ministrul
muncii in cea de a doua guvernare averescană (1926-1 927). Voind să-şi
scoată partidul său (al poporului) din anchilozarea la care-I condamnase
însăşi istoria şi tinzind la ext inderea platformei sale electorale, Gr. Tran
cu-Iaşi a întocmit un nou proiect de lege pentru camerele de muncă. Ina
inte de a-l supune dezbaterilor parlamentare, el 1-a tnimis diverselor
organizaţii profesionale muncitoreşti şi patron.ale, inspectoratelor mun
cii, corporaţiilor, unor societăţi şi asodaţit de funcţionari, camere,l or de
comerţ şi industrie, uniuni1lor marilor industriaşi etc., cerindu-le să Iacă
obsen·aţii pentru imbunătătirea lui .
Expunerea de moil:iYe şi textul proiectului preconizau crearea ca
merelor de muncă pe bază par:i1tară (art. 5), revenindu-se astfel, la con
cepţia l ibera-lă din 1 923. PI,incipiul pairităţii era invocat, ca şi cu alte
ocazii, pentru realizarea "armoniei sociale". In acest sens, ministrul ave
rescan menţllon�a că guvernu l său 1tindea la o cît mai strînsă colaborare
intre mu ncă şi capital "mai ales in organiza.ţ iile l ucrînd sub scutul auto
rităţilor de stat". El încerca să con\'ingă că penrl:ru 1interesul muncii, cei
doi factori ar a\'ea acelaşi ţel şi că sepa rarea lor ar crea un real pericol
un ităţii. Pericolul. după el, ar proveni d i n partea elementului salariat
care ar fi "inzestrat cu un simţ. critic puţin dezvo�tat", din care cauză
ar primi cu uşurinţă "anumi,te idei sau concluzii" ridicate ,,la valoarea
unor axiome".
.

,

7 "Uni.versul", 1 9 .rnaJ'Itie 1923.
8 ,. Monitorul oficial", nil'. 69/24 apri.hle 1927, Dezbaterile Adunării

Deputaţilor

(în oontillllr
l!a e D.A.D.), p. 1927 ; Ldem, nr. 70/28 laipl'lilde 1927. p. 1943 şi 1949 ·
v. şi N. D. Chiroulescu, P.N.L. şi politica socială, în . . Revista de slud i i
şi m unoitoreş.td", I, 2, sept.--oct., 1933, p. 3.
' I. I. MlN!Seu, op. cit., .p. 2 7---.2 8 .
10 ,. Mon,i,torul o:fioial". nr. 1 53/.15 iuJJie 1925, pa!Mea I, p. 8398 ; ,Buletinul
muncii, coo peraţiei şi asi.gurăirlilor sociale", VI, 6-7-8, iunie-d uJ.ie--au ust, 1925,

sociologic�

g

303-304, 305-306.
1 1 D . R. Ioaniţescu, Partidele politice şi politica socială, in vol. Un deceniu
de politici! sociali! româneascif, Tipogrlafiile române unite, Bucureşti, 1930, p. 64.

pp,
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Camerele de muncă, conform awtorului proieatului, erau organe de
reprezentare şi ocrotke a muncii din i ndUSitrie ş i comerţ şi se bucurau
de personaliobalte j uri di că . Numărul lor urma să se fixeze fn fun�e de
i m po rtanţa economică a reg:iunii .

I n sarcina camerelor de muncă intrau numeroase atribuţdi. I n pri
ca organe de stat, ele rtrebuiau să colaboreze cu Ministerul
m uncii , să întreţină raporturi bune intre factorii de producţll e, să con
tribuie la o rtemeinică organizare şi pregălbire profesională a salariaţiloii",
să cunoască piaţa muncii, să corutribuie la organizairea birourilor de pla
sare, semnalind aurtorităţilor in drept măsurile necesare pen'bru i.nlătu
rarea or'l red ucerea crdzelor de şomaj . Tot ele trebuilau să contrdbt.ite la
înfiin ţarea unor insHtuţiJ cw1tU!rale pentru salarilaţii elim. OOil1JeiJ.'ţ şi iJndus
trie , să-şi dea a\ri.zul, la cererea MinisterulUJi muncii, asupra proiectelor
sau regulamentelor priVJind problemele muncii să fntocm.eascll statl.s
tici, să efectueze anchete in intrepri nderii , să apere şi să susţină, in faţa
justiţiei, drepturile saLariaiţilor in caz de nepl.artă a salariilor a concedie
rilo r nejustifioart:e sau de nerespectare a corutraatelor de muncă. Came
rele de muncă mai trebuiau să sesdzeze anual Mdndsterul muncii asupra
modului in care se aplică legislaţia muncii , să facă observaţid asupra

mu l rlnd,

,

,

lipsurilor acesteia, propunind, totodată, m odificăi'!ile ce se :impun ; să
colaboreze cu a utori tăţil e jUJdeţene sau comuTIJa:le şi cu celelalte camere
profesi on ale să aleagă potrivit formelor in vtigoare ale legii electorale,
numărul de senatori fixat pentru camerele de muncă. La alegerile de
senatori
preciza proiectul
cit şi la desemnarea del�ţilOT, nu pu
teau parti ci pa decît al egătorii salari aţ i ai camerelor de muncă, cei al eş i
trebuind să fde tot din sînul lor.
,

-

-

Camerele de muncă trebuiau supuse unUJi control permanent din
partea Min isterului m un di i . Aceeaşi instituţie le putea dizolva în even
tuaJi.tatea că ele se fă ceau vinovate de "fapte săvîrşite contra ordinei'
publice. conrtra l egilor şi siguranţei statului" (art. 42). S a1ariaţi i emu
obli gaţi să contribuie prin anumite ooti:z;aţii la susţinerea bugetului cta
merelor de muncă şi la cheltuielile acestora (art. 36).

Se mai preconiza, totodată. înfi i nţarea unui Consiliu superior al
muncii, ca organ consultati\· şi au:xriliar preţios al m i ni sterului Compo
nenţa lui avea la bază rtot prinoipiul pani tăţi i - 20 de partroni şi 20 de
salariaţi, la care se adăuga u n număr de membri de drept proveniţi din
anumite i n s ti tuţi i de stat. După opinria lui Gr. Tnancu-Iaşi, includ erea
membrilor de drept era necesară in sensul că aceştia, ca specialişti în
domeniul politicii sodal e, a mediciruii sociale şi a legisJaţi,ed muncii,
12
pUJteau dtirija acti vi tat ea Consiliului superior cu competenţă .
.

12 V. Expunerea d e motit'e a legii pentru infiintarea camerelor de muncă şi
al Consiliului superior al muncii, in ,.Moniooiml oficial" n.r. 66/16 aprilie 1927,
pp. 1 849-1852 ; Legea · pentru înfiinţarea şi organizarea camerelor de muncă şi
a Con.�iliului superior al muncii, in Idem, pp. 1853-1861 ; ldem, nr. 29MO februa
rie 1927, Dezbat. Senatului, p. 533 ş.u. ; .,Buletinul muncii, coopemţiei şi asigu
rărilor sociale", Vllf, 1-3, ian.-mlmtie, 1927, pp . 73-79 ; N. Ghiulea, Camera dt?
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. Proiectul de lege din 1 927 şi opin iile exprimate . în parlament sau
in afara lui scot in evi denţă că burghezia a mizat faaii'te mult pe limi
tarea acţiunilor independente rale clasei muncitoare şi în al doilea rind
pe reaLizarea atît de mult doritei armonii soa1ale. I ndiferent că repre
zentanţii ei au aparţinut unui partid politic sau altuia, că s-au pronunţat
pentru principiul parităvii sau pentru principiul unrl:ba.r al componenţii
camerelor de muncă, ideea cel11tr.ală de oare a fost stăpînită burghezia
şi care apăsa asupra ei ca un coşmar, a fost anihilareta luptei de clasă.
Este ad evărat că unele cercuri ale burgheziei au ţinut seama de puter
ruicul curent in favoarea camere lo r de muncitori exprimaJt de o1Jasa
muncitoa re , dat tot atît de adevărat este faptul că s-a incercat să s e
folosească această situaţie pentru lărgirea sferei şi influenţei lor polii
tice. Cazul P.N.T. aflat de multă vreme in opoziţie şi dornic să pretiJa
puterea este, după o pin i a no as tră , evi dent.
De aLtfel, prima observaţie făcută de o poziţia ţălrănistă se referea
la lipsa totală a reprezentanţi lor muncitortimii d i n parlamenrt:, tocmai
cind acesta era pus să d iscute probleme vizind direct pe muncitori.
"Este pri m u l parlament cu sufragiu universal - declara D. R. Ioani
ţescu, fo st averescan, trecut la ţărănişti - care nu ronţine in sînul lor
pe - reprezentanţii muncitorimii" 13• De fapt, situaţia respectivă oferea
ţă răn i ş1:Jilor un prilej neaşteptat de a se erija în apărători ai intereselor
clasei 'muncitoare in corpurile l egiu ito are . Ţărăniştii 1-au speculat la
maximum intrucit atrag.erea cl·asei muncitoare şi dirijarea activităţii ei
in interese burgheze constituia o permanenţă atît pentru ei cît şi pentru

cill. t e partide politice aparţinînd clas elor conducătoare.
Opoziţia a atacat cu virulenţă apoi principiud parităţii care urma să
stea la baza componenţei camerelor de muncă. Se demonswa că pro
i ectul răpea dreptul muncitorhlor de a deţine în exclusivitate puterea
în noi le i nstituţi i 1 \ dJn oare cauză aceştia îşi exprimaseră public de
z a co r d ul atît faţă de p�incipiul parităţii cît şi faţă de alte prevederi ale
l egi i 1 5• Afi rmaţ iile deputaţilor din opoziţie conilirmau un adevăr de
care Şi guvernul erA În cunoştinţă de cauză În Ul'IIIla oonsultării diver
şelor organizaţii pr o fesio nal e mun citoreşti . Documentele aflate în Arhi
v e'le statului .Bucuireşti oglindesc fidel starea de spirit a clasei mun
ci(oarE< faţă de proiectul l ui Gr. Trnncu-I.aşi.
Mun citori i de la mina Steierdorf-Anina, în adunarea elin 12 decem
brie 1926 , subHnHl'l.l că n oile instituţii - camerele de mUillcă - "nu
ali . rii enir�a: să soluţioneze chestiunile muncitoreşti în sensul camerel or
din străinătate ", că roluH. lor se reduce, de mpt, la un simplu oficiu de
start; · pri n · care Ministerul muncii intenţionează "să-şi adune dife�itele
··

munca,
1936,

p.

m

2.

"Revi9ta

de

srudd i

sociologice

şi

muncitoreşti",

III,

12,

noiembrie,

13 D . ' R . Ioaru:ţescu, Discurs rostit fn Adunarea deputaţilor c u privire la
camerele de muncă, Imprimeriile stbaltuJrud, Bucureşti, 1927, p. 3 ; v. şi "Monitorul

o:Eid.al", iu·. 66/16 aprilie 1927, D.A.D., p. 1874.
14 D. R. Ioan·iţescu, op. cit., J>. 7-8 ; N. N. Matheescu,
reascll <in Şcoala de la Cîmpulung, BniDureşti, 1935, p. 230.
1s " l\1oni<tol"lul oficial", nr. 74/6 mai 1927, p , 2026.
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date necesare". Muncitori i mine-ri, ca şi alţii, îşi manifestau nemulţu
mirea că ei trebuiau să susţină, din punct de vedere financiar, acth·i
tatea camerelor de muncă. Totodată ei, pe bună dreptate, au considerat
principiul parităţii "un atentat la situaţia lor . . . peste măsură de grea
şi insuportabilă14, iar introducerea membrilor de drept ca o tendinţă de
•
a le crea o permanentă stare de m inoritate 16
Muncitol'ii din Timişoara, in adunarea publică din 1 6 ianuarie 1 927,
cereau înfiinţarea unor camere muncitoreşti" care să fie conduse de
muncitorii înşişi". Adunarea considera că prezenţa unor delegaţi ai Con
federaţiei Generale a Muncii la lucrările pregătitoare ale pro!ect�:Ui era
absolut necesară, aceştia fiind in măsură să apere interesele "{flunci
torimii organimte din ţară" 1 7 • De asemenea, sindicatele muncitoreşti ale
alimen baţiei publice din Brăila 18 şi Ploieşti 19 in două adrese către Mi
n isterul muncii cu conţinut asemănător, sublini:au că proiectul de lege,
aşa cum era întocmit, îi punea pe muncitori din nou sub tutela elemen
tului patrona! care avea interese opuse elementului salariat.
La rîndul său, Inspectoratul muncii din Aood semnala Ministerului
muncii că muncitorii din localitate vedeau i n i ncercarea guvernului de
a institui camere paritare un mijloc de "sugruma:rea organizării mun
citoreşti " . InspectoruJl. însuşi se pronunţa pentru camere muncitoreşti
care, deşi mai rar întîlnite (doar în Austria şi Iugoslavia) puteau f i
considerate "mai repede un produs al stărilor sociale de azi". Munci
torimea - adi't uga el - 1, pretinde libertatea nealterată de a se ingriji ,
prin organele proprii, d e interesele e i şi ocrotirea lor, această libertate
0•
ducînd la conştiinţa şi înţelegerea acestor interese " 2
Confeclera\.ia Gener ală a Muncii, într-un comunicat publicat în zi
arul " So cialis mu l", se pronunţa fenn pentru crearea camerelor de mun
că, conduse în exclusiYitate de muncitori. Se reafirma şi cu acest prilej
atitudinea muncitorilor de a nu susţine financiarmente camerele de
muncă, cu atît mai mult cu cît aceştia erau împovăraţi cu numeroase
i mpozite pe salariu, pe venitul global, i mpozite comunale, cotiz·a ţii că
tre Casa centrală a Asigurărilor sociale etc. C.G.M. mai sesiza faptul
că :nulte din dispo�ţiile legilor sociale existente oare "asigurau mun
c !!_o rilor întrucîtva unele drepturi, sînt anihilate prin legea camerelor

de muncă, fără �ă fie înlocuite cu �tele identice sau mai bun e " 21• Zia
rul "Social·i smul" mJai reJ.arta in coloanele sale că munciltlooimea nu poate
accepta camerele de muncă aşa cum înţelegea să le organizeze Minis-

16 /\ rhiva Istorică Cent.rală (A.l.C.) , Fond O!ioi:ul de s�udii sociale şi relaţii
i nternaţionale, ds. nr. 212/1926, f. 168.
17 Idem, f. 127-128.
1a Idem, f. 112.
1 9 Idem, f . 144.
2o
Idem, f. 151-152. Poziţiei g.enec-ale a munci-torilor li s-.a a1ăituret Socie
tatea funcţionarilor 001nercialoi d.in România (ldem, f. 15), Asoailaţia COllJtabiHlor
praotioi autoruzaţi (ldem, f. 1 10) şi Consi:liW superior al oorptlllui con.tla.biJilor aUito
rizaţi şi experţi contabili (ldem, f. 44).
2 1 ,,Socialismu1", 9 noiembrie 1926 ; v. şi 1. Ba:goly, Manualul Camerii de

muncă Braşov, Edri.t. Gologan, Braşov, 1934, p. 5.
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terul muncii. "Clasa muncitoare - scria ziarul - este sătulă de bat
jocura la oare este supusă neîncetat şi sfidător de o clică de oamen i
care nu Yăd mai depm1e de meschinele lor interese. Nu parodi·a de legi
sint necesare astăzi muncitorimii in această ţară ci, în primul rind, asi
gurm·ea libertăţii de organizare, ajutorarea miilor de şomeri prin spri
jinul obligatoriu acordat de stat, respectarea convenţiilor Biroului In
ternaţional al Muncii de la G ene va " 22• In cazul în care legea ·era totuşi ,
votată, clasa muncitoare era îndemnată să trimită în camerele de muncă
pe cei m ai combat.iv<i reprezentanţi ai ei şi, acolo, să ducă lupta contra
unor legi antimuncitoreşti, să demaşte rolul reacţionar al burgheziei şi
chiar să acţioneze în vederea desfiinţării acestor instituţi·i 21 •
Din motive cu totul diferite de cele ale clasei muncitoare, Came
rele de comerţ şi industri·e ca şi uniJuniJe industrilaşilor români au cri
ticat principiul pm,i:tăţii. In linii generole, reprezentanţii acestor orga
nizaţii îşi manifestau temerea că existenţa la un loc a muncitorilor şi
a patronilor în camerelle de muncă nu va atenoo lupta de clasă ci,
dimpotrivă, o va i ntensifica. In reportul Camerii de comerţ şi industl'!ie
Arad către Ministerul muncii se arăta, de pildă, că ,,gi1upul patronilor
şi salariaţi lor va sta şi pe mai departe faţă în faţă, ca două t.abere cu
interese opuse şi nici o Jază a acestei lupte nu va lua sfîrşit în came
rele de muncă". Ideea desfăşurării luptei de clasă şi imposibilitatea
realizării armoniei sociale este pregnant prezentată în acest raport :
,,Intre membri i proiectaţ i ai camerelor de muncă nu vor Ii decît di
vergenţ.e. G1·upa1'ea patronilor şi sal,ariaţilor într-o organizaţie nu poate
da naştere numaidecît unităţii de interese [. . . ] şi nu va răspunde sco
pului prevăzut în anteproi.ect şi anume a armoniza interesele diferiţi
lor factori de producţie" 24• SoluJ,.ia, pentru a evi t·a noi conflicte de
c1asă, en1 ele a se crea camere de muncă numai pen tru muncitori, se
om·înd in felul acesta cei doi factori ai producţiei cu concepţii politice
Ş i sodale diferite 25• De aceeaşi idee au fost stăpînd·te şi uniunile de
industl'iaşi solicit,ate să-şi exprime părerea asupra proo·ectului camere
lor de muncă. Marii industr1asi în adresele către Ministerul muncii
sau în unele artico:le publicat� în "Revista U.G.l.R." se pronunţau,
de aceea, pentru camerele de munoi:tori dacă guvernul nu considera
mai oportun să amine votarea proiectului de lege. Ultima variantă li
se părea cea mai bună pentru că şi ei credeau că proiectul supus vo
tării mergea prea departe cu ooncesiiJe, că ro1ul lor în vi,aţa poliiică ar
fi fost lezat şi limi,tat. De aoeela, ministrul muncii em sfătuit ca în
locul camerelor de muncă, pe care de facto nu o respingeau, să se
menţină 'legea apliClJilării confLictelor de muncă, considerată, după cum
se ştie, ca o lege scelel"'ată de către clasa muncitoare, dar interpretată
22

23

"Socialismul" , 20 Jnartie' 1927.

Ilie Ceauşescu şi oo1abor1artlor i , op. cit., p. 125.

24 A.I.C. , Fond O!idul de stnlddd soaira�e şi relaţii internaţionale, Ds. nr. 2121

1926, f. 52.
25

Idem, f. 148.
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de ma:rele capital a fi de un real folos estompării acţiunilor sociale 2 •
Mai tirziu - menţionau marid industriaşi - s-ar putea completa le
gislaţia muncii "fie prin crearea camerelor de muncă, f.ie pe altă

cale" 27•

Din cele prezentate pînă aici rezultă că organizaţiile muncitoreşti,

o bună parte a organizaţii:lor patronaie şi chiar marii industriaşi, din
motiv-e diferite şi avind obiective diferite, se pronunţau pentru camere
de muncitori. Faptul a fost exploatat de opoziţia parlamentară şi, in
special de P.N.Ţ., pentru a demonstra încălcarea prevederiloi" consti
tuţionale şi lipsa de ori•entare a guvernului c:.u-e,
impotriva .ppiniei
quasigenerale, venea cu o lege avind la baza organ izării camerelor de
muncă principiul parităţii 28• Opoziţia considera, în acell aş i timp, că reahl:zJarea armoniei sociale nu s·e putea obţine inglobînd în aceeaş i orga
nizaţie ellementul patrona! şi pe cel salariat ci separlndu-le. In acest
sens au vorbit I. Inculeţ ddn partea P.N.L. şi D. R. Ioaniţescu din par
tea P.N.Ţ. Acesta din urmă preciza că pentru evitru.'ea conflictelor di
recte dintre muncă şi capital erau necesare camei"e separete pentru
fiecave facto·r de producţie în parte şi numai astfel se putea obţine
"armonia socială.". "Sub această formă - declara el - ajungem mai
repede la armonia socicilă, care nu poate ieşi decît din echilibrul dintre
clase, iar nu din punerea uneia în stare de infel"lioritate faţă de cea
laltă" 29 • Practica a dovedtt însă că dorinţJa fierbinte a bu rgheziei de a
con topi cele două interese - ale muncitorilor şi cele ale capitalului 
nu se putea realiza sub nici o formă şi că nici una din soluţiile pre
conizate în această direcţie nu aveau o bază reală. Chilalr dacă unele
cercuri ale burgheziei au venit în întîmpinarea dezidel."'atului general
- camere de muncitori - ele au făcut-o din interese politicianiste,
din interese înguste de cl'3Să.
Una din intenţiile burgheziei prin încercarea de a legifera came
rele de muncă a fos-t limitarea, şi dacă ere posibili, desf-iinţarea acti
vităţii. sindicale. Este adevărat că proiectul de lege asupra căruia in
sistăm nu făcea nici un fel de referire la sindicate. In schimb, rapor
torul legii afirma că singurul organ reprezentativ şi răspunzător al
muncii nu poate fi sindicart:Jul, pentru că ,,nu înglobează toţi muncito
rii, dar are tendinţa de a &uneca pe panta ag:i<i:eţidl:or politice" 30, ci

cametrele de muncă a căror legifei'Iare şi inSibi.tuţionaJ.izare
necesară penJtru a preintimpina mişcărHe revnluţionare.

ar

fi

fost

Cei oare au studiat proiectul, au observat insă unele similitudini
izbitoare înJtre atribuţiile oorrrorelor de muncă şi cele ale sindi.cateloc.
Inspectorul muncii din Cluj, într-'Wl raport către Ministerul mruncid,
26

Idem, f. 20-21.

27 Grigore Trancu-Jalli , Camerele

de muncii şi Consiliul superior al muncii.
legii, lmpl1Îmeriile staJbului , Bucureşti,

Discursul în Camerii şi Senat şi Textul
1927, p. 23.

28 "Monitorul oficial", ni:".
29 Idem, p. 1876.
30 Idem, nr. 66/16 aprilie

67/17 aprilie 1927, D.A.D., p. 1875.

1927, p. 1 846.
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sesiza asemănarea şJ se pronunţa pentru camerele de muncă paritare
şi împotniva sindicat€tlor pentru că "se abat de la obiectivell.e date prin
1ege şi urmăresc scopuri străine de start;ute1e lor". In vmunea sa, ac
tivitatea muncitorilor i n camerele de muncă însemna întoarcerea la
legalitate şi interesele lor - conform opiniei inspectorului - ,,oc fi
mai bine apă rate prin camerele de muncă decit prin sindioaJte" 31• In
acel aşi timp, unii politicieni burghezi reounoş1Jeau că sirndicatele con
stituiau o forţă apreciiCl:bHă şi că fa:otorufl politic e:ra dominat de pu
terea sdndi�Sill1ului 32• De aceea se dezvăLuia că stJart;ul este dusman
al sindicalismului muncitoresc şi, prin camerele de mu ncă , nu dorea să
creeze o nouă forţă sociWă muncitorească 33• Alţii îşi manrifestau teme
rea că prim camerele de muncirtolrti s-ar fi putut continua, î n tări şi ge
nemliza ideea luptei de clasă promov.art;ă de sindicate din care cauz ă
susţineau principiul parti.rtăţii 34 •
In

parlament, opoz,iţi1a libeMII.ă se man ifesta deschis pentru desfi
sindicatelor. I. Inouleţ, de ex.emplu, făcea propunerea pentru
creaTea u noc asrtfel de oamei"e de muncă î ncî t ,,întreaga mundtorJme
să-şi găsească saltisfacerea (U.egală - adăugăm noi) absolut a tuturor
nevohlor sale", i-ar sindicaJtele "să nu mai aibă rost" şi încetu l cu î n ce
tul să-ş:i ,,p:ialrdă rolul , lor" 35• Pe aceiaşi poziţie se afLau şi unii depu
taţi din partea majorităţi i partlramentare. Ei declarau deschis că doresc
să desf.iinţeze sindicatele, "pentru oa muncitorii să vmă in camerele
de muncă" 36 şi astfel, problemele politice ale dlia:sei muncitoare să ur
meze un făgaş î n oonformitate cu interesele burgheze. Alţii, în sch im b ,
de teama unor consecinţe poiLibi.ce, n �au avut curnj'llll să-şi manifeste
dori nţa ascunsă de a vedea sindi·oaroele dispărote. Sintetizînd aceste opi
ni i , un publicist al vremii cm-ărta că burghezila a manifestat o permanentă
suspiciune faţă de o rganJ zaţiile prof,esionale muncitoreşti şi a urmă,ri t
cu persistenţă distrugerea acţiurulor indepenrlen te alle acestora. "Statul
de az.i - menţiona el - duşman al sindicalismului mUll1citoresc", nu
putea totuşi să refuze ckeptlll l muncitorilor de reprezentare, dar acest
drept "rbrebuia temporiz,art, fals.ifuoat, mistifkat ". In acest sens şi cu
aceste scopuri "a apărurt ideea camerelor paritare şi a membrilor de
drept. Patronii oa ş i membri.i de drept - continua publicistul - ca
reprezentanţi ai statul!u:i burghez, nu puteau să susţină punctul de ve
dere munci·to!'esc" 37 •
inţarea

31 A.LC., Fond Omci:ul de stJUdii şi reLaţii intarnaţiOillale , ds. nr . 2 1 2/1926,
f. 155.
32 Marco I. Barasch, Camell"ele projesio®l.e şi organiza,rea statului modern,

Bucureşti, 193 1 , p. 3.
33 Gh. NiCIIllcea, CamereLe de muncă şi Consiliul superior, in "Societatea de
mîine", IV, 12-13, aprilie, 1927, p. 1 79.
34 Zece ani de politică socială în România, 1920-1930, Edlit. Eminescu, S.A .,
BlliOUJI"eş.ti, 1930, p . 94.
35 "Monitorul of:icliaa", n.r. 69/�2 a!J)il"liilie 1927, D.A.D., p. 1929 ; Idem, nr. 70/
28 •a.prme 1927, p. 1947 ; Gr. Tmnou-laşi, Camerele de muncă. . . , p. 43.
36 Zece ani de politică socială. . . , p . 94.
37 Gh. Nioulcea, op. cit., p. 179.
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In afară d e intenţia limitării sau desfiinţării sindicatelor profesio
nale, camerele de muncă, în concepţia u n or jurişti ai \Temii, ar fi tre
buit să exercite o serioasă inf!luenţă asupra poli t.i cii generole a guver
nului 38• Aceas ta însă, numai în m ăsu ra în oare ca mer e[e de muncă ar
fi avut deplina l i bert ate de afirmare şi acţiune. In reali tate, autorul
pmiectului de lege, considerînd periculoasă o asemenea libe!'tate pentru
esenţa burgheză a statului, le-.a lipsit aproape comp l et de autonomie.
In conformitate cu textul l<egH, camerele de muncă urmau să fie înfi
inţate prin decret reg<a l, pe temeiul unui j urnal al consiliului d e mi
niştri, după propunerea Ministerului mun cii şi avizul Consilt1,1lui supe
rior al muncii. Statul stabilea componenţa tel'itorială, sediul, ' numărul
membrilor, al secţiHor şi subsecţiilor. Tot statul numea membrii ·de
dr ept, secretarii şi comisarul guvern amental pe lîngă f•i ecare cameră de
muncă. Mill!istrul muncii putea anula hotărîrile camerelor de muncă şi
chiar a\·ea dreptul să le dizolve "9•

Ra po rtoru l legii i n Cameră, A. M agâlea, eludînd ideea unei depen
denţe prea strînsă a camerelor de muncă faţă de organul tutelar, încerca
să convingă că, în realitate, guvernul i n te n ţiona să pună bazele unui
control muncitoresc în gestiun ea întreprinderilor 40• Pentru a nu pro
,·oca o reacţi� prea puterni că a patronatului , el adăug.a că este vorba,
de fapt, de "un control mai timid", pentru a nu produce " o revolu
�ie de moravuri" şi pentru a para "o imixt iune a lucr ă torilo r in dome
niul de att,ibuţii ale patron ilo r " 4 1 •

Cu toate aceste asigură ri , opoziţia parloamentară nu s-a lăsat im
presionată şi a scos i n evidenţă că noile i n s ti tuţii, lipsite de auto nom ie ,
deveneau ,�simple emanaţiuni ale puterii executive", care voia şi căuta
pl"in toate mijloacele "să-şi impună voinţa mas elo r de mu ncitori " 42 • I n
eventualitatea că alegerile pentru camerele de muncă ar Ii propulsat
în conducere persoane indezimbile guv ern u lu i din considerente politice,
el avea puterea să le revoce. In felul acesta, menţio ează D. R. Ioani
ţescu, camerele de m un că "nu vor putea să trăi ască , atit din cauza vi 
ciului iniţial - patroni şi muncitori la un loc - cit şi din cauză că în
tot timpul funcţionă.rii vor avea jnndaxmrul, puterea executivă la spate" 43•
n

Şi P. P. Suciu, din partea Partidului ţărănesc ,,dr. Lupu", remarcă
în c uvintarea sa în parlament că neputinva camerelor de mu ncă de a
decide "va face ca ele să cadă în d esuetud ine, neinrberesînd pe nici una
din părţi" (patroni şi muncitori - n.ns.). El co nchide că dacă înfiinţa
rea camerelor de muncă, existenţa sau dispa!'liţia lor ,,nu sînt decit atri
bute ale ministerului , ce rost mai au aceste instituţi1i" 44 • I. Inculeţ
(P.N.L.) s-a raliat pu nctullui de vedere exprimat de cei lalţi deputaţi ai
38 Marco 1.

Barasch, op. rit., p.

39 Gh. Niculcea,

4.

op. cit., p. 179 .
40 . .Monitorul ofioia·l ", n.r. 70/28 aprilie 1927, D . A . D . , p. 1943.
41 Idem, p. 1945.
42 Jdem, nr. 67/17 apll'lihie 1927, p. 1880.

43 Idem, p. 1882.
u

ldem. p. 1893.
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opoziţiei. El a cerut, totodată, ca noille instituţii ,,să aibă o viaţă de sine
stătătoare, o viaţă autonomă". Pentru reali2larea acestUJi lucru, deputa
tul liberal sugera ca ele să aibă un buget propriu, o avere proprie, să
facă imprumuturi, să ridice spirtale şi consti'Ucţii şcollare, "să poată face
absolu t tot ceea ce este de nevoie pentru muncirtorimea noastră". Or,
continua el, dacă ele ,,numai consultă şi dă avize, dar nu decid, s-a
omorît o i nstituţie de la început" 45•
Necesitatea activităţii independente a camerelor de muncă a fost
subliniată şi de unii j urişti. Marco 1. Barasch, de pilldă, demonstra că
aceste camere "trebuie să rămînă forul autonom, liber pe acţiunea sa,
care să ref,lecteze in mod independent şi permanent gindirea şi năzuin
ţele celor care-i reprezintă. Puterea politică, adăug,a el, trebuie să se
călăuzească după ele, iar nu ele după directivele impl"imate de factorul
politic" 46•
Cu toată oponenţa manifestată de diferite categorii şi clase sociale,
proiectul legii camerelor de muncă şi a consiliului superior al muncii
a putut trece pl"in cele două camere şi a fost votat in aprilie 1 927. Din
motive bugetare însă, legea n-a putut fi aplicată. In 1 932, D. R. Ioani
ţescu, în calitate de ministru al muncii, va redacta un nou proiect pe
baza căruia, în 1 933, camerele de muncă vor lua fiinţă, eliminîndu-se,
de această dată, pl'inoipiul parităţH, atit de Cl'iticat anterior 47 •
Analiza legii camerelor de muncă din 1 927 şi a discuţiilor purtate
în j urul ei duce la constatarea că burghezia , in incercarea ei de a re

glementa raporturile dintre muncă şi capital şi a--i da o bază juridică,
a urmărit cîteva o biective precise : armonia socială, desfiinţarea activi
tăţii sindicale, estomparea mişcării muncitoreşti şi supravegherea strictă
a acesteia. Legea a nemulţumit, in egală măsură şi pe muncitori şi pe
patroni , ia:r eşecul ei era i nevi tabil. Cu un buget provenind din coti

zaţiile salariaţilor, fără nici un ajutor material din partea statului sau
a patronilor 48, lipsite de autonomie, camerele de muncă deveneau insti
tuţii "cărora era greu să le găseşti caracterul" 49, sau, după expresia unui
publicist, "nişte organ e hibride, fără rost social, nev:i,abiil.e" 50• Unii erau
înclinaţi să creadă -- şi nu erau departe de adevăr -- că legifel'laTea
camerelor de muncă din 1927, constitui-a "o anticipare şi o aplicare par
ţială a sistemului corporativ în vigocu-e în !taHa" 51•
Este adevărat că prefa�cerile sociale rezultate de pe urma războiu
lui şi a desăvîrşirii unităţii de stat a ridicat la suprafaţă probleme noi
nr. 69/22 aprHie 1927, p. 1929.
Marea I. .Barasch, op. cit., p. 12.
47 Legea camerelor de muncă dirn 1932 a fost modificată in aprilie 1934 (v .
. ,Monitorul oficial" nil'. 42/27 ·aprilie 1934, D.A.D., pp. 1898-1919 ; Legea pentru
infiintarea Camerelor de muncă şi Regulamentul lor electoral, Edit. Librărilei
.. U.ruiversala",
Bucureşti, 1934). O altă modâficare a suferit în aprilde 1936 (v. "Mo
n i,tor:ul oficial" nr. 49/28 septembrie 1936. Dez!Jialt.ernle Sena!Julrud, pp. 2502-2542).
4& Idem, ru". 67/17 aprdU,e 1927, D.A.D., p. 1882 ; Idem, lllil' . 74/6 mai 1927, p. 2037.
49 ldem, nr. 6 7 / 1 7 aprllie 1927, p. 1893.
so Gh. Nioulcea, op. cit., p. 1 79.
s 1 :Vlarco I . Barasch, op. cit., p. 5.

45 Idem,

46
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şi complexe, in special �e care vizau dH-ect cLasa muncitoare. Legi
ferarea şi institutionalizarea muncii, ţinînd seama şi de stadiUil de dez
voltare economică şi socială a timpului, de emanciparea politică a pro
letal'iatului a urmat uneori un curs opus neces ităţilor obiective. Un caz
este o ferit chiar de legea camerelor de muncă unde concesiile faţă de
mundto:are au fost iluzori:i, in sch[mb, grija pentru menţinerea nealte
rată a esenţei burgheze a statului a ocupat Ulil loc central.

CONTRIBUTIONES A L'ETUDE ET A LA CONNAISSANCE DE LEGISLJ\TION
DU TRA VAIL DANS LA ROUMANIE. LA LOI "CAMERELE DE MUNCi\"
DE

1927

R e s u m e

Les cha.ngemen,ts sociales qui oillt resul•t de :la g.uerre et l'aJOOOmplisseme
i
nt
de l' unite d'etat ont releve des nouveEIIU x et des .oornp lexes problemes dans tDus
les domadales.
Dams le p�resent etude on reileve les problemes qu.i vdsaien.t dlireotement la
cla s s e tr.availleuse, c'est-ii-dJre le leg:i:lleraltdon et ['instittmtion.allds ai\Jion du t.Tiava i l
dans le context de developperne.nt S00i� et eoonomiq.ue de l'ăpoque.
Dans la verilkatlion de lo.i "Caanerele de ImJncă" de 1927 et des dlisaussJ. ones
purtees au.tour d'elles. les a.u.teulrS an'liverut ă lla oonclusion que la bouf,geoisie,
clan5 l'essai de reglem.entaire les rapports d'entre le tra'VIalil et le capi-tal a suiV'i.
des directives pr€>C'isC"S comme : l'harmnndsattion de la Vlie sociale , l'abolii\Jioo de
l'aC'tivl'.�e synddioaie, la sciSSiion de rrwurvemen.t ou;vr.ier et la 5'tli"Vetiililainoe stciote
de lui.
Cet�e loi a mecontenre egaliemerut les travailleun comme �s patrons et par
c::-lla e.Ue aurn vi.te abalndo�.
Les concessiones o fferte s on classe travailleuse par cette loi non etaient que
pour illusioner et de InaJLntenil" inaliJberehle la societe bour>�e.
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PREOCUPARI DE ISTORIE UNIVERSALA
IN "CERCETARI ISTORICE"
V. CRISTIAN

Prin chiar natura necesităţii care i�a dat nru;; tere, revista fondată
de profesorull. Ilie Minea 1 a avut drept scop esenţial�. să a ducă o contri
buţie la studierea evoluţiei trecutulud. românesc. De altfel, primul său
număr o pl'lezenta ca " Bu letin al Seminarului de istoria Românilor", i ar
ulterior ea a purtat su bti10.ul " Rev;istă de istorie românească" . De nu
meroase ori însă, preocupările colaboratorilor au depăşit această sferă ,
ei urmă·r·ind, in limitele pe oa�re le vom veid·ea, şi rezolv.area unor pro
bleme de istorie universală. Pl'in aceasta, ei răspundeau unorr necesităţi
ale ce-rcetării din acea perioadă şi continuau o mai veche tradiţie a is
toriografiei noastre.
Interesul pentru istoi'Iia unrl.versallă la noi este vechi, aproape la fel
de vechi oa scrisu l nostru i s1Jo r.ic , dartorită mai ales legăturilor pe care
evoluţi-a poporului român le-a avut cu aceea a altor popoare. In cea
mai mare măsură el s� manifestat prin constanta strădanie de a pre
zenta istoria noastră intr-un cadru mai general. De timpuriu însă au
apărut şi preocupări pentru i sto ria universală propriu-zisă, de o den
sitate surprinzătoare uneori 2• In general însă , aceste preocupări nu au
dus la realizări originale ; multă vrem-e au predo m i nat traduoerile şi
prelucrărHe unor lucrăl'li străine. Ce-li drept, regula este infirmată une
ori prin apariţi·a unor sorireri originalle ca Istoria Imperiului Otoman a
lui Dimilrie
ceanu, de

a

Cantem ir

sau

introduce in

neşti. Pînă spre

1 900

Secolul nostru
lucrărilor originale

prin strădlani�, ca cea a lui Mihail Kogălni
circuitul ştioinţific internaţional izvoare româ

asemen ea încercări sînt însă puţine.

a adus o modificare şi in această privinţă. Numărul
a sporit, după cum a cre :cut şi nivelul lor. In mare

1 Aovem in vedere aJi,ai şi perioada cit ea a fost conlbitnwa.tft, sub direcţia lllli
A. Boldur, ou titlul "Studii. şi ceroetări istorice".
2 P.anhl Cernovodeanu, Preoccupaiions en maticre d'histoire universelle dans
l'historiographie roumaine aux XVIIe et XVIIIe siecles, "Revue Rouma>ine d'his
toi.re", IX (1970), p. 677-697 ; X (1971), p. 293---31 2,. 705-728
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măsură ele sint rezultatul eforturilor de cercetare sau indrumare ale
unor savanţi de talia unor Nicolae Iorga sau Vasile Pâ·rvan. Treptat, a
putut fi utilizat şi un anumit cadru organi71atooic, prin inftiinţarea In
stitutului de studii sud-est europene ( 1 9 1 3) şi a Institutului de istorie
universală ( 1 937). Mai ales însă, este VO'rba de n ivelul la care ajunge
învăţămîntul istoriei universa le in facultăţi.
Incă din pertioada anteriOară anului 1 848, cated1·a a constituit prin
cipalul mijloc de cunoaştere a istoriei un iversale. Cel mai adesea însă ,
cursurile erau lipsite de originalitate şi nu-şi găseau o prelungire fi
n�ască în act iv itatea de cercetare concretă. Intr-o perioadă _ în care ne
cesităţile i stodografiei noastre erau deosebit de ample ş i de
resante,
titularii catedrelor de istorie uni Yersală, in spiraţi şi de un firesc patria.
tism, şi-au orientat de predilecţie cercetări le asupra trecutului româ
nesc. Abia in jurul anului 1 900 si tuaţia a i nceput să se modif·ice. Pro
fesorii de istorie unin�rsală, dispunind de o mult mai t emeinică pre
gătire în acest domeniu, urmăresc să realizeze o legătură între obiectul
cursului lor şi activitatea de cercetare. Istoria românilloc îi preocupă i n
continuare, d a r e a est� î n m o d c,1nstant plasată într-'Un cadru d e istorie
generală. Unele cercetări constituie şi importante contribuţii Ia cunoaş
terea istoriei europene, pe de o pm-te datorită utilizării unor informa11ii
noi, pe de altă parte pentru faptul că cei care le intreprind sint bun i
cunoscători atit ai istoriei occidentale, cit şi ai istoriei răsăritene (mai
puţin familiară istoricilor apusenii, multă vreme principalii autori ai
unor sintere de istoTie generală). In acelaşi timp, preocupările didac
tice au uneori drept rezul,tat importante lucrări de istorie univers al ă
propriu-zisă, domeniu asupra căruia se fac chiar încercări de teoreti
zare 3• Aceste preocupări aile profesorilor sint preluate, sub directa in
drumare a acestora, de viitorH specialişti, unii remarcindu-se prin cer
cetările lor încă din timpul studiilor.
.

p

Situaţia generală J.a care ne referim îşi găseşte o bună ilustrare in
istoriografia ieşeană. Multă vreme, interesul ei pf'Illtru istoria univer
sală a fost redus, chiar dacă avem in vedere şi anumite preocupări in
acest domeniu ale Junimii. In mare măsură, faptul s-a datorat modului
in care s-a predat mult timp cursuil de istot'ie universală. Deşi a fligu1'1at de la inceput in planul de inYăţămint al Facultăţii de Litere, el nu
a găsit o bună perioadă un titul·ar care să-i asigure un niYel corespun
zător aceluia pe care i l atinsese istoriografia vremii ; mai ales in anii
cind a fost profesat de Nicolae Ionescu, el a devenit mai mult p!1ilejul
u nor exerciţH de retorică, pigmentate uneori de incidente amuzante 4•
Chiar atunci cind cursul a fost incredi.nţ.at spre suplinire lui A. D. Xe
nopdl, faptul nu a avut dt•ept consecinţă apariţia unor cel"ce�i ori

gi11!ale ; preocupat de valoroasa sa sint�ză, marele isto.rdc a rămas,
primul rînd, profesor de istoria românilor. In schimb,

el

in
a real·izat o

3 In afară de proooupăciJ.e lui N. Iorga, vezi N. A. Constantinescu, Istoria
universală şi problemele ei actuale, Bucureşti, 1935, 132 p.
4 Vezi, de exemplu, cel relaltat de Iorga, O viaţă de om aşa cum a fost, ed.

Valeriu şi Sanda Râpeanru, Buou.reşti, 1972, p. 137.
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încadrare a acestuia în tr-o manieră care nu fusese utilizată încă 5, după
cum cunoştinţele sale de istorie generail.ă s-au dovedit a fi deosebit de
preţioase î n activitatea de teoretician al istoriei.
Di n moti \·e asupra cărora nu este aici locul să stăruim, Xenopol
nu a creat o şcoală. Faptul avea să se producă mai tîrziu, in perioada
interbelică, deşi unele semne se arătaseră încă inainte de primul război
mondial . . Reorganizarea îm·ăţămintu:lui istoric în cadrul Universităţii,
d iversif1icarea lui, crearea unor noi cate!clre au permis o aprofundare a
cercetării, ceea ce s-a refledat şi in tot mai frecventa apariţi e a unor
cuntribuţi i o riginule de istorie uni\·ersală. Ele sint indeosebi rezultatul
mu ncii u n ui valoros mănunchi de profesori, cei mai mulţi formaţi i n
alte centre, clar care s-au i ntegrat mediului cultural i'eşean ş i , i n ace
l aşi timp, au contribui t la formarea unor distinşi cercetători, mulţi
dintre aceştia afirmindu-se încă inalinte de al doilea război mondial.

Ast fel a fost posibi1l ca cercetările în domeniul istoriei universale
să fie ilustrate pri n c::-rcetări asupra tuturor perioadelor ei. In domeniul
istoriei wchi puţ i n e dar solide contribuţii a dat Paul Nicorescu 6 , la
care se adaugă şi cele ale lui Oreste Tafrali, reputat special ist şi în
domeniul bizantinologiei şi al istol'liei artelor 7 • Prinoipalu[ intere3 s-a
îndreptat însă asupra istoriei medii, perioada preferată a istoriografiei
europene incepind din secolul al XIX-II.ea. Ea a constituit şi domeniul
prmcipalelor cercetări ale lui Ioan Ursu, deţinător mai mull ţ i ani al ca
t edrei de i storie universală medie, modernă ş i contemporană. Tot ea
i ndeosebi 1-a preocupat şi pe succesorul său, Gheorghe Brătianu, care
şi-a reze1Tat, de altfel, numai această perioadă după scindarea catedrei
î n 1 928 (chiar dacă s-a interesat şi de istoria modernă şi contemporană).
Cercetările acestuia, prin metoda şi informaţia lor, ca şi pri n u nele im
portante pun c-t e de vedere noi S-'au bucurat de multă apreciere nu nu
mai i n ţară (unde G. Brăt.ianu avea să devină su ccesorul lui Iorga la
Cni\ �rsitatea din B u cureşti şi InstHutull de istorie u n in�rsală), ci şi în
străinătate, atît d i n partea unor istorid occidentali , ca H. Pirenne şi
H . Grego i re 8, cit şi a istoricilor sovietici 9 • Speci aliştii străini au îmbră
ţ.i şat proi ectul său de a alcătui o sinteză colecti\·ă a istol'iei medievale,
sinteză care se anunt;.a originală, dar a cărei realizare a fost întreruptă
- - - - · - -- ---

s V. C ris tia n , Preocupări de istorie universală in opera lui A. D. Xenopol
în voi. A. D. Xenopol. Studii privitoare la viaţa şi opera sa (coord. L. Boicu şi
/\1. Zub), Bucureşti. 1972, p. 106 şi urm.
G Radu Vulpe, Paul Nicorescu, ,.Dacia", XI-XII ( 1945-1947), p. 3.
7 .J. Bend·:t er , D . Berl escu , C. Cihodanl, M. Petrescu-Dîmboviţa, V. Popovici.
Dezl'oltarea ştiinţelor istorice în Contribuţii la istoria dezt'Oltării Universităţii
elin Iaşi 1 860-1960, II, Bucureşti , 1960, p. 204 şi u.rm.
B V. Laur !nt, Preface la G. I. Bră.tianu, La mer Noire, Munchen, 1939, p. 7.
H.edactînd studiul care i-a atrns îndeosebi preţuirea celor doi istorici (La distri
bution de l'or et les raisons economiques de l.a. d ivision de l'Empire romain),
G. I. Brătia nu se considera totuşi, după cum scria in exemplarul oferit lui Paul

Nicorescu (S.:blioteca Universităţii Iaşi, cota IV - 4633) drept
domeniul istoriei an.tice".
9 G. Brătianu, Chronique
sovietique, "Revue histlarlques
peenne", XVIII ( 1941), p. 245.
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de izbucnirea războiului. De altfel , trebwie spus că aotivitaltea poldrtlică
a lui G. Brăti,anu a consUtruLt un handicap pentru preocupările sale
ştiinţifice.
Rea[izări notabile s ....au obţinut, maO. ales după 1 930, şi în domeniul
istoriei molderne unii.versde. In mare parte, ele sînt datorate acad. A.
Oţetea. O importanţă deoseb�tă pre7Jintă cunoscuta sa lucoore asupm
Renaşterii, prima operă de sinteză care conside�a fenomenul in spiritul
materi,al:ismului istor,jc 10, ccncepţie pe eaTe pro f e sor ul nu numa,i a uti
lizat-o in scrierile sale, ci a prezentat-o şi intr-o formă sintellică.
Această activitate prezintă un de'OS·ebi't i nteres pentru . pro}?lema ia
care ne referim, mai ales că unele rezultate ale ei aJU fost .pUblicate
tocmai in "Cercetă ri istorice". Preocupările profesorilor amin tiţi - ca
şi ale acelora care li se vor a d ăuga uil.terior - au con tri bu it 1a stimu
larea interesului pentru istoria univernală, ca şi la întărirea convin
gerii că ea se poate cerceta cu bune rezultate şi l'a noi 11. F,aptul s-a re
iilectat în orientarea activităţi[ ştiinţifice a studenţilor, ca şi a unor
absolvenţi, ale căror lucrări aru fost găzduite mai ales in paginile "Cer
cetărilor istorice".
Iniţiată de Minea, revista aVlea să reflecte, in pvimul rind, preo
cupărHe şi concepţiill,e isto1'1ice al,e profesorullui de istoria românilor şi
ale elev:ilor săi. Aplecîndu-se asupra diferitelor momente din trecutul
propr i ului popor, Cdlabomtorii - indriferent că era vorba de profesoc,i
sau de studenţi - aru avut pe�mJanent in vedere neceSIÎ.tabea stabilirii

legăturii din tre evenimentele şi fenomenele româneşti şC cele eruropene.
Este adevărat, Mi!Ilea a protestat împotriva " eX!cesulu i de uniVlersald

zare" pe care il constata în oorcetarea istord·ei noastre vechi 12, drupă cum
a cerut, in repetate rîndu:I1i aa evoluţiei societăţii româneş1ii să i se gă

sească speocif,icul şi nu să i se aplice tiparele aceleia occidentall.e. In ace
Laşi timp însă, el a insistat asup� necesităţii ca istoria româruilor să

fie privi·tă in legătura ei cru istorita universală. Legătum era văz.ută nu
n'llill a:i in sensul unei influenţe din afară asrupra evenimentelor interne ;

reluind o tendinţă mai veche, dezvoltată in acea perioadă de Iorga 13, el
urmăre-a să sublinieze
şi acţiunea în sens invers, pornind de la con
statarea că "sint în isto�ia generală epoci mult colorate prin contribuţiJa
de fapte române-şti" 14 •

La fel, avea in vooere că documentaţia străină

1o M . Berza, L'historum Andrei Oţetea, "Rev'Ue Rouma:ine d'histoire", VIII
( 1 969), p. 4 11-412.
n Penlru 'UJ1ii oercetători
exi.sta.se părerea că adevărartul li.storiJC este acela
care se ocupă doar de istoria na.ţio.na,l ă (0. Ta:m<ald, Critica lucrărilor arheologice
ş� istorice, Iaşi, 1 92 1 , p. 1 1 ) .
1 2 I . Minea, Cum s-a scris istoria veche românească, Ln Paralipomena, Iaşi,
!939; p. 35.
13 V. Cristian, Contribuţia lui Nicolae Iorga la incadrarea i.storiei românilor
in istoria universallf, � îri Nicolae Iorga. Omul şi opera, (10()()['({ . N. � şi
Gh. Buzatlll ) , Ia�i, Ed. Junimea, 1 971, p. 39 şi urm1 .
14 I� Minea, Adevăr :şi neadevăr relativ la istoria românilor, "Cercetări isto
rice.. , V I I I-IX (1932-1933), nr. 2, p. 18.
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este preţioasă perubru istoria noastră , după cum izvoarelle româneşti
ofecră imporlanrte informaţti asupoo �stordei europene.
Inoadmrea diferitelor momente ale istoriei româillilor in contextul
general in care s-au prodlus COJlS'bituie astfel o preocupare esen ţi<ală in
"Cercetări istorice " , numeroase ar1rlcole puillimte aici reprezentind şi
co ntribuţi.i de i storie universală. Acesteia ii sint consacrnte şi unele lu
crări s peciale , dar este de observat că . şi ele, au citeva excepţii, se re
feră la aspecte oa:re puteau prezenta !interes ş i pentru isto.rtia noastră.
Cum Min:ea era preocupat, in primul rind, de Evul mediu, majo
ritatea lucrărilor publ<i oate în "Cercetări istorice" se referă la aceas tă
pePioadă. Intrucit însă era dificil. oa toţi elev1i să aibă exact aceleaşi
preferinţe ca şi maestrul lor, ca şi SJUb in fluenţla celorlalţ i profesor1 , o
diversi�icare s-a real izat totuşi. De altfel, ea se dator eşte in parte tot
lui Minea. ; medievist p�in vocaţie, istoricul de origine 1rra1Ilshlvană s-a
interesat, intr-o anumită măsură, şi de isto.riÎia noastră veche (au oa!I"e
îşi începea primul său curs la Unive:rslitatea din Iaşi şi asupra căreia
revenea din 1 933 15) , după cum, contrar uno r afiTmaţii de mai tirziu,
nu a neglijat Rici 1storda modetrnă, printre altele consacrind trei ani unui
curs privind perioada 1 848-1 866 1 6•
Un€!le ce•rcetări priv'.ind istoria veche şi mod·ernă, desfăşurate sub
directa sa indrumaJI"e , dezvăluie astfel nu numai contribuţia sa la şle
fuirea tallent elor, ci ii reflectă şi ideile. Autorul unui astfell de stu dliu
subllnda chiar că " i deea căJI.ăuză" de la oare a pornd:t, aceea că ,,istoria
noaskă veche este istoria tuturor traci lor" aparţine profesorului 17• Ci
teva lucrări au rezultat însă dlin alte iniţiative. Ele se referă la chesoti'U1li
legate direct de istoria noastră veche 18, dar şi J.a unel e de un interes
mai general 19•
Pentru stud1ile de medie:vistică, influenţa lu� Minea, căruia ii apar
ţin şi cele mai numeroase COIIl-tribuţii, este cit se poate de evidentă şi
nu numai pentl"u perioada cit a condus revjsta. Materialele pul:ilioate se
referă indeosebi la isto ri a politică, . cele mai multe priv'.ind raporturile
dintre ţări le române şi putJe.rHe vecine, chiar da:că nu lipsesc n1ici unele
încercări de a prectim relaţiile autohtonilor cu alte populaţi i in perioada
prestatală 20• Unele mate<riale se referă la inceputurHe afirmării pe plan

15 Aalu;arul Uruivers>ităţii dilll Iaşi", 1930--1 935, p. 308. Cîte un curs de istor-ie
veche a făcut pînă in 1939, in 1936---<1 937 OOOIPîndu-se chiar de epoca preistorică.
16 In anii 1935--1939, ou o Îlnltreoopere. In 1938--1939 cUII'"SUl arvea drept obiect
"Epoca lui Cuza Vodă".
17 Fdl5.p Horovdtz, Influenţa elenismului asupra lumei traco-daeice şi traco
daco-romane pînă .la retragerea legiunilor din Dacia, "Cercetări .istorice" (în con 
ttnuare C.l.), 11--ILI, 1 926-1927. p. 44, n. 1 .
18 P . Ndcorescu,
Coloane. traia.n/1, C.I., XVIII (1943), p . 78-83 ; R . Vulpe,
Valurile romane din Dob.rogea, loc. cit., p. 84--89.
19 A. Boldur, lndo-europenii şi migraţiunea slavilor (teoria lui A. Sahmatov),
C.I., XIX (1946), p. 18--25 ; Gh. Ivănescu , Repartiţia geografică a neamurilor
slave în patria lor primitivii, C.I ., XIX (·1946), p. 18--2 5.
20 G. 1. Brătdanu, Lak. O interpretare greşit/1 a unui capitol din "Cartea lui
Marco Polo", C.l., I (1925), p. 369-376 ; Gh . Duzinchievid, Propaganda cistercită
printre români. In legliturii cu cronica lui Albricus Trium-Fontium, C.I., IV (1928),
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Dar colaboretorii

aten ţia

ei

8

pe oare i-'0 acordă revă.sta nu sur
şi asupra peri


şi--au extins preooo p ăr ile

oadei ulrtel1ioare, chiar dacă nu într-<> egală măsură. lnrtr-run moment
in care in is to ri ogra fia europeană era Vliu dezbătută problema "respon
sabHităţii" primului război mondila'l , situaţila din perioada anterioară
acestuia a atras atenţia şi cerceiătotilor noştri. In ge neral , ci s-au oprit
asupra dezvol·tării rellaţlilor dd!plomatice de după 1 878, ceea ce se reflectă
şi în "Cercetări istovice" , revista publicînd mai mu l te materiale in legă
tură cu aceasta, unele din e[e referitoare la o perioadă foarte_ apropiată 37 •
Publdoaţia infiin�ată şi, multă vreme

,

condusă

de Il!ie Minea cu
·

prinde astfel, sub rapo1"1:Jul la cw-e ne referi m , materiale privind toate .
.

epocile istorice, cMar dacă principaLa atenţie se î nd reaptă asupra isto
RedaCtate de cercetători cu o pregătire diferită, privind
chestiuni . diverse, aceste marteri,ale nu au, fireşte, o Vlaloare egruă. In
t oate însă este prezentă tendinţJa de a realiza o consti"UCţie s ol idă , prfn
utilizarea unei documentaţi'i exhoostive şi a unei critici deosebit de se
vere a ei . Dealtfel, revista a publd.cat şi nu meroase documente de un
interes mai general, descopel1ite in aThivele străine. Şi sub raportul care
ne i nt eres ează in lucrarea de faţă, revâsta ogLindeşte aceeaşli seriozitate
in cercetare, aceeaş i tendinţă spre o amlli ză deosebit de riguroasă carac
tevistkă şcolii istovi·ce de la Iaşi. Aceasta nu înseamnă însă, aşa cum s-a
afirmat uneori , că cei care au ilustret-o au n egl i j at preooopă.rile mai
largi teo retă ce Ele sin t prezente îndeosebi în lecţiHe de deschidere ale
lui Minea 38 , dar şi în alte matel'i,ale 39 , în cw-e sint întocmite adevărate
programe de cercet,are, un loc important aoord indu-se cercetării rela
ţiilo r externe şi utilizării metodei comparative, ceea ce ern şi o subli
niere a necesităţii bunei cunoaşteri a istoriei universale.
rie<! medie vale

.

.

Napoleon al 111-lea şi Alexandru Ioan Cuza, C. I.,
VIII-IX ( 1932-33), nr. 3,
p. 64-83 ; Idem, Scopul misiunii secrete a lui Bălăceanu .şi atitudinea lui Napo
leOI� al III-lea, C. 1., VIII-IX ( 1 932-1933), M . 1, p. 3--J.4 .; Idem, La politica
orientale eli Napoleone 111° e l'unione dei principati romeni, C. 1., X-XII (1934
�1936), nr. 1 , p. 225-256 ; Xlli-XVI (1937-HI40), p . 53-96. ; Idem, Contribuţii
la anexarea Sat>oiei şi Nisei, S.C.I., XX (1947), p. 261-297 ; Gh. DuzincltieviCii ,
Che�tiuni din t-•remea lui Cuza-Vodă. C. I. , VII I-IX (1932-1933), nr. 2, p. 59-69 ;
X-XII (1 934-1936), nr . 1, p . 90-104 (este vorba indeosebi de chesbi!Wli de inte
res internaţional) .
. 37 V. Mi hordea, Raporturile ruso-române după pacea de la San-Stefano ( 1 87 8),
C.)., XVlU (1943), p. 380-388 ; Emil Dia.coa1esou, România şi marile puteri de la
tratatul de la Berlin pînă in 1914, C. 1., XUI-XVI (1937-1940), p. 1 80--.262 ;
P. B ujor, Un episod din marele nostru război de la 1 917, C. 1., XVIII (1943), p.
73-77 ; Etn:l Diaconescu, Ecouri de la ConfeTinţa de pace. Memoriile lui W. H.
Steed, C. 1., XUI-XVI ( 1 937-1940), p. 336---3 4 7.
38 Publ icate in ..Cercetări istorice" şi reuni.te in parte în amint.Lta culegere
ParaUpomc na, Iaşi, 1939.
.
J� A. Boldnr, Ştiinţa istorică română in . ultimii 25 de ani. Constatări şi re
medii, S.C,I., XX (1947), p. 1-95 ; Idem, Privire genera.lă asupra colaborării in
domeniul ştiinţei istorice, S.C.I., X IX. (1946), p. 3-'-8.
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Nu am pre z en ta t aici decit o prirvire cu totul generall.ă asupra preo
cupănilor de istorie universală in " Cercetă r i i storice" �0, incercind să
subliniem pr inci�ele orientări în acest domeniu, insistind îndeosebi
asuprn tendial�lor de incadrere a românilor în istoria universală, adică
asupra unei direcţiri esenţiale a revistei . Multe din materialele pe care

le-a găzduit co nstitui e momente importante in evoluţia studierii .atnu
mitor pro bleme ; ele sînt bine ounoscute speciJaliştilor, oare apelează cu
profit încă la ele, chiar dacă perfecţionarea cercetări·lor a determinat,
in mod firesc, oa mm multe din rezultlateUe de atunci să fie astăzi de
păşite. Oum însă fiecare marcifestare ştiinţifică trebuie judecată, în pri
mul rind, in funcţie de momenti:Jul în care s-a produs, se poate apre ci a
că, in ansamblu, revista fo ndaltă de Ilie Minea a adus o importantă
contribuţie nu numai în studierea multor aspecte ale istoriei n aţion ale ,
ci şi a unor interesan te probleme de istorie unh'ersală.

PREOCCUPATIONS EN MAT.IERE D'HISTOI RE UNIVERS�LE

DANS "CERCETARI ISTORICE"

R e s u m e
La .revu.e fondee par Uie MiJnea comrne bullet.ln du sermna:i.r e d'h.i:stdre des
Rownains a eu, ntalt\.III'e'llemerut, comme principal but la publd«<ltd.on des reoher
ches sur l'hdstoiTe nationlale. Cepen.daJnJt, on n ' a neg1i,ge pas le ipl'OO.·xmtpatiorllS e:1
matiere d'histoil'e undrversell.e, dams l'etrude de laquelile La con�nlbution des oher
cheUI"S roUIT118ilflS s'eteât pacl.ioulderemen.t �dde depuis 1900. La revue a publie
beaucoup des .travaux concernant surn.owt la pl.iace des Rournadns da1nS l'histoi.re
universelle. Etant donnee la forullaltion du professeur Mbea, ceu x-d on't envli
sa ge pa.rtJiCIUlieremelllt l'hli.stoire politdq'llle du Moyen Age. PILusieurs ont ete con
sacres â lla l.utte antd-obtoma111e des RoiUIITI<illl
Ia s et â ses con.sequances, d'autres alU X
di1ve.rses aspects des l:"€tl.altions avec et entre les au<tres puilssall1oes voisdnes.
Les travau x concema.n.t les autres pE!i-iodes ·sarut moLns nombreux, mali.s ils
ne manquenrt: pas. On peut reten.Ji.r 5'1.ll1towt .J.es contTibutdons d'hiistoire modente.
Particlller
lJi em.ent les etnroes sur lia pollirtli.q:ue exterjeure de
Napoleon JII et du
Pll"ince Ouza conservenrt; encore leur ilnterât.
D'adilleurs , il :&wt souli.glner que
toutes ·les etudes publiees par "Oeroertărd istorice" se ISOI'lit alppllyees SIUI' une so
lide dooumenrtation, en grande paa1tde inedilte, UJtilisee â tmvers une Ol'!iuque
seree. La revue a conlbnLbue adl!lSi non seu.Lennen.t a l\lll1e mei:lleure .con.naissance
de l'histoire natd.Oirua:le IJ'Illalis, da!ns le meme ·temps, de celle de l'hist:o.ire uniiVer
selle arussi .

40 Am menţionalt adci doar citev'a ]ll!aoări . Cuprinsul rev\iste.i, aşa cum se
poaJte observa şi ddn bibld� publicată in a10est număr, este mult mai larg
sub NllpOil'tul oare ne mteresează.
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ROLUL MINIŞTRILOR F.N.D. lN ETAPA HOTARITOARE
A LUPTEI PENTRU PUTERE
A.

KARETCHI

O contribuţie însemnată la victoria maselor populare în lupta pen
guvern şi i nstaurarea puterii popull.are 1-au
avut miniştrii F.N.D. , ale căror acţiuni revdluţionare se conjugau cu cele
ale maselor populare. Miniştrii F.N.D.
şi ....au putut îndeplini multipl ele
sarcini caQ e le stătealll în f.aţă datorită legătu rii perman ente pe care o
ti-u înlăturarea reacţiunii din

•

·

Ei reprezentau, după cum plastic
îi carcterizase Gheorghe Gheorghiu-Dej, "o minoritate care se sprij inea
pe o puternică majoritate" 1 • In orice acţiune întreprinsă, de mase, mi
aveau cu masele populare şi lupta lor.

niştrii F.N.D. ş i - a u adus contribuţia pentru reuşita ei, fie pl'in partici
parea lor directă, fie prin lupta pe care o duceau în interiorul guv ernului
împoti'iva reac\iunii. La Conferinţa regionalei Moldo v a a P.C.R., din

august 1 945, se arăta că l·upta maselor d i n Moldova a fost încununată
cu succes şi dator�·tă " sprijinului larg al miniştrilor F.N.iD." 2•
Luarea cu asalt de către mase a prefectui'Iilor şi primă.rHlor a fost
indeaproape sprijinită de miruştri F.N.D., care se aUau acolo unde lupta
pentru democratizarea apamtului de stat lua formeil.e ce[e mai ascu ţ ite 3•

• F. N. D. deţ�nea în guvernul .prezidat de generalul N. Ră.descu următoarele
vicepreşedmţie consiliului (Dr. Petru Groza), ministerul de justiţie (L.
Pătr�anu), minlist'.&ul muncii (L. Rădă.Ceanu), ministerul edru:ca.ţi ei naţionail.e
(Şt. Voitec), miill5terul aS.:g.urărliior sociale (ilng. Gh. NicolaJU), miniSiterul comu

poziţii :

n icaţ iilor (Gh. Gheorghiu-Dej ), mini.sJtemiiJ. naţiona!Lităţilor minoritare (praf. Vlă
descu-Răcoasa), precum şi 3 Sub�ialte de Start (la i n t ern e - T. Georgescu),
la ministerul agricultur.ii şi d omeruii lar - Romrul.us Zăron i, la mdnis.terul econo
miei naţiona le - ing. Tudor Ionescu).
1 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 49, dosar 9Q69, f.ila 245.
2 Arhiva Comi•t. Jud. laşi al P.C.R., fond 1, dosar 1, lila 16.
3 Astfel la Craiova, iUilde OCIUparea prefecturii a avut loc du pă adevărate
lupte de stradă înoke mase şi organele reqJrES.ive ale reacţiun�i, s-au aflat în
mijlocul rnaselor 3 rntniştni (AII"hiiVa Coosilirullui. popular al j udeţuluJ Dolj , fond
Prefectura Jud . Dolj, 1945, pachet 12, dosar 49, :fila 369). La Tum.u-Măgurele au
luat par-te de asemenea, 3 mi.ruiŞJt.ri F.N.D. (ScÎIIllbElia dLn 20 febr. 1945).
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Acţiunille m�niştrHor F. N.D. s� integrat în ofensiva genera.ilă în
dreptată i m potri va reacţiumi pusă în imposibilitatea de a opri procesu l

multrilaJI:eral de î ngrăd ire şi înlătua-are a sa de la putere.

Modul in care Frontul Naţ i0111al Democrat a folos i t po zi ţ i i le pe care
le deţinea in guvern, rezultă şi di n an��a actri:\"i t ăţi� Subsecretaria1lUILu�
de Stat pentru problemele adm inis 1lrtl·ti ve din cadrul Mini steru lu i de
Interne, al cărui titularr era repre:rentanwl F.N.D., Teoha.ri Georgescu.
Ţ�ni:nd seama de insemnătlaltea acestei po zi ţi i ocupat�. ConsilJiuJ Cenltral
al F.N.D. a luat măsurile necesare pentru folosi re a ei oa mijloc de l up tă
impotriVIa lrui Răd escu oore deţdnea şi funcţi,a de m i n �stru adintet'i,m 1a
interne, cit şi pentru adincirea şi conso[.idarea poziţiHor ocrupate; in
v eri gile aparatului de stat locale. Astfel, se toosa ca sarcină principală
subsecretarului de s tat să ţină legătura, peste capul lui Rădescu , cu
prefecţ ii şi primarii F.N.D., cărora să le dea dilrectivele n ecesare inten
sificării campaniei de democratizare a apaJmtului de stlat lo cal 4• I n ceea
ce priv eş te judeţele în ca't'e la conducerea prefootruriJ.or se mai aflau
e l em ente ale reactiu ni i, Consiliul F.N.D. arăta necesitatea ca Subsecre
ariatul de Stat pentru prob!lemele admin�strntive să nu le confirme acti
Vlirtlatea şi să ajute o rganele F.N.D. să le înJlătu re . Repreze ntantul F.N.D.
făcea numiri sau ·confirma propunerile orgta111elor F.N.D. fără aprobarea
sau ştirea mirustrului de interne şi a ConsiliulUJi de Miniştri.

In acest fel, asistăm la un fenomen de evidentă restrîngere a puteri i
reacţiunii, li ps ită nu numai de majoritatea organelor locale, ci şi de nnele
ministere, sau subsecreta['liaJte. Din ce in ce mai vă ddt , reacţiunea era
lipsită de i n strumentel e cu care ea şi-ar fi putut exercita presiunea,
intrind în esenţă la sfîrşitul lunii februarie 1 945, într-o evidentă criz ă
d e autori tat e , ce se manifesta prin n e puti n ţa ei reală de a s·tă pini pu
terea atit pe jjllan local, cit şi pe plan central.
Rădescu şi alţi re}X'ezentanţi ai reacţinnii au înce'l'cat să recucerească
pozi ţi i le pie-rdute, dar acţiunile lor nu au făcut decît să adîncească criza
de autoritate şi să le grăbească răsturnlarea de la putere. La 20 feb rua r ie

1 945, d in i niţiativa pl'imului minlis.tru a apărut decretul-lege de desfiin
\are a subseoretanatului de stat pen tru problemele admindstrative, mă
sură care urmărea demă.terea repre z entantu[u i F.N.D. devenit i n.de Z'i ra
biil. pentru Rădescu 5• Faptul că a�tă măsură a fost luată de Rădescu
in afara ConsiHulud de Mimştri, încălcînd in mod delibea-at reguiliile de
procedură în modificarea organizării ministerEO.or 6 , este o oonfdnnare
că el nu mai putea impune un anumit punct de vedere in Consiliul
de M�tri , unde rolul hotărltor il avoou acum miniştrii F.N.D., desi ei
se afloo încă in minoritate.
·

lmporiVIa deoretwlui regaJ., subseareotJariatlul, oonform indicaţi.ilor pri
mirte din partea Consiliulwi şi F.N.D., nu a fost de>fidnţat, iar repre4 Arhiva C,C. al P.C.R., fond 49, dosal!' 9269, ma 233.
s Monitorul Ofici·al din 20 februarie 1945.

6

Ve:l'i stenog�rama şedinţej Con&iilu1rud
liJ
de

Arrhiva C.C. al P.C.R., fond 103, dosar 8496.

Mâinişm din 21
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zentantud. F.N.D. şi�a continuat activitatea 7• Intr-o notă elin 23 februa
rie 1 945 trimisă celor 52 de prefecţi democ!'1aţi, el le comunica că, in
conformitate cu hotărîrea Consiliului F.N.D., Wl conrt:.inrua să-si exercite
'
funcţiile, rămînînd ca eti. să ţină legătura exdlusiv cu acest subsecre
tai1iat 8• Aceasta însemna că practic N. Rădescu a fost inlăturet de la
atribuţiHe Ministerului de Interne. Or_g�anele admin!i.strative local·e nu
indepHneau ordinele şi directiveLe decît ale subsecretarilartJUlui de stat
pentru prolll e mele administrative.
Intreaga dezn:llt� a procesului revolţionar din ţară a făoot posi
bilă la jumă·taiea lunii februarie chem&ea maselor 1a lupta nemij loc·ită
pentru înlăturerea reacţdunii din guvern 9 •
La mitingrul din Bucureşti de la 13 februarie 1945, în faţa sutelor
de mii de participanţi, în numele tuturor partidelor şi org.anizaţiilor de
mocratice Gheorghe Gheorghiu-Dej indlioa sarcina imediată a momentului
istoric : ,,Vă da lozinca : La lupta pentru aplicarea în practică a progra
mului de guvernare al F.N.D." 10• Aceasta reprezenta o chemMe la luptă
a maselor pentru rezolvarea imediată a problemei instaurării guvernului
democrat, condiţiHe istorice impunînd-o cu necesitate.
lngrustarea treptată a sferei de exercilbare a puterii reac�nii prin
pierderea controlului ei asupra marii majordtăţi a organelor admindstro
tive, înfăptuirea de către mase a reformei agrare, pi"in Ca!re ern lichidată
moşierimea, activ!itatea revoluţionară a maselor, au mCl["<lat izo[area com
pletă a majorităţii reacţionare din guvern, înlătuvarea căreia devenise
sarcina centrală a momentului istoric.
Pornind de l·a anall. i za multillaterală a si,tuaţiei poLitice din ţară,
de la posibilităţile reale exiistente pentru înlăturarea reacţiunii din gu
vern, Consiliul Central al F.N.D. în şedinţa din 2 1 februarie 1945 arăta
că, condiţia esenţială a victoriei consta în păst11aTea iniţi ativei, in adîn
cirea continuă a ofensivei maselor, îmbinată cu regruparea imediată a
forţelor, atunci cînd împrejurăi'Iile ar fi impus-o 1 1 • Cons·iJ,iul F.N.D. atră
gea atenţia organizării acţiunilor concentmce de Luptă impotriva reac

ţiunii, precum şi conjugarea acţiunilor din �ară, cu cele din intel"iorul
guvernului . In vederea realizăvii acestui dez!iderat s-�a stabilit poziţia
comună a nriniş1Jrilor F.N.D. pentru şeddnţa Consiliullru i de Mindştri din

seara acelleiaşi zile.

Miniştrii F.N.D. trebui,au să dezlănţuie un atac susţinut impotriWl
lui Rădesou şi să ceară în mod hotărît demisia lui şi a majorităţii reac7 Ibidem, fond 49, dosar 9269, f4ilia 233.
8 Arhiiva l&torică Cerut:.raJ.ă , fond Casa Regală, dosar 5/1944-1945, Li1a 229.
9 Chiar agenţilile străine de presă constaltaiu creşl;erela forţeloir dernocrart:ilce.
Astfel, agenţia Reurer, referindu--se la sLtuaţia ru..n România La jumătatea lmdi
febmlarie arăta : "Frontul Naţional DerrJiOCI'all: sporeşte in putere, in timp ce �
vernul este din ce în ce mai mult impărţi:t mtre dre.apta şi stin.ga, recurgind
la măsuri .poliţieneşti impotriva st.ÎIIl gjd ". (ArhiV'a C.C. al P.C.R., fond 49, dosal!'
9271, fila 421).
1 o "Scinteia" din 16 februarie 1945.
1 1 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 49, dosar 9271, fila 471.
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ţionare. A avut loc o pregătire minuţioasă a problemelor care trebuiau
ridicate, stabilindu-se totodată şi mindştrii care trebuiau să le susţină.
Astfel, R ădescu urma să fie făcut răspunzător de sabotarea legilor, pa
tronarea acţiunillor criminale şi singeroase, abdi,carea de la propriile 81Il
gaj.amente, incercarea de instaurnre a dictaturii personale şi dezlănţuire
a războiului civil. Se stabhlea totodată ca Gh. Gheorghiu-Dej , dr. P. Groz a
şi L. Rădăceanu să fie principalii acuzatori, ceilalţi mindşh'i avind me
ni:rea de a întregi şi completa interwnţi�le celor trei amintiţ i . Pentlru
reuşita acţiunii din Consild.rul de Mill!iştri s-a stabilit ca lupta miniştrilor
să fie susţinurtă printr-o largă campanie propag,andistJi.că ş: L int�nse ac
ţiuni de masă. ,,Nu depunem annele pină ctnd nu pleacă ��descu"
" 12 •
- spunea Gro2Ja la această şedinţă
In Consi:Hul F.N.D. a fost dezbătută şi o altă problemă principială
de mare î nsemnă tate.
In condiţiHe în care poziţia miniştrilor din guvern s-a întărit, cind
in majo11itatea problemefl.or discutate în Consiliul de Min iştri aveau cu
vintul hotărîtor, d eşi n umericeşte se aflau în minoritate, nu se putea pune
probLema demisiei lor din guvernul Rădescu , deoarece aceasta ar fi dus
la alcătuirea un'llli guvern rearcţionar omogen. Posturile din guvern tre
buitau păstrate şi dezvoltate . prin impunerea demisiei primului ministru
şi a celorlalţi miniştri reacţionari. Gheorghe Gheorgh:iJu-Dej spunea ia
acest consHiu : "AYem condiţiuni favOI"abile pentru a deschide focul.
I.n niai un caz nu punem chestiumoo demisiei noastre, ci punem ches
tiunea pl ecării lui din guvern şi a celorlalţi miniştri 13•
In seara zilei de 21 februarie 1 945 a avut loc şedinţa Consiliului de
Miniştri 1\ la oare mind ştri i F.N . D. în mod susţănut şi--au dezlănyuit
atacul îm potri V!a lui Rădescu şi a celorU.alţi miniştri reac ţionari. In de
curs de aproximativ trei ore, cit a durart şedinţa, reprezentanţii F.N.D.
au făcut un adevărat rechizitoriu împotniv:a reacţiundi din guvern în
frunte cu N. Rădescu. Problema principală, argumen tată de toţi -·mi
niştri democraţi, el'la demis 1a lui Rădescu şi a celorlalţi mdniştri reac
ţionari. Gh. Gheorghitu-Dej, care alăJtu:rd de P. Groza şi L. Rădăcoonu
a avut un roi hotărîtor in dem.asoorea mu:lltliJlateoolă a reacţdunii, în
I11umele întregii ţări spunea : "SoiiJUţia este demisia dvs. şi noi o vom
obţine" 15• Incercădle reacţdrunii de a determina demisia reprezentan�or
F.N.D. s-a lovit de dkzell!ia cu care au respins miniştrii dem�aţi
aceste propuneri

16 •

Desfăşurarea şedinţei ConsiHuilJui de Mindştri din 21 febr. a rel,ief,at
un fapt de extremă importantă. Guvernul format la începutrul lunii de
cembrie a încetat în mod practic să mali. existe. M!iniştll'li. i F.N.D. au de12 " Proces ver·bal al şodinţei Consi.lli:ului F.N.D. din 21 febr.
1945", in Ar
hiva C.C. al P.C.R., fond 49, dosar 9269, fdlia 222-227.
fila 226.
13 Ibidem,
1 4 Stenograma şedmţei ConsiHwui de Mălniş.bri din 21 febr.
1945, in Arhiva
C.C. al P.C.R., fond 103, dosar 8496.
15 Ibidem, fila 96.
16

Ibidem, fila, "49-50.
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nunţat public acordull încheiat la collSitituirea guvemulu1. Petru Groza
spunea : "Noi denunţăm acordul şi cerem domnului Prim Ministru,
care a oonstiuit acest guvern in baza unU!i. acord cu pall1id
i ele Liberal,
ŢăTănist şi F.N.D. să prezinte demisia cabinetULui" 17 •
După şedinţia Conshlilll'lud de Miniş•tni dtin 21 febrUiall'!i·e Consil�ul
F.N.D. a luat hotărl rea oa miniştrii F.N.D. să-şi continue acmvHatea în
depai"amentele respeohlve, fără a avea nici un M de contact cu preşe
dintele Consi1iului de Mlinilştri. Legăturile de sel"'Vioiu, precum şi cu cele
lalte departamente se menţineau numai prin vicepreşed intele ConsiLiului
- Dr. P. Groza 18• Deci, N. Rădescu a fost în mod practic inlă·turat şi
de la preşeddlnţi.Ja Considdulu
l i de Mindştmi, deşi in mod formal el continua
să deţină această funcţie.
După şedinţa din 21 februarie Rădescu n�a mai putut aduna nici
plenul consiliuJui şi nici comislia intermindsterială. 'Dimp de o săptămînă
- de la şedinţa din 2 1 februarie, pmă la demisila l'llli d�n 28 februwie nu a avut loc nici o şedinţă a ConsiHru1ui de Mdnilştri.
In şedinţa din 21 februaroie Răd escu a refuzat să demisioneze : "de
clar de �a inceput că nu demdsionez" - spunea el 1P. In faţa acestei si
tuaţii ofensiva dezlănţuită de mi111iştJrii F.N.D. trebuia întregită de pu
ternice acţiiWlli. ale maselor populare pe intreg cuprinsuil. ţării. Comite1rull
Centflal al P. C .R . a dat indicaţi.i organizaţidtl.or de p artid să organizeze
mari acţiuni de masă pentru a impune demisi!a majorităţii reacţionare
20•
din guvernul Rădescu
·

Ziua de 24 februarie se inscrie în istoria luptei maselor popul·are
pentru instau'l'lal'ea guvernulrui democrat oa 1liil!a din zilele cele mai im
21•
portante. In întreaga ţlară au avut loc manifestaţii uriaşe
La Bucureşti, Cra�ova, Caracal, Braşov şi in dl.te oraşe reacţiunea
a deschis focul îm potriva demonstl'an�ilor, dar aceasta n_,a inspă�mintat
masele popullare, ci le-a întărit voinţa lor de luptă.
Oa urmare a provocăr.ill.or sîngeroase ale reacţăunii, miniştrii F.N.D.
a u trimis o telegramă regelu·i în care cereau arestarea şi sancţionarea
vinovaţilor 22• Consiliul Centrel al F.N.D. a dat un comunicat prin care
se cerea "demiterea imedmă a lui Rădesou şi imediata lui arestare 23•
Mii de telegrame din toate cdl.ţurile ţării şi de la categorii sooilale dife
rite cereau regelui d emiterea lui Rădescu. ,,Cerem demiterea imediată
a guvemului condus de Rădesou, arestarea şi S1ancţi0111area v:inovaţlillor
răspunzători de masa�erul din 24 februarie 24 - -arăr\Jau muncitorii pe
trolişti. ConsilHul Judeţean F.N.D. Dolj cerea ,,sarncţionarea virn.ovaţiilor,
11 Ibidem, fila 10.
18 Proces verbal 81! şedinţEi Consdlduilui F.N.D. din

26 febr. 1945 în Arhiva
C.C. al P.C.R., fond 49, dDsar 9269, fila 228.
19 ArhiVIa C.C. al P.C.R.. fond 103, dosar 8496, fila 10.
2 a Arhiva Comit. Reg. P.C.R. Iaşi, fond 8, dosar 1245, fila 28.
21 "&inteia" din 26 februarie 1945.
22

23

Ibid.em.
Ibidem.

24 Arhiva lstoi'Iică Centrală, Fond
dosar 30/1945, �ila 9.

Casa Regală, Serviciul probleme
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î nlătu rarea guvernu lui Rădescu şi instauoorea la cinna ţării a unui gu
vern F.N.D.". Intr-o altă tJelegi1amă se arăta : "Personalul administrativ
şi d e bază d in Chestura Poliţiei laŞi cer e aducerea imediată la condu
cerea ţării un guvern F.N.D., s ingurul care poate salva ţara şi poporul" 25•
26,

Discursul ţinut de Rădescu la radio în sewa zil ei de 24 februwie
ce reprezenta un apogeu al roocţiona.rismului său, a provo cat nelinişte,
chiar i n cercmrile apropiate ale regellllli . De teama maselor popuLare în
suşi regele 1-a acu7Jat pe Rădesou de altitudinea "brutală", socotind că
nu mai poate ră mîne în funcţi'a de preşedinte al Cons iliu Lu i de Mi
niştri. Dair Ciere uri l e palatului, c:Mndu-şi. seamla că Rădescu nu � .poalte
rămîne în fr untea guvernului, nu eraJU dispus e a satisface cerinţele ma
s ellor şi au inceput pregătirile penrbru foTIITlmea unui nou guvern pre2'lidat
de B. Stirbey Slau dr. N. Lupu, guv em în oare majoritatea să fie deţi 
nută d e reacţiun'e .
Consildul F.N.D. şi miruiştrii democmţi trelruialll să ia atitudine faţă
de manevrele palatului şi sprijiniţi de lupta maselor să impună regelui
demisia lui Rădescu şi aducerea unud guvern demOOI'Iat.
In şedrinţa consil.Ji.ului F.N.D. din 26 februari.e 1 945 a fost stabilită
poziţ1a F.N.D . faţă de n oil e manevre ale .reacţiunii.

Se arăta că de la cercurile palatului nu se poate aştepta aducerea
la cirma ţării a u nu i guvern democrat şi că acesta ar putea fi instaurat
numai prin l u pta hotărîtă a maseloT. Totodată pornind de la o poziţie
realistă, fără a trece la atac1Wi directe împotriva monarhi ei, se sublinia
necesitatea de a se arăta regelui că activitatea reacţiuruii dusă ."sub
emblema regală " in eventU!alitatea continuărdi ei "ar putea să submineze
însăş i poziţia regelui" 27• Gh eorghe Gheo rghiu-Dej spunea la acest con
si liu că poporul, văzînd jocul monarhiei v'a acţio na în aşa fel inc i t ,, in
CUJrînd se vor ivi factori no i care vor amerri:n�a însăşi monaThia, dar
poate că atunci v.a fi prea tirziu. Să-i punem aceast ă perspectivă, să
simtă şi dinsul că-1 trec fiorii, căci noi nu ne vom da înapoi, dacă
vedem că monarhia e luată oa rm instrument, să dărrimăm acest instru
ment". Este evident că nu era vorba de o chemare la luptă împotriva mo
narhiei, ci de o preveni�re a ei, întlr-'lln mod ott se poate de categoric,
că masele nu vor . pennite petrarctări şi discuţii d e cUll ise, prin oare să
nu li se satisfacă dol eanţele .
In ConsiLiul F.N.D. se sublinia că . miniştrii vor trebui să arate că

f�eoare ceas al guvernului lui Rădescu comportă riscuri mari pentru
monm-hie . In acelaşi timp miniştrii F.N.D. trebU!iaiU să demonstreze re
g elui că ÎIIl cercările de a consti tu i un nou guvern cu majorittate rea:c
ţiollalră, vor d'lllce la ridiioarea poporului, oare-şi va im pune cu forrţa
guvernul democratic.

25 Ibidem, :fii:la 31.
I b idem, fond Ministerul Pll"opagam.dei : SelWioiul Presa inltemă
rotlat).
27 Proces verbal al şedililţei Consdcliwud F.N.D. clriln 26 febr. 1945,
C.C. aJ. P.C.R., fond 49, dO&aJr 9296, fila 234.
26
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La 28 feb ru arie Rădescu a fost n evo i t să demisioneze. Valul lu pte
lor revoluţionare au în lăturat reacţiunea din guvernul în oare ea deţi
nea majoritatea.
Perioada ce urmează ii ese caracteristică con centmare a tuturor for
ţelor pentru a impune un guvern democratic. Metodele de lupt ă au ră
mas în esenţă aceleaşi, veT>ificate de luptele precedente : demonstooţii
de masă, t elegram e de protest etc.
Instaurarea la 6 martie 1 945 a pdmului guvern democratic a fost
re7JUltatul lu ptelo r duse de masele popul:are la care o cnntribuţie în
semnată ş i.-a adus-o Frontul Naţiornal Democrat şi trimişii săi în guver
n�eJe ce au pre ce d at memol'abi�ul act al instaurării regimului d em o crat
popuil·ar .

LE ROLE DES MINISTRES DE F.N.D. DANS LA RtSOLUE
ETAPE DE

LA

LUTTE POUR POUVOIR

R e s u m e
Le presant martemel debaJt une periode hdstori.que tres courrt:e majs ·tres dm
portan.te pour lia lutte des forces revolutionnaires et democratiques ddrigees par
P.C.R. pour irnsta.ure:r un gouvernement democratique.
Le Bloc Nailiona.l-Democrn;bi.que, coaldtion paliot.i que qud s'etai·t realisee l e,
Jouim. de 1944 erutre le Parti Nooonal-Ubeo!"al, le Parti National des paysans, l e
Partii Social-DemoCI!'atique et le Parti CommUiniste Rou main en v:ue de IOOmmen
ce r l.Ja 1utte poul!' l'abol-i,tion de la dictature d 'Antonesou pour sO!Nir l a Roumani•e
de la guerre rantisovie ti que et pou:r une an.iance avec les pouvoirs allies da n·s
la lutt.e commJI.me contre L'Allemande hitlernenn c non corTeSpondarlent pas dans
des nouvelles conditiones de l'autom ne de 1944.
Apres la victoire de l'insurrection nationale antifasciste d'Aout 1944 la vie
poUtique de la Rouma.rni•e, e tairt dominee par la lutte des masses, populaia'es. des
forces revoLutionnaires diri gees pa:r P.C.R., pour la conquette defirntive du pou
voir politique pour l'instauration d' un e nouvelle ere politiqu('.
On avait engage dans cette lutte les ministres du regime qui representla.ient
les masses popula.irPs.
En Octobre 1944 s'esrt constitue le •Front National Democmtique par l'dn iti a.
tive de P.C.R.
Ce groupement pol�tique representlladt le Pa!rrtd Communiste Roumain, ne
Parti Socia.l-Democratique, les syndicats des travailleurs, Frontul Plugarilor, L'U
nion de lutte des travailleurs hongrois de la Romanie, etc.
Le F.N.D. etailt represente d-ans le goruvem.emen t pa�r N. Rădesou par le vd ce
Po!"esiodent du Conseille des mlindstres et ttois Slllseore
ll'
tai.l!'"eS d'etat. Les elemen t s
de F.N.D. dans le gOIUvecne.mernt quoique dl.s e:Laient minordrtadres repres�?ntaient la
plupart de pcuple.
On a mis aussi �e probil.eme de 1a OO!lStiltuoti.on d'un gouvernement democra
t.ique revoluillionnali.re reclaanee pa!I' peu!ple.
Ainsi, l'<lilllteUJI' releve la oontribution des ministres de F.N.D. dans la lutte
tre la reaction du gouverne dirige par N. Rădescu pour le remplacer par unE'
gouverne de F.N.D
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IDEEA DE UNITATE, INDEPENDENŢA ŞI SUVERANITATE
A PATRIEI IN PROGRAl\'IUL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
l\UREL LOGHIN

Intre problemele social-politice, care fac obiecrul unei ample analize
in Progmmun Part:Jidului Comunist Român, problemele istoriei patriei
ocupă un loc deosebit. Un interes aparte se acordă luptei pentru liber
tate, unitate naţională, i n depend enţă şi suveran i t ate, peormanenţă a isto
riei român ilor.
Partidul Comunist Român consideră problemetle istoriei naţionale
ca un domen i u de însemnătate cardi nailă în înţelegerea misiunii actuale
a naţiu n i i n oastre, în procesul edifică•ri i orîn duirii social iste. In acest
sens, subl i n iem faptul că niciodată în trec-ut, problemele istoriei pa
triei, istori<a ca ştiinţă şi mi j loc de eduoatre a maselor n-au ocupat o
pondere atît de mare in preocupări[e partidului şi s t atului, n u au fost
abordate cu atîta consecYenţă ca în ultimul deceni u . momentul culme
constitu indu-1 Congresul al XI-lea al P . C . R .
Programull P . C.R. este străbătut d e i d eea conti nuităţii şi dezvol
tăt·ii permanente, m ereu ascendente, a poporului român pe aceste me
leaguri, ş tiut fiind faptllll că, [a baza constru il'ii noii orînduiri în ţara
noaskă, stă tot ceea ce au creat mai ,-aloros pe plan mate1,i1al ş i spiri
tual îna>i nt:Jaşii noştlri. Acest fapt este sublini'at în raportuil. la cel de al
XI-lea Congres al P.C.R. în oare se wată că �marile realiză·ri ob�inute
demonstrează j usteţea polii.<ticii marXJist-lleniniste a partidiU.lud. nostru, fap
tul că el a pornit de la realităţli.le concrete i storice, sociale şi naţionale
ale ţării noastre, găsind căile cele mai potrivite pentru î naint•area vic
torioasă pe cal,ea făuririi orîndu1Ti i sociale noi" 1•
Progvamul oferă o \iziune largă asupra istoriei patriei , pri n sub
linierea consecventă a raporturilor dintre f·actorul i ntern şi cel extern,
dintre factorul so ci•ail şi naţioll'al. Evoluţia poporului român este înca
dretă organic in conteXibul internaţional, european şi mondilal, eviden
ţiindu-se bogatele sale tradiţii internaţionaliste.
, Nlicoaae Ceauşescu, Raport la cel de al XI-lea. Congres al Partidului Comu
nist Român, Editura politică, Bucureşti, 1974, p. 103-104.
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Intreaga istorie a poporului român este înfăţişată in Programul
P.C.R. ca istoria unor neconten�te lupte de cLasă, a bătăl.iilor pur!Jate de
masele popuLare pentru libertate, implinirea marilor noastre idealuri
de unitate, independenţă şi suverooMate naţională. "lncă de ia apariţia
primelor formaţiun i statale româneşti, luptele maselor popuiliare impotriva
exploatări i feudale au fost strins împletite cu luptele impotriv·a domi
naţiei străine. Această pali"'tioularitate specifică şi-a pus amprenta asupm
intregii evoil.uţii sociale a României, asupra feluluri. de a fi şJ de a gindi
al poporului român, asupra însuşi destinului său istoric caraote'I1izalt prin
luptă hotărîtă, plină de sacrificii pentru libertate şi unitate,�pentru dreptul de a fi stăpîn in pTOp.!'ia ţară" 2 •
, '.
Cu îndreptăţit temeri se subliniază in P·rogramul P.C.R. Concluzia
ştiinţifică ma!rXist-leninistă după care dominaţia străină, ştJirbirea sau
pierderea suvernnităţii şi independenţei afectează gmv dezvolta·rea eco
nomică-socială a popoarelor, evoluţia generală a societăţii pe trepte su
perioar-e. Totodată, istoria lupteil.or popo:rului român demonstrează cu
putere adevărul fundamental, consemnat in Programul P.C.R., că jugul
asupririi st·răine poate f.rina sau intirzia pentru un timp evoluţia un ui
popor, daT n u poate împiedica realizarea aspiraţiilor sale aegitime - cu
cerirea Libertăţii şi unităţH, a:sigurnrea progresului social - dacă el este
hotărît să lupte pînă la capăt cu fermitate şi eroism. Experienţa listorică
aiTată că nimic şi nimeni nu poate anihila acţiunea inexoMbilă a legilor
dezvoltă•rii sociale 3• Istoria noast!Tă confirmă in mod convingător va1abi
litatea legică a acestei idei. CîteV1a mari momente, in care conştiinţa de
sine a poporului român s-a afinnat in mod decisiv pentru istoria sa,
sint evocate de Program ca cele mai e!locvente argumente şi puncte de
spf'ijin, pentru aspiraţiile de astăzi ale Partidului Comunist Român şi
poporului nostru. Astfel, re.fe.r:i.ndu-se la condiţiile istorice ale feudalis
mului şi asupririle străine, in Program se arată că acestea au făcut ca
organizarea politică a poporului nosrtru să nu se poată realiza in cadrul
unui singur stat, ci in trei state româneşti : T11ansdllv·ania, Ţar"a Româ
nească şi Moldova, care au dus timp de veacuri o viaţă politkă separată.
Cu toate acestea, idealw înfăptuirii unităţii poli<ti oe, a unirii statelor ro
mâneşti feud:ail.e intr-un singur stat, a constituit obiectivul politic funda
mental al principalilor domnitori ai românilor. In ciuda fărimitării feu
dale, ideea de unitate a românilor a călăuzit permanent acţiunile poli
tice ale poporului nostru. Ea se sp!Tijinea pe străvechi şi solide temelii :
comunitatea de origine şi limbă, omogenitatea structurii economice, so
ciale şi cuil.turale, a intregului teritoriu locuit de români, conso[idată de
legăturile multilateTale dezvoltate de-a lungul secolelor intre toate pro
vinciile româneşti. Rezistenţa impotriva pericolului stră,i n, manifestată
permanent, sub o formă sau alta, explică menţinerea ţări.Jlor române ne-

2 Programul Partidului Comunist Romdn de fdurire a societdţii socialiste
multilateral dezvoltate şi înaintare a Romdniei spre comunism, Editura politică.
Bucureşti, 1975, p. 29.
3 Ibidem, p. 30.
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o cupate , dependen te dar nu desfiinţate, păstrîndu-se i nte gri tate a terito
r1ală şi organ•izarea de sine stătătoare 4 •
Prima unire înfăptuHă de Mihai Viteazul s--a înscrrns pentru totdea
una cu litere de aur in istoria poporuil.ui român. Acest act a devenit
un simbol în sufleţitor pentru toate generaţiile care au militat pentru
realizarea statului naţional unim român, un ex:emplu de abn egaţie şi
eroism pentru gen eri"aţ iile de astă2'li. Chlar- dacă opera luri Mihai Vi teazu l
n...a fost du rab illă , datorită unor cauze interne şi externe nefavorabile,
ea a constituit un în•ffirt exemplu şi un imbold în lu ptele pentru liber
tate ş i unri.tate naţi<mall.ă , OOI1e au urrmat în veacurile următoare. AŞJa
cum se sublini•az ă, pe bună drepilalte, în Progmmul P.C.R., revoluţia
de la 1 848 "a dat un puternic impuh. creşterii conşti in ţei de sine a
poporului român, a exprimat hotăTîrea molldovenilor, muntenHo:r şi tran
silYănenilor de a sfărrima vechile reiliaţii feudale, de a des chide calea
noii orinduiri , de a făuri unitcrtea naţională în cadrul fronti erelor unuia
ş.i aceluiaşi stat, de a inamta neabătut pe drumul progr-esuil.ui şi demo
ornţiei " 5• Dar, cerin ţele obiecirl.ve şi asp:imţilile virbale we poporului ro
mân nu a.ru putut fi înfăptuite în an.rul 1 848, datorită slabei dezvoltări
a noilor forţe sociale, lipse i lor de ferrnitarte şi consecvenţă politică,
lipsei unui progmm. c1ar de schimbare sooial.ă, precum şi împotriVlirii
forţelor retrogrnde inrberne , coalizării acestol"la ou reacţiunea internaţio
nală, fapt concretizat în in�ţia arrnraJtă a imperiilor străd.ne.

Insu:ffi.eţitorul ideal nraţioil!ail. al unirii politice a românilor avea să
fie parţiral împlinit în ianuarie 1 859 prin acţiun e a hotărîtă a întregului
popor. Unir-ea Munteniei şi Moldovei sub domnia luminoasă a lui Ale
xandru Ioan Cu za , reprez'.intă - aşa cum consem nează Progi'Iamul P.C.R. 
ridicarea pe o treaptă superioar-ă a luptei de el iberare naţională, a miş
cării revoluţionm·e a maselor muncitoall'e pen tru d re p tu ri şi lib ertăţi
sociale 6•
In perioada de după prima Unire, ideea independenţei de stat a con
centrat spiritele cele mai luminate şi cutezătoare ale naţiunii, a călău
zit activitatea principală a tuturor grupă rilor sociale, politice, a perso
nalităţil or de seamă. Pr o gresel e în regi strat e în toate domeni ile de acti
vitate devendseră incom pati:bille cu anacronismul suzeranitătii turcesti si
pr-otectoratul puteriloc europene. In această peri oad ă se m a� rizează to ate
condiţiide pentru înlă1Jurerea stăpînirii străine şi procLamarea indepen
denţei ţării 7•
Infăptukea acestui ideal naţion al a devenit posibilă in conjunctura
favorabilă creată de l'idioarea la luptă a popoarelor di n Balcani şi izbuc
nirea, în prim ăvara anului 1 877, a războ iului ruso-turc, în care a intrat
şi România ca alirat al Rusiei. �,Rezultat al lu ptei eroice a arm atei ro4 G. Zaharia, M. Muşat, Lupta pentru independenţă şi unitate statall! - permanenţă a istoriei poporului roman, in .,Anale de istorie", 1/1975, p. 59-60.
s Programul P.C.R. . . . p. 32.
6 Ibidem, p. 33.
7 Mircea Muşat, Constinuitatea luptei poporului roman pentru inaltele idea
luri de libertate sociall! şi naţionalll, Editura politică, Sucureşti, 1974, p. 28.
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mâne impotriva imperiuilui otoman , al voinţei fern1e de libertate şi nea

tîrnare a poporului nostru, care şi-a dovedit încă odată marea capacitate
de luptă, oonsemnează Programul P.C.R., - dobîndirea !independenţei
naţionale a dat un nou şi puternic imbold dezvoltării economice şi so
cioa:le a ţării, a exercitat o profundă inriudre asupra intregii evoiuţii
istorice a României pe drumul progresu.lud social, a penn is afirmatt"a
tot mai viguroasă a poporul'llli nostru ca naţirme de sine stătătoare" 8•
Eliberindu-se de sub domilnaţia otomarn ă, Români-a şi--a dobindit egali
tatea j uridică cu toate s1laitele suv&aJne.
Dobindirea independenţei naţionale însă nu tncheia, desigur, pro
cesul luptei progresi'ste a poporululi nostru pentru indeplii.n[rea ' i.<;lealu
rilor sale naţionale. Această slirtuaţie oferea condiţii propice coiitinuării
pe planuri superioare a luptei tuturor forţelor sociale şi .politice înain
tate ale poporului pentru înfăptuirea uruităţii naţionale dep!l.ine. In toaJtă
perioada de după 1 877, poporul nostru a situat în primul plan al acti
vităţii sail.e pollibice problema unirii intr-un singur Slbait a tuturo!I' pro
vinciilor locuHe d:e românii, ai:IJate sub dotminaţia străiină..
In centruil luptelor politice conSOOl'lalbe împlinirii idealulrui desăvîr
şirii unificării statului naţional !lomân s-a afilat mişcarea muncitorească
şi socialistă, partidul politic al clasei muncitoare creat în anul 1893. La
sfîrşitul seco�ulul trecu t şi in primele deoorui i aJle secoluLui nostru, pro
leta:riatul, sociaHştii, intregul nostru popor a acţionat cu fermitate pen
tru unirea Trans.hlvaniei cu România. "Legităţile dezvoltării istorice im
puneau cu stringenţă, se arată în Programul P.C.R., încheierea proce
sului de fonna:re a startelor naţionale afLate sub dominaţia marilor
imperii dlin Europa. In mi şClall"E'a popoarelor europene pentru autqdeter
minare naţională şi scuturaT€'a dominaţiei străine se încadrează şi lupta
maselor populare din R omânia şi din celelalte teritorii româneşti a!late
sub domina ţ i e străină, pentru formarea statului naţional român unitar" 9 •
In condiţiile primului războii mondial imperialist, care a adincit şi
mai mullt contradicţiile societăţii capitaliste, ideile nobile proclamate
de Marea Revoluţie Socialistă din Octomb1ie,
îndeosebi sublinierea
"dreptului popoarelor la allltodetemliina:re" şi la "desfiinţarea tuturor
privilegiiJ.or şi a ingrădi·rilo't' naţionale", au fost imbrăţişate, cu că!ldură,
de către popelrele Cla!re se aflau sub asuprire străină, printre care şi po
porul român.
Unirea Transilvaniei cu România a insemnat infăptu1rea firească
a năzuinţelor secuJ.are de unitate a poporului nootru, a visului pentru
oare au il:uptat şi s-au j ertfit nenumă'I"arte genemţhl de înaintaşi, impli
n�rea neceslităţii obiective a însăşi dezvoltării isoorice 10• Un adevăr isto
r1c de inconrtestabHă semnificaţie, sublini!art de ProgNliinrull P.C.R., este
şi acela că ,,realiwrea acestui dezide!r'at istodc vdtlall a fost rodul luptei
maselor largi popula�re, a muncirtorimii, ţărăiJllimii , inrtelectualităţii, a
cerouTilor inadntate ale b1.11rgheziei, a principalelor clase şi pături ale
B Programul P.C.R;,
9 Ibidem, p. 37.
1o

• • .

p. 34.

M. Muşat, op. cit., p .. 50.
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societăţid, opera intregului popor, a int�egii naţiuni 1 1• In urma eveni
mentului de import<mţă istorică epo cailă , de la 1 Decembrie 1 9 1 8 , Româ
nia a intra't intr-o nouă e1Japă a dezvo l tări i sale economice, sooiale şi
politice . In aceste cOIIl di ţii , după cum apreciază Brogll"lamul P.C.R., in
ţara noastră au loc schimbări profurule in dezvoltarea economică şi so
ci•ală, se naşte o \'Îe efervescenţă politică, m centrul căreia un rol tot
n11ai important joacă clasa munci.toa.re, clasa cea mai avan sată a so 
cietăţii 12 •
In contextul prof undelor mutaţii şi a coniriguraţli.ei lumii de la sfîr
�itu:l primului război mondtiw, s...1au produs şi in ţara noost:u'ă importante
s c him bări . Desăvirşireq un�ităţii s1atale "a creat condiţiri pentru ridica
rea ni·velului de ciV'i.H zaţi e al ţării ; in decendill:e oare au urmat, econo
mia şi viata cultural-şti inţifică au cunoscut o însemnată dezvul:tar'e.
Totuşi, datorită faptul u i că la drrna s tatulud s-a aflat, in continuare,
burghezia - care a folosit uni·rea pentru consolidarea poziţiilor sale de
clasă, - mari�e probleme aU:e progresului societăţii noastre nu au putut
fi roezo:lvat e in in tregim e " 13•
Burghezia românească , neconsolidată, impăr�ind puterea economică
şi politică cu moş i erimea, este nevoirtă să facli, încă d�n a doua jumătarte
a secolului al XIX-lea mari concesii burghe2Jiei străine, care acaJpall"'ează
pri ncipalele ramuri ail.e economiei naţionale. ,,Paralel cu transformarea
ţării într-o sursă de m ateri i prime ieftine ş i o piaţă de desf.acere pentru
capiWul şi trusturile străi ne, acestea dobi ndeau , pe măsura consolidării
po2Jiţiilor ior economice, posibiHtatea de a-şi jmpune Yoinţa irn politi ca
internă, ştilrbind independenţa şi SU\"'erlan�ltlatea ţării" 14•
După cum se arată in ProgramuJ P.C.R. , incepin d din an ii 1 938,
1 939, se Jnte'l1sifică penetraţia econ omi că , poUtică şi miJit,ară a Germa
niei hitleriste in Romfmila. Po:J,itdca de cedare şi oapitulare in fa ţa Ger
maniei pe plan internaţ ional , cit şi politi ca an tinatională a cercul"'i l or

celor mai reac ţion are din România, i nstau rarea didaturii militaro-fas
ciste, in septemb rie H l40, au deschis calea aservi-ri i complete a ţării
noastre de că tre Germani•a h i tl eristă. A in ceput cea mai neagră peri
oadă din is tori'a modernă a României 15• In aceste împrejurări vitrege,
in vara anului 1 940, puterile fasciste aveau să ne impună Dicbatui de
la Viena, oare a incă�cat grav independenţa şi suverani1atea naţională .
A unnat, după cum se şti e , apoli, invadarea ţării de către trupele ger
mane v enite ca "instructori", în octombrie 1 940. Situaţia c reată impu
nea unirea tuturor forţeloc progresriste ale naţiunii pentru redobindirea
independenţlei şi suveranităţii naţion�e, impunea 1upta nearuţătoare im
potriva fascismului.
In acest moment de grea cumpănă pentru f.iinţa noa!Sitră naţională,
a fo st orgaruiz·ată, srub conducerea P.C.R., o puternti.că m1şoa.re de rezis -

1 1 Programul

P.C.R. . . . p. 37.
Ibidem, p. 39.
13 Gh. Zaharia, M. Muşat, op. cit., p. 61il
14 M. MUşat. op. cit., p . 30.
15 Programul P.C.R., p. 45
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tenţă impotri va fascismului, mişcare care a cupri ns intreg pQiporul , cul
minind cu insurecţia din august 1 944. Infăptukea .i.n surecţiei naţionale
armate, antifasoiste şi anti.imperli.raliste din august 1 944 reprezintă, cum
se ştie, un moment hotărltor pe calea refacerii fruntall'liilor ţării, a re
dobîndird.i independenţei şi suveraruităţii Românriei. Evenimen tele din
august 1 944 au determinat o cotitură mdicală in destinele Români ei ,
au con du s la înfăptuirea ceilor marl. inall.:be idealuri de Wlli.tate , indepen 
denţă, suvel'anitate şi drep1lalte socială spr·e care au aspi!'lat şi pentru
care au luptat patll'lioţi luminaţi, forţele progresiste all.e naţiunii noastre.
Insurecţia a constituit î nceputul unei nod epoci de profunde transformări
revoluţionare în toate domeniile de acbivti.tarbe, o epocă a cucerfHi de
pline a independenţei şi suvertan.ităţii naţionale a României. ln - acelaşi .
timp, P.C.R. s-a preocupat, intens de organizarea eforturilor intregului
popor român pentru susţinerea frontului antih itlerist. "Totul pentru
front, totuJl. penrtru victoii"Iie ! " a fost ch emarea oare a însufleţit inrtreg
poporul in lupta pentru infringerea de:ffirn.ti.tivă a Germandei na�ste.
Punînd mai preSIUs de orice interesele nJaţionale, P.C.R. a condus
cu fermitate lupta pentru libertate, independenţă şi suveranitate naţio
n�dă. In condiţiile înfăptuirii cu succes a operei de edificare a so cial is
mului, in condiţirile afirmării tot mai puternice a României pe pl an in
ternaţional se continuă, prin bogata şi susţinuta activitate a P.C.R. şi
a statului socialist român, lupta generală a poporului nostru atît pen
tru promovarea consecventă a intereselor sale sociale şi naţi onale, cit
şi pentru crearea în lu me a unui cUmat de pace şi înţelegere între state.
România socialistă acţionează cu hotărîre pentru colaborare şi cooperare
între state, pentru asigurarea securităţii, respectarea libertăţii, indepen 
denţei şi suveranităţii fiecărui popor.
Cum este cunoscut, în centrul activităţii externe a partidului şi sta
tu lu i nostru stă colaborarea cu toate ţările socialiste. Român.ti.a socia
listă acţionează totodată pentru ampJific.a:rea rffiaţi!ilor sale cu ţările în
curs de dezvoltare, cu statele oore luptă pentru dezvoltarea lor independentă, cu toate statele, indiferent de odnduirea lor socială .
·

·

Partidul nostru miLitează cu hotăr-ke pentru instaumrea în lume a
unei noi ordini economice şi poLitice mnndiale, a democratizării relaţiilor
internaţionale, a elabocării unor noi norme de drept intern,aţional, cores
punzător schimbărilor produse în lume. "Noua ordine economică şi poli
tică internaţională presupu111e , sublin.ti.ază tovarăşllll NicoLae C C�au şes cu în
Raportul la Congresul al XI-lea al P.C.R., înlăturaxea hotă'l'î,t ă a vechi
lor relaţii de inechi<tate, a asupriTii unor popoare de către altel e, impune
l ichidarea politicii imperli.:altiste, colon.ialliste şi neco[nnli.ail.iste. Se cere rea

lizarea unor rela:ţili. ba�a.rte pe dephlna egalitate in drepturi între toate
naţiunile lumi.i, pe respectaTea dreptului fiecărud. popoc de a f<i stăpîn
16•
pe bogăţiile naţionale, de a decide in mod suveNID asupra folosirii lor"
Pri n victoria revoluţiei socialiste şi edi fi ca'l'ea cu succes a n, oii orinduiri
16

N icolae Ceauşescu, op. cit., p. 34-35
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sociale în patria noastră, poporul român, a înfăptuit nu numai o operă
de importanţă istorică n aţionaJl.ă, ci prin aceasta a adus totodată şi o în
semnată contribuţie la lupta forţelor revoluţionare de pretutindeni pen
tru libertate şi progres socjal, la aauza oonsolidăr1ii ,sociailii. smulrui în lume,
la creşterea prestigiului şi influenţei sale asupm dezvoltării sociale con
temporarne 1 7 •
Realizarea Programu[u·i P.C.R. va ridica societaJtea românească pe
noi culmi de civiil.izaţie şi progres, va spO!ri bunăstarea mat�1ală şi spi
rituală a întregului popo!I", va co:nsoHda locul Român�ei în ma>rea famill ie
a statelor socialiste, în ansamblul mondial. Aceasta va determina o creş
tere a contribuţiei ţării noastre la sporirea prestigiului socia.Hsmului în
lume, la stabilirea unei noi orddni economice şi politice în reLaţiile Îillter
nraţional.e, la asdgurarea unei păai waini'ce, favorabilă dezvoltării luptei
popoarelor p entru independenţă şi suveooil!itratea naţională. Readucerea
pe prim plan a mari:lor momente oaii'e evocă lupta oonsecventă a po
porului român pentru uni:bate, independenţă şi suvei1all11ÎtBJte naţională,
consemnarea în Prog·ramul Parllidului Comunist Român şi interpretarea
loii' din perspectiva obiectivelor prezente este o nouă şi edocventă demon
strare a politicii ştiinţifice a partidului nostru de dezvoltare a istodei
pa.trieti în lumri.na celei maO. noi şi avansate vJziunri a continuităţid şi

innoiril.

L'IDEE D'UNITE, D'•INDEPENDANCE ET DE SOUVERAINETE
DE LA PATRIE DANS LE PROGRAMME
DU PARTI COMUNISTE ROUMAIN
R e s u m e
L'auteur releve les preoccupations theoriques du Parti Communiste Roumain,
qui considere que les problemes de l'histoire nationale ont une importance car
dinale pour la comprehension de la mission actuelle de notre nation, dalns le
processus de l'edificattion de l'ordre socialiste.
Ensui.te, on dnsiste sur l'ddee de conrtdruuăJte e<t de developpement permanent
du peuple roumain dans l'espace carpato-danubien. C'est ainsi que prend re
lief la vision Iarge, scientifique du Programme du Parti Communiste Roumain
sur l'histoire, sur l'idee d'unite, d'independance et de souverainete de la Patrie.

11 Programul P.C.R . . . . ,

p. 64.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

DOCUMENTE

MARTURII PRIVITOARE LA ACTIVITATEA
CAMINULUI CULTURAL ŞI A UNIVERSITAŢII POPULARE
DIN UNGURENI - BOTOŞANI (1927-1947)
IOSIF

NAGHIU,

C.

CLOŞCA

Activitatea cultural-educativă de masă la sate in perioada interbelică a cu
noscut preocupări sporadice dar mC'r i t orii mai ales pentru faptul că ele sint a/tri
buite in genere nnor intelectuali entuziaşti, animaţi de dorinţa sinceră de a con
tribui la răspîndirea cunoştinţelor şti i nţi fi ce , cuLturale şi practic-gospodăreşti in
rîndul maselor.
Folosind modalităţi diferite, coresp u nzător cu posibilitătile epocii, iniţiatorii
şi organizatorii de acţiuni culturale in mase au reuşit cu succes să antreneze in
unanimitate sătenii la diversC' act ivită ţi menite să le îmbogăţească cunoştinţele
despre lume şi viaţă, despre lucrul pămîntului etc .
O vastă şi meritorie aclivitate în acest domeniu a desfăşurat-o Căminul eul·
tura! şi apoi Universi tate a populară din Ungureni - Botoşa ni, despre care Mihai
Sadoveanu s:cria în ar ti.colru l Paştile b lajin ilor sau găocile d e ouă ale profeso
rulu i Eu9en D. Necul a de la Ungureni, pub1icart în .,lnsemnăd ieşene" d.Jin H
aprilie 1936 UJrmă·toa.rele : ,.A.otun n ouă aJild, in ma:r.tde 1927, Ull1 om oare nu a făout ş
nu face poli•t:că, Eugen NkoLau, profesor de pedago gi e la Semin1aJrol «VeillÎlaimilr
Costache» din Iaşi, a ince p-ut o aot1V':ita.te dintre -cele 'mai c<iru:date. A creat ir
satul său natal Ungureni din ţinutul Botoşani, un Cămin Cultural. Scop : ridi
carea culturală şi economică a ţăranilor din regiune, dublată de o experienţă so
cial-pedagogică pentru determinarea metodelor de activitate la sate . . . " .
Desfăşur'înd o activitate pe ci-t de cuprinzătoare pe atit de meritorie, cămi
nul cultural din Ungureni s-a ridicat prin forţe proprii, fără nici un sprijin dir
aLtă parte. A intreprins acţiruni greu de realdzat :pe atUJruoi d e nn modest cărnd[
cultural din mediul sătesc. A folosit pentru prima oară filmul, audiţia la radie
a lu ptat pentru emanciparea economică şi cultural-ştiinţifică a ţăranilor de p
aces te meleaguri. Activitatea şi succ esele sale erau de i nvidiart;.
Conducerea căminului a stăruit in a-şi menţine independenţa faţă de alt
societăţi sau instituţid culturale cenkalle. La 1 5 decembri e 1933 Fundaţia a invi.ta
căminul de la Ungureni să se afilieze organizaţiei centrale a căminelor culturalE
Sfatul Căminului a hotărît să nu se afilieze Fundaţiei culturale, ci să devină Uni
versitate populară. Era riscant ca un cămin cultural să nu se afilieze Fundaţii101
conduse de Dimitrie Gusti şi patronate de rege. La 24 martie 1934 Fundaţia seri
Căminului din Ungureni : "Luind cunoştinţă de mult intens:a activitate, pentr
care vă aducem calde şi meritate laude, vă rugăm a ne comunica de indaltă dac
acel Cămin mai este afiliat Fundaţiei" Sfatul Căminului nu s-a grăbit să se afi
lieze. La 29 martie 1934 Sfatul Căminului a hotărit să rămînă cu totul indepen
dent. Nu este însă exclusă posibililtatea cit mai largii colaborări cu Fundaţia. :
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foarte probabil că acest conflict cu Fundaţia a contribuit la accelerarea lucrărilor
pentru trecerea la o nouă formă de organizare.
La 23 septembrie 1934 un număr de 2 1 2 membri au semnat actul constitutiv
şi statutul Universităţii populare din Ungureni, fiind prezent şi un magistrat de
la Botoşani. Universitatea populară din Ungureni devine astfel persoană juridică
autonomă. N-au fost membrii toţi locuitorii, dar Universitatea populară a acti
vat pentru progresul .tuturor. Se poate vorbi şi de o activitate ştiinţifică, pentru
că au cules folclor local, au colectat obiecte pentru muzeu, au colecţionat foarte
multe documente vechi şi noi, au pus bazele unei arhive fotografice (peisage, per
soane, aspecte ale vieţii rurale), au cerut contribuţia populaţiei pentru elaborarea
genealogiilor, pentru culegerea datelor istorice. Au alcătuit foi personale ale mem
brilor. Era la Ungureni şi un centru experimental pentru educaţia- adulţilor.
Căl'l1inul din Un�i a publicat "Buletillm.t� cămilnulru..i cultocal Unerureni:'
',
şi a elaborat un plan editorial, care însă nu s-a putut realiza.
.
Arhiva Universităţii populare a fost dusă la Craiova, unde însă s-a distrus
o bună parte. Tot ce a rămas se păstrează azi la Arhivele Statului din Iaşi.
In urma marilor prefaceri dtn ţara noastră, de după 1944, Universitatea
populară din Ungureni, cu forma sa de organizare şi cu planurile de perspectivă,
nu mai corespundea şi de aceea în şedinţa de la 25 martie 1948 consiliul de con
ducere al Universităţii a hotărît desfiinţarea acestui aşezămînt . S-a încheiat atunci
o experienţă pedagogică importantă.
Căminul din Ungureni s-a bucurat de mult prestigiu. In 1929 s-a plănuit
pentru zilele de 26 şi 27 octombrie un Congres Naţional de cultură populară sub
preşedinţia lui Nicolae Iorga. La acest congres trebuia să colaboreze : 1 ) Ateneul
Român din Bucureşti, 2) Centrala Caselor Naţionale din Bucureşti, 3) Ateneul
din cartierul Tătăraşi (laşi), 4) Căminul de la Ungureni. Din motive pe care nu
le cunoaştem, nu s-a mai putut ţine acest Congres.
Vechiul cămin şi vechea Universitate populară din Ungureni este o pagină
luminoasă de năzuinţă, de luptă pentru educaţia adultului. In legătură cu aceasta,
Vasile Pavelcu scria în 1 937 : "Undeva departe de zgomotul oraşelor, de zbuciu
mul pasiunilor omeneşti. acum zece ani, s-a înfăptuit Ulil gînd luminos, s-a in
trupat o idee socială, ideea aceasta s-a numit .,Căminul cuLtural din Ungureni,
astăzi "Universitatea populară" (Vremea şcolii X, 1937, p. 153).
La 21 mai 1967 s.:au sărbătorit la Ungureni 40 de ani de la înfiinţarea Cămi
nului culbura:J. din Ungnu.,eni. La 8 iam:Uiarie 1971 a fost reînfiLnţa.tă la Ungureni
Universitatea populară, în cadrul căreia se ţin cursuri pe care le consideră azi
necesare oamenii muncii.
Străduinţele harnicului profesor Eugen D. Neculau care a iniţiat şi condus
acest cămin cultural au fost răsplătite. Iată documentul oficial.
Decret
privind conferirea ordinului "Meritul Cultural" clasa a II-a profesorului
Eugen D. Neculau. Pentru activitate îndelungată şi merite deosebite în domeniul
educaţiei cetăţeneşti a oamenilor muncii de la sate, cu prilejul împlinirii virstei
de 70 de ani. Consiliul de stat al Republicii Socialiste România decretează :
Articol unic. Se con!eră ordinul "Meritul Cultural" clasa a II-a profesorului
doctor pensionar Eugen Neculau din municipiul Iaşi.
Preşedintele Consiliului de Stat
Nicolae Ceauşescu
Bucureşti, 17 noiembrie 1971.
La Arhivele Statului din Iaşi se păstrează registrul "Căminul cultural Un
gureni, Corn. Ungureni, jud. Botoşani - Registru de activitate. In acest registru
este consemnată activitatea întreprinsă pe plan cultural de la 25 martie 1927 pînă
La 25 Inail'tie 1936. "Am sords acest re�tru au răbdarea pe oare mi-a dat-Q dra-
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gostea penku mişcarea C'Ulturală de la Ungurend ". Alexan;drru D. Moişin, [nvăţător,
Iată cwn decurgeau şedinţele :
Şeză.toarea 1-a, 1927, martie 25. (Orele 3-4 p.m. La şcoo.la Sapoverui).
1) Dl. Al. Moisiu citeşte din reviste şi ziare veşti din ţară şi străinătate.

2) Dl. Eugt>n D. Neculau vorbeşte despre "Foloasele învăţătorii".
3) Se împart cărţi.

4) Se discută necesitatea unei băi publice,

Şezătoarea a 2-a, ,J927, ITIJaTiti.e 31, (Orele 4-6 p.m. La şcoala Sapoveni).
1) Dl. Al. Moisiu comunică ştiri din ţară şi străinătate.
2) Dl. Gh. AmăutJu ţine o liectJie de :istorie, .. Răz.boh1� cel Malre".
3) Se împart exemplare din "Cultul eroilor",
a 3-a, 1 927, aprilie 10. (Orele 3-5 p .m. La şcoala Sapove:ni).
1) Dl. Al. Moisiu comunică ştiri din tm"ă şi străinătate.
2) Dl . Vasile 1. Arnăutu ţine o lecţie de religie "Schimbarea calendarului".
3) Se împart calendare pe 1928,

Şezătoarea

Şezăt.oarea a 4-a, 1927, aprilie 16. (Orele 3-5 p.m. La şcoa.Ia Sapoveni).
1) Dl. Al. Moisiu comuni--:ă ştiri din ţară şi străinătate.
2) D-ra Natalia 1 . Arnăutu ţine o lecţie de geografie "Hotarele ţării noastre".
3) Se împar.t cărţi gratuit.
O altă formă de activitate la Căminul cultural din Ungureni.

Spectacolul cinematografic (20-23 mai 1927).
Filmele : 1) Sosirea generalului Badoglio, vedere.
2) Balaurul, comedie în 5 acte.
3) D'ale zilei, comedie.

27-30 mai 1927
l''ilmele : 1 ) Inmormintarea lui Carusso.
2) Artiştii împăratului Napoleon, dramă în 6 acte.
3) Cursa după milioan<', comedie în 2 acte.
1 1-13 iunie 192'i'
Filmele : 1) Cu aeroplanul....,ee ste cascada Niagara.
2) Cei trei sentimentali, vodevil în 5 acte.
3) Eroul comediei.

17-18 iulie 1927

Filmele : 1) Teodora, dramă istorică în 9 acte.
2) Milionar pentru o zi, comedie românească în 2 acte.
La şezătoarea din 20 iulie 1927, d upă informarea politică şi după conferinţa
despre "Bogiiţiile ţării noastre", se împart exemplare din Buletinul Căminului.
Este vorba de Buletinul ciiminului cultural Ungureni, Comuna Ungureni, judeţul
Botoşani, anul 1, nr. 1 , aprilie, mai, iunie 1927. Eugen D. Neculau scrie articolul
"Din experienţă", din care cităm "Rostul căminului cultural este să ridice satul
la o viaţă intr-adevăr activă şi conştientă. Intunericul ce domină la sate este
înspăimîntător : cînd ai cunoştinţă de acest adevăr, eşti :;;tăpînit de un sentiment
de groază, de îngrijorare". Ne spune şi Citeva lucruri din Ungureni "Din ziua in
care s-a dat primul spectacol cinematografic la acest cămin, a circulat zvonul
prin sa.t că din această pricină nu va ploua cîteva săptămîni, ca o pedeapsă dum
nezeiască. Şi cwn întîmplarea a făcut să fie lipsă de ploaie o bucată de vreme,
ei bÎine, sătenH în mare maj oritate au rămas cu aversiune faţă de · cinematograf.
In ziua cind s-au fotografiat membrii căminului şi s-au luat diverse poziţii şi
gospodarii din sat, bătrînii şi mulţi dintre săteni, căutau să nu apară in fata
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obiectivului, avînd credinţa că vor fi
vrăjiţi ca să moară".

convertiţi

la adventism

după

fotografie şi

Dare de seamă despre activitatea Căminului din Ungureni.
Infiinţat prin ordinul nr. 2069 din 12 martie 1927 Căminul cultural din
gureni funcţionează sub conducerea următorului sfat :

Un-

1) Prof. Eugen D. Neculau, preşedinte,
2) Vasile Casapu , funcţionar C.F.R., vicepreşedinte,
3) Dumitru Teodorescu, şeful gării ,

4) Dr. Aurel Bercovici, medicul spitalului,
5) Alexandru Moisiu,

secretar

şi bibliotecar.

directorul

şcolii din
-

Sapoveni,

6) Ioan Alexa, ţăran, cenzor şi casier al cinematografului,
7) Constantin P. Axint<>, membru de sfat şi operator la cinematograful că
,

minului,

8) Ioan Ionescu, comerciant.

Preşedinte de onoare : profesor Dr. Dumitru Furtună.
Membrii de onoare :
Ramiro Savinescu, Constantin l'edeleş, C. N. Iancu, Tiberiu Crudu, P. Da
rie, Vasile Isăcescu.

Căminul ace 1 1 0 membri. In timp de trei luni au Îlllcasat de la membri
56.000 lei "afară de donaţiunile făcute în natură". La şcoala din Sapoveni s-a
instalat o scenă permanentă, precum şi un aparat cinematografic procurat la 1
mai 1927 prin donaţii.
In 1927 s-a organizat o echipă sporti vă, şeful echipei fiind C. Arnăutu, iar

subşef D. Vizitiu. S-a început organizarea unui muzeu sub conducerea Doamnei
Ana Neculau, a Doamnei Aglaia Moisiu şi a Domnişoarei Natalia Arnăutu.
Programul fi.ecărei intl:!'lun�i a fost W1!Tlăitorul :

1. Apelul nominal, 2. o lecţie publică de istorie, geografie, instrucţie civică
etc., 3. comunicare de ştiri din ţară şi străinătate, 4. discuţii despre nevoile locale
şi soluţionarea lor, 5. 'Împărţirea de cărţi in mod gratuit. Biblioteca acestui cărnin
dispune de 568 volume, din care 200 sînt dăruite de Dr. Dumitru Furtună şi 100
de Eugen D. Neculau. Căminul din Ungureni administl'le8ză revista "Tudor Pam
file" ce apare l1a Dorohoi, sub conducetrea lud Dwni,tJru Furtună. L1 una din
şezători s-a cetit nuvela Popa Tanda de Ion S:lavdd . SătenH prezenţi a.u rămas
vădit impresionaţi, iar noi am rămas cu satisfacţia că am asistat la cea mai reu
şită lectură. s-au cetit şi Amintirile din copilărie ale lui Ioan Creangă. Numărul
2 al Buletinului pe iulie-decembrie 1927 cuprinde date noi despre activitatea
căminului. Biblioteca este condusă de ţăraJnul Ioan Alexa. La 4 septembrie 1927
doi elevi citesc bucăţi în legătură cu beţia, profesorul Vasile Arnăutu ţine o con
ferinţă despre alcoolism (foloseşte 20 de tablouri pe care le prezintă - proiectează
pe pînză. in legătură cu urmările beţiei, se citeşte "Testamentul unui beţiv" şi
se imparte gratuit broşura Beţia.
Buletinul căminului cultural Ungureni pe ianuarie, februarie, martie 1928
cuprinde o micromonografie a comunei Ungureni şi darea de seamă a activităţii
căminului. La toate serbările, conferinţele şi şezătorile, intrarea este gratuită,
sala este totd10auna pl'ină de 1ume.
In anul 1929, anul al treilea al activităţii Căminului din Ungureni apare nu
mărul 4 al BulErt-in'llluli ou subtitlllll "Sesdrunea oul!trumlă, 1 ootombrde 1928 - 1 aprilie
1929". Biblioteca are 3 284 de volume. IntrUIIlirile cuLturale sînt de 4 feluri : 1)
şezători (cu scop distractiv), 2) conferinţe (cu scop instructiv), 3) serbări şcolare,
4) spectacole cinematografice. Activitatea căminului Ungureni este foarte rodnică
şi e susţinută de harnicii locuitori din sat, care devin membrii, obligindu-se să
plătească cotizaţie, să · altoiască pomi, să aibă grădiniţă cu flori, să urmeze cursu
rile ce se ţin 1a cămin, să facă rezumate, să citească un număr de cărţi. Profe
sorul Eugen D. Neculau a pus o serie de condiţii grele, tocmai pentru ca prin
acestea să contribuie la educaţia adultului. In 1929 s-au cetit la Ungureni 2473 de
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cărţi şi au fost dăruite 526 de cărţi peilltru bibliotecile personale. Adunarea gene
rală a elaborat la 26 noiembrie 1933 un regulament pentru funcţionarea biblio
tecilor şi unul pentru întocmirea foilor de lectură. Fiecare membru al căminului
se obligă să citească de la 1 octombrie pînă la 31 martie cel puţin trei cărţi de
la bibliotecă şi să întocmească o dare de seamă înscris despre cărţile citite. Că
minul cultural din Ungureni şi-a extins activitatea în satele din prejur şi în anul
1933 a înfiinţat cu ajutorul Casei Şcoalelor 12 case de sfat, c1te una în fiecare
sat vecin. Casele de sfat erau un fel de filiale ale căminului. Membrii căminului
cultural au următoarele obligaţii :

1) Să plătească cotizaţie 25 lei pe an,
2) Să urmeze cu regularitate cele 15 şezători organizate de cămin in timpul

iernii.

3) Să citească în lunile de iarnă cel puţin trei cărţi şi să facă rezumate pe
Foaia de lectură. Cei care n u ştiu carte sirut obligaţi să înveţe abecedarul.
4) Obligaţiuni de ordin economic şi gospodăresc. Să aibă în grădină cel
puţin 20 pomi mari altoiţi sau pepinieră de puieţi altoiţi, să ţină curtea in ordine
şi curăţenie, să facă desmiriştirea, să aibă cultură de lucernă, trifoi sau porumb
furajer, să aibă grădină de flori şi de zarzavat, să ţină contabilitate casnică, să
lucreze raţional pămîntul şi să facă plantaţie de salcîmi pe terenurile degra.date,
etc. Acei membri care nu indeplinesc condiţiile fixate de adunarea generală înce
tează de a mai face parte din organizaţie. Programul de activitate cuprinde două
cicluri : 1) cultura (de la 1 octombrie la 1 aprilie) , 2) economie (de la 1 aprilie la
1 octombrie).
Pe teren economic au înfiinţat în 1932 o cooperativă agricolă de producţie,
care a înlesnit să·tenilor procurarea de seminţe, unelte, maşini agricole şi repro
ducători de rasă. Tot prin cooperativă s-au făcut 'începuturile de. apicultură, viti
cultură, sericicultură şi creşterea raţionalA a animalelor de mUJncă şi de hrană.
Sătenii au încasat prin Cooperativa agrirolă în 1932 contracte cu Fabrica de zahăr
şi au realizat venituri importante.
Pentru ca sătenii să poată avea creditele necesare, in condiţii avantajoase, in
februarie 1936 s-a înfiinţat o bancă populară.
S-au plootat 50 000 de puieţi şi pomi altoiţi. Au fost obişnuiţi sătenii să dea
ourăţenii cere<lllelor. La maşin.Ue de OUTăţit s-a l u cret, pînă in 1936 : ·1) la
vînturători - orz 244 140 kg, 2) grîu 216 961 kg, altele 23 854 - total 484 955 kg,
3) la trioare : orz 169 937 kg, griu 147 1 14 kg altele 890 kg, total 317 841 kg.

utenţie

Eugen D. Neculau a considerat însă că pentru o aotivitate mai intensă este
necesar să se înfiinţeze la Ung;uren� o Undversi�a.te p'Oplll•BII'" ă . La 4 decembrie 1934
Tribunalul din Botoşani a acordat personalitate j uridică Căminului cultural din
Ungureni sub o formă nouă, aceea de Universitate populară. Ministerul instruc
ţiunii a considera!, că e folosit termenul Universitate în sens impropriu şi a făcut
apel la instanţele judecătoreşti dar la 6 iulie 1935 Curtea de Apel din Iaşi a res
pins contestaţia Ministerului, prin decizia nr. 69. Universitatea populară din
Ungureni îşi desfăşura activitatea in 12 localităţi rurale : 1) Iepureni, 2) Sapoveni.
3) Ungureni, 4) Ungureni-Jianu, 5) Durneşti, 6) Mîndreşti, 7) Călugăreni, 8. Bor
zeşti, 9) Plopenii Mici, 10) Plopenil Mari, 1 1 ) Vicoleni, 12) Mihai Viteazul .

România
Grefierul Tribooalului Botoşani
Extract
Prin sentinţa civilă numărul 323 din 4 decembrie 1934 a Tribunalului Boto
şani, rămasă definitivă, intruci·t apelul declarat împotriva acelei sentinţe a fost
rmpins prin d �ziunea nr. 69 ddn 6 iulie 1935 a Ourţlii de Apel Iaşi, Secţia I-a,
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s-a recunoscut Universităţii populare Ungureni, judeţul Botoşani; calitatea de per
soană juridică.
Preşedintele Universităţii este dl Eugen D. Neculau, dar cenzoriJi. sÎillt : Gh.
A rnăutu, Dr. Bercovi ci, N . Goldbac h, D. Iuşcă, Şt. Dumitriu, Neculau Dumitru,
Th. Baciu şi P. Melinte.
Obiectul şi scopul : Ed ucaţia morală, religioasă, estetică, socială (civid şi
naţională) in telec tuală a membrilor săi, ridicarea nivelului cultural al populaţiei
din regiune şi ridicarea stării materiale a membrilor.

Această sentinţă este trecută Îlll registrul persoanelor j uridice al acestui Tri
bunal, la nr. 26/1936.
Grefier - .
Nr.

10874
I nd escifrab il

1936 februarie 12
L a sfîrşitul anului 1934 căminul cultural Ungureni s-a transformat in Uni•
yersitate populară, iar cele 12 case de cetit în cămine culturale filiale, avind
următoarele anexe şi real i zări :

1. Biblioteca de pe ste 2 500 volume, aparat de radio, apara t de cinematograf
şi 12 bib lioted filiale. Pînă la 1 februarie 1936 s-au organizat 1 968 intruniri cul
turale, din oare 1 288 şezători, 512 conferinţe cu proiecţii şi filme documentare,
79 producţii şcolare şi săteşti, 244 audiţii la radio şi 45 intruniri diverse. In iarna
anului 1933-1934 s-au scris 296 rezumate de cărţi citite şi 241 in iarna anului

1934-1935.
2. Muzeu agricol şi sta ţie de material agricol.
3. O secţie horticolă eondusă de un specialist ataşat de Ministerul Agricul
turii , in anul 1930. In curs de trei ani s-au plantat 2 000 pomi adulţi altoiţi,
80 000 puieţi de pomi altoiţi, în majoritate de echipele căminului, 5 000 duzi, nu

meroşi salcîmi şi copaci de pădure.

4. O secţie cooperativă de exploatare agricolă, care a ajutaJt pe săteni cu
seminţe, cu reproducători, cu une lte şi maşin i agricole a cordate la diverse inter
vale de Ministerul Agriculturii. Se lucrează in direcţie agricolă, pomicolă, seri
cicolă. Cooperativa are patru staţiuni pentru curăţirea cerealelor (Ungureni, Bor
z eşti , Vicolen i şi Mîndreşti).
5. O secţie cu sindicat pentru cultura sfecl ei de zahăr, in fi i n ţată in toamna
1934, a triplat terenul cultivat, ridicîndu-! la 100 ha în 1935.
6. O şcoal ă ţărănească de agricultură pentru adulţi, înfiinţată de secţia agri
colă din Botoşani, în colaborare cu Căminul Cultural. Deschisă în 22 noiembrie
1934, cu 25 de elevi, membrii Căminului, a dat rezultate e:lcterm de mulţumitoa.re,
anului

lucru atestat şi de raportul inspectorului general agricol, delegat să asiste la exa
menul de absolvire a primului trimestru dLn mantie 1935.
virat

7. Banca populară ddn U111g:ur-end, cu oapJtal social 1 10 000 leii , d m oare a
28 000 le i , şi-a inceput activitatea la 26 februarie 1936. A acordat pinA acum

22 000 lei împrumut la 40 de gospodari , numai pey.:ru cumpărare de sertlinţe şi
vite de muncă, sau în caz grav de boală, controlul modului cum intrebuin ţează
fiecare împ rumutător banii se face prin căminele culturale. Programul Universi
tăţii populare mai cuprin d e : clădirea de localuri proprii pentru Universitate ş i
pentru Căminele filiale, reclădirea bisericii din Vicoleni, monument iSII:ol"ic, infiin
tarea unui centru zootehnic şi a unei pepiniere, infiintarea de băi populare in
satele regiunii, înfiinţarea unei şcoli primare experimentale pentru copiii săraci
din regiune, a unei şcolJ de lucru manual pentru bărbaţi şi a unei şcoli de eco
nomie casnică şi gospodărie pentru femei.
Iată deci un cărturar care, lucru rar, nu e W1 d ezertor dintre ai săi. Cite
mii de fii al ţăranimii au rămas complet despărţiţi de vatra veche indulclţi de
pîinea albă a slujbelor, indiferenţi pentru intunericul celor de acasă şi pentnl
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suferinţele lor. Profesorul Eugen Neculau, cu o îndrîjire şi o statornicie pe care
nu le putem lăud a · îndestul, se devotează unei opere nobile, deschizînd drum nou.
I n 1930 cele 12 localităţi aveau 1 322 de gospodării şi 5 931 locuitori. Pe în
cetul, Universitatea populară din Ungureni a reuşit să organi zeze un muzeu. A
fost ·inaiugurat în 1944. �a deschls dulTIIim ica şi Îlll sărbămri. Incă de la 27 mai
1927 au cumpărat un aparat de proiecţii. I n 1933 au cumpărat 438 diapozitive
(de pomicultură. viticultură, agricultură, sericicultură, apicultură). lnvăţătorul Du
mitru Neculau a realizat 1 200 diapozitive. De l a 25 marttie 1927 pină la 25 martie
1936 au fost realizate :l 000 de ·întruniri cullturale. Din 1936 pînă în 1948 au fost
organi zate 2 000 de întruniri. La 26 decembrie 1929 a rulat la Ungureni filmul
"Concursul de stele de la Săveni", realizat de societatea corală George Enescu
din Săveni . Prima audiţie la radio in Ungureni a fost la 19 octombrie 1830 cu
următorul program : 1) Gh. D. Ungur. Veştile săptămînii, 2) D. Chrbea. Cîntece
româneşti din frunză, fluier şi caval, 3) Constantin Kiriţescu. Lectură din cartea
Războiul pentru întregirea neamului, 4) Nicolae Para. Lectură, 5) Informaţiuni,
6) Cronici'\ meteorologică. 7) Orchestra Grigoraş Dinicu.
La :23 martie 1933 profesorul Eugen D. Neculau a tinut o conferinţă la Radio
BucureşH despre 0 experienţă pedagogică în lumea satelor" în care a analizat
Yiaţa culturală din Un guren i Din 1932 s-a introdus obligativitatea de a se ţine
la toate căminele şezii.�ori. De exemplu La 4 februarie 1932 a avut loc şezătoarea
nr. 446 sub conducerea ţăranului D. I. Roman din Mîndreşti :
1) Partea informativă. Ştiri din ţară şi străinătate , veşti de la centru.
2) Partea instr<uctdv-educativă : Femeia .îndărătnică. Lectluiră din cal'tea Ră
sadniţa şi plantele de răsad, de Vasile Saidoveanu. Cum cultivlf pămîntul un ţăran
cu ştiinţă de carte.
3) Ionica Haplea, povestire. Taclale, povestiri. Lume proastă, Talmeş-balmeş,
Nu te amesteca unde nu-ţi fierb e oala, Baba şi diavolul, Dacă s-ar ţine fălcile,
Hai şi tu, A fi moşneag, a fi.
4) Ascultare la patefon.
Şezătoril e au fost foarte frE'cventarte şi apreciate de săteni. I n 1932 au început
şi cursurile de alfabetizare. Căminul a achiziţionat de la Casa şcoalelor 100 abe
C'eda're pentru 'adulţi, de Ion C.iorănesn1 şi 100 cărţi de catere rpentl!"u ad.ulţi, de
C. Bejenaru. Au ţinut lecţii de alfabetizare învăţătorii, dar şi ţăranul Ioan Alexa,
bibliotecarul din Ungureni. Cursurile erau din cele mai felurite domenii : uma
niste : istorie, drept, economie politi că, sociologie etc. ; ştiinţifice : matematică.
astronomie, fiziCă, chimie, geografie, zoologie, botanică, medicină, biologie, agri
cultură, zootehnic etc.
Conducerea căminului era foarte atentă la toate problemele economice. De
exemplu în 1932 a cerut Ministerului de finanţe să reducă cu 50 la sută datoriile
a 228 locuitori pentru laturile de casă, pentru că în decursul anilor, au scăzut
preţurile Ia produsele agricole. Ministerul de finante a aprobat cererea. Sfatul
Căminului a trimi s 14 t i neri la şcoli horticole. A sporit atî.t de mult horticultura,
înctt în 1930 Ministerul agriculrturii a ataşat pe lîngă Căminul din Ungureni un
horticultor, care să fie instructor ambulanrt; pentru cele 12 sate. Sfatul căminului
a dat seminţe şi răsaduri fără plată cîte 5 grame de seminţe de dud, etc. Fiecare
sătean şi-a făcut o mică pepinieră, a semănat sîmburi, a altoit, a format coroane
etc. La cererea Sfatului Căminului, Serviciul horticol a procurat sătenilor unelte
şi instrumente pomicole şi viticole. I n 1933 erau în cele 12 localităţi 1 382 pom1
fructiferi şi altoiţi, 3 320 nealtoiţi, 448 duzi altoiţi, 5 198 duzi de doi ani, 14 733
arbori. Puieţi aLtoiţi 996 în 1931, 2 331 în 1932, iar în anul 1933. s-a ajuns la 8 749.
Erau 156 stupi sistematici, 398 stupi primitivi, 77 grădiniţe de flori, 561 grădini
de legume, 4 crescătorii de viermi de mătase. Din 1935 Ministerul Agriculturii a
retras postul de horticultor, dar activirtatea de îndrumare a fost continuată de
echipe de practicieni pomicoli. I n 1937 Sfatul căminului a organizlitt într-o gră
dină închiriată, o pepinieră pomicolă. Au fost plantaţi 18 000 puieţi (meri, peri,
pruni, g utui, cireşi). . I n 1937-1940 s-a continuat plantarea l;lealului de la spital
j)e , o suprafaţă de 5 hectare şi s-a realizat un parc frumos. Se desfăşura la Ungu..

.
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reni o intensă activitate economică, dar in legătură cu activitaltea culturală. Banca
de credit din Ungureni a activat atit de corect, incit in 1940 Banca Naţională i-a
acordat dreptul la credit nelimitat. La 1 august 1939 s-a deschis la Ungureni un
magazin universal. Cooperativa era bine aprovizonată şi in 1942 a desfăcut arti
cole monopolizate în valoare de 2 226 320 lei . Cooperativa a valorificat sfecla de
zahăr, făcînd cor1tract cu fabrica de la Ripiceni. De exemplu în 1927-1928 bătrî
nul Costache Gro7l81Vu a alJes torotă darna sernănţe perut:ru semănart. Le alegea pe
cuptor cu mina. La maşină, toată treaba aceasta se putea face în cîteva ore. Că
minul cultural a adus de la Botoşani şi de la Dorohoi maşini şi a reuşit să facă
patru staţiuni de curăţirea seminţelor. In 1942 Universitatea populară din Ungu
reni a obţinut de la Ministerul Agriculturii un lot de maşini agricole, pe care
le-a pus la dispozitia membrilor săi. In timpul celui de al doilea Păzboi mondial
activitatea Unităţii populare din Ungureni a continuat, dar în condiţii �- grele.
A n e x ă

1. Statutul şi Actul constitutiv
al Universităţii populare Ungureni ( j ud. Botoşani)
Cap. I. Infii nţare, scop

1) Se înfiinţează pe termen nelimitlalt o Universitate populară cu denumirea
,.Ungurenii" persoană morală şi juridică cu sediul în Ungureni, jud. Botoşani,
constituită în confqrmiltate cu legea persoanelor juridice run 1924.
2) Raza de acţiune a Universităţii populare Ungureni cuprinde următoarele
sate : Iepureni, Sapoveni, Ungureni, Isăoescu, Jianu, Ciulei, Dorneşti, Mîndreşti,
Căiugăreni (jud. Botoşani) şi Borzeşti, Plopenii Mici, Plopenii Mari, Mihai Vi
teazul şi Vicolenii Mari şi Mici (jud. Dorohoi). Satele arătate mai sus sînt grupate
in circumscripţii delimitate de adunarea generală. Regiunea nu poate fi mărită
sau micşorată, decît prin hotărîrea adunării generale.

3) In fiecare circumscripţie funcţionează un cămin culitural al Universităţii
Fiecare cămin cultural are o anexă, o casă de sfat. Căminele culturale filiale
sînt persoane Ill.OTaile şi jru.t"lidice. Oasele de sfat aJnexate căminerlor sînJt pers :mne
morale.
4) Universitatea populară Ungureni ia locul Căminului cultural Ungureni ,
care l a data autentificării prezentelor statute, încetează d e a ma i funcţiona. Toată
averea Căminului cultural U.ngureni şi a celor 12 case de sfat filiale trece în
posesiunea Universităţii populare Ungureni. Intreaga activitate a Căminului cul
tural Ungureni din 1927 şi pînă la data aUJtentificării statutelor de faţă este con
siderată ca pregătitoare înfiinţării Universităţii populare Ungureni .
5) Universitatea populară Ungureni este o instituţie independentă cu com
pletă libertate de iniţiatdvă şi 31C�une IÎrn progremul său. Ea � cu toartc
autorităţile, instituţiile şi Fundaţiunile care urmăresc ridicarea satelor. In special
Universitatea colaborează strîns cu Academia Română şi Ministerele de Instruc
ţiune, Agricultură şi Sănătate şi cu Fundaţia Culturală din Bucureşti.
6) Universitatea populară Ungureni urmăreşte : 1. Educaţia morală religi
oasă, estetdcă, socia.lă (civdcă şi paJtriotdcă), intelectuală a membrilor săi, deci ridd
carea nivelului cultural a membrilor din regiune, b) Ridicarea stării materiale a
membrilor lor, refacerea gospodăriilor şi organizarea ţarinelor, realizări pnldtice
în toate ramurile de producţie, educaţia profesională a plugarilor membri. Ridi
carea standardului de viaţă. Refact'rea regi unii din punct de vedere economic,
sanitar, edilitar ; c) Experim<'nt pentru direcţiile arătate la punctele precedente,
Astfel Universitatea populară urmăreşte un scop ştiinţific, activează pe baza unor
principii ştiinţifice şi este o instituţie pentru experiment social-pedagogic la sate,
un seminar de pedagogie aplicată, o şcoală pentru învătăminte sociale.

7) In toate ramurile de activitate ale Universităţii şi filialelor sale, sînt cu
totul interzise manifestări politice de partid. Persoanele care prin activitatea lor
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vor fi dovedite că urmăresc un scop politic, vor fi excluse din întreaga organiza
ţie. Membrii Universităţii au dreptul să păstreze orice credinţă politică şi s-o ma
nifeste in afara organizaţiei.
Cap. II. Organizare interioară

8) Organele Universităţii populare sint : adunarea generală, consiliul gene
ral, consiliul de conducere, comitetul de direcţie, consiliul cenzorilor şi diferite
comisiuni speciale.
9) Ca organizare centrală Universitatea are un secretariat general şi 2 sec
ţiuni, una culturală şi alta economică. Cind se va simţi trebuinţă, adunarea gene
rală va putea înfiinţa o secţie administrativă sau altă secţiune, care vor func
ţiona după un regulament special. La secretariatul general sint ataşate caseria,
contabilitatea, arhiva şi inventarul.
10) Se cţia culwrală are ca atribuţiun� : a) conduce .intreaga activ.H<ate cul
t urală
din
regiune
şi
urmăreşt e
opera
de
educaţie
morală,
religi
oasă, socială, estetică şi inteleotu<ală a membrilor ; b) Are in grijă funcţion<a1·ea
tuturor bibli otecilor, organi zPază radio, cinema şi toate intrunirile şi manifestările
de ordin cult ural din regiune : conferinţe, şezători, proiecţii etc. ; c) Intocmeşte
monografii, studii, anchete sociale, psihologice şi pedagogice cerute de spiritul
ştiinţific al mişcării, d) Intretine legături cu instituţiile de cultură din ţară, cu
Ministerul Instntcţiunii şi Casa Şcoalelor şi cu Fundaţiunile culturale, Cămine
cullburale sau organimţ·ilun•i similare ddn ţară şi străinătalte, e) �i:roază oUJI'Sluri
ciclice şi condtroe eventualele şcoli ce ar lua fiinţă pe Lîngă Univers�tatte �Ş i
care ar avea şcoli d e cul.tură generală, f ) Ţine legătura cu şcolile d i n regiune,
pentru a urmări activitatea copiilor din şcoală şi pentru a face asistenta şcolară
in scopul unei educaţii şi instrucţiuni complete a acestora, g) Publică studii şi
dări de seamă asupra mişcării şi tipăreşte revistă populară, biblioteci pentru
popor şi broşuri de popularizare, h) Orice alte însărcinări date de adunarea gene
rală sau de consiliul de conducere.
1 1 ) Secţia economică a Universităţii in regiune are următoarele atribuţii :
a) Exerc i t ă intreg programul economic al Universităţii in regiune şi conduce toate
filialele, anexele economice de pe lîngă Universitate şi cămine, b) Urmăreşte
ridica1·ea materială a membrilor şi întocmeşte statistici în această direcţie, c) Ac
tivează in direcţia agricolă, pomicală, viticolă, avicolă, sericicolă, apicolă coope
ral i s ! ă (producţie, aredit, consum şi desfaccre, rurendatre şi c mn.păra:re et.c.). In sen
surile real izării arătat mai sus întreprinde acţiuni de propagandă, precum şi reali
zări practice, d) Va face educaţie şi instrucţie profesională a agricultorilor, mem
brii din regiune, c) Dirijează industria casnică şi diversele atelieTe create pe lîngă
Universitate sau filiale, f) Conduce diverse anexe infiinţate in scop ştiinţific pen
tru lectura economică, cum ar fi de pildă şcoli speciale, laboratoare, muzeu, sec
ţie de material didactic şi de propagandă, g) Organizează demonstraţia practică
in direcţi ile arătatte sub punotrll'l "c" f�e �ndi�dtua:l in .gospddări.He membf,ilQr, fie
in real izări colective.
12) In colaborare cu alte instituţii, Universitatea poate susţine în reginne
şcoli de orice n atură, sau aşezăminte similare. AstfC'l de aşezăminte vor funcţiona
după regulamente şi după programe la intocmirea cărora a luat parte şi pre
şedintele Universităţii, in calitate de consilier pedagogic. Consiliul de conducere
al Universităţii va face in amănunt normele de colaborare pentru conducerea şi
intJ-eţinerea aşezărnintelor. In comitetul de conducere al acestui nou aşezămint
Universitatea \'a fi reprezentată în proporţie de cel puţin l j3 din nr. membrilor.
Aşezămintul nou nu poate avea decît scopul pe care îl urmăreşte Universitatea
prin art. 3. Colaborarea este posibilă numai in cazul cind şcoala sau noul aşe
zămînt pus exclusiv Ia dispoziţia Universităţii.
13) Universitatea se poate asocia cu alte instituţii, pentru orice fel de reali
zări şi demonstraţiuni de ordin practic, in cadrul programului său de activitate.
Asocierea va avea la bază condiţiunile fixate de alineatele b, c, d, e, f, ale artico
lului precedent.
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14) Univeristatea populară Ungureni va putea organiza în tot decursul anu
lui conferinţe, sau cicluri de conferinţe cu subiecte culturale şi economiceşti
ţinute de personalităţi mari din ţară, invitlalte în mod special. Universitatea va
da ocazie membrilor săi, să cunoască în modul acesta pe oamenii mari ai ţării.
15) Anul de activitate al Universităţii începe în prima zi după adunarea
generală din luna aprilie şi se încheie in seara zilei ce precede adunarea generală
din aprilie viitor. Anul de activitate se împarte în două sesiuni : 1) economică
aprilie-octombrie) şi culturală (noiembrie-martie). Lucrările de cancelarie şi
gestiune financiară atît la Universitarte cît şi la filiale, urmează anul de activitate,
deci se deschid în prima zi după adunarea generală dirn aprilie şi se închid în
preziua adunării generale din aprilie viitor. Filialele cu statut aparlte fac exceP
ţie de la această prevedere, urmînd normele fixate în statutul lor -propr u.

!

16) Universitatea şi filialele sale, încetc•ază activitatea de birou şi _!:ea prac

tică în zilele de duminică, sărbători religioase ţinute de biserică şi sărbători na�
ţionale. Pot avea loc în aceste zile întruniri cul turale' sau întruniri şi reuniuni
cu scop administrativ. Orele de serviciu şi lucru la Unive-rsitate, filiale şi servicii
dependinte, se fixează prin regulament întocmit de consiliul de conducere. Uni
venitatea are trei zile aniversare, 13 februarie (întemeierea căminului cultural,
Ungureni), 25 martie (1nceputul activităţii la cămin) şi ziua în care va începe
a funcţiona Universitatea.

17) Universitatea populară Ungureni are trei vacanţe : a. crăciunului, a Sfin
telor Paşti şi vacanţa de vară (O lună). Un regulament va fixa activitatea în de
cursul acestor vacanţe.
18) Programul· de activitate al Universiltăţii şi filialelor sale este întocmit
de preşedinte, supus diferitelor comisii speciale, consiliului de conducere, consi
liului genere! al adunării generale. Trecut prin aceste organe, programul de acti
vitate este obliga!Qr pentru Universitate şi filialele lor. Programul detaliat al acti
vităţii din sesiunea culturală este trecut prin consiliul general din toamnă, fără
a fi ne'V'Oie de convocat o adunare generală pentru a-1 aproba.
19) Consiliile speciale înfiinţa/te pe lîngă Universitate vor funcţiona după
regulamente speciale întocmiate de factorii care au creiat aceste comisii. In orice
caz, scopul şi activitatea acestor comisii vor privi numai Universitatea şi mem
brii săi.
20) Universitatea este reprezentată în justiţie prin preşedintele său, sau prin
un delegat al acestuia. Filialele cu statut propriu au delegatul fixat de adunarea
generală şi statutul respectiv. Universitatea va avea un consiliu j uridic.
21) Funcţionarii Universităţii numiţi de consiliul de conducere sînt funcţio
nari particulari. Consiliul de conducere le fixează remuneraţila. Funcţionarii ata
şaţi de Ministere, sau alte instituţiuni şi autorităţi, sînt funcţionari de stat, pri
mesc remuneraţii de la autoritatea respectivă şi se conformă întru totul Statu
tului de :faţă, precum şi Regulamentului special al serviciului lor. Ei lucrează
sub conducerea preşedintelui Universităţii , care face Ministerului sau autorităţii
respective, memorii şi note calificative, asupra funcţionarului respectiv. Toţi func
ţionarii Univenităţii se pot bucura de avantaj e ca : diurnă, comision, locuinţă,
încălzit, iluminat etc., după posibilităţile pe care le are Universitatea. Asemenea
avantaj e ce pot avea şi persoanele care prestează servicii la Universitate, fără

salar. Toate avantajele de mai sus sînt a cordate de consiliul de conducere, după
propunerea preşedintelui. Oamenii de serviciu de la Universitate şi filialelor sillit
numiţi şi revocaţi de preşedintele

Universităţii. Salariile lor sînt fixate de consi

liui de conducere. Personalul angajat pentru aşezămintele şi demonstraţiile prac
tice prevăzute î n art. 12 şi 13 al prezentului statut, depind de comitetul de con
ducere reprezentativ.

A ctivitatea acestui personal este controlată şi de preşedin

tele Universităţii, sau de deleg81tul său. Un regulament special, întocmit de con
ducere,

va

fixa

situaţia

atribuţiile, ierarhia,

tuturor

avantaje

funcţionarilor

Universităţii

etc.
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22) Elevii care vor lipsi 4 zile consecutive de Ia data inceperii cursurilor
vor fi eliminaţi iar locurile lor vor fi completate cu ale altor inscrlşi.
22) Pentru orice chestiune de specialitate Universitatea va putea avea con
silieri, de al căror aviz se va ţi.ne seamă in organizarea şi desfăşurarea progra
mului de acţiune. Consilierii pot fi onorifici sau cu remuneraţie şi sint numiţi de
consiliul de conducere. Diferiţi specialişti, invitaţi de consiliul de conducere în
localitate, vor primi cheltuieli de transport şi întreţinere din partea Universităţii,
după caz.
23) Un regulament special, intoa&J t de consiliul de conducere va fixa nor
mele după care secretariatul general şi toate subdiviziurnile sale.
,

[. . . [

Regulamentul aa-e 149 de actăcole (Adnnarea gernemJ.ă a UndivenWtăţii populi'IN!
d i n 1 mal!'tie 1938) iar J.a 30 martie ,1947 a fost adoptat un nou statut extrem de
lung, cu 333 de articole, pe care însă n-au mai avut vreme să-1 aplice.
,

I I . Sectia agricolă Botoşani
Statutul şcoalei ţărăneşti agricole din
Ungureni, ;udetul Botoşani

Botoşani, Tipografia Munca
1935
Cap. 1 . Denumirea şi reşedinţa

1 ) Se înfiinţează de către secţiunea agricolă Botoşani in strînsă colaborare
cu Căminul cultural Ungureni, pe termen nelimitat o şcoală pentru pregătirea
profesională a agricultorilor.
2) Şcoala se va nunti .. Şcoala ţărănească agricolă UngurE>ni" şi va avea se
diul in comuna Ungureni.
Oalp.

II. Scopul

3) Şcoala are de scop să răspîndească cunoştinţe temeinice din agricultură
şi ramurile ei secundare, să ajute pe elevii săi să-şi refacă gospodăriile şi si
exploateze în mod raţional ţarinele şi să ducă un trai Igienic. Pe lîngă asistenţă
agronomică, şcoaLa va da e!Pvilor săi şi asistenta sanitară.
4) Cunoştinţele de cultură generală şi educaţie socială, civică, naţională,
estetică, religioasă şi morală rămîn in sarcina Căminului cultural Ungureni care
le va rezo l va prin filialele sale. Preocupările educative totuşi nu vor lipsi din
programul şcoalei. Elevii vor căpăta deprin deri de bună pulitare.
5) Durata învăţămîntului în şcoala ţărănească agricolă Ungureni este de 2
ani, anul 1 şi anul II.
Cap. III. Mijloace de acţiune

6) Şcoala va avea tot materialul didactic necesar cursurilor teoretice, labo
rator, aparatele şi instrumentele necesare cerootărilor ştiinţifice in legătură cu
cursurile predate, precum şi un depozit de maşini agricole utile demonstraţiilor
practice. Poate fi î nii inţat şi un punct zootehnic cu staţie de morută.
7) Instrumentele, uneltele, şi maşinile vor fi folosite numai de elevii ei şi de
absolvenţii şcoalei.
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8) Şcoala nu va avea deocamdată teritoriu propriu . Terenurile elevilor vor
forma cimpul de experienţă şi demonstraţie al şcoalei.
9) Elevii obţin asistenţă agronomică şi sprijin efectiv in exploatările lor,
după gradul lor de aptitudine şi ştiinţă in şcoală.
10) Disciplina în şcoală va fi blîndă. Se va experimenta sistemul de condu
cere de sine a clasei. Nu se aplică pedepse de nici un fel. In cazul cind se con
stată că elevul nu corespunde cerinţelor impuse de regulamentul şcolar va fi
eliminat de către comi·tetul şcolar după avizul consiliul profesoral.
1 1 ) Ş coa la va procura elevilor şi rechizitele trebuincioase.
,

Cap. IV. Condiţiile de admitere
12) Pentru inscriere la şcoală se cer următoarele condiţiuni : a) Solicjbantul
să fie major, căsătorit şi satisfăcut legea recrutării, b) Să fie agricuLtor şi pro
priPtar de casă şi de pămînt, c) Să ştie bine a ceti şi a scrie, d) Să fie membru
ordinar al Căminului cuLtural Ungureni. Pentru primul an se admit elevi necăsă
toriţi, dar cu armata făcută.
13) Pentru inscriere solicitantul va prezenta la cancelaria şcoalei, cererea
scrisă pentru înscriere şi o declaraţie in care îşi va l ua obligaţia să frecventeze
absolut regulat cursurile şcoalei, că se va supune regulamentului şcoalei şi deci
ziilor luate de comitetul şcolar şi că va aplica în gospodărie şi ţarina sa .toate
cunoştinţele învăţate.
14) Pentru admiterea şi inscrierea în şcoală, elevii vor trebui să aibă avizul
favorabil al Căminului cultural Ungureni.
15) Elevii şcoalei sînt extPrni, iar întreţinerea şi transportul ii priveşte pe ei.
16) Numărul elev i lo r dintr-un an poate fi maximum 30 şi minimum 10 şi
sint recrutaţi din toate satele regitmii în care activează Căminul cultural Un
gm·eni .
17) Anul şcol a r incepe l a 1 5 octombrie a fiecărui an iar cursurile teoretice
între 1-20 noiembrie şi durează pînă la 15 martie-! aprilie, după decizia Comi
tetului şcolar. InscriPrile în anul 1 se fac numai între 1 octombrie şi 1 noiembrie,
a fară d<' primul an de activitate.
18) Anul şcolar cuprinde două perioade : 1) de l a deschidere şi pînă la 31
martie, care formează perioada de şcolaritate propriu zisă, tn decursul acestei
perioade vor an•a loc cel puţin 1 1 2 ore de studiu şi cel puţin 56 ore de preocu
pări de ordin practic. Perioada a II-a de la 1 aprilie şi pînă la finele anului
şcolar 15 octombrie. In acest interval de timp personalul didactic al şcolii lucrează
după progra·mul stabilit de comitetul şcolar şi corpul profesoral in strînsă colabo
rare cu elevii şcoalei in gospodăriile şi laturile lor.
19) Elevii nu plătesc nici un fel de taxă şcolară. Cursurile şi demonstraţiile
sint cu totul gratuite.

Cap. V. Obligaţiile elevilor
20) In perioada 1 clasele se va ţine Îll1 zilele hotărîte de Comitetul şcolar,
2 sau 3 zi_!e_�e2ăptămînă. Dimineaţa intre 8-12 vor fig:ura 4 ore cu materii teo
retice, iar după amiaza între 2-4 ore cu preocupări de natură practică şi aplica
tive. Ora este de 50 minute. Intre ore se dă o pauză de 10 minute. La ora 10
pauza este de 20 minute. La intrarea şi ieşirea din clasă atît dimineaţa cit şi
după amiaza se face rug�ciunea.
21) Notele de frecventare şi purtare se pun după aprecierea Comitetului şco
lar şi consiliului didactic. Ambele nu vor fi mai mici de 6. Dacă sint sub 6 atrag
eliminarea.
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23) Elevii care lipsesc, chiar motivat, de la o treime din totalul orelor de
şcoală din primul semestru (teoretice sau practice) rămîn în situaţia necompletă
şi nu trec în anul II, sau repetă anul I .
2 4 ) Motivarea absenţelor se face numai pentru cazuri de boală şi pentru ca
zuri de forţă majoră bine dovedite.
2:>) In decursul fiecărui an şcolar elevii vor trece două examene, unul la
sfîrşitul anului 1 şi altul la sfîrşitul semestrului Il, între 29 septembrie şi 10 oc
tombrie. Data examenelor, comisiunea examinatorie. precwn şi obiectele din care
vor fi examinaU elevii, vor fi fixate de Comitetul şcolar.
:!fi) Exnmemrl de pl1Îrnăvară va fi SICI"iptic şi oral, elevii vor obţine 4 note : la
teză, la oral. la frecvenţă şi la purtare. Aceste 4 note vor forma media semes
trului 1.
27) In octombrie elevii vor trece examenul de sfîrşit de an. Comisia exami·
no.toare va vizita, rînd pe rînd, gospodăriile şi ţa.rinile elevilor apreciind gradul
in care au aplicat cunoştinţele dobindite in şooală. In acelaşi timp comisiunea se
va informa şi asupra relaţiilor sociale ale elevilor. La examenul din octombrie vor
Ci două note, una pentru aptitudinile pr�ionale şi alta pentru purtarea socială.
Aceste două note vor forma media semestrului doi.
28) Cele două medii semestriale adunate formează media generală de fine
de an, în baza căreia se face promovarea şi clasificarea.
29) A precierea elevilor se face cu note de la 1-10. Pentru a promova in anul
II, se cere cel puţin media 6.
30) Elevii anului Il vor trece aceleaşi, obţinînd media semestrului 1, cea a
semestrului Il şi o medie generală de fine de an. Cei care vor obţine media ge
nerală 6 la finele celui de al doilea an şcolar, se vor prezenta la examenul de
absolvire.
31) Examenul de absolvire va consta dintr-o teză şi oral, din materia de
studiu a celor doi ani şcolari. Notele din teză şi oral vor forma o medie. Media
generală de absolvire va rezulta din adunarea mediei de la Slfirşit, media din
anul 1 şi media din anul II. Elevii care vor obţine media generală 6 vor fi decla
raţi absolvenţi.
32) Examenul de absolvire se va da intre 1-14 octombrie a fiecărui an.
33) In cadrul unei serbări şcolare, Comitetul şcolar va împărţi certificatele
de absolvire şi premii după media generală de absolvire.
34) Absolvenţii şcoalei care au obţinut certificat, se bucură de toate avan
tajele pe care şcoala le va accepta in mod special prin rcgulamerutele sale. Ei vor
putea cere oricind şcoalei asTstenţă agronomică şi vor avea dreptul să-şi împros
păteze cunoştinţele, cursurile şi demonstraţiile organizate de şcoală.
Cap. VI . Organele de conducere

a

şcoalei

35) Şcoala va fi condusă efectiv de către un comitet şcolar alcătuit din Pre
şedintele Secţiei Serviciului Agricol, Directorul Şcoalei ţArăneşti agricole şi Pre 
şedintele Căminului Cultural Ungureni, care comitet are in primul rind în grija
sa. administraţia şi conducerea materială a şcolii.
36) Comitetul şcolar mînuieşte fondurile Şcoalei după bughet. După avizul
său directorul şcoli, face plăti.
37) Comitetul şcolar, completat cu Consiliul profesoral, alcătuieşte programa
analitică pentru cursurile teoretice, programul de acţiune, practică şi regulamen
tele pentru organizarea şi administrarea şcolii. Toate acestea vor fi supuse spre
ratificare consiliului de administraţie al Secţiei Agricole Botoşani, care devin
obligatorii pentru şcoală.
38) Comitetul şcolar se întruneşte obligatoriu odată pe lună şi este prezidat
de preşedintele Secţiei Agricole din Botoşani. In lipsa sa, cei trei membrii pre-
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zidează fiecare, cu rindul, cite o şedinţă. Comitetul şcolar lucrează cu cel puţin
trei membrii. I n cazul în care lipsesc doi membrii. comitetul se va completa cu
un membru al corpului didactic al şcoalei, care s-ar găsi în localitate. La sfîrşitul
şedinţei comitetul şcolar încheie un proces verbal.
39) Comitetul şcolar numeşte persorualul didactic şi administrativ al şcoalei.
40) Preşedintele Căminului cul,tural Ungureni este consilierul pedagogic al
şooalei.
Cap. VII. Persooolul didactic şi administrativ
41) Profesorii şcoalei vor trebui să aibă studii academice. Vor� ţine absolut

regulat cursurile şi se vor interesa indeaproape ca scopul şcoalei să fie ,atins.
42) Şcoala deocamdată nu vai mai avea personal special ci se va serVi de
specialiştii pe care ii are Ministerul de Agricultură şi Sănătăţii Publice in ju
deţul nostru, cit şi de · ai Secţiei Agricole Botoşani, cărora Secţia le va plăti numai
cheltuieli de de-plasare şi diwma gradului pentru zilele servite.
43) Şcoala are un director desemnat de comitetul şcolar, care a4minlstrează
şcoala, mînuieşte fondurile şi conduce activitatea. didactică şi cea · practică.
44) Şcoala are un secretar şef de culturA, care este ajutorul imediat al direc
torului, in conducerea şcoalei . El are in păstrarea sa tot inventarul. Secretarul
şef de cultură are drept la locuinţă, luminat şi încălzit.
45) Secretarul va fi contabilul şcolii,
46) Pînă la mua1liirea ltd!tularnlJlrud, F.{octjJou.litolr:ul MindsterulJUd de Agrioultrud re
parti7J81t pe lîngă Cămin'l,l·l cuJ.ifrura[ UlllglllrelniÎ , va illdeplăni :funcţia de secretar con 
tabil şi şef de cultură al şcoalei, . care va lucra fără salar fix. Comitetul şcolar,
însă, îi poate fixa şi un spor de salar, dacă dispune de fonduri.
Oap. VIII. Programul şcolii

47) In această şcoală se vor preda următoarele obiecte :
Anul 1
5

generală
specială
generală
specială

a) Agricultura

b) Zootehnia

10

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Pomicultura
Legumicultura şi flori cultura
Apicultura
Sericicultura
Avicultura
Contabilitatea agricolă
Igiena umană
1) Medicina veterinară
m) Economia rurală
n) Construcţii rurale
o) Viticultura
. p) Legiuiri agrare
r) Estimaţia producţiei �ecesităţllor şi
valorilor luuative
s) Educaţia cetăţenească

Anul II
15

5
10

15

10

10

7
10

5

10

10
10

6.

6

10

10

10

10

5

8

5

3
5

3
10

9

Total
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Lucri!ri practice
48) 1.
2.
3.
4.
5.

3
20
10
5
5
5

Construcţii rurale
Agricultură şi maşini agricole
Zootehnie
Pomicultura
Medicină veterinară

6. Contabilitate

7. Legumicultură
8. Apicultura
9. Avicultura
Total

20
15
3
5
5

3
5

3

56

56

5

49) Acest număr de ore este minimum şi el poate fi modificat de Comitetul
şcolar după nevoile locale.
50) Programa analitică va fixa chestiunile ce trebuiesc predate la fiecare
terie şi le va repartiza pentru cei doi am.i de şcolaritate.

ma

51) Programul analitic şi orarul aprobat fac parte integrantă din statutul

şcolii.

Cap. IX. Venituri. buget şi administraţie

52) Şcoala are un buget propriu cu venituri provenite din fondurile puse

la dispoziţie de Secţia Agricolă Botoşani, Ministerele de Agricultură, Instrucţie
şi Sănătate, Prefectura j udeţului Botoşani, Prefectura j udeţului Dorohoi, Primă
ria comunei Ungureni, Primăria comunei Borzeşti, din donaţiile instituţiilor şi
întreprinderilor particulare şi din donaţiile oamenilor de bine.

53) Bugetul şi contul de gestiune se întocmesc de comitetul şcolar al şcoalei
şi se trimit s pre aprobare Secţiei Agricole Botoşani.
54) Anul financiar şi contabilitatea şcolii sînt la fel cu ale Secţiei Agricole
Botoşani.
55) Şcoala are corespondenţă proprie şi toate registrele de cancelarie.
Cap. X. Dispoziţiuni finale

56) In cazul cind Căminul cultural se transformă în Uni�rsitate populară,
Secţia Agricolă colaborează cu această Uni�rsilta.te.
57) Statutul de faţă poate fi modificat după propunerea comitetului
cu aprobarea consiliului de administratie al Secţiei Agricole din Botoşani.
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SCRISORI INEDITE DE NICOLAE TONITZA
CATRE CEZAR PETRESCU IN PATRIMONIUL
MUZEULUI LITERATURII DIN IAŞI

Artist polivalent, la fel de inzestrat şi pentru arta penelului şi pentru arta
cuvîntului, Nicolae Tonitza şi-a imprimat amprenta geniului său în toate dome
niile vieţii spirituale pe care le-a abordat : pictura, grafica militantă şi grafica
ilustrativă, critica şi teoria artei, gazetăria curenJtă şi memorialistica.
Spirit lucid şi incisiv artistul nu a făcut niciodată concesii platitudinilor,
punîndu-şi intotdeauna probleme de viaţă şi de creaţie, gîndind profund asupra
lor şi exprimîndu-le scăpărător.
Sint bine cunoscute cronicile sale plastice, evocările vibrante ale unor ar
tişti români şi străini pe oa•re le-a scris, notele autobiogrn:fd.ce şi însemnă!ru1e oo pri
vire la propria creaţie, eseurile sale dialogaJte sau acele instantanee lapidare,
comparabile - sub raportul intensităţii expresiei - doar cu "Telegramele" lui
Caragiale şi, mai ales, lege-ndele pe care le-a compus la desenele sale politice,
uimitoare prin concizia lor, prin adincimea gindirii şi forţa sarc:astică.
Referitor la elaborarea acestor legende, iată ce spune pictorul intr-o scri
soare către Cezar Petrescu, existentă în fondul documentar al Muzeului litera
turii din Iaşi :
"Cu prilejul acesta am să te rog ceva : la plan�ele melc, unde nu s-a făcut
nici o modificaTe legendei, să nu se scrie •<desen de N. Tonirt:za,,, ci numai sdmplu,
după titlu : ·<de N. Tonitza... Ţi-o cer asta fiindcă, adeseori, muncesc la forma
unei legende mai mult chiar de cît la desenul însuşi" 1•
Exigent cu sine însuşi, spontan şi reflexiv totodată, Nicolae Tonitza s-a ma
nifestat ca atare nu numai în elaborările sale destinate marelui public, ci şi în
acelea mai intime, cum ar fi - de pildă - corespondenţa cu prietenii. Adeseori
intilnim in scrisorile sale, către unii prieteni, gînduri copleşitoare prin adincimea
lor, prin justeţea observaţiilor, prin perspectiva lor vizionară uneori : "Nu pierde
nădejdea în triumful dreptăţii şi al păcii - ii scrie pictorul, la 24 aprilie 1937,
colecţionaru1ui A. Leht"'IT118Jiln . Dacă nu noi, Ln orice caz cop iii şi n�ţăd noştri
vor asista la marea victorie a omului asupra bestiei. Legea evoluţiei nu poate
să se dezmintă" 2 .
Preocupat de problemele formării personalităţii umane în raport cu mediul
social ambiant şi cu cele două căi fundamentale de realizare a acesteia - instruc
ţia şi educaţia - Nicolae Tonitza afirmă intr-o altă scrisoare, adresată lui Mihail
Sadoveanu : "Progresele educaţiei noastre s-au săvîrşit unilateral şi stingher. . .
Şcoale la noi - ca toate şcolile de pe glob - a dat succesivelor generaţii, mai

1 Muzeul de literatură din Iaşi,
scrisoare originală, Vălenii de Munte
2 Cf. N. Tonitza, "Scrieri despre
faţă de Raous Şorban, ediţia. a 11-a,

plicul Nicolae Tonitza către Cezar Petrescu,
(Prahova), 9 noiembrie 1922, inv. nr. 3476 1 .
artă", culegere de texte, cu adnotări ş i pre
Editura "Meridiane", Bucureşţi, 1964, p. 29.
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multă instrucţie decit educaţie. Cu capul greu de nume, de date şi sisteme, copi lul
a ieşit in lume cu sufletul răcit ca o vatră in spuza căreia nimeni nu s-a mai
indurat să arunce un vreasc nou, ca să pilpiie acolo o luminiţă înviorătoo.re" 3•
Universul mirific al copilăriei 1-a preocupat în permanenţă pe artist, atît în
scrierile teoretice şi literare, cît şi in creaţia sa plastică, distingîndu-se - alături
de Grigorescu şi Luchian - ca unul dintre cei mai sensibil i şi mai comprehensivi
poeţi ai acestui univers. Detalii interesante cu privire la această sferă de preo
cupări din multilaterala activitate desfăşurată de marele artist se găsesc într-o
suită de şase scrisori, din care patru inedite, adresate de Nicolae Tanitza lui
Cezar Petrescu între anii 1922-1935, scrisori existeillt e în patrimoniul Muzeului

l iteraturii din Iaşi. Intr-una din ele, spre exemplu - datată Vălemi da ,Munte.
22 octombrie 1923 -, comunicîndu-i lui Cezar Petrescu că a " . . . făcut diverse
proiecte pentru afişul (revistei) Fdt-Frumos" pe care scriitorul tocmai avea de'
gind s-o editeze la Bucureşti, Nicolae Tonitza afirmă că le-a distrus "unul după
altul, fiindcă nu plăceau . . . copiilor (săi) şi nici nu le înţelegeau".
Mai departe, N. Tonitza îi aduce la cunoştinţă autorului ,.Intunecării" că a
inceput să lucreze la un alt proieot al aceluiaşi afiş, mai simplu şi mai decora
tiv, " . . . care pare să placă cercului, foarte sever al criticilor (săi) micuţi", adău
gînd în continuare că "Nu e uşor lucru - cum şi-au închipuit mulţi, la noi şi
aiur&'l - să desenezi pentru înţelegerea şi sensibilitatea copilului, servindu-i in
acelaşi timp artd". Pictorul îşi exprimă apoi convingerea că "Aţibildul, ca şi
desenul savant şi suficient, conrup pentru totdeauna aparatul vizual al copilului,
fără să-1 satisfacă măcar o clipă", argumentind - în opoziţie cu unii "editori
celebri care cred contrariul" - că desenul aşa-zis "pedagogic (cum 1-au încercat
unele publicaţii din Apus) este, îndeobşte lipsit de pitorescul, de care ochiul copi
lului e aşa de flămînd şi de care nu trebuie dispersat".
Dat fiind faptul că după părerea sa, problema aceasta Îlll că nu este rezolvată
definitiv nicăieri, artistul conchide că .,ar fi o greşeală pentru Făt Frumos dacă
s-ar încăpăţîna într-o sistemă hotărîtă", sugcrîndu-i lui Cezar Petrescu că revista
căreia intenţionează să-i dea prisosul său de talent "va trebui, deocamdată . . . să
eXJperi.menteze. Cillle ştie dacă dilll expa-ienţele acestea - scrie pictorul - nu vor
trage folos, cîndva, alte neamuri mai subţiri. . . ". Afirmînd apoi că, in privin ţa
aceasta, el are o "mare încredere în însuşirile artistice ale neamului nostru",
Nicolae Tonitza îşi exprimă regretul că "cei ce au darul" sînt siliţi să se "zvîreo
lească şi să se epuizeze in eforturi sterile", murind "înainte de a enerioriza în
treg prinosul lor sufletesc". Şi IOOa:te acestea se ['ntîmplă - conchide pktoo ul -

"Fiindcă avem un Stat, dar n-avem încă o societate" 4•
Se trece astfel, în scrisoarea amintită, de la problema copilului - ca element
potenţial al viitoarei personalităţi - la problema condiţiei artistului în societatea
burgheză, problemă ce străbate ca un fir roşu întreaga creaţie tonitziană. De alt
fel, la Tonitza, spirit atît de complex şi de subtil, cele două mari sfere de probleme
- a copilului şi a artistului - sînt investigate în rapol'lt direct cu mediul social
conj unctural, artistul sesizînd cu o sagacitate penetra.ntă conexiunea dialectică
dintre individ şi socitate, dintre evoluţia personalităţii şi rădăcinile sociale ale
acesteia. "Un sfert de secol am meditat şi am lucrat - scrie artistul intr-un
articol din 1920 5 - pentru idealul meu de artă, cu o naivă exaltare. Dar foamea
rupea din mine, zi de zi, făşii întregi de viaţă. (Domniile voastre nu ştiţi ce e
foamea. Un monstru apocaliptic care se tîrăşte mtre visurile tale şi tine, de nu le
poţi îmbrăţişa niciodatA). Atunci un domn bogat îmi eşi in oale. Avea burta mare

4 Muzeul literaturii din Iaşi, plicul Nicolae Tonitza către Cezar Petrescu , scri
soare originală, Vălenii de Munte, luni 22 octombrie 1923.
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şi diamante în deget. Din toată făptW"a lui se degajau, ca dintr-un subsol, miro
suri îmbătătoare de bucate. EI'\3. un Mecena. . . ".
Geneza acestei opozi ţii atît de dure intre artistul de geniu şi mediul ostil al
societăţii burgheze, în care evoluează acesta, trebuie căutată în primul rînd în
propria situaţie a lui Tonitza, fără a dimin1.11a pri n aceasta nimic din i mensul său
spirit de solidaritate cu confraţii, sau cu obidiţii şi ofensaţii soartei, de oricare
breaslă ar fi fost ei.
Că lucrurile stau aşa. ne-o confirmă, printre multe altC'le şi scrisoarea sa din
:25 ianuarie 1926, în care artistul ii aduce la cunoştinţă lui Cezar Petrescu că mai
mulţi" ... colE'g,j de-ai lui Hor-a.ţ i u Dumdtriu vor organiza în «Casa artei» din str.
Cîmpineanu 17 o expoziţie a camaradului nostru, în timpul lunei februarie", ru
gîndu-! în incheiere'" pe scriitor să fa�că să apară ... "dteva rinduri mai cailde .penlt!'lu
Horaţiu, ��·tit in •.cuvîntnl» cît şi in celelalte Zl:lail"e. . . El nu se po::�te deplasa şi
obosi -- aşa bolnav cum este (tare greu) şi e d<1toria noastră să a l ergăm pen
tru el " 6•
1

Opera lui N. Tonitza -- atît cea scrisă cit şi cea figurativă -- este străbă
de problematica raportului dintre artist şi societate, într-o măsură atît de
mare, incit încercai"ea de a o sintetdm, oricit de succiiillt -- sub a�aest .un.ghi de
vedere -- ar depăşi cu mult spaţiul şi timpul impuse de scopul comunicării noastre.
Este suficient însă să parcurgem doar cele şase scrisori către Cezar Petrescu,
aflate la Muzeul ieşean al li teratW"ii, perLtru a contura drama zguduitoare a unei
existente nesigure şi chinuitoare, hărţuită inuman de cele mai diverse vicisitudini
şi cancanuri puse la cale în mod deli berat, sau decurgînd de la sine d i n racilele
unei orînduiri nedrepte.
Continua criză materială în care s-au zbătut cei mai mulţi dintre marii
noştri arti Şiti şi scriitori -- Andreescu, Eminescu, Luchia:n etc. - a fost cunoscută
din plin şi de Nicolae Tonitza.
"Am nevoie năpraznică de franci -- îi scrie pictorul lui Cezar Petrescu, la
4 decembrie 1922, din Vălenii de Munte - şi împrejurările nu-mi dau putinţă să
mă deplasez de aici, în căutarea lor. Sunt un fel de prizonier şi în acelaşi timp
şef de lagăr. Nu pot să mă mişc nici cum vreau, nici c'înd Yreau, . . ".
tută

Pentru a ieşi cît de cît din dificultalte, pictorul îi trimiie scriitorului - ală
turat scrisorii citate -- un articol 7, rugîndu-! să-i dea .. . . . drumul în una din revis
tele sale 8, sau să-1 "cedeze altei publicaţii·' adăugînd. în paranteză : "se inţelege,
încasînd ceva gologani pentru el. . . ".
Mult mai grav este faptul că jena financiară de care suferea în permanenţă
artistul se grefa pe fondul unei adevărate angoase : "Am fost bolnav în ultimul
timp - scrie Tonitza in aceeaşi scrisoare - şi n-am prea avut puJtere să lucrez
ceva pentru (revista) "Hiena", cu toate că am eboşat o sumă de motive. Aştept
clipe de ·tihnă t'l"l.lJl)ească şi sufletească să mBJi dau 'lllll ropot de mul!liCă. Sunt plic
tisit cumplit în pustietatea aceasta căci e mult pustiu pe aici - mai ales în oa
meni. Unde ne sînt ţăranii - se întreabă dezolat pictorul -- în oare ne-au făcut
să credem povestitorii noştri ? Eu nu-i văd nicăieri. Păstrez doar amintirea adîncă
a cîtorva tipW"i de răzeşi moldoveni cu duhul sănătos şi trupul drept ca şi con
ştiinţa lor. Ţăranii de aici, poate de pretutindeni acuma, au o dureroasă asemă
nare, fizică şi morală, cu ţărani i lui Balzac. (Uite un roman - sugerează Toni
tza - care, dacă ar fi tradus de un meŞiter viguros al condeiului rLOStru, ar zdrun-

5 Intitulat .,De la geniu la şarlatanie . . . ", apărut mai întîi in "Cuvîntul liber"
1 iulie 1920, reprodus apoi în "Cronici fanteziste" (P. 26--27) şi, fragmentar,
N . Toni•tza", op.
cit . , la :nota 2, tP. 3 2.
6 Muzeul de literatW"ă din Iaşi, plicul Ni colae Tonitza către Cezar Petrescu,
scrisoare origirLală, BucW"eşti, Popa Soare - 66, 25 ianuarie 1926, inv. nr. 3479 1 .
7 Intitulat "Arta" - Din însemnările unui pictor, "Hiena", anul n i , Nr. 10,
17 decembrie 1922.
8 Cezar Petrescu lucra pe atunci la revista "Gîndirea".

din
"N.
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cina apreciabil avintul demagogiei celei noui - şi, poate, ar lumina, pe cit poate
să lumineze o carte in ţara noastră, masele orăşeneşti rătăcite" 9•
Această criză "trupească şi sufletească" prin care trecea Tonitza Sf situa
in prelungirea unei crize mai vechi şi a unor permanente privaţiuni materiale
despre care găsim relatări într-o altă scrisoare, anterioară celei de mai sus, adre
sată tot lui Cezar Petrescu : . . l ţi trimit aici, o dată cu sarbedele mele rînduri,
încă opt desene (din care 6 desti nate ,.Hienei" şi 2, "Gindirii"). A propos : săptă
mîna asta nu am primit "Hiena" (3), iar din .,Gindirea" am avut numai primul
exemplar de după apariţie. . . N-am primit, de asemeni , nici mandatul de una
mie lei pe care mi-1 anunţi in scrisoarea de la 31 odt., ca fiind expediat. Mi-ai
face o mare îndatorire, dacă l-ai impinge (ca şi pe celelalre ce-mi promiţi) cit
ma i grabnic. (N-am nevoie, cred, sft-ţi mai cînt povestea grabei mei�:·.
După unele prccizi'tri în legătură cu desenele trimise, ca şi după �itele con 
sideraţii cu privire la Francisc Sirato - pe care, Tonitza îl considera �:după ne.
clintita (sa) convingere", drept "unul din cei mai subtili cronicari de artă" nu
nwnai de la noi, p i ctO<rul reV1:ne la sfîrşi-tiu� scrisorii - int.r-un P.S. - la acEeaşi
obsedantă problemă : " I n cazul cînd, întîmplător, se prezintă vreun amator pen
tru originalele deja apărute în "Hiena" sau "Gîndirea", poţi să le cedezi, însă
nici într-un caz sub cinci sute lei bucata - şi cu condiţiunea de a nu se folosi
de ele pen,tru reproducere (sub nici un fel de motiv) şi cu dreptul, pentru mine,
de a trage după ele un cal c, dacă voi avea nevoie " 10•
După aproape un an de la cele relatate mai sus, - la 22 oct. 1923 - Nicolae
Tonitza îi scrie lui Cezar Petrescu, tot din Vălenii de Munte : " . . . am mfricoşă
toare nevoie de gologani. Dacă intimplător va face ca scrisoarea mea să te gă
sească cu ceva franci in buzunar, izbeşte şi pentru mine cîţiva la poştă, telegrafic.
Sint aici, cu nevastă şi copii , in situaţia unui naufra giat pe o stîncă pustie, in
mijlocul oceanului. I nţelegi . . . " 1 1 •
Dar tot cortegiul acesta funest de necazuri, de privaţiuni materiale şi de
situaţii jenan1e pe care a trebuit să le îndure acest mare artist va atinge, cîţiva
ani mai tirziu, proporţiile unei adevărate tragedii.
Stabilit între timp la Bucureşti - in str. Dr. Leonre nr. 10 -, Nicolae To
nitza ii scrie disperat lui Cezar Petrescu :
Dragă Cezare,
"După atitea intime neplăceri familiare, mi-a mai căzut pe cap şi două nenoro
ciri pe cari nu le puteam preve dea :
Surorile mele mai mici şi-au perdut bărbaţii, la scurte intervale unul după altul.
Au rămas : una cu patru copii, toţi de şcoală, - cealaltă cu trei copii, dintre
care cel mai mic are deabia patru anişori.
Pe nepoata cea mai mare, de la prima soră, şi pe nepoţelul cel mai micut, de la
a doua soră, i-am adus la mine în Bucureşti. Am va să zică de în,treţinllit - (în
afară de familia mea, destul de mare) - încă două surori şi şapte nepoţi.
I ţi poţi închipui ce sforţări supraomeneşti trebuie să depun ca să pot face faţă
atîtor cheltuieli. Cu banii pe care i-am luat de la Vodă pentru panourile de la
Palat, mi-am plătit, pînă la epuizarea fondului, o mare parte din datori ile care
mă sufocau. Am ll"ămas f ără o ,cen<tJimă - dar mă simt om mai liber.
Vorba e că acum am intrat în iarnă mai sărac de cît anul trecu't.
Cu atîta împovărare familiară, situaţia mea e exasperantă.

9 Muzeul de literatură din Iaşi,
scrisoare originală, Vălenii de Munte,
10 Muzeul de literatură din Iaşi,
scrisoare originală, citată la nota 1.
11 Muzeul de literatură din Iaşi,
scrisoare originală citată la nota 4.

plicul Nicolae Tonitza către Cezar Petrescu,
4 dec embrie , 1922, inv. nr. 3477 1.
plicul Nicolae Tonitza către Cezar Petrescu,
plicul Nicolae Tonitza către Cezar Petrescu,
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Ţi-o măi'turisesc cu toată sinceritatea.
Nu văd - pentru moment - de cit două limanuri de salvare :
1) Banii de la " Fram" 1 2, asupra cărora nevastă-mea n-a încasat de cit circa. patru
mii de Iei - şi
2) editarea a două volume (literatură pe margim.ea plasticii) - pe care le am
deja copiate la maşina de scris.
Te rog din tot sufletul meu necăjit : prinde-1 pe Pamfil 13, cînd îl vei găsi în
bune dispoziţii, şi pledează-i prima pricină.
Cînd nu e furios, e numai inimă. Am ferma nădejde cA nu mă va abandona,
ca pe o cîrpă netrebnică, la această grea răspîntie a Vieţii, în care mA aflu.
Pentru a doua pricină, te rog iarăşi să vorbeşti străuitor. . . d-lui Gusti. . . să-mi
acorde sprijinul. . . binevoitor pentru editarea. la Fondaţii. . . a volumelor mele. . .
Dar te rog : cît mai grabnic, dragă Ceza·r, fiindcă, ţi-o repet, situaţia mea e dis
PC'ra!ă" 14 .
Deşi impovărat cu asemenea greutăţi materiale şi cu asemenea griji ale zilei
de mi�ne, Nicolae Ton:Ltza nu s-a încovo!i�t SIUb lovăt'llftJ.e lor, păistrindu-şi neşrtli.�r�bită
dirzenia morală, voinţa de a crea şi mai cu seamă forţa combativă de care a
dispus întotdeauna. Privindu-i, de aceea, creaţia wtistică, prin prizma condiţiilor
materiale şi sociale în care a fost elaborată, sensurile umane ale acesteia se adîn
cesc cu atît mal mult, iar frumuseţile nepieritoare cărora artistul le-a dat naş
tere ne apar cu a·tît mai strălucitoare.
MARIA PARADAISER

12 Este ştiut faptul că Nicolae Tonitza a ilustrat în desen alb-negru cartea lui
Cezar Petrescu "Fram ursul polar".
13 Este vorba de publicistul Pamiil Şeicaru, redactor al revistei "Hiena", între
anii 1919-1920.
14
Muzeul de literatură din Iaşi, plicul Nicolae Tonitza către Cezar Petrescu,
scrisoare originală, Bucu!reştd, 17 decembrie 1 935, inv. nr. 3475 1 .
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MlTROPOLIA M OLDOV EI ŞI SUCEVEI, MONUMENTE ISTORICE BISERICEŞTI
D I N MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI SUCEVEI, 1973-1974 ; 453 p.

Lucrarea pe care o prezentăm est e rodul muncii unui colectiv de cercetatori
de la Institutul de istorie şi arheo logie ,,A. D. XenopolH laşi, profesori, clerici uin
Mitropolia Moldovei şi Sucevei. In cuprinsul acestui reuşit volum sint incluse
82 de monografii ale monumentelor istorice bisericeşti moldoveneşti, socotite a ji
mai impo rtan te din punc t de 1.-edere istoric şi Oll'tistic.
Volumul nu copie monografiUe apărute anterior despre acest e monumente
istorice, bisericeşti, din Moldova, ci este o reluare a cercetării pe ,baza unui .� tu
diu mai aprofundat in lumina ultimelor cercetări şi restaU11'/1ri, reuşind să aducă
multe element e noi, necesare improspătării, imbogăţirii şi fixării cunoştirtţelor in
legătură cu aceste monumente.
Fiecare monografie-studiu este prezentată în raport de impof'tanţa şi parti
cularităţile nu:mumentelor istorice (bisericeşti) respective, cuprinzînd şi o icono
grc.fie adecvată - aspecte generale şi detalii.
Cele mai dezvoltate studii cuprind elemente descriptive privind : cadrul na
tural al a.şezării monumentelor, timpul cînd au fost ele înălţate, ctitorii, arh&tec
tura, reliefîndu-se trăsăturile specifice fiecărui monument, pi-ctura, importanţa lor
culturală in trecut, tezaurul artistic păstrat de fiecare monument, momente mai
deosebite din istoria fiecăruia, precum şi lu crările de restaurare efectuate in anii
socialismului, pentru a le reda măreţia şi frumuseţea originară.
Astfel sînt mai pe larg prezentate : Biserica Sf. Nicolae din Răd/1uţi, şi
Sf. Treime din Sire t , Mănăsbirea Putna, Biserici le Voroneţ, Sf. Ilie de pe lîngă
Suceava, SI. Nicolae Domnesc din Iaşi, MănăSttd:rea Neamţ, Bisericile : din Arbore,
Humor, Mănăstirile Molidovdţa, Bistriţa, Galata, Suceviţa, Secu, Dragomirna, B ise 
rica Sf. Trei leNlrili din Iaşi ş.a.
In prefa.ţa volumului semnată de Iustin Moisescu arhiepiscop al la.şilor şi
mitropolit al Moldovei şi Sucevei, se subliniGză importanţa cunoaşterii şi pdstrării
tezaurelor de monum ent e istorice bisericeşti şi gri;icl conducerii statului nostru
so cialist de a le restaura şi a le reda vechea lor înfiijişCJI'e pentru a fi puse la dis
poziţia publicului vizitator ca minunate comori de CJI'tă jeudală româneascli.
In introd ucerea volumului sfnt două valoroase teme referitoare la : I - arhit ec·
tura religioa.slf, pictura murală sem.nat/1 de praf. dr. Vasile DrlJguţ şi II - Icoane,
broderii, a.rgintlirii, mobilier semnată de con/. univ. dr. Co rtna Nicolescu.
In prima tem/1 autorul sublinicză valoarea arhitecturii feudale moldoveneşti

care ,.trebuie considerată şi preţuitlf ca una dtntre cele m4i originale şi e:rpresit:e
sinteze artistice din intregul spaţiu european, ilustrînd capacitatea poporului
nostru de a se racorda la marile mişc/iri de cultură şi civilizaţie din Occident şi
d in Orient".
Arhitectura veche moldoveneascli poate fi consideratii ca o cronică a de::
t:oltării statului feudal din tarra noastr/1.
Autorul îşi începe articolul cu prezentarea bisericii Sf. Nicolae din Rădăuţi,
ctitoria lui Bo gdan 1, " Intemeietorul" pe care o consideTll ca un .,adev/1rat act
de naştere al arhitecturii culte moldoveneşti" şi care oferă o surprinz/1toare sin

teză între arhi tectura de tradiţie b izantină şi arhitectura (lOtic/1,
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Al doilea prototip al arhitecturii moldoveneşti este mica bisericii Sfint.-,
planul triconc,
de origine sud-duniireană, intermediar fiind Ţara Uomânească.
Cetatea de scaun a Sucevei, Scheia, Cetatea Neamţului din epoca lui Peiru
Muşat exprimă prima acţiune de organizare defensivă a Moldovei. Sint prezentate
cronologic toate monumentele de arhitectură religioasă cu semnificaţia şi caracte
risticile lor.
O atenţie deosebită i se dă epocii lui Ştefan cel Mare, considerată artă mol·
dovenească şi pentru arhitectură, ca şi pentru celelalte domenii ale e11lturii şi
cea mai strălucită, o epocă de implinire, de matură cristalizare.
Cu Biserica Mănăstirii Suceviţa ctitorie a boierilor Movileşti, arhitectura
vechiului stil moldovenesc, ajunge să consume ultimele sale mome.nte de strălu
cire. Ultimele decenii ale sec. al XVI-lea şi primele decenii ale sec. urmăţor sint
caracterizate de continua penetrare a influenţelor munteneşti.
.
Epoca lui Vasile Lupu s-a acoperit de strălucirea neasemuită a edificitlor,
înălţate cu evidenta dorinţă de a impresiona. In cursul sec. al XVIII-lea, fiziono
mia arhitecturii moldoveneşti s-a schimbat continuu prin asimilarea de forme
decorative munteneşti, baroce, otomcuie şi neo-cla.sice.
A doua jumătate a sec. al XVIII-lea, şi primele decenii ale sec. al XIX-lea
se caracterizeză prin accentuarea influenţelor nea-clasice care ajung să domine
din punct de vedere stitistic expresia monumentelor.
In acelaşi rind este prezentată pictura, menită să decoreze numeroasele cti
toni înălţate secole de-a rindul. Sint enumerati zugravii (pictorii) Dobre şi Nichita,
din documentele din 1415, dat de Alexandru cel Bun dăruiţi de domn cu două sate
pentru împodobirea a două biserici, Gavril, ieromonahul, cel care a impodobit
Biserica din Bălineşti etc.
Este pe larg prezentat marele moment de inflorire al picturii moldoveneşti
din timpul lui Petru Rareş, cînd pictori moldoveni îmbracă integral faţadele
bisericilor cu veşmîntul multicolor al picturilor mural.e şi ordonarea acestor pic·
turi potrivit unui program iconografie coerent.
Este scoasă in evidenţă originalitatea şi măiestria pictorului Toma, "pictor
de Suceava", cel care a pictat Biserica Hwnor. Este de asemenea reliefată ar.ti
L'ttatea pictorului Dragoş Coman, cel care a pictat Biserica din Arbore, precum
şi zugravii Ion şi Sofronie cei care au pictat SuceV'iţa.
Este prezentat in continuare întreg ciclul evolutiv al picturii murale moldo
veneşti pînă ·în sec. al XIX-lea. In tema : Icoane, broderii, argintării, mobilier,
autorul prezintă teza:urela de artă feudalii moldovenească, cele mai multe con
ţinînd ansambluri de mare valoare artistică ce sint păstrate in mănăstirile Bis 
t.ri ţa, Moldov.iţa, Putna, Suceviţa, DTa,gom.iJrna, �ia, Văratec ş.a.
Intocmai ca arhiteCtura · şi pictura murală, toate aceste obiecte de preţ vă·
dese aceeaşi evoluţie "artistică, în care se înscrie infloritoarea perioadă a rodnicei
domnii a lui Ştefan cel Mare, dusă mai departe cu succes de urmaşii săi pînă
in vremea lui Alexandru Lăpuşneanul - este prezentată sculpturlll în lemn cu
adinci tradiţii CJle artei populare, · exprimate de motivele geometrice "inchistrite"
pe · mobilierul din biserki şi mănasti�i ca : soarele, steaua (raza vi1lturrHor şi
căpriorii). .
Icoanele, .obiecte d e cult ş i opere . d e a.rtă, deţin u n loc de seamă in tezau
rele mănăstirilor din Moldova. <Ele îmbrăcau. tîmplele, pereţii bisericilor şi ai
paracliselor, reşedirtţele domneşti şi mitropolitane,
.
O not"ă caracteristică icoanelor din Moldova, intocmai ca şi acelora din
Transi_lvania, este bogăţi4 f.ondurilor,- aureolelor şi cadrelor sculptate.
Droderia - arta acului - deţine in trecu.t'Ul artistic al Moldovei primul loc.
Prin operele create ·În ateUerele vremii lui Ştefan cel Mare arta românească se
inscrie sub a.cest aspect în ansamblul artei universale. Ele sint strins legate sub
raportul concepţiei d_e pictura murală, icoane şi miniaturi şi sînt în majoritatea
lor t:eşmint e bisericeşti şi broderii liturgice.
Treime din Siret, care introduce pentru prima oarli in Moldot-·a

·
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Volumul, executat excelent din punct de vedere grafic, este însoţit de un
număr de 4 1 7 ilustraţii, din care 58 color, cuprinzind vederi generale asupra mo
numentelor, pisanii, detalii de arhitectură, sculptură, pictură, pietre funera.r e, mo
bilier, obiecte de artă bisericească etc. ca.re vin să intregească înţelegerea cît mai
clară a monumentelor 1·espective.
Volumul se incheie cu o bogată bibliografie selectivă ce cuprinde peste
556 de titluri, o anexă bibliografică, 1 7 7 de titluri şi lista colaboratorilor, dintre
care se remarcă, prin contribuţia adusă : N. Grigoraş, Pr. Scarlat Porcescu, Pr. Ilie
Gheorghiţă, Episcop Nestor Vornicescu, Pr. Prof. I. Zugravu, L. Şimanschi, I. Ca.p
I'OŞU, C. Turcu, D. Vitcu, Gh. Buzatu, Al. Andronic ş.a.
Rezumatul in limba franceză cuprinde traducerea completă a cuvintului
înainte, şi a temelor de specialitate din introducere, precum şi o scurtă prezen
r ure a celor 82 de monografii însoţite de ilustraţiile micşorate a monumentelor
l., l orice religioase prezentate.
Credem, că acest volum editat de Mitropolia Moldoxei şi Sucevei, pe lîngă
menirea funcţională a unui preţios ghid al principalelor monumente istorice bise
riceşti din Moldova, contribuie in acelaşi timp la împrospătarea, îmbogăţirea .� i
fixarea cunoştinţelor ctitoriilor asupra valorilor de artă religioasă feudală romcî
nească din Moldot'a.
Lucrarea prezentată, constituie o preţioa.să contribuţie a istoricilor ieşeni,
a profesorilor şi clericilor din Mitropolia Moldovei şi Sucevei la cunoaşterea
trecutului nosfr tl istoric, fiind de un real folos tuturor celor ce il studiază .
PETRU ABRUDAN
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Gheorghe Băileanu s-a născut la 18 aprilie 1901 în municipiul Iaşi. Este fiul
fostului avocat Magnus Băileanu, căsătorit cu Elena Mîrzescu, fiica fostului pro
fesor de drept civil de la Universitatea din Laşi.
Gheorghe Băileanu a urmat şcoala primară Ghe<ll'ghe Asachi din Iaşi, apoi
liceul Ştefan cel Mare, iar cursul superior la liceul Internat (azi liceul Negruzzi),
unde trece examenul de bacalaureat în 1918. A studiat la UniYersitatea din Iaşi,
unde în 1922 a absolvit Facultatea de Drept ,iar în 1925 Facultatea de Litere şi
Filosofie. A urmat cursuri de specializare la Grenoble. In octombrie 1926 a făcut
doctoratul în drept cu teza ,.Principii de drept comparat". Juriul a fost format din
George Prastara, 1. Ooroi, 1. Beretz, Eugen HeroVIan'll , N. Daşcovici şi Tre·ian
Ionaşcu (.,Anuarul Universităţii din Iaşi" pe 1926-1927, p. 84). După ce obţine
titlul de doctor în drept ajunge asistent la catedra de drept privat. In decursul
anilor a suplinit pe profesorul Petre Dragomirescu , Traian IonaşC'U, Gheorghe Ta
baoovici (Gheorghe Băileanu, TLtluri, activitart;e, lucrări Iaşi, Tip. Lumea, 1929, p. 9).
La 1 octombrie 1935 a fost numit director general al Aşezămintelor Sfîntul
Spiridon din Iaşi. A profesat şi avocatura şi a avut diverse funcţii obşteşti.
La Faculitatea de Drept din Iaşi a ajuns pînă la gradul de conferenţiar. Cîţiva
ani a fost muzeograf Ia Iaşi, unde a muncit cu mult entuziasm mai ales la orga
nizarea Muzeului de Istorie a Moldovei.
N. Iorga recenzînd lucrarea Fondarea Epitropi.ei Sf. Spiridon şi crearea per
soanelor juridice in vechiul drept privat, Iaşi 1932, scria că în această carte sînt
"Bogate aJ!laJ.dze de cloolmente"
ll
(ReYTi.stla istorică", XIX, 1933, p. 269), Llie MJ
nea scrie despre teza de doctorat a lui Gheorghe Băileanu că : "Lucrarea scrisă,
clar, aparţine unui domeniu în care Ia noi s-a scris foartte puţin şi reprezintă bună
orientare in materie şi independenţă de judecată", "Cercetări istorice", II-III,
1926-1927, p. 285). George Pmstara scrie in prefaţa tezei de docto.I"aat a luli.
Gheorghe Băileanu Principii de drept comparat că : "Prin prezenta lucrare, auto-
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rul, un valoros doctor al Facultăţii de Drept din Iaşi a căutat să precizeze o nouA
infăţişa.re ce a luat dreptul in unna 'l'ăzboirului mondăa:l". Geor>ge Pl.Jaslt.arn ajunge
la concluzia că : "Contribuind la răspîndirea acestor idei, cre după noi reprezintă
adevărul necontestat in materie juridică , sintem convinşi că, meritoasa lucrare a
Domnului G. Dăilea.nu va fi de un mare folos".
Traian Ionaşcu scria despre dreptul comparat că ,.De altfel, asupra istori
cului acestei discipline cu toate discuţiunile la care a dat loc la Congresul de
la Paris, a se vedea remarcabila teză de doctorat lucrată sub auspiciile mele, a
D-lui G. Băileanu Principii de drept comparat, Iaşi, 1926 (.,Minerva II", 1928, nr . .2,
p. 85, nota 1).
Despre lucrarea Rolul şi metoda seminariilor juridice", Vasile Pavelcu, scria
că "Dl. G. Băileanu arată cum necesitatea acestor seminarii este stplţită astăzi in
diverse ţări şi cum această problemă a fost dezbătută la diverse eongreşe juri
dice străine . Concluzia autorului că ar trebui realizat şi la noi oeva in �ceastă
direcţie pare pe deplin justificată (,.Buletinul Seminarului Pedagogic Universitar"
1930-1932, nr. 8, p. 211).
Am mai putea cita multe rinduri admirative scrise de recenzenţi despre nu
meroasele studii şi comunicări pe care, timp de o jumătate de veac Gh. Băileanu
le-a publicat prin reviste şi ziare.
Din seria numeroaselor studii şi articole scrise de Gheorghe Băilea.nu amin
tim doar cîteva titluri :

1J ,Citeva date şi comentarii asupra mişcării bolnavilor în spitalele Aşeză
minte lor Epitropiei Sf, Spirid.on din Iaşi, pe decada 1925-1936, Iaşi, "Aberman",
1937, 9 p., în colaborare cu Gr. C. Iamandi, D. Ştefăniu
.
2) Dreptul de ctitorie in Moldova, Iaşi, "Liga culturală", 1942, 8 p. (Extras
din "Buletinul Institutului de Istoria românilor, A. D. Xenopol", nr. 3) ;
3) E:rpresia generală şi cuprinsul noţiunii de drept. Teoria normelor şi a in
stituţiunilor juridice, Bucureşti, "Gestetner", 1940, 150 f. ;
4) Fondarea şi evoluţia juridică a Epitro piei Sf. Spiridon şi crearea persoa
nelor juridice in vechiul drept privat de la 1757 la 1 800. a) Contribuţiuni· la stu
diul fonda ţiilor Iaşi, 1929, 26 p. Extras din .. Cercetări istorice", V, 1929 ; b) Con
t ribuţiuni la studiul persoanelor morale, Iaşi, ,.Presa Bună", 1929, 86 (-87) p.
5) Indrumare în teoria drepturilor reale. Bunurile (lucruri şi drepturi}, di
viziunea lor. Teoria patrimonului. Proprietatea şi posesiunea, Iaşi, 1933, 37 p.
Facultatea de Drept, Iaşi ;
6) Instituţiile Epitropiei Sfintului Spiridon intre anii 1800 şi 183'3. Evoluţia
fundaţiilor de asi.�tenţă publică ale Casei din Moldova după documente inedite,
I·aşi, Ţerek, 1932, 56 p.

7) Legitimaţiunea asistentei sociale şi posibilităţile ei de realizare la Iaşi,
Raport introductiv, Iaşi, Brawo, 1937, 101 p. Aşezămintele Sf. Spiridon Iaşi.
8) Notă autobiografică, titluri, lucrări, activitate jurisprudenţe, aprecieri, Iaşi,
"Lumea", 1939, 88 p.

9) Obiectul şi evoluţia enciclopediei dreptului. Istoric, natura, raporturile şti
inţifice şi interpretarea teoriei generale a dreptului, Bucureşti, "Gestetner", 1940,
15 f.
10) Principii de drept comparat. Natura, caracterele şi rolul acestei ştiinţe fn
domeniul privat. Cu o prefaţă de George Plastaro., <Iaşi, "Amta", 1926, 146 .p. ;
11) Rolul şi metoda seminariilor juridice. Introducere la şedinţele de seminar,
Iaşi, 1931, 9 p .

1 2 ) Despre tirgul Hîrlău. Intinderea lui i n 1 806, Iaşi, "Viaţa Românească",
1932, 7 p .
13) Teorie generalii a dreptului de proprietate. Originile sociologice, evoluţia

şi natura proprietăţii. Regimul ei in dreptul civil şi criza legislaţiei actuale, Iaşi,
"Tătăraşi", 1933, 103 (-108) p.
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14) Valoarea cunoştinţei ştiinţifice aplicatlf în drept. Bucureşti , Monitorul
1939, 24 p .
15) Vechi localuri ale Iaşului, Bolta Rece, Iaşi, 19 67 , 24 p.
16) Un nume necunoscut in revoluţia de la 1 848 : Ecaterina Harnav , Iaşi,
1954, p. 99-101 (Extras din .,Iaşul litel!'ar", 1954, n.r. 1 ) .
17 Scurtă privire istorică asupra farmaciei Casei Sf. Spiridon din Iaşi, Bucu
re:�ti, Editura Medicală, 1957, p. 362-366. Extras din .. Farmacia", 1 957, nr. 4. In
Oficial",

colaborare cu T" Wechsler, C. Ichim.

18) Profesorul Alexandru Slătineaau militant progresist. Iaşi, 1968, p. 777778 (Extras din Revista medico -ch:rurgicală", 72, 1 9 6 8, nr. 3.
19) Profe.•orul Ioan Ciurea, Bucureşti, 1 969, p. 88-89. Extras din .,Forwn",
1969, nr. 1 1 .
20) Privire retrospectivlf asupr a formării invăţlfmintului medical din Mol
dot•a. Materiale pentru monografia Institutului de medicină din Iaşi, Iaşi, 1956,
p. 938-965. In colaborare cu L . Wassermann, S. Palade.
21) Originea Iaşului, Iaşi, 1959, p. 345-356. Extras din "Mitropolie Moldovei",
XXXV, 1959, nr. 5-6.
22) Oraşul Iaşi şi lumea franceză între anii 1577-1800, Iaşi, 1968, 8 p . Extras
din "Iaşul literar", 1968, nr. 4.
23) Oraşul Iaşi în statistici şi relatări ale călătorilor străini din secolul al
XVIII-lea, Bucureşti, 1968, p. 74-76. Extras din .,Revista de statistică", 1968, nr. 2.
24) O intilnire a studenţilor ieşeni cu Maxim Gorki, Iaşi, 1954, p. 54-59.
EXJtras din .,Iaşul Literar", 1954, nr. 2 .
25) Istoricul spitalului orăşenesc clinic de adulţi din laşi în cadrul evolutiv
al fostelor aşezlfminte, Sf. Spiridon. Vol. I, BUiClll:r eşti, Edit. Medicală, 1956, 503 p.
26) Istoricul Facultăţii de medicină din laşi de la 1 890 la 1906. Viaţa stu
d enţeasclf, studenţii facultlfţii, internii spitalelor, cantina, biblioteca şi societlfţi
studenţeşti , Iaşi, 1968, p. 223-228 . Extras din Rexista medico-chirurgicală", 72,
1968, nr. 1 .
1966,
27) Istoricul facultăţii d e medicină laşi, între anii 1 8 9 1 ş i 1 803, Iaşi
p. 761-767. Extras din "Revista medico-chirurgicală'', 7 0 1966, nr. 3.
28) Istoricul facultăţii de medicină din Iaşi de la 1 890 la 1 906. A.B.C. Iaşi,
1967, p. 223-226. Extras din "Revista medico-chirurgicală", 71, 1967, nr. 1-3.
29) Insemnarea lui Ştefan. Iaşi, 1957, Extras din "Iaşul literar", 1957, nr. 4.
30) Iaşul in secolul al XVII-lea, Iaşi, I, 1964, p. 619-654. Iaşi, II, Iaşi 1968,
p. 65-82 . Extras din "Mitropolie Moldovei şi Sucevei", 1964, nr. 1 1-12, 1968, nr. 2.
31) Iaşul in a doua jumătate a secolului al XV-lea şi in secolul al XVI-lea.
laşi, 1960, p. 362-386. Extras din .,Mitropolia Moldovei şi Sucevei", 1960, nr. 5-6.
32) Deschiderea Facultlfţii de Medicinlf de la 1 879. Formarea ei şi primii
profesori ai invlfţlimintului medical din Iaşi, I aşi , 1966, p. 223-228. E:letras din
"Revista medico-chirurgicală", 70, 1966, nr. 1 .
33) Curtea Domnească din Iaşi, Extras din "Iaşul literar", 1969, nr. 9 , 10.
34) Cronică haiducească. Pe drumul furilor. Bucureşti, 1973, p. 79-80. Ex
tras din "Magazin Istoric", 1973, nr. 3.
35) Casa Kogălniceanu. Istoricul unui monument. Bucureşti, 1969, p . 58-62.
Extras din "Revista muzeelor", 1969, nr. 1.
36) Amintiri universitare, Bucureşti, Ex;tras din "Forum", 1974, nr. 6.
I n 1943 a publicat nuvele istorice "Răzmeriţa bairamului domnesc, Bucureşti,
Carea românească, 1943, 148 p. Cartea a fost bine primită de critica literară a
,

,

vremii, (Autorul n-a scris alte romane istorice). Părea că erudiţia istorică D ajută
să scrie romane istorice.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

NECROLOG

284

4

------

Cu puţin timp înainte de a ne părăsi pentru totdeauna, Gheorghe Băileanu,
predat editurii J unimea dilil ·laşi , romanul :i!StOI"ic d n ti•L.ula.t Volnicii norodului.
carte ce urmează să apară în anul 1976.

a

Gheorghe Băileanu a murit la 10 iulie 1975 şi a fost înmormîntat la Iaşi, în
13 iulie 1975. La inmormintare au luat parte mulţi profesori, studenţi, In cimi
tirul Eternitatea din Iaşi se odihneşte încă un intelectual de seamă. Bogata sa
colecţie de acte,

documente, scrisori a

donat-o

Arhivelor

Statului

din

Iaşi,

unde

se păstrează şi alte colecţii ale unor însemnaţi intelectuali. Colecţia Gheorghe Băi
leanu cuprinde şi mult material referitor la trecutul
acest

prestdgios

oentnl

cu1tu.ral

şi

Iaşi lor şi a instituţiilor din

ştJiin.ţ.ific.

Praf. IOSIF E. N�GHIU

Nr. coli tipar 17,75

•

lnrrepriaderea policrafiel Ia,i
Su. Vuile Alecsandri nr. 12. !ati
Repablica Soc:ialinl

'Romlni•
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