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DIN ISTORIA UTILIZARII CURENTIJI.UI ELECTRIC LA I AŞI

EUGENIA

URSESCU, CONSTANTIN OSTAP

laşul - acest oraş bOgat In mărturii ale trecutului glori os al neamului nostru, oraş al
monumentelor istorice, al culturii, dar şi al industriei, a fo'st tot âtlt de receptiv In promc:i�ârea
uno!r mari acte de cultură cit şi In adoptarea noutătilor tehnice ale vremii, după cum reiese
din docum entele de epocă comentate In cele ce u rmează.
t n lucral'ea de faţă ne propunem să arătăm Inceputurile şi momenţe]e de răscruce din
evoluţia utilizărilor electricităţli la laşi, marcate In c())ltextul general al dezvoltării acestui
import ant domeniu al ştiinţei şi tehnicii.
Daoă ne gindim Ia mlll'ile serVIcii pe care curentul electric le-a adus omenirii, nu putem
să nu amintim mal Intii o Invenţie, care a pus la dispoziţie ştiinţei un mijloc de progres, a că 
rui mare valoare abia In perspcc'tiva Istorici s-a putut vedea. Este vorba de prima sursă de
curent electric - pila electrică - Inventată de Voita In anul 1800, pe, baza observaţiilor
ştiinţifice făcute de Lulgi Galvani In 17861•

Pf1rnind de la această Invenţie, care pe parcurs se perfecţionează, mari fizicieni vor
dezvălui, de-a lungul timpului, numeroase efecte şi proprietăţi fundamentale ale curentului
electric, care vor contribui la progresul general al ştiinţei şi tehnicii, la evolutia societăţii In
secolul al X IX-lea. Amintim astfel descoperirlle din domeniul electromagnetlsmului (Oersted 1819) şi al inducţ,iel electromagnetice (Faraday- 183 1), legile curentului electric (legea lu i
Ohm- 1824, legea lui Ampere - 1820, legea lui Joule - 1826), cimpul electromagne tic
(elaborat teoretic de Faraday in 1846 şi demonstrat matematic de Maxwell In 1864) pen
tru ca să numim doar pe cele mal ln�emnate, care au pus bazele electrotehnlcii2•
O aplicaţie deosebit qe importantă a curentului electriC, c:ft-e a deschis mari perspec·
tive telecomunicaţiilor, a lmlt telegraful electric", inventat de Samuel Morse, In 1840.
In 1844, se realizează prima linie telcgrafică de utilitate publică din lume, Intre oraşele
Washington şi Baltimore, avind o lungime de 63 km.
Seminificativ pentru noi este faptul că, la numai 10 ani de la această premieră mondială,
telegraful electric este introdus şi In ţara noastră3•

laşul este printre primele oraşe ale ţării care a fost racordat In circuitu l telegrafic euro
pean. Această realizare este legată de numele lui Costache Negri- D'irector al Departamen
tului Lucrărilor Publice din Moldova.

Prima linie telegrafică din Moldova a fost construită In colaborare cu autorităţile aus
triece, interesate să aibă o legMură directă Intre Viena şi principalele centre ale Europei.
Nota adresată la 2 octombrie 1854 Sfatului Administrativ arată "importanţa de a se uni
politia (oraşul) laşi cu Cernăuţi .. • p rin care Iaşii vor intra in nemijlocită comunicaţie ,tele-

1 Bucur, I.N. şi alţii, Din istoria electricilălii, Edit. ştiinţifică 1966, Bucureşti.
2 Ibidem.
Pe urmele primului telefon, tn Revista "Flacăra", nr. 14 (566) din 2.V I, 1966.
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Iluminatul cu l ămpi cu petrol la Iaşi, în 1 830 (după tabloul ,.Podu Verde"
de M. N. Worobieff).

C. Negri şi raportul din 1 854 privind construirea liniei telegrafice Viena-Iaşi.
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grafl6\ c u Viena, Berlinul, Parisul ş i Londra" ş i prin care "visteriei statului s e v a deschide un
Izvor nu puţin insemnătorlu de veniturl"4• In raportul din 16 decembrie 1854 a lui Costacbe
Negri adresat domnitorului Grlgore AI. Ghlca se apreciază că realizarea liniei telegrafice Cer
năuţi-Iaşi este .,o măsură prea potrivită c'u ceea ce se cere astăzi de la ţara noastră", pro
punind lnsă prelungirea ei prin Vaslui şi Tecuci plnă la Galaţi "spre a putea trage din ea
un fo)os din care toată ţara să se lmpărtăşească".
Prin aceasta, .,s-ar putea lmprăştie cu ştafetn la locurile tnvecinate atit poruncile
oelrmulrll cit şi particulare tnştllnţărl".
Dar marele patriot vedea un scop mal Inalt In aceastA lucrare.
El menţionează: "Dacă lnsă megleşita (lnvecinata) ocărmulre a Valahiel ar face aaă
mlne o linie telegraflcll care ar veni la Focşant, atunci ar mai trebui prelungită linia noastră
şi de Ia Tecuci Ia Focşanl".
Este evidenţiată dorinţa de a realiza şi pe această cale o legătură cu Muntenia, ca un
aimbol al mult aşteJrtatel Uniri a celor două ţări suro'rt, eveniment ce avea să se realizeze In 1859.
ln urma tratativelor de la Cernăuţi intre reprezentanţii Imperiului austro-ungar şi cel
al statului Moldovei s·a ajuns la un acord privind construirea primei linii telegrafice Cernă
uţi- Iaşi- Galaţi. Construcţia acestei linii, cu o lungime de 185 km, Incepe la sflrşitul anului
1854, Iar la 14 februarie 1855, Intr-o adunare festivă, la care participă şi domnitorul Moldovei,
are loc deschiderea oficială a biroului telegrafic din Iaşi. Aparatele telegrafice au fost instalate
In vechea curte domnească, pe ruinele căreia s-a construit Intre 1906 şi 1 925, Palatul adml·
nlatrativ şi de justiţie, actualul Palat al culturii6•
Linia din Iaşi se prelungeşte ulterior plnă la Tecuci şi Focşanl.
Introducerea telegrafulul in principalele oraşe din Moldova a avut un rol foarte im·
portant pe plan economic şi politic. Populatia ieşeană a Inceput să fie Informată "la zi" cu
ultimele ştiri Internaţionale publicate In "Gazeta de Moldavia" de la Iaşi.
Liniile telegrafice care s-au construit ulterior au fost realizate cu bani adunaţi prin
subscripţie publicli, la care s-au adăugat fonduri din veniturile Direcţiei telegrafulul. La sflr·
şltul anului 1857 existau birouri telegrafice in următoarele oraşe din Moldova : laşi, Galaţi,
Tecuci, Focşani, Birlad, Roman, Fălticeni, Bacău, Piatra Neamţ şi Vaslui. Treptat, telegraful
pătrunde plnă In cele mal lndepărtate colţuri ale ţării.
Introducerea telegrafulul electric a Insemnat o etapă foarte importantă in utilizarea
sistemelor de telecomunicaţie din lume, avind un rol important In rezolvarea unor probleme
economice şi politice din fiecare ţară, cit şi In cadrul convenţiilor dintre state. Totuşi dez
voltarea rapidă a oraşelor, ritmul de viaţă tot mai intens, Impuneau adoptarea unui mijloc
de comunicaţie directă Intre oameni. Succesul de plnă atunci al telegrafie! a deschis drum
Ideii de a transmite prin fir sunetele şi vocea omenească.
Acest mijloc de comunicaţie nu Intirzie să-şi facă apariţia sub forma telefonului, Inven
tat de către americanii Graham Ben şi Elisha Grey, independent unul de altul şi brevetat In,
aceeaşi zi (14 februarie 1876) la o diferenţă de două ore8•
Merită de remarcat faptul că numaJ după doi ani de la brevetarea telefonului, se sem·
nalează existenţa In Bucureşti a unui post telefonic, montat la fabrica de aparate telegrafice.
Prima relatate ofici ală despre existenţa In ţară a unui post telefonic apare In Monitorul
oficial din martie 1886, dată la care In Bucureşti exista o singură linie telefonică Intre poştă
şi Ministerul de Interne.
ln Moldova, primul oraş In care se introduce telefonul şi printre primele din ţară, este
Iaşul. Primele telefoane din laşi au fost instalate In locul aparatelor telegrafice, care nu maJ
satisfăceau exigenţele timpului.
După cum se arată Intr-un referat din septembrie 1898 al serviciului tehnic al primă·
rle!, .....chestiunea lnfiinţăril şi lntretineril postufilor telefonice comunale se agită incă de la
1882, cind s-au Inlocuit aparatele telegrafice de la secţiile poliţieneşti, cu aparate telefonice ... ".
Pe de altă parte, Intr-o adresă din iulie 1896 a Inspectoratului circumscripţiei a IV-a telegrafo
postală din Iaşi către primărie, se menţionează că In anul 1887 au fost lnlocuite alte 14 pos
turi telegrafice cu posturi telefonice ... ,.pe Ia comisii, poliţie şi la unul sau două posturi de
pompieri"...7•

4 Arhivele Statului Iaşi, Dosarul Secretariatului de stat, 1854.

6 Boicu L., Introducerea telegrafului în Moldova, In ,.Studii şi cercetări iStorice", an.
VIII, fasc, 2 , 1 957.
8 Bucur I.N. şi alţii, op. cit.
7 Ursescu E., Garabedeanu A., Nica M., Din istoria telecomunicatiilor tn Moldova, In
"Cercetări istorice" nr. 6, Complexul muzeistic Iaşi, 19'75.
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Putem concluziona că, primele telefoane din Iaşi au fost instalate in anul 1882, In
locul vechilor aparate telegrafice; in 1887, se introduc şi alte telefoane la diferite instituţii
iar in 1896 incepe instalarea reţelei telefonice pentru public. O eta'pă foarte importantă in
dezvoltarea telefoniei o constituie introducerea telefoniei automate care se realizează la Iaşi
in anul 1936.
D ar cea mai spectaculoasă aplicaţie a electrlcităţil a fost in domeniul iluminatului
electric, care a constituit o atractie chiar de la primele încercări. Acest ,.miraj" al unei noi teh
nici, pe care însăşi viaţa o impunea in mod insistent, explică faptul că folosirea electricităţii
in ţara noastră s-a făcut "inaintea altor nevoi de salubritate şi cdilitate publică şi, poate, in
detrimentul lor", după cum arăta D. Hurmuzescu in 1919, intr-o conferinţă despre ,.Viitorul
electricităţii" 8 . Această afirmaţie se confirmă pentru cazul oraşului Iaşi, intr-o perioadă de
declin economic şi edilitar al vechii capitale a Moldovei.
Astfel, in şedinţa Consiliului Comunal din 23 octombrie 1883 se arăta: ,.laşul merge
scăzind şi in privinţa populaţiei şi in privinţa generale! stări economice a populaţiei" 9, prin
cipala cauză fiind considerată lipsa apei potabile.
Din acest motiv nu se prevedea acestui oraş decît o dezvoltare ,.ca oraş de comerţ
şi şcoli".
Totuşi consilierul D. Ornescu pleda pentru indreptarea Iaşului către .,o cale industrială,
singura care poate fi ţinta şi scopul indispensabil pentru viitorul acestui oraş" 11l, idee dez
voltată de A. D. Xenopol, dar realizată deplin numai in anii construcţiei socialismului.
8 Bucur I. N. şi alţii, op. cit.
9 Arhivele statului Iaşi, Monitorul comunal al Primăriei Iaşi, 1883.
10 Ibidem.
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Electricitatea a jucat un rol deosebit de important In această Indrumare a oraşului
pe calea industrializăril. Pătrunzlnd Iniţial ca sursă pentru un nou sistem de iluminat, şi-a gă
sit In scurt timp aplicare In diverse domen ii, contribuind la dezvoltarea e conomică şi edili
tarii. a oraşului. laşul a fost printre primele oraşe din ţară care şi-a construit o uzină electrică
de utilitate publică, după cum rezultă din următoarea situaţie :

A�l
construlrll
uzinei electrice

Oraşul

Bucureşti
Timişoara
Caransebeş
Băile Hercu1ane
Buziaş
Sibiu
Cernăuţi
Craiova

1883
1884
1889
1993
1894
1896
1896
1896

1

Oraşul

Anul
construirii
uzinei electrice
'•

Arad
Constanta
Brăila
Iaşi
Alba Iulia
Galati
Ploieşti

,_{897
1897
1898
1899
1899
1900
1900

Această situaţ,te nu reflectă lnsă şi ordinea cronologică a primelor Inceputuri de intro
ducere a electrlcitll.ţii In viaţa publică a oraşului, Intrucit, după Bucureşti (1883), laşul a cu
noscut numinatul electric- experimental- lncă din 1883, aşa cum este dovedit prin acte
de arhivă recent descoperite.
Dar . . • să urmărim cursul evenimentelor 1
Noaptea de Anul Nou 1880, cind Edlson aprlndea la laboratorul din Menlo Park cele
700 becuri electrice, uimind miile de vizitatori, vestea lumii o dată Importantă: Inceputul
utilizării publice a electrlcltăţll.

Fig. 5

-

Propuneri pentru modernizarea iluminatului cu petrol (1 882}.
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Iaşul, a urmărit cu in teres progresele rapide şi spectaculoase ale aplicaţiilor noii forme
de energie. Dovada o constituie păstrarea In arhiva primăriei oraşului a buletinelor Societăţii
continen tale Edison, editate la Paris. Primul n umăr, avind data 24 iunie, 1882, conţinea,
Intre altele, şi informaţii asupra primei centrale elect,rice O!răşeneşti din lume : centrala ora·
'ului New York, ce avea să intre In funcţiune Ia 4 septembrie 1882 11•
Ttit din anul 1882 , se păstrează o corespondenţă cu Parisul, reterltQare la stadiul ilumi
natul electric al străzilo'I' ora�ului . Din răspunsul primit la 3 a'p'rllie 1882 rezultă că, in capi
tala Franţei, iluminatul electric ·se experimenta din 1878, dar nu se ajunsese la concluzii defi
nltlv'e asupra eficienţei acestui sistem de iluminat public .
Mult timp s-a crezut că iluminatul electric tn Iaşi datează din anul1896. Un anunţ din
darul "Curierul de Iassy" din 26 ianuarie 1873 menţionează iluminatul cu .,un soare electric"
al unui patinoar. Studiile regretatului Gh . Ungureanu, fostul director al Arhi'\lelor Statului
din Iaşi, valorificate I fost-mortcm, In revista Cronica (iunie, 1977) , indică de asemenea utili

Fig. 6 - Vasile Pogor, unul dintre
susţinătorii introducerii iluminatului
electric la Iaşi.

Fig. 7 - Nicolae Gane - primarul oraşului care a contractat iluminatul electric al Pieţii
teatrului (1896).

zarea unei lămpi electrice In Iaşi, Ia data de 5 iunie 1883 . Acel "soare electric" 12, cum 11 nu
meau ziarele de epocă, adică o lampă cu arc, a luminat grădina Co)>ou, In cadrul festivităţilor
o cazionate de inaugurarea statuii lui Ştefan cel Mare.
Interesul stirnit de această demonstraţie a determinat Co')lsiliul comunal să decidă,
la 10 august 1883, trimiterea lui Leon Negruzzi - p'rimarul oraşului, la expoziţia de electri
citate de Ia Viena " . . . pentru a observa progresul pe care 1-a făcut electricitatea in ceea ce pri·
veşte eclerajul oraşelor" 13•
11

12

13

Arhivele Statului Iaşi, Dosarul 302 /189·4 - Fond Teatrul Naţional.
A rhivele Statului Iaşi, Dosarul 154/1883 - Fond Primărie.
Arhivele Statului Iaşi, Monitorul comunal al Primăriei Iaşi, 1883.
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8

Cl�direa uzinei electrice a Tea
trului Naţional (1896).

Poate ar părea eludat că, la Iaşi, un j urist şi literat se ocupa de problemele tehnice.
Vom vedea insă, că introducerea iluminatului electric şi a tramvaielor electrice se datoreşte
unor personalităţi ale vieţii culturale şi politice din acele timpuri, ca V. Pogor, N. Gane,
L. Negruzzi, care alături de oameni de ştiinţă ca P. Poni, D. Hurmuzescu, au contribuit efec
tiv la adoptarea celor mal noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii. Datorită acestor personalităţi
Iaşul a adoptat, chiar de la Inceput, ilurnlnatul şi tracţlunea electrică, ln timp ce la Bucu
reşti se optase pentru iluminatul cu gaze şi tramvaiele eu cai. Leon Negruzzi este, desigur, un
precursor. Raportul său, din 23 septembrie 1883, dovedeşte o surprinzătoare aprofundare a
problemelor tehnice, mentionind cu lux de amănunte, descoperirile lui Davy, Voita, Edi
son, Iablocikdv, Foueault, Slemens. Sint descrise cu exactitate principiile de funcţionare a lăm
pilor cu arc şi cu filament de cărbune, precum şi performanţele acestOl"a. Raportul relatează
uşurinţa de manevrare a instalaţlilol- electrice, la care ••.• pl'ln atingerea unul singur burnbişor,
care stă In comunicaţie cu maşina electrică, se deschide drumul curenţilor şi oraşul Intreg este
luminat intr-o cllpală, fără fanaragli, scări şi chibriturl"14•
Găsim In acest raport Informaţii despre stadiul lucrărilor din oraşul Timişoara, pri·
mul oraş din Europa, care avea să introducă iluminatul electric al străzilor (la 12 noiembrie
1884).

Cu bun simţ, L. Negruzzi avertizează asupra inerentelor greutăţi de adoptare a noilor
metode, intrucit, zice el " . . .tipicul este un adversar ce nu este de dispreţuit, căci prinde rădă·
cipi in c·apitalc şi trebuieşte putere de convingere pentru a lupta contra deprlnderilor" 1'.
Tot Leon Negruzzi menţiona in "Raportul asupra administraţiei şi trebilor comunei
laşi pe 1883-1884" : "Ni s-a făcut propunerea pentru Introducerea de ecleraj cu gaz aero·
form, dar două piedici s-au opus la introducerea lui : scumpetea sa şi apoi grija de a nu ră
mlne un şir indelungat de ani cu un ecleraj pe care descoperiri nouă şi perfecţionate au să-1
condamne peste clţiva ani" 18• Vom vedea cită dreptate a avut acest entuziast susţinător al
progresului tehnic, care. a decedat (1890) inainte de a vedea realizate idealurile sale.
14 Arhivele Statului Iaşi, Dbsarul 112/1881 - Fond Primărie.
16 Ibidem.
18 Negruzzi L . , Raport asupra administratiei şi a trebilor comunei Iaşi pe anii 1883 ŞI

lBSI, Tipografia Naţională, Iaşi, 1885·.
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Candelabre electrice
Universităţii ieşene (1897).
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faţa

Se ştie că Iaşul a cunoscut, incă din 1776, un inceput de iluminat public cu lumînări
7
de seu. In 1832, s-a dispus montarea a 500 finare şi angajarea a 40 de "fanaragii" 1 •
Din anul 1858, s-au montat felinare cu petrol, care s-au menţinut pină la introducerea
Iluminatului electric.
Acest sistem de iluminat era defectuos ca şi modul de organizare al serviciului respectiv,
din care cauză un raport din 1883 menţiona despre fanaragii, că aceştia " ...işi fac datoria aşa
cum o tnţeleg ei, adică nu şi-o facu de locu" 18 •
Se impunea adoptarea unul sistem de iluminat mai bun şi preocupări In acest sens au
fost numeroase. Astfel, un document din anul 1891 arăta că, de la 1869, s-au inregistrat
peste 300 de oferte pentru modernizarea iluminatului străzilor, dar nici una nu a fost accep
tată" din cauza lipsei de seriozitate a proprietarilor" n. De pildă, o ofertă din 1885 propunea

nr.

17 Ungureanu G., Din istoria iluminatului public al oraşului 1 aşi, Revista ..Cronica"

30, 29. vn.' 1977.

18 Arhivele Statului Iaşi, Dosarul 181/1891 - p. I şi Il, Fond Primărie.
11 Arhivele Statului Iaşi, Dosarul 181/1881 - p . I, II, III , Fond Primărie.
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adoptarea "iluminări! directe, adică Iluminarea cu acumulatori", utilizind energia hldraulică
a riului ... Bahlui sau a riulu i Siret, dar cu transportarea acumulatorllor cu trenul la laşi" zo.
S-a propus şi modernizarea iluminatului cu petrol. Cele mal insistente oferte erau lnsă
cele referitoare la llumlnatul cu gaz aerian•1•
La laşi, disputa Intre gazul aerian şi electricitate a fost dlrză şi a Intirziat mult introdu
cerea iluminatului electric. Astfel, In 1890, Ministerul de Interne recomandă adoptarea ofertei
pentru ,,llumlnatul cu gaz aeroform", fAcutA de Emil Delon, "licenţiat in drept şi inginer civil" 12.
Comisia, care a examinat oferta, a optat pentru acest sistem, deoarece - se menţiona In raport "de la 1888 şi plnă azi electricitatea pentru lluminatul oraşelor n-a făcut nici un progres simţitor,
astfel că nu există lncă un oraş mare, recunoscut, care să ti lndrăznlt să adopte in mod definitiv
electricitatea pentru Iluminarea Intregului oraş" 28• Este semnificativ faptul, că Petru Poni,
numit de primărie In această comisie, a refuzat să semneze raportul, fiind - deslgur ._,convins
de lnconslstenţa sa.
Conslllul Lucrărilor Publice din Bucureşti a avizat favorabil raportul, motivind scumpetea·
iluminatului electric pentru laşi ... " .,unde nu se are la indemină o forţă motrice naturală, cum
ar fi cea dată de o cădere de apă" 24• Evident, se făcea referire la uzina de la Grozăveşti (1891)
echipată cu o turbină acţionată de apele Dlmboviţel. O nouă ofertă din 1891, a firmei Giorgi
din Paris, pentru ilumlnatul cu gaz şi electricitate, amlnă luarea unei decizii. Vasile Pogor,
primar al ora5ului, In 1893, dispune Intocmirea unui caiet de sarcini pentru iluminarea cu gaz
şi electricitate a străzilor, specificind lnsă că principalele instituţii precum şi străzile centrale
să fie iluminate cu electricitate25•
La laşi, s-au continuat studiile pentru adoptarea iluminatului electric. În arhiva oraşului
se păstrează lucrarea lui G.B. Assan, "Chestiunea Iluminatului capitalei Bucuresci" (1894) 26,
un vehement rechizitoriu contra gazului aerian, datorită Ineficienţei acestui sistem, prilej de
ironii din partea gazetei "Viaţa" : "Concurenţa pe care o fac becurile companiei cu gaz anticelor
candele e de tot bine cunoscută"27.
Autorul demonstrează, foarte documentat, avantajele şi progresul făcut In Europa de
iluminatul electric, trăgtnd concluzii judicioase : .. Dar dacă un ce necunoscut şi care lntlmpină
In totdeauna greutăţi la introducerea lui, a reuşit să subplanteze In aşa grad pe un concurent
a lui ce datează de un secol, acesta se datoreşte numai avantagiilor care le are cel d-intii asupra
celui de al doilea28".
Se pare că Iaşul a tras concluziile ce se impuneau : la 10 august 1895, Primăria dispune
Intocmirea unui caiet de sarcini pentru ,.eclerajul electric al oraşului" 29•
Calea electricitil.ţil era deschisă 1
Ca şi In majoritatea oraşelor, In laşi au existat mai multe uzine electrice. Prima dintre
acestea, menfionată In documentele de epocă, este uzina Spitalului ,.Sf. Spiridon" (1894), de la
care trebuie să se asigure iluminatul Teatrului "Sidoli", In care se dădeau spectacolele Teatrului
Naţional, după incendierea Teatrului Mare de la Copou30.
E dilil oraşului se preocupau insă, aşa cum s-a văzut, de constituirea unei uzine electrice,
care să asigure lluminatul Intregului oraş. La 20 decembrie 1895, Primăria se adresează la 30
oraşe din Europa cerind informaţii asupra modernizării iluminatului public31•
Realizarea primei Instalaţii de Iluminat public electric Il revine junimistului Nicolae
Gane, primar al oraşului Iaşi. Profitind de faptul că se Incepuse construirea noii clădiri a Tea
trului Naţional, prevăzută cu o uzină electrică, el incheie - la data de 13 noiembrie 1896 - un
contract cu firma A.E.G., cxecutanta uzinei electrice a Teatrului, pentru iluminatul Pieţii Tea
trului32.
20 Arhivele
21 Arhivele
22 Arhivele
23 Ibidem.
24 Ibidem.
26 Arhivele
28 Ibidem.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
28 Arhivele
ao Arhivele
31 Arhivele
32 Arhivele

Statului laşi, Dosarul 91/189.2 - Fond Teatrul Naţional .
Statului Iaşi, Dosarul 264/1888 - Fond Primărie.
Statului Iaşi, Dosarul :i8t/1881 - p . 1, Il, III, Fond Prim-le.

S tatului Iaşi,

Dosarul181/18'91, p. 1 şi Il, Fond Primărie.

Statului laşi; Dosarul 196/1897 - Fond Primărie.
Statului Iaşi, Dosarul 91/1892 - Fond Primărie.
Statului laşi, Dosarul 181/1881 - pl. 1, Il, III - Fond Primărie.
Statului laşi, Dosarul 568/1896 - Fond prl.i:nărle.
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Fig. 10
Unul din di
namurile folosite la uzina
electrică
a Universităţii
( 1 897). Coleqia Muzeului
politehnic din Iaşi.
-

Astfel, la 1 decembrie 1896, cind s-a inau gurat festiv noul edificiu, in Piaţa Teatrului
au fost aprinse 12 lămpi electrice cu arc de 12 amperi. Amintim că uzina teatrului era prevăzută
cu două grupuri electrogene de curent continuu 108 volţi, fiecare grup avind o putere de 54 Kw33•
In luna februarie 1897, profesorul Dragomir Hurmuzescu realizează iluminatul electric
al clădirii Liceului Internat "C. Negruzzi, utilizind "o maşină dinamoelectrică" şi o baterie de
acumulatoris' .
In anul 1897, In luna octombrie, o dată cu inau gurarea noii clădiri a Universităţii, se
realizează iluminatul electric exterior al acesteia prin doi stilpi ornamentali, prevăzuţi cu cîte
trei candelabre electrice care se păstrează şi astăzi36•
Uzina electrică a Universităţii era dotată cu două grupuri electrogene, acţionate cu abur,
de clte 65 Kw, fiecare. Unul din dinamurile acestei instalaţii se păstrează in colecţia Muzeului
politehnic Iaşi.
In anul 1898, Primăria Iaşului, pentru a devansa lucrările de iluminare cu electricitate
a oraşului, contractează execuţia instalaţie! de Iluminat a Pieţii Unirii şi a străzii Golia (actuala
stradă Cuza Vodă), monttnd 24 lămpi cu arc. Instalaţia a fost executată "in mod gratuit" a& de
către Uzina centrală de electricitate , care lşi Incepuse lucrările In luna iunie 1898. Această
uzină, denumită sugestiv de către locuitorii Iaşului "Uzina de lumină", are o istorie interesantă,
atit in ceea ce priveşte primele Inceputuri şi evoluţia sa pină in zilele noastre, cit şi prin rolul
pe care l-a jucat In viaţa cotidiană a oraşului, nu numai sub aspect strict economic. Uzina este
menţionată In diverse lucrări beletristice legate de oraşul Iaşi. Recitind "La Medeleni", reţinem
un dialog Intre Olguţa şi Monica, referitor la uzina electrică şi la unchiul Olguţei :
"- Olguţa, de ce-i spui tu H err Direktor, E neamţ ?
Ţţ - ţi - ţi . . . E fratele tatel !
- E director de şcoală ?
-

- Cum poţi să spui aşa ceva ? Nu l-aş putea suferi. E directorul unei societăţi foarte
mari . . . ceva cu electricitate şi cu nemţi . . . " 37 "Her Dlrektor" nu e altcineva decit inginerul Lau
renţiu Teodoreanu, fratele lui Oswald Teodoreanu (alias Domnul Deleanu) şi deci unchiul scrii
torului Ionel Teodoreanu. El a fost primul director al uzinei electrice a oraşului Iaşi (1898 - 1907).
"Societatea cu nemţi" era Societatea din Niirnberg (Continentale Gesselschaft fiir Elektrische
Unternehmungen), care a executat instalaţiile electrice din Iaşi, in calitate de concesionar al
acestor lucrări. Inginerul Teodoreanu a făcut studiile in Germania şi a fost angajat la Iaşi, la
33 Arhivele Statului Iaşi, Dosarul 302:/1894 - Fond Teatrul Naţional'.
34 * * * Patruzeci de ani ai rnceului Internat c Negruzzi" Iaşi. Institutul de arte
grafice Iaşi, 1937 .
35 Arhivele Statului Iaşi, D:osarul nr. 4/1897 - 1898.
s e Arhivele Statului Iaşi, Dosarul 606/18�·, Fond Primărie .
37 Teodo,reanu, I . " La Medeleni, voi. 1 , p . 120, Bucureşti, 1943 .
"

.
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l l - Inginerul Laurenţiu Teodo
� r e:J.nu (Herr Direktor), pri mul director
� al uzinei electrice a oraşului
(al ături,
nepotul său,
scriitorul
Ionel Teodoreanu).

Fig. l :l - Piap Palatului administratiY
�i de justiţie ( Paiatul c u l turii) l uminată
cu l ăm pi cu arc e l ec t r ic.

� Fig.

f�

�

Fig.

13 -

Aspect d in sala de maşini

a

vUzinii de lumină" (1 889).
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Sc n·iciul tehnic al Primăriei ca ,.inginer comunal". Împreună cu şeful său dirc e t , ingi nerul şef
al oraşului Charles Chaigneau, a contribuit la realizarea In Iaşi a celor mai bun l' in stalaţii ener
getice pentru acele timpuri. El a intocmit primul proiect de iluminat electric al Iaşului, aproba t
de Consiliul Comun al Ia 27 ianuarie 1897, contribuind totodată la i ntocmirea caietului d e sar
cini pentru concesionarea iluminatului public. Concomitent a luat parte la lucrările pentru con
cesionarea tramvaiului electric. In raportul său din 9 septembrie 1897, propune in cl'perca din
annl 1898, a lucrărilor, astfel ca .. . . . In aurora secolu l u i XX transformarea Iaşu l u i prin tranvaiul
şi cclerajul electric să fie u n fapt implinit " a R .
La sugestiile celor doi specialişti, la lilŞi s-a adoptat, lncă de la Incepu t, sistemul de dis
tribuţie. In curent alternativ de Inaltii tensiune, slstt·m descoperit de D eprez (1881) şi a cărui
Importanţă o intuise Fr. Engels care scria incă din anul 1883 : ,.Iar noua descoperire a lui D eprez
constind In faptul că energia electrică de înaltă tensiune poate fi transportah1 pc un simplu fi;
telegrafic plnă la distanţe nevisate pînă aeum . . . arc o Importanţă colosală . . . Pînă la urmă ca
va n cea mal puternlră pirghie de inlăturarc a contradicţiilor dintre oraş şi sat" 39,
Putem menţiona, de asemenea, adoptarea in Iaşi, din anul 1899, a sistemului de distri
buţie Intr-o schemă denumită strîns buclată ", schemă ce se preconizează in prezent să fie utili
zată in zonele urbane cu mari densităţi de sarcini. Totodată, au existat chiar d e la încep u t i nsta 
laţii de telcsemna!izărl In diverse puncte ale reţelei electrice�0 .
Uzina e lectrică construită pe strada l\loţoc (astăzi Uzinei), i n incinta actualei I.R .E.
laşi, a fost dah'\ in funcţiune la data de 6 mai 1899. Era dotată cu trei maşini de abur 1 rstc
Briinner de 400 CP, antrenind generatoare de tip Schuckcrt 285 Kva, 3 000 v (monof azat).
Reţeaua de :1 000 v, executată In cablu. alimenta, în 1899, 36 posturi de transformare
de 3 000/ 300/ 150 v , prevăzute cu transformatoare fără ulei (in aer) de 7 + 85 KYA.
R eţeaua de joasă tensiune de 300/150 v era in majoritate in cablu.
Iluminatul public utiliza lămpi cu arc, rcglabilc, de 1 0 - 12 a mperi, :10 ,. , montate pe
stilpi metalici ornamentali, care erau confecţionaţi - In parte - la Şcoala dl' Arte şi Meserii
din Iaşi.
Apariţia ulterioară a reţelelor aeriene de înaltă şi joasă tensiune a displăcut cetăţenilor.
Locuitorii din strada Veche (C. Negri) reclnmau in anul 1899 - că strada lor "cslc eondamnată
la eclerajul cu cablu aerian, care se v a lăsa pc ea ca o pînză de paiangăn, spre a o intuneca mai
mult decit a o lumina" 41•
Adoptarea curentului alternativ de maltă tensiune a permis o extindere apreciabilă a
reţelei electrice pînă in cele mai indcpărtate străzi ale oraşului. I n 1899, existau 10,8 km de re .
ţea 3 000 v şi 20,4 km reţea de j oasă tensiune, numărul de lămpi cu arc fiind 1 7 1 .
Extinderea reţelei electrice a permis ş i alimentarea c u energie electrică a unor !ntrepri
derl lndustriale. Astfel, in anul 1909, se menţiona existenţa la Fabrica de ţesături Socola (actuala
Ţesătura) a unui motor electric de 150 C.P., consemnindu-se că "punerea sa In mişcare şi mersul
său provoacă mare lnriurire asupra Intregii distribuţii in timpul iluminărli oraşului " 42 .
Lumina electrică a fost adoptată ulterior de locuitorii oraşului. D e la 239 abonaţ i existenţi
In anul 1899, numărul lor a crescut la 1 086 in 1909. Prima locuinţă In care s-a Introdus lumini
rlectrică a fost casa V. Pogor (actualul Muzeu de literatură al Moldovei), cunoscută In Iaşi sub
denumirea de "casa cu ferestre luminate". Curind au fost racordate numeroase instituţii, ceea �.--e
a dus la scoaterea din funcţiune a u zlnelor electrice ale Teatrului (1900) şi Un iversităţii (1906).
•.

_

Creşterea continuă a consumului de energic a impus nmplificări ulterioare ale uzinei
electrice. Astfel, In anul 1907, s-a montat primul grup electrogen cu motor D iesel vertical d e
225 C.P. Pînă i n 1 9 13, s-au mai montat două grupuri Diesel de 420, respectiv, 750 C.P. şi au
fost comandate in Germania lncă două grupuri - Diesel MAN de 800 C.P., care lnsă nu au mai
sosit din cauza evenimentelor internaţionale.
Din anul 1 902, s-au utilizat becuri cu i n cadescenţă in reţeaua de iluminat public, inlocuin
du-se treptat becurile cu arc a căror intretinere era greoaie şi costisltoare4 3•
Supravegherea funcţionării iluminatului străzilor In timpul nopţii era asigurată de . "lam·
piştl", care inspectau călări zonele respective. D intr-o plingere adresată Primăriei, in anul 1899,
as

A rhivele Statului Iaşi, Dos arul 568 / 1896 - Fond Primărie.
38 Bucur I.N. şi alţii, op. cit .
4° O'stap C.', Uzina electrică a oraşului Iaşi, In Artuarul Muzeului tehnic, Bu cureşti, 1975.
4 1 Arhivele Statului Iaşi, Dosarul 166/ 1899, p. I şi I I - Fond primărie.
4 2 Arhivele St:ttului Iaşi, Dosarul 166/1909, Fond Primărie.
4 3 Arhivele Statului Iaşi , Dosarul 2 46/1 9 1 1 Fond primărie.
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Fig. 14

-

14

Stîlp metalic din 1899, pe strada Păcurari.

tnţelegem cit de greu era acest serviciu : ,. . . . Dar apoi este timp de iarnă, e frig, plouă, ninge şi
e gheţuş, Incit bucăţica de pline ce mi-aţi dat-o să mă hrănesc e cu singe" " ·
In timpul primului război mondial (1916- 19 18), uzina electrică a intrat In stăplnirea
statului român, fiind administrată de Departamentul Industriei şi Comerţului din cadrul Minis
terului de Interne.
Reţelele electrice _s-au extins de-a lungul anilor astfel incit tn 1920, situaţia se prezenta
astfel :
- reţele de 3 000 v
- reţele de joasă tensiune

24,3 km
54,7 km

" Arhivele Statului Iaşi, Dosarul 181/1891 - p. 1 şi I I, Fond primărie.
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15

-

posturi de translonnare
lămpi cu arc
lămpi cu incadescenţă
abonaţi

52
290
734
1 200
In anul 1920, uzina este trecută tn administrarea Comunei Iaşi. Din 192 1 , uzina electrici
,1 uzina de tramvaie s-au unit, formind o singură direcţie. A fost cea mal grea perioadă din In
treaga Istorie a uzinei electrice. Grupurile electrogene, care In timpul războiului au funcţionat
şi pentru nevoile armatei, au ajuns Intr-un stadiu de uzură avansată. Practic, se lucra numal
cu vechile maşini cu abur. In 1923, uzina funcţiona numai 8 ore pe zi, cu mari restricţii la con
sumatori. S-a ajuns In situaţia cind o parte din becurile electrice au fost inlocuite cu lămpi cu
petrol, montate pc suporţll reţelei clectrlceH.

Fig.

15

Bulevardul

Copou

prev�zut cu candelabre
public ( 1 909).

electrice ş i stîlpi

de

iluminat

Personalul uzinei electrice a luat parte la mişcările muncitoreşti ce au avut loc In ora,ul
laşi In perioada 1919- 1921. După o situaţie lntocmită de chestură, la uzina electrică s-au Inre
gistrat cele mai multe rcve, muncitorii cerind majorarea salariilor In raport cu preţurlle de pe
piaţă. Astfel, in anul 1920, In urma grevelor, s-a obţinut majorarea salarlllor cu 30-40 % "·
Starea uzinei ajunsese extrem de precară. ,.Suntem ameninţaţi In orice clipă să rămtnem
fără lumină şi fără tramvai", menţiona un raport din anul 1923, In altă parte se arăta : ,.In urma
războiului din 1916, cum era şi firesc, au rămas multe ruine. Intre acestea se numărau şi Uzinele
de electricitate din Iaşi" 47•
Preţul energiei electrice a crescut de la 0,80 leiJKwh in 1916 la 2,2 leiJ Kwh In 1920 şt ia
9 lei Kwh In 1923.
Singura soluţie era refacerea uzinei. In acest scop s-a lnfiinţat la 8 iunie 1 924, Societatea
Comunală de Electricitate laşi (SCEI) care a elaborat şi realizat proiectul de refacere a Instala46 Arhivele Statului Iaşi, D osarul 166/1920, p. 1, II, I I I - Fond primărie.

48

47

Arhivele Statului, Dosarul 166/1920, p. 1, I I I, I I I - Fond primărie.
Arhivele Statului Iaşi, Dosarul 246/1921 - Fond primărie.
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ţiilor electrice la un nivel calitativ superior ceea ce a
permis dezvoltarea economică şi social-edllitară a oraşului
Iaşi.
De la iluminatul electric să trecem la altă mare
invenţie tehnică aplicată la .Iaşi :. tramvaiul electric.
Dacă celelalte utilizAri ale electricităţll s-au intro
dus in ţara noastră Ia intervale relativ scurte faţă de
momentul invenţiei respective, nu acelaşi lucru putem
spune despre tramvaiul electric (inventat in Germania 1 879). A ceasta din cauze legate de Interesele societăţilor
care exploatau alte sisteme de transport in comun, de
exe mplu tramvaie cu cai, care, in Bucureşti, e"ra!l folosite
incă din anul 187 1 . Deşi prima linie de tramval electri că se
dă in folosinţă la Bucureşti in 1894, manevrele concesio�
narilor au Impiedicat lucrările de introducere a noilor linii
de tramvai plnă in anii 191 1 - 1912 (In 1929, mai existau
lncă tramvaie cu cai)48•
Iaşul a făcut intrucitva excepţie de Ia această situ
aţie, trecind de la primitivele omnibuze direct la tramvaiul
electric.
ln 18·18, se consemnează existenţa la Iaşi a unei
linii de omnibuze tractată cu cai, care făceau curse intre
"Tuffli" şi " Grădina Peşter" (aproape de Ş coala normală
"Vasile Lupu").
Preocupări pentru organizarea transportului In
comun in interiorul oraşului rezultă din "Dosarul drumu
rilor de fer americani el au a se construi in această urbie
Iassy" (1874). La 21 Ianuarie 1874, s-a primit oferta fir
mei "Engllsh Tramway Company " pentru construirea in
Iaşi a tramvaielor cu cal. A cest mijloc de transport in
comun urban exista la New-York din 1859 de unde s-a
răspîndit apoi in Europa, (Timişoara - 1864, Paris şi
Viena 1865, Bucureşti - 1872).
Oferta a fost studiată cu seriozitate, Nicolae Gane,
primarul oraşului, dispunind obţinerea caietelor de sarcini
de Ia Viena şi Bucureşti, in baza cărora s-a intocmit
caietul de sarcini pentru oraşul Iaşi.
In 1887, se primeşte o nouă ofertă din partea unei
firme din Viena, nefinalintă lnsă48•
Este probabil că "mirajul electricitătii" determină
pe edllii oraşului să urmărească progresele făcute de trac
ţiunea electrică.
Intre anii 1894 - 1897, se primesc la primăria
Iaşului numeroase oferte cu privire Ia lucrările de intro
ducere a tracţiunii electrice, cea mai convenabilă fiind
găsită oferta Societăţii "Algemeine Electricitaets Gesell
schaft (A.E. G.) din Berlin căreia i se acordă, ln 1897,
concesiunea pentru construirea, întreţinerea şi exploatarea
unei reţele de tramvaie la laŞI, pe timp de 40 de ani.
Pentru alimentarea cu energie electrică a tramvaielor so·
cietatea respectivă construieşte o uzină care avea trei gru
puri electrogene cu maşini cu abur de cite 160 C.P. Allmen
tarea tramvaielor s-a făcut atunci, ca şi astăzi, In
curent continuu Ia tensiunea de 550 v. LucrărUe au

Fig

arc

1 ti

-

L a mpă

electrică cu
folosită la Iaşi în p rimii
ani ai secolului nostru.

48 Cebuc Al., şi Mocanu c.,
lui de călători fn Rom lînia, Edit.

1967 .

4• Arhivele
Fond primărie.
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Fig. 1 7
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Aqiuni greviste la uzma electrică ( 1 919).
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Fig. 1 8

-

Jubileul Societăţii comunale de electricitate laşi (1927).
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Inceput in 1899, Iar la 1 martie 1900 a fost inaugurată prima linie de tramvai din
Iaşi p e traseul gară - hală.
Instalarea tramvaielor la Iaşi a fost primită c u satisfacţie de populaţia oraşului. Intr-o
scrisoare din 23 mai 1899, cetăţenii străzii Sărărie! tşi exprimau nemulţumirea că pe această
stradă nu era prevăzută linie de tramvai menţionînd : ,.noi credem că tramvaiul are de scop,
In prima linie, de a inlesni transportul clasei mijlocii a locuitorilor cum sint micii funcţionari,
profesorii, pensionarii, cărora mijloacele nu le permit a locui in centrul oraşului sau pc străzile
de elită . . . Apoi mai credem că va servi la Inflorirea străzilor laterale a oraşului, unde nu numai
că nu e nici o staţie de trăsuri, dar chiar birjarii refuză a veni prin această stradă, riscind a-şi
sfărtma trăsura" �0•
ln acelaşi sens au protestat şi locuitorii străzilor Ni colina, tîrguşorul Ni colina, Frumoasa
cerind instalarea liniei de tramvai pe strada Nlcolina.
Chiar de la înfiinţare, reţeaua de tramvaie avea patru artere principale care străbăteau
ora.5ul de un capăt la altul. Viteza de circulţic nu trebuia să treacă de 12 Kmjoră in oraş şi 30
Kmforă tn afara oraşului.
După cum se poate constata, reţeaua de tracţiune electrică a suferit foarte puţine modi
ficări pe parcurs, cu excepţia introdu cerii tramvaielor moderne Incepind din anul 1959 şi miel
5chlmbări de trasee. Am asistat In anii 1978 - 1 979 la o modernizare esenţială a acestei reţele
şi la Int rodu cerea tramvaielor silenţioase, care, p rin construcţia lor robustă permit o mărire
subshmţială a vitezei .

Fig. 1 9

-

Tramvai electric la Iaşi (1 927).

Hevenind la problema p rod uce ri i energiei electrice la Iaşi menţionăm că, înainte de primul
război mondial, Uzina centrală de eleclricitatc era folosită mai mult la i l u mi n a t . Intreprinderile
din oraş erau acţionate în genrral cu maşini cu abur, care, prin transmisii, acţionau utilajele
necesare si aceasta din următoarele motive :
"
- societatea concesionari! vindea scump energia electri că ;
- puterea instalată a uzinei devenise insuficientă ;
- motoarele electrice monofazate nu se răsplndiscră suficient, avînd funcţionarea
nesatisfăcătoare.
so

Arhivele Statului Iaşi , Dosarul 196J l90 6 - Fond primărie .
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Fig. 20 - Grup e]ectro
gen ele la vechea centrală
a Palatului Culturii (1925).
A ceste motivt• ,

p recu m şi

situ a ţ i a grea în care se afla Uzina centrală de electricitate du pă

primul război m o n d i a l , nu det er mina t multe i n treprinderi mai mari şi unele instituţii din oraş
să-şi construi ască centrale proprii . Astfel, î n l r-o perioadă relativ scurtă, apare un număr 11111re
d e u z i n e sau centrale proprii din care vom m e n ţ iona d o ar pc cele mai importante.

Cea m a i veche dintre acestea a fost Cen trala t•lectrică de la Atelierele C.F.R. - N icolina,
i n stalat ă in 1 905, l"are a fost folosită a t i t pe11tru i l u mi n atul intreprinderii cit şi pentru forţă.

Ini ţ i a l , s-au m o n t a t două maşini c u abur de cite 100 C . P . fiecare ; acestea acţionau prin c u rel e
d e transmisie, d o u ă generatoare de curent con t in u u de cite 6 0 Kw şi 4 4 0 v . Pentru iluminatul

i n timpul nopţii se folosea o baterie dt' acumulatoarc de 260 Amperioră.
D i n 1 906, i n cep să se monteze şi m o toare D i esel ajungindu-se prin amplifieări succesive
la o p u t e re de l 870 C.P. i n 19445 1 .

O i n t crcsnn t:l centrală electrică s-a montat la Pa l atu l administrativ şi de Justiţie (actua l 

laşi, acesta fiind singura d i ntre centralele vechi din oraş a căror
!,'I'upuri clcctrogenc sl' mai piistrcază şi astăzi, ex a c t pc locurile unde au fost iniţial instalate52•
Vt•chl'a clădire a Palat u lu i adm i n i s trativ era prev ă zu t ă a fi alimentată cu energie electrică
de la U zi n a l' c n tra l ii de electricitate i n că d i n a n u l t !JOO, cu 470 lămpi cu i n cadescenţă, alimentate
de la u n post de transformare ce urma să se monteze i n lr-una din încăperile Palatului.

mente P a la t u l C u l turii) din

1 909, a rhi t e ct u l 1 . 0 . Berind<'i, însărci n a t cu l ucrăril e de construcţie a n ou lu i
s p re aprobare "Mi nisterului de J usti !ic, p la n u ri le unei centrale electrice p e n t ru

l n u l n t raz�i
Jn u n u l

Palat,

oi

52

•

•

•

\ r h l v t • lt· S t a t u l u i

:\ l o n o g r a fi a

u zi n e i mecanice 1\ ic ol i n a (manu scris) .

laş i . Dosarul 1 66/1 909 - Fond primărie .
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l l u r n i narea diidirii. J ) e.�i in 1 909 Co n si l i u l tehnic al Ministerului Lm·r.i.rilor Publice opll'ază
l "· n l r u rarordarea n o u l u i P alat la re ţ e u a urbană, a si st ăm totuşi in 1925 la darea In folosinţă a
n•J J I ralei proprii a ares l u i i m p o r tant edificiu. Construirea unei uzine sepa rate se l'Xpl i di prin
1 1 1 rportnn\ n ins i i I t! ( i ilor l'Xistl· n l e in P al at (P refe d ura, .Justiţia, Telegraful) care m•n•sitau o
alimentare sig11 r:i �i p erman en t ă nr e nergi e electrică ; ori l a ac�a vreme după cum s-a v ăzut,
s i l 11 a \ i a u zind c v n l ra l l' dl· eleclri d t a l e din I aşi l'ra p re cară .
Centrala d i n l ' a l a l a fost de e u n• n l e o n ti nuu, l'U baterie de acumulatoare. Aburul produs
dl' patru eazanc a qu a l u h u l are acţ i o n au dowl maşini cu abur, d e cite 120 C.P. fiecare. După d es
l i n dl·n·a in n mş i u i . a buru l l'ra fo l o s i t In inl·ălzirca i m·ăp erl lor (avem astfel de a face ru prima
I n s t a laţie de termofkare din Iaşi). i\l aşinile cu abur acţionau fiecare cite un generator de ('Urent
('On linuu de :�:w \ o l \ i şi 280 : · mp e ri . Bateria de acumulatonre de mare capacitate (728 amperl
or:i, :320 vol\i) furniza l'nl•rgie elect rică suficientă pentru iluminatul In timpul nopţii, precum
şi pentru nc\ionarl'a clcctro motoan•lor n e ces are funcţionării pompelor de alimentare a f a zane
lor. Palatul a folosit uzina proprie pi n ă In mai 1944, cind s - a făcut ultima incărcare a baleriei.
Dup:l 2:l :\ul-(ust 1 9·1·1, s-a renun\at Ia uzina proprie a Palatului şi instalaţia electrică a
fost ra cord a l ă la n• \eaua orăşem,a scă.
A l l l' u zi n e l'kdrice Yl'chi, pe care dorim să le menţionăm aid. sint :
-·
l � z i n a eh'drh'ă de la Fabrica de ţigarete, construită in 192:J, cu o putere instalată
i n i\ ia! de :.!GO C . l ' . :
- l� zina elcdrieă d e Ia Fabrica "Text ila Roşie" construită in 1927, avind puterea lnl
t ială

de :!50

C.P. ;
- L'zi na dl' Ia Fabrica .:rl'sătura", construită in 1927, cu puh•rca instalată de 560 C . P .
ar fi exislat şi o l'entral:i mai ve che, cu maşini cu abur, monlată prin · t 908, d a r n u există

(ai el
docu rm·ntc care s:l all'sle ex i s t en t a ace stei a) .

Caraderisliea acl•s lo r uzine este că aveau grupuri electrogene cu m�toa re Diesel ; Ia acea
epol·ă nu se mai u t i l iw u decît foarte rar maşini cu abur.
Totoda t ă , men\ ionăm că aeestc u 1Jne furnizau curent alternativ trifazat (380 v/220 v)
ce ea ce a p e r mi s ca In pl'rl oadele diflcl!c ale Uzinei centrale de electricitate (lncediul din 1 941),
oraşul să poată fi a l i mentat parţial de Ia uzinele menţionate iar ulterior si!. fie interconectate
cu sistemul energl'lic loc al .
Se cunoaş te t•ă problema energiei electrice ca factor primo rdial al dezvol tării economice
constitnie pc plan I n t e rnaţion a l u n indice important d e apreciere al gradului de civilizaţie al
fiecărei ţări.
H aportl nd o raşu l nostru Ia dezvoltarea generală a ţării, vom menţiona în conllnu are

citeva date priv i n d preocupările i n t imp pentru dezvoltarea energetkii ieşcne pe baze moderne.
De aceea vom rl'lun firul evenimentelor legate de fun cţion area uzinii centrale de electricitate

din

laşi.

In 192 ·1, s-:lll a n alizat mai multe variante de re facere a u zi nei eledrice a oraşului, adop
tlndu-se soluţia cu gru pu ri ele ctro gene Diesel de l: u re nt altl'rnat iv trifazat 6 000 v.

Este interesant că acl•astă soluţie, propusă de inginerul Mircea \'olanschi - directorul
uzinei, intrevedea incă de a tunci inca drarea u zin ei ieşcne in ansamblul un ui sistem energetic
naţional unic.

Cităm din raportul său din 192·1 : ..Dacă peste ciţiva ani am căpăta curent produs de
căderile de apă (e rmrbu să se facă o astfel ele u:in ci pe B istrita), am putea face faţă oricăror even
tualltăţi, deran j area liniei s a u alte)lo, căci in citeva minute am putea pune uzina n oastră in func

ţiune" li3.
Evident, se făceau referiri la studiile Inginerului Dimitrie Leonida, care văzuse �l·u ochii

minţii", lncă din 1 908 hldrocen t ra l a de Ia Blcaz, lucrare ce a constituit tema diplomei sale de
absolvire a Şcolii Politehnice de la Charlottenbrug şi care a fost realizată In anii socialismului".
Proiectul de refacere a uzinei prevedea montarea noilor grupuri electrogene in vechea

L a data de 4 decembrie 1925, a Intrat In funcţiune primul grup Diesel de 800 C.P., rea
IIzindu-se Inlocuirea sistemului monofazat 3 000/150 v cu sistemul t rifazat 6 000/400/220 v.
Era inceputul unei noi epoci a energeticli ieşcne.
uzină.

In etapa 1925- 1940, uzina a fost In continuă dezvoltare, impusă de creşterea cerinlelor
de energie electrică ale oraşului. Tot In aceastA p eri oadă (1 !!27), se desfiinţează uzina electrlt•ă

Arhivl'lc Statului Iaşi, Dosarul 263/1922 - Fond primărie.
5t Os tap C . , l ucra rea c i ta tă .
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Fig. 21 Inginerul M. Volanschi
care a organizat şi extins uzina
electrică din Iaşi.

Fig. 22 - Vedere generală

a

..

Uzinei de lumină" (prim plan dreapta) şi

( 1 922).
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pentru tramvaie, l a uzina centrală montlndu-se u n redresor cu mercur care preia sarcina ali
mentării cu curent continuu a celor 3 1 de tramvaie care circulau In acea perioadă.
Puterea maximă a uzinei a evoluat de l a 400 Kw In 1924 la 2 700 Kw in 1930 şi la 3 800

Kw In 1 948.
Comparativ c u consumurile actuale aceste cifre par extrem de mici, dar raportate la
etapa respectivă şi Ia cifrele realizate In a!te oraşe ale ţării ele sint semnificative.
I n 194 1 , uzina a suferit grave avarii in urma unui puternic incediu, timp de citeva luni
oraşul fiind alimentat c u energic electrică de Ia uzinele Intreprinderilor "Ţesătura", "Texti
la" şi Atelierele C . F . R. Nicolina.
I n continuare, destinul uzinei electrice se tmpleteştc cu acel al oraşului Iaşi ; rănile su
ferite de acesta in ultimul război afectează şi uzina electrică.

Fig. 23

-

Uzina electrică reorganizată şi extinsă ( 1 929).

Zorile eliberării găsesc uzina Intr-o situaţie grea. Dar chlar: din primele zile după 23 August
1 94 4 , muncitorii şi personalu l tehnic trec cu hotărîre la refacerea instalaţillor grav afectat e, aşa
cum rezu l t ă din corespondenţa uzinei cu Primăria oraşului, datată 28 august 19445s,
A urmat o perioadă de eforturi deosebite, In condiţii grele, pentru menţinerea In stare
de funcţionare a uzinei şi de satisfacere a nevoilor de energie electrică a oraşului. Abia după na
ţionalizare Incep lucrările pentru noi amplificări ale uzinei electrice. Iată succint evoluţia
terilor instalate intre 1 950 - 1 956, practic insemnind dublarea puterii instalate din 1949 :
Anul

P u terea instalată C.P.

1950
1950

500
500
500
2 800
2 800
2 800

1950
1951
1955
1 95 6
Total =

9 900 C.P.

55 Arhivele Statului laşi, Dosarul 1 7 /1945 - Fond primărie.
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Fig. :H

-

Poq de transformare metalic folosit În perioada anilor 1 92-l-1 9_, 5 .
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La 27 decembrie 1957 s-au realizat - după 33 de ani - previziunile din 1924 : interco·
nectarea uzinei electrice a oraşului Iaşi cu sistemul energetic naţional, prin linia de 1 10 Kv,
Homan- Iaşi, şi stoţla de 1 10/6 Kv Iaşi 1. Energetica leşeană intra intr-o nouă fază de dezvol·
tore, superioară şi capabilă să asigure dezvoltarea oraşului, propulsat - prin grija Partidului pe calea industriallzării "singura care poate fi ţinta şi scopul indispensabil pentru viitorul aces
tui oraş", cum visau inalntaşll noştri luminaţi In 1882.
Vechile instalaţii !şi făcuseră din plin datoria, fiind necesar să facă loc - conform legU
progresului tehnic - unor noi instalaţii, superioare din punct de vedere al parametrilor de efi·
cienţă tehnico-economică. Conform studiilor intreprinse in etapa

1959 - 1 962, s- a construit in
1966, c u

Kv, fiind amplifil·ată, In 1975, cu un nou b'l"Up de 50 l\t W -

laşi noua centrală electrică de tl'rmoficare (C.E.T.), care a intrat In funcţiune In anul
2 turi.Jogeneratoare de cite 25 M W - 6
10 K v d e construcţie romflneasd\.

Fig.

25

-

Centrala electrici de termoficare de l a Iaşi (C.E.T.).

D eoarece vechea uzină centrală şi-a Incetat fu nc ţionarea in 1974, noua centrală electrică
a primit denumirea de "Uzina electrică Iaşi".
Anul 1974 marchează racordarea oraşului Iaşi la sistemul naţional 220 Kv, prin staţia
220/110 Kv I.A. I., dată In funcţiune la data de 30 martie

1974.

Iaşul va cunoaşte in etapa 1980 - 198 1 performanţe şi mai ridicate pe această direcţie,
prin racordarea la sistemul naţional de 400

1\.v.

Aşa cum reiese din cele prezentate, istoria utilizării curentului electric la Iaşi, s-a impletit
armonios cu evoluţia oraşului din punct de vedere politic, economic şi social, energia electrică
fiind un factor primordial şi dinamizator in realizarea progresului general, In imprimarea am
prente! de oraş al civlllzaţiei moderne, puternic ancorat In contemporaneitatea socialistă.
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26

Ă

IASSY

R �s u m �
L e travall prcsente chronologiquernent les mornents les plus lmportants de l'utillsatlon
du courant clectrique a lassy regardes en enscmble - dans le cadre national et mondial du
developpemcnt de l'electronlque et de l'energetlque.
Ayant comme polnt de d�part la pyle electrlque de Voita (1800) - la premiere source
de courant electrlque- Ies auteurs tont une enumeration des prlncipales decouvertes scientlflques
qui, plus tard, ont conduit a l'inventlon du Ulegraphe electrique (1840), du telephone (1876),
.
du tramway clectrique (1879), de l'illuminatlon clectrique (1882).
On y suit le contexte dans lequel on a lntrodult ces lnventions dans notre pays, respec·
tlvement a J assy (le Ulegraphe electrlque, en 1855, le telephone, cn 1882, la premiere centrale
clectrique, cn 1894, l'lllumination publique, en 1896, le tramway elcctrlque, en 1900) et, de
meme, la lutte d'opinlons a propos de ce theme. On y souligne la receptivlte des contemporalns
de ces decouvertes et specialement de quelques grands hommes de culture : Costache Negri,
V asile Pogor, N. Gane, etc. aux nouveautes technlques du temps.
Le travail continue avec des aspects concernant la productlon et l'utllisation du courant
electrique a I assy j usqu'a nos j ours.
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UN ASPECT AL U ll BANISl\IULUI LA IAŞI LA SFIRŞITUL SECOLULUI

AL XIX-lea ŞI INCEPUTUL SECOLULUI AL XX-lea
FLORIN BU IMESTRUC

Studlul lstorlel arhi tecturii ne demonstreazA cA tipul de construcţii aparţlnlnd unei anu
mite etape din evoluţia socletAţli reflectă stadiul de dezvoltare, economicA, politică şi culturală
a acesteia. Este deci Insuficient sA se aprecieze arhitectura unei perioade doar după criterii
estetice şi luind In considerare doar reuşitele arhitectonice. Este deasemenl eronat ca, atunci
cind analizăm arhitectura urbană, să considerăm clădirile luate separat şi nu aparţinlnd unor
străzi sau cartiere reprezentative.
Este din ce in ce mal greu să găseşti astăzi la Iaşi locuri care să-ţi sugereze oraşul
de acum 100 de ani, oraşul ln care au trăit şi muncit atitea mari personalităţi ale popo·
ruJul nostru. Aprecierea clădirilor, de cele mai multe ori doar din atit de subiectlvul punct
de vedere estetic, preferarea unor soluţii mai comode tn studiul urbanistic al oraşului, a dus
şi din păcate continuă să ducă Ia pierderea multor monumente istorice şi de arhitectură.
Arhitectura ieşeană de la sflrşitul sec. al X IX-lea şi Inceputul sec. XX se caracterizează
la tel ca şi In celelalte oraşe ale ţării, printr-o Incercare de Innoire. Perceptele arhitecturii
casei boiereşti tradiţionale erau depăşite In prag de secol XX, atit din punct de vedere al
1tructurU planului, cit şi al repertorlului decorativ. Este momentul In care clasele de mijloc,
In avint economic, tşl afişează prosperitatea prin construcţii relativ reduse ca dimensiuni dar
decorate cu o mare cantitate de stucaturi. Este caracteristic pentru această perioadă ca
1tructura unei case vechi să fie .,îmbrăcată" cu elemente decorative aparţlnlnd celor mal dl·
verse stiluri. Rezultatul este o arhitectură ecletică, de cele mai multe ori fără o valoare este
tică, ce este lnsă pe placul locuitorilor oraşului In jurul anilor 1900. Valoarea documentară
a acestor construcţii, In studiul epocii respective, este lnsă de netăgăduit, mai ales atunci cind
ele se păstrează grupate, pe străzi sau cartiere.

Un exemplu concret de ceea ce lnseamnă arhitectura ieşeană de la sflrşitul secolulu i ai
X IX-lea şi Inceputul secolului XX Il constituie clădirile de pe strada Anastasie Panu1• Casele
de pe această stradă sint construcţii datind din prima jumătate, şi sflrşitul secolul a l
X IX-Ieaz ş i inceputul sec. X X. Dintre clădirile veacului trecut puţine sint cele ocolite de moda
"tnnoirllor", marea majoritate fiind astăzi greu de recunoscut Intre construcţiile de după 1900.

Innoirile nu se rezumă numai la ornamentaţii, In această perioadă �efectulndu-se şi lu
crări ce urmăreau sporirea gradului de confort. Acestea constau In reorganizarea spaţiilor păstrînd structura vechii clădiri-introducerea de apă curentă, ul terior construindu-se şi cite
o cameră de baie.

1 In cazul clădirilor pe care nu le-am găsit menţionate inainte de 1900 a m apreciat data
constructiilor lor : a) după criterii arhitectonice, b) considerind că lmobilul care nu are o auto
rizaţie de co,nstrucţle Inregistrati la Primărie după 1900 este ridicat inainte de această dată.

cunosclndu-se s tricteţea supravegherii construcţiilor din Iaşi In acea perioadă.
2 Ne vom referi la clădirile ce mal există astăzi pe str. A. Panu, de la nr. 4 la nr. 20.
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Fig. 1
Caracterist i că este şi stru ctur n socială a proprietarilor de pe n ce a st ă stradă situntă In
zona centrală, a I l-a, a oraşului, In jurul anului 1 900 : comercinnţi, medici, farmacişti, avo
caţi şi militari.

D intre in g in er ii şi arhi tecţii care au lu crat la inceputul secolului XX, la construcţia
sau prcfl'cerea caselor de pe strada A. Panu, ii găsim mai des menţionaţi p e ing. A. Klepper
L. G olde m b e rg , H. Nacht, nrh. G. 1\Iicul.
Studiind arhiva construcţiilor de pe str. A. Panu, nu putem să nu evidenţiem con
secven ţ a cu care primă ri a sancţiona or i ce aba tere de la legislaţia u rbanistică. Astfel, in do
rinţa de a proteja aliniamentul străzilor, "construcţiile care se vor face cu ieşire din alinierea
decretată sau contra dispoziţiunilor regulamentare şi fără autorizaţiunea privitoare la con
strucţiuui, vor fi d e mo l a t e · 3 şi, in aceeaşi idee, nu se vor permite Juciări de consolidare
la clădiri i eşite din aliniere pe o stJoadil a cărui plan de aliniere este decretat " ' · In dorinţa
de a da oraşului un aspect cit mai civilizat, controlul se exercita deasemeni şi asupra regi
mului de inălţime al cl ă di r ilo r precum şi al ma t e ria l e lor de construcţi e ; astfel, "In zona I l-a
nu sînt permise reparaţii radicale la o r i c e co nst r u c ţ ii de lemn s a u acoperişurile existente din
material arzător" s.
'

••

,

D eşi Yaloarca arhitectonică a clădirilor de pe str . A. Panu este diferită, datorită im
portanţei ce o prezintă întreg ansamblul, am preferat prezentarea caselor In ordinea in rare
sint aşezate, i n c e pi n d dinspre str. Elena Doamna spre H ală.

Casa ele la nr. 4 este o construcţie d e la sflrşitul sec. al X I X-lea, pe care o găsim
menţionată pentru prima oară In 1 907 ca fiind proprietatea avocatului H. G. Niculeanu8 •
In timp, clădirea lşi va schimba proprietarii, aparţinind pe rind, în 1917, doctOi ului E. Savini,
in 1 9 18, lui C-tin Federber, in 1921 lui H. Spigler.
,
Acesta din urmă o bţ ine In 1 933 un c erti fi c at d e proprietate din care reiese că imobilul
avea l a acea dată "5 odăi de locuit, s a l ă de baie şi antret 7•
3 A rt. 9i, din "L e gea d e organizare a Comunei Crbane", Arh. St at . Iaşi, d. 431/6.
4 art. !J8 , idem.
& nrt. 98, din· ,.Regulamen tul de construcţie al Primăriei", Arh. Stat. Iaşi, d. 431/6.

8 Arh. Stat. Iaşi, d. 43 1 /4.
7 Idcm.
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fig. 2

In cursul vremii clădirea a suft>rit o SL'I ie de rrpm• a ţii m a i m i ci sau mai mari. Dintre
l'l'le mai i m port ant e , In 1 917, se repară "un calean dinspre str. Adamache ieşit pu t ernic din
\' l'r l l cală, cu dislocări serioase, ce ameninţă a se prăbuşi� 8 , iar in 1925 se inlocuicşte zidăria
umedă c u cărămidă nouă.
Apartenenţa acestei clădiri la categoria caselor boiereşti construite in laşi la sfirşi tul
sec. al X IX-lea este su s ţin ut ă şi d e tipul planului. Acesta, bazat pe principiul simetriei, cu
Intrarea In axul m edian , are ln căpcrile dispuse in j u r u l unui vestibul. Faţadele sint tratate i n
1tll neoclasic cu intrarea lncadrată de coloane cu c api te l compozit, ce susţin u n fronton tri
unghiular. Acelaşi t ip de coloane decorează şi faţadele dinspre stradă, alcătuind o ordonanţ ă
ce l nca drează uşile salonului ce se deschid spre o terasă barocă ( fig . 1).
Casa de la nr. 6 este o clădire construită în 18·t5 d e către spătarul Mihala che ldieru,
pe locul cu mpărat de la hanul Afenduli9• Caral'teristi cile arhitectonice ale acestei case sint
ipeclfl ce caselor boiereşti construite Ia laşi in pri m a jumătate a sec. al X I X -Il'a. "lmhu
nAtăţirile" aduse de diverşii proprietari nu au afectat s t r u c tura pl a n ul ui, cnre, ba;-;at pe prin
cipiul simetriei, are IncAperile dispuse de o parte şi de alta a ur:ei săli mediane. Salunul,
situat spre stradă, este marcat in faţadă prin ieşirea in rezalid. D e p arte a cealaltă a clă
dlrll e xist ă un cerdac pe sub care se intră In pi\'11i ţ ă .
Faţadele sint t rate unitar, in s t i l neoclasie. elementul dominant reprezcnt!ndu-1
pridvoru l de pe faţada sudică. Acesta este mar c at d e u n fronton t ri u n ghi u l ar , susţinut de
două perechi d e colo an e d oric e .
Valoarea documentară a acestei case, monument de arhitectură10, este in contestabilă,
dacă ţinem seama şi de faptul că la laşi n u mai există nici o altă clădire de acest tip,
păstrată atit de aproape de forma originală. Demolarea ei insă este un exemplu priYind su
pciflcialitatea cu care sint t1 atate monumentele ce se mai păstrează incă Ia laşi (fig. 2 - 3).
Casa de la nr. 6 est e o tonstrucţie care, prin caracteristicile a rhitec toni c e , o putem
considera ca aparţinînd sflrşitului secolu lu i al X IX-lea. P ent r u p rim o d ată o găsim m e nţionată
I n 1 9 12, c a proprietate a lu i 1. Pi n cu, comerci ant, r e prezent an t ul "Fabricii şi rafiniiriei de
zahăr Ripiccni"

din Bucureştin.

8 Ibidem.
8 Stoicescu K., Repertoriul bibliografic Moldova, B u c . , 1 974, p. 417.
1 o Ca sa este inclusă I n " Li s ta oficială a monu mentelor istorice şi de arhitec tură i n H. S.R. ",

la nr. 1496.
11 Arh. Stat. Iaşi, d. 4 3 1/G .
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eparată deseori in cursul vremii, clădirea a suferit doar două modificări mal Impor
tante ; In 1925, pivniţei i s-au adus imbunătăţiri, fiind transformată in depozit de spirt,
l ar In 1937 pe faţada sudică s-au adăugat două incăperi.
Clădirea se lncadrează in tipul caselor cu parterul supratnălţat, cu intrarea plasată
In axul median, avind incăperile grupate in jurul unui vestibul. Noul intervine doar in reper
toriul decoraţlilor, folosindu-se, alături de elemente de factură neoclasică şi elemente speci
fice barocului, ca in cazul pridvorului şi rampci scării, tratate intr-o manieră specifică arhi
t ecturil ieşene din jurul anului 1 900 (fig. 4).
Casa de la nr. 7 o găsim menţionată In 1 904 ca apartinind lui N. Nicolaide13, Iar
Intr-un act din 1924 se specifică faptul că este o clădire cu etaj l 3 • Dacă pină In 1926 imobilul
suferă doar mici reparaţii, Ia această dată este necesară refacerea zidurilor, prin Inlocuirea unor
cărămizi vechi cu altele noi.
Clădirea, avind planul identic Ia parter şi etaj, are lncăpcrilc dispuse In j urul casei scării.
Tratarea mai puţin generoasă a acestei clădiri ne face să apreciem că, de Ia Inceput, a fost
construită in ideea i mpărţirii spaţiului In apartamente şi, avind o parte a parterului rezer
vată pentru comerţ (cu intrare separată, dinspre stradă) .
u

13

Arh. Stat. Iaşi, d. 4 3 1 /7.
ldem.
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Fig. 4

Fig.

5

Deşi cu etaj, avind faţadele decorate in stilul eclectic specific epocii, această constmc
ţie nu afectează armonia stiăzil (fig. 5).
Casa de la nr. 8 este şi ea o clădire de Ia sflrşitul secolulu i al X IX-lea. In 1915 clădirea
necesita lu crări de consolidare a zidurilor, proprietarul G. C. AnastasJu solicitind Ia acea dată
autorizaţia necesară-eliberată de Prlmărie14• In 1921, noul proprietar, J. Grllnspan, insta
lează o bale, iar tn anul următor, construieşte un ,.geamllc" din zidărfel5.
1' Arh. Stat. Iaşi, d. 431/8.
15 Jdem.
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Fig. 6

Fig.

7

Di s po z i ţ ia incăperilor este rea obişn u i t ă , grupate fiind in j urul unui mic vestibul.
V)'Cmii de a "infrumuşeţa., î a \ a rlele vechilor c as e îl va face pc proprietar
ca, i n 1924, să apeleze l a serviciile ing. A. 1\.lcpper. Acesta, folosind elemente de factură
neoclasică, dă casei a sp e c t u l pe care il vedem şi astăzi (fig. 6).
Casa de la nr. 9, con s t rui t ll dcasemeni in s e c . a l X IX-lea, o găsim menţionată In
1 9 0 9 ca tiind proprietatea lui 1. Fenerşteinle. În 1 9 1 6, Creditul Financiar l'rban din Iaşi,
Ten di n \ a

16

Arh.

,

Stat.

Iaşi,

d.

4 3 1 /9.
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r hJmn7.1nd la o somaţie a Primăriei, precizează că a rest imobil a fost t emporar In admi
nl•l ruţlo so, trecind prin vinzare publică in proprietatea Băncii loşl10117 •
Dintre reparaţiile mai importante, o menţionăm pc acea din 1909 cind proprietarul
�t�lll'llll o autorizaţie "voind a construi din nouă antret ul scărilor precum şi schimbarea lor
, ... 11llcle, de material nearzător, de a face rt•p:H ntiu n i de lntreţl!ere la Intreg imobilul '" IB .
In urmo oceastei intervenţii, planul casei avind lnrăperilc dispuse de o parte şi de alta a
unul vestibul, rămlne neschimbat.
Faţadele sint tratate uniform, in st il neoc l asic .
Casa de l a nr. 1 0 a fost conshnită i n anul 1 932 de că t re L. Diamant lu crările fiino.l
Ul'l'Ulate de firma "Construcţii de intreprinderi tehnice şi Construcţiunl : ing. L. Goldemberg
& 1 1 . Nacht'" 18• Cu parte şi subsol, clădirea are planul compus din 1 0 lnci'iperi .
Faţadele sint tratate folosind rlemcnte decorative asemănătoare cu cele folosite l a ca
ll'lo lnveclnate, cu faţada p r i n c i p al ă man·ată de o ordonanţă de coloane l'U capitel compo
r l t (fig. 7).
Casa de la nr. 1 1 a fost construită in 1 922 de către Socie talca Fi l nn t ro p k ă "Steaua"
rwulru a adăp o s t i "Şcoala�normal<i şi profesională de frtc" �0 •

Fig. 8
·
Funcţiunea pentru care a fost proiectată a impus aerul auster, atit In tratarea pla
nului-identic pentru p art e r şi etaj - cit şi al faţadelor. Plastica acestora se rezumă la utili
zarea cărămizilor aparente pentru marcarea ancadramentelor de la ferestre.

Casa de la nr. 12 o gă sim menţionată Intr-un document din 1890, cind proprietarul de
atunci, V. Govlnu, ..plăteşte o taxă de 10 bani pentru casa din str. A. Panu" 21 . După o
reparaţie mai importantă in 1896, cind i se reface timplărla uşilor şi ferestrelor precum şi
acoperămlntul, In 1 926 clădirea capătă o nouă lnfăţlşare . Noul proprietar, dr. E. Savini (fost
proprietar şi al casei de la nr. 4), in urma unei reparaţii radicale, a "ridicat faţada prin el17 lde m.
18 Ibidem.

1' Arh. Stat. Iaşi, d. 431/1 t .
so Arh. Stat. Iaşi, d . 431 / 1 1 .
11 Arh. Stat. laşi, d. 4 31/12 .
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Fig. 9
pal!l. cu modificarea acoperişului şi Inlocuirea uşilor şi ferestrelor, inlocuirea geamllculul de
lemn cu unul din cărămidă" 22.
Structura planului rămlne tnsă aceeaşi, cele 5 încăperi fiind dispuse In jurul unul mic
vestibul.
Dintre modificările mai importante suferite de faţade, semnalăm apariţia unei frlze ce
lnconjoară clădirea pe două laturi şi noul aspect al geamllcului datorită formei ce 1 se d!l
acoperişului (fig. 8).
Casa de la nr. 13 a fost construită In 1935 de către doctorul H. Popllcher după pla
nurile arh. G. Micul, lucrările fUnd executate de ,,Antrepriza 1 . Schleier - Gr. Hlrsch" n,
Clădbea se compune din subsol, parter, etaj şi mansardă, avind 48 de tncăperl. Prln
noua concepţie asupra lmpărţtrli spaţiului şi al tratării plastice, această construcţie este una
dintre primele clădiri cu ade"ărat moderne ce s-au ridicat la laşi In prima jumătate a se
colului XX.
Casa de la nr. 14 . Intr-o recipisă din 1896 se arată că L. Vaisman a plătit "suma de
10 bani 02 pentru o clădire cu etaj, zona Il, ln suprafaţă de 20,05 mp" •4, descriere ce nu
corespunde casei cu parter ce există astăzi. Faptul cll. ln lntervalu1 1 900 - t936 nu s·a eliberat
nici o autorizaţie de construcţie, Iar planul din 1936 corespunde cu cel de azi, ne lndreptă·
ţeşte să considerăm intervalul 1896 - 1900 ca perioadă In care a fost ridicată această casă.
Dintre lucrările de Intretinere mai importante menţionăm introducerea instalaţie! de
apă In 1929 şi subzidirea zidurilor In 1936. Planul, avind lncăperile dispuse tn jurul unul
"antret", a fost afectat de desele reorganizări ale spaţiului ce s-au efectuat In timp.
Puţinele elemente decorative sint grupate pe faţada principală, avind ferestrele mar
cate prin ancadramente de factură barocă (fig. 9).
La nr. 1 5 a existat o casă, care, la 1899 era proprietatea A. Krakel. In jurul anului
1900, N. Moruz, chiriaş, transformă dependinţele in fabrică pentru pungi din htrtie25•
22

Idem.
Arh. Stat. Iaşi, d. 431/13.
2' Arh Stat. Iaşi, d. 431/14.
21 Arh. Stat. Iaşi, d. 431/15.
za
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Clădir ea nu mal există a st ă zi.
Casa de la nr. 16, construcţie d i n sec. a l X IX-lea, o ţ1as1m m e n ţi ona t ă In 1 904 cind
proprietarul de at un ci , N. Duduică, primeşte o autorizaţie de reparaţic 26 • La această dată
clădirea este destul de şubrezită necesitind urgente lucrări de co ns ol i da re a unor ziduri cu

cărămizile măcinate din cauza umczelii.
Mod a ..lnnoirii" faţadelor Il de te rmin ă pe noul proprietar din 1 924, farmacistul A.
Engel, să " transforme acoperişul formind o mansardă, cu acoperărnint din tablă de fieru 27•
Deasemeni, ferestrelor de pe faţada principală li se adaugă ancadramente de factură neo
claslcă. D ispoziţia planimetrică rămlne neschimbatil, incăperile fiind dispuse de o parte şi
de alta a unui vestibul (f i g. 10).
Casa de la nr. 1 7 este tot o construcţie di11 secolul al XIX-lea pe care o găsim menţionată In
1906 ca fiind p rop rieta t ea lui 1. Aguştain28 • De-a lungul anilor clădirea suferă o serie de reparaţii şi
lucrări de intrcţinere, mai Importante fiind cele din 1 9 1 1 , cind noul proprietar, A. Gheorghlade,
comerciant, introduce canalizarea şi apa curentă şi cea din 1 9 15 c i n d se schimbă uşile, feres
trele şi duşumelele, se pune ntablă nouă plumbată"' şi .. reconstruieşte balconul din lemn prin
tabller de beton susţinut prin travcrse de fier dublu T avind parapet de fier" 21•
Intr-un certificat de proprietate, eliberat in 1934 lui 1. G. Popovici, se specUică :
"Această clădire principală se compune din parter şi etaj, avind 7 odăi, 3 săl i, un hol şi o
pivniţă. La etaj - 2 scări cu 8 odăi şi o sală" 30•
Faţadele sint tratate In stil neoclasic, cu un restrins repertoriu al elementelor decorative.
Este menţionată existenţa, la 1 9 1 1 , a unul mic han, compus din 6 odăi, situat In gră
dina "cu copaci şi iarbă care se coase" 31 a acestei case (fig. 1 1 ).
Ca.�a de la nr. 18 a fost construită la jumătatea sec. al X IX-lea de către poetul Dimi
trie Anghel, "pe un loc vlran, llngă a fraţilor Pavel şi Hristache (Zarifopol n.n.)" 3".
28 Arh.

Stat, , Iaşi, d. 431/16.
�
Idem.
28 Arh. Stat. Iaşi, d. 4 3 1 / 17 .
2 ' Idem.
27

so
al

32

Ibidem.
Ibidem.

Bogdan N. G., Trecutul comertu lui in 1Uoldova, p . 10 3 .
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De-a lungul anilor casa a suferit o serie d e reparaţii ş i transformări care i-au modificat
in parte, fopma. Astfel, dacă in 1902 J. Marcovici nu face decit să inloculască "cărămizile umede
cu altele uscate" 33, in 1904, noul proprietar, A. Gheorghlu, va "repara zidul de Ia Intrare, Inlo
cuirea stilpilor de lemn care susţin acoperişul deasupra scărilor prin stilpi de zid, Inlocuirea
scărilor de lemn cu scări de piatră, inlocuirea duşumelelor putrede, facerea de pardoscli din
beton, ( . . . ), repararea tencuielllor şi inlocuirea cărămizilor măcinate, ( . . . ), repararea crăpă·
turilor din pereţi ,( . . . ), facerea din nou a citorva uşi şi ferestre, ( . . . ), repararea geamliculul
inlocuindu-se materialele putrede" 34•
Nici planul nu a fost ferit de adaptarea la necesităţile diverşilor proprietari care au
reimpărţit spaţiile existente sau au adăugat noi lncăperi. Totuşi, datorită structurii pe ziduri
portante, stru ctura de bază s-a păstrat, relevind un plan tiple pentru casele boiereşti de la
inceputul sec. al X IX-lea, cu pridvor situat In axul median şi lncăperlle dispuse de o parte
şi de alta a unei săli vestibul.
Faţadele, tratate In stil neoclasic, au suferit şi ele modificări datorită reparaţ i ilo r
suferite in timp (fig. 12 - 13).
Casa de la nr. 2 O este o construcţie care, prin caracteristicile arhitectonice, se situ
ează In grupul clădirilor din secolul al X IX-lea, deşi o găsim menţionată abia in 1920, cind apar
ţinea lui V. Pella3�. La acea dată clădirea se afla Intr-o stare care Il determină pe proprietar
să solicite o autorizaţie pentru reparaţii radicale. Tot V . Pella va mofldica şi faţadele care
I n 1922 vor căpăta aspectul, neoromantlc, pe care il vedem şi astăzi (fig. 14).
Tipul de plan, tiple pentru construcţiile din secolul trecut, este bazat pc principiul si·
metrici, avind incAperile grupate In jurul vestlbulului.
Sistemul constructiv pe ziduri portante, cu tavane drepte, precum şi materialele folo
site Ia construcţia şl mai apoi la repararea şi modificarea acestor clădiri sint in general ace 
leaşi. Astfel, la fundaţii este utilizată piatra şi mai tirziu betonul, zidoria este executată din
ci!rămldă, Iar şarpanta este din lemn cu o invelltoare din tablă. Timplăria uşilor şi ferestrelor
ee s-a mai păstrat Ia unele case, are decoraţii lntilnlte Ia majoritatea caselor construite in
secolul al XIX-lea In Iaşi.
aa Arh. Stat. Iaşi, d. 431/18.
a'

a:� Arh. Stat. Iaşi, d. 431/20.

Idem.
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Fig. 14
Studiul constructwor de pe strada A. Panu ne relevă aspectul arhitectonic al oraşului
laşi Ia sflrşltul secolului al XIX-lea fl lnceputul secolulu i al XX-lea, caracteristic prin tipul de cll
dlri modeste ca volum şi tratare plastlc4 şi nu prin cel al palatelor sau a marelor case bo ·
lereştl. Neglfjarea acestui aspect, datorat In mare măsură şi comparaţie! cu arhitectura altor
timpuri şi clvWzaţU, a creat opinia, eronati!, cii arhitectura se colului al X IX-lea este Upsltl
de orice valoare. Dar, diferitele aspecte ale dezvoltiirii unul oraş, a organlziirU sale (cum ar
fi de pUdă legile urbanlstlce ce limitau la u n moment dat la 8 numărul tipurilor de case
ce se puteau construi In Iaşi), nu pot fi studiate şi valoriflcate decit prin pAstrarea acestor clii
dlrt ,.In situ", pe strAzi sau cartiere constituite.
A cest aspect, subUnlat şi la Congresul de la Ziirich, privind conservarea monumentelor
lltorice, dln 1974, ar trebui si stea la baza studiului urbanlstic al oraş elor centre Istorice, cum
este şi cazul oraşului Iaşi.

UN ASPECT D'URBANISME A IASSY A LA FIN DU XJXe SIECLE
ET LE BUT DU xxe S IECLE
R � s u m �
O n presente un aspect de l'archltecture de la viile de Iassy de Ia fin du X IX.e sie
cle et le but du xxe siecle ; Ies maJsons situ�es sur la rue A. Panu. Cettes constructfons,
de dlmenslons reduites, d�corees aux stucatures, sans valeur esthetique characteristfques pour
toute l'archltt\ctui'e , de Iassy, ont une grande lmportancc historique et documentaJre. Ellea
ont �U construites par l'ordre des rcpresentants de Ia moyenne classe, essor economJque dan1
l'epoque : des comercants, des employes, des mcdlcins et pharmaciens, des avocats et mJU

talres. L 'auteur present cettes maisons apres leur emplacement en relevant la valeur de tout
l'ensemble architecturale.
On souligne la necesite de conserver telles constructfons qui garde l'image de Iassy Il
y a une centaine d'annes.
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UELAŢII PlliVIND UN TABLOU I STORIC DE CONSTANTIN LECCA
V IRGIN IA VAS ILOV IC I
Se pare că pictorul romAn Constantin Lecca, pentru tablourile cu teme din Istoria Mol
dovei, pe care le-a realizat printre primii la noi, lşl afla tn publicaţiile şl Imaginile difuzate
de Gheorghe Asachl, o preferată sursă lnsplratoare1•
Ne conduce spre această afirmaţie şi un document pe care am avut ocazia sl-1 ex-a
minăm, cu clţiva anJ 1D urmă, la Biblioteca universitară din Cluj-Napoca, Intr-o mapl cu de
sene şi stampe de Gheorghe Asachl şi de fiul său Alexandru Asachl.
Intre desenele colorate din respectiva mapă1, am reperat o compoziţie Istorică m inia
turală, Intitulată ,.Panahlda erollor moldoveni" (fig. 1)
realizati nu de Gheorghe el ma 1
probabil de Alexandru Asachla - care prezintă slmllltudini cu tabloul din muzeul nostru,
pictat de Constantin Lecca In 1857 şi Inscris sub un acelafl titlu "Panahlda de la Războ
ienl" ' (fig. 2).
Oferind o Identică schemă a ansamblului, tabloul nostru, faţă de schiţa-proiect a lul
Asachi, diferă doar puţin In ce priveşte grupajul şi cromatica. Astfel elementele compoziţionale
din jumlltatea stingă sint inversate cu cele din dreapta iar colorltul, mal sobru la Lecca, do
minat de gri şi de albastru, pare mal adecvat reprezentărli. Culorile vii, de acuarelă şi
guaşă, conferă eboşei lui Asachl un caracter frust, de rusticitate, la care concureazA şi de
senul mal liber, necăutat.
Dată fiind asemănarea dintre cele două lucrări, ne-am propus să urmărim filiera pe
care a putut ajunge modesta schiţA a lui Asachi In atenţia atelierului de creaţie al lui Lecca,
Piesa originală, păstrată la Cluj, pentru noi de un real Interes documentar, se gă
seşte reprodusă, alb-negru, In almanahul calendarulul editat de Gh. Asachl In anul 1855, acolo
unde se expune nuvela "Valea Albă" şi "Panahida eroilor moldoveni" •.
-

1 După cum se ştie, Gh. Asachl d�ţinea Importante materiale documentare "atlngătoare
de Istoria patriei". Pornind de la astfel de lzvoar�. de a căror valoare era conştient, el a căutat
să facă ştiută, prin nenum1i.rate publlcaţll ln ;oţite cu r�prGducerl, Istoria neamului, - c hlpurlle
şi faptele glorioase ale strămoşilor - .
1 Mapa provine tn biblioteca clujeană prin donaţia moldoveanului G . Sion.
1 Antrenat de tată, Alexandru Asachi a desfăşurat pe la mijlocul secolului trecut, ca
grafician şi ca pictor, o muncă asiduă, melritorie, rămas'ă lnsă puţin cunoscută şi citeodată con·
fundată cu actiVitatea artistică a lui Gheorgh e As·achi şi aceasta numai parţial studiată ş i u neori
greşit etichetată. Desenul In discuţie, fără a fi s emnat, t i atribuim hi:i Alex. Asachl Intrucit pre
zintă trăsături comune cu alte nenum11.rate crochlurl ale sal e , realizate ŞI parte din ele reprodusa
I n publicaţii Intr-o aceeaş i epocă In care Gh. Asachi, biitrln, I ncetase să se mai manifeste ca
desenator.
' ,.Panahlda de la Războl eni ", ulei de plnză, 48,5x 63,5, s emnat şi datat dr. jos, cu alb :
Lecca 1857 ; nr. lnv. M. 1 . 16'o. Provine prin transfer, l n anul 1932, de la Muzeul de artă al R.S. R .
(lnv. P.N. 179&) ; a aparţinut anterior colecţiei Dr. C. Angelescu.
& Calendar pentru români cu Almanah de lnvăţătură şi petrecere pe anul 1855 (an u l
XIV), I aşi, In�It. Albine!, p . 120 Valea Alb ă , p . 132 Panahlda eroilor moldoveni.
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Se spune In cuprinsul nuvelei că Ştefan cel Mare In anul 1496, Intr-un moment de
răgaz, a dorit ca, printr-un act publlc, să consfinţească memoria eroilor căzuţi pentru patrie
la Valea Albă cu 20 de ani ln urml!, la 1476, şi rllmaşl neJngropaţl. La această pomenire
au venit pl!rlnţl cu "amlntarul" (pomelnlcul) cl'lor dizuţi ; s-au adunat in jurul pavilionului
domnesc ostaşi cu taberele lor precum şi văduve, orfani şi părinţi ai celor ucişi. După cere
monie, oştenii, pe locul in dicat de Ştefan, acolo unde fusese cea mai erlncenl! lupti!, au săpat
temelia unei biserici, aşezlnd osemintele sub temelie. ,.Adevărat măreţ şi unic spel"lacol au fost
acesta a vedea un popor Intreg lngrop!nd deodatii pe un alt popor" (spune Asachl, In lnche·
i erea povestirii). Dorinţa de a vedea t ranspu s In imagine plastică u n atare im pres i onant epi
sod şi·a m anifes tat-o Asachl şi mal Inainte, lncă p rin anul 1 840 6 •

Fig

1.

.Alexandru Asachi. Panahicla eroilor moldoveni. Coleqia Bibliotecii Centrale univer
sitare Cluj-Napoca.

D esenul de la Clu j, făcut de Al«'xandru evident după Ideile părintelui său, se poate de
duce că, prin Intermediul calendarului, ajunge să fie cunoscut de artistu l ardelean căruia,
dimpreună şi cu su gestivul text al nuvelei, li va servi drept sursă de inspiraţie, jalonln·
lll" 1
du-1 schema tabloului din anul 1857.
Fantezia şi experienţa creatoare a lui Lecca, desigur mai avansată decit cea a lu i
Asachi, adaugă compunerii un plus de elemente (cortul voievodului, amplasat In dreapta ;
şirul colinelor . din arierplan, menite a sugera perspectiva şi poate chiar a localiza Imaginea
e tc.) sau alte elem e nte le modifică (fi7lonomii, vestimentaţie etc.) şi adaptează Intregului o
serie de culori din paleta personală. Ctteva amănunte de recuzită din tablou ne conduc sl! cre
dem că pictorul ar fi putut să ţină seamă, in interpretarea temei, şi de unele sugestii ale lul
M. Kogălniceanu, servite In anul 18407, atunci cind Asachi anunta, Intre proiectele sale vii
toare, realizarea şi a unul astfel de cadru istoric.
8 In Albina românească din 17 martie 1840, Gh. Asac bl anunta Intr-un prospect, In
tentia de a da la lumină, prin Institutu l Albinei şi cu concursul celor mai buni zugravi, incă
şase stampe printre care şi "Pompa seau ţeremonia de inmormintare serbată de Ştefan cel Mare
pentru oştenil moldoveni ucişi la 1476 In crunta bătălie de la Valea Albă şi aşăzarea temeliei
unei biserici monumentale".
7 M. Kogălnicean1,1, In Dacia literară din 1840, p. 301 , sfătuia ca cel ce va zugrăvi,
potrivit prospectului lui Asachi, scena l nmormlntării ostaşilor de la Războlenl, ,.să lnfăţişeze
după natură locurile" şi "să nu se depărteze In nimică de portul adevărat al lui Ştefan ... şi a no·
ro'dulul". Cf. Remus Nlculescu, Gh. Asachl şi Inceputurile l itografiel In Moldvoa, In Studii şl
chcetărl de bibliologle, 1/1955, p. 110.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

REL�Ţfl

3

PRIVIN'D UN TABLOU

ISTORIC

DE

C. LECCA

49

Fig. 2. Constantin Lecca. P:t n ahida d e l a Rătboieni.

Pictura, aşa cum a definilivat-o L l'cca, cstt· cromolitografi ată in aedaşi an, 1857, la
VIena - prin intermediul libraru lui lmeure�lcan (dt. Ioanid 8-, iar litogralia se va bucura
de o largă circulaţie, lmpllnindu-şi astfl') rostul liili actic m obilizator, pentru care a fost gin
dltă lnlţlal 8• Ţinlnd cont şi de a ceastă piesă i mpri ma lă la Viena, se poate s u sţine că nu numai
două, - cum s-a arătat plnă acum - 10, d dt· fapt trei din cele şa se "tabele" cu subiect na
ţional, propuse de Asachl, In 1840, a fi mulliplieate, au ajuns să vadă lumina zilei. La cel de
al treilea cadru, apărut abia 1 7 ani mai tirziu, i�i Ya aduce contribuţia, (chiar dacă şi fără ştirea
lul Asachl), Int r-adevăr unul din "eli m ai buni zugravi" 11 ai timpului, care era pe atunci
Const. Lecca.
Interesant că Muzeul de artă din laşi deţine In patrimoniu şi celelalte două picturi ale
lui Lecca, cu subiecte din Istoria M oldovei, In care se recunoaşte influenţa unor desene şi lito
grafii lnf tiate şi răsplndite de vajnicul Asachl. Este vorba de compoziţia "Dragoş şi zimbrul",
datind din anul 1867 18 şi portretul "ştefan cel Mare", realizat In 1830 13•
s

1 Exemplare din tiraj

Barbu Theodorescu, Constantin Lecca, Buc. Impr,. naţională, 1938, p. 48.
se păstrează plnă azi şi la Iaşi, unul la Biblioteca universităţii
Iar altul la Arhivele Statului (litografie pe plnză, 65 x 77, Viena 1857).
Io S-au semnalat plnă acum ca realizate, conform proiectului lui Asacht, primele dou:'i
şi anume : In anul 1845 lltografia "Lupta m oldovenilor cu cavaleri! teutonl", lntocmltă de Gh .
Panalteanu după pictura polonezului Al. Lessler iar In anul 1851 lltografla "Lupta de la B aia •
de Alex. Asachl. Cf. Remus Niculescu, op. cit., p. 110 ; H. Blazian, Gh. Asachl. ESPLA (1956),
p. 32,86 şi repr. 48 şi 49.
11 Pentru compunerea şi litograflerea celor şase s tamp e , Gh. Asachi lşl propunea să
apeleze la "cU mai buni zugravi" . Vezi şi nota 6.
11 "D ragoş vodă Ia vlnătoare", ulei pe plnză, 92 x 71,5, semnat şi datat dr. jos, cu roşu :
Lecca 1867 ; nr. lnv. M. I . 159. Achiziţionat de Minist. Instr. Publice In anul 1868 şi transmis
Plnacotecli leşene In acelaşi an.
18 "Ştefan cel Mare" , ulei pe pln ză , 97,5 x 74, semnat In clrilice şi datat, stg. jos, cu ocru :
K. Leka 1830 ; nr. lnv. M. 1. 158. Donat de artist, ln anul 1830, Gimnazlulul vaslllan Iaşi ;
transmis Plnacotecll, la data lnfilnţăr ll, in anul 1860.
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In tabloul "Dragoş şi zimbrul", aşa cum relevă şi B. Theodorescu, biograful lui Lecca, ,.pei
sajul romantlc cu munţi şi pădure apare ca in unele Utografll aparţin Ind lui Asachl•u. Intr-adevăr
găsim aceste elemente cvaslfantastlce de cadru , (la care face aluzie B. Theodorescu), In llto
gralia nZlna Docbla şi Traian", lmprlmată la 1839, după indicaţUle şi prin strădania lui Asa
ehi•". Aceleaşi elemente pelsagisticc din fundal le aflăm lncă şi mal departe Intr-un desen ine
dit al litografie!, păstrat In muzeul nostru, exemplar p reţios compus de Alex. Asachi18
Al doilea tablou, portretul lui "Ştefan cel Mare", zugrăvit de Lecca In faza de debut
pare să albă la origine o veche litografie, Interpretată de Gh. AsachJ, prin anii 1822 - 1823
după o efigie a domnului existentă la Putna17• Geneza acestei picturi o prezintă pe larg Isto
ricul de artă Remus Nlculescu u.
Aşadar se poate afirma că artistul Lecca, pentru tablourile sale menite a reflecta Istoria
Moldovei, recurge preferenţlal spre documentare, la Gheorghe Asacbl.- ·
Cele de mal sus atestă, pe de o parte, arta largă de răsplndJre şi de UJţibenţare a pu
blicaţiilor şi imaginilor cu conţinut educativ-patrlotlc, Iniţiate şi puse In circulaţie de Gh.
Asachi ; şi, pe de altă parte, evidenţiază Impresionant acea consonantA de Idealuri care-i
soUdariza in actele lor, pe doi compatrioţi, dJn colţuri opuse ale ţArtl, pe ardeleanul Con
stantin Lecca de mal vlrstnicul animator cultural al Moldovei Gheorghe Asachl, a cărui acti
vitate complexă şi-a luat-o ca lndreptar1•
In slujba aceleiaşi cauze, semnificativ de o pilduitoare ţinută ne apare gestul lui Lecca de a
dărui Iaşului, la 1830, tabloul "Ştefan cel Mare", cu specificarea de "a servi la educaţia tine
retului" tot aşa cum avea să doneze, In aceeaşi e pocă, la 1829, Şcoalelor naţionale dJn Bucu
reşti, compoziţia ,.Uciderea lui Mihai". Artlstul lnţelegea astfel să contribuie la cultivarea sen
timentului patriotic şi la susţinerea luptei pentru unitatea romAnilor.
-.

• .

INFORMATIONS CONCERNANT UN TABLEAU H ISTO R I QUE
D E CON STANTIN LECCA

R

e s u m e

A base de documents, on peut affirmer que le pelntre roumaln C. Lecca, pour ses ta·
bleaux, traltant des sujets de l'hlstoire moldave, decouvre dans les publlcatlons de George
Asachi, une source inspiratrice prcfcrce.
Ainsl on dcmontre que le tableau de Lecca, trouve dans le Musce d'art de Iassy, inti
tule .,Rcqulem de Războlenl" (Commcmoratlon des morts de la batallle de Războienl), realise en
1857, a comme point de depart, des materlau x documentalres diffuscs par G. Asachl, deux ans
auparavant, en 1855, dans son Calen drler. Il s'agit d'un dessin-mlnlature, "Requlem des hcroa
moldaves", reproduit a la page 132, dans ce calendrter, illustrant une nouvelle hls
torique ayant le miime tltre. L 'orlglnal de cette reproductlon est conserve a la BlbUotbeque
centrale unlversitalre de Cluj-Napoca dans un carton a dessins contenant des estampes de
George Asachl et de son flls Alcxandre Asachi.
Au Musee d'art de Iassy il y a encore deux peintures hlstorlques de Lecca, les tableaux
"Etienne le Grand" et "Dragoş a la chasse", qui font de miime remarquer l'lnfluence des
publicatlons et des lmages repandues par G. Asachl.
On peut donc conclure que l'actlvite propagandistlque miUtante du moldave George
Asacbl a constituee un vif exemple pour le plus jeune compatrtote transllvaln Constantin
Lecca dans ses creatlons artistiques dMiees aux ml!mes elevees aspiratlons - l'education et
le rel�vement du peuple, le developpement du sentiment national.

14 Barbu Theodorescu, C. Lecca , Buc. Meridiane, 1969, p. 18.
15 ,.Zina Dochia şi Traian", litografie, 5 5 x 39, realizată de K. F. Hoffmann după desenul
lui G. Schiav.oni. Un exemplar la Cabinetul de stampe al Academiei R . S.R., inv. nr. 547. Cf.
R emu s Niculescu, op. cit. , p. 105 şi repr. p. 108 ; H. Blazian, op. cit. p. 30, 32, şi repr. 44.
1 8 ,.Dochia şi Traian", p eni tă şi laviu tuş, 54 x 38, sub chenar, dr. jos, cu tuş, Inscripţia
de mină : Compus de Colonel Asaky. Sub imagine, scris de mină, o strofă din legenda lui Gh.
Asachi : DOCH IA Ş I TRAIAN/Legenda Populară de pe muntele Pionul. .. ; nr. inv. M. I. 372.
Achiziţionat din col. Lucreţia Ioan ; a aparţinut anterior pictorului Gh. Popovicl.
17 .. Ştefan cel Mare " , tablou pictat de Vasile Popovici ln 1797 (Mănăst. Putna). Cf. Remus
Niculescu, op. cit. p. 7 5 - 77, repr. p. 76.
18 Rem us Niculescu , op. cit . , p. 73 - 8 0 .
1 8 Vezi ş i Ba:rbu Theodorescu , C . L ecca, 1969 , p. 12- 1 3 .
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PICTURA PE LEMN DIN SECOLUL AL XVII-LEA DE LA
STOLNICENI PRA.JESCU
NUŞA SUHAR
Pe teritoriul comunei Stolnlceni-Prăjescu, jud. laşi, In vechiul cimitir al fostului sat
Purcileştl, se aDA biserica de lemn "Naşterea Maicii Domnului", monument de arhitectură din
secolul al XV I II-lea, valoros nu atit prin forma sa arhitecturală, cit prin bunurile mobile pe
care le adăposteşte. Satul Purclleştl este menţionat, pentru prima datA, · la 10 Ianuarie 1429,
cind Alexandru cel Bun, întăreşte lui Crăciun Purcelescu acest sat, ..unde este casa lui şi jumA
tate din moşia sa" l.
Despre actuala biserică, ridicată probabil pe locul uneia mal vechi, la 1758, se ştie că
a fost refăcută intre anii 1 888 - 1 8892 •
De semnalat alei, pentru studiu şi cercetare, pictura pe lemn care prezintA elemente
caracteristice ce o IncadreazA In timp In veacul al XV I I-lea. Este rodul efervescenţel creaţiei
artistice a secolului, cind din varietatea orlentărllor se disting elemente tradiţionale alături de
cele noi (elemente de InfluenţA renascentistă sau barocă).
Pictura pe lemn de alei este rodul unei ..şcoli" care continuă linia tradiţională a veaculu 1
al XVI-lea, lucru evident prin modul de tratare plastică a intregului iconostas, prin accente
predominant grafice, specifice şi uneori cu tendinţa de redare a volumelor, acest ultim element
t ncadrindu-se In reprezentările artistice ale secolului al XV I I-lea.
Se pare că actualul lconostas a fost comandat sau a aparţinut unul alt spaţiu decit
celui prezent. Poalele de IcoanA, uşile tmpărăteştl, icoanele praznicare, apostoW şi profeţii
aparţin, evident, secolului al XVI J-lea, afirmaţia bazată pe anallza elementelor de tehnică,
reprezentare plasticA, tip de ornament, organizare etc.
D atarea exactA a execuţiei plcturll nu este posibilă datorită faptului că pe nici una dintre
aceste Icoane nu se aDă o inscripţie In acest sens ; singurele datate sint cele patru Icoane lmpii
răteşti realizate mult mal tirziu, la 1806.
Privite In ansamblu, scenele pictate se IncadreazA In seria reprezentărilor slmllare de
la monumentele de secolul al XV I l-lea din zonă (Şcbela, Jlgoreni ş.a.). Pictura este caracte
rizată prin compoziţie planA, rareori pe două sau trei registre (Înălţarea lut Isus), reprezentări
bidimensionale, alături de tendinţa de redare a volumelor, linii grafice puternice.
Din punct de vedere cromatic, Intr-o gamă restrinsă, sint variate tonuri de roşu-clna
bru (vermillon), ocru-brun, verde-pămintiu (folosit pentru fond).
Redusă la un raport cromatic , intreaga pictură este un acord complementar (roşu-verde)
punctat de tonuri neutre ce Il susţin. Supuntndu-se unor rigori de perspectivă cromatică, cu
lorile, ca şl accentele grafice, sint aplicate "ton pe ton" In straturi puţine. Este pus In evidenţă
permanent roşul-cinabrul care dă viaţă tuturor reprezentărilor. Acelaşi acord cromatic urmă
reşte motivul decorativ de pe stllplşori, rame, arce.
1 Documente priv ind Istoria Rom&niei veac. XI V - XV, A, Moldov a ,

2 Anuarul Admin istraţiei Casei Biser icii, B ucureşti , 1909 , p. 3 67 .

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

p.

74 ,

doc. 85.

N UŞ.\.

52

Fig. 1

-

t'lg.

Icoana

2

-

•.

S w H. '\ R

Nnstcrl'a

Domnului"

Icoana "Bunavestlre"

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

2

3

PlC:' C' R .-\

PF. L E.X N

Fig. 3

-

DE LA STOLN�CEN! ?R .\.JB3CC

Icoana

Fig. 4

-

.,Invierea

Poală

lui Isus"

de icoană

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

54

4

NU.ŞA SUHAR

Fig. 5

-

Icoana "Prorocul David�

Fantezia meşterului anonim depăşeşte uneori cadrul restrins al modulul de reprezen·
tare. Astfel, in afara decorului cu arhitectură convenţională, apar lncercări de redare a peisa·
jului, un exemplu In acest sens fiind icoana "Naşterea Domnului" (Fig. 1), unde prin linii diago·
nale, ondulate, sînt sugerate dealuri cu vegetaţie săracă, ce repetă ca formă motivul decorativ
de pe poalele de icoană (laleaua şi garoafa). Simplitatea liniei, numărul redus al personajelor
conferă picturii un aspect monumental (se remarcă atitudhea calmă a Mariei, lmbrăcată In
maforion roşu, in faţa pruncului Isus, atitudine care ne duce cu gindul la o scenă o bişnuită din
viaţa de familie).
Remarcabil reprezentată este .. Bunavestire" (Fig. 2) unde pe un fundal de arhitectură
convenţională se detaşează Arhanghelul Gavriil, In veşmlnt roşu-cinabru, cu aripile tratate de·
corativ, cu brun şi alb, Intr-o atitudine sugerind avintul mişcării.
Ieşind din cadrul compoziţiilor statice, convenţionale, este scena "Invierea lui Isus•
(Fig. 3), compusă pe două diagonale subliniate de mişcarea personajelor (vezi grupul aposto·
lilor-st!nga). Deosebit de frumoase sint sublinierile grafice "ton pe ton", de pe veşmîntul lui
Isus (alb) şi mandorală.
L a icoanele apostolilor separate intre ele prin sttlpişori simpli ce susţin un arc in plin
clntru, decorat cu motivul lalelei, se remarcă Incercarea de diferenţiere a fizionomiilor. Se Co lo ·
scsc aceleaşi linii simple brun) ce urmăresc conturu rile elementelor de portret, cu sublinieri
gra fice "ton pe ton" la veşminte.
GFupul de icoane reprezentind profeţii, cu inscripţii in slavonă, vădesc aceeaşi preoc u ·
parc pentru echilibrul liniei ş i culorii. Elementele decorative sint puţine ; feţele personaj el or
sint tratate conform tipologiei iconografice tradiţionale.

(
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Se distinge Icoana reprezcntlndu-1 pe ..David" (Fig. 4) caracterizată prin forţa de ex
presie a liniilor portretului (barba ş i mustdţile sint tratate cu alb cenuşiu, pus in tuşe mici, va
loratc fin pe fondul brun).
Panourlle suport ale picturilor sint din lemn de tel, dintr-un singur blat cu dimensiuni
aproximativ egale (32/31 cm.), icoanele fiind separate prin stllpişori simpli. Pe faţa panourilor
s-a aplicat un strat de grund subţire pe care a fost pensulat un alt strat Intermediar vermlllon.
Lipsesc ornamentele aurite, In relief, ca element decorativ folosindu-se laleaua stilizată, pictată
cu tempera pe stllplşori şi rame.
Poalele de icoană (Fig. 5) au aceleaşi elemente decorative, lncadrate Intr-un romb. Pic
tura nu pare să fi suferit Intervenţii ulterioare.
Icoanele stnt, sub aspectul conservărll, Intr-o stare generală bună, exceptind unele ex
folleri parţiale, de mici dimensiuni, ce afectează stratul de culoare şi, uneori, suportul pictural
plnll. la lemn.
Din scurta prezentare de mal sus s-au putut desprinde citeva concluzii privind pictura pe
lemn de la Stolnlccni-Prăjescu, de alei şi necesitatea unei cercetări mai ample care să o pună
In valoare, cu atit mal mult, cu cit starea generală relativ bună In care se prezintă pictura
este In măsură să ofere rezultate po!.ltlve In cadrul acţiunii de conservare şi restaurare.

LA PE INTURE SUR

B O I S D U XV I H�me S I E C L E DE STOLNICE:-l l P R -\. J E SCU
rusume

On decrit la peinture de 1' Iconostase de l'eglise ..L a Nalssance de la Vierge• de Stolnl
ceni P răjescu-dep. de Iassy.
Le styl de la pelnture apparlent au X V I I-eme siecle (l'influence de la Renalssance et
du Baroque) en contlnuant de la traditlon du XV l-eme siecle et prouvant l 'existence et la con
tlnulte d' une ecole autochotone de pelnture rellgieuse.
Ils sont representatlfs l'equlllbre compositlonnel, la chromatlque redulte aux a ccord1
prlmaire (rouge et vert) la character preponderant graflqu e et la decoratlf reduit aux motHs
vegetal& pelnts sur la structure de l' Iconostase, qul confere a la pelnture de Stolnlcenl Prăjescu
une certe valeur artlstlque .
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CONSIDimAŢII ASUPRA ANSAMBLULUI DE

ARTA

DE LA SCHEL \

D O INA :\IUNTEANU

C tltorie a lui Vasile Lupu, pu ţ i n inainte de 16361, biserica "Sf. Gheorghe" din Sch ela 2 j u deţul la şi , construcţie din lemn de plan dreptunghiular 8 păstrează, ca multe edificii reli
gio ase din această perioadă, un Yaloros ansamblu de artă.
Semnalăm, mal intii, iconostasul - ca structură arhltectonică şi· decora ţie - , apoi
p ictura pe lemn aferentă accstuia, in special friza de Icoane praznlcare şi, in fine, două icoane
m ari , care, aşa cum se va vedea, ridleă probleme deosebite - de reconst i tu i re şi datare.

S tructura arhitcctonică a iconostasului bi seri cii din Schela tipică pl' n tru iconost ascle
romancşli cu trei frizc de icoane, sc m od i f ică datorită supralnălţării frizei centrale (icoancle
apostolilor), spori n d
cfcctul de v erti cali t at e şi mo nu ment al (vezi fig. 9). Elementele de
corative ale iconostatului si nt s u bo rd on at e fu n c ţiona u lu i, reduclndu-se doar Ia spaţiile stri c t
i ntermediare picturii ; repertoriul ornamental, di spu s prin repetiţie c u efect de continuitate se
limlteazi\ la e le m en t e florale ş i ve !l e ta l e stillzate, ohţinute prin excizie ş i cre î nd , i n general, un
efect plat (Fig. 1 , 2). Structura arhitectonică� a iconostasului se caracterizează printr-un parapet
de lip 1, cu arhitrava sprijinită direct pe colonete, arhilra11a fiind decorată numai cu motive vc
getale, deci de lip 1 1, apoi prin frize de icoane, tol de lip II (tran zi ţi a Intre arhltravă şi grind:1
este de formă unei "halustrade" cu motive decorative vegetale), prin timpane de lip I, cu deco
raţie vegetală şi, in fine, prin tr-un coronamenl de lip I ( avi n d o parte centrală şi două părţi la
terale). In general, putem ap re ci a că re per t oriu l şi ponderea ornamentului la bisericile moldo
veneşti ale secolului X V I I sint cev a mai red u se decit ale celor din Muntenia, aparţinind aceleiaşi
perioade ; ico nosta sclc din \l oldo v a îşi păstrează aspectul f uncţion a l , dind prioritate spaţiului
piclat. D a torită faptului că pictura iconostasului de la Schela a suferit repictări pe toate trei
f ri ze de icoane, la care se adaugă şi starea avansată de degradare a icoanelor praznicare, analiza
stilistlclt integrală a scenelor este di fi dl ă . Cercetind ceea ce s-a păstrat d i n vechea pictură, ev i.

astfel

l

1 Victor Simion, Ana D objanschi, A rta în epoca lui Vasile I. upu, ed. M er id i an e , B u c u 

reş ti , 1 979 , p. 1 05.
2 D espre satul Schcia v e z i :

Git.

Ghibănc sc u , Surete ş i Izvoade , voi. X (S tudii şi docu 

:!\1. Costăchescu , Documente moldo/Jeneşli de la Bogdan 1 5 0 1 - 1 5 1 7 , B ucu reşt i , 1940, p. 35.
3 G. Panai t , T. Eliad , Mnn um ente de artă bisericească din 1\foldolla , in ":\Htropo li a Mol
dovei şi Sncevei � , nr . 7 - 9/1969, p. 482.
• * • A nuarul Admin istraţiei Casei Bisericii, 1909, p. 442
(se ami n teşte repararea
bisericii de l em n in 1 886 ).

mente cu privire la familia Rilşcanu), laşi , 1915, p. 1 6 t - 1 6 4 .

' Pentru tipologii şi struclţtr i de lconostase vezi : Florentt na D u mitresc u . Sculpt ura tn
lemn brincolleneascci, i n "Pagini de artă veche românească " , I I I . ed. Acad. R . S.H., Bucureşti ,

1974 ,

P·

147.
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Fig. 1

-

Uşile impărăteştl de la biserica " Sf. Gheor
ghe ", Schela
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Fig. 2

-

1 , 1 nostasul

'

'

Fig. 3

-

DetaUu icoana "Rll.stlgniream

Fig. 4
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-

Detaliu icoana "Naşterea Fecioarei"

O>
o

Fig. 5

-

Icoana ,.Isus Christos"

Fig. 6
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-

Icoana ,.Maica Domnului"

5

A N 3A M B L UL

Fig. 7

Fig.

-

8

-

DE ARTA DE LA ŞCHEiA

Icoana "Naşterea

lui

Isuli Christos"

Icoan�. "Călătoria regilor mag i "
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denţiem următo arele : rezolvări perspectivale de tip renascentist, dispoziţia simetrică şi hiera
tismul personajelor subliniat şi de caracterul preponderent grafic al scenelor (Fig. 3).
Încercările de portretizare şi individualizare a unor personaje precum şi rezolvări lr. plastice
ale detaliilor arhitecturale sint elemente care conduc la afirmaţia că, In plin secol al X V I I-lea,
independent de pro&ramul iconografie, pictura comportă elemente laice şi autohtone (Fig. 4).
Toate acestea, ca şi gama cromatică restrînsă (fond auriu, roşu, ocru, verde - aplicate
pe un strat fin de grund) sint argumente ce plasează pictura de la Scheia in prima j um ătate a
secolului al X V l l-lea.
în biserica "Sf. Gheorghe" de la Scheia, provenind probabil de l a altă biserică, se mai
găsesc alte două i coane mari - Maica Domnului ş i lsus Christos (98 x 70 cm) - şi şase iconiţe
(17,5 x 15,9 cm) acestea din urmă decupate din părţ ile laterale ale icoanei Maicii Domnului.
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ciupi\ modul de rezolvare a volumelor, apoi a diferenţierllor tonale prin uşoare modulărl, In fine ,

După amploarea realizării scenelor, In sensul reprezentări! clt mal complete a erminlel,

după un plus de decoratlvism - apreciem că aceste două Icoane mari şi evident, cele şase lco
nlţt• pot fi datate spre sflrşltul secolului al X V I I-lea şi Inceputul secolului al XV I I I-lea. Din
Inscripţ ia existentă la partea inferioară a icoanei lui Isus Christos aflăm că pictura a fost rl'ali
llltil de Ioan Paislan, fără să se indice şi anul.
Din grupul de icoane mlcl6 menţionăm Icoana "Naşterea Maicii Domnului" pentru pre
rrnţa elementului Jale - cel doi copil amplasaţl lateral grote! - şi icoana "Călătoria r e gilor
ma11l" - ca exemplu de compoziţie circulară Jnchlsă şi de redare a mişcării (Fig. 7, 8).
Deosebit de Important prin valoarea sa artistică şi Istorică, cu referire directă la epoca
lui Vasile Lupu, ansamblul de artă de la Schela poate fi considerat ca moment reprezentativ,
tie referinţă In evoluţia artei româneşti.

CONSID E RATION SUR L 'ANSAMBLE D'AHT DE SCHE lA
Resume
L'iconostase de l'eglise Salnt George de Schela - dep. Iassy present des elements de
composltlon, de decoratlon et de pelnture qui appartlent, du point de vue de l'histoirt> d'art
roumaln, au X V I I-eme siecle. Il y a encore deux icOnes slgnees par Ioan Paislan, plus decora
tlves que celles de l'lconostase, prohablement sltuees a la limite cntre le XV 1 1-eme siecle et de
X V II l-eme siecle.
·
On peut dire que le monument de Schela est un important ansamble d'art pour I'Ctude
de l'evolutlon artlstlque de la 1\loldavie.

5 Iconlţele au următoarele scene : Bunavestlre, Adoraţia Magilor, Naşterea lui Isus
Christos, Acoperămlntul Maicii D omnului, Călătoria regilor magi şi Asedlul Constantinopolului .
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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA CENTRULUI DE CERAMIC!
NEA GRA. POIAN A , COMUNA DELENI, .JUDEŢUL IAŞI
VICTORIA SEMENDEAEV
Satul Polana-Delenl, judeţul laşi - unul dintre cele mal Importante centre producătoare
de ceramică neagră din Moldova - este situat In o distanţă de 15 km de oraşul Hlrlău, pe coasta
de vest a dealului Cerbătoarea sau Gllglitoarea1, intr-un cadru natural de un pitoresc deosebit·
Prima menţiune documentară cunoscută, referitoare la aceast ă aşezare, o oferă planul
moşiei Rădeni-Boscoteni-Feredienl, ridicat In anul 18-1 12, in care vechea vatră a satului Poiana ,
marcată la punctul 59 pe moşia Feredienllor3, apare sub denumirea de Poiana Sardarulul, denu
mire sub care este menţionată şi in planul intocmit in anul 1882 pentru moşia Hădeni c u
Boscoteni4 (fig. 1 4 , 15).
Ca centru ceramic, această localilale sc conturează I n timp, I n prcajma unor sate la care
catagrafiile din sccolcle trecute menţionează numc de olari. Astfel, chiar in satul Feredieni,
pe teritoriul căruia s-a format această aşezare, recensămlntul populaţiei \loldovci din anul 177 !
Inregistra un număr de 2 olari". In anul 1 8:11� In statul alăturat Unsa, intre 25 birnici este amin
tit un olar•, Iar in localitatea I >eleni cu cătunele : Slobozia, Pircovaciu şi Singeapu, intre 393 de
Bucureşti, 1902, p. 29.
2 Plan executat la scara de 1 500 sllnjenl domneşti, de inginerul s tatului Leon vo n

1 Marele dictionar geografic al Româ n iei, V,

Brau n, căminar , ln anul 1841, n oiembrie 9 ş i legalizat in 18 noiembrie 1841, d e către postelnlcul
Petru Asachl (Arth. St. Iaşi, plan nr. 1).
8 Localitatea este pomenită In documentul din anul 1840, m ai 12, i n legătură cu o moară
dăruită de Ştefan cel mare volevod, mănăstirii Putna.
4 Pl an Intocmit In anu l 1882 , Ianuarie 20, de către inginerul hotarnlc Alfred Dausch Botoşani (Arh. St. Iaşi, plan nr. 314) ; I n annl 1872, Dicţionarul tapografic şi statistic al Româ
niei, consemnează Poiana ca sat component al <!omunel Feredienl, plasa Coşula, jude ţul Boto·
şanl (Dimitrie Frunzeseu , D ictionar topogr afic şi statistic al României, Bncureştl, 1872, p. 367).
Pe baza l mpărţirii adminis trative din anul 1906 satul tntră i n componenţa comu.nel Rădenl,
de care la acea dată apartinea.u şi satele : Feredenl, Boscdteni şi UnSa (Dicfi onarul statistic a l
.•

1 9.Xll. l 9 1 2 , voi. 1, Bucureşti, t914, p . 1 16).

Romdniei , intocmit p e baza rezultatelo r definitive ale recesămintului general a l populatiunii din
•

Moldova din epoca feudalismului, voi. V I I , partea 1 , Chişinău, 1975, p. 233.
A,rhivele Statului laşi, Fd. Vlsteria, Tr. 13 16, op. 1488, nr. 1 173, Catagrafia ŢIQUtuluf
Botoşani, Ocol Coşula, anul 1838, f. 42'- 44. Despre Schitul Unsa, aflat pe moşia cu acel� nume,
există numeroase documente I ncepind de la 17 19. Vezi N. Stoicescu, Repertoriul bib/(ografic al
toca/itlifilor şi monumente/ar m edievale din Moldova, Bucureşti, 1974 , p. 8 93.
•
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blrnlcl, apar 9 nume de olari7, cinci dintre aceştia fiind semnalati şi In catagrafla anului 18458•
In acest din urmă an, In satul Feredlenl erau 3 olari', Iar la sflrşltul secolului al X I X-lea co
muna Feredleni In componenţa căreia Intrau satele Feredleni, Poiana şi Unsa, număra 29 de
olarP" . ln aceeaşi perioadă, In Poiana sint citaţi 15 meseriaşi, după toate probabilităţile aceştia
fiind tot olarP1.
Informaţia documentară Iacunară, nu permite urmărirea In continuare a situaţiei pro
ducţiei ceramice din aceste localităţi. In prezent olărltul se practică numai In Poiana, singurul
centru activ de ceramică neagră din judeţul Iaşi. Localitatea dispune de zăcăminte de argilă
de bună calitate, care se exploatează din locurile numite "După vie" sau "De Ia păşune".
Lutul se supune operaţiunilor obişnuite de prelucrare12, frămlntatul făcindu-se cu piciorul.
Modelarea vaselor se execută Ia roata de picior13, cu mina şi cu ajutorul fichieşului14.
Cuptorul pentru ars vasele, numit şi "horn", este plasat In apropl l'.rea I'IIŞ l'i, de obicei
tn grădină, fiind săpat In pămlnt In formă de butoi, cu vatra organizată cu unul llu doi "cai "
(proemlneţe paralelipipedice din pămlnt cruţat sau construite din piatră ori cărămldă)15: In
tervalele dintre "cal" şi pereţii cuptorului, pe unde "joacă focul", poartă denumirea de "hrube".
Capacitatea cuptorului este de cea. 300 - 400 de vase, In funcţie de dimensiunea acestora (fig. 13).
După cum se ştie, culoarea ceramicii negre se datorează unei arderi speciale - lnoxi·
dante, reducătoare. De fapt este vorba de o ardere dublă : a) arderea pT'(Ipriu-zisd care este oxl·
dantă (la roşu), ca pentru orice produs ceramic şi durează 8 - 1 0 ore şi b) înăbuşirea adică astu
parea plnă la etanşeitate a gurilor cuptorului (cea de lncărcare şi cea de ardere) In momentul
In care vasele au devenit incandescente, "s·au llmpezit", a ars cu flacără puternică ultimul braţ
de lemne subţiri de plop "drăguleţi" şi nu se mal vede nici o urmă de fum. Produsele rămlnlnd
tn cuptor lncă 8 - 1 2 ore sau chiar mal mult, Intr-un mediu cu temperatură ridicată, lipsit de
oxigen şl lncărcat cu bloxid de carbon, lşi schimbă culoarea din roşie In neagră de diferite nuanţe
(In funcţie de gradul de etanşeitate a cuptorului în faza a doua de ardere, de calitatea combusti
bilului cit şi de compozitia argilei). Cind se descopere gura cuptorului, vasele cele mai bine arse
au o culoare arglntle, Iar olarli spun că sint "albastre de arse". Dacă rămlne în cuptor cite un
tăciu ne nears şi se depune fum pe pereţii oalelor, acestea ies mal negre, Iar dacă nu s-au astupat
bine gurile cuptorului (cu pămint şi bălegar de vită), produsele capătă o culoare cenuşie deschisA
şi sint de calitate mai proastă, la aceasta contribuind citeodată şi vremea ploioasă sau vintul
puternic .
Faptul că olăria din Poiana este mult solicitată, permite meşterilor să desfăşoare o acti
vitate permanentă, redusă doar in lunile de iarnă.
7 Arh. St. Iaşi, Fd. ViSleria , tr. 1 3 1 6 , op. 1 488, nr . 1 1 73, Catagrafia Ţin. Botoşani, Ocol
Coşula, anu l 1838, f. 5 6 - 7 7. Satul Deleni este amintit I n documentul din 7 iulie 1430, prin care

(Documente privind istoria României, seria A, Moldova, sec. X IV, XV, voi. I , P · 89).

Alexandru voievod, l ntăreşte l.mpă.rţeala satelor boierului Ion .Jumătate, Intre fiii acestuia

8 " Ion si n Ştefan Olariul, Ion Olari, Toader Olari, Vasile Olari, N ichita Olariul" (Arh.
St. Iaşi, Fd. \"isteria, Tr. 1423, op. 1 6 1 9, nr. 857, Catagrafia Ţin. Botoşani, Ocol Coş ula, an u l 18 5 4).
8 " I-on sin Vasile Olari, Iordache a lui Ion Olari, Constantin a lu 1 Ion Olari" - după
nu m e s-ar părea că sint fii de ai otarllor din Delerlf (Arh. St. 1�1. Fd. Vlsterla, Tr. 1423, op.
1 6 1 9, nr. 857, Catagrafia din. Botoşani , Ocol. COŞul a, a nu 1 1845).
1 0 M arele dicfional geografic al României, I I I, Bu cureşti, 1900, p. 348 - 349.
11 Ib idem, V, Bu cUi eştl, 1!102, p. 29.
12
Argila se depozitează afară sau In casă, I ntr-o ladă sau lngrăditură de scinduri, n umitA
"hambar " . Se mărunţeştte cu sapa şi cu mlna, se udă cu apă, se Iasă la dospit 2- 6 zile, se calcă
cu piciorul, s e "hăcuie" cu sirma (se tale I n felii) se aleg i mpurităţile, se mai f rămlntă cu ml na
şi ap oi se Imparte I n "boţuri" potrivite cu mărimea vaselor. D atorită plastlcităţii deosebite a
pa'Stei lutului nu se practică operaţ iunea baterii cu malul.
n Părtile componente ale roţii olarului poartă denumirile de : talger - discul superior
pe care se mddelează vasele şi roata mare - roata de j os care este acţionată cu plcioml (ambel e
fiin d confecţionate din lemn de fag sau stejar) ; fus - axul metalic ce leagă roţile Intre ele ;
j ug - piesa de lemn sau metal care fixează fusul de masă. La baza fusulul, pentru a-i asigura
�obilititea, se pune o ţi ţlnă de cremene; sau mai rece'llt rulment.
14 Sclndurica de formă trapezoidală, cu care se dă formatul vasului şi se face "feţuiala ".
15 Vezi Florea Bobu Florescu, Evolutia cuptoarelor de ceramicif din Moldova, Studii ş i
cercetări de etnografie şi arid populară, Bucureşti, 1965, pag. 1 64 - 1 66 ; ldem, Ceramica n eagră
lustruită de la Marginea, Bucureşti, 1958 .
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D esfacerea produselor se face la tirgurile comunale organizate In unele localităţi cum sint :
l l ! rlău, Şipote (judeţul Iaşi), Nicolae Bălcescu, Călăraşi, Hlipiceni, Todireni, Al beşti (judeţul
Botoşani) ş.a. sau prin diferite sate "de la cimp" din j u deţele laşi şi Botoşani (fig. 1 6 ) . Marfa
se transportă cu căruţa, fiind desfăcută cu bani sau in schimb pe cereale "o dală plină" (echi
vu lcntul capacităţii vasului). ln trecut Ia vinzarea produselor interveneau şi i ntermediari proprietari de căruţe sau mici negustori de la oraş - care preluau marfa "la burtă" (cu grămada,
cu toptanul ) î n condiţii dezavantajoase pentru olari .

a
F_;g. 1 a) oală cu o toartă ; b) oală cu două torţi pentru fiert sarmale.
Nota caracteristică a ceramicii din Poiana o constituie bombarea accen luată a pi ntccelui
vaselor, i ndiferent de desti naţia acestora. Producţia cuprinde toate categoriile de obiecte spe
cifice ceramicii negre, dintre cele mai răspindite forme fiind oalele pentru lapte - "ulcioare
pentru lapte", "laduşe", "lăptăreţe", cu gîtul lung şi gura uşor evazată (fi g . -1 b , c ; 1 1 a, b, c)
şi oalele pentru fiert alimente, de tip globular, prevăzute c u una două torţi, in funcţie de capa
citatea acestora (fi g . l a , b), la care se adaugă capacele "pocrişele" (fig. 5 b). Se mai confec\.io
nează : ulcioare cu gitul strîmt (fi g . 3 a, b), "chiupuri " - vase de transportat mincare la cimp,
care se folosesc şi pentru u mplut borş, cu gitul cilindric, mai larg şi pîntecele bombat (fig. 4 a),
borcane cu două torţi, de dimensiuni mari, asemănătoare ca formă chiupurilor (fig. 2 a, b, c) ;
"hîrgaie" - vase joase cu pere ţ i i uşor rotunjiţi, avînd două torţi (fig. 5b) ; scăciţe pentru pisat
usturoi (fig. 5a) ; "răvare", "tăvăl i " - străchini de dimensiuni mari (fi g . 6 a) ; gavanoase pentru
flori (ghivece), cu pereţii drepţi sau rotunjiţi, avînd buza dreaptă sau creaţă (fig. 8 a, b) ; fier
bători pentru vin ; tuburi pentru canalizare denumite şi "durnele" ori burlane pentru cişmea
(fig. 7 a) ; burlane pentru sobe (fig. 7 b) ; coşuri pentru hogeag (fig. 7 c) ; calupuri pentru făcut
căciu l i (fig. 7 d) ; casete ( fig. 9 a, c) etc. I n trecut se executau şi "captare", adică capace pentru
acoperit stupii primitivi (fig. 6 b). Este cunoscută şi forma cornului de vînătoare, asemănătoare
unui corn de vită . Dintre produsele i ntrate mai recent i n fabricaţie, amintim: oalele cu fundul
lat, adaptate pentru a ragaz ; servicii d e ţuică, cuprinzind : ceşcuţe, ulcioraş şi tabla ; servicii
de vin, cu căniţe, cană şi tabla ; servicii de cafea, compuse din : ceşcuţele cu farfurioare şi
tabla ; seturi de pahare pentru vin ş i păhărele pentru ţuică, c u ulcioraş ; vaze pentru flori
(fig. 9 d) etc.
Figurine şi fluierle! nu se confecţionează, I n schimb se produc cantităţi· mari de miniaturi
de vase, care sint folosite drept "bibelouri" sau j ucării, purtind denumirea de "pich i '" sau "pi
chişori" (fig. 9 b)l6•

16 V asele de dimensiu
n i reduse i ndiferent de forma lor sint denumite "pichi" s au "pichi
şori" ; oii te le c u o toartă, avi n d capacitatea de 0,500 1 - 1,500 litri, intră i n categoria "puişori"
i a r cele de mărime potrivită p o artă d.enu mi r iie d e : ulcică - 2 litri şi mi]locică sau mij loacă d e
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2.

Borcane cu două torti.
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Fig. 3. Ulcioare.
Olari! In general \in seama de solicitările cumpărătorilor, dictate de anotimp sau diferite
Ol'azli : astre!, primăvara se conlccl ionează mal multe oale pentru lapte şi chiu puri de du s mincare
la cimp, iar toamna in sezonul nun\ ilor şi praznicelor, oale mari cu două tor\i, pentru fiert sar
male. Pentru zilele de poml·nlre a morţilor, se fac vase de mic-ă capacitate (0,500 1 - 1 1), denu
mite "moşoaicc� (ulcelc, lăptii.raşc, chlupurele), la care se acordă o deosebită importantă deco
rului (fig. 10 a, b, t' , d, e, f ; 11 a, b, c).
Modalitatea obişnuită de ornamcntare a ceramicli din Poiana, este lustruirea, executată
pe vasele uşor jilave - Inainte de ardere - cu o piatră de riu sau chiar cu muchia paharului,
operaţiune denumită "dat in piatră". Motivul decotativ cnracterlstlc este linia in zigzag, care
se desfăşoară pe Intreaga suprafaţă a vasului, In cazuri mal rare apar dungi oblice paralele
(fig. 2 a) sau linii lntretăiatc in reţea (fig . :1 a ; 5 b). La formele mai Inalte, dcl·orul este dispus
In două registre, pc git şi plntece ((fig. 2 a, b, c ; 4 a, b, c).
Incizia se practică Intr-o măsură mal mică, reallzlndu-se linii vălurite - ,.şinătău ",
"şărchlşori" (fig. 5 b ; 6 a ; 9 a, d), linii In zigzag, puncte (fig. 9 d) şi cercuri concentrice (fig.
9 a, c), executate cu colţul flchleşulul, cu virful unul cuţit sau cu ajutorul unul chibrit, ornamcntele
t iind plasate pe gitul şi umărul vasului.

3 -4 litri ; oalele cu două torti, a u capacitatea d e 5- 12 litri, ajungind uneori plnă la 15 litri.
Părţile componente ale vaselor s int denumlt.e : gură, buză (cioc), gtl, toartă, pl ntece, fund, măr
gică ((inelul uşor reliefat ce apare la limi ta dintre perete şi fundul vasului, s ervind la o mal
u'oară mlnulre a obie'ctului - la aşezatul i n cuptor, ornamentare, smălţulrl!).
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a

Fig. 4.

a) Chiup ; b) Lăptăreţ ; c) Lăpclret cu buză.
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Fig. 5 . a) Scăc iţă pentru pisat usturoi ; b) Hîrgău cu pocriş.

a

b

Fig. 6

-

a) Răvar (strachină) ; b) Captar (capac pentru stup primitiv de albine).
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a

Fig. 7

c

b

-

8

a) Burlan pentru cişmea ; b) Burlan pentru sobă ; c) Coş pentru hogcag ; d) Calup
pentru făcut căciuli.

Fig. 8
Gavanoasc
pentru flori.
www.cimec.ro
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b

a

c

Fig. 9

d
-

,.

a) Puşculiţă ; b) Pichişori : c) Puşculiţă ; d) Vază pentru flori.
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Fig. 10

-

Moşoaice rotunde Închistrite cu

var.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

10

11

CENTIRU'L DE CERAMICĂ

NEAGRA

DE LA P'Ol'ANA

75·

a

Fig. 1 1

c
Lăptăreţe Închistrite cu var (a,

d

b, c), Poiana - Deleni ; d) Moşoaică din ceramJCa

roşie nesmălţuită, Închistrită cu var, din Zgura, comuna Olteneşti, jud. Vaslui.
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c

Fig.

12

-

a) Ceşcu1ă pentru cafea

cu

farfurioară ; b, c) Pahare pentru vin ; d) Pahare

pentru

ţuică.

Holi\a nu s-a folosit.
In l·azul vaselor confcl·\iona ll' pl·nl ru s:irh:Uoa rca moşilor, legată de cultul morţilor,
se practică pictarea cu var, cu paiul sau t n•, lia ,.iiH·h islrilul", ,.inl'festltul", care imprimă o
notă sărbătoreasdi acestt•l call·�orii dt• o hit·rte .
Decorul cuprinde in mod obiş n u i t urnamt·nll' vq1etalc : păstăi sau frunză de răchită,
frunză de stejar, flori ori brădul , care l v o lu t· a z ă in mod diferit alături de eul beci (spirale), gitul
rnlţei ( motiv asemănător literei :-\ ), punctt• , cru riuli \ l' , stcluţt•, linii circulare simple, vălurlte
sau i n :ti gzag. asociate cu puncte ş.a. (fig. to a, il. l', d, l' , f ; 1 1 a, h, c,).
:\l o l i vt• l c ornamentale sint organizate in compm.i \ l i ce acopăr In Intregime corpul vasu l ui17
Această modalilatc de dt•corarc, deşi s-ar crede că este de dată ret•t•ntă, stăruie şi ln amin
tirea celor mai virstnici olari. De altfel nu este un ft•ttomen singular. Pi etarea cu culoare albă
(var sau caolin), cu paiul, trestia, sau cornul, a olăriei negre ori roşii nesmillţuite, confecţlonată
special pentru sărbătoarea moşilor, s-a pra d i ca t şi st· mai practică I n diferite centre ceramlce
din :\loldova, de pildă : Iezărel, Golo!lofta, l'oiana Alexc, Zgura ( fi g . 1 1 d), din judeţul Vaslui,
lrcşti-\'rancca, ş.a.lH. Nicăiri lnsă nu s-au obţinut reali zări orlisticc remarcabile ca In Poiana
IJcleni, u nde măiestria meşterilor reuşeşte s>t ati ngă perfecţiunea, <tt i t In ce priveşte proporţia
t•chllibratii a formelor de vase, cit şi dcsăv:rşi t a a l'monic a decorului.
•

1 7 î n legătură cu c c ramica pictată c u var din Poiana - D�Ieni, vezi şi Florea Bobu
Florestu. 1\osvith Pastidr Capesi u s, Die scllwar:e bcmaltc ker am i k a11s Poiana, Revue roumaine
d' histoire de /'ari, tom. I I I, 1966, B u c ureşti, p. 89 - 96.
18 D
e remarcat faptul că doUă dintre motivele ornamentale {spirala ş i brăduţul) apar
cu rei( ularllo l e .
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Fig. 13

Cuptor de ars ceramică din Poiana - Deleni, judetul Iaşi, cu vatra prezentînd
unul sau doi cai.
A
perete din lut natural ; a) colacul ; B, B' - caii ; C, C' - hrube ; D - gura de foc.
(Reproducere după F. B. Florescu, Evoluţia cuptoarelor de ceramică din Moldova. Studii şi
cercetări de etnografie şi artă populară, Bucureşti, 1 965, p. 165).
-

-

Dintre cei 7 meşteri olari care lucrează In prezent lm Poiana, numai doi dintre el mal
lustruiesc vasele (Nica Toader şi Andrei !'\' . Gheorghe), folosind Intr-o mai mică măsură şi teh 
nica inclzlel, practicată şi de alti olari (Andrei N. Alexandru şi Ailenei Dumitru). Trei meşteri
de obicei nu decorează produsele (Ursu Alexandru, Nlca C . Toader, Nica C. Dumitru), dar
toţi şapte pradică In mod curent plctarea cu var, In cazul moşoaicelor.
Este remarcabil faptul că acestei podoabe trecătoare care la prima întrebuinţare a vasu 
lui dispare, artistul popular Il acordă toată Importanţa, la fel ca şi In cazul decorării unei alte
categorii de obiecte din plastica populară, cum sint ouăle lncondciate. De allfel, atit tehnica
de lucru, Instrumentele de tip tubular, denumirea cu acelaşi termen a operaţiunii
"lncrest a r e " ,
"lnchlstrlre", modul de rezolvare a compoziţiei, chiar şi motivele decorative ce prezintă sim i 
litudlnl, sint tot atitea trăsături comune ale unor creaţii populare de gt•nuri diferite. care evi
denţiază o dată in plus, atit perenltatea cit şi unitatea In varietate a b o gatei noastre arte populare .
Olarii din Poiana, participanţi la diferite competi ţii pc plan j u deţean şi republican, a u
cules numeroase distincţii, ln deosebi l n ultimul deceniu.
Astfel, Andrei N. Gheorghe (n. t 9:l8), meşter olar In plină afirmare, recepti,· la nou ş i
preocupat continuu d e Jmbogăţirea sortimcntelor ceramiee, a fost distins In anul 1967 cu pre
miul 1 1 , la expoziţia bienală de artă populară, faza republicană.
Nica Teodor (n. 1 9 1 7), unul dintre cei mai lnzestraţi meşteri ccra mişti din Poi ana, con
tinuator a celor mai bune tradiţii ale acestui meşteşug - care lndeplincşte şi funcţia de instructor
}a clasa de ceramică a Şcolii populare de artă din Iaşi19 - în ultima perioadă a fost laureat a
-

1u

Acti vit atea se deslăşoară In satul Poiana .
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Fig. 1 6

:J U D E T U L
-

Aria

de răspîndire

a

ceramicii din Poiana
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Albeştl
Alexandru cel bun
Andrleşenl
Bădenl
Nicolae Bălcescu
Biiluşenl
BătrlneştJ
Belceştl
Blvolari
Bllndeştl
Bogd:'lneştl
Borşa
Buimărenl
Burleşti
Călăraşi
Cerchejen l
Cerneşti
Chişcăreni
Clreşcnl
Coarnele Caprei
Coşula
Copalău
Crlsteştl
Clmpenl
Cucutenl
Curteştl
Dlrigeni
D racşanl
Draxinl

DE
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:JO Drlslea

:Jt
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
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45
46
47
48
49
5tl
51
52
53
54
55
56
57

Durneşti
Flntlnele
Focuri
Frumuşlca
GIAviineştl
Gorbăneştl
Guranda
Hdlcenl
Hlrlău
Hllplcenl
Hodora
Iacobenl
Iazul Nou
Iazul \'cehi
lllşenl
lurt>ştl
Jljla
Libertatea
Lunea
l\lllşcătenl
Mănăstirea Doamnei
l\1 untenl
Perlcnl
Plugari
Prăjeşti
Pro bota
Rddenl

DE LA POiiANA

81

58 Riiusenl
59 Redlu
60 Roşcani
61 Roşiori
62 Santa Mare
63 Saraflneşti
64 Silişcanl
65 Socrujenl
66 Spineni
67 Stăuceni
68 Stinca
69 Stlnceşti
70 Şipote
7 t Şo ldăneştl
7 2 Ştelllneşti
7:1 Ţlgănaşi
74 Tocileni
75 Todiren i
76 Truşeşti
77 L'nţcni
78 L'ngureni
79 Victoria
80 Vllcele
81 \'lnători
82 Vlădenl
83 Vlădenl
84 Vorona
85 ZăiceşU

patru com·ursuri pe plan republlcan2°. De altfel, fiecare participare a olarllor din această locali·
tate la o manifestare competiţlonală de prestigiu a fost răsplătită cu cite o distincţie. Aceasta
conllrmă lncă o dată valoarea creaţiei meşterilor olari din Polana-Delenl, atit ca realizare ar·
UsUcă tn sine, cit şi ca revalorlflcare contemporană a unei vechi tradiţii meşteşugăreşti tn
domeniul producţiei ceramice.

CONTR IBUTJONS Ă LA CONNA I S SANCE DU CENTRE DE LA CERAM I QU E NOIRE
DE PO IANA, DE LA COMMUNE DELEN I, DEPART EM E:!';T DE IASSY
Resu m e
Le vlJJage Poiana-Deleni, district de Iassy, sllue a une dist a n ce de 1 5 l< m de la ville
de Htrlău, est un des plus importants centres de la ceramique noire d e la Moldavie.
Cette localite s'est developpee comme centre ceramique dans le X lX·e siecle, aux alen
tour des certains viJJages, dont jadls ont pratlque ce metler.
20 tntre numeroasele distincţii
obţinute menţionăm : premiul II la faza republican;'!
a celei de a V-a expoziţii bienale de artli popularli, Bucureşti, 1969 ; Premiul II şi medalia de ar
gint, la etapa finală a expoziţiei de artă populară organizată tn cinstea celei de a 30-a aniversare
a eliberării patriei de sub jugul fascist, Bucureşti, 1974 ; premiul I l la expoziţia republicană de
artă populară organizată In cinstea Congresului Educaţiei Polilice şl al Culturii Socialiste, Bucu·
reştl, 1976 ; premiul I, la Concursul de artă populară In ca d rul etapei judeţene a Festivalului
"Cintarea RomAniei", laşi, 1977 şi premiul 1 In cadrul etapei interjudeţene Iaşi, 1979 ; prenilul
I I I, la Concursul de artă populară In cadrul etapei republicane a Festivalului Naţional al Edu
caţiei şi Culturii Socialiste "Cintarea Romlniei", Bucureşti, 1977 ; premiul de autenticitate
acordat de Muzeul satului şl de artă popu Iară Bucureşti, In cadrul Concursului "Cocoşul de
Horez", ediţia IX, 1979.
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L a matiere premiere, �talt transformcc, d'apres les m�thodes tradltlonellcs (marcht! l'ar
glle aux pleds et le modelage avec la roue a pled).
Le four pour culre les vases est creuse en terre, en forme de tonneau, ayant sur l'Atre,
une ou deux proeminences parallcleplpedlques, denommees "cheveaux".
L'auteur falt quelques remarques concernant la cuisson des vase. Les vases mleux cuits
ayant un aspect metallque, sont denommees par les potlers, vases blues.
l. ' ne caracteristlque de la ceramlque de Poiana est le gonflcment accentue du corp des
vases. On travallle a Poiana touts sortes des vases comme : des pots au lalt, des vases pour
boullllr les allments, "chlupurl" (des vases pour transporter les aliments aux travailleurs des
champs), borals a deux anses, "hlrgale" (vases type souph�re a dcux anses, des pots a fleurs,
des tubes pour la canallsatlon, des vases avec le fond large, adaptes pour Ies fourneau� des cul
sines modernes, des servlces pour le vin, l ' eau de vie et du cafe. On n'a pas confectlo rrll ts des
flgurlnes sifflantes mais on. a prodult en echange des vases mlnlatures.
Comme decoration on avalt pratique trols systbemes : a) le polissage avec Ia plerre, le
motlf ornamental caracterlstlque ctant la Ugne zlgzague (moln frequent Ies llgnes obliques para
leles ou les llgncs entercoupees) ; la technlque de l ' lncislon, rcallsee par des llgnes en zlgzag ou
par vagues, des cercles concentrlques, des polnts, des splrales, ecc. ; la pelnture a chaux avec
de la paille oii du Foseau, des vases denommes "moşoalcc", confectlonnes a l'occaslon de la fete
de la commemoration des morts ":\1oşil". Ils sont ornes habltuellement avcc des motlfs vcgetals :
des cosses, des feuilles du saule, des feuilles de ch�nes, de sapln, des fleurs comblnees avcc des
points, des motifs en forme de croix, des petlts etolles, des splrales, des llgnes en zigzag, ecc.
Ce procede d'ornamentatlon a etait pratlque egalement en autrcs centrcs ou on travailler la
ceramlque en :\loldavie (CWPceştl, Iezere!, Poiana Alexa, Zgura, lreştl, ecc. ) .
L'auteur nous pr-l!sentt certains aspects communs entre la technlque de la pelnture au
chaux, au caolin, des vases nolres ou rouges non emailles et celle d'ornamcntatlon des oeufs.
Les potiers de Poiana -Deleni qui ont participes aux competl tions ont obtenu de nom
breuses distinctions, surtout dans la dcrnlere pcriode.
·.
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INSTALAŢIILE TEHNICE POPULARE :
INTEGRAREA SAU DEZINTEGRAREA LOR IN VIAŢA SATULUI
R OMANESC CONTEMPORAN
(Corn. Ponoare, jud . Mehedinţi)
GH. BODOR
1. A ŞEZAREA G EO G RAFICA

Comuna Ponoar-ele este aşezată In partea de nord a judeţului, In podişul carstlc mehe
dlnţean, la 60 km. de Liro beta-Turnu Severin şi la 5 km de Bala de Aramă - oraşul cel mal
apropiat. Ocupind o suprafaţă de 44 km p., cele 14 sate 1 componente ale comunei sint pulveri
zate pe dealuri, văi şi ponoare, oferind vlzitatorulul o Imagine tipicA a aşezărllor mehedlnţene
din zona Cloşanilor.
oi
Populaţia comunei număra la 1 Iulie 1970, 2 749 locuitori.
Ocupaţia principală a locuitorilor o constituie creşterea vitelor şi agricultura, comuna
dispunind de o suprafaţă a grlcoh'i de 1 831 h1.1. din care 1 170 ha păşuni şi fineţe naturale (64 %
615 ha t e r en a rabil, 146 ha livezi şi vii precum şi 1 930 ha fond forestier.
Agricultura nu este cooperatlvlzată .. I n economia comunei, Industria (sic) este rep re
zentată prin 3 ri�n i le de apă" (s.n. G.B. )2
1

Satele care formează comuna Ponoarele sint următoarele :
Ponoarele, reşedinţa comunei

Bfrfiacu
Brlnzeni
Buicani
Ceptureni
Cracu Muntelui
Delureni
Gdrdăneasa
Gheorgheşti
Ludu
Proiteşti
Răiculeşti
Şipotu
Valea Ursulu i
• Localitătile judetului Mehedinti, editată de Comitetul j udeţean pentru cultură şi edu
caţie aocl allstă Mehedlnţl, f.a. p. 2 12. (datele cuprinse In volum se opresc la anul 1971, deci
lucrarea a fost tipărită după acest an).
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I I . D I N I S TORICUL AŞEZĂ R I I
Ponoarele, satul care a devenit reşl'dinţa comunei este atestat documentar l n d i d i n anul

17203• Numele lui descrie forma sau aspectul exterior al locului, Insemnind "coastA prăpilstioas4
formată prin prilbuşlrea, ruperea sau alunecarea unor stratUJ i " . bg. sb. ponor4•
NumArul satelor care formează această comună, precum şi numărul locuitorilor ei vari
ază In timp. Astfel, după statistica din 1859, care a stat la baza cunoscutei lucrAri a lui Ion Ionescu
de la Brad, Agricultura română din JUdeţul Mehedinti, Ponoarele erau compuse din 8 sate•. ln
anul 1894 erau 12 sate•, In 1 912 1-17, iar In 1947 iarilşi 8 s a t e8 • Credem InsA cA In toate aceste
statistici este vorba de aceleaşi sate care compun şi astAzi comuna numai cii nu Intotdeauna
ele au fost luate In evidenţă datoritA mlcimil lor . D e altfel, In 1912 o parte dintre aceste sate
mal mici erau recenzate la "clltune" 1, iar in anul 1 947 la "mahalalc " 1 0 •
Populaţia a oscilat In acest timp In felul urmAtor :
Anul
Anul
Anul
Anul

1 500
2 252
1 384
2 749

1894
1912
19t7
1970

locultorPl
locultorP�
locultorlla
locuitoriu

Pentru a ne edifica mal bine asupra drumului parcurs de comuna Ponoarele pe distanţa
unui secol şi mal bine, cu deosebire după eliberare, ne ingăduim si! facem apel la douA documente :
unul din anul 1 868, iar altul din anul 1970.
latA ce scria, In anul 1868, Ion Ionescu de la Brad, refer In du-se la această comună rurală :
"Pămlntul cultlvabll este pre dealuri, văi, coaste şi pon oare, şi dupre doi sau trei ani
nu mal este bun de nimica, căci surfacia arabllă este prea subţire şi subsolul ei este de stincă
pre care ploile In curind o scot afară. Cu toate că pilmlnturlle sunt aşa de rell', slabe de tot şi
apoi şi sărace, moşnenli, cari şi alei ca in toate satele din munţi sunt cu mult mal numeroşi decit
pilmtnturlle ce le au spre a se hrăni, nu se ocupă decit cu agricultura, dorind deschiderea m inelor
pentru ca sll aibll unde munci mai cu spor decit cu plugăria ((s.n. (�.H.).
"Piugiiria este ingrată de tot, chiar şi pentru cel ce are v i te mai gloatll, necum pentru
cel ce nu are decit numai citeva capete.
"Se eultlvă numai porumb, care abia dă 300 de ocu Ia pogon, cînd se face bine. Grlul
este prea puţin şi acesta numai de primăvară şi nu dă mai mult de 200 oca la poJlon". far In con 
tlnuare, referlndu-se la slaba productivitate a păşunilor şi flnaţclor, marele lnvăţat scria :
" . . . şi neavind fin mult, nu poţi ţinea vite multe şi neavind vite nu poţi avea bAlegar ;
şi neavind bAlegar nu poţi face pline (cereale), căci pre aici nimic nu se face fără ingrăşare. Aşa,
tmbunătăţirea principală a locuitorilor din munţi nu este şi nici nu poate ti alta decit aceea de
a produce fin, şi fin mult ; cu finul se ţin vitele, cu vi tele se p1 oducc bălegarul, şi cu bălegarul
se sporeşte roadele pămlntului• J > .
ŞI-acuma să cităm din monografia Localităţile judeţului Mel�edinli, apărută după anul
1971 :
8 D icţionarul statistic al Român iei întocm ii pe baza rezultatelor definitive ale recensămln
tului general al popualliei din 19 decem brie 1 9 1 2, voi. I I , Buc., 1 !1 15, p. 5 64 - 565.
4 Dicţionarul limbii române modern e , Editura Acad. R . S. R . , 1958, p. 64 1 , col. I ; Iorgu
Iordan, Nume de locuri In Rt publica populară română, Editura Arad. R . P . R . , voi. 1, p. 2 4 .
5 Ion Ionescu de la Brad , Agricultura română din judeţul Jiehedinţi, Bucureşti, 1868,

p . 1 10.

8
7
8
1947, p.

N. D. Spincanu, Dicţionar geografic al judeţului Mehedinti, Bucureşti, 1994. p. 234.
Dicţionarul statistic al Romlniei Intocm it. . . , voi. I I, Bucureşti, 1915, p. 565.
C . Pajură, Dicţionar geografic, istoric ş i topografic a/judeţului "Vlehedinţi, Tr. Severin
127.

10 c . Pajură, op. cit., p. 127.
n N. D . Spincanu, op.
cit . , p. 2:H.

1 Dicţionarul statistic a l României, intocmit . . . ,

u

18

u

voi. I I , Bu c·. , 1 9 15, p. 5 65.

Dictionarul statistic al României, intocmit, . . . voi. I I , Bu cureşti 1915, p. 56'1 - 565.

C. Pajură, op. cit., p. 127.

J.oealităţile judetului Mehedi nţi, p. 2 12.
op. cit., p. 402 - 404 .

1 • Ion Ionescu,
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"Păşunile şi flneţ('le naturale, ca1e deţin circa 64 % sin suprafaţa agricolă a comunei,
constituie baza dezvoltării zootehniei. La Inceputul anului 1971, efectlvul de animale era de
1 071 bovine, 561 poicine, 4 4:.14 ovlne, peste 5 370 păsări şi 230 familii de albine .
.. Reţeaua comercialA a cooperaţie! de consum este f01 matil din 5 magazine mixte.

"Serviciile prestate populaţiei se asigurA de :3 unităţi cooperatlste : o croitorie, o cojocll
l'le şi u n atelier de tlmpiArie.
"In anul 1970 In unltAţlle din comună lucrau chca 1 16 salariaţi, 15 meşteşugar! necoo
perativizaţl (2 croit ori, un cizmar, 2 cojocari, 5 dulgheri, 3 tlmplarl, 2 fierari).
,.Pentru Instruirea copiilor de vlrstă şcolarii şi preşcolaril, pe raza comunei func ţionează
10 şcoli generale in care in anul şcolar 1 970/ 1 97 1 erau cuprinşi 501 elevi, activitatea de lnvăţă
mlnt fiind asigurată de 28 cadre didactice.
"Jn comună lşi desfăşoară activitatea
matograf cu bandll lnj!ustă.

5 cămine culturale, o bibliotecii publică şi u n cine

"Jn anul 1970 existau 80 a bonamente l a radio (In anul 1 974, existau deja şi u n numllr
de televizoare ca urmare a amplasăril in zonă a unul releu de televiziune n.n.G.B.).
"Pentru ocrotirea sllniltăţil populaţiei exlstli o clrcumsc1ipţie medlco-sanitaril, deservltil
de un medic şi 6 cadre cu pregă tire medie şi elementară.
"La sfîrşitul anului 1970, comuna era elcctrlficată " 18
La acestea mal adllugiim noi eli, In anul 1974 , t r e i dintre satele comunei, Buicanl. Gheor
gheştl şi Prolteşti aveau aducţiune de apă, prin cădere llberil, de la unele Izvoare aflate la alti
tudine mai mare decit satele respective".
Pentru a ne da mal bine seama cu ce vltezll s·a inscris astăzi comuna Ponoaiele pe traiec
toria civilizaţiei şi culturii, vom arăta, după acelaşi Ion Ionescu de ia Brad, că In anul 1867,
i n toată plasa Cloşanl, de care aparţineau Ponoarell", existau de abia 18 şcoli c u 491 elevi, Iar
In Intregul judeţ J\lehedinţl doar 1 07. (Este vorba de şcoli In mediul rural n.n. G .B.). Raportul
copiilor ce mergeau l a şcoală In 1867, faţă de numărul famillllor din j u deţ era de u n copil pentru
fiecare sută de familii de sătenil7•
I I I . MOH ILE DE APĂ. ( ; 1-: :\ E H A L lTAl l
Morile de tot felul, dar mai ales cele de apă nu j u cat un rol important ln economia ju
deţului Mehedinţi. După statistica din anul 1 859, folosită d � Ion Ionescu de In Brad, existau
In judeţ 677 mori "din cari 655 pc ape mal toate m i c i . 10 de vint şi H c u cni, care aduceau vis
teriei judeţene un venit anual de 7 467 galbeni. A censtn inseam n ii că morile sc sltuau din acest
punct de vedure pe locul :i, dupii ţarlne ( 1 58 :l 9 8 galbeni) şi vii ( 1 0 308), cu mult inaintea veni
turilor după crişme (5 840 galbeni) şi păduri (2 275 galbeni)" 18•
Cu toate acestea, savantul era nemultumit în spel'lnl de faptul cii erau prea pu(ine mor i
de vint, a cllrul putere ieftină nu era folositi! . .. Vintul este puterea cea mai ieftini! din toate• .
. . . şi cu toate acestea vintul bate In judeţul :\lehcdinţi fără ca sti fie mori pe care sti le poarte (s.n .
G . B.). Muncitorii (ţăranii) mal bine rişnesc ei singuri decit să puie vintul ca să le macine" 1•
Sursele de informaţii de mal tirziu, nu mai oferă d a te exacte despre mori. Astfel, N.D .
Splneanu, in ai silu Dicţionar geografic al judeţului J11elledinli ( Huc. t 8 9 l) se mulţumeşte doa r
să afirme existenţa In judeţ a . . . " mai multe mori de miicinat, aşezate pc ape . . . " 20 • Ln fei proce
dează şi C. PajurA autorul altui Dictio n ar geografic, istoric şi topografic al judetulu i Mehed inţi
(Tr. Severin, 1947).

" In dustria, afirmă C . Pajură, e con c e n t rată i n T. Severin . . . ,"\Jorărirtul ocupă 1111 loc de
frunte (s.n . G .B.) avem 33 mori sistematice cu vaiţ ... ş i un număr infinit de mori ţilrăneşti, ince
pind cu cele ce utilizează motoare şi sfîrşind cu morile mni ma1 i de pe Motru şi mai ales cu mi
nusculele mori de ia munte ( lzvcrna, Orzcşti e t c . ) "1.
"

10 .U onogr a (ia judetului Mehcdinfi, p. 2 1 2 - 2 H .
1 7 Ion Ion eseu, op. cit., p . 258.
1 8 Ibidem , p . 142.
11 Ibidem, p . 307 .
20 N. D . Spineanu , op. cit . , p. 186, col. I .
21 c . P ajură, op. cit., p . 101, col. I I .
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In ceea ce priveşte comuna Ponoarele, Informaţiile privitoare la acest domeniu sint cu
totul vagi şi Incomplete. Astfel, după datele pe care le deţinem plnă in prezent, pentru prima
dată sint atestate 3 mori la Rălculeştl, In anul 1 9 1 222• La recensămlntul din 1930, era Indicată
existenţa unei Intreprinderi "comerciale" şi Industriale, care trebuie sA fi fost tot o moarăaa.
Cercetările efectuate la Ponoare, In septembrie 1974, ne-au confirmat existenţa Intre
cele douA războaie mondiale şi imediat dupii cel de-al doilea război a unul numAr mult mal
mare de mori, deşi ne-am limitat, din motive de timp, doar Ia cercetarea a douA cursuri de apă :
Ponori şi Ogaşu Suliţi sau Valea morilor. In prezent funcţloneazii pe aceste pir ale 3 mori : una
pe Ponori şi douA pe Valea morllor. Toate morile din această zonA au fost cu roata orizontali!,
lnscrllndu-se Intr-o arie care la noi cuprlnea zona de la poalele Carpaţilor, de la Porţile de Fier
pinA In Vrancea, Banatul şi sud-vestul Transilvaniei. Tipul acesta de moarA este cunoscut de
asemenea, in tot sud-estul Europei, In peninsula lberlcA şi Scandlnavlcii, In Cauc.az şi In centrul
Aslei24•
Dintre cele 3 mori, In funcţiune la Ponoare, una a fost transformată In moară' cu'roatii
ver ti ca lă . Ne vom opri asupra primului tip.
,, ,

IV. STRUCTURA MOH I I CU C I UTURĂ
In general, părţile componente ale ,.rlşniţei", cum este denumită o asemenea moară,
din cauza pietrelor foarte mici, sint asemnănătoare cu cele din bazinul superior ai Bahnel din
acelaşi judeţ, publicate de Monica Budlş şi Petre ldu26 cu deoasebirea că la Ponoare aducţlunea
apel se face prin ,.butoi", terminologia fiind şi ea In unele cazuri diferită. Apa este adusă la
moară pe un canal amenajat special, numit ierugă. Din ierugă apa trece Intr-un jgheab, con
fecţionat dintr-o j umAtate de trunchi de fag, lung de 3 - 4 m,. A ce asta are faţă de ierugă o uşoară
tncllnare, Incit apa prinde viteză. Din j gheab apa trece In butoi, un trunchi scobit, lung de 4 6 m . Butoiul are o lncllnaţle d e peste 60 % . Butoiul c u cit este sculat mal I n picioare, c u atit
apa are presiune mal mare"28• Butoiul se sprijină cu buza In jos pe o grindă din lemn de gorun,
numită urs. Din sau de sub urs pleacă o crăcană, numită, furcA, care susţine ciutura.
Clutura aşezată sub moară, este formată din palete In formă de lingură, numite scafe
sau aripi, butucul in care sint Infipte scafele, numit şi bucium precum şi fusul. Acesta din urmA
este din lemn, dar la cele două capete se termină cu porţiuni din metal. Partea de jos se numeşte
călcîiul fusului. Acesta se lnvirteşte Intr-o broască, tot din metal, lnflptă In furca de sub clu·
tură. Partea metallcă de sus a fusului se numeşte stei. Stelul trece prin piatra fixă, numitA ză
cătoare şi se termină In părpăriţă, fixatA In piatra de de-asupra - alergătoare, cu ajutorul căreia
se invirteşte.
Pietrele morii sint aşezate pe un postament, numit patul morii sau mai frecvent posadd.
Pietrele sint lnconjurate de un cerc din scoarţă de nuc sau din tablă, numit ocol. Tot pe posadă
este fixat şi jugul, c are susţine coşul morii.
Coşul morii, de formă tronconică, se termină cu poslăviţă şi guriţă. Postăviţa este prinsă
sus de jugul coşului cu un şurub. Stringind şurubul, po stăviţ ă se ridică şi cad boabe mal puţine
)a piatră, Iar desfăcind şurubul, postăvlţa coboară p ermiţl n d să cadă o cantitate mal mare de
grăunţe. Reglarea aceasta se face In fun cţ i e de debitul apel. Postăviţa este legată de ciocot, al
('ăruia capăt se ţlriie pc piatra alergătoare şi are rolul de a transmite t repi d a ţi i postăvlţei ln
lesnind căderea l>oabclor In guri/ă şi apoi la piatra alergătoare.
Făina cade pe un jgheab intr-o covată, numită postavă. De aici făina este pusă cu lopăJica
In traista celui care a adus la măcinat.
Intrucit debitul de apă pe ambele plraie este In perioada de vară şi iarnă foarte mic, Ia
partea de jos a butoiului se apl i că un fund avind o deschidere mică (15- 20 cm. in diametru),
..

22 D ictionarul statistic al Romdniei, tntocm it . . . voi. I l, Bucureşti, 1915, p. 564- 565.
23 Indicatorul statistic al satelor şi un ităţilor adm in istrative din Romdn ia cuprinztnd re

zultatul recensămfntului general al popula Ji< i din 29 dr cw1bric 1930, Buc. , 1932, p. 227.
24 Valer Buturii, Morile cu roata orizontală în sud-vl stul Europd In Sesiunea de
com unicări ştiinţifice a m uzeelor de etnografie şi artă populară. Buc., dec. 1966, volum şapilogra
fiat, Bucureşti, 1972, p. 280 - 284 ; Cf. aceleaşi autor, Die Siebenbilrgischen Turbiben - m iihlen,
In Ethnograph ica, Brno, 1, 1959, p. 1 9 - 26.
25 Monica Budiş şi Petre Id., Mori cu ciutură şi pive din bazinul superior al Bahnei, In

Cibinium, 1967 - 1968, p. 217- 229.
2 a I nformator : Gheorghescu Luca Nicolae, născut la 5 oct. 1899, 4 el. primare.
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numit fundoni. l n acest fundonl s e apU ci apoi nişte comuri din lemn, avind diametre diferite
numite gdle/i, cu ajutorul cil.rora orificiul de evacuare poate fi redus ca dimensiune, prin aceasta
crescind forţa jetulul de apă�1•

Morile sint construite din blrne amplasate pe stilpi de lemn sau pe zid de piatră şi sint
de dimensiuni foarte mici (1,5 m x 1,5 m cea mal mică, iar cea mai mare 4 m x 4 m). Au acope
rişul In patru ape, Iar cele mal multe au fost compuse dintr-o singură lncăpere, cu Intrarea direct
de afară. unele au avut şi un cerdac cam de 1 m lăţime, dispus pe latura morii unde era uşa,
de Intrare.
V. FO R MA DE PROPR IETATE

Morile cu clutură din comuna Ponoare au fost proprietate colectivă, bazată pe comuni
tatea de rudenie .. de neam". Ele se şi numeau .,mori de neamuri". Toate rudele coproprietare
aveau aceleaşi obllgaţU (Ia reparat, ferecat etc.) dar şi aceleaşi drepturi Ia măcinat. Fata care
se cAsAtorea şi pleca In alt .. neam" continua să albă dreptul de a măcina Ia moara neamului din
care a plecat. De aceea, treptat, treptat, aceste mori au devenit ale satului lntreg28• Pe apa
Ponorl au funcţionat asemenea mori, proprietate colectivă, numire după numele neamului sau
satului respectiv :
Bă/uceni (2 bucăţi) proprietatea celor din Bălucca ;
Ponoren ilor - proprietatea satului Ponorl ;
Răicu/easca - proprietatea satului Rălculeştl ;
Nebun ilor - proprietatea .,neamului numit Nebunu" ;
Martineosca - proprietatea celor din cătunul Mărtineşti ;
Tihoiasca - proprietatea ciUunului Tlhol ;
Crăcuceni/or - proprietatea satului Cracu Muntelui ;
Andrieştenilor - proprietatea celor din .,neamul" lui Andrei.
La toate morile proprietate colectivă nu se percepea ulum, ceea ce constituia un avantaj
material, dat fiind faptul eli. In cele mal multe cazuri porumbul era cumpărat de Ia şes, cel din
producţie proprie fiind aproape Ia toate familiile nelndestulător. De altfel, aceste mori nici nu
aveau morar. Grăunţele erau aduse şi turnate in coş de către cel care avea rindul la măcinat.
Tot el pornea moara, după care pleca la alte trebuie de unde se Intorcea cind aprecia că s-au
terminat grăunţele din coş.
Capacitatea de măcinat a unei asemenea mori era de 150 - 250 kg In 24 de ore, In funcţie
de debltul apel.
V 1. FENOMENUL DE DEZ INTEGRARE

Mutaţllle generale pe care so cl allsmul le determină In viaţa satului romAnesc contempo
ran, au schimbat profund, cum era şl firesc şi aceastA aşezare din nordul Mehedlnţllor. Existenţa
In comuna Ponoare a 10 şcoli generale, la care tnvaţă un număr mal mari de copii (501) decit
tnvAţau In toatA plasa Cloşanl, de care aparţinea Ponoarele, In anul 1866 (491 ) , existenţa a 5
cAmine culturale şi a unei biblioteci, la care se adaugă radioul ş i televizorul, sint tot atlţia factori
de educaţie a căror Influenţă se simte foarte pregnant, nu numai In rindul generaţiei tinere ş i
medii dar chiar şi la generaţia vlrstnlcă, îndeobşte mal conservatoare, mai puţin sensibilă la
nou. Pe acest fundal, I n viaţa Ponoarelor s-au petrecut citeva fapte obiective, care au dus şi
d u c la eliminarea acestor Instalaţii din viaţa satului.

t. Cam prin anU 1958 - 59 s-a creat In comună o tntovărăşire Iar Primăria a reluat
morile. Lucru firesc. Conducerea primăriei a numit un responsabil Ia mori care percepea uium

27 Herbert Hoffman, Un dispozitiv de ameliorare a admisiei la mori "butoiul", In C i b in ium ,
1967- 1968, p. 275 - 280.
=8 In'formaţille referitoare nu numai Ia acest capitol, al proprie tăţii morilor, el i n general
despt"e mori, Inclusiv părţile lor componente, ne-au fost furnizate de către Gheorghescu, Luca
N icolae, citat şi mal sus, Tudorescu Gh. Nicolae, 57 ani şi Gheorghescu Ion, pădurar, 56 ani.
•• Informator Tudorescu Gh. Nicolae .
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de la cei care veneau la măcinat, de fapt de la satul Intreg care fusese proprietarul acestor mori.
Fără lndoială că la Inceput oamenii au lnţeles greu acest lucru. La aceasta s-a mai adAugat şi o
carenţă administrativă. Responsabilul pus sA vef!heze asupra morllor "avea grijA de vamA, nu
de moară". In această situaţie morile s-au degradat, Iar primăria, neputind realiza nici un venit,
a restituit prin t 966 satului morile . Obştea lnsă le-a părăsit.

2. Părăsirea morllor a fost InlesnitA şi de un alt factor : existen ta In comună a 5 maga;>.ine
mixte de unde populaţ ia st• aprovizionează cu piine, făină de griu şi de porumb, la discreţie.
ln aceastii situaţie nu se mal cumpără porumb de la "ş!'s", Iar cel produs I n t•omună este folosit
cu precădere la hrana animalelor (porrl şi păsări) pentru t·are numai o mică parte trebuie măcinat.

3. Existind posibilităţi de aprovizionare cu făină de porumb prin intermediul coope
raţie! de consum suprafeţele lnsi1mlntate cu acest produs, care după cum s-a măl arAtat, dt.U o
recoltă slabă in această zonă, au scăzut simţitor, locul lor fiind luat de livezi şi chiar d�:_ vll, care
aduc venituri mult mal mari.
4. La rlşnlţa clasică de mină i s-a adăugat un angrenaj metalic, de tipul rotii verticale
de la morile de apă, eare l·a sporit foarte mult randamentul. In felul acesta gospodarul lşl rlşnea
acasă pentru el şi pentru animal!', nemaifiind nevoit să meargă la moară, unde 1 se percepea
"vamă". Nu trebuie să uităm că deobict•l nu se rişneau mai mult!' grăunţe decit cit erau necesare
pentru o mămăligă. Aşa că in timp ce gospodina fierbea apa pentru mămăligă, bărbatul sau un
alt membru mai voinic din familie măcina grăunţele. (O asemenea rişniţă s-a achiziţionat pentru
Muzeul .,Portilor de fier").
5. Electrlflcarea comunei a dat posibilitatea locullorllor să-şi procure .,mori electrice",
"moară cu curent" cum sint numite, fabricate la Timişoara. In comună sint vrt•o 40 asemenea
mecanisme, care macină cam 60 kg boabe pe oră. Toată instaloţla costă circa 2 000 - 2 500 lei.
Toate cele enumerate mai sus au contribuit la părăsirea morilor de pc plriul Ponoare·
In loc de 9 cite erau mal Inainte, In septembrie 1974 mai măcina doar una, proprietatea unei
singure familii, Tudora Andrei30•
Pe Valea morllor au existat 4 mori, toate proprietatea cite unei singure familii. Două
din ele au fost părăsite, una prin 1 959, iar a dou a cam prin 1 969. In 1974 mai funcţionau două :
- moara cu ciutură, proprietatea lui Gheorghiescu Luca Nicolae şi
- moara cu roată verticală, cu transmisie, la care se adaugă şi un darac, proprietatea
f amiliei EnAşescu. Moara a fost mal Intii cu clutură şi a fost construită Inainte de primul război
mondial. După al doilea război, a fost ..modernlzată", lnlocuindu-se ciutura cu roata verticală
cu transmisie. M al tirziu 1 s-a adăugat daracul. Este moara care deserveşte populaţia din citeva
sate ale comunei, perceptlnd uium. Moara cu ciutură a lui Gheorghiescu L. Nicolae nu este
autorlzată să funcţioneze. Ea deserveşte, In exclusivitate, familia proprietarului.
In ceea ce priveşte dispariţia morllor de pe acest piriu, la cauzele enumerate mal sus,
privind părăsirea morllor, de pe plriul Ponoare, se mai adaugă una specifică. Şi anume :
Ogaşu Suliţi sau Valea morllor Izvorăşte din locul numit "Flntlna lui Stanciu", după
numele proprietarului acelui loc. Izvorul are un debit foarte mare, fapt ce expllră, de altfel,
t nloculrea cluturll la moara Enăşescu cu roata verticală cu transmisie care, după cum se ştie,
nu poate fi pusă In funcţiune decit cu o cantitate mai mare de apă.
ln 1 972 - 1973 locuitorii satului Gheorghieşti şi Buicanl au hotirit să-şi aducă In gospo
dărli apa de la acest Izvor, apă care ajunge In sat prin cădere li beră. lnstalaţia a fost deja rea
lizată, aproape toate gospodăriile avind apă "la robinl't". Pc piriu a mal rămas apă puţină, aşa
că In curînd lşi vor Inceta activitatea şi ultimele două mori.
V I I . TN LOC DE CONCL'CZ I I
Cele relatate plnă alei, cuprind implicit concluzia dezintcgrărll a cestui tip de Instalaţii
tehnice populare din viaţa In curs de modemlzare a comunei Ponoarele. Fără îndoială mate
rialul de faţă nu are pretenţia de a fi epuizat argumentele pro şi contra acestei concluzii. O adin
cire a problemei ar putea, desigur, să aducă noi argumente in sprijinul acestui proces pe care il
credem Irevers ibil.
10 I n t1mpul cercetlrli noastre, moara nu funcţiona din lipsă de apă, Iar proprietarul
el nu a vrut sA ne dea nici un fel de relaţii, evltlndu-ne .
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LES INSTALLAT IONS TECHN I QUES POPULAIRES : L ' INTEGRATION OU LEURS
DES INTEGRATION DANS LA V IE DU V ILLAGE ROUMA IN CONTEMPORAIN
(L a c o m m u n e P o n o a r e , d

�

p a r t e m e n t M e b e d 1 n ţ 1)

R � su m e
I.'autcur a Cludlt', pendant l'ann�e 1 9i4, les moullns a eau sltut!s sur deux rulseaux de
cette commune.
L 'ouvrage est structuri! par quclques pctlts chapltres : la site gcographlque ; l ' hlstolre
<le l'hal:lltat ; les moullns a !' nu, gcn�rallt�s ; la structure du moulln avcc la roue horlzontale
"clutur<, � ; sur la proprlctt' des lnstnlalions ; sur la phcnomene de la dlsparatlons (deslntcgra
tlon) des moullns.
Dans l'ouvrage on s'inslste sur la structurc de cette moulln a eau, etudle en rapport avec
ceux qul ont etc Ctudit!s dans l'entlcr bassln hldrographlque de Bahna, de ce departement, en
remarquent les slmllitudes et soullgnant les cl�ments spcclflques.
L'auteur explique en detnil les causcs qui ont condult an phenomene de deslntegratlon
et d'abandon de cettes lnstallations tcchniques populaires.
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RESTAURARE-CONSERVARE

TllATAREA PIESELOll DIN BRONZ FAR.\ MIEZ METALIC CU
R.\ŞINI SCHUIBATOAllE DE I ONI (1) .
M. M ACĂ R E SC l !

Deoarece o parte din piesele arheologice din bronz sau transformat I n totalitate in pro
duşi minerall, datorită condiţiilor In l'are au zăcut se Impune restaurart>a acestora fără trata
ment chimic. Restaurarea act>stor piese se execută prin consolidare cu ben'zotriazol şi apoi, Im
pregnare cu răşlnl expoxidice. f n multe cazuri, datorită unor prăbuşlrl, o parte din fragmente
se suprapun, acestea trebuind să fie desprinse. Pentru a putea desprinde aceste fragmente fără
a le deteriora am experimentat metoda de tratare a pieselor din bronz mlnerallzat cu schimbă
tori de ion!.
Schimbătorii de ion! sint substanţe naturale sau sintetice care au proprietatea de a schimba
lonll lor cu ionii din soluţia cu care vin in contact şi In care nu s e dizolvă. Ca schimbător! de
loni naturali se cunosc zeollţil.
Schimbătorii de ioni sintetl d organic! sint răşini de polkondcnsarc cu grupe active :
suUonice, carboxllice, fenolice sau aminlce. Răşinlle cu caracter acid sint cation-actlve (schimbă
cationii pe care ii conUn, indusi\· J-i+, cu cationll din soluţia cu care vin In contact).
fl.ăşinile cu caracter bazic si n t anion·active (schimbă anlonii lor cu anlonll din soluţia
cu care ••in in contact).
Reprezentantii cei mai cunoscuti ai cationiţilor sint : Wofaţit P, Wofatit K S , Vlofatit C,
Amberllt IH 124 etc. ; iar al anlonlţilor : Amberlit IR 45, Ambertit IRA 400, Dowex 1, Amber
tlt IR 4 13 etc.
In lucrările practlcl' efectuate am folosit cationit Ambl'rlit IR 124 şi amionit Amberlit
lR 45.
Amberlit IR 124 este o răşină catlonlcă sulfonată adică are gruparea activă S03 H grefată
pe Stiren şi 12 % divin il bem.en. Această structură conferă o stabilitate chimică mare a materia
lului de bază plnă la 100 *c şi o fl'al'livitate mare.
A mbl'rlit lR 45 este o răşină anlonidi cu grupare activă aminică grefată pc Polistiren,
poliamină, divinil bl'nzl'n. ACl·ostă structură conferă o stabilitate chimică mare a materialului
de bază pină la 100 C şi o reactivitate medie a capacităţii de schimb.
Scopul tratării pieselor din bronz mineralizat este pentru îndepărtarea sărurilor active
solubile in apă, care In timpul operaţiei de consolidare a reţelei cristaline cu bcnzotriazol, ar
putea produce o scrie de reacţii ce ar duce la distrugerea fragmentelor. Sărurile solubile cum ar
fi CaCI2, CuCI2, CaS04, MgC12, MgS04, şi altele sint antrenate de pe suprafaţă şi in teriorul piesei
cu un curent de apă distilată. Sărurile dizolvate in apă vor reacţiona cu cationilul punind In
libertate acid clorhidric sau sulfuric care v-a fi lndepărtat prin trecerea apei prin anionit unde
v a fi reţinut apa fiind reintrodusă in proces. Piesele s e vor introduce intr-un vas in catlonit
Iar apa va curge prin răşină astfel Incit să creeze un curent care să îndepărteze de piese anioni
formaţi. Apa cu anioni acizi formaţi se va trece printr-o coloană cu anionit. Pentru a contracara
reactivitatea anionitului se va mări inălţimea coloanei de anionit pină la 2/:l din lnălţlmea va
s u lui.
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Schema instalaţiei de tratare cu răş i n i
schimbătoare de ioni.
Această operaţie este foarte simplă dacă se poatt' aranj a o instalaţie simplă In cascadă
apa recirculindu-se aşa cum reiese din schema alăturată :
Pentru a mări solubilltatea sărurilor de pe pit>se se va folosi apă distilată sau drsallnată
lncălzită plnă la 50 °C, progresiv după care se va folosi apa la temperatura l'amerl'i.
Operaţia de tratare a acestor piese se va controla prin efectuarea analizelor apelor de
spălare din \'asul cu cationit. Atunci cind se constată lipsa anionilor in apă se inrl'rupe procl'sul.
Se scot piesele din cationit, se clătesc cu apă disallnată pt>ntru a se ln drpărta cationltul de pe
suprafaţa pieselor şi apoi se imersează . in alcool etilic absolut pentru indepărtarea
apel. Se repetă şi apoi se Sl'ot piesele �i se intind pe o foaie de hirtie de filtru
pentru a se usca complet . Operaţia dt• tratare cu schlmbălorl de Ion! poate dura de la
citeva ore plnă la citeva zile, aceasta depinzind de mărimea piesei, de structura el, de grosimea
şi de numărul fragmentelor.
Uscarea durează cea 8 ore şi se Interzice uscarea la surse de căldură cum ar fi radiaţii
infraroşii sau razele de soare pentru a nu se produt·e deteriorări ale fragmentelor.
După terminarea operaţiei de tratare şi scoaterea pieselor se va face regenerarea răşinilor
cu soluţie de HC! 7 % pentru catlonit şi NaOH -1 % pentru anlonlt. După care se face spălarea
cu apă distilată plnă la indepărtarea excesului de regent•rant. Se va păstra răşina In vederea re
folosirii in vase lnchlse, In mediu umed.
Toate aceste consideraţii practice şi teoretice vor fi folosite la restaurarea porţii sfărlmate
de la Hlstrla care este confecţlonată din bronz mineralizat şi care face obiectul păr\ ii a 1 I-a a
lul'rărU .
·

B IBL IO GRAF IE

1 T. 1 o n e s c u, Schim bători de io n i Ed. Tehnică, 1 972.
2 .4 rbeitblăstler f ilr Re�tauratorcn, Nr. 2, 1974.
,

LE TRA ITEMENT D E S P I :f);E S DE BRONZE .l\I INEHAL ISE (SANS NOYAU META
L I Q U • � AVEC D E S ECHAN GEURS D ' ION S)
Resume

Les resines ecbangeantcs d'lons sont des substanees n aturelles ou synthetiques qul ont
la proprlete d 'echanger leurs lons avec les ions de la solutlons avec laquelle Ils vlennent en con
tact et ou Ils ne se dlssolvent pas.
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Les reslnes a caractere acide sont catlon-actives (t'lles echangent les catlons qu'elles con
tlennent, y Inclus H+ avec les cations dt• la solutlon avec laquelle elle vlennent en contact),
celle a caractere baslque sont anlon-actlves (elles eehangent les anions). Les representants des
catlons sont: Wofatlt P ; Wofatlt K S ; Wofatlt C ct Amberllt JRA 124 et des anions : Amberllt
J R-4ll, Amberllt JRA-400 Arnberllt J R-45, Dowe t. Exrepte ceux-ci, il y a aussl des echan
gl'urs d'lons de la produclion Interne que nous allons tester t•n avenir.
Dans les travaux pratlques effcctu�s. nous a\"ons employe comme echangeurs d'lons
Amberllt J RA 121 (echangeurs de catlons) t'l .J H 15 (cchangeurs d'anions).
Parce que la recherl'IIC de l'at·llon dt• ccs echangeurs d ' lons n'a pas ete elargie a des pieces
composees de fer et rulvre, fer et bronze, bronze l't orgt•nt, la methode de travail n ' a pas ete
parfa ltement deflnitlvec. Nous avons appllquc t•t•lle mcthodl' a des bronzes a noyau metaiique
et sans noyau metallque .
Au cas des bronzes a noyau metallque, J'ln tl'nsifkation d!'s seis insoiubles, tout comme
11' carbonate de caiclum, lt•s carbonates des mCtaux t·omposantcs d!'s bronzes, se fait par le trai
tement avec une solutlon de HCI 2 %. a pres, on ll's inlrodult dans J'echangeur d'anlons. Pendant
cette intervalle, quand la plece est lmmersee dans l'crhangeur d'anlons. on echange l'eau disti
l lee, ou on maln tlent un courant pt•rmancnt d ' l'au d i sti lh ' e . Qunnd on ('Ollstate que l'eau dlstillee
aura un pH constant (Il s'aglt du pH de l'l':IU distillce passi·l' par l'cchangeur d'anions sans la
plece) on tire la plece et o n l 'lmmerst• dans l'�changeur dt• cat ions ; on continue le passage du
courant d ' eau .
On peut consldt'rer le traltement fini quund Il' pH de ! 'l'au distlllee sera constant. On
fait l'analyse de !'l'au distlllt!e l'n vue de dt'celt•r les restes de Ca. 'lg, etc.
Apres avoir fini le trai tl.'ment, nous constatons que la surfact• de la piere t'lait couverte
d'oxyde de cuivre sous la forme d ' une poussierl' fine qul a etc purlfiee en la lavant dans un jet
d'eau distiltee. Le ternps du trailt· mcnt a H c de 1:, jours, sans inter\"entlon rnecaniqm•.
Au cas des plect•s â p a t i n e noble, qul doit Hre gardce, le traitemcnt d e s _pieces est fait
cn introduisant la plece dans l'echangeur d'anlons et en la lalssant dans un jet d'eau distillee.
C'est alnsl qu'on elimine toules les subslances actives.
Au cas des pieces sans noyau metallque, on applique le mcrne traltement qu'aux pieces
a patine noblc. La dlfference consiste dans le fait qu'on les introdult tout d'abord dans l'echan
geur de cations pour activer les produits de corrosion et puls on les lntrodult dans l'echangeur
d'anlons pour ccarter le gronpement carbonique et Il' chlore qul perslste dans le noyau non
metallque de la plece.
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O liETODl DE C ONS OUDARE A DOCL'liENTELOR CU SUPORT
DE II ÎRTIE DUPA EXPERIENŢA SPECIAUŞTILOR D ANEZI
ELENA P IRĂ U
Cu ocazia vizitei de documentare pe care am efectuat-o In Danemarca In luna martie
1 980, pe lingă alte probleme şi aspecte interesante de care am luat cunoştlntă, am avut ocazia
să mă familiarizez cu o metodă de restaurare care poate fi aplicată cu rezultate bune Ia o anumită
categorie de lucrări cu suport de hirtie In a căror restaurare apar dHicultăţi prin tehnicile obiş
nuite aplicate Ia noi.
Metoda, pe care am experimentat-o Ia Laboratorul de hirtie de Ia Arhivele naţionale
din Copenhaga, sub indrumarea lui Mr. 1.. Mortensen, este o metodă de consolidarea a hirtiei
prin tehnica caşerării umede 1 • Este aplicabilă In cazul hArţllor, documentelor de format mare
şi a lucrărilor de grafică care nu suportă presarea. Metoda se execută In timp standard, ordinea
fazelor de lucru este strictă.
Pentru caşerat se foloseşte hirtia japoneză, Iar ca llant, un amestec de pastă de amidon
de orez şi alcool polivinllic Ia care se adaugă o solu�ie de 1 % timol.
Vom Incerca să '\"ă prezentăm restaurarea a două hărţi In această tehnică. �u prezentăm
conţinutul ştilnpJic al lucrărilor, el acţiunea de. restaurare
Pri ma este o copie după o hartă din 1840 şi reprezintă crntrul oraşului Copcnhaga (fig. 1 ).
Gradul de dificultate Il ("onstitule soluhilltatea culorilor (culoarea roşie).
Harta numărul 2 este o litografie executată de lltograful AI. Roşculescu ( 1 904). Se află
In patrimoniul Muzeului de Istorie al Moldovei din laşi (cu nr. de inventar 2 980). Reprezintă
noua lmpărţlre administrativă şi căile de comunicaţie a judeţului laşi Ia inceputul secolului XX
(fig. 2). Este de format dreptunghiular, lncadrată de un chenar cu motive gl'ometrice de culoare
neagră. Prezintă fisuri pe linia plierllor, coltul drept Inferior lipseşte pe o portiune de 12/3,5 cm,
pete de natură nelndentiflcate In ccntrul lucrării (detaliu! de la fig. 2).
După dezlnfecţla şi Investigarea lucrărilor, s-a trecut la dimenslonarea lor inainte de
Inceperea procesului de restaurare (a se vedea tabelul anexat).
Operaţia următoare a fost testarea solubilităţii culorilor In apă şi alcool etilic. La prima
lucrare, culoarea roşie a migrat la testul cu apă, Iar cl'a de-a doua a răspuns pozitiv la test.
S-a trecut la fixarea culorii roşii, cu o soluţie de 2 % nylon solubil (Maranyl), In alcool
etilic, aplicată prin pensulare la lumina infraroşie, care ajută la o polimerlzare mal bună a fixa
tivulul termopl as tic.
Următoarele faze ale procesului restaurării au decurs identic pentru ambele lucrări.
Curăţirea uscată am efectuat-o mecanic folosind radierele, "Magic Pad" (tampoane magice)
care conţin pulbere de vinil şi Pelikan U . G . 200. Pentru caşerarea primei lucrări, am folosit
hirtia numită Runko Shi 98/GO cm, produsă de o firmă daneză. Cu ajutorul papşerului, am tăiat
hirtia cu 2 cm mal mare decit originalul. L a cea de-a doua lucrare, am folosit hirtia j aponeză
1 A r n e M o 1 1 e r -P e d e r s e n, Konservierung und restaurierung
landesarchiy f iir Seeland, Kopenhagen, 1 977.
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Aspect Înainte de restaurare.

de G0/79 cm şi grosimea de 15 mfL. Pentru protejarea marginilor lucrărilor, am executat un passe
partout din aceeaşi hirtie pe care am folosit-o la caşerarea hărţilor. Am aşezat apoi lucrarea pe
masa cu lumină, deasupra căreia am Intins hirtia japoneză, avind In vedere ca direcţia flbrelor
să fie Identică cu cea a originalului. Cu virful unui instrument de tipul ansel, In poziţie Inclinatii,
am trasat rama cu 2 cm mai mare decit originalul, apoi am decupat. ln acelaşi mod, am executat
Şi completarea părţilor lipsă. H ărţile au fost umezite cu ajutorul unui burete umed şi introduse
In folll de polietilenă. Am folosit apă caldă de 40 •c, la care am adăugat o soluţie de 1 % IRGASAN
(tetrasalcilanilld). Am pregătit un suport de lemn (poate fi şi din acril sau placaj), o ţesătură din
nylon (poate fi şi terilenă, şi un adeziv preparat dintr-un amestec de amidon de orez şi alcoo l
pollvinillc, după următoarea reţetă :
130 gr de orez şi 30 gr alcool pollvinlllc

2 1 apă + 1 % timol In alcool etilic.

Am preparat mai Intii pasta de amidon (amldonul se dizolvă In 1, 7 1 de apă distilată,.
apoi se fierbe pe baia de apă timp de 10 rnln.).
Alcoolul pollvlnillc se dizolvă In 0,3 1 apă distilată. Se agltii, apoi se fierbe la baia de apă
llmp de o oră, 1 oră 1/2. Din j umătate ln j umătate de oră se agltă. După răcire, gelurlle se ames
tecA, adăuglnd o soluţie de 1 % tlmol In alcool etilic. Pe suportul de lemn am aplicat cu pensula
1n strat subţire adezivul. In continuare, pinza de nylon a fost umezltă ln prealabil In apă cu adaos
de IRGASAN şi aşezată pe suportul de lemn. Cu ajutorul buretelul, s-a Intins bine pentru a nu
e xista bule de aer. Am apUcat radial cu pensula adezivul In strat subţire peste care am aşezat
hirtia japoneză umezltă, care a servit pentru caşerat. Am Intins bine hirtia cu ajutorul unul
rulou foto, apoi am aplicat adezivul, am aşteptat 5 minute, după care, lucrarea protejată de
rolla de polietilenă, care a servit ca suport In timpul lucrului, a fost fixată pe hirtia japoneză.
Am completat şi părţile lipsă cu materialul pregătit odatA cu rama. Harta protejată de folla
de polietilenă s-a Intins cu rulou! foto. Passe-partout-ul umezit s-a pensulat cu adezivul amintit
şi s-a fixat pc marginile lucrării (fig. 3). ln final, am pensulat hărţile cu o soluţie de 0,5 % met11
celuloză şi 1 % IR GASAN cu rol de stabilizator.
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Fig. 3
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Detalii de la fig. 2.
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Fig. 4

Fi�. 5

Aspect din timpul restaurării.

-

Aspect după restaurare.
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Conform datelor din literatura de specialitate, metllceluloza are o acţiune bacterlosfatlcă
şi funglstatlcil, Iar In timpul dlzolvllrli; ea absoarbe o mare cantitate de apA pe care o cedează
In timp hirtiei pe care se apllcA2•
După 48 ore, lucrarea plasati! pe suport s-a uscat, Incit componentele au fost tnliiturate
(nylonul a fost IndepArtat de pe suportul de leD;Jn, Iar hirtia japonezii, de pe nylon) (fig. 4).
Harta restauratA, consolidată pe revers şl cu passe-partout-ul pentru protejarea margi
nilor, se păstrează rulată Intr-un cilindru cAptuşlt cu hlrtle j aponezi. Se poate obţine o restau
rare perfectă şl ln timp scurt cu această metodă. ConsiderAm ci metoda lşl găseşte apllcabllltatea
mare In arhive, acolo unde existi colecţll mari de hărţi şi unde acest gen de lucrAri suportă ten
slonări ("a urmare a numeroaselor sollcltilrl.
Metoda descrisi se bazează pe experienţa specialiştilor danez! apllcatil la""eondiU,Ile noastre
(cu referire la aparatură şi materiale).
,
Considerăm cii adoptarea acestei metode (poate In parte cunoscutii) va uşura opera\llle
de restaurare curente aplicate la documentele amintite.
'

D IMEN S IONAREA H Ă RŢILOR

1

Inainte de restaurare

A-B
B-C
C-D
D-A
A-D
B -D

2 1 ,8
32,3
21,6
32,2
38,8
38,9

cm
cm
cm
cm
cm
cm

i

Harta nr. 2

Harta nr. 1

După restaurare

22,1
32,4
22,0
32,2
39,0
39,0

cm
cm
cm
cm
cm
cm

Inainte de restaurare

65,0
35,8
62,3
47,6
76,8
80,4

După restaurare

cm
cmcm
cm
cm
cm

65,2 cm
47,8 cm
65,2 'cm
47,8 - cm
80,6 cm
80,5 cm

UNE 1\H:THODE DE LA CONSOLIDATION DES DOCUMENTS Ă. SUPPORT DE PAPIER
SELON L'EXPER IENCE DES SPLC IAL ISTES DANO IS
R esume
Au cadre des echanges culturels, nous avons faJt une vlsite en D anemark ou nous avons
experimente aux Archives Nationales de Copenhague, sous la direction de Mr. L. Mortensen,
le chef du labotratoire, une methode de restauratlon des documents a support de papler.
La methode consiste dans la technlque du doublage humide et s'applique a la restauratlon
des cartes, des documents de format grand et des travaux de graphlque.
Pour le doublage, on emploie le papier j aponals et, comme liant, une paste d' amidon
de rlz et d'alcool polyvinylique avec addition de Tymol 1 "/o. La methode decrite s'emploie dans
les archlves, la ou il y a de grandes collectlons de cartes qul subissent des pressions comme suite
des nombreuses sollicitatlons.
En employant cette methode, on peut obtenlr une restauration parfaitc et dans peu
de temps. Nous conslderons que l'adoption de cette methode Iacilitera des operations courantes
de restauratlon appliquees aux documents cites.

2 W a c h t e r, O t t o, Restaurierung und Erhaltung von
Graphiken \"iena, 1 975.
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CU PRIVIRE LA RESTA URAUEA FOTOGRAFIEI DE EPOCA.
DO II"A V i ·: RON I C:A :\IAN F..A
In anii care s-au scurs de la aparit ia imaginii fotograflre, fotografia a Indeplinit un ade
vărat rol de cronicar al timpurilor, procedeul fotografic devenind cel mal precis şi rapid mijloc
de documentare. Reproducerea rapidă ş i largilc posibilităţi de multiplicare, şi de difuzare a i ma
ginilor Inreglstrate urmau să facil din fotografie un fidel letopiseţ al vremurilor.
Fotografia reprezintă tehnica fix ării imaginilor pt• un strat fotosensibil prin rl'a!'ţ iile
fotochimlcc produse In substanţa sensibilă din acest strat.
Se ştie că Imaginile totografic.e Iau ;naştere
printr-un prot•t•s chimic. Dacă aboratoful produce
diferitele fazt• ale acestui proces }l:!tr-un· 'lll od super!
flclal şi lipsit de 1'\Cu_ra.teţe, atunci produsele obţi
nute vor purta In ele , germen 1 viitoarelor dlstru
gerl. Chimlcalelc care prin clătlrea in multe ape nu
au fost complet tndepărtate, formează ocar.ional
lmprcună cu divese substanţe chimice din atmos;
feră sau cu suporţil Hpsiţi de purltat
c)1imică a·
s traturllor de gelatină noi combinaţi� chjn)' e care
vor da naştcre la tot felul de pete. 'fot In de t cont
trebuie trecută şi decolorarea multor fotografii.
Degradarea negativelor sau pozltlvelor fotografice
prin apariţia! de pete sau decolorarea imaginilor
poate avea şi alte cauze legate de condiţiile, de
depozitare, de grija c u care sint manipulate şi carac
teristicile chimice ale acestor categorii de materiale
Se observă adesea că degradarea unor foto�,rrafii se·
datorează unei lnrămări Incorecte, ca şi lipirii
In albume cu cleiuri necorespunzătoare preparate
cu ajutorul unor solvenţi. O ramă de lemn netratat
deteriorează hirtia fotografică prin oxidarca răşinilor
şi ligninei, iar ramele de metal care s-au oxidat cu
timpul creează pete p c suprafaţa fotografie!.
lncercărlle de a proteja unele 'fotografii prin
etanşarea ramelor cu sticlă şi plăci dellemn ncuscat

sau cu hirtie aeldă aplicate pe suprafa ţa dorsalăfa
poze!, au contribuit la

accentuarea

degradării

Jo r

prin apariţia de pete lntunecate datorate pătrun

derii bioxldulul de carbon printre interstiţiile lemnu
lui crăpat sau prin apariţia petelor
absorbltă de hirtia acidă.

de

umezeală

Fig.

1 -·

Fotografie înainte de restaurare.
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FArA pretenţia de epuiza problemele sau de a face un studiu complet, voi prezenta ca:r.ul
unei fotografii degradate şi metodele prin care aceasta a fost restaurată. Este vorba de o foto
grafle din anul 1 920 făcută la Paris.
Observaţia vizuală ne permite să constatAm aspecte de degradare cum ar fi pete de muşte
şi alte alterărl cromatice. Se observă unele pete de bacterii care s-au dezvoltat pe terenul nu
tritiv pe care Il oferi!. gelatina.
AnaUza mlcroscopică evidenţiază starea avansată de degradare a stratului de gelatină
care este foarte uscată şi prezintă numeroase crăpături. Astfel, mirrofotografla (2) care repre
zintă ochiul sting al personajului (diafragma 6, mărire 10,2 x 0,63) cvldcn�iază stratul de gela
ţlnă care este foarte subţire şi crăpat Incit nu acoperă textura hirtiei (se văd foat:_t e bine fiblele)
celulozlce care compun hirtia suport). Se văd craclurlle ridicate In relief. Mlcrofotografia (3)
făcută cu o mărire de 10, 2 x 4 şi diafragmă 5 evidenţiază şi mal accentuat aceste cradurl In
relief a căror prezentă sint o dovadă a stadiului avansat de degradare a cmulslel de gelatină.
Aceste observ aţii preliminare au permis alegerea unei metode adec\ ate de restaurare.
Prima operaţie esh� curilţln·a suprafeţei imaginii de orice impurltă\i sau pete grase şi
lndepăr-tarea stratu iul de lac astfel Incit soluţiile folosite pentru restau rare sil poatll pătrunde
nestingherite la particulele de argint. Petele grase s-au i n depilrtat uşor cu tdraclorură de t·arbon
cu un adaos de t O % tricloruril de etil.
Intărirl'a emulsici de gl'latlnă lmpiedlcă o acţiune uni formă a chimlcalt•lor In timpu l tra
tamentului de restaurare. De acl'ea, am lmbăiat fotografia Intr-o soluţie de a mon i ac 2 - 3 %
şi am ţinut-o i n baie pină cind gelatina s-a umflat indt•aj uns. D e ascmen Nl, această baie a dus

Fig. 2

Fig.

3
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Fig.

Fig. 6

Fig 7
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şi la c u răţ in· a unor p et e cum ar fi cele de muşte. Am spAlat apoi bine fotografia şi am intro
dus-o î ntr-o soluţie fixatoare acldă proas păt ă (apă 80"C, tiosulfat de natriu, metabisulfit de
p o t asiu) pentru a consolida Imaginea şi a putea efectua tratamentul in continuare. Apoi am pro

ce d a t la o tanare a gelatinei necesară I n aint e a unor prel u crări mal Indelungate şi mal delicate a
m at e rialulu i fotosensibil. Deci după spălarea fotografic! timp de un minut, aceasta a fost
introdusă In bala de tanarc (apă, formal, carbonat de n a t riu ) unde a fost menţinută 2, 3 minute
şi apoi bine spălată.
Am trecut Ia o peraţia de albire pentru ln d cpărtarea p ete lor. Baia de alblre a fost pre
p a rată prin amest l' c ar e a In volume egale a următoan·Ior clouă soluţii :
!\ J apă 1000 mi
' permangat de potasiu 5 gr
apă 1 000 mi
B l cl oru ră de sodiu 75 gr
acid sulfuric 1 6 mi
Se trece apoi fotografia prin apă şi se drcolorează Intr-o soluţie de bisulfit de sodiu 1 %·
Se spală din nou timp de 10 min. Am r ed l'Y el o p at imagim•a i nt r- u n rc,·elator cu amldonul

j

•

l

preparat In momentul lntrcbuinţ ării :

ap ă 1000 mi
sulfit d e natrlu 25 gr
amidol 7 gr
bromură d e potasiu soluţie 1 0 %, 2 mi.

După developiiJ'ra, am spălat şi am fixat i mag i nl'a, după care a urmat spălarea finală.
Examinlnd fotografia, am observat o îmbunătăţire evidentă a aspectului imaginii dis pari ţi a aproape compl et ă a petelor.
I n final, avind în vedere tehnica sepia In care era realizată fotografia In original, pentru
o îm bunătăţire a contrastului Imaginii, am procedat şi Ia o tratare cu o soluţie de vlrare sepia
(apă, t i osulfat de natriu, alaun de potasiu, azotat de argint, clorură de Na).
Examinînd lnsă structura intimă a imaginii prin analiză microscoplcă, se consta t ă că
emulsia de gelatină nu şi-a revenit la structura normală. Se observă In continuare acele cracluri
rid i c ate , fisuri prin care se pune In evidenţă strctura fibrllară a hirtiei suport (microfoto 4 şi 5).
Ace astă constatare duce Ia concluzia că se Impune un tratament de refacere a su portulu i de
gelatină. Acest tratament 11 constat In pensularea imaginii fotografice cu o soluţie de gelatină
preparată prin dizolvarea In apă caldă şi fierbere pe baie de apă a gelatlnel, căreia i-am adăugat
tim o l pentru prevenirea unul eventual atac biologic. După uscare se observă că imaginea s-a
îmbun ătăţit calitativ. Această constatare este lntărltă de examinarea microscopică care pune
tn evidenţă refacerea suportului de gelatină. Se observă o suprafaţă compactă fără fisuri şi
craduri (microfoto 6 şi 7 ).
Descrierea acestui caz este departe de a epuiza problemele care se pot Ivi In tratarea
difnit elor cazuri de fotografii degradatc. Sperăm că vom putea prezenta cit mai curind noi
m etode de restaurare pent ru astfel de cazuri.

QUELQUES PROBL EMES CONCERNANT LA RESTAURATION DE LA
P H OTO GRAPH IE D ' EPO QUE

D ans la preml�re partie du travall, nous prbentons quelques aspects concernant les causes
Ia degradations des photograpbles.
Ensultc, nous ecrivons le cas d'une photo dcgradee E't les metbodes d'invcstlgatlons et
de restauratlons d e celle-cl.
de
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ARHEOLOGIE

SA.PA.TURILE ARHEOLO GICE DE LA TRESTIANA, COM:. GRIVITA,
JUD. VASLUI.
EU GEN IA

POP U Ş O I

·Necesitatea salvării d e l a distrugere a unor complexe de locuire apartinind culturii Crişl,
precum şi nprofun darea aspectelor acestei culturi In M oldova, a det erm in at programarea săpă
turi lor arheologice In staţiunea de la Trest ian a , com. Griviţa, j u d . ''aslui.
Satul Trestiana este situat In circa 5 km su d de oraşul Birlad, pc partea stingă a şoselei
naţionale laşi - Blrlad- Galati.
Punctul ..Trcstlana", se in scri e in snia "tcrasclor inferioare re m l'ir gin esc lunea din stinga
riului Blrlad"�, aflindu-se l a circa 50 m n o rd de satul Trl'sti:ma şi circa :3 km sud de oraşul Birlad.
!\ofarginca sudică a aşezării este Sl'Condată de piriu] cu acelaşi nume, care desparte vechea aşe
zare neolitiră de Rctualul sat.
Săparea staţiunii a i n cep u t in anu l 1 %4". printr- u n şanţ lo n !( i t u d i n al (S.L. 1 964). de
1 1 5 m x 2 m , ori e nt at V - E, n cllrul preluu girc u lterioaru să perm i tă ex ti nd e re a in susul pant e! ,
in vcd('fca s t a b ilirii laturii estice a aşe zării . În campaniile care au urm at (1 965 - 1974), se c ţio
narea suprafc\ci a fost făcută prin şanţuri p c rp r n di cul are şi paralele cu S.L. 1 9644, efectulndu-se
in an•laşi tim p şi li\rgirile necesare, prin casctc, "pcntru stabili:rea formei · şi dlmenşiunilor com
plexelor de lo c u i r c , precum şi pentru dezv eli re a mormintelor semn alate in .thnpuhăpăturllor� .
.
f n felul acesta, Ia sflrşitul anu h.1 i 1 074, suprafaţa so n d at ă In Tre st i ana este de peste 2 7!JO m2,
descoperindu-se 16 locuinţe, 38 de morminte ( i n ca d r at (' cronologic In et ap e istorice diferite),
4 v et re, In afara complex elor de loculre, un c u p t or şi dou:l a lv e ol ări ale terenului folosit pentru
depozitarea resturilor menajere. I n afară de acestea, ar fi de menţionat o zonă (posibil un de
pozit) de unde s-au colectat boabe de cereale carbonizat c .
Stratigrafia t e ren ului şi a depu n e ri lor arheologice, a ş a cum ne-o oferă S.L. 1964, Sl' pre
zin t ă astfel :
1. Solul ve get al actual, gros in ml'dic dl' ci rc a 0.20 m , con ţ in e foarte multe fragmente
ceramlcc de t ip Criş, d atorate unor lurrări agricole m ai vechi6•

1 Aşezarea neolitică Criş de Ia Trestiana a fost d e scoperi tă in anul 1960, d e către col<'c
tivul m u ze u lu i din Blrlad, cind s-au adunat de la suprafaţa so Iului numeroase fragmente ceramice
scoase Ia iveală prin săparea fundaţiei g r ajdu rilo r C . A . P . Griviţa şi prin gropi pentru l u tul
folosit de lo c ui tori i satului Ia construcţiile actuale .
2 V. Tu fe scu , Revista geografică, 19-10, 3, p. 9 .
3 L a cercetările din anul 1964 a participat din partea Institutului "A. D . Xenopol"
Iaşi, Marilena Florescu .
' Orientarea şanţurilor a fost d eterminată de construcţiile actuale şi furajele depozitat e
pe suprafaţa aşezării.
& Din l.nformaUUe primite de Ia locuitorii satului Trestiana rezultă faptul că terenul
a fost cultivat cu ani In urmă.
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H u mus m·gru măzăros, a cărui grosime este, in medie, de

o,:lr,. La baza acest u ia se

găsesc rcsturill• l'Ciul de al doill•a nivel de locuirc caracterizat prin locuinţe de suprafaţă.

3. Stratul IJrun-cah•nlu, rrlativ compact, Rros In medic de 0, 1 5 m. In acest strat se gă
1 dr locuire, reprezentat de locuinţe semibordei.

sesc resturile ninlului

4. Stratul galiJl'n argllos, cu com·reţiuni calcaroase, gros In medic de 0,35 m. Este stratul
care prezintă puternice pPrturbări. uneori urcind şi lntreruplnd solul brun-cafeniu. ConUne
foarte rare f ragmente Cl'r:tmicc de tip Criş, pătrunsl' prin g:mgurllc de rozătoare. I n acest strat

pătrund gropile mormlntl'lor dl�scopcrlte alei.

5. Strat galbl•n nislpns, sh·ril din punct de ndcrt' arheologic.
O bservaţllle stratl graflcc ne obligă să facem unele sublinieri. Astfel, succrsiunra stratl

graflcă I nregistrati, datorită pt•rtu riJiirilor pc verticală a stratu lui galben argllos�u concreţiunl
"
calcaroase, Indică diferenţe de grosime (pe toată lungimea). a fiecărui strat şi uneori la in;tposi

bllltatea dr a surprinde, pc suprafl'\t' relativ mari, a unora dintre acestea. Totodată, perturbă
riie amintite, au determinat vălurirra suprafeţei de căkare pentru neolltlcll aşezaţi alei.
Cit priveşte depunerile arh!'ologice, remarcăm prezen ţ a a două niveluri stabilite, cu pre
cizie, prin suprapunl'rea semnalată In sectorul vestle al aşrzăril, unde L. 3 (semlbordel) este
suprapus, parţial, de 1 . . 2 (locuinţă de suprafaţă), Intre cele două niveluri existind u n strat t-e
nuşos, gros de

8 - 10

cm (rlg.

1 ).

LEGENDA
Sol vegetal.

Humus

actual

negru

Brun-cafeniu

Strat argiloscu conc�
calcaroase
galben steril

Slrt1t

Niwtul n de lOC\ft

t-lvelul I de locuire

Fig. 1

IR

-

Trestiana. Secţiuni profil.

J.ocuinlcle .� i 11elrclc.
Ni11e/u/ 1,

cuprind� o locuinţă semiiJordel

(1.. 3).

de formă n•latlv

rt'ctangulară,

de

m x 2,GO m. (;ro apa sewibordclului coooară pinii la adincimea de O,GO m faţă de solul actual.
Ncprezcntlnd nld o urmă de podl'a, delimitarea ei s-a făcut pe baza resturilor de cultură ma

3,80

terială, amestecate cu cenuşă şi lmprăştlatc pc toată suprafaţa. [)e asemeni, remarcăm prezenţa
resturilor de la o vatră, In col ţ u l dt• nord-vest al semibordelului, din care s-a păstrat, nederanjat,
doar colţul de vest. In rest. lipltu rilc acesteia :r.ăceau răsturnate, In apropiere, p e un strat de
cenuşă. Vatra, construită direct pe sol, are o culoare gălbule-albicioasă, folosindu-se pl•ntru

lipirea el un amestec cu mult nisip. Spărturile vetrci nu depăşesc
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cm grosime.
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Fig. 2
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Trestiana " 1. Cuptor ; 2. Vatră ; 3. L 11 (detaliu) ; 4. L
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Fig. 3
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Trestiana

:

1 . Mormîntul 26 ; 2. Mormîntul 35
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Llngă vatră, spre sud, a fost surprinsă o groapă ovală (1,30 rn x 0,60 rn) care coboară,
faţă de nivelul seml-bordelulul cu 0,50 rn. In j urul vetre!, dar mal ales In groapa din apropiere,
s-a găsit o mare cantitate de cenuşă In care erau amestecate numeroase fragmente cerarnlce,
oase de animale, unelte din silex şi o bsldiană, topoare şlefulte, un fragment de idol zoomorf
şi unul antropomorf etc.
Vetre similare, cu groapil In apropiere, s-au Intilnit la B alş "Valea Părului" 0 şi la Leţ'.
Nivelului I Il poate fi atribuită şi L. 10 (1969), din care s-a pll.strat doar latura vestică,
pe o porţiune ce inainta spre interiorul locuinţei cu 1,10 m. Colţul de S- V al locuinţei a fost su
prapus de colţul de N- V al L. 11 (1 969), nivelul Il, distrusă, la rindul el, de aceeaşi construcţie
actuală (fig. 2/3).
Citeva fn gmentc de lipitură, ce Indicau o v atră, au fost găsite in colţul de N- V al I.. 10,
unde s-au semnalat şi citeva fragmente de chirplc. D istrugerea locuinţei nu ne-a permis alte
observaţii . .
Aceluiaşi nivel Il atribuim şi celor trei vetre (V 2 ; V 3 ; \' 4), descoperite in afara locuinţei
pc latura de sud a aşezării.
V. 2 descoperită In 1 970 pc S. 39, la ac;linclmea de 35 m, la baza solului brun-cafeniu,
este o construcţie simplă, fără o amenaj are specială. Focul s-a făcut pe o făţulală subţire, apte
cală direct pe sol. Forma vetre! este ovală cu dlametrele de 0,62 m x O, 10 m . In jurul el, urmele
focului se extind cu lncă 10 - 1 5 crn (fig. 2/2 ; fig. 5/1). Pe vatră şi in j u rul ei nu s-a găsit nici un
material arheolo gic.
V. 3 a fost descoperită in 1 970 pe S . 38, l a adincimea do 0,35 m, la baza solului brun
cafeniu. Din punct de vedere al construcţiei şi formei se aseamănă cu V. :!, avind dimensiuni
cev a mai mici (fi g. 5/2). P e v a tră şi in j urul el nu s-au găsit nici un fel de materiale.
1
V. 4, descoperită In 1 973 pc S. 66 a, la adin cimea de 0,25 m, de formă ovală, cu dimensiunile de 0,70 m x 0,60 m, se aseamănă cu V. :! şi V. 3.
I n Imediata apropiere a vetre! 4 , spre sud, solul prezintă urme de ardere pe o suprafaţă
de 1 ,37 m. Arsura, de formă lcntieulară, groasă, In medic , de circa 1 O cm pătrunde in solul galben
cu concreţiuni calcaroase. D in pămintul scos de pc această suprafaţă, au fost colectate semin ţ e
de graminee� (fig. 4).
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Fig. 4 - Trestiana : Vatra 4.

Si1>c/ul al Il-lea.

Acestui nivel li atribuim 1-1 locuinţe, plasate din punct de vedere stratlgrafic, la baza
solului brun. Adincimea la care au fost surprinse diferă din cauza puternicei v ăluriri a terenului

7 Eugenia Zaharia, Dacia, N. S . , 6, 1962, p.
8

Eugenia Popuşol, Sondajul arheologic de la Balş - " Valea Pdrului", sub tipar.
12.

8 Seminţele au fost date spre determinare .
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Trestiana : vatra 2 şi 3.

şi a spi!.lllrU pantel. Astfel, L. 2, se aCill la adincimea de 0,20 m. tn timp ce L. 12 este la adin·
cimea de 0,65 m celelalte complexe culturale fllnd plasate Intre aceste llmlte.
Dintre complexele acestui nivel, L. 4 ; L. 11 ; L. 13 ; L. H ; L. 16 au fost distruse In mare
măsură.
Locuinţele, păstrate In Intregime (L . 1 ;L. 2 ; L. !'i ; L. 6 ; L. 7 ; L. 8 ; L. 9 ; L. 12 ; şi
L. 1!1), se IncadreazA in tipul cunoscutelor colibe de suprafaţă, intllnite In aria culturii Starcevo
Criş9. D imensiunlle acestora au fost greu de stabillt, datorită lipsei oricărei urme de podea iar
resturile de la pereţi sint foarte puţine şi de miel dimensiuni . Astfel, criteriile pe care le-am luat
in consideraţ ie In stabilirea formei şi dim an siun i lor locuinţelor, se referă la aglomerarea masivă,
a resturilor de cultură materială (In cadrul cărora predomină ceramica), amestecate cu sumare
resturi de la pereţi, precum şi a resturilor de la vetre.
In felul acesta, precizăm că locuinţele au avut o formă aproximatiy rectangulară, cu
deosebiri considerate In ceea c e priveşte dimensiunile (acestea insrriindu-se intre 1 2 m2, lo
cuinţa 12 şi 1 6 m2 locuinţa l(i). Pereţii locuinţelor erau foarte subţiri, l·onstruiţi din nuiele, a
căror diametru nu depă şeş t e 2 - 3 cm, care s-a aplicat un strat subtire de lut amestecat cu
multă pleayă.
Revenind asupra resturilor d e vatră din interiorul locuinţelor, remarc i:.m faptul că din
ele se păstrează nederanjate porţiuni foarte mici, care nu ne dau posibilitatea �ă le precizăm
forma. Constatăm insă f aptul că ele erau construite direct pe sol, dintr-un lut cu foarte mult
nisip in compoziţie.
e VI. Mllojcic, i n P. Reineke Festschri(t Main, 1950, p. 1 7 ; I d a Kutzian, A Kiiriis-1\ul
tura, Diss P ann , I I , 23, p. 91 - 92 ; Eugenia Z ah aria, op. cit., p. 1 1 - 14 ; Gh. L azarovicl, ActaMN'
6, 1969, p. 2 1 , ; 1 . Nestor, SCI V, 1, 1950, 1 , p. 28 ; N. Vlassa, ActaMN, 3, 1966, p. 17.
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Spărturile lor sint adesea Intoarse c u faţa I n jos, I n locul unde au fost construite, rareori
fiind lmptăştlate pe suprafaţa locuinţei (L. 1, L. 5, L. 1 1 ) . Porţiunile nederanjate ne permit
să stabilim locul In care au fost situate In Interiorul locuinţei şi să precizăm că nu există o
orientare anume pentru amplasarea lor. In acest sens, menţionăm că In L 1 , vatra se aDA In
colţul de nord-vest ; In L 2, spre Interior ; In L 5, In colţul de sud·vest ; In L6, In colţul de
nord-vest ; In L. 7, In colţul de nord-est ; In L. 12, spre mijlocul lature! de nord.
Fenomen Intilnit adesea In aria culturii Starfevo..Crlş10, distrugerea şi răvăşlrea vetrelor
poate fi legatii de momentul piirăslrll aşez4rllor de către locuitorii lor.
o

�.�
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-

Trestiana
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Fig. 6
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1 . M. 6 ;

2.

M.
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'
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�

3. M. 30.

Aceluiaşi nivel, li atribuim şi o vatrA ( V. 1), semnalată la 2 m sud de L. 1, asemănă 
toare, din punct d e vedere al construcţiei, c u vetrele descoperite I n Interiorul locuinţelor.
Vatra a fost distrusă In mare măsură de groapa M. 1. O mică porţiune păstrată, ne·a per·
mls să precizăm forma, relativ rotundă, a acesteia. Pe vatră .şi In j urul el, s·au găsit citeva
fragmente ceramlce, din specia grosleril., a culturii Starcevo·Crlş.
tO Ida Kutzlan, op. cit., p. 91 ; N. Ursulescu, Săpăturile arheologice din aşezarea Cri1 de
la Suceava , manuscris.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

EUGENIA POPUŞ.OI

1 12

8
1

3
Fig. 7

-

1

_,.,.1_..;���

o
._
.

/ www.palatulculturii.ro
Trestiana www.cimec.ro
: 1 . Mormintul
1 ; 2. Mormîntul 24 ; 3. Mormîntul 23.

..�

9

SAPATURILE DE LA

'\

TRES'IUANA

\

\
\

8

-

Cercetări Istorice

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

113

1 14

10

'EUGENIA POPU.ŞOI

(n anul 1 974, pe S. 68, la adlndmea de 0,97 m, In solul galben cu concrecţluni calca
roase, a fost descoperit un cuptor, relativ rotund, de dimensiuni reduse (0,70 m x 0,60 m).
Cuptorul avea bolta scobltil. In pil.mlnt. lnil.lţlmea cuptorului este de 0,15 m - 0,17 m. Baza şl
pere ţii lui au fost fiiţulţl. Ungă cuptor, spre est, a fost ldentlflcatil. o groapă, aproape rotundă,
cu dlamctrele de 1 ,:15 m x 1,55 m, a cil.rel bazil. n-a fost atlnsil., ajunglndu-se numai plnu la
adincimea de t ,85 m de la suprafaţa actualii. a solului datorită inflltrărU apel. G.-oapa porneşte
de la baza solului brun (nivelul 1 1 de loculre de alei) şl este legată de cuptor printr-un
mic canal (0,20 m lil.ţlme), care a servit, posibil, la scobirea, In solul galben calcaros, a cupto
rului (fig. 2/ 1). ln Interiorul cuptorului s-a gil.slt numai cenuşii şl clţlva cărbuni.
Dimensiunile reduse ale cuptorului şl modul Ingrijit In care se prezintă ne face să cre
dem că era folosit, probabil, la coptul piinii.
Ar mal fi de menţionat două alvcolil.ri ale solului, una la vest de t. . 1 şL.una la ves t
de L. :J, care au fost folosite pentru depozitarea resturilor ce nu mal prezlntau itlt.cres (oale
sparte, oase de animale, citeva aşchll dln silex etc.).
T_'n rltelc din piatră cioplită şi şlefuilă.

In Interiorul complexelor de loeulre din cele două niveluri, precum şi in spaţiul dintre
locuinţe, a fost gllslt un numeros material lltle, care prezintA o mare varietate de forme şi
utllltăţi.
"'erxistlnd diferenţe tlpologlce esenţiale şl ni ci In ceea ce priveşte materia primă folo•
sită, \'om prezenta Rlobal utllajul lltlc Intilnit. Un loc deosebit Il ocupă uneltele din piatră
cioplită, pentru confectionarea acestora utillzlndu-se diferite roei, aflate In wne mai apro
piate sau mal lndepărtate. �ilexul era <'el mal des folosit fiind apreciat pentru calităţile sale :
duritate mare, cllvaj perfect şi retuşare faclalăll .
In aşezarea de la Trestlana au fost folosite trei categorii de silex. Prima categoric, este
sllexul negru-fumurlu caracteristic carlerelor Prutulu113• A doua categorie, este silcxul de
culoare gălbui-cafenie din Platforma Prebalcanlcă13 şi cea de a treia categorie, silexul alb
transparent, in proporţie mal redusll, din zona Nistrului Mijlociu11•
Ob.sidiana, este cea de a doua ro<'il., ca frecvenţă, folositA de comunităţlle ambelor ni
peste 32% In L. 1
şl ceva mai redusA
veluri de_ la Trestiana (mal numeroasA In nivelul 1
In nivelul al I l-lea - 2 9 % I n L . 12, cea mal bogati locuinţA a nivelului superior).
-

-

Greutatea obţinerii silexulul şi obsldlanel au determinat locuitorii de la Trestlann să
folosească unele roci locale. Cel mal des au folosit gresla slllcloasil., din care lnsă n-au putut
obţine decit a�chll. De asemeni, la obţinerea unor lame s-a folosit marna şi opalitul.
Tipologie, remarcăm prezenţa frecventA a lamelor retuşate, trunchiate la unul sau la
ambele capete (fig. 9/3, 9, 1 1. 12, 14, 21, 25), răzultoare pe lame sau aşchii, cu partea activă
convexă (fig. 9/-1), lamc neretuşate (fig. 9/16, 22), lame cu scobltura retuşată (9/12) precum
şi un trapez (nivelul 1) cu capetele neparalele, retuşate de netă tradiţie tardenoislană.1•
N umărul mare de aşchii şi nuclee descoperite, ne lndreptăţesc sii arirmăm că aces 
tca erau produse pe loc, de către locuitorll colectivităţii de la "Trestlana".
O altă categoric de unelte sint topoarele şlefulte (In număr de 18) Intregi sau frag
mentare, pentru a căror confectlonare s-a folosit In general, marna bltumlnoasll11• Ca forme
se Intilnesc topoarele trapezoldale sau relativ trapezoldale (fig. 10/9, 1 1/1, ·1, 7) asemănătoare
celor descoperite la I.eţ 17, Suceavau, Balş .. Valea Părulul11 şi toporul calapod (flg. 11/3) de
tipul celui descoperit la Perlent2°,
-

1 1 Al . Păunescu, Evolutia uneltelor şi a armelor de piatrd cioplită descoperite pe teritoriul
Romaniei, Bucureşti, 1970, p. 8 3 .
1 2 Ibidem p . 84 .
18 Ibidem .
11 Ibidem .
16 Ibidem, p. 37, fig. 22/6 .
18 Determinarea rocll s-a efectuat In oadrul laboratorulul de geologie al Unlv. "Al. I. Cuza•
din Iaşi.
· -.
11 Eugenia Zaharia, op. cit., p. 15 , fig. 2/7 - 9 .
18 Eugenia Popuşoi, op. cit.
11 N . Ursulescu , op. cit.
! o M. Petrescu-Dimbovlţa, Materiale, 3, 1957, p. 73, fig . 2 - 3 , 13.
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ln seria uneltelor şlefulte, remarcăm ş i prezenţa a două dăltlţe (fig. 11/2) cu o faţă
uşor bombată, Iar cealaltă plată şi cu muchia şi Ulşul convexe. Ele sint obţinute din aceeaşi
rocă moale, marna, rare a determinat deteriorarea lor, In timpul folosirii.
l\lai sint de menţionat topoarele In curs de prelucrare (fig. 1 1/3), ceea ce Indică ră
şi această categorie de u n elte se executa In aşezarea de la "Trestlana " .
Tot inventarulul d i n piatră 1 s e Incorporează două rişniţe Intregi ş i mal multe frag
mente de formă ovală, cu dimensiuni mici şi mijlocii, descoperite in int eriorul sau In afax a
l o cuinţelor.

Obiectele de os .)i corn

Cu prilejul săpăturllor s-au recoltat G spatule, un lmpunglitor, o amule.t,ă şi o piesă
"
a eilrei u lilitatc nu a putut fi stabilită .

�patulele au fost realizate din omoplaţi (fig. 10/:l - 4) sau din oase lungi despicate (fig.
10/2, 8). Ele sint lustruite pe ambele feţe, mai puternic spre virf. Excepţie face un exemplar
descoperit in L. 12, lustruit In Intregime pe o faţli, iar pe cealaltă numai spre virf (fig. 10/2)�
lmpungătorul (L. 12), oval In secţiune, este executat dintr-o lamă de os, puternic lu
struit (fig. 10/1). El este asemănător unor excmplere descoperite in sud-estul Transllvanlci2 1
şi

in

Banat22.

Amuleta, descoperită In zona L . 12, este obţinută dintr-un colţ de mistreţ, şlefultă pe
ambele feţe. Piesa a fost prevlizutli. cu două perforaţll, fiind ruptă In dreptul celei de a doua.
Din corn de cerb, a fost găsită o singură unealtă care reprezintă o săpăligă (fig. 10/6).
Lungă de 13,4 cm ea prezintă o perforaţie circulară transversalli. VIrful piesei este puternic
lustruit şi ştirbit din cauza folosirii. Pe ceafă, prezintă urme de lovire care ne fac să credem
că avea o dublă utllltate.
Menţionăm faptul că nu cunoaştem, plnil In prezent, nici un exemplar asemlinlitor In
aria culturii Criş.

Ceramlca.
Inventarul cel mai numeros de la Trestlana Il constituie ceramlca, care prin tehnica
pastel, forme şi decor se asociază categoriilor ceramlce caracteristice culturii Star�evo-Crlş.
Astfel, In cele douli niveluri de la Trestlana, ceramlca poate fi lmpărţltă In trei categoril58 :.
specia grosi eră (A), specia semlflnă (B) şi specia fină (C) care cuprinde şi grupa ceramlcil pictate.
A) Ceramica grosieră. Lipsa unor elemente esenţiale care sA diferenţieze tehnic şi tip o 
logie ceramica grosleră, din cele două niveluri, ne impune prezentarea globală a acestei cate
gorii. Pasta are In compoziţie multii pleavă, paie tocate şi nisip. Arderea Incompletă face ca
pereţii vaselor să păstreze, In spărtură, u n miez de culoare neagră. Ambele suprafeţe s int cără
mizi! sau cenuşii-gălbui. Se Intilnesc şi exemplare cu suprafaţa exterioară gălbuie -cărămizie
şi cu cea Interioară (foarte bine netezltll.) cenuşie şi chiar neagră.
Categoria In discuţie utilizează citeva forme :

Vas ele borcan2\ de dimensiuni mari şi mijlocii, cu corpul bombat şi pere ţii groşi, cu gl
tul lnalt sau scund, cllindric şi rar uşor oblic spre Interior. Buza v aselor este dreaptă şi de ace
eaşi grosime cu gitul (fig. 12/10). Există lnsă şi buza subţiată (fig. 12/1, (\) sau tngroşată spre
margine. Fundul acestor vase este. de cele mal multe ori, masiv ca un soclu, avind aceeaşi gro
sime In spărtură (fig. 14/7, 8, 9, 1 0). Există şi funduri subţiate spre mijloc2•. Vasul butoi26,
de dimensiuni mari, cu pt!reţli groşi (2 - 3 cm), cu corpul puternic arcult şi cu un diametru mic
al gurii şi al fundului. Buza vaselor este uşor răsfrintă spre exterior, iar fundul masiv.
D ecorul prezent pe vase este realizat prin tehnica lmpresiunllor, a proerninenţelor şi
mai rar a indziilor. lmpresiunile executate cu unghia, rezervind pe margine pasta, sint dis
puse pe tot corpul vasului sau numai In anumite regiuni ale acestuia. Adincit urile sint izolate,

cit.,

21 Eugenia Zaharia, op. cit., p. 1 6 .
2 2 N . Lazarovlcl, op. cit. , p. 6, fig. 3/16, 29, 4 0 .
2 3 Eugen Comşa, Aluta , 1970, 1 , p . 36.
2 4 M. Petrescu-Dimbovlţa, op. cit., p. 69 ; Eugen Comşa, op. cit. p . 36 ; N . Vlassa,
p. 20 ; Gh. L azarovici, op. cit., p. 1 1 .
25 Eugen Comşa, op." cit., p . 36.
2 6 lda Kutzlan, op. cit., pl. 4/4 ; pl. 20/1 - 5 ; Gh. Lazarovici, op. cit., p. 6 .
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in şiruri duble, "in spic" etc. H ar intilnit neasoclat, decorul prin prolemlnenţe este format din
briuri alveolate, aplicate după modelarea perete_lui vasului (fig. 12/4). Se lnttlnesc şi proeml
nenţele perforate. Cel mal frecvent se foloseşte asocierea dccorulut din impreSiunl cu proemi
nente eonlc� sau plate (fig. 12/10), ori lmpresluni asociate cu briuri alveolate, dlsiiuse In formă
de potcoavă sau· In z.lg-zag. De asemenea, este prezentă asocierea lmprPsiunl-lnclzJ.I (fig. 12/9) .
Frecvent se lntilneştc şi barbotlna, . aplicat ă pc toată suprafaţa vasului sau rez�ind gttul,
care este slipuit şi lustruit. M area cantitate de ceramică grosleră, lntllnită In cele mal multe
aşezări Starcevo-Crlş, ne face să renunţăm la analogii.
B. Cera m ica semifint'i, canicterlzată prin vase cu pereţii subţiri, modelaţl dintr-o pastil.
mai lngrijită, eu pleavă puţină In compoziţie_. ln schimb, In compoziţia acestel.ţategorli cera
mice se intilneşte mal mult nisipul. ln rupturii.· păstrează un miez, uneori foarte IÎlgult';' Qe cu
loare neagră. Vasele sint gălbui-cărămizi! şi cenuşii, pc ambele feţe sau numai la exterlot, In·
teriorul fiind, frecvent, cenuşiu lncWs.

ln nivelul 1, se Intilnesc : 11asele borcan, de dlmensuni mijlocii şi miel, cu pereţii subţiri
şi suprafeţele netezit e. Unele exemplare au fost chiar slipulte şi uşor lustruite. V asele cu gitul
cilindric, adesea mal scund şi mal rar Inalt, cu buza de aceeaşi grosime cu peretele vasului,
foarte rar ingroşatli şi uşor evazată spre exterior. Fundul lor este mai puţin masiv, plat, In ge
nere de aceeaşi grosime cu toată suprafaţa, rar subţiindu-se spre mijloc. Decorul vaselor se
compune din mici proeminente conlce, dispuse, cite una sau cite două, pe umărul v asului şi
din mici proeminente perforate orizontal.

Strachina sem isferică este rar lntllniUi.. Un exemplar, găsit In groapa din Interiorul L. 3.
are peretele de aceeaşi grosime pe toată lnălţlmea şi fundul plat. Strachina are culoarea giU·
bule, este slipultil. dar nalustrultil. şi prezintă pe corp un decor de linii incizate, in zig-zag, dis·
puse vertical. Aceeaşi formă se lntllneşte şi la BeşenoYa· Veche21•
Cupa semisferică este modelată dintr-o pastă cu puţină pleavA In compoziţie, cu pereţii
ingrijit modclaţl, sllpuiţi şi uşor Iustrulţi. D eosebit este un fragment de cupă care prezintă p e
corp, In partea Inferioară un decor din trei caneluri dispuse orizontal (fig. 1 5/5) .
.\' iPelul al 11 -lea, prezintă următoarele forme :

Vasul borcan are umărul pronunţat, culoarea gll.lbuie-cărămlzle şi uneori cenuşie. Pereţii
v aselor sint subţiri, doar spre fund prezintă o uşoară lngroşare. Gitul cillndric este de cele mal
multe ori s cund, cu buza de aceeaşi grosime ori uşor subţlată (dinspre Interior sau exterior).
Fundul vaselor-borcan este plat, mai puţin masiv ca In categoria A.
D ecorul vaselor se compune din impresiuni, proeminente şi inclzii. Elementele decorului
din impresluni cu unghia, simple sau duble, "In spic" precum şi a proemlnenţelor, riu diferă
de a c elea lntllnitc in grupa A. Se remarcă lnsă Inmultirea elementelor inclzate In zig-zag (fig.
1 4/2) şi a reţelei incizate. Deosebite ni se par şi elementele de decor formate din linii incizate
adinci şi late care, prin dispunerea în unghiuri haşurate şl ln zigzag amintesc decorul de pe va·
sele Vini:a de la Verblcioara28• Pe partea superioară a unui vas, intilnim un decor inclzat, dis
pus In registre, compus din benzi verticale in zigzag, benzi de spirale (formate din linii frlnte)
şi benzi de unghiuri succesive cu virful In sus (fig. 12/7). In fine, se remarcă un fragment de
vas-borcan, care poartă un decor format din benzi verticale de gropiţe dreptunghlulare Inter
calate de cîte două linii lncizate, adinci şi late (fig. 12/8).
Castronu/ este reprezentat de un singur exemplar descoperit In L. 5 (fig. 15/14). Vasul
de culoare cenuşie, arc umărul proieminent şi corpul tronconic. Buza este uşor lngroşată şi
rAsfrlntă spre exterior şi fundul plat. Pe umăr, vasul are o toartă orizontal-prelungă, perforată
vortical în două locuri. Toarta este flan cată de cite un buton aplatizat. Folosit drept capac
pe ntru un vas de provizie, castronului de la T1 estiana, nu are plnă In prezent, cores
pondenţe In aria complexului Starl"· evo-Criş.
Străchinile, cu partea inferioară orizontală28 (fig. 13/10), modelate dintr-o pastă mai
bună, au partea superioară aproape verticală şi buza uşor evazată spre exterior. Culoarea lor
este c e nuşie pe ambele feţe.
f:. Cernmica f ină, ocupă u n loc important, numeric şi tipologie, In aşezarea de la
T r <' s t l un a .
2 7 Gh. Lazarovici, op. cit., p. 3, fig.
2 8 D . Bl'rclu, Contribuţii la problemele
Bucureşti, 1 9 6 1 , p. 3 1 , fig. 3/4 .
n

M . Nlca, SC l V,

22, 1971, 4,

p.

7/11 .
nco/iticului tn România fn lumina noilor cercetl1ri,

551,

fig.

3 - 5, 12 .
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Pasta din care sint modelate vasele acestei specii, in ambell' nivele, este obţinută dintr-un
lut foarte fin, avind sa .qegresant nisipul, cu granula foarte fină, şi rar pleava30: In cea mai
mare măsurA InsA, palitllf'-etestei categorii nu conţine nici un ingredient in compoziţl�, manleri
cunoscutii. frecvent In arta culturii Starl:evo-Criş. 1n spărtură, peretele vasului păstrează un
miez foarte subţire de euloare :'neagră, In timp re supafeţele slipulte şi bine lustruite, prezintă
o gan·ă foarte largă de n uanţe; de la gillbui la rilrămiziu şi roşu şi de la cenuşiu la negru. Cu
loarE'a gălbui-roşiatică de pe unele vase, poate fi dată şi de degradarea culorii roşii, aplica t ă ca
fond pictural, ca urmare a acţiunii mediului In care s-a păstrat. Acest fenomen poate fi urmilrit
pe un fragment de cupă, cu picior Inalt, descoperit in L. 3 (fig. 1 7/1).
D acă din punct de vedere al pastel diferenţele Intre cele două niveluri sint foarte mici
şi aceasta dacă luăm în consideraţie frecvenţa mal micii. a ceramlcll cenuşii şi negre in nivelul
1 faţ ă de nivelul al I l-lea, formele vaselor şi decorul acestora impun o discuţie separată.
Formele de vase intllnite In nivelul 1 .
Străchinile tronconice81 (fig. 15/12), gilsite I n număr destul de mare, sint d e dimensiuni
mijlocii şi mari. Ele au peretele oblic, uşor arcuit in partea superioară, avind in genere aceeaşi
grosime pe toată înălţimea sa. Rar buza este sub patA sau ingroşatii. Străchinile tronconice au
fundul Inelar sau sint prevăzute eu picior inall. Culoarea lor este cenuşie-gălbuic. Unele exemplare reprezintă elemente de pictură.
Străchinile bitronconicea2, de dimensiuni mijlocii, sint de culoare giilbule şi mai rar ce
nuşie sau neagră. Caracteristic pentru aceste vase este bitronconismul slab, trecerea de la partea
Inferioară la cea superioară fAclndu-sc lin. Buza lor este dreaptă şi de aceeaşi grosime cu pere
tele vasului. Mal adesea se intilnesc exemplarele de străchini cu buza uşor evazată spre exterior.
Cupele bitronconice33 sint modelate din aceeaşi pastil şi au aceleaşi nuanţe ca şi străchinile.
Spre deosebire lnsă de străchini, cupele sint de dimensiuni mal miel dar există cupe cu partea
superioară mal dezvoltată decit partea Inferioară, căpătlnd forma de pahar (fig. 15/13). Există şi
exemplare care au cele două părţi ale corpului aproximativ egale. Buza cupelor are aceeaşi
grosime cu peretele vasului sau este lngroşată şi uşor evazată spre extl'rior. Cupele au picior
Inalt sau fund Inelar. Remarcăm faptul că şi cupele bitronconice prezintă o trecere lină de la
partea Inferioară la cea superioară. Unele exemplare de cupe bitronconlcc sint pictate.
Caslroanele bitroncon ice34, găsite intr-un număr mal mic ca celelalte vase bltronconice,
se detaşează prin lărgime şi adincime mult mai mare. Castroanele au peretele de aceeaşi grosime
pe toată lnălţimea şi buza dreaptă sau uşor evazatA spre exterior. Fundul lor este plat sau inelar.
Altăraşele de cult au fost semnalate numai In primul nivel, şi aici Intr-un număr redus
(2 plcloruşe). Picioruşele sint modelate din pastă fină, au culoarea gălbuie şi au fost slipuite şi
lustruite. Ele sint arcuite, ovalc in secţiune, cu şănţuire mediană, longitudinală (fig. 1 8/7).
Unul dintre picioruşc păstrează baza vasului. Altăraşe asemănătoare s-au găsit In nivelul al
doilea de la Leţ3>, ele fiind semnalate şi In Iu goslavia şi Ungaria.
In afara formelor prezentate, remarcăm existenţa cîtorva fragmente de picioare Inalte,
de formă cilindrică, uşor tronconică, lobate şl chiar un exemplar "mosor". Piciorul "mosor"
este acoperit, pe toată suprafaţa, cu o culoare roşie aplicată inainte de ardere. Dealtfel, pe unele
dintre exemplarele descoperite, se lntllneştc şi pictura.
.
D crorul ceramidi fine, din primul nivel, rar intilnit, se compune din llnil lnclzate In zigzag,
mici proeminente şi elemente picturale.
In cel de-al doil!'a nivel, se Intilnesc forme de vase care continuă evoluţia celor lntllnite
In nivel J, dar şi alte forme incxistente, sau foarte puţin sesizabile in nivelul anterior.
Străchinile tronconice, găsite in număr mare, au perete!<· de at·eeaşi grosime pe toată
1 nălţimea sa (fig. 1 3/5). Există lnsă şi exemplare cu o uşoară suh\iere (fig. 15/12) sau lngroşare
(fig. 15/8) a marginii superioare. Spre deosebire de nivelul I, remar�ăm la unele exemplare o
arcuire, mai pronunţată in partea superioară (fig. l :l/ 1 1 ; fig. 1 5/6) şi chiar a unor exemplare a
căror parte superioară capătă o poziţie verlicală, printr-o arcuire pu ternică (fig. 15/2). Stră
chinile tronconice sint prevăzute cu picior inalt ori scund sau au fundul inl'lar şi plat. Ele sint
.

·

30 Eug. Zaharia, op. cit . , p. 1 8 ; Eug. Comşa, A cla Arch Carpathica, 1 , 1959, 2·, p. 179 ;
N. Vlassa, op. cit., p. 1 9 ; Gh. Lazarovici, op. cit . , p. 14.
31 Eugenia Zaharia, o p . c i t . , p. 20 , fig. 7/1 - 3, 1 1 - 17 .
32 Ibidem , p. 20- 22, fig. 4/ 1 - 3 ; Gh. Lazarovici, op. cit., p. 1 1 ; idem, Actalii N , 8 , 197 1 ,
p . 4 10, fig. 3 ; Ida Kutzian, op. cit., p . 53.
33 Eug. Zaharia, op. cit., p. 20 - 22 .
34 Eugen Comşa, A luta, 1, 1970 , p. 36, p l . 1/17, 1 8 .
3 5 Eug. Zaharia, op. cit., p . 34, fig. 7/18, 19.
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17 - Trestiana. Ceramică pictată (nivelul 1 şi II).
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Fig. 1 8 - Trestiana. 1-5. Ceramică din M. 30 ; 6. Idol antropomorf ; 7. Fragment din
altăraş ; 8. Spatulă din os ; 9. Vas.
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de culoare gălbuie cărămizie şi cenuşie. Foarte rar sint acoperite cu o culoare roşie. Cele mai
multe analogii pentru această formă se găsrsc In aşezarea de la Leţ38•
Slrăcl!inile bilronconice, prezintă două variate : străchinile cu un bitronconism slab şi
străchinile cu un bitronconism puternic pronunţat.
Prima variantă prezintă o trecere lină de la partra inferioară la rea superioară. Peretele
are aceeaşi grosime pe Intreaga inălţime. Buza este dreaptă sau uşor entzată spre exterior.
Fundul străchinllor este plat, inelar sau cu un pidor scund.
Cea de a doua variantă, nescslzată In nivelul 1, pre:r.intă o tr••crrc bruscă de la partea
Inferioară la cea superioară, formind un unghi (fig. 1 3/7, 8, 9, 1 6). CarC'narca puternică se reali
zează, uneori, prin lngroşarea peretelui vasului la exterior. Se remarcă de �emeni, o mai pro
nunţată dezvoltarC'a a părţii inferioare a corpului, care prezintă şi o îngroşare mai"tJare. Buza
vaselor este evazată spre exterior, avind acl'eaşl grosime cu peretele, uşor subţiată sau lngro
şati'l. Fundul strărhinilor este plat sau inelar. Cele mai multe exemplare din această variantă
au o culoare cenuşie, mai rar neagră sau cenuşie gălbuie. Prezenţa acestei forme este semnalată
In aşezări aparţinînd fazei a IV a eulturii Star�evo-Criş37•
Cupele bilronconice (fig. 1 5/3, 7), de culoare gălbuie-cărămizle şi cenuşie neagră, mode
late dintr-o pastă foarte fină, au fost găsite în număr mare. Remarcăm prezenţa cupelor cu
partea inferioară şi cea superioară aproape egale şi a cupelor cu partea inferioară mai dezvol
tată. Buza cupelor este dreaptă sau uşor evazată spre exterior, avînd aceeaşi grosime cu pere
tele sau fiind uşor subţiată. Ele sint prevăzute cu fund inelar, plat sau cu picior Inalt, uneori
lobat. Cupe asemănătoare apar mai ales la L eţ38, Beşenova Veche39, precum şi Intr-o serie de
aşezări Star�evo tlrziito.
Caslroanele biiFonconice, destul de numeroase, sint modela te dintr-o pastă de bună calitate cu
pereţii lustrui ţi, de culoare cenuşle-gălbuie. Bitronconismul castroanelor este uneori mai slab, alte
ori puternic. \'asele sint largi şi adinci, au pereţii subţiri şi buza de aceeaşi grosime cu peretele sau
puţin ingroşatii, dreaptă sau puţin evazată spre exterior. Fundul lor este plat sau inelar. Forme
asemănătoare s-au găsit şi in aşezărlle de Ia Suceava'l, HărmanH, Leţ43, Beşenova Veche44 .
I n nivelul al I l-lea, au fost găsite şi un număr destul de mare de picioare de vase mal
Inalte sau mai scunde, care păstrează, de cele mal multe ori, baza vaselor. Forma lor este uşor
tronronlră (fig. 13/19), Iobată (in număr mai mic) şi forma ,.mosor" scund fig. 1 3/14). Piciorul
,.mosor", destul de rar Ia Trestiana (două exemplare), fărli a ajunge la z\"eltcţca celui de la Leţ'",
este menţionat şi in aşezarea de la Suceavau, in cea de Ia HărmanH şi in zone mal indep4rtate
cuprinse In aria acestui vast complex cultural48•
D ecorul existent pe ceramica fină din cel de al I l-lea nivel, se compune din incizii In
zig-zag sau In reţea şi din proeminenţe dispuse pe carenarea vaselor (fig. t :�/8).
Ceramica pictată, se intilneşte In ambele niveluri de la Trcstlana. Luind In consideraţie
numărul mic al locuinţelor din primul nivel, remarcăm o frecvenţă mal mare a ceramicli pictate
decit In nivelul al I l-lea.
�lvelul 1 prezintă pictura pe două forme : străchinile tronconlce şi cupele bitronconlce
cu picior Inalt. Elementele picturale , cu negru sau brun şi foarte rar cu alb, sint aplicate pe un
fond roşu, special pregătit sau direct pe fondul gălbui al vasului. Aplicarea picturii se făcea
Inainte de arderea vaselor.
Pe fructlcre, se intîln ·se motivele din cite două şi trei semicercuri concentrice, de culoare
neagră sau brună4B (fig. 17/7, 8), dispuse sub buza vaselor.
•

37 Gh. Lazarovici, ActaMN, 8, 1 971, p. 4 10, fig. 3/A, 2, 3 , 5 - 8 ; Eug. Zaharia, op. cit.,

36 Ibidem, p. 24.

p. 24, fig. 6/11 , 12.
38 Eug. Zaharia, op. cii., p. 20 ; N. Vlassa, op. cit., p. 20.
311 Gh. I.azaro,· icl, A ciMJI,;, 6, 1969, p. 1 1 .
4 o St. Dimitrjevic, Slarl!evai:ka Kultura, 1 968, p . 13 .
.u :--.: . l"rsulPscu, op. cit.
42 Eug. Comşa. op. cit., p. 36- 38.
43 Eug. Zaharia. op. cit . fig. 5 / 12 .
H (;h. T .azarovid. Acto.HN, 6, 1 969, p. 1 1 .
4 5 Hugeni:t Zaharia, S C J V , 1 5 , 19!:4 , 1, p :MI - 30, fig. 8/9.
'0 N. Ursulesc u , op. cit.
4 7 Eug. Comşa, Alula, 1, 1970, p . 39.
4 8 Gh . Lazarov!ci, AclaMN, 8, 1971, fig. 3/10.
4 D Eu g. Zaharia, Dacia, N.S., VI, 1 962, fig. 10/9 ; fig. 12/8.
.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

25

SAPATURILE DE LA TRES'IliANA

Pe un fragment de strachină, motivele pictate sint aplicate atit pe faţa exterioară cit
şi pe cea lnterloară•o (fig. 17/9).
Pe cupele bltronconlce, motivele picturale sint mal variate. Un fragment de cupă pre·
zlntă, sub buză, o bandă formală din unghiuri, cu virful In jos şi cu cite un triunghi mic in
Interior (fig. 17/6), decor Intilnit şi la L eţ11 .
Pe un alt fragment de cupă, banda decorativă este formată din miel trlunghluri şi frag
mente de arcuri Intercalate cu clrUge splrallce (fig. 17/1). Aceleaşi ctrllge splraUce sint obţinute,
pe un alt fragment, prin rezervarea tondulul roşu, ca şi ace!ea lntllnlt.e tn unele aşezări din Tran
sllvanla52 şi Banat13• Motivul benzilor negre In zig-zag, Intilnit Ia Leţ54, apare şi pe un fragment
ceramlc de Ia Trestlana. Mal semnalăm partea InferioarA a unei cupe, care prezintă un mănunchi
de Unii Inguste de culoare neagră, alternlnd cu Unii de culoare albă.
Picioarele, tronconlce sau ovPle, prezintă motive pictate cu negru, formate din un ghiuri
succesive sau lmbucate (llg. 17/1, 1 a) şi din linii verticale (fig. 17/6).
Nivelul al I T-lea, a dat o cantitate mal miel de ceramlcl pictatA (avind In vedere nu•
mărul mare al locuinţelor) decit primul nivel. Se pictează cu negru sau cu brun pe fondul gălbu i
bine lustruit al vasului sau pe un fond de culoare roşie. Pictura cu alb lipseşte cu deslh·trşire.
Forma de vas pe care se apUcă pictura este cupa bitronconlcă şi foarte rar strarhina tron
conlcă.
Un fragment de cupă, prezintă sub buză o bandă orizontală de culoare neagră, care
rezervă, d.ln fondul roşu al vasului, clrllge splralice. Pe corp prezintă, in trei registre care
Impart proporţional vasul, cite două benzi late care flanchează două benzi de reţea, despărţite la
rindul lor, de o linie subţire, toate de culoare neagră (fig. 17/2).
Un alt fragment prezintă sub buză aceleaşi cirlige spirallce, rezervate di n fondul vasului,
ca şi precedentul. Pe corp lnsli., prezintă o bandă verticală cu aceleaşi clrlige spiralice rezervate.
Un al treilea fragment are sub buză, aceleaşi motive, iar pe corp, linii late verticale de
culoare neagră.
Străchinile tronconlce sint foarte rar pictate. Se remarcă lipsa cu desăvlrşire a motivelor
decorative, prezente pe aceeaşi formă din nivelul I.
Ctteva picioare Inalte de vase au un decor format d.ln unghiuri succesive dispuse vertic a l
(fig. 17/2), sau din linii verticale late sau Inguste.

P lastica
Deşi Intens cercetată, aşezarea de la Trestlana a dat doar un fragment de Idol antropo·
morf şi unul zoomorf.
Flgurlna antropomorfA (fig.18/6), descoperită In L. 3, se IncadreazA In rindul Idolilor
I n formA de coloanA, cu gitul lung şi faţa redată printr-o proeminenţă - nasul şi două lmpun
sături - ochii. Se remarcă redarea părului prin incizll verticale, In zig zag. Unele analogii se
Intilnesc In Banat&& şi In Iugoslavia18•
Fragmentului de Idol zoomorf il lipsesc picioarele şi capul fapt care nu ne permite să
stab ilim animalul pe care-I reprezintA.

Mormintele
Luind In consideraţie Inventarul existent, s-a putut stabili că 5 morminte aparţineau
comunităţilor neolltlce Starcevo-Crlş din aşezare, 5 morminte aparţineau culturii
Noua, 3
Hallstattulul şi unul migraţlllor. Restul de morminte (pinii la 38), neconţlnlnd nici un fel de
I nventar nu ne-au permis Incadrarea lor cronologică.
Mormintele culturii Starcevo-Criş.
M. 667, (fig. 6/1), adult, descoperit tn Imediata apropiere a L. 2 circa 0,20 m. est de aceasta ,
la adincimea de 0,25 m, In solul galben. Scheletul, prost conservat, avea o poziţie chircită,

(0.

50 Man\era plctăril vaselor pe ambele feţe se intilneştc numai i n mvelul I de la Trestlana
5 l Eug. Z ahar1a, op. cit., flg 12/3.
51 Ibidem, fig. 12/9.
53 Gh. L azarovici, Acta MN, 6, 1969, p. 14, fig. 9/ 1 - 2.
14 Eug. Zaharia, op. cit., fig. 10/10.
ss Gh. L azarovici, op. cit., p. 18, fig. 10/1 - 2 .
u J . Nandriş, Man, 5, 1 970, 2 , p. 209, fig. 1
57 Scheletul a fost determinat antropologie ca apartinind tipului medltcranoid graei!.
Necrasov, Ann. Romm. A nthrop., 1965, I I . p. 9 ; O. Necrasov şi Serafina Antoniu, Contri·

buJii la studiul antropologie al populatiilor vechi care au trăit in trecut ln zona oraşului Birlad
("Trestiana8), comunicare susţinută la sesiunea jubiliară din nov. 1974, Blrlad (sub tipar�
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c u miinile puternic indoitc, aduse sub bărbie. Mortul a fost aşezat cu capul spre nord58,
culcat pe partea stingă şi privirea spre est. Ceafa mortului se sprijinea pe un fragment ceramlc,
provenit din partea Inferioară a unul vas mare de provizie.
M. 9 (fig. 6/2) a fost descoperit In apropierea L . 1, spre nord, la adincimea de 0,65 m, In
aolul galben cu concreţiunl calcaroase. Scheletul, In poziţie chircltă, avea mina dreaptă indoltl
apre cotul miinii stingi, far mina stingă lntinsii. pe Ungă corp. Craniul, sfărmat, era lmprăştiat
de rozii.toare. Mortul a fost aşezat cu capul spre nord, culcat pe partea stingă, cu privirea spre
est. In spatele mortului şi sub el, s-au găsit multe fragmente ceramice Stari: evo-Crlş.
Al. 18, adult, a fost descoperit la adincimea de 0,57 m, In stratul galben cu concentraţll
calcaroase. Mortul, chirclt moderat, a fost culcat pe partea stingii., avind capul sw-e est. LingA
umărul sting, s-a găsit o piatră de dimensiuni mici. Pe sl·helct şi sub acesta au fost găsite frag,
'·
mente ceramicc de facturi!. Stari:cvo-Crlş.
M . •10 (fig. 6/3), adult, a fost descoperit la adincimea de 0,50 m, In solul galben. Mor
m i ntul se afla Ia circa 4 m vest de L. 12. Scheletul, prost conservat, avea o poziţie chircltA,
fUnd �ezat pe partea dreaptă, cu privirea spre est şi cu capul orientat spre sud. Sub cap s-au
găsit fragmente ceramlcc. Partea superioară a mortului era acoperită cu fragmente ceramice
provenite de la vase (fig. 18/1, 3, 4) similare celor găsite In complexele Criş din aşezare. La spate,
Ia circa 20 cm, In dreptul bazinului au fost găsite jumătăţi de vas (fig. 18/2, 5) care acopereau
restul de ofrandă.
M. J :!, (fig. 3 /3) a fost descoperit la adincimea de 0,70 m, In solul galben. Din schelet
s-au păstrat craniul şi fragmente ale oaselor miinilor ; capul orientat spre sud. Mortul era aco
perit cu fragmente ceramice Crlş de la vase mari de provizie. Fragmente de aceeaşi factură
s-au găsit şi sub cap. Starea extremă de degradare a ceramicii nu ne-a permis reconstituirea
nici unul profil. Acoperirea parţială a corpului mortului, a fost semnalată şl ln alte descoperiri
aparţinlnd acestui complex cultural. Remarcăm faptul că, la Valea Lupului, In mormintul dublu
de lnhumaţie, scheletele erau acoperite, In partea superioară, cu mai multt> fragmente eera-,
mlce�•. far la Leţ, scheletului unui copil avea faţa acoperită cu l'ioburl Crlş10•
Morminte aparţlnlnd culturii Noua.

M. 1 (fig. 7/1), adult, descoperit la adincimea de 0,35 m, suprapunea V. t. Scheletul
In poziţie chircită, culcat pe partea stingă, avea capul orientat spre est. In dreptul miinilor, a
fost găsit un vas (fig. 1 fl/2).
M . 23 (fig. 7/3), adult, a fost descoperit la adincimea de 0,43 m, In solul galben cu con
creţiunl calcaroase. Mortul, In poziţie chircită cu miinile sub bărbie, a fost culcat pe partea
dreaptă şi orientat cu capul spre est. Llngii. coate a fost găsit un vas (fig. 19/4).
M. 24 (fig. 7/2), adult, a fost descoperit la adincimea de 0,43 m, In solul galben cu con
creţi uni calcaroase. Scheletul bine păstrat, se afla In poziţie chlrcltll., culcat pe partea stingă
fi capul orientat spre sud. Pe miini a fost găsit un vas (fig. 19/1), iar sub acesta citeva oase
foarte sf ărlmlcioase.
M. 35 (fig. 3/2), adult, a fost descoperit la adincimea de 0,35 m, la baza solului cafeniu.
Scheletul, In poziţie chlrcită, culcat pe partea stingii., şi orientat cu capul spre sud, se păstrează
foarte prost. In dreptul capului au fost găsite trei vase - două In faţă şi unul la ceafă (fig. 1 9/3).
Vasele descopeFite In mormintele lncadrate de noi la cultura Noua, prin pastă, formă şl
decor, lşl găsesc similitudini In aşezărlle de Ia Truşeşti81, Hoghiz-Ugra62, Teiuş63 etc.
Mormintele hallstattiene.

M. 1 416 (fig. 8/1), adult, a fost descoperit la adincimea de 0,60 m . in solul galben cu con
creţlunl calcaroase. Scheletul, in poziţie lntinsă, avea mina dreaptă pe bazin, far mina stingă
&l ln aşezarea de la Trestlana, mormintele nu au aceeaşi orientare ,. Cu capul spre nord
este orientat şi mormintul de la Sf. Gheorghe-Bedehaza (Materiale, I I, 195 6, p. 17, fig. 8).
&e

2. 195 1, 1, p. 65.

Eug. Comş a , ln

Omagiu lui C. Daicov'iciu,

Bucureşti,

1960,

85 ;

Ion Nestor,

SCJ V,

1. Nestor, Materiale, 1 1 1 , 1957, p. 62 ; Eug. Comşa, ln Omagiu lui C. Daicoviciu, p. 85.
M . Petrescu-Dimboviţa, SCJ V, 3, 1952, p. 78 ; Adrian C. Fiorescu, SCJ V, 5, 1954,
p. 22.
11 K. Horedt, Materiale
, 1, 1953, p. 802 şi urm.
10

11

1 - 2.

p.

ea

Ibidem.

" Eug. Popuşol,

Carpica, 1969,

p.

87- 92.
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Trestiana : vase din morminte.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

EUGElNI'A

132

POPUŞOf

nn r l l �prc biirbir şi n:mitrl sH\rn·ut. Orilnt :rt l'U capul spre sud. Inventarul mormlntulul
c o m pun e a d i 11t r-o c a 11 ă cu torţi supnrină) \ ut e , do u ă fibulc cu placa piciorului in formă de
"scut brotic'· şi o fusaioli'r.
111 . 2G (fig. :Jj l ), adult, descoperit la ad!ncinll'a de 0,65 m, In solul galb('n cu concreţiu•l
nrlraro m r . Sdwletu l , in poziţie l n t i m ii ru m i n a stinţă pc bazin, era orl('ntat cu capul spre sud.
1 ' 1• piept s-a � ăsit o fil;ulă tu pi a r a in f01 n ă d r snrt b c ot lc.

a<hr�ii

S!'

Jll . :2S adult, d<·s<·operlt la a d lncl m (' a d<' 0,65 m, in solul galben c u concreţlunl calcaroase

s-a păstrat foarte

1 9/5).

prost. Poziţia intlnsă, cu capul orkntat spre sud. La cap s-a găsit un

vas

(fig.

\'asele d e scoperite In mormintele hallstattlene de la Trestlana, prin pastă şi formă tşl
găsesc similitudini la Bl rseşt l86 , in timp ce flbulele cu scut b('otlc se alătură celor deseopertte
1a Balta \'l·rdc şi Gogoşu88, Ferl gile81 şi G las ln ace8 •
•

Epoca mi graţiilor

Acestei etap!' li atribu im un singur mormint (M. 33), determinat ca atare pe baza studiu·
lui antropologlc 8 9, mormintu l neconţlnlnd nici un element de inventar. Scheletul In poziţie
lntinsă, cu braţ e le lntlnse pe llngă corp, a fost aşezat cu capul spre est. Mortul se afla la adincimea
de 0,65

m,

in solul gnlhcn cu <·oncreţiuni callaroase (fig. 8J2) .
..

..

..

Antlciplnd asupra rezultatelor pe care le vom prez<'nta Integral In monografia aşezării,
după <'puizarea siipăturllor şi prelucrarea intregului material din cele două niveluri de la Trestlana,
put!'m face cil!�va observaţii.
Existenţa celor două niveluri de locuire de aici a putut fi stabilită, aşa cum reiese din cele
arătate mal sus, atit pe baza sistemelor de construcţie (s( m!bordel e, In primul nivel şi locuinţe
de suprafaţă In cel de al I l·lea nivel), cit şi a materialului arheologic rezultat.
D<•şi asupra lnventarului nu puh n1 st ărui pna mult, totuşi studiul sumar, cu precădere
a ce ramicll, ne permite să deosebim două rtap<' In dezvoltarea culturii, din cuprinsul aşezării
de la Trestlnna.
P rima etapă, pe care o stabilim prin ansamblul materialului ceramlc In Interiorul căruia
distingem formele străchinllor şi cupelor bitronconice cu picior Inalt, simplu sau lobat şi .,mosor"
a str11chlnllor tronconice şi semisferice, a altăraşelor cu patru picioare, pe de o parte, Iar pe de
altă parte, prin specia fină roşie-cărămizie, neagră sau cenuşi e (mal rar), bine lustruită, precum
şi grupa ce ramlcll pictate (motive g<"ometrlce brunc, negre sau albe şi u neori rezervate din fondul
vasului), cu analogii concludente In sud-estul TransilvanleF8 şl ln Banat71, poate fl fixată crono·
lot:,'ic la sfirşitul fazei a I I I-a a culturii Starl'evo - Criş (Vl. Mllojcic)72•
tn ceea ce priveşte etapa a I l-a are drept caracteristici : Inmultirea ceramicll dintr-o
pastă cu nisip şi pictricele in compoziţie ; Imputinarea speciei ceramlcll fine ; dispariţia unor
forme prezente in primul nivel (strachlna scmlsferlcă) şl apariţia străcblnllor cu un bltroconism
accentuat ; dispariţia totală a elementelor picturale albe şl inenţlnerea picturii cu negru sau
bru n, pe fondul roşu (de cele mal multe ori motivele f ii nd rezervate din fondul vasului). Remar·
l· ăm faptul că pentru Intreg repertoriul l'eramlc din acest nivel, Intilni m analogii abundente In
unele aşezări din Moldova73, Transllvania74 şi Banat7• apartinind etapei tirzii a culturii Starcevo·
Criş, fapt care ne permite flxnnoa acestui orizont in faza a IV·a a culturii Star�evo (V I . Mllojcic) .
es

s. l\f ori n tz , Materiale,

V, p. 355.
şi Eug. Comşa, Materiale, I I , 1 956, p. 266.
Vulpe , N ecropola hallstattiană de la Ferigile, Bucureşti, 1967, p. 20.
A . Bent!c şi B. Covăc, Glasinac, 2, pl. 25/1- 3.
O lga c. Necrasov ş i Sera fl na Antonlu, comunicarea amintită.
E u g . Zaharia, Dacia, N. s., V I, 19 62, cu precădere In nivelurile I şi I I .
Gh. Lazarovici , ActaMN , V I , 1969, p. 22.
V I . Mllojcic, Chronologie der Jiingeren Steinzeil Mittel-und Siidosteuropas, Berlin, 1949.

ee D. Berclu
e? A lex·andru
ea

u

71

10

72
p. 38 , 74 .

?a M. Petrescu- D t m bovi ţ a , Acta ArchHung,
1 • Eu ge ni a Zaharia, op,. cit. , p. 24-26.
76 G h . La zarovici , op. cit., p . 22-23 ; ldem,

9; 1 958, 1 - 4 , p . 55.
ActaMN , 8 , 1971, p. 409
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O altA problemă lmportanlli. pe c ore o ridică aşezarea de la Trestiana l'ste cea a aspel'lulul
pe care-I prezintă.
Procedlnd prin asociere şi excludere, remarcăm caraderul unitar al materialului arheolo11,1c
de alei, cu acela Intilnit In sud-estul Transilvaniei şi Banat şi unele diferen ţe earc pot fi sesizate
Intre aceasta şi aşezli.rile din nordul Moldove178• Credem că ne aflăm In faţa a două a�peclt' ale
aceleeaşl culturi In ::\-l oldova : unul care păstrează mai multl' elemente starce,·iene (l'l'ramka
finA, ceramlca pictată, străchinile şi cupele cu picior Inalt), rare sau lnexistentc In aşezările din
nordul Moldovei, unde elementele Crlş, sint mal evidente, cum ar fi, de exemplu ''aselc cu mal
multe plcloruşe77, inexlstente in Trestlana.
Asupra ritului de lnmormlntare78, practicat de ncoliticil de la Trcstlana, remarcăm fă
In toate cazurile este lnhumaţla In poziţie chlrcltă, in Interiorul aşezării, In imediata apropirre
a loculn�elor. Precizăm faptul că nu exlstd un "canon" In ceea ce priveşte direcţia In care sint
orlentaţl morţJI, Insii In toate cazurile, culcaţi pe dreapta sau pe stinga, el sint cu privirea spre
est. Inventarul mormintelor foarte sărac, se referă doar la ceramică şi rar orrande.
Ţinlnd cont de cadrul restrins al prezentării descoperirilor de la Trestlana, renunţdm să
aducem In discuţie şi alte probleme Importante ridicate de această aşezare.
Unele dintre acestea vor constitui obiectul unor materiale separate.
Continuarea cercetărilor va stabili Intinderea aşezărll (fixlndu-se şl latura sa estică),
planul de dispunere al locuinţelor In Interiorul ei, precum şi noi precl7Junl asupra problemelor
esenţiale cu care se prezintă accastd cultură In jumătatea sudică a Moldovei, In l'ontexlul el
general .

LES FOUIL LES ARCHEOLOG l QUES DE TRESTIANA, LA COMMUNE DE GR IV IŢA,
LE DEPARTEMENT DE VASLU I
Resume
Entre 1964 - 1 974 on a fait des foullles arcMologiques dans l'habltat neolltique de type
Crlş de Trestlana, la commune de Grlvlţa, le departement de Vaslui. A cette ocaslon, on a sonde
une surface de plus de 2 700 m2, en etabllssant la presence de deux nlveaux d'habltatlon. Sur la
surface examln�e on a ldentlfie 16 habltatlons, 38 tombes, 4 âtres excepte les complexes d'habl
tatlon et un four.
Le premier nlveau est caract�rlse par des habltatlons semlhuttes (L. 3 et L. 10). On re
marque la presence d'un riche materiei archeologlque : des outils sculptes en silex, obsldienne
et gres ; des outlls ciseles ; un riche materiei ceramlque dont on remarque la ceramlque fine
rouge, nolre ou grlse, tres jolle ct la ceramlque pelnte (en employant des motlfs geometrlques
obtenus par la couleur brune, nolre et blanche sur le fond rouge prepare ou sur le fond du vase).
On rencontre les vases-local, les vases-barrlque, les ecuelles demlspherlque et tronconlquea,
les ecuelles et les coupes bltronconlques, a fond annulalre, plat on a pled haut.
Le premier niveau de Trestlana s'cncadre chronologiquement, a la fin de la II 1-e phase
de la culture Starl:evo-Crlş.
Le deuxlcmc nivcau est caracterise par des habitations de surface, de forme rectangu
lalre, de dlmcnsions grandes ou petitcs (L. 1, 2, 4, 9, 1 1 - 16). De l'interieur des complexes d'habi
tatlon on a acumule un riche mat�rlel arch�ologique, des outlls tailles en silex, obsldienne, gri's
marne ; des haches polies, trapezoidal et cmbauchoirs des outlls en os, (des spatules, des ins
struments a piqucr) ; un nombreux materiei ceramlque qui se remarque par l'augmentation de
}a categorie avec du sabie et parfois de petites pierres dans la composltlon, de la ceramique fine
dont on distlngue, comme forme inexlstente dans le premier niveau, l'ecuelle a un bitronconlsme
71

Ne referim mal ales la aşezarea de la Suceava.
N . Ursulescu, op. cit., manuscris.
78 RJturlle de Inmormintare ale comunităţilor Criş, pe baza descoperirilor de la Trestlana,
constituie obiectul unui alt articol.
n
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prononc� la reductlon de la c�ramJque pelnte (qui emploie seulement la peinture avec du noir
ou brun). Le l l-e niveau de Trestlana correspond a l'horizon chronologique Star�evo-Crlş- 1V.
Les 38 tombes d�couvertes a Trestlana indiquent la p�sence des 5 tombes appartenant
A la culture Criş (M 6 ; M 9 ; M 18 ; M 30 ; M 32), 5 tombes appartenant a la culture Noua (M
1 ; l\1. 23 ; M. 24 ; M. 35 ; M. 37) ; dcux tombes appartenant a Hallstatt (M. 14 ; M. 27 ; M. 28)
et une tombc de l'epoque des migrations.

L'EXPLICA TION DES FIGURES
Fig. 1 Trestlana - Sectlon profil. Fig. 2 Trestlana - 1 four, 2 Atre, 3 L. 11' .(detall)
4 L. 12. Fig. 3 Trestlana - 1 M. 36 ; 2 M 35 ; 3 M 32. Fig. 4 Trestlana - L'atre nr."-4. 'Fig. 5
Trestiana - L'atre nr. 2 et nr. 3. Fig. 6 Trestiana - 1 M 6 ; 2 M 9 ; 3 M 30. Fig. 7 TresUana - ·
1 1\1 1 ; 2 M 24 ; 3 M 23. Fig. 8 Trestlana - 1 M 14 ; 2 M 33. Fig. 9 Trestlana � OuUls de 111lex. Fig. 10 Trcstiana - 1 - 4 , 6, 8, outils en os ; 5, 7, 9, hacbes clselees. Fig. 11 TresUana Haches ciselecs. Fig. 12 Trestiana - Fragments c�ramiques (niveaux 1 et Il). Fig . 13 Trea·
tiana - Fragments de vases (niveaux 1 et II). Fig. 1 4 Trestlana - Fragments ceramJques
(niveaux 1 et I l). Fig. 15 Trestiana - 1 - 13 fragments de coupes et bols ; 14 vase-bol. Fig. 16
Trestiana - Ceramique peinte. Fig. 17 Trestlana - CeramJque peinte. Fig. 18 Trestlana 1 - 5 ceramique de M ; 6 idoles (anthropomorphes) ; 7 petit autel ; 8 spatnle en os : 9 vase de
L 12. Fig. 19 Trestlana - 1 - 4 vases (Ia culture ,.Noua") ; 5 vase (Hallstatt).
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CRITERII ACTUALE PENTRU CLASIFICAREA COMPLEXELOR CERAMICII
ŞI PERIODIZAREA ETAPELOR CULTURII CUCUTENIENE
ANTON N IŢU

I I.

PER IOADELE PRECUCUTEN I Ş I CCClJTEN I

A

Aplicarea la studiul perioadelor cucutenlene, Precucutenl, Cucutenl A, AB şi B, a datelor
privitoare la rriteriile de clasificare şi periodizare, obţinute prin cercetarea arbeologkă din aria
cucutenlană dintre Carpaţi şi Prut şi expuse In prima parte a acestui studiul, arată un proceş
de dez.ooltare unitarii şi continuii Intre Carpaţi şi bazinul Nistrului, inclusiv afluentii din Galiţia
şi V. Podollei, care poate fi urmărit pentru perioadele Precucutenl = etapa Trlpolie A şi Cucu
teni A = etapa Tripolle B 1 plnă In bazinul mijlociu al Bugulul, unde intervine breşa produsă
de laeuna corespunzătoare perioadei Cucutenl AB = etapa Trlpolle B I I.
Datele obţinute de cercetarea românească Intre Carpaţi şi Prut, oricit de Insuficiente
şi chiar lacunare, permit să se IntrevadA datele corespunzătoare obţinute de cercetarea arheolo
gicA sovietică In bazinul Nistrului2, oricit de imperfecte ne apar ele In publicaţiile curente, In
genere atit de sumare.
Pe de altă parte, această evoluţie a ceramicii şi culturii Cucuteni -Trlpolie comportă
clar un proces repetat de difuzare din aria cucutenianii in aria tripolianll, care determină un de
calaj constant intre etapele celor doull arii, a căror racordare nu poate li asigurată totdeauna nu
mal prin metodele arheologiei şi deci necesită metoda obligatorie a datllrilor cu Cw Proiectarea
unul tabel slnoptlc din perspectiva ariel tripoliene şi pe baza datărllor cu Cu a orlzonturilor
trlpollene ar prefigura o imagine cu totul diferitA de aceea a sistemului actual al perlodizării
trlpollene.
Evoluţia aspectelor formale ale decorului ceramicli cucutenlene şi tripollenc este lnsă
unifonn!i şi comportă aceleaşi fa.ze stilistice, care se suprapun In acelaşi mod peste etapele cul
turii Cucu ten! - Tripolie.
D atele etapelor culturii Cucuteni- Trlpolie sint proiectate In cele douA tabele slnoptice

(Tabel 1 şi I I) evident din perspectiva ariel eucu teniene, prin prelungirea etapelor cucutenlene
In aria tripoliană şi racordarea lor cu etapele trlpollene. Operaţia inversă, a proiectării unor
tabele sinoptice din perspectiva ariei trlpoliene a fost prematură, deoarece a precedat rezultatele
cercetărll româneşti postbelice şi In consecinţA nu erau posibile nici subdivlzarea etapelor trl
pollene, nici racordarea lor cu etapele perloadelor cucuteniene3•
Prelungirea etapelor cucutenlene In aria trlpolianil. comportA necesitatea remanierii eta
pelor sistemului actual al periodizărll trlpoliene, cu toate inov aţiile survenite In ultimii ani, din
1 A. Nlţu, CI, I X-X, 1 978 - 1978, p. 93 urm.
• T. S. Passek, Rannezemledel'�eskie (tripol':skie) plemena Podnestrov'ja, M IA, 84,
Moscova, 1961.
a Idem, Periodizacija tripol'skich pos e len ij,
M IA, 10", Moscova -L eningrad, 1949.
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-cauza decalajelor Intre etapele celor două arii . Aceste remanieri nu pot fi decit Indicate In acest
atudlu şi numai In raport cu etapele sistemului actual al perlodlzărll tripoliene; Perfectarea lor
chiar In cadrul etapelor trlpollene actuale, nu se poate face decit pe baza datelor cercetării arheo·
Io �i ce din arta tripollană. Soluţia radicală şi Ideală rămlne I nsii efortul comun de adoptare a
unul sisit·m un itar de periodi zare a culturii Cucuteni - Tripolie, aşa cum a fost iniţiat de H. Schmldt.
•

Cele trd etape prin cipale, nu merotate 1- I I I, ale complexului Frecucuteni' , cu v aloarea
de fa:c, detnminatc de categoriile ceramice majore, corespunzătoare celor trei componente ale
comp lex ului prl'cueutenian : ceramica cu decor excizat de factură Boian - Giu&eytl şi Bolan
Vldra in fazcil' 1 - l l , ce ram ica cu decor adfncit sau incizat de origine liniară In fazele"l--- l l l ş l
ceramica piclal<i c u alb liniar s a u cu fond d e culoare albă de origine Vlnca- Turdaş I n "faza III1,
au r:tmas n<·dh i z a te in etape secundare chiar In monografia culturii precucuteniene, deşl ele
uu fost preconizate de la pri mele in cercări de definire şi pcriodlzare a complexulu i precucutenlan8•
Veoaren· nu s-a p u blit-at inte gral materialul rezultat din siipăturile precucuteniene, subdlvl·
z area crlor trei fa1.e alr acestei perioade rămlne o operaţie viitoare.

Apare lnsă cyidcnt cii aspectele decorulul cu zone plisate de caracter Bolan- Bollntineanu
ah- ccramieii de la Sf. Gheorghe se deosebesc de zonele canelate de origine Boian - Giuleşti pe
l'l'ramka Precu cutl•ni 1 de la E resfeghin (Braşov) şi Traian- Dealul Viei (Piatra Neamţ) şi apar·
' i n u n l'i etape i n i ţ iale a acestei faze ; de asemenea, continuarea unei proporţii miel de "ceramicl
cu decor cxdzat" de factură Boian - Giuleşti şl \'idra, alături de " ceramica cu decor adincit"
prcpoudcrculă, nu indică o "e tapă de tranziţie" Prccucuteni II- III la M îndrişca (Sascut), e l
comportă acea imbricare a categoriilor ceramlce d e la o etapă l a alta şi determină o etapă ini
ţ ială In cadrul fazei Precucutenl III, definită In etapa tirzie n umai prin cate go ria "ceramicil
cu decor adincit" Ia Traian - Dealul Fîntînilor, la care se adaugă categoria l'<' ramicii pictate
cu alb liniar" la Tîrpeşti 11 sau acoperită cu " fond de culoare albă" peste decorul adincit la Tg.
N egreşti ; In ambele cazuri este indi cată posibilitatea subdlvlzărll etapelor 1 şi I I I In subfaze,
,.

Precucuteni Ia - lb şi Illa- I I lb7, In care se pot repartiza aşezările caracteristice (Tabel I).
Posibilitatea determiniirii secventelor corespunzătoare aşezărilor apare l'lară pentru cele trei
faze8, deşi n-a fost perfectată in monografie.

In cele două depresiuni ale Carpaţilor orien tall, a Oltului şi a Bistriţcl. complexul Precucu·
tcnl I comportă un decalaj inevitabil, prin formarea şi ev olu ţia acestui aspect in SE Transilva
niei, la Sf. Gheorghe şi Erestegbln, ca un proces de polarizare a culturi i ceram icii liniarc faţ{l
de componentele ceram icii Boi an - Giuleşti şi Vinc!a- Turdaş, �i prin pătrunderea �i dezvoltarea
lul tn Deprcsiunea subcarpatică a Moldovei, la Trnian - Dealul V I e i şi Borleşti9, ca un proces
de polari.zare a culturii ceramicii /iniare direct f afll de comple.rul l'rcwcuteni 1. D e c alaj ul Intre
e tapele fazei Precucutenl 1 In cele două depreslunl subcarpatice implică u n paralelism al primei
etape din SE Transilvaniei cu ceramica liniară di n Deprcslunea subcarpatică a Moldovei, care
se prelungeşte şi la Inceputul etapei din Depreslunca subcarpatică a Moldovei, prin convieţulrea
complexului Prccucutenl 1 cu ceramica liniară. A ceastă c o nyi c ţ u i re este măsurată de datele
0
C1l ale ceramlcii llnlare cu capete de note de la Tirpeşt i şi marcată prin contaminarea el cu
decorul excizat de factură Bolan - Giulc�ti. "bem.i late mărginite cu şiruri de dinţi de lup" sau
"tabla de şah cu carouri mari" 11 , preluat prin contactul direct cu complexul ccramicii Preeucu
tenl 1, In care era i mplicată componenta ceramldi Boi an - Giuleşti. De asemenea, elementele
ceramlcil Vlnc!a- Turdaş, atit de pregnante şi pers is tent e pc ceramica prccucuteniană, nu puteau
fi t ransmise din S T ransilv an i ei decit prin intermediul l'omplexului Prccueu leni 1 din SE
Transilvaniei.

pe

' VI. Dumitrescu, SCIV, 14, 1963, 1, p. 53 urm.
5 A. Niţu, op. cit., fig. 2 ; 4 .
8 H . Dumltrescu, SCIV, 8 , 1957, 1 - 4, p . 69 ; S. Marinescu-Bilcu,
teritoriul Romtiniei, :EJ.u cureştl, 1974, p. 147.

Cultura Precucuteni

7 A. !'llţu, Reconsiderarea Ariuşdului, SC - Sf. Gheorghe, 1973, p. 71 şi n . 89- 92.
8 S. Marinescu-BUcu, op. cit., p. 147.

1 Idem, p. 128 155.
1 0 Ibidem , p. 140 (4295 ± 100 ş i 4220 ± 100).
1 1 Ibidem, p. 118- 19 ; idem, Quelques aspects du probl1 m e de la contribution de la ct
ramique rubanee a la formation de la civilisation Precucuteni 1, Alba Regla, 12, 1 971 p. 169 ,
fig. 1/1 ; 2/6.
,

,
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Inexlstenţa unor aşezllrl de tip Bol an - Gluleştl şi de tip Vln�a- Turdaş, ca In S Transil
vaniei, exclude geneza simultană a complexului Preeucutenl 1 In Depreslunea subcarpatlcă a
Moldovei, prin sinteza directă a celor trei componente, şi In consecinţă participarea acestei re
giuni la aria originară de formare a acestui complex. Singura aşezare de tip Bolan - Giuleşti
descoperită pe teritoriul Moldovei este aceea din nivelul Inferior al staţiuni! de tip - Stoicani
Aldenl de la Suceveni (Galaţi)12, situată deci Ia IlmJta de nord a ariel de formare şi răspindire
a complexului fazei Boi an - Giulrşti In Clmpla românii şi Ia limita de sud a ceramlcll llnlare
a cărei rAspindire In NE Munteniei fusese lichidată odată cu formarea complexului fazei prece
dente, Bolan - Bolintineanu. Pătrunderea directA a complexului Bolan- Giulcştl ln S Moldovei,
nu numai In Platforma Covurlululul, el şl In S Depreslunll subcarpatlce, In Piemontul putnean,
paralel cu pătrunderea In SE Transilvaniei, nu putea determJna geneza simultană a complexului
Precucutenl 1 de o parte şi alta a cotului Carpaţilor orientali1a, nu atit din cauza slăbirii mediului
local al ceramlcil Ilnlare In această zonă, cit a absenţei ceramlcll Vin�a- Turda5, componentă
hotAritoare prntru slntrza complexului Precucutenl 1 sub raportul structurii decorului ceram icii
precucnteniene14• Sinteza crramicii linlare cu componenta Bol an - Giuleştl a necesitat un liant,
al cărui rol l-a jucat componenta Vin�a-Turdaş şi acest fapt se explică prin elementt'le ceramicii
linlare implicate In sinteza ceramicii Vinfa-Turdaş. Pătrunderea eventuală şi posibilă a com
plexului Bolan - Gluleşti In S D!'presiunll subcarpatlce putea veni In contact direct cu complexul
Precucutenl 1 din Depr<'siunea subcnrpatică a Moldovei şi putea accentua componenta ceramicil
exclzate a complexului Prrcucut!'ni 1 In zona sudică a Depresiunll subcarpatlce. Este posibil
ca In această zonă să se descopere aşezări pure de tip Bolan - GiuleşU şi aşezări de tip Precucutenl
1 cu ceramică excizată de aspect pur Boian - Giuleşti.
.
Procesul formării complexului Precucutenl I In Deprrslunea subcarpatică a Moldovei
este determinat de contaminarea crramlcii liniare cu complexul Precucutenl 1 şi de paralelismul
lor parţial şi reprezintă o si n teză snccesi11ă In cadrul fazei Precucutenl 1, care constă In dizolvarea
mediului local al ceramicii liniarc prin adoptarea sintezei originare a complexului Frecucuteni 1

din S E Transilvan iei.

Cele două condiţ ionări ale acestui proces formativ limitat la Depresiunea subcarpatică :
paralelismul Integral al complexului fazei Precucutenl 1 cu ceramica liniară de la E de Siret şi
contamJnarea ceramicii liniare din nivelul Inferior al aşezării Precucuteni Il de la Floreşti pe
Rli.utl11 cu zone plisate sau direct canelate şi prevli.zute pe creste cu alveole corespunzătoare
capetelor de note18, rămin active şi explică formarea complexului fazei Precucutenl II ca o sin
teztl repetată şi rapidtl In intreg spaţiul dintre Siret şi bazinul Nistrului, prin adoptarea sintezei
complexului F recucuteni 1 din Depresiunea subcarpatică, In care este Implicată şi o evoluţie a
complexului ceramlc prin epurarea componentei ceramlcii exclzate, manifestă In toate aşezărlle
Precucutenl I l, atit In Izvoare 1 1 in Depresiunea subcarpatlcă, cit şi la Larga - Jijia In Depre
siunea Prutului sau la Floreşti In bazinul Nistrului.
Acest proces evolutiv continuă prin eliminarea treptată a componentei Boian- Giuleştl
In cele două etape ale fazei P,recucuteni I I I (fără a şti dacă prima etapă este limitată numai la
Depreslunea subcarpatlcă), definite prin proporţia redusă a .,ceramlcll excizate" In aşezările
Tfrpeşti 1 In Depresiunea subcarpatică şi Mlndrlşca In Piemontul putnean şl prin categoria
.,ceramlcll cu decor adincit" in aşrzările Izvoare 1 2, Traian- Dealul Fintinilor şi Tirpeşti I I
t n Depresiunea subcarpatică, T g . Negreşti I n Podişul central, Andrieşeni I n Depresiunea Pru
tului, Ciorani pe Siret şi Bogddneşti pe Prut In S Moldovei. Eliminarea treptată şi gradată a
.,ceramlcii exclzate" de factură Boian-Giuleşti se explică prin osmoza parţială şl apoi totală a
complexului Precucuteni 1 şi II cu fondul .,ceramlcil linlare", care constituie rădăcina originară
a ceramlcli precucuteniene.
Amploarea ariel de formare şi răspindire a complexului fazei Precucuteni I I explică su
ficient amplitudinea expansiunil complexului fazei Precucuteni III In aria esticA tripollană plnă
In bazinul Niprului şi in aria sudică din Clmpla munteanli plnă la confluenţa Argeşului.
Absenţa .,ceramicil exclzate" In aşezările tripoliene arată că expansiunea lor s-a produs
tn etapa a doua a fazei Precucuteni I I I, dar nu este de crezut că ea a putut acoperi din primu
1 B 1. T. Dragomir, Aspectul cultural Stoican i - A ideni fn lum ina sdpăturilor de la L i_ 
coteanca, Băneasa ş i Suceveni, MemAntlq, 2 , 1 970, p . 26, fig. 1 /1 1 - 12.
1a E. Comşa, Probleme privind cercetarea N eo-Eneoliticului de pe teritoriul României,
SCIVA, 29, 1978, 1, p. 1 4 - 5, 18.
u A. Niţu, op. cit. , p. 7 3 - 4.
16 T. S. Passek, Rannezrmledel. plemena Podnestr., p. 194.
18 S. Marlnescu BUcu, Cultura Precucuteni, p. ug fi n. 64.
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moment Intreg spaţiul dintre bazinul Nistrului şi al Nlprulul, ci s-a efectuat treptat, plnl In
bazinul Bugului şi apoi al Niprulul (Tabel 1). In cazul acesta, etapa Tripolle A este echivalentA,
dar nu poate fi slncronJzată global cu faza PrecucutenJ 11 Jl7 : limita Inferioară a etapei Trlpolle
A In bazinul Bugulul comportă sigur un decalaj faţă de prima etapă a fazei Precucutenl I I I
din Depreslunea subcarpatlcă ş i posibil un decalaj faţă d e etapa a doua a acestei faze di n bazinul
Nistrului, iar limita superioară a etapei Tripolle A poate de asemenea depăşi succesiv In bazinul
Bugului şi al Niprulul sflrşitul fazei Prccucutenl lll. Aşezările cu "ceramică cu decor adincit•
de tip Saurani din bazinul Bugului18 pot fi sincronice sau posterioare aşezărllor fazei Precucu
teni Il 1 din bazinul Nistrului (Ifolercani, Solonceni 1, etc.)18• Aceste decalaje ale etapei TrlpoUe A
In raport cu faza Precucuteni I I I nu pot fi confirmate decit prin datele C11, dar limita lor su_
17 Ibidem, p. 1 13, 126, 130.
18 T. S. Passek, Period. tripol. posei., p. 34 urm., fig. 4 - 6 .
19 ldem, Rannezrmled. pleme na Podnestr., p. 42 urm., fig. 4 - 10 ; 1.3 - 15 l 17- 18.
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perioară poate fi stabilită arhrologk prin evoluţia c-omplexului Pn·cucuteni I I I şi Tripolie A
In ariile respective, Este clar că această noluţie decupează din clapa Tripolil' A durata comple·
xului de tip Precucutcnl II l in aria tripolianii, ca primă etapă, Tripolie A l, a acestei perioade.
Cercetarea Precucutcnlanulul a Insemnat determinarea unui orizont al ceram icii cu decor
adincit, care precede apariţia şi rAspindi re::> cernmicii blcromc ş i tricrome In Intreg spaţiul cultu·
ril Cucuteni - Trlpolle şi In funcţie de care se desfăşoară contlnultatl'a evoluţiei decorulul
geometric al ceramlcll pictate eucutenlenc20 • Ceramlca cu decor adincit continuă ca o categorie
secundară, pAstrind factura decorului ceramicil precucutenlcne, de-a lungul perioadei Cucu·
te u i A-Tripolle B I , paralel cu ceramlca pictată bicromă a fazei Cucuteni Al şi apoi trlcromă
a fazelor Cucutenl A 2 - A 3, dar dispare, treptat, la inceputul subfazei A 3 In Depresiunea
Prutului şi la sflrşltul acestei subfaze in bazinul Nistrului şi al Bugului. In bazinul
Nistrului,
'
ea supravieţuieşte In unele aşezări de la Inceputul fazei AB 121 •
•

In mod evident (Tabel I), limita superioară a fazei Precucuteni I I I in spaţiul dintre Siret
şi Nistru este fixată prin constituirea şi rAspindirea complexului facicsului Stoicani-Aldeni
In NE Munteniei şi S Moldovei, ca facies de sinteză a două componente, complexul Gumclniţa
A 1 şi complexul Protocucuteni, adică complexul Precucuteni I I I Intrat intr-o etapA de evolu·
ţie locală. Poziţiile stratlgrafice şi cronologice ale faciesului Stoicani - Aldeni, atit In interiorul
ariei cit şl ln ariile culturale vecine - In raport cu fazele Precucuteni I I I şi Cucuteni A2 - A3
sau cu fazele Gumelniţa A 1 şi A 2 şi in funcţie de !ntretăierile fazelor Precucuteni I I I sau Cu·
cuteni A 2 -A 3 respectiv cu fazele Gumelniţa A 1 sau A 2 In Clmpia română - sincronizează
faciesul Stolcani -Aldenl cu faza Gumelniţa A 1 şi delimitează clar, intre Precucutenianul l l l
ş i Cucutenlanul A 2 -A 3, u n interval spatial ş i temporal, in care se desfăşoară paralel evoluţia
faciesulul Stoicanl-Aldeni In S Moldovei şi evoluţia complexului Protocucuteni la N de acest
facies, In Intreg spaţiul ocupat de complexu 1 Precucuteni I I I - Tripolie A 1 Intre Carpaţi şi
Bug2z.
Etapa Prolocuculeni nu poate fi anulată, deoarece, pe de o parte, ca corespunde cronologic
Intervalului decupat de faciesul Stoicani -Aldenl intre fazele Precucuteni I I I şi Cucuteni A 2 A 3 , d ar p e care ea I l depăşeşte prin decalaje prelungite treptat plnă l a limita inferioară a faze
lor Cucuteni A 2 in Depresiunea subcarpatlcă şi Podişul central moldovenesc şi Cucutenl A 3 tn
Depresiunea Prutului şi aria trlpoliană, Iar pe dl altă parte evoluţia paralelă a complexului
protocucutenlan comportă aceeaşi evol uţie a ceramicll pictate bicrome, realizate de componen
ta protocucutenlană a laclesulul Stoicani - Aldenl. Fără acest orizont al ceram icii bicrome
(fig. 1/1, categ. 7 - 8, 10)23, care precede ceramlca tricromă a perioadei Cucuteni A şi justifică
Integrarea acestei etape ca fază Cuculeni A 1, nu se poate explica logic şi organic evoluţia eera·
micii pictate de la pictura "brlcromă cu alb liniar" a ceramlcii Precucuteni III la pictura ..trl·
cromă pe fond brun" a fazei Cucuteni A 224.
Totuşi, evoluţia picturii ceramlce de la pictura "bicromă cu alb tntlns pe roşu" a ceramictl
protocucutenlene la pictura "tricromă pe fond brun" s-a putut petrece in etapa finală a fazei
Cucuteni A 1 (fig. 1/1, categ. 1 1 porţiunea punctată), Prin această etapă finală, faza A 1 ar
depăşi limita superioară a faclesulul Stoicanl- Aldenl chiar In Depresiunea subcarpatlcă şi
N Podişul central moldovenesc (Tabel I).
Evoluţia complexului Precucuteni I I I, Integrată ca componentă protocucuteniană tn
complexul Stolcnni - Aldenl, este subordonată sintezei acestui facies, dar elementele originale
ale complexului Precucutenl I I I rămln pregnante In această sinteză şi evoluţia lor paralelă
poate fi urmărită la N de faclesul Stoicanl-Aldeni, ln aria pură protocucutenlană şi aria trl·
pollană. De evoluţia complexului protocucutenlan se leagă de fapt procesul formării complexului
fazei Cucutenl A 1, ca prim aspect al complexului perioadei Cucuteni A in raport cu complexul
fazei Cucutenl A 2. lnsă un complex material, al cărui complex ceramlc să cuprindă numai ce·
liO

A. Nlţu, CI, 9, 1978, fig. 2/1 - 2, categ, 2, in aria cucuteniană.

11 N . M. Vlnogntdova,

Pam,ialniki perechodnogo etapa Tripol'ja BI- BII v Podnestroo'je

SA, 1972, 1, p. 5:3, fig. 4/9 - 10 (Solonceni II - nivelul II).
22 A. Nlţu, SC - SI. Gheorghe, 1973, p. 75 urm. şi n. 1 19 - 144,
z a Graficul reprezintă forma slmplUicată a graficului din prima parte a acestui studiu
şi cuprinde numai categorllle care servesc drept criterii de clasificare şi perlodizare (A. Nlţu
C I, 9, 1978, flg, 2/ 1 - 2, categ. 7'- 10).
21 Ibidem , p. 48 urm., fig. 4/4 ; 5/1 ; 6/3 - 5,
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ramică blcromă, n u s-a descoperit lncă I n nici o aşezare din Depresiunea subcarpatlcă ş i N Po·
dlşulul central moldovenesc, pentru a putea analiza structura şi procesul lui formativ, Incit
definirea complexului fazei A1 nu se poate face decit prin reconstituirea lui după punctele de
reper oferite de datele şi conexiunile complexelor culturale intrate In competiţie şi de reflec
tarea lor In arta protocucutenlană prelungită ptnă In aria tripollană.
Evoluţia ceramicli pictate de la ceramlca blcromă pre· şi protocucuteniană la ceramlca
tricromă cucutenlană s-a produs evident In aria protocucuteniană limitată la aria ceramicil
tricrome pe fond brun a fazei Cucuteni A 2 in Depreslunea subcarpatlcă şi N Podişului central
moldovenesc. Posibilitatea acestei evoluţii este indicată, pe de o parte, de existenţa "ceramlcil
bicrome cu alb liniar sau Intins" pc suprafaţa cenuşie a vasului In aşezăr ile Precucuteni I I I
din Deprestunea subcarpatlcă, l a Tirpcşti (nivelul I l), iar p e de alta d e continuitatea e i I n toate
aşezările din faza Cucutenl A 2, pictată pe suprafaţa brună-roşie a vasulu i la Frumuşica sau
neagră la Izvoare (nivelurile I l 1 a - 1 b) şi Calu (fig. 4/2)25, Aspectele deco rative sau tratarea
unor detalii transpuse Identic de pe ceramica cu decor adincit Precucutenl 1 1 1 de la Izvoare
1 228 sau Tlrpeştl 1127 pe ceramlca bicromă Cucutenl A2 la Izvoare 1 1 1 şi Frumuşic a nu sint
cunoscute pe ceramica blcromă protocucutenlană a faclesu lul Stolcani - Aldenl, Incit transmi
siunea lor Indică o continuitate In Depresiunea subcarpatlcă.
Descoperirile cunoscute28 ar documenta această continuitate In etapa şi aria protocucu·
tenlană, dacă fragmentele de ceramică bicromă cu "alb pe roşu" din nivelul Precucuteni I I I
d e la Traian - Dealul Flntlnllor28 sint sigur de caracter protocucutenian ş i n u provin din faciesul
Stoicanl-Aldenl, Iar pentru paharul fragmentar pictat cu "alb liniar pe suprafaţa cenuşie "
d e la Izvoare s-ar fi putut preciza poziţia stratlgraflcil. Intre nivelurile Izvoare 1 2 (Precucutenl
I I I) şi I I 1 a (primul nivel Cucutenl A 2)3°.
In funcţie de această categorie primordială a ceramlcii blcrome (fig. 1 / 1, catcg. 7 ; 4/2)
s-au creat şi celelalte două categorii ale ceramlcll bicrome, prin Introducerea picturii bicrome pe
ceramlca cu decor canelat sau adincit (fig. 1/1, categ. 8 ), toate trei existente in proporţie mică,
deoarece ele au fost integrate ca zone decorative variate pe "ceramlca ,. zone decorative sin
tetice", caracteristică fazei Cucutenl A2 (fig. 1/1, categ. 10) In toat" ,ezările din Depresiunea
subcarpatlcă, ca in nivelurile Izvoare II 1 a- 1 b (fig. 4/5 - 7 ) sau r. 1.1muşica 1- I I (fig. 6). Insă,
nici o descoperire nu atestă procesul formării lor In aria şi etapa protocucuteniană. ln schimb,
acest proces s-a desfăşurat paralel şi progresiv, In funcţie de ceramica pictată cu "alb pc roşu"
a componentei protocucuteniene şl tn opoziţie cu ceFamlca pictată cu "alb pe negru" a componen
tei gumelnlţene, In complexul ceramicli Stoicani - Aldeni şi discriminează clar fillaţla şi con
tinuitatea ceramlcll blcrome Intre cele două complexe şi faze31, dar nu ca o transmisiune directă
şi globală Intre ele, el prin Inrudirea ccramlcil bicrome a faclesului Stoicanl- Aldenl cu aceea
din arta proprie protocucuteniană.
Chiar dacă procesul formării complexului fazei Cucutenl A2 a fost iniţiat In aria protocu
cuteniană dintre Carpaţi şi Prut, el a putut antrena In Podişul central moldovenesc şi o parte
a a riel faclesulul Stolcani - Aldeni, tocmai din cauza Identităţii ceramicli blcrome in cele două
arii. ln tot cazul, complexul fazei Cucutenl A2 s-a extins de la Inceput In toată Depreslunea
subcarpatlcă şi peste Podişul central, deoarece este greu de admis că aşezărlle Bonţeşti (Rimnl
cul Sărat) şi Toflea (Tg. Nlcoreştl) s-au răsplndit In NE Munteniei şi la S de Podişul central
••

25 R. Vulpe, Iwoare, BucureştJi, 1 9\57; p. 122, fig. 88/3.
28 Ibidem, p. 56, fig. 35/3 : fund de strachină decorată cu .. zlgzagul cu laturi arcuite
şi prevăzute cu barbeluri oblice la exteriorul unghiurilor Inferioare"; acelaşi decor este pictat
cu linii albe pe fond brun-roşu pe un fragment descoperit ulterior săpăturllor, cu ocazia m on
tllrll unei conducte de apă, In depunerile Inferioare ale stratulul Izvoare II 1 (MPN).
27 S. Marlnescu-Bllcu, op. cit., fig. 58/9 : strachină cu canelurl orizontale pe git şi deco
raU In zona corpului cu ..spirala continuă , dar cu pllnille Interspaţlulul ramiflcate fin ca un
pămătuf la subsuoara buclelor ; procedeul se repetă In decorul cu ..spirale agăţate" pictat cu
alb liniar tn zona gitului pe paharul cu canelurl pe umăr de la Frumuşlca, reprodus tn prima
parte a acestui studiu (A. Niţu, loc. cit., fig. 6/1).
28 A . Niţu, SC - Sf. Gheorghe, 1973, p. 77 şi n.
131 .
sa H
. Dumitrescu, SCIV, 4 , 1953, 1 - 2, p. 53 ; R. Vulpe, op. cit., p. 36 n . 4 .
ao R . Vulpe, op. cit., p . 142, fig. 115/ 1 : paharul a fost descoperit I n secţiunea 1 , In care
soiurile şi depunerile arheologice sint răvăşlte ; paharul, descoperit la o adincime mal mică,
a putut fl dislocat din nivelul Izvoare 1 2, ca şi celelalte fragmente precucutenlene ajunse In
nivelul Izvoare II ta (lbid m, p. 27).
n A. Nlţu, op. cit., p. 80 urm., fig. 7/ 1 - 2 ; 8/1 ; 9/1 - 2 ; ldem, C I, 9, 1978, flg. 5/1, 3.
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direct din Deprcslunea Bistrlţel şi N Podlşulu l central. Absorbţia parţială a faclesulul Stolcani 
Aldeni şi răsplndirea rapidă a complexului fazei Cucutenl A2 In cele două regiuni explică, pe
de o parte, pătrunderea enclavel Ariuşd pe valea Trotuşulul In SE Transilvaniei, Iar pe de alta
dispariţia faclesulul Stolcanl- Aldenl ln S 1\loldovel şl NE Munteniei, după cum arată depune·
riie cu fragmente de ceramică trlcromă pe fond brun sau alb din cele două staţiuni eponlme,
Stolcanl şi Aldenl32• Dispariţia faciesulul Stolcani-Aldeni s-a rllsfrlnt Inevitabil şl In restul
ariel dintre Prut şi Nistru, deşi ceramica şl cultura Cucuteni A nu s-au rAspindit In această zonă
de stepă.
Absorbţia parţială, sub raportul ariel, sau totală, sub raportul elementelor protocucute·
nlene din complexul Stoicani - Aldeni, ar explica direct transm isiunile faclesului Stolcanl
Aldenl In complexul Cucutenl A2 şi persistenta lor plnă In faza Cucutenl A3, prin co.ntactul
celor doud comple:re fn aria Stoican i - Aldeni. Aceste transmisiuni se pot InsA explica tndlrect,
prin circulatia elementelor complexului Stoican i - A lden i In aria protocucuteniand şi aria cores
punzătoare tripoliand, de unde au fost integrate In procesul de formue a complexului Cucuteni
A2 In ula protocucuteniană sau preluate de complexul Cucutenl A3 In momentul răsplndlrU
In Depreslunea Prutului şl bazinul Nistrului.
Nu este necesar să se enumere şi analizeze alei aceste transm isiuni83, deoarece elementele
pe care le comportă nu sint implicate tn crlteriJle de clasificare şi perlodlzare ale fazelor Cucutenl
Al - A3 Intre Carpaţi şi Nistru, deşi la E de Nistru circulaţia acestor elemente demarcheazil
clar Inceputul etapei Tripolie _4. ll, corespunzătoare fazei Cucutenl A1.
Totuşi, Intre aceste transmisiuni trebuie menţionată specia ceram icii bicrome pictate
cu dungi sau benzi roşii pe fond alb sau mal rar pe lustrui brun al suprafeţei, care este prezentă
In aşezările fazei A2, Arfuşd, Izvoare I l 1 sau Tlrpeşti, şi ale fazei A3, :\11toc - Plrtul lul lstrate
sau Pollvanov-jar II J34 (Tabel 1, specia 7'). Această modalitate picturală cu motive pozitive
de culoare roşie nu se tncsrie In evoluţia picturii bicrome şi apoi tricrome a ceramlcll cucutenlene
tnclt existenţa el In complexele ceramice ale fazelor A2 şi A3 pune problema originii el. Această
specie bicromă pictată pe fond alb este frecventă In ceramlca pictată a faclesului Stoicanl
Aldeni şi ea poate fi considerată ca o influenţă a "ceramicii bicrome pictate cu dungi roşU pe
fond crem• a culturii Petreşti din S TransilvanieiB5, care se putea exercita direct şi In aria
protocucuteniană la N de faciesul Stoicani-Aideni. Singura descoperire a acestei specii s-a
făcut In spaţiul dintre Prut şi Nistru, In nivelul 1 al aşezării Ruseşti! Noi 188 : fragmentul, pic·
tat cu "dungi roşii pe lustrui cenuşiu al suprafeţei•, Indică suficient orizontul protocucutenlan
căruia li aparţine, dar asocierea lui cu fragmente pictate cu "linii albe pe lustrui negru• de fac
tură Stoicani-AideniB7 indică clar provenienţa lui din acest facies, chiar dacă pictura cu dungi
roşii a fost aplicată pe pasta cenuşie a ceramlcil cu decor adincit de tradiţie precucutenlană.
Elementele de circulatie cunoscute In aria protocucutenlană sint infime şl limitate la
fragmentele ceramlce de factură "gumelniţeană• descoperite in nivelul Prccucuteni I I I de la
Traian-Dealul Fintinilor şi Tirpeştl n as, atribuite la Tlrpeştl fazei Gumelniţa A 1, ceea ce
constituie un argument In plus pentru provenienţa lor din faciesul Stoicanl-Aldeni şi pentru
pătrunderea acestor elemente In aria protocucuteniană chiar din momentul formării acestui
facies. In schimb, In bazinul Nistrului elementele complexului Stoicanl-Aideni, răspindite
In timpul acestui facies sau persistente după dispariţia lui, apar in complexele materiale ale
82 ldem SC- Sf. Gheorghe, 1973, p. 78 - 9.
83 Ibidem , p. 79 şl n. 145.
34 F. L aszlo, Les t ypes des vases peints d'Ariuşd (Erosd), D acia, 1, 1924, p. 20, pl. X/1 ;
R. Vulpe, op. cit., p. 123, 125, 128, fig. 89/2 ; 97 c ; S. Marinescu-Bilcu, SCIV, 19, 1968, 3, p.
4 14 ; T. S. Passck, op. cit., p. 110, fig. 21/9 ; V. Chirica şi P. Şadurschi, Descoperiri paleolitice
�i postpaleolitice de la Mitoc - Pîrful lui Istrate, Anuarul Muzeului Botoşani, 1978 (sub tipar),
36 A. Niţu, Vase antropomorfe ale ceram icii Stoicani·Alden i din S .Moldovei, C I, 2, 1971,
p. 86.
38 V . 1 . M arkevic, Mnogoslo il!oe fOsclenie ll"cvye F:vscNy 1, K S, 1 2�. 1 910, p. 61,
fig. 13/15.
37 Ibidem, fig. 13/ 10, 16.
38 H. Du mitrescu, SCIV, 8, 1957, 1 - 4, p. 69 ; S. Marinescu Blku, op. cit., p. 407 ; i dem ,
Cultura Precucuteni, p. 139, fig. 69/6 : fragmente provenite de la "vase cu j gheab" caracteris
tice ceramicii gumelnlţene, dar ln complexul Stoicani-Aldeni ele nu putut continua şi accentua
o tradiţie Precucuteni I I I, ilustrată prin vasul etajat cu j ghl'ab din nivelul Izvoare 1 2 (R.
Vulpe, op. cit., p. 68, fig. 34).
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aşezărllor, definind orizonturi tipologlce şi cronologice sau fiind determinate cronologic prin
nivelurile stratlgraflce. Complexul material (uneltele, ceramlca şi plastica) al aşezărllor din etapa
Precucutenl I I I
Tripolle A 1 nu putea continua paralel cu faclesul Stolcanl - Aldeni, răs·
pindit plnă la Nistru, şi cu faza Cucutenl A2, limitată la Depreslunea suhcarpatică şi Podişul
central moldovenesc, fără să manifeste nici o evoluţie şi fărâ să sufere nici o influenţă a comple·
xulul Stolcanl - Aldeni şi chiar a fazei Cucutenl A 2. Această evoluţie evidentă a complexului
cultural al etapei Trlpolle A31 depăşeşte dlferenţlerlle unor etape la nivelul fazei Precucutenl
I I I40 şi acoperă etapa Trlpolle A I I - Protocucuteni.
-

In aşezarea Trlpolle A de la Luka- Vrubleveţkala (Podolla)u, diversele categorii ale
complexului cultural de caracter Precucutenl I I I prezintă elemente caracteristice complexului
Stoicani - Aldenl sau apropiate de acelea ale complexului perioadei Cucutenl A, manifestate
prin topoarele de rocă dură perforate, ca la Sucevenl (Galaţi) şi Dodeştl (Birlad) ; askosurile
zoomorfe asemănătoare celor ornitomorfe de la Stolcanl şi Dodeştl ; ceramlca neplctată consi·
derată ,.necaracterlstlcă ceramlcll Trlpolle A", dar Influenţată de ceramlca neplctată Stolcanl
Aldenl ; flgurlnele plastlcll antropomorfe de tipul gumelnlţean sau de tipul cucutenian din
faclesul Stolcani-Aldeni, sau direct de tip Cucuteni A prin dimensiunile, silueta şi decorul lor
adincit ; posibil şi vasele cu suport prevăzut cu o faţă umană, ca vasele similare din fazele Gu·
rnelnlţa Al - A2 şi Cucutenl A 3 ; ceramica cu decor adincit de tip Tripolle A decorată cu
motive terminate cu alveole rotunde, rare pe ceramlca precucutenlanA sau frecvente şi alungite
In formă de "cirlig• pe ceramica cu decor adincit protocucutenlanA din faclesul Stolcani - Alden l
(fig. 1 1/1)4 1•
Dacă aceste elemente evolutlve sint repartizate uniform In complexele de habltaţle,
atunci complexul material al aşezărll Luka- Vrubleveţkala este unitar şi trebuie clasat In
Intregime după faza Precucutenl I I I, paralel cu etapa timpurie a faclesulul Stolcanl-Aldenl .
I n caz contrar, In complexul acestei aşezări s e desprind două orizonturi tlpologlce şi cronologlce
(Luka- Vrubleveţkala I şi I I) : primul la nivelul fazei Precucutenl I I I
Trlpolle A I, cu ,.ce·
ramlca caracteristicA Trlpolle A = Precucutenl I I I" şi cu flgurlnele antropomorfe de tipul ş l
dimensiunile plastlcll precucutenlene, dar şi cu decorul alveolat tiple trlpollan ; a l doilea l a ni·
velul faclesulul Stolcanl - Aldenl, cu elementele evoluate semnalate, alături de care continuă
şi ceramlca cu decor adincit de factură Precucutenl I I I, dar fără apariţia ceramlcll brlcrome.
Acest orizont de rAspindire a elementelor complexului Stolcani- Aldenl ini/iază etapa Protocu
cutenl - Tripolie Ali in bazinul Nistrului şi Bugului.
"
D acA nu s·a descoperit IncA nici o aşezare numai cu ceramică blcromă In D epreslunea
subcarpatlcA sau Podişul central moldovenesc, era Inevitabil ca acest orizont sA nu fie surprins
la E de Prut, din cauza decalaj elor etapei protocucutenlene In raport cu faza Cucuteni A 2 şi
chiar In cadrul fazei A 3, şi anume In aşezarea Ruseştll Noi I pe Botna In bazinul Nistrului şi
In aşezarea Borlsovka In bazinul Bugulul.
Complexul ceramlc din nivelul inferior de la Ruseştil Noi 1 ( 1) reprezintă primul orizon t
numai cu ceramică bicromă de caracter cucutenian In bazinul Nistrului şi aparţine perioadei Pro·
tocucutenl
faza Cucutenl Al, limitatA de faza A2 In Depreslunea subcarpatlcll şi de faza
A3 In spaţiul estle. Complexul ceramlcu, definit ca Trlpolle A tirz iu, evident din cauza ceramlcil
blcrome pictate cu ,.linii albe pe lustrui negru" şi considerate de caracter ,.gumelnlţean", denu•
mire adoptată pentru faclesul Stolcanl- Aldenl, cuprinde InsA şi "ceramică cu decor adincit şi
pictură blcromă cu roşu pe alb" de caracter proto ;ucuteniln, reprezenta tă cu deosebir� printr-u n
-

=

aa A. Niţu, op. cii., p. 88 şi n. 1 9 1 .
4 0 S . N. Bibikov, K S ·Kiev, 6 , 1 956, p . 1 3 u rm .
41 l d e m Rannetripol'skoe poselenie Luk.I - Vrubleveckaia na Dnestre, M IA, 3 8 " , M o s·
cova - Leningrad, 1953, pl.20 (topoare-ciocan perfora te de rocă dură de tip Stoicani -Alden 1) ;
34- 40, 60-6!, 70 (ceramică cu decor adincit şi canelat sau cu incrustaţie de ocru de factură
Precucutenl I I I) ; 46 (askos zoomorf) ; 6 5 - 69, 73 b (ceramică de factură Luka-Vrubleveţkaia
Precucuteni III evoluată sau de factură Stoicanl - Aldeni) ; 77-78 (figurine antropomorfe
cu decor tripolian al veolat de tip L uka-Vrubleveţkala
P re cucuten l I I I) ; 82 - 86 (figurine
antropomorfe de tip Luka-Vrubleveţkala = P r ecucutenl I I I) ; 80 a, 92, 9 1v (figurine antro·
pomorfe de tipul gumelniţean din faciesul Stolcani - Aldeni) ; 94, 10 1 - 1 1 1 (figurine antro·
pomorfe de tipul cucutenlan din faciesul Stoicani- Aldenl).
4 2 Ibidem, pl. 67a ; M. P � tr�s�u Dlm�oviţa, M a teriale 1, 1 933, p. 41, 53, f i g. 1 6 / 1 ;
2 0/3 ; 38/1.
u V. 1. Markevi� op. cit., p. 56, 61, 63, 65, fig. 13/10, 16.
,

=

=

,

.
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suport (fig. 1 1 /6)41 care poate fi atribuit direct perioadei Cucuteni A. Chiar ,.ceramica cu
decor canelat ş i combinat cu şiruri de puncte adin cite" 11 are o factură Identică cu aceea din
nivelul nu, care aparţine, prin .,ceramica tricromă pe fond alb" u, fazei Cucutenl A3, ambele
specii ale ceramicll cu decor adincit cu sau fără pictură bicromă din cele două niveluri avind
analogii perfecte cu acelea din complexul ceramicii de Ia H ăbăşeştl.
Cu toate cii. .,cernmlcn cu decor adincit şi picturii. bicromil. cu alb pe roşu" apare In comple·
xul Stolcani - Aldeni, suportul cu decor adincit şi pictat blcrom din nivelul 1 nu este vehiculat
din aria Stoicanl - Aldenl, ImpreunA cu ceramica pictată cu dungi roşU sau albe caracteristică
acestui facles. Forma direct cucutenlană a suportului, derivatil. şi evaluată din suporturile fa·
zel Precucutenl I I I, n-a fost descoperită In nici o aşezare a faclesulul Stolcani-Aldenl, care a
preferat formele suporturilor scunde, Incit evoluţia formei s-a petrecut In ,�tria protocucute
nlană sau s-a perfectat direct In faza Cucuteni A2. Decorul adincit al suporlului ··�panJfestl
acelaşi caracter cucutenian ca pe celelalte forme ceramicc cu decor adincit şi fil.ră pictură bicro·
mă din acest nivel. Pictura bicromil. a suportului, cu .,roşu pe alb", analizati!. In prima parte a
acestui studiu, este inversă decit aceea a ceramicii cu decor adincit din faciesul Stoicani 
Aldeni, dar oblşnultil. ca specie decorativă In cadrul ceramicii cu decor adincit a fazei Cucuteni
A3 In Depresiunea Prutului şi chiar dezvoltată sub influenţa procedeelor picturale ale ceramlcli
tricrome pe fond alb. Cu toată prezenţa ceramicii de caracter Stoicani - Aldeni, data C1 a ni
4
velului 1 de Ia Ruseşti! Noi It8 depăşeşte datele mai ridicate ale aşezării Mărglnenl pentru In·
ceputul fazei Cucuteni A2 In Depresiunea subcarpatică."
Acest suport demonstrează clar, pe de o parte, că forma şi decorul lui adincit se explică
prin evoluţia proprie a ceramicll cu decor adincit spre aspectele cucuteniene, care s-a desfăşurat
şi In spaţiul dintre Nistru şi Bug, fără Influenţele faciesului Stoicani-Aldeni şi fără introducerea
picturii blcrome, Iar pe de altă parte că adoptarea aşa de tirzie a picturii blcrome s-a putut face
plecind direct de la ceramica bicromă şi tricromă a fazei A2 din Depresiunea subcarpatlcă şi
Podişul central moldovenesc.
· Aceste condiţionări ale ceramicli blcrome din complexul nivelului 1 definesc totodatA
caracterul protocucutenlan şi poziţia lui cronologică, ca etapă finală a fazei Cucutenl Al In
bazinul Nistrului şi slncronică cu etapa iniţială a fazei A2 din Depresiunea subcarpatlc4 şi
Podişul central. In cadrul evoluţiei ceramicii cu decor adincit sau canelat şi adincit, aceeaşi
picturii. bicromă s-a difuzat şi in bazinul Bugului, la Borisovka (fig. 1 1 /4), marcind la fel orlzon·
tul final al etapei Tripolle A I I, dar sincronie cu etapa iniţială a fazei Cucuteni A3 din ba7Jnul
Nistrului, şi anticiplnd astfel difuzarea treptată a "ceramicii tricrome pe fond alb" a etapei
Cucuteni A3 - Tripolle B 1 In Intreg spaţiul estic cucutenian şi tripollan.
Apariţia categoriei majore a .,ceramicii cu decor adincit şi pictură blcromă" in etapa fi·
nală a fazei Cucutenl Al - Trlpolie A I I nu este rezultatul unei evoluţii locale, in spaţiul estle
cucutenl:m şi tripolian, şi deci paralele cu aceea din spaţiul vestic al ariei protocucuteniene, c1
al unul proces de difuziune din aria originară a evoluJiei ceramicii bicrome şi tricrome din Depre·
siunea subcarpatică şi Podişul central moldovenesc. Deşi .,ceramica cu decor adincit şi pictură
bicromă" continuă ca o categorie secundari!. in complexul fazei Cucuteni A3 In Depresiunea
Prutului şi bazinul Nistrului, ea nu a contribuit nici Ia evoluţia ceramicii trlcrome In acest spa·
ţiu, deoarece evoluţia ceramicii tricrome In Depresiunea subcarpatlcă a inceput cu categoria
"ceramicii tricrome pe fond brun" preponderentă in faza A2 şi a fost continuată de categoria
,.ceramicii tricrome pe fond alb" predominantă In faza A3. La acest nivel cronologic, complexul
fazei A3 In spaţiul estle se constituie prin acelaşi proces de difuziune a "ceramicil tricrome pe
fond alb" In Depresiunea Prutului plnă In bazinul l'o<istrului. In etapa tirzie a acestei faze, ea
se difuzează In spaţiul nord-estic, In V Podoliei şi bazinul Bugului.
Situaţia de discontinuitate Intre cele două orizonturi, al ceramicil bierome şi al ceramicll
tricrome pe fond alb, apare clară In suprapunerea celor două niveluri Cucuteni A de Ia Ruseştil
Noi 1 (1- 11). Cele două niveluri, deosebite prin tipul locuinţelor, bordeie In nivelul inferior şl
platforme In nivelul superior, şi separate prin depunerile de deasupra bordeielor, deşi apropiate
prin cele două specii ale ceramicii cu decor adincit, cu sau fără pictură bicromă, şi prin prezenţa
4t

Ibidem, p. 61, .fig. 13/2 .

45 Ibid' m, fig. 13/11, 13 .
4 6 Ibidem, p . 65, fig. 14/2 , 6 .

47
4&

Ibid, m , p. 67, fig. 14/1 3 - 14, 1 6 .
Ibidem, p. 65 (3620 ± 100 ) .
numitA
u D. Monab, SC IVA, 29, 1978, 1, p. 37 ( 3675 ± 50 şi 3660 ± 55). Aşezarea,
uCetăţuie", se află pe teritoriul corn. Mărgineni.
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elementelor "gumelnlţene" ale ceramlcll Stolcanl - Aldenl, nu sint consecutive. Chiar dacă ni
velul inferior ar reprezenta secvenţa finală a etapei protocucutenlene In Depresiunea Prutului
şi bazinul Nistrului, In nivelul superior lipseşte specia "ceramlcll cu decor adincit şi pictură trl
cromA cu brun-negru" de la Truşeştl, care reprezintă orizontul cel mal vechi al fazei Cucutenl A 3
In Depresiunea Prutului.
Vasul antropomorf din nivelul n&o are forma caracteristicA acestor vase In faciesul Stol
canl -Aidenl şi ar fi putut fi transmisA local şi direct prin complexul nivelului 1, dar ca se lntll
neşte In dimensiuni mari sau miniaturale la Truşeştl, sau Drăguşenl- SAvenl, Iar decorul lui
adincit şi pictat blcrom are factura decorulul de pe vasul antropomorf cu fund ascuţit de tip
Izvoare Il 1 de la Truşeştl01 şi de pe ceramlca cu decor adincit şi pictură blcromă de la 1-Iăbă
ş eştl. Deci, acest vas se Integrează, ca formA, decor şi origine, complexului ceramlc al fazei A 3,
Indiferent de elementele originare de transmisiune din faclesul Stolcanl - Aldenl In complexul
ceramlc al fazei Cucutenl A2, ca la Izvoare 1 1 1 , şi de perslstenţa lor In complexul fazei A3,
ca la Ghelăleştl. Tipul vasului şi modelul decorului sint generice şi nu puteau fi create paralel
l a Ruseşti! Noi 1, cu toate elementele de caracter "gumelniţean" de provenienţă Stolcani - Aidenl
din nivelul 11 şi i dentitatea motivelor cu "ove" pe flgurlnele din nivelul 1. Dovada o constituie
al doilea vas antropomorf din niv elul II de la Ruseştll Noi 101", de formil lnaltă şi cu decor trl
crom pe fond alb tipice pentru vasele antropomorfe de la H AbAşeştl.
Singurul proces evolutiv al complexului ceramicli In spaţiul estle se desfăşoară In funcţie
de categoria principalA a "ceramicll cu decor adincit sau canelat şi adincit" şi a ,.eeramicii cu decor
canelat" In faza Cucuteni Al - Tripolle A I J şi acest fapt explică, pe de o parte, crearea cate
goriei "ceramlcll blcrome cu decor adincit" In etapa finală a acestei faze, caracteristică Depreslu
nll Prutului şi bazinulul Nistrului In etapa timpurie a fazei A3, Iar pe de altă parte persistenta
"ceramicii cu decor adincit" fără pictură blcromă In bazinul Nistrului şi al Bugulul in etapa
tirzie a fazei A3, după dispariţia acestei categorii, cu sau fără pictură bicromă, In Deprcsiunea
Prutu lui.
ln spaţiul dintre Nistru şi Bug, evoluţia ceramicii cu decor adincit snu canclat In etapa
Trlpolle A I l , plecind de la ceramica fazei Precucuteni I I 1
Tripolle A 1 a aşezărilor de tip
Holercanl şi Soloncenl 1 pe Nistru sau Savranl ln bazinul Bugului, a dus la aspectele el decorative
din aşezările de tip Ozarinti pe Nistru sau Krasnostauka pe Bug (fig. 11/2, 7)&2 şi la acest nivel,
ca la Borisovka (fig. 1 1/3,5)&8, apare şi pictura bicromli. In bazinul Bugulul. Grupa acestor aşe
zări, din cauza l dentltilţll aspectelor lor decorative cu acelea ale ceramlcll cu decor adincit sau
canelat din aşezărlle cu "ceramică trlcromă pe fond alb" ale fazei Cucutenl A 3 - Trlpolle B l,
Polivanov-jar I I I sau Darabanl 1 (fig. 12/1 - 4)"' In bazinul Nistrului şi Sabatlnovka 1 (fig.
12/5- 10)&& In bazinul Bugulul, este tnsă trecută, ca variantă culturală locală, la Inceputul eta
pei Tripolie B l&8•
Chiar dacă proporţia ceramlcll tricrome In raport cu ceramica cu decor adincit este mal
mică la Sabatlnovka 1, ea creşte la Darabanl 1, iar In aşezările din V Podollel, Kadlevţi şi Ku
drlnţl (fig. 13/1 - 4,7), existA numai eeramica trlcromă, discriminlnd clar cele două orizonturi
cu ceramică pictată, blcromi!. sau trlcromă, din aria trlpoliană.
Astfel, aşezarea Borlsovka este echivalentă cu n ivelul 1 de la Ruseşti! Noi 1, dar mal
tardivă. Ceramica cu decor adincit este Identică In aşezărlle de tip Borlsovka sau Sabatino
vka I, dar apariţia ceramicii pictate, bicromă la Borisovka şi tricromă pe fond alb la Saba
tlnovka 1, le clasează In etape diferite, deşi apropiate, Trlpolle AII finalA, sincronică cu faza
Cucutenl A3 Iniţială, sau Trlpolle B 1=faza Cucuteni A3 finală.
Complexele aşezărilor Luka- Vrubleveţkaia şi Borlsovka impun subtmpli.rţlrea etapei
Trlpolle A In două etape principale : A I, corespunzătoare fazei Precucuteni I I I, şi AII, cores-

·

•o V. 1. Markevll\, op. cit., p. 66 - 7, fig. 14/1 ; A. Nlţu, op. cit., p. 84 - 5, fig. 12/1. Tipul
vasului, cu decor splrallc trlcrom sau cu ove canelate, existA la Truşeştl şi Driiguşenl (A. Crtş
maru, op. cit., fig. 38/2,4).
bl A . Niţu, op. cit . , p. 83-4 şi n . 39, 43, fig. 11/4.
na
V. I. Markevll\, op. cit., p. 67, fig. 14/9.
51 T. S. Passek, Period. tripoi. posei., p. 37 urm., fig. 3 ; 10 (menţinute In etapa Trl
polie A) ; idern, Ceramique tripolienne, Moscova-Leningrad, 1935, pl. V l/ 1 - 4.
53 Idem, Period. tripoi. posei. , p. 36 urm., fig. 8 - 9 (menţinută tot in etapa Tripolle
A) ; E. K. Cernys, Mesto poseienij BorisorJskogo tipa u periodizacii tripoi'skoj kui'tury, KS, 142,
1915, p. 5, fig. 2a/2.
64 T. Passek, Cer. tripoi., pl. color de la p. 86 ; pl. XVI - XV I I/ 1 - 2 ; ldem, Period.
tripoi. posei., p. 1 1 4 urm., fig. 63/5 - 6, 8 - 12 ; 64/5 - 9 ; 65·
•5 Idem, Period. tripoi. posei., p. 48 urm., fig. 19-20.
58 E. K. Cernys, op. cit., p. 4 - 5, fig. 1.
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punzătoare faciesulul Stolcani - Aldcnl şi fazelor Cucutcni Al tirzie şi A3 timpurie din bazl·
nul 1'\istrulul, care poate avea la rindul el o etapă timpurie fără ceramică pictată, cu sau tArii.
elemente Stoicani - Aldenl, ca la I .uka-Vrubleveţkala, sau Krasnostavka şi o etapă Unle
cu "ceramică cu decor adincit şi pictură bicromă" de caracter net Cucuteni A, ca la Borlsovka
ca etape secundare AII 1 - .'l l l 2.
Criteriul ceramlcll majore defineşte şi delimitează perioada Protocucutenl, prin evolutia
ceram icii bicrome, dlverslflclnd categoriile după regiunile geografice, cu deosebire "ceramlca
bicromă cu zone decorative sintetil'e" In aria originară a evoluţiei ceramicil pictate In Depreslu·
nea subcarpatlcă şi Podişul central sau "ceramica cu decor adincit şi picturii. blcromăa In De·
presiunea Prutului şi spaţiul estle, şi eventual prin trecerea la ceramica tricromă pe fond brun
In clapa finală, plnă la apariţia "ceramicli tricrome pe fond alb" a fazei Cucutenl A 2. Deci,
această perioadă poate fi In tegrată ca fază Al a perioadei Cucutenl A, dar m�al păstrindu-şl
totalitatea depunerilor strat! grafice şi tipologlce şi posibilitatea repartlzărll lor In etape �undarr.
Chiar in aria tripollană, etapa Tripollc A I I corespunzătoare acestei faze este deflnftă·prln apari·
ţla ccramlcll blcrome cu decor adincit, care precede Imediat aparllla ceramlcll trlcrome pe fond
alb a etapei Trlpolle B 1
faza Cucutenl A3.
Cele două categorii de ceramică tricromă, pc fond brun şi pe fond alb, ale perioadei Cu·
culeni A, in care sint Incluse toate aşezărlle considerate de caracter Cucutenl A (fig. 1/1, categ.
11 - 12), coexistă de-a lungul Intregii perioade, categoria pe fond alb In aşezările cu ceramldi
tricromă pe fond brun din Depresiunea subcarpatlcă, la Izvoare 1 11 (fig. 4/1,3 - 4,8)57 sau Fru·
muşica A l - I l (fig. 5)58, şi categoria pe fond brun In aşezArile cu ceramică tricromil pe fond
alb din Depresiunea subcarpatică, la Ghelăleştl sau Gura Văii (fig. 7/1-2,5 - 6)", şi Depreslunea
Prutului, la Truşeşti (fig. 8/2 -5r sau Hăbăşeştl (Anexa IV). Deci, cele două categorll trlcrome
descriu grafice evolutive inversatc prin creşterea şi des creşterea proporţie! lor (fig. 1/2- 3),
al căror punct de lntretăiere divide această perioadă numai In douA etape principale, corespunzA·
toare la două faze, A 2 - A 3, determinate de preponderenta succesivă a celor douA categorii, pe
fond brun In prima fază şi pe fond alb In a doua fază, şi condiţionate stratigrafic prin
suprapunerea celor două niveluri Cucutenl A In staţiunea Izvoare (111 şi 1 12).
Succesiunea celor două orizonturi ale ceramlcll trlcrome pe fond brun şi pe fond alb
InsumeazA ciclul complet al evoluţiei ceramicll trlcrome In aria originarA a ceramlcll pictate din
D epreslunea subcarpatlcli şi Podişul central moldovenesc. Depreslunea Prutului şi aria trlpoUanil
prezintă numai orizontul ceramlcll trlcrome pe fond alb, dar decalajul acuzat Intre aria trl·
poliană şi cucutenlană81 nu poate fi real decit pentru etapa finală a fazei A3, adicA de la limita
absenţei ceramlcll cu decor adincit şi pictură trlcromli sau blcromll. de tip Cucutenl A, care re·
prezintă etapa lnlţlalli a fazei A3 In Depresiunea Prutului şi bazinul Nistrului.
Toate secvenţele determinate de complexele ceramice diferenţiate prin variaţia proporţie!
celor douA categorii de ceramică trlcromă, prin diversificarea speclllor lor d ecorative şi prin
jocul asocierii categorlllor şi speclilor ceramlcll principale şi secundare, sint Incluse ln două
faze corespunzătoare acestor două orizonturi ale ceramlcll trlcrome şi nu pot fi repartizate declt
ln etape secundare, corespunzătoare subfazelor. Poziţiile acestor secvenţe sint condiţionate
stratlgraflc, tipologie şl cronologic de complexe ceramice suprapuse In nivelurile staţlunllor
cu stratlgrafle verticală sau repartizate Intre aşezărlle cu un singur nivel.
Complexele ceramlce diferenţiate In orizontul ceramicll trlcrome pe fond brun, prin
ritmul variaţiei proporţie! celor două categorii trlcrome, determinA secoenle initiale, prin apariţia
categoriei trlcrome pe fond alb In nivelul Bonteşli 2 (fig. 1/1 -2, punct. 1) şi prin creşterea propor·
ţiei categoriei pe fond alb In nivelul Ariuşd V Il (fig. 1/1 -2, punct. 2), In nivelul unle de Ia
Olteni (fig. 1/ 1 - 2, punct. 3), echivalent In medie, prin proporţia celor douA categorii de ceramlcll.
trlcromli şi a ceramicll blcrome, cu nivelurile Ariuşd I V şi Izvoare 11 1 b8 2, şi In nivelul Fru·
=

&7 R. Vulpe, op. cit., p. 157 - 58, 179, fig. 136 ; 139/2 ; 1 69/2 ; 175/2.
&8. C. Matasă, Frumuşica, Bucureşti, 1946, p. 51-2, 96 - 7, 100, 109, 138, 141 - 43,
147, pl. 6/16 ; 1 3/85, 90 ; 15/120, 124 ; 16/123 ; 18/91, 93 ; 24/178.
58 A. Nlţu, C. Buzdugan şi C. Eminovlci, Carplca, 4 , 1971, p. 53 urm., 57 urm., fig.
14/2 ; 17/3.
00 Inedite (IlA I).
81 VI. Dumltrescu, SCIV, 14, 1953, 1, p. 72. lnsă, etapa Trlpolle B l nu poate fi echiva·
Iată cu etapa A3 (Hăbăşeştl - Cucuteni), definită prin asocierea ceramlcll tricrome cu "eera
mica blcromă cu decor adincit", ci cu etapa A4 ( Ruginoasa), caracterizatA prin dispariţia eera·
micii blcrome cu decor adincit In Depresiunca Prutului şi pe Nistru şi continuarea "ceramlcU
cu decor adincit" In bazinul Nistrului şi al Bugului.
ea
A. Niţu, SC - Sf. Gheorghe, 1973, p. 64, fig. 3 - 4 .
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m uşiea 1 (fig. 1{1 - 2,

punct. 4), sau secvente finale, prin echilibrarea propoziţiei celor două catego
rii de ceramică trlcromă In favoarea categoriei pe fond brun, tn nivelul Frumuşica 11 şi nivelul
unic de la Gaiu (fig. 1/1 -2, punct. 5 - 6). Secvenţele acestui orizont se caracterizeazl! in acelaşi
timp prin descreşterea continuă a proportiei pe fond brun, determinată de creşterea proporţie!
categoriei pe fond alb, şi prin predom inarea categoriei pe fond brun.
In orizontul ccramlcii tricrome pe fond alb, variaţia propoziţiei celor două catrgorll
de ceramică trlcromă este simetric Inversată şi determină de asemenea secvente initiale, prin
echilibrarea proporţie! celor două categorii In favoarea categoriei pe fond alb la Ghe/ăieşti
şi Gura Văii (fig. 1/1 -2, punct. 7), sau secvente finale, prin creşterea proporţie! categoriei trl
crome pe fond alb In nivelul Izvoare 1 1 2 1n D epresiunca subcarpatlcă (fig. 1/1 - 2, punct. 10) şi in
aşezArile Truşeşti, Hdbăşeşti , Cucuteni şi Ruginoasa In Depresiunea Prutului (fig. 1/1 -2, punct.
8- 9). Secvenţele acestui orizont sint caracterizate net prin predominarea categoriei pe fond alb.
Secvenţele diferenţiate tn cadrul celor douA faze, corespunzătoare celor douA orizonturi
ale ceramicll trlcrome, prin creşterea continuă a proportiei ceram icii tricrome pe fond alb, sint
grupate, de o parte şi alta a punctului de lntretălere a graficelor celor două categorii tricrome,
In două etape simetrice şl lnversate, una finală In primul orizont şi alta Iniţială In al doilea orizont,
determinind astfel cite două subfaze pentru fiecare orizont, respectiv subfazele A2a- A 2b şl A 3a
A 3b. Poziţia simetrică a etapelor A2b (Calu-Frumuşlca l i) şi A3a (Ghelăleşti-Gura Văii) ar
apArea clarA prin Introducerea aşezării Gura VAII tn grafic, dacă s-ar calcula proporţia categoriilor
ceramlcli trlcrome83•

Proporţiile celor douA categorii de ceramică tricromă (fig. 2 ; anexele 1 - IV) sint evaluate
In funcţie de numărul exemplarelor Intregi sau fragmentare ilustrate In publicaţii, In genere
In mod selectiv, nu total••, dar cifrele lşl păstrează valoarea lor definitivă, deoarece pentru aceste
aşezări, In afară de Izvoare, săpăturile nu mai pot fi reluate. Izvoare reprezintă prima staţiune,
In care complexele ceramlce ale nlvelurilor suprapuse au fost definite In funcţie de proporţia
categorlllor principale şi secundare ale ceramicli dar apreciată cantitativ, nu numeric. D eoarece
publicarea ceramlcll In monografie s-a făcut pe categoriile cerarnice considerate in ansamblul
celor trei niveluri, fără indlcarea in legenda figurilor a repartiţiel ceramlcli pe niveluri, nu se
poate face evaluarea numerică a proporţlel categorlilor pentru fiecare nivel. In schimb, pe
baza tipologiei, nivelul Izvoare I I l b poate fi echivalat cu complexul aşezării Olteni şi nivelul
Ariuşd I V, a căror proporţie numerică poate fi indicată In grafle, pentru moment cu o valoare
simbolică, dar In viitor cu o valoare chiar numai pe baza materialului din săpăturlle vechi,
date fiind condiţiile acestor săpături şi Inventarierea riguroasă a ceramlcll.86•
De asemenea, pentru cele două niveluri Cucuteni A de la Frumuşica evaluarea proporţiel
celor două categorii de ceramică tricromă nu poate fi stabilită decit parţial, in funcţie de indi
carea nivelului In Inventarul final (= Apendic(')e 1 1) din monografie (fig. 2/2 ; anexa I). Pentru
restul ceramlcll, proporţia celor două categorii trlcrome, evaluată global pentru ambele niveluri
prin numărarea planşelor (fig. 2/2 ; anexa I l), poate fi repartizati Intre cele două niveluri,
dar numai printr-o repartlţle de 1/3 In nivelul I I pentru categoria pe fond brun sau In nivelul 1
pentru categoria pe fond alb, ţlntnd seama de descreşterea sau creşterea categoriei respective
Intre nivelurile 1 şl II (fig. 2/3). Prin această repartiţie de 1/3, proporţia celor două categorii
trlcrome asigură preponderenta categoriei pe fond brun In cele două niveluri şl le păstrează
ca secvenţe In cadrul fazei A2 (fig. 1 ; 2/1), dupii cum indică diferenţa proporţie! celor două cate
gorii evaluată global şi comparaţia cu aşezarea similară de la Ca/u (fig. 2/2 ; anexa I I I/1).
68 D escrierea ceramlcii din această aşezare s-a făcut p e baza materialului curăţat şi
restaurat In momentul publicării, restul fiind inaccesibil din cauza depozitării lui provizorii.
Proporţia celor două categorii tricrome va trebui insă stabilită pentru graficul definitiv.
8' Din cauza practicii curente a selectării fragmentelor ceramlce, prin trierea lor pe şan
tier In vederea restaurArii sau a recoltăril mostrelor pentru forme sau decor, Iar uneori chiar
prin eliminarea in laborator, după restaurare, tn vederea depozitării şi publicării lor. deci tn
ambele cazuri inainte de orice evaluare a proporţie! categoriilor şi speciilor tn complexele de
habitaţie sau cel puţin in ansamblul nivelului aşezării, cum s-a procedat chiar in cazul săpării
integrale a aşezării Truşeşti, nu avem proporţia reală a categorillor şi speciilor [·era
micii cel puţin intr-un singur raport preliminar in urma unei singure campanii de săpături.
Dar, admiţind că şansa sau neşansa acestor două operaţii a fost egală pentru majoritatea com
plexelor de habitaţie, proporţiile categoriilor ceramicii trlcrome vor trebui calculate la publi
carea monografiei, pentru ca aşezarea Truşeştl să poată fi înscrisă in grafle inaintea tuturor
aşezărilor din faza A3 a D epresiunii Prutului.
65 Muzeul din Sf. "Gheorghe.
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Pentru staţiunile c u r e ra mlc a nPpu hlicatll, c a . 1 ri11şd, s - a recurs la procedee simllarr pentru
stabilirea u n o r 11a/ori simbolice, care să indice v ar l n ţ ia n u m erlcu a proportie! celor dou ă cntegorii
tricromc I n ! re nivelurile V 1 1 - 1 160• Singura a�cz:uc, in c n n· s-a calculat nunwrlc procentajul
ccram i d i trlerome, bicrome şi cu decor nrlinclt, estr a cL·ca d e la /Jrligllşeni-Sălleni, dar prin ra
portarea In hloc ::1 crramlcll tri cromL' pc fond nlb şi pe fond br u n la totalul catrgorlllor eL•ra micii6 1•
Deci, lipseş te t oL·mai procentajul fieeărein din crle două eategorli t ricrome, pentru inscrierl'a
lor in grafk ul variaţiei proporţiilor. D r�i cernmil'a nparţim• unei singure gropi, situntc in zona
gropilor de olnri (.,Dealul lu tiiriei") d i n afara a.� czi'irii din .,Ostrov", gronpa constlluie totuşi
un eompll'x inchis, In ci t proporţia cl'!or doull categorii trlcromc ar fi pu t u t defini pentru moment
complexul ceramic al acestei aşezări şi determina secvenţn el in cadrul fazei A:J.
!:itudiul prezent vrea să fundamenteze ca metodă de cercetare a Cucutenlanului A graf iru l
variatiei proporfiei celor două categorii ale ceram icii lricrome, dar prin procedee de C'l,h:ul simple
şi rapide, care pot fi proiectate numeric in grafice simplificate şi totodată pot fi apr:_cdate canti
tativ chiar pc şantier, in timpul săpiiturii. In consecinţă, procentajul fiecăreia din cele două categorii
de ceramică tricromă trebuie ca/cu/al direct in raport cu l olalu/ /or. Dealtfel, este inutil să se calcu
leze proporţia catcgorlllor tricromc in raport cu totalitatea complexului ceramlc, adică să se
I n troducă in calcul categoriile ceramicii poroase sau cu decor adincit etc., care nu servesc nicioda
t ă la stabilirea criteriilor clasificării şi periodizării.
D e asemenea, in graficele proiectate măsurarea momentelor succesive şi a duratei secven
ţelor este indicată convenţional prin echidlstanţe, dar evaluarea lor reală poate fi stabilită prin
datările cu C1 4, care vor transforma şi cronologia lor relativă in cronologie pozitivă. Datarea
prin Cu de11ine metodă obligator ie pentru perfectarca graficului real al poziţiilor tipologice şi
cronologlce ale aşezi!.rilor Cucuteni A. Datele pozitive ale C14 vor stabili in acelaşi timp, direct
şi exact, chiar In cazul unor complexe ceramice definite incomplet prin sondaje reduse, cronologia
relali11ă a complexelor ceramice care definesc aşezărlle şi etapele sau secvenţele corespunzătoare.
Totodată aceste date de cronologie relativă şi pozitivă vor stabili sincronismele culturii cucute
niene In cadrul culturilor neo-eneolitlce carpato-dunărene şi se vor inscrie In seria continuă a
decalajelor cronologlce ale orizonturllor neo-eneolitlce dintre Orient şi Europa centrală88•

Graficul dublu al celor două categorii de ceramică tricromă (fig. 1/2) este proiectat d �
ungul celor două orizonturi din segmente de raport, corespunzătoare secvenţelor determinate
de aşezllrile din cele două regiuni, Depresiunea subcarpatică şi Depresiunea Prutului. Dar proce
deul este Inevitabil pentru moment, din două motive. Pc de o parte, dacă secvenţele primului
orizont (faza A2) nu pot aparţine decit Depreslunll subcarpatice şi Podişulul central moldove
nesc, iar In prima parte a etapei timpurii din al doilea orizont (subfaza A3a) nu avem in prezent
decit aşezărlle din această regiune, pentru etapa tirzie din al doilea orizont (subfaza A3b) nu
dispunem decit de o singură aşezare in Depreslunea subcarpatică (nivelul Izvoare 1 12), in timp
ce numeroasele aşezări din Depresiunea Prutului se Inscriu In a doua parte a etapei timpurii
(subfaza A3a) şi in etapa tirzie din al doilea orizont (subfaza A3b). Pe de altă parte, aceste
aşezări sint singurele care permit In prezent, pe baza publkărll ceramlcll, calcularea proporţie!
celor două categorii trlcrome. Insii, această proiectare este necesară pentru exemplificarea metode 1
grafice şi de fapt ea va servi In continuare pentru Inscrierea celorlalte aşezări şi completarea
acestui graric, plnă cind numărul aşezărllor săpate va fi suficient de mare pentru proiectarea
graficelor pe regiuni şi sintetizarea lor In graficul general al evoluţiei culturii şi ceramicli cucute
niene.
Graficele celor două categorii de ceramică tricromă sint perfect simetrice şi inverse,
Inevitabil şi explicabil, deoarece proporţia categoriei pe fond brun descreşte continuu, exact
In măsura In care creşte continuu proporţia categoriei pe fond alb. Depreslunea variaţiei pro
porţie! ambelor categorii trlcrome Intre Bonţeştl şi Frumuşlca 1, la Arluşd IV şi Olteni (fig.
1/2, punct. 2 - 3), se explicA prin faptul că proporţia lor la Arluşd şl Olteni n-a putut fi calcu
lată pe baza proporţie! totale a celor două categorii, el numai parţial In funcţie de exemplarele
Intregi Indicate In tabelul formelor ceramlce din aceste aşezil.ri88• Prin calcularea proporţie! reale
a categorlllor trlcrome, ea şi prin Introducerea In grafle a unor noi aşezArl, poziţia secvenţelo r
corespunzătoare acestor două aşezări va Il urcat4 şi respectiv coborltll la alt procentaj şi traseu}
88 A. Nlţu, op. cit., p. 59 urm., fig. 4 .
87 VI. Durnltrescu, ZfA, 7 , 1973, 2 , p . 188, 1 9 4 n. 1 7 (groapa 14) ; ldem, I n Din trecutul
Judetului Botoşani, Botoşani, 1974, p. 39 şi n. 19.
es H. Qultta, Der Balkan als Mittler zwischen Vorderem Orient und Europa, In Euolu·
tion und Revotulion im Alten Orient und in Europa, Berlin, 1971, tabelul de la fig. 3.
8• F. L âszlo, op. cit., p. 4, pl. XV ; A. Niţu, op. cit., p. 61 -2, fig. 3 .
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graficului va reda exact descrcşterea sau creşterea uniformă a curbei proporţie! celor două ca
tegorii trlcrome.
In realitate, ritmul variaţiei proporţie! celor două categorii tricrome şi deci numărul
secvenţelor indicate putind Il diferit in cele două regiuni geografice, graficul celor două categorii
tricrome trebuie proiectat separat pentru fiecare regiune şi apoi redus Ia un grafic comun
ambelor regiuni, In funcţie de numărul şi durata etapelor organice indicate de secvenţele dife 
ritelor a�ezări pentru orizontul ccramicii tricrome pc fond al b din cele două regiuni (faza
A3). Graficul regional devine cu atit mal necesar pentru Podişul central moldovenesc, deoarece
ritmul secven ţelor se desfăşoară in ambele orizonturi ale ceramicii trlcrome (fazele A2 - A3)
şi pentru fiecare orizont el poate fi diferit in raport cu D cprcsiunea subcarpatică şi Depreslunea
Prutului.
Lungimea inegală a etapelor etajate (fa1.e şi subfaze) în grafice (fig. 1/1 -2) nu este un
simplu efect al proiectării aşezărllor intr-un singur plan, el este determinată de numărul diferit
al aşezărilor, care marchează secvenţele acestor etape în cuprinsul celor două orizonturi. Faptul
arată cii etapele nu pot fi determinate de o singură secvenţă, că secvenţele nu pot fi determinate
de o singură aşezare şi că numărul secvenţelor in etape nu poate creşte pe măsura lnmulţirii
aşezărllor cerc e tate.
Etapele sint ierarhic suprapuse şi j uxtapuse şi sint determinate real de numărul secven
ţ elor, dar secvenţele In cuprinsul etapelor sint determinate nu de numărul infinit al aşezărllor
extinse "In armonică" pe orizontală, el de numărul aşezărllor grupate In aceeaşi secvenţă după
echivalenţa proporţiilor eera micii şi datele Cu ale aşezărllor. Este evident că cifrele proportiilor
calegoriilor ceramice şi ale datelor cronologice ale aşezărilor unei sewente vor avea o lim ită de variatie.
Graficul dublu (fig. 1/2) necesită insă două serii de calcul, pentru procentajul proporţie!
fiecăreia din cele două categorii tricrome, pe fond brun şi pe fond alb, calculat In raport cu totalul
ceramlcli tricrome (fig. 2/1). Deoarece graficele celor două categorii tricrome sint simetric in
verse, este clar că ele pot fi reduse la proiectarea unul grafic unic (fig. 1/3), In funcţie de TJTocenta
jul direct al diferentei proporţiilor celor două categorii tricrome, calculat In raport cu totalul ceramlcli
tricrome echivalent cu un procentaj 100 % (fig. 2/1).
Traseul graficului unle redă fidel variaţia proporţie! categorlllor trlcrome I n cele doul
orizonturi, descreşterea proporţie! categoriei pe fond bruu ln primul orizont (faza A2) şi creşterea
proporţie! categoriei pe fond alb In al doilea orizont (faza A3). Limita dintre cele două orizonturi,
indicată In graficul dublu prin lntretălerea traseelor celor două categorii tricrome, se Inscrie In
graficul unle pe segmentul care Indică schimbarea de direcţie a celui de al doilea orizont, Intre
punctele 6 - 7, determinată de proporţia preponderentă a catcgorlol pe fond alb. Această limită
Intre cele două faze A2 -A3 va fi fixată tipologie de secvenţa aşezării, sau grupului de aşezări,
ln care proporţia celor două categorii tricrome este echivalentă, Iar cronologic prin data pozitivă
a C14 din această aşezare.
Graficul unle trebuie de asemenea proiectat Intii separat pentru fiecare regiune. Grafieu 1
secvenţelor din Podişul central, prin poziţia Intermediară intre Depreslunea subcarpatică ş i
Depresiunea Prutului şi prin elementele comune cu fiecare din cele două regiuni, va asigura
racordarea secvenţelor din aceste trei regiuni şi comprimarea lor In etape echilibrate şi echi·
valente tipologie şi cronologic. Această racordare va permite proiectarea unui grafic comun
pentru Intreaga arie Cllcutenlană, care să stabilească etapele organice ale evoluţiei unitare a
ceramicll tricrome, In funcţie de complexul tipologie şi durata acestor etape. Echldistanţele
grafice ale secvenţelor şi consecutiv ale etapelor vor li lnlocuite prin etape real inegale, dar
real definite şi datate, tipologie prin gruparea secvenţelor corespunzătoare complexelor ceramlce
ale aşezărilor şi cronologic prin durata lor Intre limitele fixate prin datele C14 •
Etapele secundare (subfazele A2a - A211 şi A3a - A3b), In care sint grupate secven·
ţele determinate de variaţia proporţie! categorillor ceramicli trlcrome, sint parţial susţinute
de jocul speclilor decorative ale categorlllor trlcrome (analizate In prima parte a acestui studiu).
Specia tricromă pe fond brun cu "benzi Inguste şi lnterspaţiu larg de culoare albă lntinsă" lip·
seşte la Bonţeşti, dar apare la Ariuşd şi este prezentă in toate aşezările din cele două subfaze
ale fazei A2 şi din prima subfază a fazei A3 in D epreslunea subcarpatică (fig. 4/8), lipsind deci
In ultima subfază, deoarece nu este menţionată In nivelul Izvoare 1 12. I n Depreslunea Prutului,
această specie durează plnă la sfirşltul fazei A3, deoarece apare la F edeleşeni şi continuă In pri·
ma fază a perioadei AB la Corlăteni, dar cu alb liniar (fig. t0/4). Această variantă cu albul ln
terspaţiulul trasat liniar apare la Şipeniţi10 şi indică formarea el re centă In cadrul categoriei
u O. Kandyba, Schipenit:, "Bilcber zur Ur- und Fruhgeschlchte, 5", VIena, 1 937, p.
23, fig. 157' 1 63
•
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trlcrome c u benzi brune ş i lnterspaţiu tratat c u alb liniar d e la Cucu teni, Drăguşeni- Săvenl
şi Şipcnlţj 1 1 , deci paralel cu specia cu benzi inguste şi alb pozitiv a categoriei tricrome pe fond
alb In etapa finală a fazei A3 (fig. 9/3, 5 ; 10/2). Specia cu benzi brune-roşli Inguste rămine
sublacentă categoriei tricrome pe fond brun şi proporţia ci desigur variază tn complexele cera
mice de-a lun�ul etapelor Gucu teni A, atlngind la Tîrpeşti cea mai mare proporţie faţă de cele
lalte aşezări din D epreslunea subcarpatică7�, dar fără a susţine ritmul variaţiei proporţie! cate
gorlilor majore.
Specia cu ,.decor liniar tricrom sau bicrom pe fond brun sau alb", decl in ambele categorU
trlcrome, frecventă In faza A2 şi subfaza A3a (fig. 4/3 zona sup.), apare rar tn subfaza A3b, ca
decorul splrallc cu llnll negre pe fond brun tn interiorul străchlnll de la Chetreştl (fig. 10/1). In
subfaza A3b, devine insă frecventă şi caracteristică specia cu ,.interspaţiul lrat.at cu culoare
neagră tntlnsă sau liniară" In decorul exterior cu benzi medll sau Inguste, ca la Sclrtt�:ia, şt
In decorul interior simplificat, ca la Chetreştl (fig. 9/2 ; 10/5), dar mal ales In aşezărlle I<ud�inU
şi Kadlevţl-Bavkl din V Podoliel (fig. 13/4 , 7).
In schimb, speciile decorative ale categoriei trlcrome pe fond alb se diverslflcă mal clar
In raport cu etapele secundare ale celor două faze, atit prin lăţimea şi tehnica benzilor motivelor
şi a culorii albe, cit şi prin proporţia lor In complexele ceramice ale aşezărilor. Specia clasică,
cu benzile negative pe fondul de pictură alb, tratează ,.benzile medii cu alb pozitiv" In fazele
A2 - A3 tn Depreslunea subcarpatică, la Frumuşica 1 (fig. 5/2, 4), Calu şi Izvoare l l2 (fig. 7/4)'3,
şi In faza A3 In Depresiunea Prutului şi Podişul central moldovenesc, la Truşeştl, Secăreştl
Tlnosul (flg. 9/4) sau Scinteia-La Nuci. Paralel, se dezvoltă de-a lungul etapelor celor două faze
speciile cu benzi Inguste sau foarte Inguste.
In Depresiunea subcarpatică, specia cu ,.benzi Inguste şi alb pozitiv" se lntnneşte In pro·
porţie mică la Frumuşica (fig. 5/9) sau Gaiu in subfaza A2b, iar alături de ea apare im proporţie
mică şi specia cu ,.benzi Inguste şi alb pozitiv" la Gura Văii (fig. 7/5 - 6) In subfaza A3a, dar
nici una din specU nu este menţionată In nivelul Izvoare I I2.
-..._
]n D epreslunea Prutului, specia cu ,.benzi medii şi a lb pozitiv" şi aceea cu ,.benzi Inguste
şi alb pozitiv" apar din subfaza A3a la Truşeşti şi Cucuteni şi continuă plnă la sflrşitul fazei
A3 la Secăreşti (fig. 9/3, 5) şi Fedeleşeni, cu aspecte decorative ca la Chetreşti In Podişul central
moldovenesc (fig. 10/2). ]nsă, proporţia speciei cu ,.benzi Inguste şi alb pozitiv " devine prepon
derentă In subfaza A3b la Secăreşti - Dealul Tinosul (fig. 9/3, 5), situată pe latura opusă a pla
toului ,.Cetăţuiei" de la Cucuteni, şi Fedeleşeni, In Poarta Tg. Frumos, sau la Scinteia - La
N uci In N Podlşului central, ale căror complexe ceramice cuprind numai ceramică tricromă,
fără ceramică secundară bicromă sau cu decor adincit. In etapa finală a subfazei A3b apare
fre�ventă şi sp�cia cu .. b �n�i ro:1rte ingu�te şi alb pozitiv", la Chetreşti (fig. 10/5)74 şi Fedeleşeni15

La S de Podişul central, In N Regiunii collnelor Tutovel, complexul aşezării Toflea (Tg.
Nlcoreştl)78 prezintă cele două categorii ale ceramlcll trlcrome, asociate cu cele două categorii
ale ceramlcil blcrome, cu zone decorative sintetice ca In Depreslunea subcarpatlcă sau cu decor
adincit ca tn Depreslunea Prutului. Categoria trlcromă pe fond alb comportă speciile cu ,.benzi
medii sau Inguste cu alb pozitiv", cu forme cerarnice şi aspecte decorative Identice cu ale eera
micii de la Izvoare I I2. Poziţia acestei aşezări In cuprinsul subfazel A3a rămine să fie stabUltă
prin proporţiile categorillor ceramlcii tricrome şi ale specUlor decorative ale categoriei tricrome
p e fond alb.
Speciile cu ,.alb pozitiv", cu benzi medii, Inguste sau foarte Inguste, dezvoltă cu predi
lecţie trei aspecte decorative identice In cele trei regiuni geografice, cu ,.splrale In S", reduse
frecvent la "volute" secţionate (fig. 7/6 ; 9/3 ; 10/2 - 3) sau unite tn C, şi "spirale in Z", cu corpul
alungit şi prevăzut cu benzi de legătură (fig. 7/4 - 5 ; 9/4 - 5 ; 10/5).
-.c

Speciile decorative ale categoriei tricrome pe fond alb păstrează tnsă şi tehnica ,.benzilor
medii sau Inguste negative (rezervate) ". Complexele ceramlce echivalente ale aşezărllor Ru-,

7 1 Ibidem, p . 23, fig. 158 ; H. Schmidt, Cucuteni, Berlin - L eipzig, 1932, p . 31, pl.

Crişmaru, Drăguşeni, Botoşani, 1977, fig. 42/7- 8.
7 2 S. M arlnescu Bilcu, , SC IV, 19, 1968, 3, p. 4 14, fig. 1 1/2 .
73 R. Vulpe, op. cit., p. 186, 204, fig. 172/1.
74 A. Niţu, op. cit., p. 66, fig. 12/2 - 3.
76 Confirmare I. Nestor : ambele specii, cu benzi medii sau Inguste, şi cu aceleaşi as
pecte decorative.
7 8 Asupra săpăturilor nu s-a publicat tncă nici un raport preliminar. Materialul la Mu
zeul din Tecu el.

5/6 ; A.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

17

�lJAISIFWAREA Şl PERDOD!ZAREA ETA:PEUOR

CU'L'IlURIH · ClJ'CUTENl!ElNE

151

ginoasa şi Iaşi - Splaiul Bahlui7 1 cuprind numai ceramică trlcromă, fără ceramică bicromă
dar categoria tricromă pe fond alb clasică prezintă o proporţie redusă de .,benzi late" 78 , o pro
porţie predominantă de .,benzi medii� a şi o proporţie foarte redusă de .,benzi inguste• 80 (Ane
xa l l l/2).

cu brun llniar " 81, deci inversul speciei cu .,benzi Inguste brune şi interspaţiul tratat cu alb liniar«��• .

La Şipenili există de asemenea specia cu "benzi Inguste negative şi interspaţiul tratat

Acest fapt poate indica desprinderea unul orizont a l ceram icii tricrome cu banda ingustă tn etapa
finală a fazei A3 atit In N D epresiunli Prutului, cit şi in Podişul Sucevel şi al Hotlnulul, deoarece
ci există şi i n V Podoliei8s.

Această evoluţie a ceramicil tricrome pe fond alb se repetă in bazinul Nistrului şi al
afluen�ilor din Galiţia şi V. Podoliei. Pe ceramica.,tricromă pe fond alb" de la Dara ban i 1 tn Po
81 decorul are .,ben1.i late" llbere sau cu nervuri roşie, de factura
dişul Hotinului (fig. 12/1 . 4)
aceluia de la Ruginoasa, iar pe ceramlca de la K adi eoţi - Burakovka In PodoUa (fig. 13/ 1 - 3)86
apar, alături de .,benzile late" cu nervurli roşie, .,benzi medii" libere şi linii negre haşurate in
interspaţiu. In aşe1.ărlle gallţiene de tip Nezoisku&', decorul prezintă .,benzi medii sau Inguste",
li bere, iar interspaţlul are intervalele libere sau haşurate cu linii negre. In aşezările podollene
de la Kudrinti (fig. 13/7) şi J( adi evf i - Bavki (fig. 1 3/4)87, decorul are .,benzi medii" predomi
nante şi o proporţie crescută de .,benzi Inguste" libere, a căror tratare cu .. alb pozitiv" apare
clar In planşele colorate, ca la Secărcşti şi Scinteia (fig. 9/3 - 5) . Factura decorulul, cu benzile
frecvent decorate cu una sau două nervuri roşii şi cu Intervalele interspaţiului umplute sau
haşurate cu culoare neagră (fig. 13/4), se apropie de aceea a decorulul ccramlcil trlcrome de la
Drăguşeni-Săvenl şi Şlpeniţl88 din etapa precedentă.
In aşezărlle podollene, Kudrlnţi şi Kadlevţi-Bavki, ceramica trlcromă apare singură,
dar la Darabanl 1 (fig. 12/2 - 3) şi Ne1.viska este asociată cu o proporţie mal mare sau mal mică
de .,ceramică cu decor adincit" 8•, care lnsoţeşte tn proporţie variati, dar redusă, categoria
.,ceramlcil blcrome cu decor adincit" In subfaza precedentă. Ambele categorii secundare se
sting Insi treptat la inceputul subfazei A3b : la Ruglnoasa, tn Poarta Tg. Frumos, apar numai
citeva fragmente de ceramică cu decor adincitto, iar la Kadievţi-Burakovka, In V Podollel,
persistă o proporţie mică de ceramică cu decor adincit fără pictură sau cu urme de pictură neagră
77 C. Martlnluc, V. Chlrlca şi A. Niţu, Pozitia geomorfologică şi cultural-cronologicif a
aşezării Cucuteni A de la laşi- Spla iul Bahlui, SCIVA, 28, 1977, 2, p. 191 urm,
78 VI. Dumltrescu, D acia, 3 - 4, 1927- 1932, p. 75 urm., pl. III - IV.
78 Ibidem, pl. V - V 1.
ao Ibidem, pl. V/1.
8 1 H. Schmldt, op. cit., p . 10:1 - 10, pl. 33/1, 3, Interpretati In să In raport cu proce
deele grupelor de stii A B .
82 1. Nestor, Ceramique

peinle de stule ancien â Şipenil, Dacia, 5 - li, 1936, p. 129, 1 3 1•
fig. 3 - 6. Ambele specii cu benzi Inguste, albe sau brune, sint la fel interpretate şi desemnate
cu siglele grupei IX.

81 D e aceea situarea aşezării Drlguşenl- Sivenl, cu ceramlci trlcroml cu benzi late
şi medii şi cu proporţia atit de mare de ceramlci bicromi, ca orizont final al fazei A3 tn D e
presiunea Prutului contrazice toate datele cunoscute ale fazei A3 ln aria cucuteniani ,1 trl
poliană şi această situaţie trebuie clariflcatl prin cercetarea sistematici a acestei zone nordice
deopotrivă In bazinul Prutului şi Nistrului.

8' T. P assek, Cer. lripol. , p. 87 urm., pl. color de la p. 86 ; ldem, Period. lripol. posei.,
43, 1 13 urm., fig. 63/8, 10 - 1 1 ; 64/5 - 9 .
8 5 Id�m. Cer. trip 1/. , p. 8 3 ; id�m. Perioi. tr i p 7l . posei., p . 1 18, fig. 66/3 - 7 , 9.
86 Idem, Feriod. tripol. posei., p. 46, fig. 16/1, 3 (Nezviska), 5 (Fridrivcy).
87 ldem, Cer. tripol., p. 80, 83, pl. color de la p. 48 şi 64, pl. IV/ 1 - 7 şi V/1 - 9 (Ku
drinţi) ; IV /8 - 10 şi V / 10 (K adievţi - Bavki) ; i dem, Per iod. tripol. posei., p. 46 -7, fig. 15/4,
8 - 1 1 (Kadievţi - Bavki) ; 18 (Kudrinţi).
88 O . Kandyba, op. c it ., fig. 168 .
88 T. Passek, Ce r. Iri pol., p. 101, 1 'l5, pl. XV 1 - XV 1 1/ 1 - 2 (Dara bani 1) ; idem, Per iod.
tripo/. posei., fig. 16/4, 6 (Nezviska) ; 63/5 - 6, 9, 12 ; 65 (Darabani 1).
eo H. D umltrescu, D acia, 3 -4, 1927 - 1932, p. 75, fig. 16/6.

p.
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consideratii Insii de tip Vladlmlrovkan. Categoria ceramicll ..Cucuteni C", care poate fl denu 
mită "ceramlca C trlpollană", · menţionată la Kudrlnţt82, aparţine mal curind orlzontulul Cucu
ten! Bl din cele două aşezări podollene. In aşezările din bazinul Nistrului se constatA, pe de o
parte, absenţa categorlllor secundare cu pictură bicromă şi chiar cu decor adincit, In acord cu
aria cucutenJană, Iar pe de altă parte continuarea şi creşterea proporţie! categoriei cu decor
adincit In unele aşezări, In acord cu aria tripollană.
Astfel, diversificarea specii/ar ceram icii tricrome pe fond alb susţine creşterea proporţie!
acestei categorll ln secvenţele subfazelor A2b - A3a şi preponderenta speciei cu "benzi Inguste"
caracterizează subfaza A3b. Creşterea propof\ iel categoriei tricrome pe fond alb In aceastii sub
fază este realizati! de "speciile decorative" cu benzi medU, Inguste sau foarte Inguste, negative
sau cu alb pozitiv. Deci, proportia specii/ar decorative determină de fapt secvent(le subfazel A3b.

Complexele ceramlce definite prin decorul negativ cu "benzi late" la Dar'a bani' l sau cu
"benzi late sau medii" Ia Ruglnoasa, Iaşi - Splaiul Bahlul şi Kadlevţi - Burakovka, clll"aclcrlstlc
subfazel precedente (A3a), se Inscriu ca secvente initiale ale subfazel A3b In Poarta Tg. Frumos, ·
Podişul Hotlnulul şi V Podollel. Creşterea proporţie! decorulul cu "benzi medii sau Inguste
negative sau cu alb pozitiv" In aşeziirilc Seciireşti - Tinosul şi Scinteia sau Nezvlska, Kudrlnţ i
şi Kadlevţi -Bavkl determlnll secventele intermediare, care caracterizează aceastii subfază şi
definesc orizontul ceramlcll trlcrome cu bandă lngustă din etapa finală a Cucutenianului A In
Poarta Tg. Frumos şi Podişul central moldovenesc sau In Galiţia şi Podolia. Frecvenţa deco
r ulul cu "benzi foarte Inguste şi alb pozitiv" In aşezărlle Fedeleşenl şi Chetreştl marchează sec
ventele finale ale subfazel A3b In Poarta Tg. Frumos şi Podişul central moldovenesc.
Criteriul categorillor secundare pentru etapele perioadei Cucuteni A poate fi limitat la
categoriile ceramlcil blcrome specifice fiecărei regiuni sau zone, definite In prima parte a acestui
studiu. In Depresiunea subcarpatlcii, asocierea ceramicii tricrome cu ceramica bicromă cu zone
sintetice (fig. 1/1, categ. 10) se tntnneşte In ambele etape ale orlzontului ceramlcil trlcrome
pe fond brun (subfazele A2a-A2b), ca la Izvoare Il 1 sau Frumuşica A l - I l (fig. 4/5 - 7 ; 6/
1 -4)83, şi In prima etapă a orizontului ceramlcll trlcrome pe fond alb (subfaza A3a), ca la Gura
Vllll (fig. 7/3)1K sau Toflea, dar numai In Depresiunea subcarpatlcă şi Podişul central moldo
venesc. Proporţia ceramlcii bicrome (necalculată In publicaţii) urmează regula creşterii propor
ţie! categoriei trlcrome pe fond alb In secvenţele iniţiale ale orlzontulul ceramlcll trlcrome
pe fond brun (subfaza A2a), de la Bonţeşti (1 exemplar)86 la Arluşd V II şi IV (respectiv 9 ex.
şi 20 ex.), Olteni (54 ex.)88, Izvoare II ta (covlrşltoare faţii de ceramica trlcromă) şi II 1b (egală
cu tricroma)87, apoi se comportA uniform In secvenţele mediane şi finale ale orizontului eera
m iel! tricrome pe fond brun, de la Frumuşlca A 1 (subfaza A2a) la Calu şl Frumuşlca A II (sub
f aza A2b), prin propoiţia el ridlcatii la Frumuşica (79 ex. In ansamblul celor douii niveluri)
(Anexele 1 - 11), care se menţine, dacă nu cumva creşte, In secvenţele iniţiale ale orlzontului
ceramlcll trlcrome pe fond alb, in prima parte a sub{azei A 3a, la Ghelăleştl şi Gura Văil.
'-Speciile decorative ale acestei categorii de ceramică blcromă pot fi repartizate diferit
Intre aşeziirl, dar, ca şi proporţia acestei categorii, prezenţa sau absenţa diferitelor specii deco
rative nu pot determina alte secvenţe In cadrul subfazelor, cl numai variază şi nuanţează as
pectele generale ale ceramlcil blcrome şi ale complexelor ceramlce In diferitele aşezări.
In subfaza finalii, A3b, nici una dintre categoriile ceramicll blcrome din Depreslunea
subcarpatică nu este menţionată In nivelul Izvoare 112, al cărui complex ceramlc este definit
prin exclusivitatea ceramicU tricrome, cu o frecvenţă a decorulul cu "benzi medii şi alb pozitiv " 88 .
D eoarece prezenţa "benzilor Inguste cu alb pozitiv" nu este preclzatii, secvenţa Izvoare l l2
se Inscrie mal curind In etapa Iniţială decit finală a subfazei A3b (fig. 1/1 - 3, punct. 10).
...._

81 T. Passek, Cer. tripol., p. 101.
82 Idem, Period. tripol. posei., fig. 17.
8a R. Vulpe, op. cit., p. 125, 127 - 128, 133, fig. 90 ; 94/1 -2 ; C. Matasă, op. cit.,
p. 1 1 5 - 16, 1 1 8 - 19, 149- 50, vlgneta de la p. 93, pl. 28/219 ; 29/227 ; 33/233. Vasul nr. 1 (pl.
29/227) poate fi atribuit nivelului 1, deoarece a fost găsit tmpreună cu exemplarele similare
de la pl. 28/226 şi 29/228 1n secţiunea II l in complexul vetrelor 1 şi 3 la adincimea de - 1,60 m
(1 bidem, p. 24 şi profilul' fig. 8).
e4 A. Niţu, C. Buzdugan şi C. Eminovici, op. cit., p. 39 urm., 47 urm., fig. 18/1.
85 VI. Dumltrescu, Dacia, 3 - 4, 1927 - 1932, p. 109, fig. 19.
D8 A. Nlţu, op. c it ., p. 63, fig. 3.
87 R. Vulpe, op. cit., p. 157 , 206, 343.
ua Ibidem, p. 206, 344.
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In D epreslunea Prutului,

asocierea ceramicii tricromc cu ceramica bicromă
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cu

decor

(fig. 1/1, categ. 8) In majoritatea aşezărllor dintre Siret şi Prut, Truşeştl, Hăbăşeştl,
Cucutenl A I- I I, sau cu ceramica bicromă cu decor canelat In aşezările de tip Drăguşenl - Săvenl
din N D epresiunil Prutului, limitează repartizarea acestor aşezări In a doua parte . a sub(azei
A3a, prin proporţia net şi constant predomlnantă a ceramicll tricrome pe fond alb (fig. 1/1 - 3,

adincit

punct. 8). Dar, ritmul

disparitiei treptate a speciilor decoratil1e ale ceramicii cu decor adincit ş i
pictură tricromd sau bicromă de l a o aşezare l a alta sau Intre etapele de Iocuirc succesiv e In
cuprinsul unei aşezări lntlnseU0 poate determina secr>ente reale In cadrul acestei subfaze, care sint

confirmate prin suprapunerea lor In cele două niveluri A 1- II de pc "Cetăţuia" de la Cucuteni

(specia tricromă sau bicromă cu brun-negru sau cu negru In secvenţele Truşeşti-Drăguşenj
Cucuteni AI şi speciile bicromc numai cu roşu şi alb In secvenţele l l ăbăşeşti-Cucuteni A I I),
Aşezările Ruginoasa şi Iaşi-Splaiu l Bahlul de Ia Inceputul subfazcl A3b cuprind numai cera
mică tricromă, fără c<'rarnica blcromă caracteristică subfazei A3a, In a! ară de citeva fragmente
cu decor adincit la Hu ginoasa1 0 0 . tn aşezarea Fedeleşeni de la sfirşltul acestei subfaze nu este
menţionată nici una din categoriile ceramlcU secundare.
Astfel, In ambele regiuni se ajunge l a aceeaşi cezură, prin secvenţa stratigr afle li şi tipo

loglcă a aşezărllor Ruginoasa şi Izvoare 11:.! , care poate determina su bdlvizarea ori:r.ontulul
ceramlcll trlcrome pe fond alb direct In funcţie de categoriile cerarnicil pictate secundare, prin
prezenţa ceramlcil bicrome in subfaza A3a şi prin absenta ceram icii bicrom e in subfaza A Jb
(fig. 1/1-3, punct. 9). C ategoria "ceramicil. cu decor adincit", - care In subfazele precedente
din cele două regiuni lnsoteşte In proporţii reduse categoriile ceramicli blcrome, Incit poate f1

considerată ca specia elementară a categoriei bicrome cu decor adincit (fig. R/ t )1 o 1, iar In subfaza
A3b dispare In Depreslunea Prutului şi continuă In proporţii crescute numai In bazinul JS!stru
Iul - , nu contribuie la clasificarea complexelor ceramicc In vederea determlnărli etapelor sau

secvenţelor lor In cuprinsul celor două orizonturi ale cernmlcll trll'romc, dar constituie o carac
t eristică a complexelor ceramlce din subfaza A3b In bazinul Nistrului şi aril! trlpollană In raport
c u D epreslunea Prutului.

D ispariţia categorlilor c('ramlcil bicromc caracteristice subfazei A3a In D epresiunea
Prutului nu lnseamnă dispariţia completă a ceramicil bicrome in subfaza A3b. L a F edeleşeni

se semnalează o "specie nouă de pictură bicromă" cu Unii albe pe fond llrun-roşu, care este
Identificată cu aceea de Ia Drăguşcni- Săveni102 şi in consecinţă nu poate reprezenta decit
specia elementară şi primordială a ceramicii pictate cu "alb pe brun-roşu sau negru" (fig. 4/2)
din fazele precedente In diferitele regiuni geografice (fig. 1/1, categ. 7).
In subfaza A3a, aşezările din cele două regiuni se grupează in prima sau a doua parte
a acestei subiaze, In functie de secvenţele determinate de echilibrarea proporţiilor celor două
categorii de ceramică tricromă in prima parte şi de preponderenta netă a proporţie! categoriei
tricrome pc fond alb In a doua parte (fig. 1/1 - 3, punct. 7 - R). In D epresiunea subcarpatică,
numărul mic al aşezărilor cunoscute face posibilă descoperirea unor aşezări din a doua parte
a acestei subfaze, care vor restabili curba continuă a evoluţiei categoriei tricrome p e fond alb,
anulind posibilitatea subdivizăril fazei A3 sau a subfazel A3a I a acest nivel, in simetrie cu sub
fazele fazei A2. Hotărîtoare pentru cczura fazei A3 rămlne prezenţa sau absenţa ceramlcii
blcrome caracteristice D epresiunli subcarpatlce In fiecare din cele două subfaze, ca Ia Ghelăleşti
şi Gura Văii In prima subfază sau Ia I zvoare 1 1 2 In a

doua subfază.

" Ca Ia Truşeşti, unde, cu toată trlerea prealabilă a fragmentelor ceramice, este posi
bilă stabilirea unor secvenţe prin jocul speclllor decorative ale ceramlcll secundare In comple·

xele de habitatle juxtapuse in zone contigui, pe măsura extinderii aşezării, sau suprapuse In
spaţiile libere, de-a lungul duratei aşezării, dar in ambele cazuri In etape succesive de Ioculre.
1 00 Complexul aşezării Ruglnoasa determină criteriul de clasificare şi periodizare a eta

pei A4 In sistemul periodizărli din 1963 (VI. Dumitrescu, SC IV, 14, 1963, 1, p. 69, 73).
1° 1 M. Petrescu · Dimboviţa, PZ, 41, 1963, p. 177, fig. 6 ; VI. D umitrecu, Arta pre
islorică in Rom6nia, "Mari epoci de artă, I", Bucureşti, 1974, fig. 135 (atribuit greşit aşezării
Drăguşenl - Săveni).
102 VI. Dumitrescu, in Din trecutul Judeţului Botoşani, p. 41 ; idem, ZfA,
7, 1973, 2,
p. 188, fig. 4/1. Pe baza acestei specii blcrome s-a preconizat chiar o etapă finală, A5 (Idem,
se IV, 14, 1963, 1, p. 69, 74), care insă a căzut in desu etudine in remanierile ulterioare ale perio

dizări!, deşi complexul Drăguşenl - Săveni a fost trecut, p e baza ceramicii considerate de
"stil AB", ca etapă finală a Cucutenlanului A, după etapa A4 - Ruginoasa ( Idem, ZfA, 7,
1973, 2, p. 1 89, 1 9 1, 193).
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In schimb, dintre numeroasele aşe7.llrl din Drprrslunea Prutului nici una nu poate fl
repartizată In prima parte a subfazel A:3a. Jn l'on sr dnţă , etapa de raL'OTdare a orizontulu i eera
m icii tricrome pe fond alb din Depresiunea Prutului l a ddul complet al evoluţiei celor doul
orizonturi ale ceramlcll trkrome din Depreslunea subcarpatlcă Sl' stabileşte In funcţie de
decalajul etapei arJamate a subfa:ei A Ja din lJepresiunea Frutului In raport cu etapa timpurie
din J)epresiunea subcarpaticti.

Comportarea ceramldi cu dl'cor adlndt, cu sau fi\ră pictură bicromli, in aşezărlle din
bazinul !':tstrulul nu schimbA l'rlterllle claslflcllrll şi pcriodizărll stabilite pentru etapele fazei
A3 din Dcpreslunea Prutului. E\·olutla ceramlcll dlnfaza A3 a Depreslunli Prutului se desfll.
şoară unitar pinii. In bazinul l'\istrulul. C:ompll'xele reramice din nivelul Inferior de Ia FolivanorJ-jar
1 1 1 103 şi nivelul superior de la Ruseşti i Noi 1 ( 1 1 ;104 cuprind deopotrh·ll catel(otia trl<:romă şi
categorllle secundare, cu decor adincit cu sau fliră pictură blcromii sau cu decor canelat, şi
corespund aşezărllor Truşeşti, l lăbăşeşti şi Cucuteni din etapa avansată a subfazei A:3a. eera
mica de la Pollvanov-jar are factura aceleia de Ia Truşeşti, dar eategoria cu decor adincit nu mal
prezintă specia trlcromă cu brun-negru, ci numai speciile blcrome. Ceramlca de la Ruseşti! Noi
1 are factura aceleia de la Il ăbăşeşti. Ambele aşczi\ri marchează clar secvente In raport cu aşezA·
riie subfazei A3a din D epresiunea Prutului.
Complexul ceramic de la D arabani 1 este echivalent, prin factura ceramicli tricrome pel
fond alb cu benzi late şi proporţia ceramicil cu decor adincit fără pictură blcromă, cu acela a .e
aşezării Sabatinovka 1 (fig. 12/:l - 10)1 05, considerată ca paradigmă pentru etapa Tripo1 1 0
Bl din bazinul mijlociu al Bugului, şi deci stabileşte clar decalajul .� i etapa de racordare a cer
m icii de stil A tripoliene la n illelul .�ubfa:ei Cucuteni A Jb.

Evoluţia ceramicll de stil A in cele trei aşezări podoliene, Kadlevţl-Burakovka, Kudrlnţl
şi Kadievţi-Bavki, acoperă suficient etapa Tripolie B I, corespunzătoare subfazel Cucuteni A3b,
şi este succedată de ceramica de stil AB tirzie, grupa 8, de la :K rutoborodinţl 1 (fig. 1 :1/10 - 1 2),
care trebuie repartlzată In consednţă etapei Tripolie B I l din Podolia. In bazinul mijlociu al
Bugulul, această evoluţie şi du rata ei nu sint prt'dzatc, ( U atit mai mult cu dt etapa TrlpoUe
B l l rămioe descoperită, prin lipsa aşezărilor din prima dapii a ecramidl de stil AB şi necesita
tea de a repartiza aşezărilc dc t i p \' la d imirov k a , din l'auza ceramidl de stil B !(rupa E, In etapa
Tripolle C 1. Continuarea ceram ir'ii tricrome de stil A din etapa Tripolic JJ J în efapa B 1 11 devine
inevitabilă, dacă In bazinul m i j l o d u a l R u g u l u i nu st' \'or desl'operl aşczări cu ccramkă de sUl
AB timpurie (grupele tt- �).
D atele C14 sint extrl'm dl' pul inc nu nu mai pentru pl'rioada C u l'uh·nl A, d pentru toate
etapele cucutenlene şi tripolil'IH' , l n l'il t'le vor fi t•xp u se la s f i rş i t u l Rl't'sl u l stu diu.
Această incercare d(• fun danwntan· tl•on·tit'ă a nll'tod(•i c](• l'('rel'tan• , prin proiectarea
graficului In funcţie de datele cronologiei relative şi pozitive ale complexelor ceramice, stabilite
prin metodele arheologie! şi dotările c u �'' arată clar elt de Insuficiente sint datele oferite
de cercetarea practică actualii a perioadei Cucuteni A, prin numărul mic al aşezărllor săpate
şi modul sumar al interpretării şi publicării rezultatelor, atit In rapoartele preliminare sau ample,
cit şi In studi i l e monografice.
'

I I I . PER IOADEI .E CUCt:TFN l AB Ş I B
Pentru perioadele cacuteni AB şi B, evoluţia uniformă şl generală a ceramicll de stil
AB Intre Carpaţi şi ?\lstru sau de stil B In intreg spaţiul culturii Cucutenl-Tripolle determină
sec\'l'nţe clare şi general valabile pentru sublmpărţirea acestor perioade. ( 'nitatea stlllstkă a
grupelor clasice ale ccramicli de stil AB şi B depăşeşte diferenţierea unor aspecte decorative
In cadrul acestor grupe Intre cele două mari arii culturale, cucuteniană şi tripoliană, sau Intre
regiunile şi zonele fiecărei arii.
Criteriul major al ceramicll pictate, prin jocul variat al grupelor cer-amice, este suficient
pentru a asigura subimpărţlrea celor două perioade In etape principale şi secundare (faze şi
103 T. S. Passek, Rannezemled. plemena Podnestr., p. 134, 137, tabel p. 135, fig. 21/1 - 6
(ccramica cu decor adincit), 7 (ceramică c u decor canelat), 9 (ceramică blcromă c u ,.roşu pe
alb"), 10 - 1 1 (ceramică trlcromă pe fond alb şi pe fond brun) ; 22/1, 4 (ceramică cu decor ca·
nelat) ; 28/3 -6, 8 - 9 (ceramică cu decor adincit), 7 (ceramică cu decor adincit şi pictură bi·
cromă), 10 (ceramică cu decor canelat) ; 29/1, 3 (ceramică tricromă pe fond alb).
10& V. 1. Markevlc, op. cit., p. 66-7, fig. 14.
10� T. S. Passek, Period. tripol. posei., p. 47 urm., fig. 19 (ceramică cu decor adincit) ;
20/ 1 - 8, 10 (ceramică tricromă pe fond alb), 9 (specia cu decor liniar brun-ro,u).
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aubfaze). DHeren ţ lerile procedeelor decorative ale categoriei secundare a ceramicli Cu cuteni
C ae Inscriu, dar fără rorespondenţe riguroase, In etapele determinate de evoluţia reramicii
pictate (fig. 3, catcg. C).
Geneza succesivă a grupelor ceramlce de stil AB, cx - 8, sau de stil B, e; - �, (fig. 3),
determină asocierile succesive ale grupelor ceram ice In etapele organi ce ale evoluţiei celor două
stiluri, coresp u n zăt o are etapelor prlll clpale ale celor două perioade : gr upele cx- � In faza ABl
şi y - 8 In faza A B 2 ; grupa e; In faza Bl şl grupele e; - � In faza B2.
Complexele ceramlce, definite tipologie şi cronologic prin aceste asocicri, s int condiţiona
te strati grafl c In complexele de h abitaţie ale aş e zii rll or cu strati grafle ori1.ontală şi verticală.
Cele 11 lo cu inţe din aşezarea CorlAtenl cuprind numai grupele cx- (j (fig. 3, pun ct. :l), Iar locui n
ţele din nivelul AB de pe ,.Cet ăţui a" de la Cucutenl şi din sec ţiu nea I I I de la Frumuşica (fi g.
15) cuprind numai grupele y- 8 (fig. 3, pun ct . 8, 24). De a s eme ne a, aşcziirilc "Stinca D oa mnei "
de la St in ca - Ştdiincşli, Ş ipeniţ i şi l'ctrenl prc7.in l ii numai grupa e;, ca in nivelul B1 de la
Cu cut c ni - Cd ii ţ u i e (fig. 3, punct. 9, 12, 12', :J5), iar aş e z ărlle B de la Truşeşti, Glăv iineşti l
Vechi, Valea Lupului I l , Podel, Gura Văii şi Şt c f iin eş l l - Stlreea p re z i n tă ambele gr upe
e; - �, ca In niYciurlle B2 de la Cu c utcni - Cetăt u i c (fi g. 3. pund. 1 :1 - 17, :l0 - 3 1 ). Aecstea sint
aso ci aţiile şi sccven ţl'il' stabilite clar prin sApătnrill' mdodke şi in f u n d l e de eare pot fi recon
siderate secvenţ ell' corespunzătoare din s ăpăt n r i l c \ ce h i . Aceste sCl'\' C n \ l' sint suficiente pentru

determ innn•a l' l apl'lor prineipalc ale pcrioadl'lor AB �i B I n aria eu cutl'niană.

Apar i \ i a su ecl·sh i't a grupelor ce r a m i cr n u lmpiedi ci't imbricarr·a gru pelor intre ctarele celor
două sliluri A ii si n, dl'l l'rmlnind etapel e Sl'rund :ue corcspunziiloare subfazelor (fig. :l). ln cadrul

fazelor A li 1 - A li :!, asodl•rca grupelor a- (j �i y in locuinţele de la i n t�riorul şanţulul de apărare
la Cucutcui - Di m ! J u l 'llorii (fig. 3, p u n ct . 1 ) dct,•rminii o secnuţă poslerioară a rclcia de l a
Corlil.t c n i , nu·l· n f os t semnalată ş i I a Traian _, 1 J l•nlul Fintinilor ( f i Il. 3 , punct. 22')108 ; asocierea
grupelor � - y in u nel e locuinţe din afara şan \ u lui de ap ărare la ..D i mbul 'llorii" indică secvenţa
unei alte etape de lo cuire (fig. 3, punct. 6) ; ambele secvenţe sint indicate ca po sibile, prin pre
zenţa sporadicA a a grupelor ct, fj, y şi pe ..Cetăţuia" de la Cucutcni (fig. 3, pu n ct. 5, 7) ; asocierea
grupelor (3- y şl 8 In sondajul din aşezarea de la Huşi indică posi bilit atea unei alte secvenţe
posterloare acelora de la "Dim bul Morii" (fi g . 3, pu nct . 3:1). Sccnnţelc de l a ..Dimbul l\lorii"
s lnt alngurele care se sprijină pe poziţii strati grafi ce şi tipologicc certe, In timp ce pe "Cetăţuie"
ele nu sint confirmate In comp lex e de b abit a �ie , iar In secvenţa de la Huşi nu numai proporţia
grupei (3 este discutabllă1 17, ci chiar prezenţa acestei grupe nu este incă certă. lnsă tocmai
aceste secvenţe determinate de j ocu l grupelor fj - y sint necesare pentru a putea su blnipărţi
f azele AB1 -AB2.
.

ln funcţie de aceste secvenţe, cele două faze pot fi subdivizate in cite două subfaze si
metrice sau asimetrice : faza ABl este Iniţi ată de grupele cx - fj la Corlăten i şi Drăgu.şeni - Săveni
(flg. 14/1 - 5)109 ca primă subfază, A B ia, iar apariţia grupei y la Dîmbul Mor i i ar determina
etapa finală, subf aza AB1b ; faza AB1 r ămi ne definită prin grupele ct - � şi limitată Ia prezenţ a
gr upei a: ; faza AB2 este definită prin grupele y - 8 in etapa finală, I a Cuculeni - Celăfuie ş l Fru
muşica (subfaza AB2b), dar supravieţu irea grupei (j şi 4)ariţia grupei 8 ar determina etapa el
Iniţială (su bfaza AB2a) ; aso cierea succesivă a grup el or fj - y l a Dimbul Morii, sau fj - y şi 8 l a
1/uşi, ar determina chiar secllenfele etapei Iniţiale. Numai prin apariţia grupei 8 Inaintea dlspa
ri �i el gru pei (j se poate explica stil isti c suhgrupa 8 1 . Din contra, formarea su b gr upei o1 ex plică
dispariţia grupei fj, deoarece procedeele şi aspectele de co ra t i v e ale a cestei grupe au fost p relu ate
de su bgrupa 8 1 .
Aşezarea Traian - Dealul Pinlfnilor, prin durata ci in etape de lo euire marcate prin
do4ă şanţ u ri distanţate şi prin prezenţa celor p atru grupe cx-8, v a contrib ui, eonfir�lnd sau
_
_
10 6 VI. D u m itre s c u , Dacia, 9 - 10, 194 1 - 1944, p. 101, c eea ce indică posibilitatea unor
11ecvenţe diferite in cadrul e tapelor A B 1 -AB2, ca in celelalte aşeză ri. Pentru a putea defini
aria de formare şi apoi de evoluţie a s ti l ului AB este cu totul necesar să se precizeze, dacă in
aşe zările din etapa AB1 din D epresiunea Prutului şi Depresiunea subcarpatică secvenţa ini
ţială a acestei e tape este aceea de la Corlăteni (grupele cx- fj) sau aceea de la Cucuteni - Dimbul
Morii şi Traian - Dealul Fintinilor (grupele oc - y). Secvenţa de la Corlăteni şi D ră guşeni Săveni in bazinul Prutului se leagA de aşezărlle din bazinul Nistrului, ca Vygnanka In Galiţia,
şi poate să aparţină ariei mai nordice de formare, In ti mp ce secvenţa de la "Dimbul Morii"
ar aparţine ariei mai sudice de rAspindire şi evoluţie.
107 A. Niţ u şi V. Bazarcluc, Consideratii cu privire la ceramica Cucuteni AB pe baza des 
coperirilor recente, AM, 9, 1980, p. 25, fig. 2/l (su bgrup a fj t).
1 08 A. Crişmaru, op. cit., p. 92 urm., fig. 64/2 ; 7 2/ 3, 1 1 ; 73/1, 4 (săpături nc slste m atice).
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i nflrmlnd secvenţele interm edi are , la cla ri f i ca re a scc\"l�nţelor reale, cel puţin pentru Depreslunea
subcarpatlcA, de-a lungul ct•lor două faze A B 1 - AB2, deoarece contl•mporaneitatea, chi a r
parţială, a celor patru grupe de stil AB, afirmată i nsistl• n l 10 9, e ste In eon trndi cţie cu secv('nţele
clare şi diferite ale celor două faze In celt·lallt• aşezări ck lip AB. Prcze.nţa celor patru grupe
arată cii. cele două faze AB 1 - A B2 s în t sil(ure la Traian ( fig. :1, p u n ct . 22, 2.-, ). A cee aşi situaţie
se repetă la Calu. P r ez e n ţ a gru pe i et. l a Frumu�ica 1 111, dar in alte see ţiu n i (.\ncxa \'), in dk ă şi
existenţa fazei ABl (fig. :{, p u n l'l. 2:1).
Pentru interpretarea e\ olujici �i determinarea el apelor cc ram i ei i de st il AB In spaţiul
nord- estl e, cercetarea p ract i că � � t c o rc t i dl. t rebu i e s'l plt•ct· de I n situaţiile clare şi hotăritoare
pentru stabilirea modulitlifilor de a�ocien• a grup elor in com ple.re/e ceram ice corespun�ătoare
etapelor, In acord ru meto d a de c er ce t are şi In raport t·u rez u lt a t cl t• din aria cucuteniană. Aria
de rii.splndlre a aşczii.rilor cu ccramidi dt• st i l AB su p rap u ne e x act aria aşczărilor din faza Cucu
ten! A3 1 n bazinul Nistrului, adică al a flu t• n \ i l or din masi\ ul Corm·şli, Galiţ i n şi V Po doliei , in
timp ce aşezărlle cu t•t•rmn l c ii de stil AB timpurie lipsesc in hnzlnul mijlociu al Bugului.
Deci, etap el e Cucuteni A:l şi AB sint p re lun gite organic prin etapa Trlpolie Bl In bazinul
Nistrului şi Bugulul şi prin e t apa Trlpo li e B l l In bazinul :"\islrulul. C e le lrt•i aşezArl podoliene
de la Kudrlnţi şi Kadicvţi eu cera mică tricromă de stil A, eu bandă lată sau lngustă, acoperă
suficient durata l'orespunzlltoare s u bf azei Cu l"utt•ni A :i b = c l ap a Tripolit• B l , iar orizonturile
ceramicll de stil AB de la Vygnanka şi Zalescikl in Gali ţia, cu grup e ll' et.- � şi Il, sau de la 1\.ruto
borodinţl 1 In P o dol l a, l"ll gru p a 8, acoperă l' t ap t• le Cucuteni A B t - AB 2 = Tripolie B l l.
In consecin \ă, chiar d in punt·tul de ·.·eden· al pcriodizării tri polient•, n u este necesar să
se IntroducA o "etapă de lranzi \ h'" Tripolie B 1 -- B I l, după modelul d ape i Cucutenl AB, pentru
aşezArile cu ceramiell de stil AB din b a zi n u l :-.:istrului111 şi eu atit mai p u \ i n pentru bazinele
Bugului şi Nlprului112, d eo arree e t apa Trlpolie B l l in acest sp a \ i u rilmlne dt• st· < . perl t ă prin absen
ţa orlzontulul timpuriu al l'ramidl d e stil AH (grupe It' oc- [:1) şi prin n•pm tlzarea aşezărilor
clasice ale acestei l'tap e, de lip V ladimiro' ka şi Kolom i j sc i na 1 1 , ean' c u prin d ceramică de
stil B grupa e: , in e tapa Tri pol i l' C l = fa1.a C u c u l c n i B l .
Ine.tistenfa grli[Jei y In toate aşeziirlle din bazinul Nlslrului113 n u impiedlcă totuşi repartl
ţla clară a celorlalte trei grupe In două Ptape corespunzătoare fazelor Cucuteni A B t - AB2
In a�ezArlle cu o singurA etapă de locuirP, deoarece la Vygnanka In Galiţia apar numai grupele
cx - [jlll, ca la Corlătenl, Iar la Flore�ti-Zagotzerno pe Hăut şi la J(rutoborodinJi 1 In Podolia
(fig. 13/10- 12) existA numai grupa 311&, supUnind asocierea grupelor y - 8 d e la Cu cuten i 
(;etliţuie, Frumuşiea şi Traian.
Insii, majoritatea aşeză rilor prezint ă cele trei gr u pe, et.- � şi il, ea Ia Zu/rsciki in Galiţia,
unde ele apar singure, sau la Fo/ivunoll-jar l i (fig. t :lj 5 - t\, R) şi So/onccni 1 1 ( I l) pe Nistru,
unde alături de ele continuă ccramica de stil A sau apare Cl'famica de stil B, grupa e: (fig . 1 3 / !J)1 18 •
1118 VI. D um i t rescu , Cu privire la periodizarea fazei Cuculeni A B, SC lV, 23, 1972, 3, p.
445 : grupa consideratii cea m ai veche, ABet., apare in complexele ceramice cu grupa y, ceea
ce constituie cea mai bună dovadă că această grupă nu este decit o variantă decorativă a sub
grupei 82a.
uO
C. Mătasă, op. cit., pl. C2 - 4 .
111 N . M. Vinogradova, SA, 1972, 1, p. 36 urm .
na
Idem, Pamjatn iki perechodnogo ela pa Tripo/'j a BI - BJ 1 v Pobui'je i Podneprov'je
K S IA , 134, p. 20 urm.
na. VI. Dumitrescu, Dacia, 9 - 10, 1 94 1 - 1944, p. 101 şi n. 1 : determinarea greşită
a subgrupei y2b pentru varianta decorativă a subgrupci il2a de la Krutoborodinţl 1, cu benzi
acoperite cu "motive In X" pictate cu linii albe pe fond brun şi cu interspaţlul umplut cu negru
intins (T. S. Passek, Cer. tripol., pl. titlului color şi pl. l/7, 9 - 10), a fost acceptată fără cri
tică in publicaţiile recente cu p rivi re Ia aşezările cu ceramică de stil AB din bazinul Nistrului.
Prezenţa acestei variante şi a aspectelor decorative ale subgrupei 8 1 a de la Krutoborodinţi 1
in nivelul Pollvanov - jar l i (N. M. Vm o gra dova , SA, 1 972, t, fi g. 3/7, 10) arată legătura di
rectii a orlzontului AB din Y. P o dol iei cu bazinul Nistrului.
114 H . Schmidt, op. cit., p. 109.
us T. Passek, Cer. tripol., pl. 1 / 1 - 4 (subgrupa il l u), 9 - 14 (subgi·upa 82a) (Krutoboro
dinli I) ; N. M. Vinogradov� , SA, 197 2, 1 , p. 53, fig. 5 ' 9 (su bgrupa 81b, deoarece factura moti
velor aparţine gr upei y de la Traian), 10 (subgrupa 83 a) (Flore�ti -Zagolurno).
ne T. S. Passek, Rannezemledel. plemena Podnestr., p. 134, 137, tabel p. 1 35, fig. 29/2,
.( (subgrupa 83) ; 301 1 (subgrupa cxt), 2, 5 - 6 (subgrupa e:1a), 3 (subgrupa 83), 4 (subgrupa
fjl sau 81a), 7 - 10 (subgrupa 8 1 a) (Polioanov -- jar 11) ; N. 1\1. Vlnogradova, op. cit., p. 43
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Este greu de admis că nivelul I l de la Polivanov -jar şi cu atit mai mult stratul Il de la Soloncenl
11, cu o grosime medie de 1,80 m şi locuinţe de tipuri diferite, de suprafaţă sau semibordele.
cuprind un complex ceramlc unitar şi corespunzător unei singure etape de locuire, atit timp cit nu
se va dovedi asocierea constantă a acestor categorii şi grupe stilistice In complexele de habitaţle.
ln ambele aşezări, complexul ceramlc şi t"tapa corespunzătoare nu pot fi determinate In ansam
blul depunerilor cu ceramică de stil AB din stratul respectiv şi nici una din aşezil.ri nu poate fi
rep:trtb:ată global unei singure etape, Solonccni I I In etapa AB1 şi Pollvanov ·jar In etapa AB2.
Categoria tricromă şl categoriile secundare cu decor adincit sau canelat de stil A pot
continua In etapa AB1 alături de grupele cx - (3 la Polivanov-jar sau Soloncenl Il, ca Ia Corlă·
teni (fig. 10/4), dar ele dispar la Zalesciki, ca Ia Cucutenl - Dlmbul Morli, şi nu supravieţuiesc
alături de grupa 8 la Krutoborodinţl 1, ca In toate aşezările cu grupele y - 8-.,din etapa AB2,
Cucutcni- Cetăţuie, Frumuşica şi Traian. Cu atit mai mult ccramlca de stil A nu pdate fi aso·
ciată cu grupa e: la Pollvanov -jar. De ascmcnt>a, trebuie dovedită asocierea grupelor '<X- 13 cu
grupa 8 Ia Polivanov-j ar şi Solonct'ni I l, dar atunci aceste aşezări nu mai pot fi repartizat�
In etape diferite, ABl sau AB2, el direct In etapa AB2. lnsă, nicăieri In aria cucuteniană dintre
C arpaţi şi Prut grupa cx nu apare In complcxell' cu grupa /), adică In etapa AB2, ci numai In
complexele cu grupa y, adică In etapa ABl de la Cucuteni- Dimbul Morii şi Traian, şi In nici
un caz grupele cx - (3 nu supravieţuiesc pinii. la apariţia grupei e:, prez entă la Polivanov-jar.
Este clar că aceste aşezil.ri comportă etape succesive de locuire, cu complexe ceramice
determinate de succesiunea şi asocierea celor patru grupe, In cadrul etapelor ABl (grupele cx - (3)
şi AB2 (grupa Il) de Ia Vygnanl:a şi Krutoborodinţi l, iar la Pollvanov·jar apariţia grupei e:
implică asocierea el cu grupa 8 şi determină o etapă Cucuteni Bta, ca la Cucuteni - Cetăţuie
şi Prigorenll Miel . .
Suprapunerea etapei AB1 I n Intreg bazinul Nistrului, reprezentată prin grupele cx - 13
şi frecvenţa v ariantei d e culoare roşie a subgrupei (3ta, c a l a Corlătenl, include act>st spaţiu In
aria de formare a stilului AB. Absenţa grupei y in etapa AB2 arată tnsă ră evoluţia stilului AB
a rontinuat pe o arie restrlnsă, Intre Carpaţi şi Prut, Incepind cu apariţia grupei y In etapa li·
nală a subfazci ABl la Cucuteni -Dtmbul Morii şi Traian - D ealul Fintinilor. De aceea este
de presupus că etapa AB2 In bazinul Nistrului, Galiţia şi Podolia reprezintă o difuzare a eera
micii din etapa AB2, redusă la grupa 8, ca la Krutoborodinţi 1. Pentru o evoluţie paralelă In
bazinul Nistrului, ar fi greu de expllcat formarea subgrupelor llt- 83 şi a aspectelor lor decorative
numai în funcţie de grupele a. şi [3, chiar In cazul supravieţuirii grupei a. ptnă Ia apariţia grupei /),
atit cit se poate aprecia după ceramica de la Floreştl - Zagotzerno117 şi Solonceni I I118• Acest
proces nu exclude apariţia pe ceramlca de stil AB din bazinul Nistrului, Incepind cu grupele
a. - [3, a unor aspecte decorative cu totul diferite de acelea din restul ariei cucuteniene, antici·
plnd practica constantă a variantelor decorative pe ceramica de stii B, grupa e:, din aria tripo
liană.
urm. , fig. 2/1 (a.l), 2 ((31a), 3 - 4, 6 (lllb), 5 (cx l + (31), 7 (81a) ; 3/1 - 2 ( (31 a) , 4 - 5 (cx2) ; 5/1
(cx2) (Zaldl!iki) ; p. 47 urm., flg. 3/7 (82a), 8 (ceramică trlcromă de stil A, confundată cu gru
pele AB), 10 (llta) ; 4/1 (cx2 + (32a), 3 (cxl), 4 (83a), 5 (82a) ; 5/2 (�la), 3 (al), 4 ((32a), 5 ((31)
(Polivanov-jar) ; p. 50 urm., fig. 4/9 (ceramică cu decor adincit de stil A), 10 (ceramică
tricromă de stil A) ; 5/6 (82a), 7 (cx2 dacă există şi alte aspecte ale acestei grupe, sau ll lb) ; 6/1
(ceramică tricromă de stil A, confundată cu grupele de stil AB), 4-5 (83a) (Solonceni II).
ln aceste note, subgrupele sint denumite după definiţiile binare ale lui H. Schmidt şi deci
desemnate cu sigle proprii, a sau b, după clasificaţla din articolele noastre citate In acest studiu.
m N. M. Vinogradova, SA, 1972, 1, p. 53, fig. 5/9 - 10 : aspectul cu "bucle splrallce
agăţate" al variantei picturale tricrom e a subgrupei 81b, atribuit lnsă subgrupei al, are fac·
tura decorului grupei y de la Traian, iar aspectele decorului eliptic al subgrupei 83a sint lden·
ticc ca în grupa /) de la Traian.
1 18 I bidem, p. 50, 52, fig. 5/6 - 7 ; 6/6 : decorul "In labirint" cu dungi roşii pe fond alb ,
utri lm it subgrupei cxl, aparţine subgrupei lllb, deoarece acest decor, creat In subgrupa (31, este
transpus in stilul subgrupelor ll t - 83 Ia Traian ; aspectul cu "bucle unite In formă de C şi pre
vilzutc cu benzi exterioare" transpuse In stilul subgrupei llla decorul identic realizat In stilul
subgrup(•i y2 pc craterul de Ia Frumuşica (C. Mătasă, op. cit., pl . 37/295 zona umărului) ; as
pcrtul cu ,.benzi albe cu contur negru" pe fond brun, acceptat ca grupă ABa., reprezintă una
din variantele decorative ale subgrupei 82a Ia Traian şi Huşi (A. Niţu şi V. Bazarciuc, op. cit.,
p. 2!J, 31, fig. '2/4b ; 6/2, 4a), care nu este reductibilă Ia formulele grupelor cx- [3 el a fost adop
tată direct de pe ceramlca cucuteniană .
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Echivalarea etapelor Cucutenl ABt - AB2 cu etapele din aria tripoliană, cel puţin
pentru Galiţia şi V Podoliel, nu se poate face dl•eit la nivelul etapei Tripolie B II, pe care o sub·
divid In două faze, B 11 1 şi B I l 2 (Tabel II). In consecinţă, această etapă trebuie să rămlnă re
zervatA orlzontulul cu ceramică de stil AB şi ln bazlncle Bugulul şi Nlprului, după cum ar indica
aşezarea Kliscev In bazinul superior al Bugului, In care este menţionată ceramica de stil AB
de la Pollvanov·jar 1 1 şi Krutoborodinţl Pl 8 .
lnsă, aşezarea Kllscev a fost echivalată cu aşezarea Fjaniskovo din bazinul mijlodu al
Bugulul şi ambele au fost repartizate, ca şi aşezlirlle corespunzătoare S karovka şl Veremje din
bazinul Nlprulul, etapei a doua a perioadei de tranzilie (Tripolie B I - 8 11)120• Prin această
operaţie, ele au fost separate de celelalte aşezări din etapa clasică Tripolie B l l din bazinele
Bugulul şi Nlprulul, de tip Vladlmlrovka sau Kolomljscina 111 21 •
Toate al:este aşezări sint caracterizate prin ceramica eu decor adincit, cu sau fără picturA
bicromă sau trlcromă, de un tip nou şi diferit de acela al categoriei cu decor adincit din etapele
Cucutenl A3 (Darabnnl 1 pe Nistru) şi Trlpolle B I (Sabatinovka 1 pe Bug), Indiferent de fiiiaţia
lor genetlcll.l22. Separarea aşezărllor Intre cele două etape s·a făcut deci In funcţie de ceramica
pietati!., cu pictură trlcromll. sau blcromă de stil AB atribuită grupei 8 şi etapei de tranziţie, sau
cu picturi bicromă de stil B atribuită grupei t: şi etapei B I I clasice.
Dacă In aşezll.rlle de tip Veremje pe Nlpru ceramlca pictată prezintA suficiente elemente
deltolde (pictură cu brun-roşu pe fond alb ; perle ogivale sau lngemănate) şi ar putea aparţine
strict subgrupel 81123, ea prezintă totodată suficiente elcml'nte ale grupei t: (picturi cu brun,
< a nuanţă pentru negru, pe fond alb ; picturi cu negru pc fond crem, ca nuanţă pentru fondul
alb ; eUpse legate cu benzi orizontale ; rozete pctaliforme ; puncte mari dispuse In elipse, perle
sau lnterspaţiu), care ar Indica cel puţin o contamlnare a grupei 8 cu decorul grupei E:, Intr-o
l'tapă postl'rioară nu numai etapei de tranziţii', d chiar etaprl B I I.
La Pjanlskovo pe Bug, unde ceramlca pictată este In proporţie foarte miră, nu există
al·este aspecte deltolde124, nici decorul pictat cu negru pe fond alb sau brun al grupei E:120. Singu
rul vas reprodus este vasul plrlform cu ,.motive In li", dar descris ca pictat bicrom, cu brun
Inchis, ca nuanţă pentru culoarea neagră, pe fond alb128, care poate fi atribuit direct grupei
t:. Jn cazul acesta, aşezarea Pjanlskovo, unică pe Bugul mijlociu, rămlne solidari cu aşezărlle
din etapa B 11 de pe Bug şi Nlpru, prin Identitatea ceramlcll cu decor adincit şi prezenţa
grupei t:, care In celelalte aşezări prezintă factura obişnuită cu pictură neagră pe fond albl27,
ca In etapa Tripolle C I.
Jn consecinţ ă, etapa Tripolle B 1 12 rămlne deschisă In bazinul mijlociu al Bugulul•
plnă la dl'scoperirea unul orizont cu ceramică de stil AB2. Existenţa acestui orizont şi a aceste i
etape In bazinul Nlprului, prin difuzarea ccramldl de stil AB2 din V Podollei direct In bazinul
Niprulnl, ar fl posibilă, după cum ar Indica poziţia intermediară intre Bugul superior şi Nipru
a aşezării Skarovka, dar, pe de o parte această aşezare este totodată Intermediară Intre
11' 1. 1. Zaec, Drevnie zemledel'cy srednego tecenija Juznogo Buga vo 2-j po/ovine 1 V
tysjateletija do n.e. (autoreferatul tezei, fără Ilustraţii), Moscova, 1 975, p. 11.
uo
N. M. Vinogradova, I< SI A , 1 3·1, p. 27.
121 T. S. Passek, Period. tripol. posei., p. 54 urm., fig. 34.
uz Ibidem, p. 55, 68, 73, 99, fig. 26, 28, 34, 53 ; N. M. Vlnogradova, op. cit.,
p. 22 - 3,
fig. 2, 4 ; M. Hlmner, Etude sur la civi/isation premycenienne dans le bassin de la Mer Noire,
Swlatowit, X IV, 1 933, p. 82 urm., pl. XX I I I urm.
12a N. M. Vinogradova, op. cit., p. 23 - 4, fig. 3/1 - 2, 4, 6, 9 - 10. In aceste aşezări, frag
mentele atit de asemănătoare cu ceramica tricromă de stil A (lbid., fig. 3/5, 7) pot aparţine
grupei 8 (subgrupa 82a), numai dacă culoarea albă a motivelor este pictată peste fondul brun·

roşu. Dacă culoarea brună din interspaţiu este pictată peste fondul alb, cum indică fragmentul
de la Tripolie (Jbid., p. 24, fig. 3/7), aceste fragmente reprezintă tocmai acea ceramică trlcro·
mă de stil A a etapei Tripolle BI prelungită In etapa B l l .
12' Ibidem, p . 23, fig. 3/8 : acest vas p!riform c u ,.motive t n 8M este descris ca pictat
trlcrom, cu negru şi brun-roşu pe fond alb, şi deci atribuit subgrupei 81 prin lnterspaţiul haşu·
rat cu linii de aceeaşi culoare.
12& M . Hlmner, op. cit., pl. X l l/7 : legenda planşel este evident greşită, deoarece la
T. S. Passek, op. cii., fig. 67/10- 1 1, paharul pictat de stil t: şi cupele cu picior sint atribuite
aşezării Popudnja.
126 I bidem, p. 82, 96 urm., pl. XIX.
127 T. s . Passek, Period. tripol. posei., p. 68, 72, fig. 34 (Kolomijsclna II) ; p. 102, fig.
5 9- 61 (Vladlmlrovka).
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Bugul mijlociu şi Nipru, iar pc de altă parte contaminarea ceramicii de stil AB2 cu grupa e:
indică numai că aşezările de tip Vcremje sint mal timpurii decit aşe:r.area Kolomljăelna I l,
ev ident In cadrul aceleiaşi etape, Trlpolie C I timpurie. Pentru soluţionarea · acestor situ aţii,
descoperirile existente de ceami că de stil AB şi publicarea Tor sint cu totul Insuficiente.
Cu toată precaritatea ceramlcll de stil A In bazlnele Bugulul mijlociu şi al Nlprulul,
persistenta ceramlcll trlcrome sau numai a ceramlcll secundare cu decor adincit devine lnevl·
tabilă de-a lungul etapei Trlpolle B I I . Un asemenea decalaj al etapei Trlpolle B l ln acest
spaţiu nu ar putea fi confirmat pentru eventualele aşezări cu ceramică de stil A dectt prin
dat ările cu Cw
*

ln cadrul fazei BJ, imbrlrarea grupelor de stil AB, y - 8, cu grupa e:, rte stiLp, defineşte
complexele ceramice din complexele de habltaţie ale aşezărllor Ghelilieşti (fig. :l6 � . 17 /l,5)128
şi Văleni - Roman In Depreslunea subcarpatică, sau Cuculeni - Cetătuie (fig. 19/ 1 � 2,6)1.su,
şi F rigoren i i Mici (Og. t9/3 - 5)120G In Depreslunea Prutului, şi determină riguros etapa Ini
ţială a acestei faze (fig. 3, punct. 9 - 10, 26- 27), In opoziţie cu complexele ceramice de.flnlte
numai prin prezenţa grupei e: tn aşczările Ripiceni - Gura Jlîrtopului (fig. 20/6 - 10)180, Stlnc a 
Ştefăneşti (fig. 22/3, 7 - 8)131, Şipenifi (fig. 21)132 şi Petreni (fig. 22/1, 4 - 6)133 din etapa finală.
Acestor două etape secundare In cadrul fazei B1 nu li se poate acorda decit valoarea cronologică
a două subfaze, BJa şi BJb.
ln aşezarea Calu, ceramica de stil B cuprinde numai grupa s : alături de străchinile şi
pah arele de stil e: pur (fig. 17/2, 7)134, străchinile prezintă aspectele deltoide ale decorului ellptlc135
de Ia Gbelăieşti şi D răguşeni - Făiticeni, iar amforele au decorul cu ,.benzi In X" cu liniile lntre
ţesute 136 ca la G helăieşti (fig. 16/4 ) şi Drăguşeni - Fălticeni, sau decorul cu ,.elipse flancate
de perle"137 ca la Petrenila8• Ultimul motiv apare pe un singur fragment, care este unicul In toată
Dcpresiunca subcarpatlcă, deoarece in etapele următoare el dispare din decorul grupei e: din
această regiune. Dată fiind proporţia grupelor de stil AB, y- 8, este evident că ele erau parţial
asociate cu grupa e:, ca l a Gbelăieşti. P entru aceste considerente, orizontul B de la Calu apar
ţine subfazei BJa.
ln complexul ceramlc al aşezărll Driiguşen i - Fălliceni, datat prin grupa s (fig. 20/ 1 - 3),
numai trei fragmente pot fi atribuite grupei 8, primul decorat cu o volută infăşurată13 9
c a p e ceramica de la Traian sau Frumuşica (fig. 15/3), al doilea cu ,.motive i n X şi unghiuri
i mbricate"14 8 ca pe ceramica de la Ghelăieş li (fig. 17/5) şi al treilea cu o ,.buclă spirallcă cu
diagonală" şi interspaţiile haşurate cu linii lncrucişateH1 ca pe ceram ica de la Ghelăieşti142,
128 A . Nlţu, Şt. Cucoş şl D. Monah, op. cit., p. 38 urm., 45 urm., fig. 5/1 ; 15 bis ; 20/
1 -,2 ; Şt. Cucoş, Un complex ritual cucutenian descoperit la Ghelăieşti ( Ne amt), SCIV, 24, 1973,
2, p. 207, 209, fig. 2/2 ; 3/2 - 3 ; idem, Noi reprezentări antropomorfe pictate pe ceram ica cucu
teniană, Carpica, 1972, p. 91, fig. 1/1 ; 2.
129 H. S chmidt, op. cit., p. 38, 40, 74, pl. 17/3, 7 ; r.I. Petrescu·Dimboviţa, Cuculeni,
fig. 21 stinga ; A. Niţu, AM, 8, 1975, p. 39, 75, fig. 32/1 1.
129G N. Berlescu, Aşezările cuculeniene d e la Rdzboieni şi Prigorenii Mici, SCŞ - Fili;
ala Iaşi, 6, 1955, 3 - 4, p. 157 urm., fig. 4 - 6/t.
130 V. Chirica, Cercetări arheologice de teren în Judetul Botoşani, Carpica, 4, 1971, P·
306 urm., f ig. 3 - 5. Aşezarea şi orizontul cucutcnian sint determinate prin cercetările de s u

prafaţă şi cantitatea materialului ceramic colectat In urma surpării marginii terasel Prutului
de-a lungul pirlului H lrtop.
131 A. Niţu, P. Şadurschi şi E. Popovicl, Sdpături/e aşezări/or Cucuieni B de la Stinca
şi Şlefăneşt i - Botoşani (sub tipar).
132 O . Kandyba, op. cil., fig. 20, 22, 32, 64, 81, 100.
133
T. S. Passek, Tripil'ska kul'tura, Kiev, 1941, fig . 22/6 ; idem, C�r. iripol. , pl. IX/5
=

X X lX/1 - 2 ; X X I I/1 - 2 ; X X IV/1 - 2.
m R. Vulpe, Dacia, 7 - 8, 1 937 - 19-!0, p. 40 - 1, fig. 24/8 ; 25 ; 26/3.
1 35 I b idem, p. 41, fig. 24/3 - 4.
13 8 1 b idem
fig. 24/6.
137 1 bidem, fi g . 20/2.
138 A. Niţu, AM, 8, 1975, p. 19, fig. 5/5.
138 \'1. Du mitrescu, Dacia, 3 - 4, 1927 - 1932, p. 139, fig. 15{7.
uo J biclrm, fig. 18 bis.
I U Ibidem, flg. 15/13.
52,
ua Şt. Clll'OŞ, Ceramică neolilică din Muzeul arheologic Piatra N e am/ , p.
,
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Indicind o secvenţA flnalil a grupelor de sttl AB In cadrul subfazel B 1 a . Apartenenţa la aceas
tă subfazil. o arati!. şi aspectele deltoide ale decorului sptralic (fig. 20/1) sau eliptic al strAchi
nilor grupei c de la Drilgu�enl148, la fel ca pe st riichlnl le de la Ghelil.leşti1U sau de la Calu, citate
mai sus.
Cu toate elementele de stil AB, grupele y - 8, cele douA striichlnl de la Viişoara (Tg.
Ocna)110 şi Ghelăleşti1' 8, decorate i dentic cu ,.spirale conjugate" proiectate con centric şi aco
perite cu culoare albA peste fondul brun deschis, aparţin grupei c : tratarea interspaţiului cu
benzi llnlare negre paralele cu volutele pe ambele strAchlnl şi cu benzi llnlare negre marginale
In intervalele trlunghlulare pe strachina de la GhelAieştl se lntllneşte pe amforele cu acelaşi
decor de la Podel117. C ompl exul aşeziirii \'ilşoara cuprinde numai grupa e şi se inscrie Intre
aecvcn�ele subfazel B lb . .
S ăpAtu ri lc reluate In aşezarea Vă/en i - F iatra Neamt au dezvelit locuinţe numai cu
grupa e:, precizind astfel etapa finală (subfnza B 1b) a acestei grupe descoperite In săpăturile
anterioare (fig. 17 ;:1 - 4, 6)w.
De asemenea, reconsiderarea poziţiilor stratigraflce şi tlpologlce ale repartlţiei grupelor
de stil AB şi B In dlferitde secţiun i de Ia f'rumuşica {Anexa V) stabileşte dar că n iv e l ul B din
s ec � iunea 1 11, determinat p rin vetre in situ (vatra 17) Ia adincime de - 1 m, cuprinde
numai grupa e: (fig. 18/2 - 4), in timp ce grupele de stil AB, y - 8, apar�in ex clusiv nivelului
inferior AB, cu vetre in .� itu (vatra 1 5) la adincimea de - 1.�0 m (fig. 1 5). O gro ap ă săpată
din nivelul B plnă la baza nivelului Al, la adincimea de - 2 m, c uprinde cerami c n gru pei !,
dar a antrenat şi un vas 82 prin străpungerea nivelului AB149• D eci, grupa e:, a fazei B 1 la Fru mu•
şica aparţine sub fazei B1b {fi g . 18/ 1 - 5)150 .
Aşezarea Valea I.upu/ui a fost considerată şi repartizată in bloc fazei B2, dar douA fapte,
rămase neobsen· ate şi nelnterpretate, arătau de la Inceput că complexul ei ceramic nu este
unit ar : ex ist e n ţ a unor locuinţe (locuin�a 2) cuprinzind numai grupa e: (flg. 20/2) ; prezenţa de
corului zoomorf cu "siluete negre" (fig . 20/4), caracteristic grupei e: In toate aşez ărlle din faza
B l (fig. 17/1, 4 ; 18/1 ; 2 112 - :1 ; 22 / 1 ) şi inlocuit prin decorul cu "sil n ete roş\i" al grupei l: {fig.
2 3/ 1 - 2 , 4) In toate aşezărilc cu ceramică e: şi !;; din faza B2. Această situaţie discrimlnează
clar două orizonturi Cucuteni B in această aşezare cu stratigraflc aparent orizon tală, care tre
buie designate cu siglc diferite (Valea L u p ul ui 1 şi I I). Procedeul "albului secundar" In decorul
grupei e: (fig . 20/2), ca la Drăguşeni - Fălticcni {fi g. 20/3), dară fără grupa 8, arată că orizontul
B1 de la Valea Lupului 1 ap arţi ne unei secvenţe iniţiale a subfazei B1b (fig. 3, punct. 1 1), deoarece
grupa e: la Şipeniţi, Pctreni şi Stinca- Ştefăneşti prezint ii numai decorul clasic al acestei
grupe (fig. 2 1 - 22).
Existenţa celor două orizonturi B 1 - B:.! la \' ale a Lupului impune reconsiderarea lor In
com plex u l celor două aşezări din bazinul Nistrului, Bilce- Zlotc 1 şi II In Galiţia (fig. 29/1,4)
�1 Varvarovca X V ( 1 şi I I) in bazinul Răutului (fig. 29/3, 6)m. ln am be le aşezări, primul orizont
aparţine subfazel B1 b, (fig. 3, punct. 35).
Cele două faze B 1 - B 2, subfazele lor şi chiar unde secvenţe in cadrul subfazelor, sint
diferenţiate şi prin repartizarea variantelor subgrupei e:Z (fig. 3, subgrupa e:2). Aceste v ariante
decorative In cadrul grupei e: din Depresinnea subcarpatlcă n-au fost cunoscute de H. Sc�midt
şl ele pun problema subdivizării aces t ei grupe, care a fost precizată In partea Introductivă a
acestui studiu.
In D epreslu n ea

subcarpatică, varianta cu motivele decorului dublate cu "benzi exterioare
albe libere" apărută tn subfaza B1a la Ghelăieşti (f i g. 16/3) se lntilneşte şi In subfaza B1b
la V ăle ni - P lat ra (fig. 17/3). V arianta cu "ben zile motivelor acoperite cu culoare albă" din
ua

V l . Dumitrescu, op. cit., p. 135 - 37, fig. 10/2 ; 18/1.
141 A. Niţu, Şt. Cucoş şi D. Monah, op. cit., p. 45-6, fig. 14/5 ; 16/1.
.
145 A. Niţu şi C. B u z d u gan, �şezarea cucuteniană de la Viişoara (Tg. Ocna), Carp1ca, 4,
197 1, p. 103, 1 11, fig. 9.
.
C ucoş, op. eli., p. 55 - 6,
ua A. N i ţu, Şt. Cucoş şi D. Monah, op. cit., p. 45, fig. 17/6 ; Şt.
fig. 8-t.
.
117 C. Matasll., AM, 2 - 3, 1964, fig. H/6, 9 - 12 ; 22/2 ; 26/3 ; Şt. Cucoş, op. c1t,. P · 63
fig. 106.
us H .
Dumitescu, SCIV, 1, 1950, 2, p. 36 urm., fig. 10/1 ; 11/1, 3 ; 14/1.
UD
C. Mătasă, Frumuşica, p. 129, 154, pl. 37/290.
u o Ibidem, p. 129 - 32, 153- 55, pl. 35/289a - b ; 3 8/302, 312 ; 40/310: 322.
15 1 A. Niţu, AM, 8, 1975, p. 18, 20, 32 - 4 şi n. 19, 28, 46, 119, 131, f1 g . 4/1 - 2, 4 - 5 1
18/1 - 2 ; 19/2 - 3.
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�� Frumuşlca (fig. 1 6/4 ; 17/6 ; 18/2 - 3), continuă sln
24/3 - 4 ; 25/3) şi Gura Văii, dar nu ştim dacA e a a con·

faza B 1 , la Ghl'!ăleştl, Vălenl- Pintra
�ură in subfuza B2a, la Podci (fig.
tinuat şl In subfuza B2b. Această

subfază constituit• o lacună a crrcetăril, deoarece nu s-a

clcscop�rit pinii In prez�nt nici o aşezare posterioară Podeiului. Nu s� poate admite că, pe de
o parte, uşt•zarea Podei se situează In etapa finală a fazei B2, căci atunci lacuna s-ar intercala

intre orizontul B 1 b de l a I'rumuşlcn şi Podel, adică In locul subfazel B2a, sau, pe de altA

parte, 1·ă aspectele decorative de la Podei (fig. 24/5 ; 25/1 - 2) au durat plnă la sflrşltul fazei
B2, deoan·ce in D epresiunea Prutului aceste aspecte apar in aşezări din etapa iniţială (fig.

26/5)

sau finală (fig.

26/3 ;

27/2), dar Insumind

o evoluţie stilisticii.

motiv1•lor pictate cu alb", redus la o bandă mediană p c corpul spiralelor, l1t Prigorenll Miel
(fii(. 1 !1/4), iar In subfaza B t b v arianta cu ,.alb secundar", sub forma unul ,.şlr oe ptmcte albe",
l a Valea J .u pulu l 1 (fig. 20/2). î n Podişul Sucevei, varianta cu ,.nlb se u ndar". r are din
ln Deprrslunea Prutului, In subfaza B l a se lntilneşte de asemenea v arianta cu ,.brnzlle

su bfaza Bla la Drăguşenl - Fălticeni (fig.

20/3).

p

8

Procedeul ,.allmlul secundar" nu se mai lntllneşte pe ceramlca e la Şlpenlţl
sau Petreni, Incit aşezarea Vall'a Lupulul 1 reprt'zlntil. o secvenţă iniţiali!. a subfazei Btb. ln schimb

2

(fig.

Aceste variante de culoare albă In cadrul subgrupei

15 /:� ; 1 9{:-1).

prezenţa

albulul secundar"

e2

sint preluate din

subgrupa

le. Drăguşenl- Făltlcenl, ca secvenţă finală a subfazei B1 a, pune

problema aparlUel acestui prot·edeu In secvenţele iniţiale ale acestei subfaze, chiar dacă proce
deul este caracteristic Podişului Sucevei şi Depresiunii Prutului, deoarece el nu apare pe ceramlca

e de la Ghelăleştl. ln adevăr, el are un corespondent In procedeul c.u ,.negru secundar", sub

forma ,.şirului de puncte negre", pc ceramica e: a subfazel B1a la Cucutenl- Cetăţule (fig. 1 9/2)
şi a subfazei B t b Ia \'ălen i - Piatra (fig. 17/4), fiind de asemenea preluat de la subgrupa 81.
L a fel, decorul- c u .,benzi exterioare albe libere" este limitat la ceramlca e din faza B l a
D epresiunli subcarpatice (fig. 1 6/3 ; 17/3). Numai decorul cu benzi albe libere" este caracterll·

ti c grupei e: in ambele depresiunl In faza B1 (fig. 16/4 ; 17/6 ; 18/3 ; 19/4), dar continuă din
faza B1 in subfaza B2a numai In Depresiunea subcarpatlcă ( fi g . 24 /3 - 4 ; 25/3). Grupa e din
subfaza B2b a Depresiunll Prutului nu mai prezin t ă v ariantele de culoare albă.

l mbrlcarca grupelor de stil AB cu grupa e: In clapa iniţială a fazei B1 generează asoclerl
su ccesive, e: + y - 8 sau e: + 8, prin prezenţa ambelor grupe y- 8 1n complexele aşezllrilor de tip
Ghelăieşti (fig. 1 6/ 1 - 2 ) şi prin dispariţia grupei y in complexul din nlnlul Bl de la Cucuteni 
Cetăţuic şi din aşezarea Prigorenil l\licl, care prezint ă numai grupa 8 (fig. 19/3). Dispariţia uiti·

mei grupe se face treptat, prin descreşterea proporf iei grupei 8 in complexul aşezării Drăguşenl
- I'ălticeni In raport cu nivelul B 1 de pe ..Cetăţuia" de la Cucuteni. Aceste momente se Inscriu
ca secvente ale subfa:ei Ela, n1arcate prin ritmul jocului grupelor y - 8 In complexele aşezărilor

din cele trei regiuni (fig. 3, punct. 2 6 - 27, !1 - 10, 34). Aceste secvenţe ar putea fi susţinute
de vari aţia propor\lei v ariantelor d e culoare albă ale grupei e i n aşezările din fiecare regiune.
După dispariţia grupelor de stil AB, varianta cu .,alb secundar" a subgrupei e:2 de l a
Valea Lupulul 1 determină o seCl•enfă iniţiahl a subfazei B 1 b , dar această v ariantă decorativă
dispare in celelalte aşezări cunoseute I n D eprcslunea Prutului. La fel, In Depresiunea subcar

patică, varianta cu .. benzi exterioare albe li bl•re" a subfazei B t b la Yălenl - Piatra marcheazi1
o secvenţă iniţială faţd de v arianta cu "benzi albe llbl're" de l a Frumuşlca.

ln eonscclnţă, secventele subfa:ei Blb in Dcprcsiunea Prutului urml'ază a fl determinate,
posibil, numai de j ocul aspectelor decorative ale subgrupei el. Cu toate elementele comune ale

decorului grupei e:1, inerente prin procesul formării acestei grupe şi prin evoluţia el de-a lungul
fazei B1, aspectell' decorative ale aşezărllor din bazinelr Prutului şi Nistrului, Riplcenl - Gura
Hirtopului, Stinca- Ştefăneştl, Şipeniţi, Petrcni şi Varvarovca XV( l), se deosebesc de aeclea
ale aşezărllor din D epreslunea Prutului şi Deprcsiunca subcarpatică (fig. 18 ; 20/2, 4), dar totoda
tă au prelungiri i n aşezărlle di n Gali \ i a şi V Podollcl sau din bazinul mijlociu al Bugului.
ln cele cinci aşezări dintre Prut şi J'.:istru lipsesc aspectele cu culoare albă ale subgrupel

e:2 de la \'ăleni- Piatra şi I'rumuşica (fig. 18/2 - 3), după cum aspectele cu "elipse şl tangl'nte

orizontale" de la Şipeniţi sau Petreni (fig. 20/G ; 2 1/6 ; 22/3, 6) lipsesc i n Depresiunea subcarpa·
tică, iar decorul spiralic cu ..buclele barate cu benzi liniare" de la Pelrcni lipseşte In aria cucu·
'
teniană dintre Carpaţi şi Prut.
Factura dccorulul 'spirallc cu benzi libere conturate şi cu lntl'rspatlul de culoare neagră
de la Cucuteni - Cctăţuie (fig.

26/6) nu

este cunoscut pe ceramica celor

cinci staţiuni, dar el apare

i dentic pe ccramlca din Podolla şl l a Vladimirovka pe Bug152• Aşezarea Rlpiceni - Gura Htrtopu·
lui se leagă direct, prin predominarea aspectului decorului spiralic cu benzi libere şi interspaţlul
15 2 T. Passek,

Cer. tripol.,

pl.

XXV l l l/1 - 4.
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umplut cu negru Intins (fi g. 20/tl, 10), de aşezarea Kudrinţi In Podollam 0• Şlpenlţl se leagA
direct, prin aspectele decorulul eliptic cu volute anexe (fig. 21/4) şi decorul zoomorf cu slluete
negre In decontl splrallc sau eliptic (fig. 21/2- 3), de Bllce - Zlote 1 (orizontul Cucutenl B1 cu
slluete negre) In Galiţia (fig. 29/1), iar aspectele cu "elipse şi volute anexe" sint de asemenea
car11cleristlce la Staraja Buda pe Hug153• Petreni se leagă direct, prin aspectele decorulul splrall c
sau eliptic cu "benzi exterioare llniare" (fig. 22/-1). sau prin decorul sviralic cu "bucle agllţate,
alăturate şi bnrate cu benzi llnlare", de aşezărllP Vladimirovka, Staraja Buda sau Popudnja
pe Bug164,
Diferenţele aspectelor decorative Intre cl'le cinci aşezări dintre Prut şi Nistru nu împiedică
pr!'zenţa aspectelor lor comune, continuatc de asemenea In V Podoliel şi ln ha1.inul mijlociu
al Bugulul. Aspectele cu "elipse şi t an gente orizontale" sint comune pe amforele de la Şipenlţi, Pe·
trPni, Stinca - Ştefăneştl şi Varvarovca XV ( 1)155 (fig. 2 1/6 ; 22/3, 6), pe vasele-binoclu de la Kadl
evţl - Bavld şi Kudrlnţl ln Podolln168 şi pt• amforele d e la Vladlmlrovka, Popurlnja şi Staraj a
Buda pe Hugl5 7 ; aspectPlr cu ,.motive rrudforme cu braţele petallforme" sau reduse la
d o u ă braţe şi Introduse In ellpsP snu perle se Intilnesc pc ceramlca de l a Riplcenl - Gura
l-llrtopulu l, Stinca- ŞtcfănPştl şi Şipeniţim (fi g . 20/6 - 7, !J ; 22 / 3 stinga), sau dP la Kudrinţl
şi \'ladimlrovka159 ; cele două nspecte cu ,.volute I n vlrtPj" sau !'li "elipse şi perle" In intrriorul
străchlnllor de la Stinca- Ştefăneşti (fig. 22/7 - R) se găsesc la Şipeniţi160 şi Petrenl101, ca şi In
aşczi5.rlle din Podolla182 şi din restul ariel tripollene183•
In restul ariel cucntenlenc, numărul aşezărllor din subfaza Blb, cE'rcetatc şi mal ales
publicate, este in că prea mic pentru a putea confirma şi defini secvenţele grupei e:. t 'nele aspecte
decorative sint cunoscute, dar puţin frec' ente : decorul spiralic de la Hiplcenl - Gura Hlrtopului
apare identic la Cucuteni - Cetăţuie (fig. 19/6) şi decorul eliptic are aceeaşi factură la Frumuşica
(fig. 1fl./5). Altele apar din subfaza precedentă, B 1a, sau continuă In subfaza următoare, B2a :
aspectele cu "elipse şi tangentc orizontale" pc amforclc de Ia Cucutenl- Cetăţu ie In subfaza
B1a1" şi pe amforcle şi paharele de la J t iorccmi (Bot oşani) in subfaza B1b166 ; aspectele cu
"motive cruciforme In formă de aster" de la -;:1penlţi (fig. 21/5) pe eeramica e: de la Truşeştl
(fig. 22/2 şi aspectele cu "elipse şi perleL pc străchinile grupei � din această aşezare, In subfaza
B2a188 ; aspectele diferite ale dccorului spirallc cu benzi libere conturate şi cu interspaţiu
negru de la Cucuteni- Cetăţuie din subfaza B2a (fig. 26/6) sint continuate din faza B1, deoarece
ele apar identice In Podolia şi la Vladlmlrovka pe Bug.
D ecorul grupei e: clasice (subgrupa e:t) comportă evident o evoluţie stlllstlcă de la faza
B l la faza B2 (fig. 2 1/ 1 ; 26/2, 6 ; 2if5), care a Inceput desigur din subfaza B1b, deoarece este
manifestă Intre aşezărlle mal numeroase din bazinul Bugului repartizate in etapele Tripolle
B I I şi C I. Difercnţierile aspectelor decorative ale grupei e: in aceste aşezări nu se pot datora
numai unor preferinţe locale, In funcţie de influenţele venite din bazinul N istrului şi de inova
ţlile create In aşezările din bazinul Bugului, ci ele lnsumează o evoluţie stilistică atit de marcată
e la aspectele din aşezarea Vladimlrovka la aspectele din aşezărlle Popudnj a şi Staraj a B u da şl l a
·

t5ao Ibidem, pl. I l l/2 - 4, 7.
16 8 Ibidem, pl. XXVI2 f 1 - 4.
15 4 Ibidem, pl. V l l l/2, 4 - 6 ; X I I/1 - 2, 4 ; XX. I/3 - 6, 9 - 10 ; XX l l ; XX IV/1 - 4 ;

XXVJl/1 -6.

166 A. Nlţu, op. cit., p. 35, fig. 19/3.
158 T. Passek, op. cit., pl. 1 1/1, 7.
157 Ibidem, pl . XXIX/7 -8 (Staraja Buda) ; idem, Period. lripol. posei. , fig. 60/4 (V la
dlmirovka) ; tabel slnoptic fig. 67/6 (Popudnj a şi Staraja Buda).
158 O. Kandyba, op. cit., p. 74, fi g. 84 .
158 T. Passek, Cer. tripol., pl. I l/2 ; I I I/5 ; V I I I/ 1 , 3.
180 O . Kandyba, op. cit., p. 82 urm., fig. 105 urm., 250-254.
181 · T, Passek, op. cit., pl. V I I/4 -5, 9 ; XXX I I I/2, 4.
188 Ibidem, pl. I l j 3 - 4, 8 (Kudrinţi) ; V l l/1 - 3, 6 ; XXX I I I/1 (Kudrinţi), 3.
183 Ibidem, pl. X I I/5 - 10 (Staraja Buda şi Tomasevka) ; ldem, Period. tri pol. posei.,
fig. 61/2, 5 - 6 (Vladimirovka) ; tabel fig. 67/7 (Popudnja, Staraja Buda şi Tomasevka).
1" M. Petrescu - Dimbovlţa, Cucuteni (subfaza Bta).
166 A. Niţu, Cercunica Cuculeni B de la 1\'liorcani (Botoşani), McmAntiq, 1, 1969, p. 280,
282, fig. 2/3 - 4 .
188 Inedite ( IIA 1).
-
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aspec tcl!' din aşczărilc Tomasrvka şi Yasilkovo167, incit ultiml'lc două pot fi trecute In etapa
următoare, Tripolie y l =- faza Cucuteni H2, deoarece această etapii tripollană prezintă laeunc
mari. Prin aspectele dt'corative, oricit de sumar enumerate şi definite, toate aceste aşezări
cucutenit•m·, !(aliţil•ne şi tripollene apa1· lnruditc stilistic şi aparţin unor etape şi sec-.. enţe cores
pondt'nle in tre cele două mari arii.
In aşe7.area podoliană J{ adirllfi - lJarJki, grupa ..: prezintă aspecte cu "elipse şi tangen te
orizontale" id<'n tice cu acelea de pe ccramica de la f, udrin(i, dar totodată aspecte deltoidc cu
int<'ripa\itrl acopnit cu haşurl intrctăiate şi t•hiar hcnzi conturate cu linii albe subtiri, după
procedeul .. albului secundar'· al suhgrupei 82a1 68, ca in aşezllrlle DrăJ�uşeni - Făltlceni şi \' alea
Lupului 1 (fig. 20/:.! - :i). Aceste două aşezări podoliene se Inscriu deci ca secvenţe in subfaza
Cucuteni B ! b şi anume K adicvţi - Bavki ca secven ţă iniţială, iar Kudrinţi alăltlri ds.. aşewrca
'
galiţiană lJ i k c - /./ote / .
,
Aşezările de tip V1·rrmjc din bazinu l N iprulu i , prin aspectele delloide ale grupei e: con- .
sidernte mal sus, se Inscriu de ascmenra ca secvenţe iniţiale In raport cu aşt•zărilc l'olomijscina
li sau Jl69, care pn•zintă numai aspccll·lc tipice ale grupei ..:, ca şi aşezărilc de tip \'ladimlroYka
sau Popudnja din bazinul Bugulul.
Toatl' aceste aşezări cuprind numai grupa ..:, fără grupe de stil AB, şi trebuie deci rl'partl
zate unC'i singure etape, Tripolle C I, corespunzătoare fazei Cucutcni 8 1 . Complexell' lor eeramice
sint lnsă difuenţlate prin aspectele deltoidc sau clasice ale grupei ..:, prin prezenţa sau absenţa
ceramicll cu decor adincit cu sau fără pictură blcromă sau tricrornă şi prin evoluţia stilistică a
ceramicil cu decor adincit fără pictură. Cu toată flliaţia el genetică cu ceramica cu decor adindt
cu sau fără pictură bicromă de tip Cucuteni A3 - Tripolic B l, prelungită inevitabil In bazineie
Bugului şi Niprulul paralel cu etapele Cucuteni AB1 - AB2, această categoric de ceramică
secundară este o ereaţie nouă a etapei Tripolie C I . Contaminarea dccorului ceramicii cu decor
adincit a etapelor Cucutcni A -· Tripolle Bl cu decorul ccramicii pictate de stil A se comple
tează acum prin contaminarea decorului ceramkii cu decor adincit a ctapl'i Tripo\le CI ru deco
rul ceramicli pictate de stil AB şi B.
ln sistemul periodizării tripoliene, aşczărilc din bazincie Bugului şi Niprului sint reparti·
ute Intre două etape nedivizate, Tripolie B I I şi C 11 70, concepute in raport cu cele două eu \tur!
definite de \'. \'. Chvoiko in bazinul Niprului : "cultura A" (aşezărilc de lip \'cremje) şi "cult ura
B" (aşczările de tip Chalcpje)17 1 . Hepartizarea eclorla\te aşezări din bazinul Bu(.!ului sau al �i
prului in raport cu fiecare din cele două culturi s-a făcut evident In funcţie de tipul categoriei
ceramicil secundare : In etapa B l l "ceramica cu decor adincit cu sau fără pictură bicromă sau
tricromă" de tip \'eremj c in aşrzările PjaniSkovo şi \'ladimirovka in bazinul Bugului sau in aşe
zarea Kolomijscina I I In bazinul Niprului ; i n etapa C 1 "ceramica cu decor adincit", fără pictură
şi cu motive noi, de tip Cha\epjc i n aşezarea Kolomijscina 1 pe 1'\lpru. lnsă, la această schl'mă
s·au adăugat, pentru ambele etape, aşezări care cuprind numai grupa e:, fără ceramică cu decor
adincit, evident din cauza aspectelor identice ale acestei b'l'upe In toate aşczările din bazinrle
Bugului şi Nlprului, Sipeniţi şi Petrenl In etapa B l l172, Popudnja şi Staraj a Buda in etapa C I.
ln felul acesta, ambele etape devin totodată compozite, prin prPzcnţa sau absenţa erra
micii cu decor adincit, şi unitarc, prin prezenţa !,'l'upei ..:, lnsă identitatea aspectelor dl'corat ivc
ale acestei grupe - Intre aşezărilc Kolomijscina II şi 1 In cele două etape pc Nipru ; Intre aşezările
Vladimirovka, Popudnja şi Staraj a Buda In cele două etape pe Bug ; sau Intre aşezările de tip
Chalcpj e, Popudnj a şi Staraj a Buda In cele două etape pc Bug şi pe Nlpru - integrează toate
aceste aşezări intr-o singură etapă, Tripolie C I. Prin absen ţ a grupelor de stil AB2 alături de j:lrupa
e: In toate aşczărilc , echiv alarea etapei Tripolie C 1 nu s-ar pull·a face riguros dt'clt la nivelul
subfazei Cucutcnl B l b, a cărei durată In acest spaţiu n u se poate prelungi, deoarece este sucn·dată
I n bazinele Nistrului şi Bugului de etapa Tripolie y l = faza Cucuteni 82.
Prezenţ a sau absenţa ceram icii cu decor adin cit In complexele definite prin grupn e: devine
pentru prima oară criteriu de clasificare ş i pcriodizare, care Impune subtmpărţirea etapei Trlpolle
,

_
_
_
_
_....
·..;.
-

.---....

167 T. P assek, Cer. tripol., pl. X l ll5 - 6, 8 - 10 ; X I I I ; XXV/5 - 12 ; XXVJl/7 - 1! ;
XXVP/5 - 10 ; XXX ; XXXI/5 - 8 ; ldem , Period. tripol. posei., p. 127 - 28, fig. 67.
168 ldem, Cer. tr ipol., p. 46 şi n. 2, pl. l l/1 ; l l l/1, 6.
1611 Idem, Period. tripol. posei., p. 142, fig. 76/3, 6 ; 77/ 1 - 4 (ceramică cu decor adincit) ;
78 (grupa ..:) : amfora blcromă nr. 3 este identică cu cea tricromă de la Kolomijscina I l (I bid,,
fig. 34/9).
170 I bidem, tabelele fig. 34 şi 67.
1 71 I bidem , p. 55, 120.
171 I bidem, p. 102 urm., 1 07, harta de la fig. 1 (punct 3 1 - 32).
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CULTIU!RJf:I CUCUTENIENE

C I tn două sub1•tape, CI 1 �� CI 2 (Ta b l' l I I). Totodată, evoluţia aspec tel o r eeramidi cu deeor
adincit, de la aşezărlle V eremj e şi Kolomijsi!ina II la aşczări l e Chalepj e şi Kolomijscina I pe
Nipru, sau de la aşezare a Pjani§kovo la aşezarea V ladimiro\" l< a p(' Bul(, mord!('ază cla r sewen
lele subetapei CI 1 In cele două bazint'. Este lnsă posibi l ea ,. , olu t i a atit de marcată a ePramidi
cu decor adlndt In aş e zări l e de tip Chal('pj e - Kolomijsclna 1 să se fi produs paralt•l eu aşt•zările
Popudnja şi Staraja Buda, numai In bazinul N l pru lu i .

D l'altfcl, etapa Tripoll e B I I fiind ocupată In bazinul :-astrului d<· o�<'1i\rilr eu <'l'raminl
de stii AB, cu Vygnanka şi K rutoborodlnţ l 1 rltmtm• rrzl·n· ată şi I n ba1.i n u l Bugulu i . I n conse
cinţă, aşezărlle de tip Vladim irovka pe Bu g şi 1\ olom ijUina Il pe Nlpru, <· u e<·rumieă eu drcor
adincit, trebuie trecute din 1•tapa B l l l n etapa CI 1, In timp ce aşeză rll c de tip l'opudnju şi
Stara ja Buda p e Bug, fără ,·eramlcă cu decor adincit, rămin r('partlzntc In e t apa C /2. Alălurl
de aşezărtle de pe Bu jl din această subetapă e st e re pa rti zat i!. Su�koDka17 2", dar d l•c oru l zoomorf
cu slluete nt'gre al grupei E l a Tripolie 1; 2 • Indică un orizont eorcspunzător ael•stl•i subetape.

Absl'nţ a unul orizont ru cl'ramlră de sti l AB face imposlbllil geneza locală a grupei c
tn bazinul Bu gu lu l mij lociu, dar se poate admite că ac�nstă grupă formată In toată aria d1• răs
plndlre a aşezărilor cu crramlcă de stil AB Intre Carpaţi şi bazinul Nistrului s- a difuzat i nwcl i at
In restu l ariei trlpoliene chiar de la sflrşitul subfazei Cucut�nl B l a s au la Inceputul subfazci Blb,
du p ă cum ar indica aspedele dcltoldc ale grupei e: din aşezarea E adicvţi - Ba,·ki in V l'odo
l le l sau din aşezărlle de tip \"eremj c pe Nipru .
un p aral el is m riguros intre etapele Cucutrni AB2b (grupele y - 8) . - Tripolle B I I2
(grupa 8) şi Intre et ap e le Cucuteni B1b - Tripolie C 1 (grupa e:) l asă desl"opl•rită C"tapa c on• s
punzătoare su bf azei Cucuteni B 1 a (grupele y - 8, E) In intn•aga arie tripollană. Evoluţia c·�ra
mlell pictate arată lnsă că etapele el s-au produ s pe arii extinse treptat şl că procesul difuzării
el in spaţiul tripolian a fost continuu. Pentru anularea acest�i lacune şi echivalarea conve n abilă
a etap ei Tripolie C l - Cucuteni B1, est e suficient să se considere, pe de o parte, că difuzarea
ceramicii de st il AB2 (grupa 8) in zona periferică l a Krutoborodinţ.i 1 tn Podolla s-a făcut intr-o
etapă mal tirzie d�c it sfirşitul etapei AB2 In aria c u cut en ian ă, adică la I n cepu tul etapei B1a,
Iar pe de altă parte că ea a fost succedată tmedlat, l a sfirşltul et ap ei B1a, de difuzarea grupei
E cu asp ecte deltoidc, dar neinsoţltă de grupele de stil AB. In consecinţă, aşezărlle cu ce rami că E
c u aspecte deltolde, Kadievţi - Bavkl ln Podolia sau \'eremj e pe Nipru, pot fi rep artiz ate la
sflrşitul e t apei Cu c utcni B 1 a .

Astfel, pe de o parte, aceste aşezări succed Imediat aşezărilc Drăguşeni - Fălticeni (grup ele
cu sau fără aspecte deltoide) din Podişul Sucevei şi Polivanov-jar Il (grupe l e 8 - E)
de pe Nist ru , Iar pc de altă parte etap a Tri pol le CI devine echivalentă cu faza Cucuteni B1 (etapa
finală a subfuzei B1u şi sub{uza B 1b). l n baz lncl e Bugului şl Niprului, etapa Tripolie B II se pre

8-E

lu ngeşt e plnă la limi t a et ape i CI şi nu poate fl ocupată decit de eventualele aşe zări eu cerami că
de stil AB, ca la KliSccv pc Bugul suprrior, şi prin continuarea ccramlcli de stil A a etapei Tripolie
B I pină la apari tia el' ra mi d i de stil AB pe Bugul mijlociu şi pe Nlpru. A cest e decalaj e nu pot
fi confirmate decit prin dotările cu C1,.
Ceramica cu decor adincit de tip Trlpolle C 1 creată In a cest spaţiu este deci posierioar4
ceramicll de st i l AB, Incit "benzile llnlare pictate" ale grupelor ceramlcii de stil AB cucutenlene
nu puteau fl influenţate de ,.benzi le llnlare adincite" ale ceramicii neplctate tripoliene, cum s-a
presupus In cercetarea arheologică românească.
*

Diferenţierea unor etape secund are In cuprinsul fazei B2 est e posibilă numai prin apariţia
categoriei secundare a t"eramicii denumite varianta Monteoru ( fi g . 28) In aşezărlle Sărata - Mon
teoru, Podei şi Gura Văii In D e presiu nea subcarpatlcă sau Cucuteni - Cetiltuie (ni vel u ril e B2 I I - I I I) şi Şiefăneşti - Stircea in D epresiunea Prutului, detennlnlnd astfel etapa finală core s
punzătoare subfazei B2b (flg. 3, cate g . M, p un ct . 14, 16- 17, 30- 32). l n ambele regiuni, această
categorie lipseşte In maj oritatea aşezărllor din faza B2, l a Truşeşti, Glăvăneştii Vechi, Valea
J.upului Il, Cucuteni - CettiJuie (ni v elul B2- I) sau Frumu.�ica, care rămln astfel grupate In
etapa iniţială, corespunzătoare subfa:ei B2a (fig. 3, punct. 13- 15, 29).

Variaţia proporfiei grupei � 11n complexele ceramice Indică secvenţe certe In c a drul sub
fazei B2a, condiţionate tipologie tn complex ele aşezărilor cu u n singur nivel şi confirmate
•tratlgraflc In ce le trei nivt>luri B2 de pe "Cetăţuia" de la Cu cut eni . l n monografia staţiuni!
ua o
nu

Ibidem, p. 121, harta fig . 1.
A . Niţu, AM, 8, 1975, p. 20, 24, fig. 6/1 - 3 ; 8}2.
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fazelor stilistice ale evolu t iei decorulul ceramlcll, care se suprapun, fări corespondenţe riguroase,

stilurllor ceramlcil şl etapelor cul turale şi ded trebuie formulate dupil categorllle teoriei artei.
Pe de o parte, marfle etape corespunzAtoare perioadelor sint definite prin cele trei stiluri
al e ceramicil trlcrome, A, AB şi B, după accepţia lui H. Schmidt, compl etate cu stilul ceramlcll
cu decor ad i n dt al p e rio adei Precucuteni şi stilul ceraml cll blcrome al perioadei Protoeucutenl
( f az a Cucuteni A 1 ). Succesiunea stllurllor şi etapelor est e determinatA de variaţia continuA
a pro ced l· cl or tehnice şi a asp ectelo r decorative In cadrul fiecărui stil şi de la un stil la altul, I n
f u n ct ie exclusiv de fa ct o ri i Interni al structurii d ecorul ui, după con cepţi a l u i H. S chmldt, sub
r apo rt u l conccp(ici fundamentale a dccorulul , al elementelor formale privitoare la motive şi
co mp o zi U e şi al
rc g u11l or stilistice care dirljeB1.A derivaţla aspe ctelor decorative. Caracterul
a ees td definiri e on ft• ră stilurilor ceramlcll sensul unor categorii arheologice n ece� şi suficiente
pentru cl'rcl'l an·n sist e mati că curent ă .
·" ' .
I'C' d e a l l ă parte, amplificarea tuturor acestor p ro cedee decorative In cuprinsul acelui aşi .
s l i i sau de la u n stil la altul ( mu l tiplic arc a formulelor picturale In grupele de sti l AB, sau amploa·
rL•a aspeet!'lor cil'eorative ale grupel or de stil B, sau schimbarea aspectelor form ale ale aspect elor
deeoral h L' pt• ee ra mica t ri crom ă de stil A sau pc grup el e de stil B) scapă stringenţe! factorilor
t c hniri ( t rce c n·a de la t e hn i ca adincită a decorului precuc ute nian l a t ehni ca pi cturii blcrome
u d e e o r u l u i preeu eut<"nian şi protocucutenian, sau trecerea de Ia pictura blcromă prot o cucute
niană la p i et u ra t ricromă C u cuh•ni A) şi a factorilor structural! (rc gullle stilistice ale variaţiei
f ormul<"lor p i ctu ral e şi asp e c t e lo r decorative pe categoriile şi grupele celor trei stiluri ale ceramicl
A. AH şi B. car e constiluic ca drel e or�anice ale evoluţiei stilistice a ce ra mi cii cucuteniene şi trl
p o li Pnc , in sl'nsul d t• mo nstraţi ei lui H. Schmidt) şi se explică prin (actorii stilistici ai lnol rii formale
a stilurilor, după concepţia .,fazelor stilistice" ale marilor stiluri la H. J7oclllon1R9 şi a su ccesi unii
unor ..structuri permanente de artă" la I L van Ller190. Crearea aspectelor d e corati v e In ca drul
stilurilor op erea.�:ă cu aceleaşi motive principale şi secundare, dar aspl•ctch• f ormal e ale moti
velor şi modurile lor de combinare sint mereu rcinoitc de l a un stil la altul, ca p ri n dpiu al \ ieţii
formelor ş i al succesiunii fazelor stilistice. Succesiunea stilurilor ccramidi de-a l un gul pcrioadl'lor
Precucuteni şi Cu cu tenl A, AB şi B con diţi onează material şi st ru c tu r al o iziunea moclcllfrii for
m elor n e cesitat i!. de succesiunea "fazelor stilistice", sub raportul facturii motivelor principale,
al facturii şl funcţiei structurale sau decorative a motivelor ancxc in aspl'c te l c decorative, al
compoziţiei aspectelor decorative şi chiar al funcţiei decorative a c ul o ril or . Aspectele formale
ale modelărli definesc real categorii stilistice, care denumesc fazele corespun:r.ătoarc.
Stilul ccramlcil cu decor adincit al p erioadei Precucutcni, cu e arc i ncep<' l'Voluţia stilis
tică a de corulu i ceramlcil cucuteniene, şi stilul ceramicii bicromc al pcrioadelor Precucuteni ş i
Protocucuteni, cu care Incepe evoluţia ceramicii pictate c u cu t enicne , reprezintă faza form ati l!ă
sau experim entală, de Inve nti v it at e şi cristalizare a concep ţiei f un d a ment ale a d c coru lu i n egat i v ,
s u b rap or t ul p ro ce deel or t eh ni ce , m ecanice sau pictu ral e , al elementelor formale, motive şi eom
poziţie, ş i al reg ulilor stilistice pentru variaţia şi derivaţia a sp ec t e l or decorati v e . Ceramica cu
decor adincit precucutenlană a creat u n ciclu complet, dar scurt, al variatiei .5 i derivaţiel aspec
telor de corati v e , care va fi reluat pc ccra mi ca pictată bicromă şi amplifkat la maximum pe
ceramica tricro mă cucuteni a nă.
Stilul ceramicli trlcro m c al perioadei C u c ut en i A co re s p u n d e fazei clasice de echilibru
ş i matu riz are a pi ct uri i ccramlce, dar a l"ărci uniformitate, d i n cauza aspectelor st a t i ce cu benzi
l ate de culoare re z e.rvate pe fondul de p i c t ură, ş i a cărei tehnică gre o a i e , din cauza pictării de
două ori a vasului prin acop eri re a fondului iniPal de pi c t ur ă cu c u l o are a i n li nstt a interspaţiului,
trebuia să ducă la cău tar ea formulelor de Yariaţic a as p e nclor decorati\l' şi mni alt•s de reîn to a r
cere la concepţia originară şi di n ami smul decoru lu i l i n i ar pre c u c u t <"n i a n . i nsă furft a renunţa
I a v aloarea picturală a culorii, ca u n bun c i ş ti gat definiti\' p e ntr u d l' co ru l el' ra mi d i .
ln sensul acestei transformări trebui<" i n ţelcs caracterul de tranziţk şi maniua c o mpl icat ă
a procedeelor deco rati ve, care cara ct erize ază faza m anieristii a stilului cera m i cii Cucuteni AB,
Inlocuind t reptat benzile Il b ere şi et al area culorii din stilul pi ctu ral al ceramici i A pri n benzile
llniare ale desenului colorat din stilu l ceramicii AB. J7ormulele m u lti ple de căutare, exprimate
prin p ro cedeele picturale şi aspectele decorati ve al e grupelor su cce si ve cr. - y, trebu i au să găsească
formula finală a grupei 8,, ca punct de plecare pentru geneza grupelor e: - 1: de stil B.
Stilul ceramicil Cucuteni B realizează in acelaşi timp formula de fini ti vă a decorului piC·
tat şi izbucnirea fazei baroce a aspectelor decorative pe ceramica pi ct ată cucut e ni ană şl trlpol i ană :
=

188 H.
Focillon, La vie des formes, P aris, 1934, passim.
180 1-1. van Ller, Les arts de l'espace, ,. Sy ntheses contcmporaincs", Tournal, 1960 p.,

159, 163, 169, 245.
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un decor geometric transformat definitiv Intr-un desen colorat şi desprins de culoarea fondului,
care pAstreazA Insii valorile celor două fonduri, alb sau brun, pentru pollcrornla picturii ceramlce ;
prolUerarea motivelor anexe şi amplitudinea maximă a jocului regulilor stilistice pentru derl·
vaţla şi variaţia aspectelor decorative.
Sllblrea inventlvitAţil creatoare şi a rigorii derlvaţiel aspectelor decorative este inevl·
tabUA şi faza barocă sflrşeşte In exagerarea expresiei elementelor formale a fazei expresioniste
a decorulul geometric pe ceramica finală rucutenlanii, gallţlană şi trlpollanA şi pc ceramlca pic·
tatii de stil Gorodsk - UsatovolDI.
..

Studiile de interpretare şi aplicare a datelor C11 pentru datarca etapelor culturii cucule·
nlene1" se referă pentru moment la unele clape şl la citeva aşcziirl, dar se pot sprijini pe datele
din arille şi culturile vecine (Anexa V 1). Chiar considerarea directă, fără interpretare, a datelor
pozitioe ale C11 arată concordanta perfectă cu cronologia relativd a complexelor ccra m i cc in
c.adrul etapelor şi cu sincronismul etapelor cucutenlene In raport cu culturile vecine, stabilite
prin metodele arheologic!. Metoda lnterpretdril datelor Ct4 necesită InsA serii de probe, deoarece
datele Izolate apar aberante. Din cauza numărului mic al datelor C1 1, fixarea lim itelor etapelor
este o operaţie cu totul prematură. Metodele arheologie! determină clar secvente initiale sau finale
In cadrul subfazelor şi in funclie de datarea lor prin Ct 1 se pot obţine direct limitele etapelor.
Cele două date ale ceram icii lin iare cu capete de note de la Ttrpeşti, 4295 ± 100 şl 4220 ± 100,
datează todată atit Inceputul faze i Precucuteni 1 in Moldova, adică pătrunderea in Depresiunea
subcarpatlcă a aspectului Zlincşti caracteristic acestei faze, cit şi sincronismul parţial dintre
cele două culturi. Ceran1ica liniară m capete de note constituie mediul local, in care a pătruns
aspectul :Zăncşti format in SE Transilvaniei, şi contaminarea lor Implică o convieţuire, marcată
de datele ceramicli llnim·� rlr la Tirpcşti, cel puţin ca etapă Iniţială a fazei Prccucutcni 1 in Depre·
siunea subcarpatică a !lloldov ei.
Data 3580 ± 85 a nivelului Precucutcni I I I de la Tirpeşti nu este concludentă pentru
sflrşitul acestei faze şi nu poate Ci raportată direct la data 3620 ± 100 a nivelului Trlpolie A final
de la Ruseşti! Noi 1 pc Botna , in sensul succesiunii acestor două aşezări In ordinea numerică
a cifrelor In etapa finală a fazei Precucutenl I I I. Datele izolate ale acestor două aşezări se corn·
portă ca date coborile In cadrul unor faze diferite, Precucuteni 1 1 1 sau Protocucuteni, şi fiecare
trebuie raportată la datele fazei re spective. Complexul ceramic al nivelului Tripolie A tirziu
de la Ruseştli Noi 1 este ru mu l t posterior acelu i din nivelul Precucuteni I I I de la Tlrpcşti.
Data de la Tirprş ti se co mportă la fel ca datele coboritc ale fazei Boian- Spanţov de la
Căscioarele, 3 700 ± 1 00 şi 3 620 + 100, care depl!.şeşsc nu numai faza Gumelniţa Al, ci �oboară
chiar sub datele mai ridicate obţinute pentru inceputul fazei Gumclnlţa A2. Faza Boian- Span·
ţov ( IV) nu poate fi prelungită paralel cu faza Gumelnlţa Al. chiar dacă la Căscioarele aceasta
n·a fost determinată, deoarece la Tanhrtru ea este suprapusă de faza Boian- Tangiru (V), la care
s-a renunţat fiind atribuită fa zei Gu melniţa At.
Datele ridicate ale fazei Roian - S[lanfov de la Căscloarele, 4035 ± 120 - 3905 ± 80
sint pe de o parte confirmate de data :i930 ± 70 a fazei Hamangia 1 1 1 de la Baia-Ramangia,
slncronică cu faza Boian I I I şi inceputul razei Bolan IV, iar pe de alta parte sint Hmitate de
datele fazei Gumelniţa Al, indirate Ia N D unArii prin data 3840 ± 150 a faciesului Stoicani
Aldenl de la Vulcăneşti, Iar la S Dunării prin datele 3890 ± 100 - 3680 ± 150 ale culturii
'Marlţa din stratul Karanovo V .
Datele medii ale fazei Bolan - Spanţov, 3815 ± 100 - 3755 ± 80, rămln deasupra
sau limitate de datele mai ridicate ale fazei Gumelniţa A 2 de la Căscioarele, 3725 ± 100, sau
1e1 A. Nlţu, op. cit., p. 149 urm., 166, 170. Analiza detaliată a aspectelor formale ale
ultimelor două faze stilistice, barocd şi expresionistd, pe ceramlca pictată Cucuteni - Tripolle
şi Gorodsk - Usatovo.
ua H. Quitta şi G . Kohl, Neue Radiocarbondaten zum N eolithikum und zur friihen Bron·
zezeil Siidosteuropas und der Sou•ietunion, ZfA, 3, 1969, passim ; VI. Dumitrescu, lncd o dală
C11 pentru cultura Cuculeni, Carpica, 1972, p. 80- 1 ; idem, La cronologia dell'eneolitico Rom eno
alia luce degli esami C11 , in Alli del Simposio Internazionale sulla Antica Eia del Bronza in Eu·
ropa, Verona-Lazise- Trento, 19 72, Preistoria Alplna, 10, 1975, p. 101 - 102, tabel p. 104 ;
ldem, Cronologia absoluld a Eneoliticului românesc fn lum ina datelor Cu , Apulum, 12, 1974,
p. 23 urm., tabel 1 ; S. Marinescu- Bilcu, Cultura Precucuteni, p. 131 urm., 140 - 41 ; D. Mo·
nah, Dotarea prin C14 a etapei Cucuteni A 2, SC IVA, 29, 1978, 1, p. 35- 9 ; 1. 1. Zaec, op. cit.,
p. 19, data C14 a aşezării Kliscev (Autoreferatul tezei).
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de la Gum el n iţ a, :!765 ± 70, şi indll'ă date valabile pentru faza Gu ml'lni\a AI. Datele coborlte
ale fazei Boiau- Spanţov, :3700 ± 100 şi :3620 :!::: 100, apa r ţin direct fazl'i Gumelnlţa A 2 şi
nu pot fi valabile.
Sim-ronismel<· fazei Prccucutl'ni I I In cadrul culturilor Boian şi Gumclnlţa se stabilesc
cu faza Boi an - Şpanţov şi Inceputul fazei Gumelniţa A l , �in fragment!' le de ceramică Pre
cu cu t c ni I I I de sco p 1•rlt e In nivelurile Boian V de la Tanglru sau prin fragml'ntele şi v·asele in
tregi ale acestei eeramid limitate la dt'punerlle inferioare all' fa1.ei (iumelni ţa Al de la Măgurcle.
Ccramlca Prccucuteni I I I nu putea să se răsplndcască in Clmpia română plnă la confluenţa
Argeşului chiar de la formarea el In Moldova, incit faza Preeucutenl I I I nu poate incepe după
faza Boian - Şpanţov, i n c u rs u l fazei Gu m el ni \ a AL şi nu poatl' dura plnă la I nceputul fazei
G u melniţa A2. Fragmentele de ceramică Stolcanl - Aldeni din depum•rilc avansate ale fazei
Gumelniţa A 1 la 1\lii.gurele şi din nivelul Gumelniţa A 1 la (ilina fixează sflrşltutfazei {'recucu
teni I I I la ln1�cputul fazei Gumelniţa Al şi paralclizl'ază faeit'sul Stoicani -Aldenl _cu' .restul
f azei (i u mclnl ţ a At .
Aceleaşi pozţii stratigraficc şi cronologlce sint stahillll• pentru faza Prceucutenl I I I In
Moldova, in raport cu faclesul Stoicani - Aldeni şi faza Cucuteni A2. Prezenţa ceramlcii de
factură Prccucutenl I I I, sub raportul formelor şi decorului adindt, ca componentă cucuteniană
in mmplexul Stoicani - Aldeni, alături de componente ceramicii Gumelniţa Al, arată că faza
Prccucuteni 1 I l precede geneza faciesului Stoicani - Aideni şi că eeramica preeucutenlană a
evoluat, su b raportul pastel, formelor şi al picturii ceramicc, spre aspectele ceramicil bierome
a fazei Cucuteni A2. Suprapunerea ceramicii tricrome In nivelul superior de la Aldeni şi Stai
cani şi a aşezării Cucuteni A2 din nivelul superior de la B on ţ eştl peste nivelurile Stolcanl 
Aidcni fixează sfirşitui faclesului Stoicani -Aldeni inainte de secvenţa iniţială a fazei Cucutenl
A2 şi -1 limitează la etapa Protocucuteni
faza Cucuteni Al. Aceste raporturi cronologice de
termină clar sincronismul fazei Gumelniţa A2 eu faza Cucuteni A2, care poate fi extins şi asupra
fazei Cucuteni A3, pînă la etapa căreia li aparţine ceramica Cucuteni A descoperită In aşezărlle
Gumelniţa, Căscloarele şi Brăillţa, care nu poate fi determinată prin ea insăşi, ci prin datarea
cu C11 a nivelurllor respective.
De asemenea, elementele de caracter Stolcan i - Aldcni semnalate In partea superioară
a nivelului Precucuteni I I I de la Traian-Dealul Fintinilor, fragmente ceramice cu pictură
bicromă protocucuteniană sau fragmente cu pastă şi forme Interpretate de caracter ,.gumelnl
ţean", limitează nivelul Precucutenl I I I şi Indică răsplndlrea elementelor faclesulul Stolcanl 
Aideni In aria protocucuteniană, a căror persistenţă se poate urmări şi In fazele Cucuteni A 2
=

A J 19 3,

Complexul ceramicii din nivelul Preeucutenl 111 de la Tlrpeşti nu manifestă prin nimic
această evoluţie a ceramlcii precueutenlene In cadrul faclesului Stoicani -Aideni, cu deosebire
sub raportul picturii blcrome cu ,.alb liniar sau Intins pe roşu�, fără care nu se poate explica
apariţia ceramicil ,.trlcrome pe fond brun� a fazei Cucutenl A2, Incit el nu poate fi paralellzat
cu Intreag a durată a acestui facies, care precede faza Cucutenl A2 a Depresiunli subcarpatlce.
D ata Izolată :1580 ± 85 a nivelului Precucutenl 111 de la Tlrpeşti apare extremă şi aberantă
•şi nu poate fi acceptată pentru sflrşltul fazei Precucuteni I I I, deoarece coboară sub data facle
sului Stolcani -Aldenl de la \'ulcăneştl, 3840 ± 150, şi sub datele ridicate ale fazei Cu uteni
A2 de la Mărglnenl, 3675 ± 50 şi şl 3660 ± 55.
Inter valul de timp, care corespunde faclesului Stolcanl şi se intercalează Intre fazele
Prccucutenl I I I şi Cucuteni A2 In aria originară a evoluţiei picturii ceramlcli cucutenlene, N
Podlşului central moldovenesc şl Depresiunea subcarpatică, nu poate fi anulat şi nu poate fi
acoperit decit de etapa l'rotocucuteni
faza Cucuteni Al, al cărei complex ccramic a dez 
voltat pictura ceramlell bicrome paralel cu ceramica blcromă de caracter protocutenian din
faclesul Stoicani - Aidenl, chiar dacă s-ar admite că ea s·a produs exclusiv sub influenţa acestui
facies. Tocmai existenţa ceramicll bicrome, şi eventual a ceramicil trlcrome pe fond brun, a
căror evoluţie continuă In faza Cucuteni A2, justifică Integrarea acestei etape ca fază Cucuteni
A t . Faza Cucute.nt Al nu poate fi nici ipotetică, nici contopită cu faza Cucuteni A2, nici parale
Uzată cu fa1.a Precucuteni 1 1 1: chiar prin aceste două operaţii, intervalul de timp care li cores
punde rămlne liber.
Realitatea acestui oţizont protocucutenian este lnsă evidentă In spaţiul estle, in Depre
siunea Prutului şi aria tripoliană, unde acest interval de timp se prelungeşte paralel cu faza
=

�-�
!

193 Cu privire la succesiunea, slncronlsmele şi transmisiunile culturale ale etapelor Pre

cucuteni 111 şi Stolcani - Aldeni In raport cu fazele Cucuteni A1 -A2, cu lndlcarea bibllogra·
fiei : A. Nlţu, SC - Sf. Gheorghe, 1973, p. 76 - 79.
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Curutcnl A2, plnă l a faza Cucutenl A 3 = ctnpa Trlpolle B I . Complex t:l material (uneltfl<>,
ceramlca şi plastica) al etapei Tripollc A = faza Precucutenl I I I nu putea continua para1cl
cu faclcsul Stoicani - Aldcni, răsplndlt pină la Nistru, şi cu faza Cucutenl A2, limitată la De
presiunca subcarpatlcă şi Podişul central moldovenesc, fliră să m anifeste nici o evoluţie şi fără
sii sufere nici o Influenţă a complexului Stolcanl - Aldcnl şi chiar a fazei Cucuteni A2. Ace ast ă
evoluţie a complexului cultura] al l'tapel Trlpollc A, e v i d ent ă la T .uka- \"ruhle\'l'ţkala şi Hu se ş
tii Noi l in bazinul Ni str ul u i sau In Borlsovk a In bazinul Bugulul, d rpllş eştc difrrcn �lcrllc u n o r
etape la nivelul fazei Prec ucute n i I I I şi acoperă etapa corespunzătoare Protocucuteuianulul
tn spaţiul estle.
Complexul ceramic din nh·elul Inferior de la Rmeştii Noi 1 reprezi n t ă prim ul orizont
numai cu ceram iclf bicromă de caracter cucutenian şi apartine perioadei Protocucutenl = faza
Cucutenl At, limitată de faza Cucutcnl A2 In Depreslunea subcarpatlcă şi de faza Cucuteni A3
t n spaţiul estle. D ai a acl.'stul nivel, 3620 ± 1 00, trebuie raportată la data 31!40 ± 150 dl.' la
Vulrllneşti, din etapa Iniţială a faclesulul Stoican i - A lden i şi fazei Cucutenl Al, şi la datl'lc ridica
te de la Mărgineni, 3675 ± 50 şi 3660 ± 55, care datează faza Cucute11 i A2 a De p rc si unii s u b
carp ati ce . Indiferent core este secvenţa nşrzăril Mărgineni I n c adrul fazei A2 d at e le acestl.'i
aşe zări Indică etapa final!! a faclc su lul Stolcanl - Aldenl l n S Moldovei ş i a fazei Al I n Deprc
slunea subcarpatlcll. D ata nivelului Inferior de la Ruseşti! �oi I coboară sub aceste date, dar
poate rămlnea valabilă pentru datarca secvenţe! acestui nl\'el In cadrul etape i Proto cu cut cnl
=
faza Cuc ut eni A 1 In spa ţ iu l estle, care trebuie prelungită paralel cu faza Cuc ut eni A2 pl n ă
la faza Cucuteni A3.
I n b azin ul mijlociu al Bugului, c\·oiuţla ceramlcii cu decor adincit de factură Prccucuteni
I l i - Trlpoli c A Iniţ ial elin aşezărllc de tip Savranl duce l a factura şi nspPct r le decorati\'e din
aşc zărlle de tip Borisovl<n şi i n an•st moment adoptă ş i pictura bicromă. Ceramlca cu decor
adincit cu acPlaşl aspect continuă In etapa Trlpolle B I , dar este lnsoţită de ceramica tricromă
pe fond alb de la Sabatinovka 1. Asllel, aşezarea BorisorJka este e chiv a1entă cu nh• elu l 1 rle la
Ruseşti! Noi 1, dar mai tardh ă, apnrţlnlnd etapei Tripolic A finală, paralelă cu faza Cucuteni
A3 i niţi al ă prin " ce r a mi cn bicromă cu decor adincit" de caracter net Cu cut eni A, fără elemente
de ceramică pictată Stolcani - Aldeni, şi limitată de etapa Tripolle H l = faza Cucutenl A3
finală cu ceramică t ricromă. Pentru acest ultim decalaj, datarea cu C.1, devine Indispensabilă.
Datele de la l\1!irgincni pentru faza Cucuteni A 2, atit cea mal ridicată cit şi cea mai co
borltă, 3675 ± 50 ş i 3535 ± GO, si n t date noi şi au o importanţi!. considerabilă : ele confirmă
anterioritatea ori�ontului reram icii frirrome pe fond brun, c are deflncşlc această fază, In raport
cu data ePa mal ridicată, 3405 ± 1 00 de l a Drăguşenl- S ăv eni , a orizontulul cC'ra micl l tricrome
pe fond alb, caracteristic fazei A3 din D epreslunea Prutului. Aceste date concordă cu datele
ridicate şi medii al e fazei Gum elnifa A2, 3Gi0 ± 1 20 - 3535 ± 120 la Clfscioarele.
D atele atltde strlnse obţinute pentru orizontul cernmlcll tricrome pe fond alb al fazei
Cucuteni A3 din Deprcslunea P rut u lui, Drăguşen i - Săr>eni 3405 ± 1 00 şi llllbăşeşti 3390 ± 80,
nu trebuie consldC'rate prea apropiate, el din contra uimitor de concordante, deoarece ele con
flrmil pentru această regiune secl!cntcle slrfnse ale comrlexelor ceram ice fn cadrul unei s u b fme
( A3a), definit e prin diferenţlerlle mlnlmale determinate de jocul speclllor decorative ale "eera
micii cu decor adincit şl pictură tricrom!l sau blcromă", ca un proces de la o generaţie la alta.
Aceste secvenţe ar fi confirmate de datele aşezării Truşcştl şi ale celor două niveluri A l de la Cucuteni - Cetăţule. Secvenţa aşezării Truşeşti ar data totodatA orizontul cel mal vechi
şi deci Inceputul fazei A3 In D epresiunea Prutului. Această dată ar putea coincide cu datele
coborite ale fazei Gum elnifa A2, 3450 ± 120 la Căscioarele şi 3450 ± 90 la Gumelnifa, In timp ce
d ata cea mal coborltă a acestei faze, 3410 ± 70 la Vărăşti, rămlne slncronică cu etapa iniţială
a subfazel Cucutenl A3a. D atele asezărilor cucutenlene din această fază nu sint definitive pentru
secvenţele respective, deoarece p e măsura lnmulţlrll aşezărllor datele se vor grupa, cu o limiU
de variaţie, In fiecare din secvenţele definite de complexele ceramice din D epresiunea Prutului.
Secvenţa aşe zării Leca- Ungureni (Bacău) se intercalează intre secventele D epresiunii
Prutului. Complexul ci ceramic nu este definit in text şi nu poate fi determinat pe baza plan
şelor Insuficiente, dar data 3395 ± 100 se poate inscrie intre datele subfazei A3a din Podişul
central moldovenesc şi D epresiunea subcarpatlcă.
Pentru f azele Cucutenl ABt - AB2 in aria cucuteniană nu există nici o dată C14• In schimb
data obţinutii la Kli§ teTJ pe Bugul superior, 3150 ± 50, comportă un decalaj prea mare In ra•
port cu aria cucuteniană, dacă această aşezare prezintă numai ceramică de stil AB2. l n s ă, dacă
alături de gru p a 8 apare şi grupa e: atunci această aşezare trebuie repartizată alături de aşe
zărlle de tip Pjan!Skovo şi Vladlmirovka de pe Bugul mijlociu I n etapa Tripolie CI 1 = sub
faza Cucutenl Bla finală sau Blb iniţială. In felul acesta, data de la Kliscev poate fi valabilă
şi pentru faza Cucuteni B 1 In aria cucuteniană.

Il
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Pentru faza Cucuten i IJ ·! nu există decit data 2%0 ± fiO a aşezării Valea Lupului li,
de contestată, dar fără motiv, deoarece această nşt•:r.are se situea7.ă la mijlocul fazei şi cores
punde secvenţe! finale a su bfazei B2a, Incit după ea urn1t>a:r.ă grupul de aşezări ni subfazei B2b,
niVI'lul B2 - l l l de la Cucuteni - Cetllţuie şi aşezarea �tefăn eşti - Stlrcca ca secvenţe tt rzll şi
aşezan·a Sadoveni ca secvenţA finală, pentru care trebuie să se obţină in săpăturlle viitoare
datele C14•

atit

I n aria tripollană este indicată numai data 2920 :': 1 00 a aşezării {: apaevo, atribuită
lnsă etapei Tripolie C I . Această dată concordă eu data aşezării \' ale;� l . u pul ui I l şi Indică de
calaj ul posibil al acestei etape faţă de fa7.a Cucutcni IH sau apartcm·nţa acestei aşezări mal
curind la etapa Tripolic y 1, î n sensul succesiunii ahsolute a acestor două etape t ripoliene
(Tripolie C I = faza Cucutenl B t ; Tripolie yl = faza Cucutcni B2).

Aceste date vor fixa exact sfirşitul fnzei l:l 2 şi implicit al culturii Cucul'eni şi vor acoperi
sensibil intervalul de timp plnă la data 2450 ± 100 a aşezării Ma.iaki, care aparţin& culturll
Gorodsk - Usatovo = llorodiştea - Folteşti, şi plnă la datele ridicate, 2600 ± 100 şi 2400 :::1!
100, ale aşezării şi culturii Cernar,oclu 1 din perioada de tranziţie.

Este necesar ca datele cercetării practice şi teoretice cu prh i re la clasificarea şi perio di
zarea complexelor ceramlce din staţiunile cu stratigrafic verticală şi aşezările cu un singur nh·el
in cadrul etapelor pe care le determină ln cele două arii, cucutl'niană, .5 i tripollană, să fie sinte
tizate in tabele sinoplicc (Tabelele 1 - l i).

LEG ENDA F l G t: R I LO H

Fig. 1. 1 : Graficul si mplificat a l e\•ol uţiei categoriilor ceramlcii tricrome şi blcromc,
n funcţie de procentajul lor p e verticală (necalculat din cauza neindlcilrii In pu bllca !Ji), de-a
]Jungul etapelor perioadei Cucuteni A ; 2 : Graficul evoluţiei celor două categorii ale ceramlcll
tricrome pc fond brun şi pe fond alb, in funcţie de procentajul lor pc verticală (calculat după
tabelul de la Fig. 2/1), d e - a lungul etapelor celor două raze Cucuteni A2 şi A3 ; 3 : Graficul
unic al evoluţiei celor două categorii ale ceramicii tricrome pe fond brun şi pe fond alb, In funcţie
de procentajul diferentei proporţiilor lor (calcullft după tabelul de la Fig. 2/1), d e -a lungul eta
pelor celor două faze Cucuteni A2 şi A3 ;

Categorii ceramice : 2. Ceramica cu decor adincit, categoric secundară din faza Al pină
la inceputul subfazei A3b in Depresiunea Prutului (fig. 8/1) ; 7. Ceramica bicromă pictată cu
"alb liniar sau intins pe roşu sau negru�, categorie principală in raza Al şi categorie secundară
pină in subfaza A3b (fig. 4/2) ; 8. Ceramica c u decor adîncit şi pictură tricromă sau bicromă,
categoric principală in faza A 1 şi categorie secundară plnă la sfirşitul subfnzei A3a, caracteristică
D epresiunii Prutului şi spaţiului estle (fig. 11/4, 6) ; 10. Ceramica pictată cu zone decorative
sintetice, categorie principală in raza Al şi categorie secundară pină in subfaza A3a, caracte
ristică Dcpresiunii subcarpaticc şi Podişul central moldovenesc (fig. 4/5 - 7 ; 6 ; 7/3) ; 1 1 . eera
mica tricromă pe fond brun, categorie principală In faza A2 şi categorie subiacentă In faza A3
(fig. 4/1, 4, 8 ; 5/1, 6 - 8 ; 7/2 ; 8/5) ; 12. Ceramica tricromă pe fond alb, categorie subiacentă
In faza A2 şi categorie principală In faza A3 (fig. 4/3 ; 5/2 -5, 9 ; 7/1, 4 - 6 ; 8/2 - 4 ; 9 ; 10/2 - 3,
5). Ceramica tricromă continuă in proporţie mică la Inceputul razei A B i (fig. 10/4) ;
Aşezări : 1 - Depresiunea su bcarpatlcă ; I l - Depresiunea Prutului ; 1 - Bonţeştl ;
Ariuşd V I l ; a - Izvoare I l lb = Ariuşd IV = Olteni ; 4 - Frumuşica 1 ; 5 - Gaiu ;
6 - Frumuşica I l ; 7 - Ghelăieşti ; 8 - Hăbăşeşti ; 9 - Ruginoasa ; 10 - Izvoare 1 12 ;
11 - Corlăteni.
2 -

Fig. 2.1 : Variaţia procentajului proporţiiloP celor două ca tegor ii ale ceramicll tricro
me In aşezărlle din fazele Cucuteni A2 şi A3 : A -Ariuşd ; B - Bonţeşti ; C -Calu ; F- Frumu
şlca ; G - Gbeiăleştl ; H - Hăbăşeştl ; I z- Izvoare ; O - Olteni ; R - Ruginoasa ; 2 : Repartlţla
ceramicil trlcrome pe fond brun şi pe fond alb intre cele două niveluri Cucuteni A de la Frumu
şica (după indicaţiile Ioventarului din monografie) şi In nivelul u ni c de Ia Calu (după numărul
exemplarelor Ilustrate In publicaţie) ; 3 : Probabilitatea repartlţiei Intre nivelurile Cucutenl
A d e Ia Frumuşica a celor douil categorii de ceramică tricromă fără indicarea nivelului de pro
venienţă.
Fig. 3. 1 : Proiectarea orizontală a lmbricărli categoriilor şi grupelor ceramlce In or
dinea apariţiei lor In complexele ceramlce ale aşezărllor cu stratigrafie verticală sau orizontali
determinind stratlgraflc şl tipologie etap ele perloadelor Cucuteni AB ş1 B ; 2 : Ordinea aucce-
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siunii şi fllia\ia grupelor ceramice de stil AB şi B In funcţie de condlţlonllrlle lor stratlgrafice,
tipoluglce şi cronologicc In complexele etapelor perioadelor Cucutenl AB şi B ;
Categorii şr grupr : 1 1 - 12, categoriile ceramicil trlcrome pe fond alb şi pe fond brun din
faza finalA a perioadei Cucutenl A (CI � . 9) şi din faza lnlţlalii a perioadei AB (fig. 10/4) ; cx - 8,
grupele de stil AB din fazele perioadei Cucutenl AB = etapa Trlpolle B l l (fig. 13/5 - 6, 8 ;
l l - 15) şi din etapa lnlţlolli a fazei Cucutenl Bl = etapa Trlpolle C I (fig. 16/ 1 - 2 ; 17/5 ; 19/3) ;
&: - �. grupele de stil B din fazele perioadei Cucutenl B = etapele Trlpolie C 1 - y1 (fig. 16J 3 - 4 ;
li / 1 - ·1, 6 - 7 ; 18 ; 19/ 1 - 2, 4 - 6 ; 20-27; 2 9 - 30) şi din etapele perioadei de tranziţie Gorodsk 
t · satovo (fig. 3 1 ) ; M, ccramica variantei Monteoru, categorie secundară In etapa finală a fazei
Cucuteni 82 (fig. 28/ 1 - 7, 9) ; C, ceramlca Cucuteni C, categorie secundară din far.a finală a
p e r io a de i A pină in etapa inl!folă o perioadei de tranziţie (fig. 28/8) ; C', ceramica ncplctată
Gorodsk - U�>atovo, categorie principală a perioadei de tranziţi e ;

Aşezări : 1 - D epreslunea Prutului ; II c\·ntral moldovenesc, Podişul Sucevel şi Hotinulul,

D epreslunea subcarpatlcă ; I I I - Podişul
Galiţia şi Podolla ; 1 - Drăguşenl- Să veni ;
. 2 - Fedeleşenl ; 3 - Corlăteni ; 4, 6 - Cucutenl- - Dimbul Moril ; 3, 7 - 9, 18, 20 - Cucutenl
Cctăţuie ; 10 - Prlgorenll Miel ; 11 - Valea Lupulul 1 ; 12 - Stinca- Ştefăneştl ; 12' - Pe
tren! ; 13 - Truşcştl ; 1 4 - 14 ' - Cucutcni - Cetllţule (nivelurile B2 - 1 şi I I ) ; 15 - Valea
Lupului I l ; 16 - Cucuteu.i -Cetăţuie (nivelul B2 - l l l) ; 17 - Ştefăneştl - Stlrcea ; 19,
2 L - Erblctni 1 - I I ; 22 - 22', 25 - Traian - Dealul Fintinilor ; 23 -24, 28-29 - Frumuşlca ;
26 - Ghelălcştl ; 27 - Văleni - Roman ; 30 - Podei ; 31 - Gura Văii ; 32 - Sărata - Mon
tcoru ; 32' - Vygnanka şi Soloncenl I l ( I l) ; 33 - Huşi ; 33' - Krutoborodlnţi 1 şi Soloncenl
l i ( I l) ; 34 - Driguşeni- Făitlcenl ; 35 - Varvarovca XV (1), Şipenlţi şi Bilce - Zlote 1 ;
35" - Varvarovca XV (Il) şl Krutoborodlnţl I l ; 36 - D arabanl I l şi Bllce - 7.1ote I l şi 37Sadoveni şi Koşllovţe.
Fig. 4. Ceramică Cucuteni A2. Subfaza A2a. Secvenţele Izvoare li 1 : 1. 4, ceramlca
tricromă pe fond brun ; 2, ceramică bicromă cu ,.alb liniar pe negruM ; 3, ceramică tri cromă pe
fond alb (zona lnf.) şi specia cu decor liniar bicrom (zona sup.) ; 5 - 7, ceramică blcromă c u
zone decorative sintetice ; 8 , cer a mică tricromă p c fond brun, specia cu benzi inguste ş i lnter
spaţiu larg de culoare albă.

Fig. 5. Ceramică Cucuteni A2. Subfazele A2a-A2b. Secvenţele Frumuşica 1 - 1 1 :
1, 6, 8, ceramică tricromă pc fond brun ; 2 - 5 ; ceramică tricromă pe fond alb ; 7, tricromă pe
fond brun, specia cu benzi Inguste şi interspaţlu larg de culoare albă ; 9, trlcro mă pe fond alb,
specia cu "benzi Inguste şi alb pozitiv". 1 - 4, 8, nivelul 1 ; 5 -7, nivelul I l.
Fig. 6 - Ceramică Cucutenl A2. Subfazele A2a-A2b. Secvenţele Frumuşlca 1- I l :
1 - '1, ceramică bicromă cu zone decorative sintetice . 1 - 3, nivelul 1 ; 4, nivelul I I .
Fig. 7 - Ceramică Cucuteni A3. Subfazele A3a -A3b. Secvenţele Gura Văii ş i Izvoare
l l2 (4) : 1, ceramică trlcromă pe fond alb ; 2, ceramică tricromă pe fond brun ; 3, ceramică
bicromă c u zone decorative sintetice ; 4 - 6, trlcromă pe fond alb, speciile cu "benzi medii sau
foarte inguste şi alb pozitiv",.
Fi g . 8 - Ceramică Cucutcni A3. Subfaza A3a. Secvenţa Truşeştl : 1 , ceramică cu decor
adincit ; 2 - 4, ceramică tricromă pc fond alb ; 5, ceramică tricromă p e fond brun.
Fig. 9 - Ceramică Cucuteni A3. Subfaza A3b. Secvenţele Secăreşti - D ealul Tinosul
şi Scinteia - La Nuci (2) : 1 - 5, ceramică trlcromă pe fond alb : 1, cu benzi negative late (exte
rior) şi medii (Interior) ; 2, specia cu interspaţiul umplut cu culoare neagră ; 3, 5, specia cu "benzi
inguste şi alb pozitiv" ; 4, specia cu ,.benzi med.ii şi alb pozitiv".
Fig. 10 - Ceramică Cucutenl A3. Subfaza A3b, secvenţa Chetreşti, şi subfaza AB1,
ecvenţa Corlătenl (4) : 1, 3 (Interior), ceramică tricromă pe fond brun sau pe fond alb, specia
�u decor liniar bicrom ; 2 - 3, 5 (exterior), ceramică trlcromă pe fond alb şi interspaţiul cu brun
Cinlar, speciile cu "benzi medii negative" (3), sau cu "benzi inguste sau foarte Inguste şi alb po
l zitiv" (2,5) ; 4, ceramică tricromă pe fond brun, specia cu ,.benzi inguste şl interspaţiul larg
cu alb liniar".
Fig. 11 - Ceramică Cucuteni Al - Trlpolle A I I . Etapa Trlpollc A I I timpurie, secvenţa
Luka- Vrubleveţkala (1), şi tirzie, secvenţele Krasnostavka (2, 7) şi Borlsovka (3 - 5). Faza
Cucuteni Al tirzie, secvenţa Ruseşti! Noi 1( 1) (6) : 1, ceramlcll cu decor adincit de factură Stol
cani- Aldeni ; 2, 5, 7, ceramică cu decor adincit ; 3, specia cu decor adincit şi canelat ; 4, 6,
ceramică cu decor adincit şi pictură bicromă cu .. roşu pe alb".
Fig. 12 - Ceramică Cucutenl A3 - Trlpolle B I . Subfaza Cucuteni A3b, secvenţa Da
rabani 1 ( 1 - 4), şi etapa Tripolie B l , secvenţa Sabatinovka 1 (5 - 10) : 1, 4, 8, 10, ceramică
tricromă pe fond alb cu benzi late sau medli ; 2 - 3 , 5 - 6, ceramJcil cu decor adincit sau adincit
şi canelat ; 9, trlcromă pe fond alb, specia cu decor UnJar blcrom.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ANTON NIŢU

174

40

13 - Ceramică Trlpolle B I = subfaza Cucuten! A3b, secvenţele Kadlevţl - Bu
( 1 - 3), Kadlevţi - Bavkl (4) şi Kudrlnţl (7). Ceramică Tripolle B I I = subfaza Cucu·
teni AB1a, secvenţa Polivanov - jar I I (5-6). Ceramică Tripolle B I I = subfaza Cucutenl
AB2b secvenţele Polinanov - jar II (8) şi Krutoborodinţi 1 (10 - 12). Ceramică Tripolle C 1
subfaza Cucuteni Bta, secvenţa Pollvanov - jar I I (9) : 1 -4, ceramid!. tricromă pe fond
Fig.

rakovka

=

=

alb cu benzi negative late, medii sau Inguste ; 4, specia cu lnterspaţlul tratat cu culoare neagră ;
specia cu "benzi medii sau Inguste şi alb pozitiv " ; 5, subgrupa «2 ; 6, subgrupa � la ; 8, 12,

7,

subgrupa

S2a ;

1 1 , subgrupa

S2a,

cu "alb secundar" ;

10,

subgrupa

Sta ; 9,

subgrupa

d.

Fig. 14 - Ceramlca Cucutcni ABl. Subfaza AB1a (grupele « - �). secvenţa aşezArilor
de la Drăguşen l - Săveni şi Podriga (Drăguşenl). Subfaza ABtb (grupele «- �. y), secvenţa
Cucuteni -Dimbul M orii : 1, 3, subgrupa cr.l ; 4 - 5, subgrupa � 1 ; 2, 6, subgrupa �t a . 1, Podri
ga- Valea Boului ; 2, D răguşeni - O coale ; 3 - 4, Drăguşenl - �lovlla din S�turi ; 5, D răgu'•
şeni-La Moară ; 6, Cucuteni - D imbul Morii.
·
Fig. 15 - Ceramică Cucutenl AB2. Subfaza AB2b (grupele y - 8). Secvenţa Frumu.
şica : 1, subgrupele y1 (exterior) şi Sta (Interior) ; 2, subgrupele y1 (zona gurii şi a corpului),
y2 (zona superioară a umărului) şi S3a (zona inferioară a umărului) ; 3, subgrupele S2a (zona
superioară şi inferioarA) şi 81a (zona mediană).

Fig. 16 - Ceramică Cucuteni Bl. Subfaza B1a (grupele e, y - 8). Secvenţa Gbelăleştl :
1, subgrupele y3 şi y1 ; 2, subgrupele 82a (zona inf. a umărului), y2 (zona sup. a umărului) şi
y1 (zona gurii şi a corpului) ; 3 - 4, subgrupa e2.
Fig. 17 - Ceramică Cucuteni B1. Subfaza Bta, secvenţa Ghelăieştl (1, 5) şi Calu (2, 7),
şi subfaza B1b (grupa e), secvenţa Văleni - Piatra Neamţ (3 - 4, 6) : 1 -2, 4, 7, subgrupa ela ;
3, 6, subgrupa e2 ; 5, subgrupa 82a.
Fig. 18 - Ceramică Cucuteni B t . Subfaza Btb. Secvenţa Frumuşlca : 1, 4 - 5, subgrupa
ela ; 2 - 3, subgrupa_ e2.
Fig. 1 9 - Ceramică Cucuteni B t . Subfaza Bla (grupele e, 8). Secvenţa Cucuteni 
Cetăţuie (1 - 2, 6) şi Prigorenii Mici (3 - 5) : 1 - 2, 5 - 6 subgl'upa ela ; 3, subgrupa 82a ;4,sub
grupa e2.
Fig. 20 - Ceramică Cucuteni B t . Subfaza B t a, secvenţa Drăguşenl- Făltlceni (1, 3 , 5),
şi subfaza B1b, secvenţele Valea Lupului 1 (2, 4) şi Ripiceni - Gura Hlrtopulul (6 - 10) :
1 ,4 - 10, subgl'upa da ; 2 - 3, subgrupa e2.
Fig. 21 - Ceramicll. Cucuteni Bt. Subfaza Blb. Secvenţa Şipenlţi : 1 - 5, subgrupa O
etb ; 6, subgrupa e1a.
Fig. 22 - Ceramică Cucuteni Bt. Subfaza B t b, secvenţele Petreni (1, 4 - 6) şi Stlnca
Ştefăneştl (3, 7- 8). Subfaza B2a, secvenţa Truşeşti (2) : 1 - 8, subgrupa da.
Fig. 23 - Ceramică Cucuteni B2. Subfaza B2a (grupelr e - �). Secvenţele Frumuşica
(1), Truşeşti (2 - 3) şi Valea Lupulul I I (4 - 6) : 1 - 5, subgrupa � l a ; 6, subgrupa da.
Fig. 24 - Ceramlcll. Cucuteni B2. Subfaza B2b (grupele E - � şi "Varianta Monteoru ")
Secvenţa Podel : 1, subgrupa ela ; 2, 5 - 7 , subgrupa �la ; 3 - 4 , subgrupa e2.
Fig. 25 - Ceramică Cucuteni B2. Subfaza B2b. Secvenţa Podei : 1 - 2, subgrupa �ta ;
3, subgrupa e2.
Fig. 26 - Ceramică Cucutenl B2. Subfazclc B2a (1, 4, 6) şi B2b (2 - 3, 5, 7). Secvenţele
Cucuteni-- Cetăţuie : 1, subgrupa �lb ; 2, 6, subgrupa ela ; 3 - 5, 7, subgrupa �ta. 1, 4, 6, ni
velul 1 ; 2, 5, nivelul I I ; 3, 7, nivelul I I I .
Fig. 27 - Ceramică Cucuteni B2. Subfaza B2b. Secvenţele Ştefăneştl - Stlrcea (1 - 4)
şi D arabani II (5) : 1 -4, subgrupa �la ; 5, subgrupa ela.
Fig. 28 - Ceramică Cucuteni Bl (8) şi B2, su bfaza B2b ( 1 - 7, 9). Secvenţe diferite :
1 - 7, 9, ceramica "variantei Monteoru " ; 8, ccramica "Cucnteni C". 1, 3, 6, Podei ; 2, Sărata
Monteor u ; 4, Gura Văll ; 5, 9, Ştcfăn eşti - Stlrcea ; 7 - 8, Cucuteni- Cetăţuie.
Fig. 29 - Ceramică Cucuteni B t , subfaza Btb, secvenţele Bilce- Zlote 1 (1) şi Varva
rovcn XV (1) (3). Ceramică Cucuteni B2, subfaza B2a, secvcnţPle Krutoborodinţi I l (2), Bilce
Zlotc I l (4) şi Varva:ovca XV ( I l) (5) : 1, 3, subgrupa e: t a ; 2, subgrupa �lb ; 4 - 5, subgrupa �ta.
Fig. 30 - Ceramică Cucuteni B2. Subfaza B2b, secvenţa finală Sadovenl : 1 -2, sub
grupa � lb .
Fig. 3 1 - CeramlcA
pictată
Gorodsk - Usatovo
Vlhvatln \ i ( 1 - 2), H orodiştea (3) şi Usatovo-tumul 1 (4) :

(Horodiştea- Folteştl).
Secvenţele
grupa e ; 2, 4, grupa �.

1, 3,

Tab<'l 1 şi I I ......, Repartiţia complexelor ceramice ale aşezărilor cu stratigrafie verticală
oi orlzonl u lii In etapele determinate in ariile cucuteniană galiţiană şi tripoliană (categoriile şl
I!!I upch' definesc compexele ceramice in aria cucu teniană).
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CU'L'I'rn:m!I

CUCU'I'ENlENE
A n e:ra 1

REPARTITJA CATEGORJll.OR CERAM IC I J TR JCROME Ş I B ICROME
IN CELE DOUĂ N IVELU R I CUCUTEN I A DE LA FRUMUŞ ICA
(dupA lnuentarul= Apendicele Il din monografie)

Inventar
p lanşe

TrlcromA

Nivel I
78/17
88/ 1 3
91/18
138/21
123/1 6
2 15/27
217/28
218/33
24t/27

1

96/14
155 / 19
1 68/22
172/22
79/13
80/13
150/21
1 71/20
173/22
1 74/22
175 /21
219/28
221/28
222/28
226/28
242/29
245/29

1 11

73/13
84/17
90/13
129/23
136/24
139/21
170/20
74/13
76/13
77/17
81/13
83/17
85/13
86/13
87/13

II.

Trlcromă
fond alh

fond brun

Secţiune

Nivel I I

Nlvel 1

II

Nivel

1

Nivel I I

1,20 m
0,70
0,70
0,70

m
0,50 m
0,80 m
0,50
0,50
0,90

1,40
0,65
1,40
1,80
1,70 m

1 ,80
1,80
1 , 80
1 ,50

0,50
1,00

1,60 m
1,70
1, 30
1 ,70
1 ,80
1,50
2,00
2,00
0,80
2,00
2,00
0,60
1,70
1,70
1,70
1,60

0,40

0,40
2,10
1,70
2,10

97/14

98/14
1 1 1/ 18
115/14
120/15
121/16
122/15

1 Nivel

Bicromă

0,40
0,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
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__
__
__
__
__
__
__
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Inventar

Secţiune

planşc

Trlcromă
rond brun

Nivel 1

1

Tricromă
rond alb

Nivel I I

124{15
127/16
145/19
152./21
153{21
25 2{ 30
1 90/3 1
194 {26
195/26
198f3 1

Nlvel l

1

2,00
2,00
2,00
1,90

Brlcromll.

Nlvcl l i

Nivel 1

0,90

''

1,00

0,80
0,40
0,80
0,40

"

0,40

1 ,00

I la

1,00
!1,40

224/32
229{9:h-ign.

1,00
1,00
1,00

233{3:1

1 8-t /22

Il

·· , 0,50

1,20
1 ,40
1 , 10
1,10

201 /:32

202/26
220/28
230/29
234/28
243/30
9:�{11)
147/19
178/24

I 'Nivel

III

1,50

285{:!5
Total

10

1

2,40
9

21

12

10

9

Anexa Il
PROPORŢIA CATEGORIIT.OR CERAMIC I I TR ICROME Ş I B ICROME D IN
STRATUL CUCUTE 'l l A OF. LA FRUMUŞ ICA
(după lnvent,arul=Apendicele

l'

.;
.. ,.-.
<.> "'
' . ....
o
.. f-z ....
...

1

2
3

5
4

6
7
8
9

Trieroml fond brun
Inventar

planşe

89/17
92/14
101/14
1 16/14

1 17/16
131/23
132/19
133/23
134/23

1

Secţiune

1

II

din monografie)

Tricromll fond alb
Inventar

planşe

130/19

165/20
166/25
126/16
179/20
253/30
151/21
75/13
146/19

J

Bicromă

Secţiune

I

II

l ll

-

I Ia
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Inventar

pianŞe

187/26
188/26
205/31
206/31
207/31
211/27
213/32
214/27
216/31

1

Secţiune

1

71
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Trlcromll. fond brun

Z E-<

..: O

Inventar
planşe

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
�1
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4.1

137/24
140/21
162/20
164/20
167/25
169/24
180/20
182/21
186/25
251/30
119/16
102/15
103/15
104/15
105/15
106/15
107/15
108/15
109/15
1 10/15
154/22
163{22
100/15
1 1 3/14
114/14
144/19
149/22
160/24
161/20
183/22
12/6
15/7
20/8
22/8
31/9
31/9
31/9
31/9
31/9
31/9
37/10
44/11
95/14
1 12/18
1 18/14
125/16
128/23
141/24
142/24
143/25
148/19

42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1

Secţiune

Il
111

u,

I la

Bie romii.

Trlcroml fond alb
Inventar
planşe
176/21
177/21
13/6
14./6
16/6
17/6
18/6
19/7
21/7
29af 9

1

Secţiune

31/9
31/9
82/18
99/14
135/21
157/25
158/22
159/20
181/24
185/22
256/30
344/43
348/42
348/42
348/42
349/44
350/43
353/44
353/44
353/44
353f45
353/45
353/45
353/48
3/A
4/A
5/A
6/A
7 /A
1/B
49

Inventar
planşe
231129
237{33
238/33
265/30
266/30
267/30
268/29
212/27
264/29
227/29
228/29
241/34
247/29
199{31
200/31
255/29
23/8
24/8
25/8
26/8
29/9
30/9
31/9
189{26
191/26
192/32
193/26
196/3 1

197/31
203/26
204/26
208/27
209/32
210/27
232/29
235/35
236/33
239/34
240/34
246/34
248/34
250/29
262/28
263/29
2/B
3/B
� fB
5/B
57
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Trlcromll. fond brun

t! -<.> ";
...
· o

z t:.

Inventar
planşe

61
62
63
64
65
66
67
6876
77
78
7984
8589
eo97
98

257/30
258/30
259/30
260/30
261/30
345/43
351/44

1

Sectiune

72

Blcromil

TrlcromA fond a]b
Inventar
planfe

Secţiune

Inventar
planşe

Secţiune

�

'

'•

'

352/42
353/44
353/45
353/46
353/47
353/48
8/A

98

-

Aneza 1 1 1

PROP ORŢ IA

CATEGORIILOR CERAMIC I I TRICROME
CUCUTEN I A DE LA CALU

D IN

STRATUL

(dupA numArul exemplarelor publicate In Dacia, V II - V III)

Trlcromll. fond brun
Nr. crt.

1
2
3- 6
7 - 10
1 1 - 14
15
16
17 - 19
Total

1

Figura

13/2
14
15/1,3,5 - 6
16/1,3,7,9,
12- 13,16
19/2
20/9
29/2 - 4
19

Trlcromll. fond atb

Nr. crt.
1- 2
3- 4

5

6- 8
9-11
12 - 13
14

1

Figura

11/1-2
13/1,3
15/4
16/4,6,8
1 1 , 14 - 15
18/1,4
29/1

14

Incerte
Nr. crt.

1 -2
3

1

Figura

1 6/2,5

18/2

3
1
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PROPORŢIA CATEGORIILOR CERAM ICI I TR ICROME LA RUGINOASA
(dupA numArul exemplarelor publicate tn Dacla, 1 II - IV)

Nr. crt.

1- 4
5- 7
8
9
10 - 1 1

TrlcromA fond alb

1

Figura

.

.

17
18 - 22
23
24
25 - 26
27 - 28
29
30- 31
32 - 34

14/ 1 - 3,5,7,
7,9 - 10
14/4=VI/4
14/6 = 111/3
14/8,11 = V/2,4.
15/2.4 - 5
15/1 = 11 1/1
15{:l= IV

12 - 14
15
16

1

Nr crt

planşA

Tetal

TrlcromA fond brun
Figura
planşii

Nr. crt.

15/6 = V/3
17/ 1 -4,6
17/5 - V/1
18{4
22 - 23
1/2 - 3
II
I I I/2,4
Vl/ 1 - 3

1

1

Figura
planşl

1/1

1

34

Anes11 l 'V

P ROPORŢ IA CATEGOR I ILOR CERAM IC I I TR ICROME LA HĂ BĂŞEŞTI
(după numArul exemplarelor publicate In monografie)

Nr. crt.
1- 4
5 - 18
1 9 - 21
22 - 34
35 - 38
39 - 46
47-49
50- 59
60 - 62
6 3 - 64
65 - 7 3
74- 75
76 - 80
8 1 - 86
87 - 89
90 - 91
92 - 99
100 - 104
105 - 1 10
1 1 1 - 1 14
115 - 120
121- 124
125-131
132 - 1 36
137- 139
140 - 143
144- 148
149 - 153
154 - 156

1

TrlcromA fond alb
Figura
75/2 - 4,6
76/1 - 14
77/ 1 - 3,
5 - 16
78/1 - 4
6 - 13
15 - 17
79/ 1 - 9,12
14 - 15,17
19-20
80{ 1 - 8,12,
16 - 17
81/1 - 5,
7 - 12
14 - 16
84/1,3
8511 - 8
86/ 1 - 3,5 - 6,
9 - 14
1 6 - 18,20
87/ 1 - 6,
8 - 11
88{ 1 - 6,8
89{2,4,6 -8,
12,1 6 - 17,
19-22
91/ 1 - 3,5 - 6 ,
8,10 - 13,
1 5 - 17

1

Nr. crt.
157 - 161
162- 166
167 - 174
175 - 179
180 - 185
18 6 - 193
194 - 197
198 - 199
200-202
203 -205
206 - 217
218 - 224
225- 229
230 - 231
232 - 242
243 - 245
246-248
249-256
257 -259
260 - 261
262 - 265
266-269
270 - 275
278 - 280
281
282

1

Trlcrom� fond brun
Figura

Nr. crt.

92/ 1 - 2,4 - 6
94/ 1 - 3,5 - 6
95/1,3,5 - 10
96/4 - 7,10,
14 - 19
97/1,4 - 10
12- 15
17- 18
98/5,7,9,
10,13,15
100/1 - 1 1, 1:l
101/2 - 8
12 - 16
102/1 - 2,
4 - 14
103/1,3,5,
7- 9
104/ 1 - 8,
1 3 - 15,
17 - 18
105{3,7,9,12
108/1,3,5- 6
107/1 - 4,6,9,
1 1 - 14,16
109/1
1 13/13

1- 2
3
4- 5
6- 8
9
10 - 1 1
12- 13
14
15 - 16
17 - 19
20 - 2 1
22 - 23
24
25 - 26
27 - 28
29 - 31
32 - 37
38 - 39
40- 4 1
42 - 43
44 - 46
47-49
50 - 53
54
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Figura

75/1.5
77/4
78/5,14
79{13,16,18
80/14
81/6,13
84/9 - 10
87/7
88/7,9
89/1,10,13,
15,18
91/9,14
92/3
94{4,8
95/3 - 4
97/3,11,19
98/ 1 -4,6,8,
1 1 - 12
101/1,17
102/3,15
103/2,4,6
104{9 - 10,1t
105/1,6,8,1 1
106{2
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Anexa V

POZIŢ IA STRATIGRAF ICĂ A GRUPELOR CERAMIC II CUCUTEN I AB
ŞI B LA FRUMUŞICA
(dupA Inuentarul=Apendicele II dJn momografle)
Inventar
planşe

278/35
277/36
279/35
280/35
281/35
282/36

Secţiune

n.
III

Grupe AB

Groapă

rt 2

· n+ a 1
y1
31
B 2 +y 1
8 2+y 1

283/36

8 2+8 1

284/35

32

1

Nivel
Vetre

1

Remaniat
0,35 m

D,-lQ
'•

1,50 m
1,30
1,30
1,30
v 15
1,30
v 15
1,30
v.15
.

.

8 2+ y 3
82
y- B

288/37
290/37
296/37

Inventar
planşe
306/38
289/35
302/38
303/38

secţiune

n.
III

E

-

Groapă
1,80 m

e:

1

e:
E

E

E

E
E

2.00 m
2,00
2,00
-

E

E
E

e
e
e
e
II

-

e
E

!;

Vetre

1

Remaniat

.

-

E

e

Nivel

0,80 m
1,00
1,00
v 17

E
e:

-

1,301,50
v.15

E

304/38
305/38
307/38
3 1 1 /38
312/38
313/38
314/39
315/39
316/39
317/39
318/39
321/40
322/40
323/39
324/39
325/39
300/38
301/38
309/38 40

Grupe B

-

1 ,80 m

-

-

-

-

-

-

0,70
0,80
1,00
1,00
0,80
0,80
0,50
0,60
0,60

-

0,3
-

-

-

-

-

-
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Liniară cu note

1

Aşezări

Ttrpeştl

1

Date cu
Bln- 801 =4 295± 100
Bln- 800=4 220± 100

Hamangia I I I

Baia Hamangia

Grn - 3 930= 3 930 ± 70

Boian- Spanţov

Cil.scioarele

Bln Bln BlnBln Bln Bln Bln BlnBlnBln-

Stolcani-Aldeni

Vulcăneşti

Gumelnlţa A 2

Cil.scloarele

Gurnelniţa

335 =4 035 ± 120
798=4 030 ± 100
336 = 3 945 ± 100
598 = 3 905± 80
799=3 815± 100
334 = 3 800± 80
533=3 790± 120
602 = 3 755 ± 80
599 = 3 700± 100
796=3 620± 100
3 840 ± 150

Bln- 332 = 3 915 ± 150
Bln- 605 = 3 725 ± 100
Bln - 344 = 3 670 ± 120
Bln- 604 = 3 630± 100
Bln- 607=3 610± 100
Bln- 345= 3 605 ± 150
Bln - 606 = 3 595± 100
Bln- 343 = 3 535 ± 120
Bln- 608 = 3 450± 120

faze- subfaze

PrecucutenJ

I

1

-.)
c.n

CULTURILOR SINCRON ICE
n

Cultura Cucutenl- Trlpolle

Slncronlsme
Faze culturale

a VI

Aşezări

1

Date Cl'

�
�
�
>

{fJ
H

!
N

>

�

M

Precucutenl II 1

Ttrpeştl

Cucutenl A 1

Ruseşti! Noi I

Bln - 590

Mil.rglnenl

Bln - 1 536 = 3 675 ± 50
Bln - 1 534 = 3 660± 55

Cucutenl A 2

Grn - 3 025= 3 765± 70
Grn- 3 028=3 450± 90
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

3

3

580± 85

620± 100

Bln - 1 535 = 3 535 ± 60

�
:Il

�

§
�

�
2
1-.:1

�

t,j
o
...

SlncronJsme
Fue culturale

Pertoada de
tranziţie

1

Aşezări

VilrAşU

Cernavodă 1
-

- �- -

Cultura Cucuteni- Trlpolle

1

Date C1'

Grn - l 968 = 3 4 1 0 ± 70

Bln- 61 a = 2 600 ± 100
Bln- 61 =2 400± 100
Bln- 62 = 2 320± 100
-

----- -

Faze - subfaze

Cucutenl A 3
Cucutenl B 1
(Trlpolle C 1)
Cucutenl B 2
Trlpolle C I
Gorodsk·Uaatovo
-

1

Aşeziirt
DrAguşenlSllvenl
Leca- Ungurenl
HAbAşeştl
Kmfev

Valea Lupulul l l
Capaevo
MaJakl
---�

1

Date cu
Bln - 1 060=3 4�± 100
Bln- 795 = 3 395 ± 100
Gm - 1 985=3 3W± 80
= 3 150 ± 50
Lng Gm- 1 982==2 980± 60
Bln - 631 =2 920±100

Bln -

629=2 450± 100
2 350± 66
-

- -

-- -

�
�

�
�
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CR lTERES ACTUEL S POUR LA CLASS lFICATlON DES CO!>IPLEXES
DE LA CERAl\I I QUE ET LA PER IOD ISATION DES ETAPES DE LA CULTUHE
CUCUTENIENNE
R e s u m e
II. LES PERIODES PREcUOUTEN l ET CUCt:: TEN I A

L 'appUcatlon A l'etude des perlodes Precucuteni, Cucuteni A, AB et B des donnees
concemant les crlt�res de classlllcatlon et de p�rlodlsatlon, obtenues par la recberche arche
loglque dans l'alre cucutenienne entre les Carpates et le Prut et expoKes dans la premiere
parti e de cette etude, montre un processus de d�ueloppement unitaire et continu entre les Car
patl's et le bassln du Dnlester, la Galicle et l'Ouest de la Podolle, qui peut etre suivi pour
les perlodes Pr�cucutenl = )'etape TrlpoU e A et Cucutenl A = ) ' etape Trlpolle B I jusqu'au
basstn moyen du Bug, ou lntervlent la cesure produlte par la lacune correspondante A la pe
riode Cucutenl AB
l'etape Tripolle B l l .
D'autre part, cette evolutlon d e la ceramique et d e I a c ulture d e Cucutenl - Trl
polie comporte clalrement un processus r�pete de diflusion de l'aire cucuUnienne a l a ire tripo
litnne, qui determine un decalage constant entre les etapes des deux aires, dont le raccorde
mPnt ne peut Hre assu r� toujours seulement par les mt!thodes de l' archtologie et n�cessite la
ml!thode obligatoire des datations par le Cu
Les donnees des etap es de la culture de Cucuteni - Tripolie sont projetees dans les
deux tableaux synoptlques (Tableaux I - II) �vldemment de la perspective de l'alre cucu
tenlenne, par le prolongement des etapes cucutenlennes dans l'aire tripollenne et par leur
raccordement. A cause des decalages entre les deux alres, cette opl!ratlon impose le remanle
ment des etapes du systeme actuel de la pl!riodlsatlon trlpolien ne , malgre les lnnovations
surv enues, et aussi leur subdlvislon. Dans cette �tude, on ne peut qu'lndiquer ces remenlr
ments et seulement par rapport aux etapes du systeme actuel de la p�riodlsatlon trlpoUenne .
Mals, la solutlon radicale et Ideale reste l'effort commu n d' a dopter un systlm e unitaire de pe
riodis ation de la cu/ture de Cucuteni- Tripolie, tel qu'll a ete lnltie par H. Schmidt .
=

'

•

•

Les phases 1 - ll 1 de la perlode Precucuteni ont et� determinees par les categorles prln
cipales de la ceramJque, correspondantes aux trols composantes du complexe precu cut enien, la
ct!ram i91Je a dtcor excise de caractere Bol an Giuleşti et Vldra aux phases 1- JI, la ceram iqu e a decor
incisi d'origlne llnealre aux phases 1- l l l et la ceram ique peinte au blanc lint aire ou recouverte
d'un fond de couleur blanche d'orlgine Vln�a-Turdaş dans la phase I I I. Les aspects du decor
a zones plisses de caractere Boian - Bollntineanu de Sf. Gheorghe dans la Depresslon de l'Olt
transylvain dllfere nt des zones cannelees de caractere Boian - Giuleştl d' Eresteghin (Braşov)
et de Traian- Dealul Viei dans la Depression de Bistriţa et appartiennent a une etape ini
tiale de la phase I. De meme, la contlnuatlon d'une proportlon rCduite de "ceramlque a decor
ex cl se", a cOte de la "ceramJque a decor incise" prcponderantc, a Tlrpeşti 1 dans la Depres
sion sous-carpatique et a Mtndrişca (Sascut) determine une etape initiale dans le cadre de la
phase I I I ; !'etape tardive de cette phase est definle seulement par la "ceramJque a decor in
clse" a Traian - Dealul Fin lln ilor, a laquelle s'ajoute la "ceramique pelnte du blanc li ne
alre" a Tir peşti 11 ou a "fond de couleur blanche" a Tg. N egreşti dans le Plateau central de
la Moldavie. Ainsl est indique la possibllite d'une subdivision des etapes princlpales 1 et Il
en deux sous-p!lases, la - lb et I l la- I l l b (Tableau 1).
Dans les deux dcpressions, de I'Oit el de Bistriţa, le complexe de la pha.�e Prt!cucu
teni 1 comporte un decalage lnevitable, par sa formation el son evolution dans le SE de la
Transylvanie, comme un processus de polarisation de la ceramique llneaire avec le ceramique
des cultures Boian- Giuleştl et \'inca- Turdaş, et par sa penetration et son developpement
dans la Depression sous-carpatlque de la Moldavie, comme un processus de polarisation de
la culture a ceramique lineaire directement avec le complexe Precucutenl 1. Ce decalage im
pllque un parallellsme de )'etape initiale, Ia, du SE de la Transylvanle avec Ia cl-ramique
Jinealre de la Depresslon de Bistriţa, continue au debut de l'etape lb, par la coexistence du
complexe precucutenien avec la ceramique lineaire de la Depression de Bistriţa, et prolong6
jusqu'A la fin de l'etape tardive, lb, par le parallelisme du complexe Precucuteni I avec Ia
ceramJque linealre rependue a l'Est du Siret jusqu'au bassln du Dniester.
-

,. - = -
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Ces deux conditionnemcnls du processus formatii, du complexe Prccucuteni 1, le pa
rallclisme avec la ceramlque llneaire et la contamlnatlon de la ceramlque llncalrc avec la
ccramique precucutenlenne, comme dans le nfveao 1 de Floreştl dans le hassin du Dnlester,
restent actifs et expllquent la formation du complexe de la phase Precucuteni Il, comme un
processus repete et rapide dant tout l'espace cntre le Siret et le Dnlester, par l'absorbtion
du complexe Prccucuteni 1 de la D epression sous-carpatlque et l'l�puratlon de la ,.ccramlque
â. decor excise�, manifeste a l:t10are 11 dans la Dcpression sous-carpatiqul', a Larga Jijia dans
la D epn•ssion du Prut ct dans le niveau I l de Floreşti dans le bassln du Dnlester.
1. 'cvolution du complexe dl' la phase J>recucuteni 1 I I continue par l'cllminatlon de
la "ccramlque cxclsee� dans la sous-phase l l lb et par l'adoption de la pelnture ceramlque
a couleur blan che . L'ellmlnatlon de la ceraml que de caractere Bolan dans tous les etabllsse
ments cntre les C arpates ct le Dnlester, I:ooare 1 2, Tîrpeşti I l, A ndrieşeni, l::ioran i. et Bog
dăneşli, s'expllque par l 'osmose du complexe Precucuh•nl 1 et Il avec le fond de la .. c.cramlqu e
llnealre", qul constltue la racine origlnaire de la ceramique prccucutenienne.
L'ampleur de l'alre de formation du complexe Precucutenl I I I expllque su fflsamment
l'amplltude de l'expansion du complexe de la phase Prccucuteni I I I â l'est et au sud, dan s
l'aire t ri p ollenn e jusqu'au bassin du D nhiper et dans la plaine danublennc jusqu'a la conflu
ence de 1' Argeş. L 'absence de la "ceramlque excisee" dans les etabllssement trlpoliens mon
tre que leur expanslon s'est prodult dans la deuxh�me sous-phase, I l lb, et par ctapes jusqu'au
bassin du Bug et puls du lJnhiper. De la sorte, l'etape Tripolie A est cqulvalente, mals ne
peut etre synchronlsce en entler avec la phase Precucuteni III de l'aire cucutenienne, parce
qu'ellc eomportc assurcment un decalage par rapport a Ia premiere sous-phase, l l la, de la
Dcpression sous-carpntique et possible des decalages repetes aux bassins du .Bug et du Dnl
cper par rapport a la sous-phase I l lb du bassin du Dnlester. Les etablissements a ,.ccramlque
l ncis�e" de type Savrani du bassln du Bug pcuvent etre en partie synchroniques ou enticre
ment postericurs a ceux de Ia phase Prccucuteni I I I du bassin du Dniester, /lolercani ou .So
lonceni /. L a limite supt!rieure des dccalages peut etre Ctablie par l'evolution du complexe
Precucuteni I I I - Tripolle A dans l' aire tripolienne. Il n'est que trop clair que cette cvolu
tiou decoupe de l'etape Tripolie A la dun�e du complexe de typc Precucutcnl I I 1 dans l 'aire
tripolicnne, comme premiere etape, Tripolie AI .
,

•

D e toute cvidence, la limite superieurc de la phase Prccucuteni I I 1 cntrc le Siret et
l e D niester est fixee par la constitution ct Ia dlffusion du faclcs Stolcaui - Aldcni dans le
NE de la l\Iuntenie et le S de la 1\loldavie, comme facics de syntbese des deux composantes,
le complexe Gumelnlţ.a Al et le complexe Protocucutenl, c' cst- a dlre le complexe Precucutenl
III entre dans une etape d' evol utlon locale. Les posltlons stratlgraphlques et chronologlques
du facles Stolcani - Aldenl, tant a l'lnterieur de l'alre que dans Ies aires culturelles volslnes,
par rapport aux phases Prccucuteni I I I et Cucuteni A2 - A3 ou aux phases Gumelniţa Al et
A2, synchronisent le facles Stoican i - Aldeni avec Ia phase Gumelnlta Al et dellmitent clai
rement, entre les phases Precucutenl III et Cucuteni A2 - A3, un inter11alle spatial et temporel,
dans lequel se developpe parallelement l ' evolutlon du facles Stolcani-Aldeni au S de la
Moldavie et du complexe Protocucuteni au N de ce facles, dans tout l 'cspace occupe par le
complexe Precucuteni I I I - Tripolic A l entre les Carpates et le Bug.
L'etape Protocucuteni ne peut etre annulee : d'une part, elle corresponde a l 'ln tervall e
decoupe par le facles Stolcani-Aldcnl entre les phases Precucuteni III et Cucuteni A2 - A3,
qu'll depasse par des decalagcs prolong�s graduellement jusqu'a la limite inlerieure des pha
ses Cucuteni A2, dans la Deprcssion sous-carpatique et l e Plateau central de la Moldavle, et
Cucutenl A3, dans l a Depresslou du Prut et l'alre tripollenne ; d'autre part, le developpement
parallele du complexe protocucutenien comporte Ia m�me cvolution de Ia ceram ique bichrome
peinte du blanc lineaire ou etate que manifeste Ia composante protocucutenienne du facles Stol
cani-Aideni et qui expllque d'une maniere organlque et Iogique l'evolutlon de la ceramlque
pclnte cn partant de la ,.peinture a blanc Iineaire" de Ia ccramique Precucuteni I I I, en pas
sant par la ,.peinture a blanc etaJe SUl' rouge" de la ceramlque protocucutenienne pour abou
tlr a la p cint ure trichrome sur fond brun" de la phase Cucutenl A2 dans Ia D epression sous
,·nrputique ct le Plateau central. Cette evolution de Ia peinture ceramique j ustific l 'integration
de ccllc etape comme phase Cucuteni Al (Tableau 1).
D ans le bassin du Dniester, le complexe culturel de !'etape Precucuteni I I I - Tripolle
A l ne pouvnit pas continuer parallclement au facies Stolcani - Aldeni et a la phase Cucutenl
A2 hlllls manlfcster aucunc cvolution et sans subir aucune influence de ce facies ou de l a
phu"· C u l'll l l'lll A2. Cette cvolutlon du complexe Tripolie A l, evidente a Luka- Vrubleveckaja
-

"
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par les I!Mments repandus du facles Stolcanl - Aldenl, sauf la cl!ramlque pelnte, initie l'etape
l'rotocucuteni - Tripo/ie AII dans l'alre tripollenne.
Si on n'a pas cncore dl!couvert aucun l!tablissement seulement a ccramique bichrome
dans la Dcpresslon sous-carpatlque et la Depression du Prut, Il Halt inevltable quc ce hori
zon ne solt pas surprls a l'Est du Prut, a cause des decalages de l'Ctape protocucutenlcnne par
rapport aux phases Cucutenl A2 et A3. Le nlveau 1 de l'etabllssement de Ruseştii Noi 1 dans
le bassin du Dniestcr contlent a la fols la ccramique peinte de caractere Stolcani-Aldeni et
la ceram ique a decor incise el a peinture bichrome de caractere Cucuteni A2 (fig. 1 1 /6).
Entrc le D niestcr et le Bug, l'evolutlon de la l·l'ramique a decor inclse ou cannele a.
!'etape Tripollc All, mals sans les clements du facii·s Stoicanl-Aidenl, en partant de la cera
mlque de la phase Precucuteni 1 1 1 - Tripolle A 1 des etabllssements de type H olercanl et So
loncenl 1 sur le Dniester ou Savronl du bassln du Bug, aboutit aux aspects decoratHs des cta
bllssements de type O:arincY sur le Dniester ou I\.rasnostaoka sur le Bug (fig. 1 1/2, 7). A. ce
nlveau, la "ceramlque a decor inclse et a pelnture bichromc" de caractere Cucuteni A3 !alt son
apparltion, comme a Borisouka dans le bassln du Bug (fig. 1 1/4). Les etablissements de Hu·
seştii Noi 1 (1) et de Borisovka marquent !'etape finale de Ia phase Protocucuteni- Trlpolie
A l i dans les bassins du Oniester et du Bug, qu'ils su bdlvisent en deux sous-phases, Tripolie
AII l - A II 2.
*

Le critere des deux categories prlncipales de la ceramique trichrome sur fond brun ou sur
fond blanc (fig. 1/1, categ. 1 1 - 12) est decisif tant pour la subdlvislon de la periode Cucuteni A
en etapes prlncipales, correspondantl's aux phases, et cn etapes secondalres, correspondantes
aux sous-phases, que pour la determlnntlon des sequences correspondantes nux etabllssements
repartls dans ccs etapes.
Les deux categories coexlstent dans tous les rtablissements a ceramlque trichrome de
style A de la Depression sous-carpatlque (fig. 4 - ;; 7) ct de la Depresslon du Prut (fig. 8 - 10),
mais elles decrlvent des graphlques evolutlfs inverscs par la croissance et la decroissance de
leurs proportions (fig. 1 /2 - 3), dont le point d'intersection subdivise cette periode en deux pha
ses, A2 - A3, dcfinles respectlvement par la preponderance successlve des deux categories tri
chromes a fond brun ou a fond blanc et conditionnees stratigraphiquement par leur superposition
dans les deux niveaux Cucutenl A de la statlon Izv oare ( I I 1 et I I 2). La successlon des deux
categorles renferme le cycle complet de l'evolutlon de Ia ceramique trichrome de style A dans
l'aire orlginaire de la Depression sous-carpatique et le Plateau central de la Moldavie. La D e
presslon du Prut et l'alre tripollenne presentent seulcment l'horlzon de Ia ceramlque trlchrome
a fond blanc, qui peut etre raccorde par des decalagcs successlfs au cycle evolutU de Ia D epres
slon sous-carpatlque (Tableau 1).
Les sequences correspondantes aux complexes ceramiques dlfferencles par la varlatlon
de la proportion des deux categorles trichromes dans les etablissements repartls dans Ia phw;e
A 2 se caracterlsent a. Ia fois par la decroissance continue de Ia proportion de la categorie a fond
brun et par la predominance de la categorie a fond brun. D ans les sequences initiales, la proportlon de
de la categorie sur fond blanc est Infime a Bon(eşti (nlveau 2), mais elle croit graduellement
a Ariuşd (niveaux V I I, IV), Olteni (niveau equlvalent avec les niveaux Ariuşd IV et Izvoare
1 1 1b) et Frum�ica (nlveau A 1) (fig. 1/1 -2, points 1 - 4). Les sequences fin ales se caracterlsent
par l'cqulllbrage de la proportion des deux categorlcs trlchromes en faveur de la categorie sur
fond brun, a Frum�ica (niveau A I I) et Calu (fig. 1 f 1 -2, polnts 5 - 6).
L a varlatlon de Ia proportion des deux categorles trichrome dans la phase A 3 est syme
trlquement inverse et determine de memc des sequences initiales, par l'equlllbrage de la pro
portion des deux categorles, mals en faveur de la categorie sur fond blanc a Ghelăieşti et Gura
Văii (fig. l,f 2 - 1, point 7), ou des sequences finales, par la croissance de la proportlon de la cate
gorie sur fond blanc dans le nlvcau Izvoare I l 2 dans la Depression sous-carpatique (fig, 1 / 1 -2,
polnt 10) et dans les Ctabllssements de Truşeşti, llăbăşeşti, Cucuteni-Cetă(uie (niveaux I - Il)
ct Ruginoasa dans la Depression du Prut (fig. 1 / 1 - 2, polnts 8 - 9). Les sequences de cettc phase
sont nettement caracterisees par la predom inance de la categorie trichrome sur fond blanc.
Le> seq•1cnces dirterenciees dans le cadre des deux phases, correspondantes aux d ��
horizons de Ia ceramique trichrome, par la croissance continue de la proportion de la categorie
tricllrom� sur fond blanc, sont grupees d'une part et l'autre du point d'intersection des gra
pblques des deux caregories trichromes, en deux etapes symetriques, l'une finale dans le pre
mier horlzon et l'autre initiale dans le deuxieme horizon, en determinant de Ia sorte les deux
sous-phases pour chacun des deux horlzons, A2a - A 2b et A 3a - A 3b. D ans la sous-phase A3a,
les etablissements des deux regions se groupent dans Ia premiere ou la seconde partle de cette
,
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sous-pbasc, eu fonction des sequences determlnl·es par l'cqulllbrage de la proportlon des deux
categorles trlchromcs dans la premiere partle de la sous-phase dans les etabllssements de la Dc
presslon sous-carpatiqur, Ghelllleştl et Gura Văii, et par la preponduance nctte de la propor
tlon de la caHgorle sur fond blanc dans Ia seconde partle de la sous-phase dans les etablls
sements de la Depresslon du Prut, Truşeştl, Hllhllşeştl, Cucutenl A I - I J (flg, 1 / 1 - :!, polnts 7 - 8).
Par consequant, l t l a pe dr raccord de l'llorizont de la c�ra mique tr ichrome sur fnnd blanc de la
D�prtssion du Prut au cycle complet de l'evolutlon des deux horlzons de la ceramlque trlchrome
de Ia Depression sous-carpatlque s'etablle en fonctlon du d�calage de ! ' etape arancee de la Jous
phaJe A 3a de la Depression du Prut par rapport a l'etape precoce rle la Depression sous-carpatique.
Le crltere des categorles secondalres pour les etapes de la perlode Cucutcnl A peut etrc
l imite aux categorles de la ceramlque blchrome speclflques pour chaque reglon. Dans la Depns
slon sous-carpatlque, l'association de la ceramique trichrome a11ec la chamique bitthrome a :ones
s ynthttiques (fig. 1/1. caUg. 10) se rencontre dans les deux sous-pbases, A 2a-A 2b, de I'llerizon
de la ceramlque trlchrome sur fond brun, a /211oare Il 1 ou a Frumuşlca A l - I l (fig. '4/5 '- 7 ;
6/1 - 4), et dans la premiere partle de la sous-phase A 3 a de l'horlzon de la cerantlquc trlchrome
sur fond blanc, a Ghelăieştl et a Gura \'ăil (fig. 7/3). Dans la sous-pbase finale, A 3b, aucune des
categorles de la ceramique blchrome n'est pas mentlonnee dans le nlveau b.v oare I l 2.
Dans la D epresslon du Prut, l ass oc i ation de la ct!ramique trichrome a11ec la ciram i que
bichrome a decor incisi (fig. 1 /1, categ. 8) dans la majorlte des etabllssements entre le Siret et
le Prut, Truşeştl, HăbAşeştl, Cucutenl A l - Il, etc., ou avec la r.t!ram iq.ue bichrome a decor conn ele
au N de la D epresslon du Prut, comme a Drăguşenl - Săvenl, limite leur repartltlon a la deu x i em e
partie de la s ous -ph ase A 3a. Le rytbme de la dlsparltlon graduelle des especes decoratives de la
ceramique a decor incise et a pelnture trlcbrome ou bichrome determine des siquences redles
dans le cadre de cette sous-phase, conllrmees par leur superposltlon dans les deux nlveaux Al- I l
d e Cucutenl- Cetăţuie (l'espece trichrome a u brun-nolr dans les s�quences Truşeşti -Drăguşeni
Cucutenl A I, ou les especes blchrome au rouge et blanc dans les sequences Hăbăşeşti- Cucuteni
A I l). Les etabllssements Ruglnoasa et laşi- Splaiul Bahlul du debut de la sous-phase A 3b
pr�sentent seulement de la ceramique trlchromc.
Dans les deux reglons on aboutlt a la sequcnce stratlgraphlque et typologlque des Cta
bllssements Izvoare II 2 et Ruginoasa, qul determinent la subdlvlslon directe de l'horl;r.on de la
ceramlque trlchrome sur fond blanc en fonctlon des catcgorles secondaires de la c�ramiquc peinle,
par la presence de Ia ceramlque bichrome dans la sous-phase A 3 a et par l abs en ce de la ct
ramique bichrome car aciir ist ique dans la sous-phase A 3b (fig. 1/1 - 3, polnt 9). La categorie pri
mordiale de Ia "ceramlque a decor lnclse", aux aspects decoratifs de l'etape precedente, a Otarlncy,
Krasnostavka et Borlsovka, continue dans les etabllssmenets de l'est, a D arabanl 1 sur le Dnies
ter et a Sabatlnovh a 1 sur le Bug (fig. 12/2 - 3, 5 - 6), mals clle ne sert plus de crltcre de classl
flcatlon et de pcriodisatlon. D'allleurs, cette categorie, avec ou sans pelnture, dlsparait dans
les etabllsscments de l'Ouest de la Podolle, Kadlevcy et Kudrlncy.
Dans le bassln du Dnlester, les complexes ceramlqucs du niveau inferleur de F olivanov
}ar ( 111) et du nlvcau superleur de Rus eşti i Noi 1 1 //) contlennent en m�me temps la categorie
trlchrome sur fond blanc et la categorie blchrome a decor lnclse ou cannele. Elles correspondcnt
aux etabllssement de Truşeştl, Hăbăşeştl et Cucuteni de ]'etape avancee de la sous-phase A 3a
et marquent, par l'absencc de l'espece a decor lncls� et a peinture trichrome au brun-noir (a
Polivanov-jar I I I) et par le caractere ld entlque de la ceramique a decor inclse et a pcinture
bichrome avec celle de H ăbăşeştl (a RuseştU Noi i), des siquences par rapport aux etablissemrnts
de la Depresslon du Prut.
\ Le complexe ceramiquc de Daraban i 1 est equivalent, par le caractere de la ceramique
trlchromc a bandes largcs et la proportlon de la ceramique a decor inclse sans peinture blchrome,
avcc le complexe de Sabatinovka 1 (fig. 12/5 - 10), considere commc paradigme pour l'etape
Tripolie BI du bassin moyen du Bug. Ils etabllssent avcc clarte le dic alag e el /'etape de rarcorde
ment de la ceram ique de si !J/e A tr ipol ien n e au niveau de la sous-phase Crrcuteni A 3b (Tableau 1).
L 'evolution de la ceramique de style A dans les trois etablissements de l'Oucst de la Podo
lic, Kadicvcy- Burakovka, Kudrin cg et R adievcy- B avki (fig. 13/1 - 4, 7), recouvre suffisamment
I 'Clupe Tripolic B l
la sous·phase Cucutenl A 3 b et est suivie par la ceramiquc de stylc AB 2
de Kruloi.Jorodincy I (fig. 13/10- 12), qul doit etrc repartie a l'etape Tripolie B 11 de la Podolic.
Les st!quences des etabllssements de la sous-pbase A 3b sont marquel's aussi par la diver
l i f ication des es peces decoratives de la ct!ramique trichrome sur fon d blanc, les espcccs aux "bandes
moyennes ou etroites negatives" et surtout les especes aux "bandes moyennes, etroites ou tre
etroltea uvec du blanc positif", qul apparalssent en petite proportion des les e tapes precedentes,
les aous·phases A 2b-A 3 a (fig. 5/2, 4, 9 ; 7/5 - 6), maJs dont la proportlon croit graduellement
'
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et devient prcponderantc a !'etape finale de cette sous-phase, a Secăreşti - Tinosul et Fedeleşrni
dans la Depresslon du Prut (fi�. 9/3 - 5) ou a Scînteia - La Nuci et a Chetreşti dans le Plateau
central de la Moldavlc (fig. 1 0/2, 5). Cette evolutlon de la ceramique trichrome sur rond blanc
se repete dans les etablisscments de la Galicle ct la de Podolle, comme a Kadier,cy - Bura/..-o11ka
(fig. 13/ 1 - 3), 1\udrlncy (fig. 13/7) ct Kadie11cy- Bauki (fig. 13/4). Le decor aux "bandcs largea
ou moycnnes ncgat lw s " a fluglnoasa,_ Darabani 1, Sabatlnovka 1 et Kadlevcy - Burakovka
dHermine des stquences in itiales, le decor aux "bandcs moycnnes ou etroites au blanc posltif"
a Sccărcştl - Tinosul, Scinteia, Kadlevcy - Bavki el Kudrlncy determine les scquences intenne
diaires el le decor aux "ban des t!troltcs et tres etroites au blanc posltif" a Fedeleşcni et a Chetreştl
determine les siquences finales de celle sous-phase. En memc temps devient frcquente l'espece a
l ' int c rsti ce tralte avcc la couleur nolrc etalee ou llncalre", a S cin teia et a Chetreşti (fig. 9/2 ;
1 0/f> inter.) ou a Ku drlncy et a Kadlcvcy - Bavki ((Jg. 13/4, 7).
Les sequ e n ccs co rrespondante s aux complexcs ceramiqucs difterencics typologlquement,

par l ' assoclation des catcgories prlnclpales ct secondalres de la ceramique, ct conditlonnes strati
graphiquement, par leu r rep artltlon cntre les etabl issc men ts a un seul nlveau ou par leur super
p osi lion dans les stations a stratlgraphlc verticale' li' in s crlv c nt dans les etapcs determlnees par
la v ariation de la prop ort ion dl·s deux ca t c go rie s de la ccramlque t rl ch rome . Par conse q u ent, le
graplrique de la uariation de la proportion des deux caligorics de la ccrami que trichronre s"impose
comme methode de rechcrche de ! 'Clape Cucuten l A, m als par des procedes de calcul simplcs
el ra pidc s, q u i p cuv ent etre cvalues quantltativcment rneme sur le chantler, p e nd ant la fouille :
le pou rce n ta ge de la proporti on des deux categories trichromcs doit etre calcule clirectement par
rapport aucc leur tout, pour ne pas i ncl ure dans le c alc u l les categorics ceramiques qul ne servent
l'as de crilere de cl assl f ica ti on ct de periodlsation. La proj ect ion du graphi qu e double des deux
categories trlchromes (fig. 1/2) necessite loutc fois dcux s cric s de calcul, pour le po u rcent a ge de la

p ro po rti o n de chacune des dcux catcgorlcs (fig. 2/ 1 ). Par le f ait quc les graphiq u es des deux cate
gor i es trichromcs sont symetriquement inverscs, ils pc u vcn t etr e rc mplacc s par la projection
d"un graphiquc unique (fig. 1/:1), I'n l' o n c l io n du pourccntage direct de la dif/tfrence des deux catl
gorics trichromes, ca lcul e par rappor t au to u t de la ccramlque t richro m e cq uivale avec un pour
l:entage de 100 % (fig. 2/ 1 ) . L e trac c du graphiquc u n ique rend fidclemcnt la variation de la
pro por tio n des dcux categories trichrom!'s dans deux l es horizons, la dcc roi ssa n ce de la prop or
tion de la c at e go ric sur fond brun au pr!' m i er horizon (la ph as e A 2) et la crolssancc de la propo r
tion de la categorie sur fond blanr au deuxicmc horlzon (la ph a se A 3).
Les siquences des et apes (phasl's et sous- ph:i.ses ) ne scront pas det!'rmlnecs par le nombre
lnfini des C t a bli sse me nt s etendus "cn acco rd c on " , mais par le grou page des e tablissement dans
u n e memc sequence d ' aprcs J'equlvalcncc des proportlons des categorle s de la c era miq ue et les
dates du Cu- L es chiffrc s des proportlons l'l des d at a t ion s des Hablisscmcnts d'une sequencr
auronl une limite de uariation et d Cte rm in e ro nt des ftapes reelles el infgales . L es dates du C ,
1
confirmeront la chrono/ogie relative des comp/exes ceramiqucs et a la fois flxeront la chronologie
positiue des itapes .

I I I.

LES Pi:: H IOD ES CUCUTEN I AB ET B

Pour les period e s Cucuteni AB et B, l'evolution uniforme et generale de la ccramique

de style AB entre les Carpates et le Dnlester ou de style B dans tout l'espace de la culture de
Cucutenl - Tripolle determine des scquenees clalres et generalement valables pour l a subdlvl
sion de ces perlodes (Tableau I I).
Le crltere majeur de la ceramlque pelntre, par le jeu v arle des groupes ceramiques, sufflt
a assurer l a subdivlslon des deux perlodcs en etapes princlpales et secondalres (phases et sous
phases). La genese des groupes eeramlques de style AB, a. - 8, ou de style B, e - 1: (fig. 3), de
termine les associations successiues des groupes ci!ram iques dans les etapes organlques de l'evolu
tion des deux styles, correspondantes aux etapes prlnclpales des deux periodes : les groupes
a. - (3 dans la phase AB 1 et les groupes y - 8 dans la phase AB 2 ; le groupe &: dans la phase B 1
et les groupes e - 1: dans la phase B 2.
Les complexes ceramlques, d�finis typologiquement et chronologiquement par ces asso
clatlons, sont condltlonnes stratlgraphlquement dans les complexes d'habltat (habltaUons,
fosses) des etabllssements a stratlgraphie horizontale ou verticale. Les 1 1 h abit ations de Cor
lăteni (Dorohol) contiennent seulement les groupes a.- (3 (fig. 3, point 3), tandls que les hab
tatlons du nlveau AB de Cucutenl - Cetăţuie et de la section II I de Frumuşica (Anexe V ; fig.
15) eontiennent seulement les groupes y - 8 (fig. 3, polnts 8, 24). De meme, les etablissements
de Stinca- Ştefăneşti, Şlpeniţi et Petreni presentent seulement le groupe &:, comme dans le
niveau B 1 de Cucuteni - Cetăţuie (fig. 3, polnts 9, 12, 12', 35), et les etablissements B de Truşeştl,
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Glăvăneştii \'cehi, Valea Lupului Il, Podel, Gurn ViUl et Ştefăni'Ştl- Stlrcea presentl'nt les
deux groupes e: - �, comme dans les nlveaux B 2 de Cucuteni -CeU.ţule (fig. 3, polnts t 3 - t 7
30- 31). C e sont les associatlons e t les scquences etablles avec clarte par les foullles methodlqul's
et en fonction desquelles peuvent �tre rcconsldcrees les sequences correspondantes des foullll's
plus anciennes. Ces sequences sont sufflsantes pour determlner les et apes principales (phases)
des periodes AB et B dans l'alre cucutenlenne.
L 'apparltlon successlve des groupes ceramlques n'empl\che polnt l'imbrication des groupes
enlre les etapes des deux styles AB et B, en determinant les sequences des Hapes secondaircs
(sous·phases). Dans le cadre des phases AB 1 - A B 2, l'assoelatlon des groupes a;- � et "'( dans
les babltatlons a l'lnterleur du fosse de detense a Cueutenl- Dimbul Morii et dans eertalnes
habitations de Traian - D ealul Fintinilor detumlne une sequcnce postt!rleure a celle de C:orlă·
tenl (fig. 3, polnts 4, 22') ; l'association des groupes � - "'( dans certalnes habltatlons"'a l'l'xtfrit'ur
du fosse de detense a Cucutcnl- Dimbul ;\iorll indique la sequence d'une autre etape d'�ai'Jitat
(fig. 3, point 6) ; l'assoelatlon des groupes �-"'( et 8 dans le sondage de fl u5i indlque la po�sibilite
d'une autre sequence posterleure a ceHe de "Dimbul Morii" (fig. :�, point 33). Ce sont preclsemml'nt
ces sequences determlnees par le jeu des groupes � - y qul sont neeessalres pour pouvolr
subdiviser les phnses AB t - AB 2.
I.a SOUS·phase A B la, lnltiee par les groupes a; - � a Corlăten i ct a Drăguşeni - Săvcni
(fig. 1 � / 1 - 5), et la sous-pha.�e AB lb, caractcrisee par l'apparition du groupe y a Cucutcni 
Dîmbul Morii ct a Trdian - Dealu/ Fîntînilor ; la sous·phase A.B 2a, determinec par la surviYaocc
du groupe � et l'apparltlon du groupe 8 a Cucuten i - Dîmbu/ Morii (les groupes � -y) et il. Il uşi
(les groupes � - y, 8), et la sous·phase A B 2b, Mflnie par les groupes y- 8 a Cuc uten i - Ccfll t uie
et a Frumuşica. L a presence des quatre groupes cx - 8 montre que les deux phascs AB 1 - AB 2
sont certes a Traian - Deqlul Fîntîn ilor et a Calu (fig. 3, polnts 22, 25), mals les sequcnces qui
peuvent les suhdivlser ne sont pas encore etablies. La presence du groupe a; a Frumu�ica, mais
dans d'autres sectlons (Anexe V), lndlque aussi l'existence de Ia phase AB 1 (fig. 3, polnt 23).
L'aire de dispersion des etabllssements a ceramique de style AB superpose exactement
l'aire des etabllssements de la phase Cucuteni A :J dans le bassln du Dniester, la Galicie el l'Ouest
de la Podolie, tandls que les etablissements a ceramique de style AB precoce (groupt's cx - !3)
manquent dans 1e bassin moyen du Bug. Donc, les ctapes Cucuteni A 3 et AB sont prolongees
organiquement par !'etape Tripolie B I dans les bassins du Dniester et du Bug et par letape
Tripolie B II dans le bassin du Dnlester. Par consequent, meme du point de vue de la pcriodisa·
tion tripolienne, 11 n'est pas neccssaire a introduire une "etape de transitlon" Tripolie B l - B II,
d'apres le modHe de !'etape Cucutenl AB, pour les etablissements a ceramique de style AB du
bassln du Dniester et d'autant molns pour les basslns du Bug et du Dnieper, etant donne que
dans cet espace l'etape Trlpolle B I I rcste decouverte par l'ahsence de l'horizon precoce de la
ceramique de style AB et par la necesslte de transfcrer les etablissements classiques de cette
etape, de type Vladlmlrovka et Kolomijscina Il, qui contiennent la ceramique de style B, groupe
e:, a l'etapc Tripolie C I = la phase Cucutenl B l .
l .'inexistence d u groupe y dans tous les etablissements d u bassln d u Dnlester n'empeche
point la repartltion clalre des autres trols groupes cn dcux etapes correspondentes aux deux
phases Cucutenl AB1 - AB2 dans les etabllssements a une scule etape d'habltat, pan·c qu'a
V ygnanka en Gallcle apparalssent seulement les groupes a; - �. comme a Corlăteni, tandis qu'a
Floresti - Zagot�erno dans le M assif de Corneştl et a 1:\rutoborodinc!i 1 en Podolle (fig. 3, point
33' ; 13/10 - 12) n'exlste que le groupe 8, supplcant l'assoclation des groupes y - 8 de Cucuteni 
Cetăţuie, Frumuşlca et Traian -Dealul Fintinilor. 1\lals, la majorlte des etablissements prc·
sentent les trois groupes, a;- � et 8, comme a 7. a/eUiki en Gallcle, ou elles apparalsscnt seules,
et a Poli1Jano11-jar II (fig. 13/5 - 5, 8) et So/onceni I I (Il) sur le Dnlester, ou a cote d'elles con·
tinue aussi la ceramlque de style A ou apparalt la eeramique de style B, groupe e: (fig. 13}9).
On ne peut pas determlner le complexe ceramlque et l'etape eorrespondante dans l'cnsemble'
des couches superposees dans ces deux stations, pour les repartlr ensuite a une seule etape, res· 
pectlvcment Soloncenl Il (II) a l'etape AB1 et Polivanov·jar II a l'Ctape AB2 (fig. 3, poin ts•
32', 33'). Les categorles de la ceramique de style A peuvent continuer dans l'etape ABl il. rotc
des gropes a; - � a Soloneen1 II ou a Polivanov·j ar, comme a. Corlătenl (fig. 10/4), mals elles
dlsparalssent a Zaleăeild, comme a Cucutenl -Dimbul Morii, et ne survlvent â. l'etape AB2 a
cOte du groupe 8 a Krutoborodincy 1, comme dans tous les etablissemeots aux groupes y - 8
de l'alre cucutenlenne. L'associatlon des groupes ot - � avec le groupe 8 a Pollvanov-jar 1 1 ct
a Soloncenl li ( I l) doit �tre prouvee, mais alors ces etabllssements ne peuvent plus Hre rcpartis
a des etapes differentes, AB1 ou AB2, mals ensemble et directement a l'etape AB2. En aucun
cas les groupes ot- � ne survlvent jusqu'a l'apparltlon du groupe e: a Polivanov-jar, qul lndl-
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q uc l ' Ctap c initiale de la phasc Cuculeni B 1, l'ommc a Cucute ni - Cetăţuil' et a Pri �orcni i i\llci.
Il n'l'St quC trop cJair qul' l'es ctablJssements comportrnt des Ctapes d'habitat superpoSCes,
av1•r des l'Omplexes ccrnmiques determlncs par la successlon l't l'associatlon des �oupcs de stylc
.\Il, dans le cadre des etapes AB1 (groupes a - �) de \' yl{n a n k a et AB2 (groupc 8) de Kruto·
borudinQ' l , tandls que l 'apparitlon du groupe e: implique son assoeiatlon avel' le gmupe 8
d a n s le r adrr de !"etape Cucutenl B t n.
l .'�quivalence des etapes Cueuteni AB1 - A H2 anc les ctaprs de l'alre trlpollennr, au
molns pour la (;alldl' l't l'Ouest de la Podolll', ne peut �trc etablle qu'au niveau de ) 'etape Tri
polir B J I , qu 'elles subdivlsent I'n deux sous-phases, B I I 1 ct Bll 2 (Tableau I l). Par consc
q u r n t , ectte Ctapl' dolt rester rl'Sl,rvee a l'horlzon d!' In ccramlque de styl!' AB aussi dans ll's
ba��im du Bug ct du D nlcp t' r. ' ! algrc la precaritc de la ceramlque de styl!' A dans l"l'S basslns,
l a pl'rsistence de In l'Cramlque tril'hrome ou seulement de la ceramlque s!' condal rr it. decor
i ncis1' ou cannei C de typ!' Sabatinovka I d !' vh· nt lnrvltable le long de l'etapl' T rl poll !' B I 1. l:n
tl"l di·nlln!(e nl' saurnit f t rr confir me qu<' par le s dntations du C1 4
•

•

D ans }!' cadre de In plrase Cucuteni BJ, l"imbriration des groupes de style AB, y - 8, av ec
le � oupe e:, de style B, deflnle les complexrs ccramiquc des complexes d'habltat dans les eta
blisscmcnls de Gllelllieşti (fig. 16 ; 17/1, 5) l' t de l'lilen i - Roman dans la Deprcssion sous-carpa
tiqm• , ou de Cucuten i - Cetiituie (fig. 19/ 1 - 2 . 6) ct de Prigorenii .\'/ ici (fig. 19/:1 - 5) dans la
Dcpn•ssion du Prut, et determincnt !'etape initiale, la sous-phase Bla (fig. :1, polnts 9 - 10,
26 -- 27), en opposltlon a\· cc les complexes ccramiques dcflnls sculement par l a presence du
grou p c e: d ans les Ctahliss{'ments de Frumuşica ( A nexe \' ; fig. 111/ 1 - 5) et de Văleni - Piatra
(li�. 17/ 3 - 4 , 6) dans la I >cprrssion sous-carpatlque, ou de Ripiceni -Gura Hirtopului (fig.
20/li - 1 0) <'t de Stinca - .<;; te(ăneşti (fig. 22/3, 7 - 8) dans la Depression du Prut, ou de Ş i pen iti
(fig. 2 1 ) ct de Pctren i (fi!(. 22/1, 4 - 6) dans la Dcprcssion de Biil\1 et le P late a u de Hotin, tous
de !"Cl ape t ard i n· . la sous-p/rase R lb. I.a recousicleration des eomplexcs l't·ramiques des eta
blis,eml•nts de Valea /.upu/ui de la D tl prcssio n du Prut (fig. 20/2, 4), de Vamaro/Jca X V du bassin
du Dnh•ster (fig. 29i:l, ;, ) ct de flilc:e - Zlote en Galicie (fig. 2!1/1, 4) dlscrlmlnc a\·cc rlarte deux
hnri w n s . C u l'u t c ni 81 et B2, qui d oiY c n t Hre dcsl�ncs aYec les slgles I et I I . D ans ces etablls·
S("l:ll"ll t s . le premkr horlzon appartlcnt a la sou s- p h asc B1b (fig. :J, points 1 1 . :15).
L l'S st'quenrc.< dl' la sous-phasc B 1 u sont marquces par le rythme du jeu des groupesde
st;.l· · .1 II, la p re se n l' l' drs groupcs y- � n G helăil'� t i , la dlsparillon du groupc y a C ucuteni 
Cl' l :ll u i c , la propor t ion i n fi n • c du groupc 8 a Drăgll�w i -- Fcilticeni (fig. 3, polnts \l - 10, 26- 27,
:: 1 ). !.1·s sequrnc!'s so n t lndiquccs aussi par la rcpa rllt i on des v ar i ant es de couleur blanche du
Mms-groupe e::! : la Y ariante aux .. bandes extericurcs hlanches llbres'", caracteristique a la sous
phJ.�c B1 a a G !wlăicşti (fi),(. lli/3), continue a Yăleni - Piatra dans la sous·phasc B1b (fig. 17/:1)
l'l !\(· t er mine unc scqul'lll"C ant crieure ou memc initiale par rapport a Ia "\·arlante aux bandes
LJianchl's libres'· de Frumuşica (fig. 111/2 - :1) ; la \' ari an te au .. blanc second al rc " de Dri'tguşenl
Fălticeni a la fin de la sous·phasc B l a (fig. 20/3) continue a \'alea L u pu lui 1 (fig. 20/2) ct de
termine une scquence in itiale de la sous-phasc B tb, parcc que ce pr01:cde disparatt sur le groupc
e: dans tous les ctablisscmcnts de cette sous-phasc dans l'alre cucutenlenne ct tripollenne.
Par la disparit i o n des ,·ariantes de l"oulcur hlanehcs du sous-b'I'Oupe :;:2 dans la Dcpresssion
du Prut et !cur aLJscnce d ans l'aire tripolil'nnc, les sequcnccs de la sous-phasc B l b restent a ctrc
ctablics seulement en fnnction de !'til•olutiou des aspects decoratifs du sous-qroupe e:J (le groupe e:,
c la s si q u c) . Cctte holu tion n'est que trop manif{'stc dans les Ctablissements, plus nomLJrc ux
du b ass i n du Bug, rcpartis dans Ies Ctapes Tri pol i e B I I el C 1, des aspects de Vladimiro v k a a
ceux de Popudnja ct St araj a Buda ct surtout a ceux de Tomase v l' a et \'asllkovo, de sorte que
les derniers peuvcnt etrc passccs a !'etape suivante, Trip olie y l
la phasc Cucuteni B2, ctant
do n n c le nombre petit des etaLJlissements de ccttc etape. Par les aspects dccoratifs, les Ctablis·
sements cucutcnicns, galicicns et tripollens s'apparcntent comme style ct appartienncnt a d es
Ctapes ct scqucnces l"orrcspondentes cntrc les deux grandes aircs.
Dans les ctablissements de l'flucst de la Podolil', le groupe e: a KadieVi'!l - Ballki pre·
sente des aspects a "elllpses et tengentes horilonta!cs� identlques a ceux de l<.udrinC�/, Dlais
cn rnc me temps des aspects deltoides par l'lnterstlce couvert de hachures entrccrolsees et memc
par les bandes des motlfs contourel'S de llgnes blanches d'apri•s le procede du "blanc sccondaire�,
comml' dans les etnbllssements cucutcniens de Drăguşeni - Făltlceni et Valea I .upului 1 (fig.
20/2-3). Ces deux Ctabllssements s'inscrivent comme des sequences de la sous·phase Cucuteni
B lb, Kadievcy - Bavki comme stlquence in itiale et Kudrincy a cote de Riplceni - r;ura Hlrtopu
lui, par les aspects idcntiqucs du decor spirale aux bandes IILJrcs et l'intersticc rempli de couleur
=-
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nolre (fig. 20/R. 1 0), et a l'i1t� de Bilc:c - 7./ofe T de la c : aJide, dont lrs aspects de coratlfs sont
identlqul's a ceux de Slpt>nltl (fi�. 21 ; 2!1/ 1 ) .
Dans le bassln du Dnl�pl'r. les etabliss�nwnts de type Veremje s'lnscrh cn t de meml', par
les aspl'('ts dt'ltoidt$ du ţ.lroupc e, l'O mme des sc,.urnces in ifiales par rappor t aux l-tablls�\· nl{'nts
l{olomljsclna I l ou 1, qui pr�sentt'nt seuh'nwnt lt>s aspel' ts typlques du !lroupt> �. tout \"ommc
les Ha hll ss \' m t• n ts de typt' \ ' ladlmlru' 1-.a • ·u l'opudnja du t>assln du FIUg.
Tous cl's etabllssements continnent seult>met�t le gTo upe e:, sans des groupes dl' stylc
AB, ct donc Ils dolvent ctre rcpartls a une s e ul t- etape, Tr ipolie C I, corrcspondante a l a phase
Cucutenl B t . :\l ais, lcur complexes ccramlque sont differenclcs par les aspccts deltoidl's ou C'las·
slques du group1• e:, p a r la prcsence ou l'abscnce d!' la .,ceramiqut' ă. decor tnds� a,·,•c ou sans
peinture trichromc ou bichrome" de t y pc \ "ladin .irovt.. a - Kolomijscina 11 et pal-- l'cvol,ution
de la .. ('(' rami q u r a decor incisc sans pcinturc" de type KolomijsCinn. l. l\l algrc sa filiatiOJi .gc
netique avcc la .,ceramlqur a decor i n cisc av r c ou sans printure bichromc'' de typc Cm·utenl
A3·Triopolit' B 1 , prolongce incvitablcment dans les b a ssi n s du Bug et d u Dnh'p!'r parallc'l!'m!'nt
avec les etapes Cu euteni A B 1 - AB2, !'!'tte categorie nouvl'lle d e rcramique seeondaire 1• st une
creatlon de l'Hapt• Tripolie ( . 1 . L a prt's!'m·p o u l ' a b sc n ee de la ct!ramiqur a deror incise dans les
complexcs dcfinis srulement p ar lr groupr e: d ev ie nt pour la p re mi i-re fois critere de rlass i(irnliou
et de periodisation, qui impose la sub div isio n de l ' e t a pc Tripolie C 1 en deux sous-phases, C 1 1
l't C I 2 ( Tab l ea u II).
En conscquence, les etablisst'men ts de t� pe Vladim iror•ka sur l e B u g !'t 1\o/omijSiina 1 1
sur l e Dnl ep t' r, a et' rami qu e a decor incist', doh·l'nt Hre passes de !"etape B l l a l'etape C I 1,
tandis que les etablisst>ments de type Popudnju l't staraja Buda sur le Bug, sans !'C r a mi qu e a
d e cor i n cisc, restrnt rl'partis d an s /'Clape c l 2. Il est!' pourtant possible que l'e\'olution dt's
aspects du decor incis(•, des etablis�e m e n t s \'t>rl'mjr t•t K ol omij s cln a II aux H abli s se me n t s Cita·
lepje et 1\olomiJsCina 1 s u r le Dnlep1•r, ait arrh(· paralli·lement aux etablissemcnts de P op u d nj a
1•t de s t araja B u d a mais seulemcnt dans I t• h as s i n du Dnh!per, a / 'cla pe C l :!. Qu es ti on a r(·�oudre par la datntion avee le c1 4 •
l. n pn ra lli· lismt' rigour!'ux e nt n· les (•ta pc s Cm· u t c n i AB2b (groupes y - a) - 1 rt p ohe
B 1 12 (groupt! a) ct !'ntre les rtapes C u cut e ni B1b - Tr i poli e C 1 (groupe e:) lai sst• dl-couvcr te
! ' etape eorrr spo n d an t e a la so us - pha sc Cucutrni B l a (ţ.lrou pe s y - 8, e:) d ans toute l ' airc t ripo l i ·
e nne. l'our annulcr c\'tte lacu m· et pour l'cqui\'alem·t· \' OUVI' na b l e de l'Hape T ripol i e C 1 - C u
cuteni B I , i l suffit a c on si d C rer , d'une part, quc l a diffusion de la ct' r a mi q ue de styk AB ( g rou p ': �)
dans la zone pe r i p her i qu e a Joi. ru t o boro d i ncy 1 en Podolir ait arrive a une e t ape plus tardtv e
que I a fin d e l ' C t ape AB2 dans l ' airr cucu t i·nit•mw, e'1•st-a-dirc a u debut d e !'etape B1a, e t d ' au tre
part qu ' ell e ait Cte succedrr i m m e d i a l e ml' ll t , it la lin de )'etape B J n , par la diffusion du. .:;1;l' o u p e
�ue
e: a aspects deltoidcs, mais sans etrc a ccomp a J.( ne par l e s groupes d e s ty l e AB, d e mamere
l es et ablissements d1• Kadievcy - Ba\'ki en l ' o dol ic et de \·eremje sur le Dnicper pe uvent dre
repartis a la fin de l'l-tape Cucutcni B l a . De la sorte, l'Hapc Tripolic CI devlent e quivalente a
l a phasc Cucuteni B t ( / 'e tape finale de la sous-phasc lJ J a el la sous-phase Blb).
,

• .

*

•

•

La differenclation des Clapes secon d ai re s au cou rs de la phasc Cuculeni B2 (gro up1• s
e - �) n ' e s t pas possible que par l'apparition de l a ratcgoric sl.'condain• de la r>ari(mle Mun
leoru (fig. 28) dans les etahlissements de la J)cpn•sslon sous-carpatlque, Sărata- .Uonteoru,
Podei l't Gura Văii, ou de l a Depression du l'rut. Cucuteni - Cetă{uie (nh " r aux B2 - I l - III)
et Şlefăneşti - StFrcea, en determinant de la sorte la "'"rrs-phase B:?/1 (fig. 3, c at eg. :\1, poi nt s 1 4 ' ,
1 6 - 17, 30 - 32). Dans les deux regions, crtte categolre manque a Truşeşti, Glăr><incştii Vrrhi
(?), Valea T.upului I l, Cucuten i - Celă{uie (ni \' e au B2 - I) ou Frunwşica, qui rl'stl'nt groupes
dans la so u s -phase B !!a (fig. 3, point s 1 3 - 1 5, 29).
La 11 ar i at ion de la proportion du grou pe !;; dans lrs ro m pl rxrs c eramique s indiqu!' d es
sequencrs c!'rtes dans lr cadre dr la sous-phase B2a, co n d iti onn e es typologiquemcnt par les
complexcs des etahllssements a un seul nlveau, Frumuşica, Truşeşti, Valea l u pului 1 1 (fig.
23/ 1 -5) ct par le nh·eau B2 - 1 de Cu cu ten i Cetăţuie (fig. 26/1, 4 ). Cette succession dt-s eta
bllssements dans la sous-phasc B2a est conflrmee stratigraphiquement par la croissance de la
proportlon du groupe � dans les trois niveaux de Cucrrteni - Cetâfuie, mais les aspe cts decora·
tHs de ce groupe dans les nlveaux B2- I l - I I I (fig. 26/3, 5, 7) sont differents ct se rapprochent
de ceux de Podei (flg. 24/2, 5 - 7 ; 25/ 1 - 2) et de Şte{ăneşti - Str'rcea (fig. 27/ 1 - 4). L e groupe E
dans ces etablissements manifeste une evolution parallele des aspects decoratlfs. Les aspect s
ultlmes de l'evolution styllstlque des groupcs e - !;; (fig. :30) o n t ete decouvcrts tout rccemment
dans l'etablissement de Sadoveni au N de la Depresslon du Prut (fig. 3, polnt 37). I.'evolution
des cupccts decoratifs dt!l groupcs e: - � determine avec clarte les sequences de la sous-phase B2b .
.

-
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D ans le bnssln du Dniester, en Gnlidc et l'Ouest de la Podolic, les aspe ct s decoratifs des
dcux groupcs c c ramiqu es etabllssent dircctc ment le parnllelismt• des etablissements e l des sc
qurnces avec l'airc cucut cnl enne. Le groupe 1: a Varr>aror•ca X V (II) (fig. 29/5) et a llrutobo
rodirrcy 11 (fig. 29/2) prcsente le decor elliptlquc de l' nmphore de Truşeşti (fig. 2:1/3) e t le d�cor
zoomorphe de l'amphorc de Bllczc - Zlote I I ( fi g. 29/4) et les deux etnblissements peuvent
Hrl' repartis a la sous-phnse B2a (fig. 3, poln t 35'). En echnngc, les aspccts des groupes e: - �
a decor geometrlque de !Jarabani 11 (fig. 27/5) ou a Mcor zoomorphc d e Bilc:e-Ziote II (fig.
29! t) corrcspondcnt a eeu x de la c�rn mlque de Stefăneşti - Stlrcea et du niveau B2 - I I I de
Cueutl'ni - Cetăţuie, comme scqul'nccs tardives de la sous-phase R2b (fig. :1 polnt 3li). Les as
pcrts de la ("Cramlque de Sadoveni se trouvent sur la l'eramique du niveau unlque dl' 1\os:l/lo::•ce,
commc sequerr ces finules dans l'alrc cucutcnienne l't tripolienne (fi g . 3, point :l7).
Ln m{·mt• e v o lu t ion se manifeste sur la ccramique de l'etnpe Tripolic yl
l a phase Cu
n:leni 82 dans les basslns du Bug et du Dnieper. Le decor zoomorphe dt• Krutoborodincy I I
' e t ro u v c sur le fragment a decor ell lpt lq ue de Tri{IOlie, pendant que lt•s aspt·ets flnals d u decor
g(·omc! rique appara is se n t sur la ceramiquee de 1\ assenor>ka sur le Bug. Ces Ctablisscments
peu n•n l enradrl'r l'Hapt• y 1 comme sequences initiale ou f inal e, t•orrespondant au:x sous-phascs
Cuculeni B2ct - B2b, qui indiqueraient la subdlvision de cette etape dans les bassins du Bug el du
1 l ni�pt•r cn d e ux sous· elapes correspondantcs aux etablissements de Krutoborodinry I I ct de
Ko5zylo ,\' ce de la Podohe Pt d e la G al lcie . Les nspe ct s de la cern mlquc de Tomaser>ka et de Va
�il/.'oco peuvent etre intcrcalcs comme sequenees e ntrc les deux CtablissPments Trlpolic et KasscnoY k a et repartls aux deux sous-etapes (T a bleau I l).
.
I . a ccrnm ique peinte de style (iorods k - r:satovo (fig. 3 1 ) cont i nu e et dCv e loppe le style
i nitit! sur la t·l·ramique de ! et ape finale de la cullure de Cu cuteni Trlpolie et peu t l'onstituer
la plrase B .J d<� l 'evolution de la cernmique peinte crcce par la culture de Cucutcni - Trlpolit>,
mai<. ce t t l' phast• styllstiquc se deroule dans les tll aprs proprcs de la culture de (;orodsk - CsatoYo,
dans la pcrlodc de transition v ers l'epoquc du bronzc (fig. 3, poi nt s 1 8 - 21 ) .
.•

=
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l . a pi-riodisation des Hapes de la culturc de Cucuteni - Tripolie, dt:·terminees par la rc
t'I!CTl'lll' systcmatique et condition nces par la successlon des stylcs de la ccramique, Precucuteni

et Curuteni A , AB ct B, doit etre comp letce par la Mflnition de s phases stylistiques du decor
de la l'Cramique, qul se supcrposrnt, sans des correspondanccs rigoureuses, aux styl es de la
ecramiquc et aux c tnpes ruUurelles et doivcnt etre formulees d aprc s Ies categories de la theorie
de l' art.
Le changement drs aspcris formels des aspccts deeorat lf s sur la ccrami que trichrome de
s tylc A ou sur les groupes de style B cchappe a l'Hrelnte des regle s styllstiques de la v arl ation
des formules picturales et des aspects decoratlfs sur l a ceramlque des trols styles A, AB et B
ct s'cxpllque par les {actnus stt1listiques du renouveau formei des styl es , comme pri n cip e de la
vil• des f ormes, d'aprcs la conception des "pha!es stylistiques" dt's grands st)'les cht'z 1-1. Fo
cillon et de la suceession des "structurcs permancntes de l'art" ch!'z H. van Lier.
Les trols phases de H. Foelllon, experimentale, dassiqne !'t buro'flle, sont complet rcs par
les deux phases de H. van Lier, m anieristc et expressionniste (Tat.leaux 1 - 11).
Enfin, Il est m!eessaire de consldcrcr les dates du C� 4 (Ane x e \' 1), dont l'interpretatlon
'

n ' est pas toujours satlsfaisante.

LEGENDE DES F l GuRES
Fi g. 1 - 1 : Graphique simpll fie de l"evolution des catcgorles de la ceramiq ue tri chrome
et bichrome, en fonction de leur pourcentage sur l a verticale (non calculi! a c au se du manque
dans les publications), le Iong des etapes de la pt!riode Cucuteni A ; 2 : Grapbiqu e de l'cvolutlon
des deux cat�gorfes de la ceramique trlchrolDe a fond brun et a fond bianc, en fonction de leur
pourcentage (calcule d"apres le tableau de la fig. 2/1), le long des etapes des deux phases Cucutl'ni
A2 et A3; 3: Graphique unic de l'evolutlon des deux categorles de l a ceramique trichrome a fond
brun et a fond blanc, en fonction du pourcentage de la diffcrence entre leur proportloas (cal
cul� d'apres le tableau de la fig. 2/1), le long des etapes des deux pbases Cucutenl .A� et A3 ;
Categorie& eeramiques : 2. Ceramique a. decor lnclse, categorie secondaire·1lepuls la phase
Al jusqu'au commencemcnt de la sous-phase A3b dans la Depression du Prut (fig. 8/1) ; 7. Ce-
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bichrorne peinte du "blanc lincairc ou !'tale sur rouge ou noir�, cat(·gorie principale
r!ans la phase Al et categorie secondalre jusqu'a la fin de la sous-phase A3a (fig. 4/2) ; R . Ce
ramiqut· iL d ecor incise ct a peinture bichromc ou trichrom«>, categorie principale dans l a phasc
A l et categorie secondalre jusqu'a la fin de la sous-phase A3a, c aracterl stl q ue a la Depress i o n
du Prut et a l'espace estlque (fig. 1 1 /4, 6) ; 10. Ct'ramique peinte blchrome a zom•s dt'l'oratins
syn th etl qucs, categorie principale dans la p h asc Al et categorie secondaire jusqu"it la sous-phase
A:la, caracteristiquc pour la D eprcssion sous-carpalhique et le Plateau central de la :\loldavic
(fig. 4{5 - 7 ; 6 ; 7/3) ; 1 1 . Ceramiquc tril'hromc a f o nd brun, categoric principale it la phasc
A2 et catc.gorie sous-jacente a la phase A:.l (fig. 4 / 1 , 4,8 ; 5 / 1 , 6 - 8 ; 7/2 ; 8/5) ; 12 . Cernmlque
trichromc a fond blanc, categoric sous-jal'entc a la phase A2 et call'gorie prinl'i p all' it l a phase
A3 (fig. 4/3 ; 5/2 - 5. 9 ; 7/ 1, 4 - 6 ; 9 ; 1 0,' 2 - 3 , 5). La ceramique trichromc cmilinuc :.u• �,i. en
'
p ctite p r op ortio n , au commenccmcnt de la phasc AH1 (fig. 1 0/-1) ;
Ftablis.�cmen ts : 1 - Depres si on sous- L"arpathique ; I I - D c p ression du Pr u t ; t - Bon
ţeş t i ; 2 - Ariuşd V I I ; 3 - lzvoare Il t b = Ariuşd I V = O l t t• ni ; 4 - Frumuşica 1 ; 5 - CaltJ ;
1\ - Frumuşiea I l ; 7 - Ghelă i cşt i ; 8 - Hăbăşcşti ; 9 - H u ginoasa ; Hl - Izvoare 1 12 ; 1 1 - Corhl
teni.
Fig. 2. - 1 : Variation du pourcentage des proportions des deux categories d e la c.:· raml
quc trkhrome dans le s etablissements des phases Cucuteni A2 l't A3 : A - Arluşd ; B - Bonţeştl;
C - Calu ; F - Frumuşica ; G - (;helăicşti ; H - ll ăbăşeşti ; b - lzvoarl' ; O - Olteni ; H - H u 
ginoasa ; 2 : Repartltion d e I a et'ramique trichrome a fond brun c t a fo n d blanc entre il's d<·ux
nivcaux Cucuteni A de Frumuşlca (d'apres les indicatlons de 1' I nv entaire de la monograph i e )
e t dans l e niveau unique d e Calu (d'apres It• n ombre des cxemplaires lllustres dans la puh l i 
catlon) ; ::1 : Probabilite _de l a repartltion l'ntre l e s niveaux Cucuteni A d e Frumuşica d e s deux
cate go rl es de la c�ramiquc trichromc sans l'indiration du niveau de provenance.
Fig. :.1. - 1 : Proj ectlon horlzontale de l'imhricalion des categories ct des group t• s r.:·r::�mi
q ues par l'ordrc de leur paru tl on dans les complcxcs ceramiques des etablis�ements a st ra t i.
graphit• n·rticale ou horizontale, deterrninant stratigraphiquement ct typologiqucnw nt les
etapes drs periodes Cucuteni AB rt B ; 2 : J.'ordrc de la succ<·ssion et la fi l i at l on des grou pe s
ceramiqucs de stylc AB et Benronction de lcur conditionncmcnts st r atlgrap hl ques , typologiquc5
e t rhronologiqut•s dans les complexes des Ctapcs drs p erio d <· s Cucutrnl AB et B ;
Calegorics el groupes: 1 1 - 12, categories de 1::� ccramiquc trichromc a fond blanc l'l a fond
brun de la ph�se finale de la periode Cucutt•ni A (fig. 9) et de la phase initiale dr la periodc A B (fig.
10/4) ; cx - �. gr ou pcs de stylc AB des phases de l a pt' r i o d c Cucuteni AB
l'Hape Tri p olie B I I
(fig . 1 3 /5 - 6, 8 ; 1 -1 - 15) et d e l ' H ap c initiale d e l a phase Cucuteni B l = !'etape Tripolic C I
( f i g . 1 6/ 1 - 2 ; 1 7 /5 ; 1 9/3) ; e: - �. groupcs de · styl B d e s phases de l a pi· ri o dc Cucuteni B
les
Ctapt•s Tripolic C l - y l (fig. 1 6/3 - 4 ; 17/ 1 - 4 , 6 - 7 ; 1 8 ; 1 9/ 1 - 2, 4 - 6 ; 20- 27, 2 9 - 30) et
des ctapes de Ia periode de transition Gorodsk -l ' sat ov o (fig. :11) ; M, ccramique de la vari
ante Monteoru, categorie secondaire a l'etapu finale de la phase Cucuteni B2 (fig. 28/ 1 - 7,9);
C, ceramlque C, categorie secondairc dcpuis la phast• finale de la pe rl o de Cucuteni A j usqu'a
l'etape initiale de la periodc de transition (fig. 28/8) ; C', ccramiquc non-peinte Gorodsk 
VsatoYo, categoric prindpale de la pel"i o de de transition ;
Etablissemenls : 1 - Dcprcsslon du Prut ; 1 1 - D epression sous- carpathipue ; 1 1 1 Plateau central de la Moldavle, Plateau de Sm·eaya el du Hotln, la Galicie ct la Podolie ; 1 Drăguşl•ni- Săvcni ; 2 - Fedt•lt•şcni ; 3 - Corlăll·ni ; -! , 6 - Cucuteni- Dimbul :\>lorii ; 5, 7 - 9,
1 8, 20 - Cucuteni- Cctăţuie ; 10 - Prlgorenil :\Jiei ; 1 1 - Valea Lupului 1 ; 12 - Stinca 
Ştefăncşti ; 12' - Petrcnl ; 1 3 - Truşcşti ; 1 ·1 - 1 ·1 " - Cucutenl- Cetăţuie (niveaux B2 - 1
l't I I) ; 15 - Valea Lupului I l ; 1 6 - Cucuteni - Cctăţuie (niveau B2 - 1 1 1) ; li - Ştefănl'şl i
- St i rcea ; 1 9, 2 1 - Erbiceni 1 - I I ; 22 - 22 ' , 25 - Traian- Dealul Fintinilor ; 23 - 2 ·1 , 2X 29 - Frumuşica ; 26 - Ghclăieşti ; 27 - \'ăleni - Roman ; 30 - Podci ; 31 - Gura Văii ;
:12 - Sărata :\lontcoru ; 32' - \'y!(nanka et Solonccni II ( I l) ; 33 - I-Iuşi ; 33' - Krutoboro
dlnţl 1 ct Solonccnl I I ( II) ; :H - Drăguşcni - Făltlceni ; 35 - Varvarovca XV (1), Şipcniţi
et Bllce- Zlote 1 ; 35' - Varvarovca XV ( I l ) ct l{rutoborodinţl I l ; 36 - D arabani II et Bilce
- Zlotc 11 ; 37 - Sadoveni et Koszylowce.
Fig. '1 . - Ceramlque Cucuteni A2. Sous-phase A2a. Scquences Izvoare I l 1 : 1 , 4,
r�rnmlquc trlchrome a fond brun ; 2, ceramique blchrorne au "blanc lineaire sur le lustrl' nolr
dt• In surfnrcM ; 3, ceramlque trichrome a fond blanc (zone interleure) ct l'cspece a decor lincaire
Lllcbrome (zone superleure) ; 5 - 7, ccrarnlque bichrome a zones decorative synthetiques ; 8
lrlchrome a fond brun, l'espece a handes etroltes et a l'interstlce large de couleur blanche.
FII(. - 5. - C er nml q u e Cucutcni A2. Sous-phases A2a-A2b. Sequcnces de Frumu
ş l cn 1 - I l : 1 . li, 8, ecrnmlquc trlchromc a fond brun ; 2 - 5 , ceramique trlcromc a fond blanc ;
ramiquc

=

=
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7, t Fi cb Jome a fond brun, l'espece a ba n d e s etroltes et a l 'int ersti ce large de coul e u r blancbe ;
9, t ri cbro me a fond b l an c , l ' e spe ce a " ba n des Ctroltes ct au blanc po sltif " . 1 - 4, 8, nivcnu I ;
5 - 7, nivcau I l .
Fig. 6 - Ceramique Cucuteni A2. Sou s- ph a ses A2a - A2b. Scqu e n ce s d e Fru mu şi ca
1- I I : 1 - 4, ceramiquc bl ch ro m e a z on e s dccoratlves synth�tiqucs. 1 - :l, niv e au I ;4, l' r rami que
bichrome a ZO ill'S d eco ratlv e s synlhctiqucs. 1 - 3, niv t• a u 1 ; 4, n iv c uu I l .
Fi g . 7 - Ceraml qu e Cucutl·ul A:i. Sou s- p h a sc s A:la - A:-J b. Scquenccs G u ra Văii et
Izvoare I l2 (4) : 1. ccramiquc trichrome a fond blanc ; 2, âramiqul' t r ic hro m e a fond brun ;
=�. rera m i q u c bichromc a zones de cor at lv e s synthetiques ; ·1 - (], l r kh ro m e a fond blam·, les
especcs aux "ban des moyennes ou tres et ro il es ă. bl an c positif".
Fig. 8 - Ci·ramique Cucntcni A:-1. Sous-phase A3a. Scq u en re Truşcşt i : 1 , l"cramiquc
a. d�cor inel se ; 2 - 4 , ceramlque trlchrome a fond blatll: ; 5, cc ra miq u c trichrome a fond brun.
Fig. 9 - Ci·ramlqm· Cu cu ten i A3. S ou s - ph a sc A:lb. Scq ue n ce Secăreşti- Dealul Tinosul
et S c in tei a - I.u Nud (2) : 1 - 5, c er a miq u e triehromc a fond bl an c : 1, a ba nd e s ncgatlves
larges (a l'ext) ct moycnnes (ă. l'int.) ; 2, l'cspecc a l'inlerstice rl'm pli de rou l cu r noire ; :-1, 5,
l'espece a .,bandt•s Hroit es l'l nu blanc posl t i f " ; . ) , l ' c sp e cc a " ban de s moycnncs et au blanc po
sitif ".
Fig. 10 -- Ccramlquc Cucuteni A3. Sous-phnsc A3b, scqucnce C h c t reş l i , d so u s -p h a sc
ABia, se q u cn ct• Corlătenl (4) : 1 , 5 (a l ' l nt . ), c(Tamique t rk h ro m e it fond brun ou a fond blanc,
l ' PSpe cc a deco r Jincalre birhrome ; 2- :-J, 5 (a )'ext.), r (• r a miqu c trichromC iL fond IJJane et
l 'l nte rstl ce au brun llncaire, les espc�l's aux "bandcs moyenncs ncgativl's" (3), ou aux ., ban de s
<'troites ou tres etroi t es et au blanc p osit i f " (2, 5) ; 4, l'eramlquc trichromc a fond b r un . J'espece
a ., bandes etroitcs et a l'lnterstlce large a u bla n c ll n eni rc " .
Fig. 1 1 - Ccramiquc Cucuteni Al - Tri polle A I l . L ' Hape Tripolit' A I I pre co ce, scqucncc
Luka - Vrublevcckaja (1), ct tardiVl', s eq u en cl' s Krasnostavka (2, 7) ct Borl sov ka (:-!- 5).
Phasc Cu c ut eni Al t a rdi v e , sequence Ruseştii :1'\ol 1 ( 1) (6) : 1, ccramlque a d e cor incise de fac
ture Stoicanl - Aldenl ; 2, 5, 7, cerami qu e a de cor incise ; 3, l'c spe cl' ă. decor et a ra i n u res ;
4, 6, ccramlque a decor incise l't a pelnture bichrome ou .rouge sur blanc".
Fig. 12 - Ceram i qu e Cucuteni A3 - Trip olle B l . Sous·pbase Cucutcni A3b, se q u ence
Darabani 1 ( 1 - 4), et l 'et apc Tri polie B I, scquence S a h atin ov k a 1 (5 - 10) : 1,4, 8, 10, l'ioraml q u c
tril'hrome a fond bl anc et aux ban des l a rges ou ·moyenncs ; 2 - :i, 5 - 6, ce ram l q uc a decor in cise
avec ou sans ra i nu res ; 9, t rl ch ro m e a fon d blanc, l'espece a decor linealre bil'hrome.
Fig. 1:-1 - Cera mi q u e Tripolie B l = sous-p h a se Cucutent
A3b, scquPnccs Kadicvl:y
- Dnrakovka (1 - :-1), Kad l cvry - Bav k l (4) ct Ku drl n cy (7). Ce ram l q u c Tripolie B l l = sous
phase Cu cuteni ABia, sc q u en l·e Polivanov - jar 11 (5 - 6). Ceramlque Tr lpol ic B l l
sous
phase Cucutcnl AB2b, seq ue n ces Pollvanov - jar I l (8) ct Krutoborodlnl'y 1 (10- 12). Cerami
que Tripolle C I = sous-phase Cucutcnl Bla, scq u c n ce Polivanov - jar I l (9) : 1 - 4 , rC:·rami
quc t richrom e a f ond blalll� ct a ux bandcs larges, m oye n nes ou etroitt's ; .. . l't•spi·ce a J ' l n t ers
tice traile avec la coul eu r nolre ; 7, l ' c spe ce aux "bandes moyennes ou etroltes ct au blanc po si 
tlf" ; 5, sous-grupe Cl 2 ; 6, sous-groupc () la ; 8, 12, sous-groupe 8 2a ; 11, sou s - groupe Il 2a a
"blanc sccondairc" ; 10, sous-grou pe 8 la ; 9, sous - grou pc e: la.
Fig. 14 - Crramlque Cucutcnl AB1. Sous-phasc ABl a ( grou pe s Cl - [)), s equen ce des
etabli s scmen t s de Drăguşeni - Săvcni et de Podriga (D r ă gu �cşn i ) . Sous-phase AB1b (groupes
a - �. y), sequcncc de Cucuteni - D imbul Morii : 1,3, sous-group e Cll : 2, 6, sous-groupe f3 �a :
4 - 5, sous-groupe [)1 ; 1, Podrlga - Valca Boului ; 2, Driiguşeni - Ocoale ; 3 - 4, Drăguşem 
Movlla din SăPături ; 5, Drăguşeni - L a Moară ; 6, Cucutcnl -Dimbul Morii.
:Fig. 15 - C era m ique Cuc ute nl A B2 . Sou s-phnse AB2b (groupes y- 3). Sequence Fr u 
m u ş i ca : 1, sous-groupes y1 (a l'ext.) et 8 t a (a l'int.) ; 2, sous-groupcs yt ( zo n c s du cou ct du
corps), y2 (zone sup erleu re dc l ' tl p au l e) et 33a (zone in rtlrl e ur e de l ' �p aul e ) ; :-1, so u s- gro up c s 82a
( zon es sup. el inf.) et Sta (zone moyenne) .
Fig. 16 - Cera ml qu e Cucutenl Bt. So us - ph a sc B t a (groupes r;; , y - 8), St'qucncc Ghe
lăl eşt i : 1 , sous-groupes y3 et yt ; 2, sous-groupes 82a (zone inf. de l' ep au le ), y2 (zone sup.
de l'cpaule) et yt (zone de l ' ouv ertu rc et du corps) ; 3 - 4, sou s- group e e:2.
Fig. 17 - Ceramlque Cu c ut eni B1. Sous-phase B l a, sequence G h el ăl eş ti (1,5) t•l Calu
(2, 7). Sou s-ph a se Btb (groupe r;; ), se qu en ce V ăleni - Piatra �camţ (3 - · 1, 6) : 1 - 2, -1, 7, sous
groupe Ela ; 3,6, sou s- gro upe e: 2 ; 5, sous-groupe 82a.
Fig. 1 8 - Ceramlque B t . Sous-phase Btb. Sc qu e nc e Frumuşil'a : 1, 4 - 5, sous-groupe
E l a ; 2 - 3, sous-fo(roupe e:2 .
Fig. 1 9 - Ceramlque Cu cuten l B1. S ous-phase B t a (groupes e:,8). S eque n ce Cucutcnl 
Cetliţuie (1 - 2, 6) et Prlgorenl i Mici (3 - 5): 1 -2, 5 - 6, sous-groupe e:ta ; 3, sous-groupe 82 a ;
4, sou s- groupe e:2.
=
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I'ig. 20 - Ceramique Cucutenl Bt. Sous-phase B t a, sequencc D rAguşcni - Făll iL-enl
(1 , ::1.5). Sous-phase B tb, sequences \'alea Lupulul 1(2, 4) et Rlplcenl - Gura Hlrtopului (6 - 10) :
1, 4 - lU, sous-groupc e: l a ; 2 - 3, sous-groupe �:2.
Fig.21 - Geramiquc Cucutenl Bt. Sous-phase B t b, Sequence Şlpl•niţi : 1 - 5, sous
groupe e: tb ; 6, sous-groupe ela.
Fig. 22 - Ccramique Cucuteni B t . Sous-phase Btb, sequences Petreni ( 1 .4 - 6) ct Stinca
- Ştefăneşti (3, 7 - 8). Sous-phase B2a, sequence Truşeşti (2) : 1 - 8, sous-groupe e: t a .
Fig. 2 3 - Ccramique Cucutcni B2. Sous-phase B2a (groupes e: - 1:). Scquences Frumu
şica (1), Truşeştl (2 - 3) ct Valea Lupului II (4 - 6) : 1 - 5, sous-groupc �l a ; 6, sous-groupe e: la.
Fig. 24 - Ceramique Cucuteni B2. Sous-phasc B2b (groupes e:- � et la "variante Mon
teoru"). Sequence Podei : l , sous-groupe e: t a ; 2, 5 - 7, sous-groupe �la ; 3 - 1, sous-gr!}upe e:2.
Fig. 25 - Ceramiquc Cucutenl B2. Sous-phase B2b. Sequence Pod ei : 1 - 2, so�•s-'groupe
� l a ; 3. sous-groupe e:2.
Fig. 26 - Ccramiquc Cucutenl B2. Sous-phases B2a (1, 4, 6) ct B2b (2 - :J, 5, 7). S c
qucn ces Cucuteni - Cetăţuie : 1 , sous-groupe �lb ; 2, 6, sous-groupe �:l a ; :J - 5, 7, Sous-groupe
� t a. 1, ·1, 6, nivcau 1 ; 2, 5, nlveau I I ; 3, 7, niveau I I I .
Fig. 2 7 - Ceramique Cucutcni B2. Sous-phase B2b. Scqucnces ŞL'făncşti - Stlrcl'a
(1 - ·1) el Darabanl I l (5) : 1 -4, sous-groupe � l a ; 5, sous-groupe eta.
Fig. 28 - Ceramlque Cucuteni B 1 (8) et B2, sous-phase B2b (1 - 7, 9). Scquences dif
f en·ntes : 1 - 7, 9, ceramique "variante Monteoru " ; 8, ceramlque "Cucuteni C", 1. 3, 6, Podei ;
2, Siirata- i\lontcoru ; 4, Gura Văii ; 5, 9, Ştefăneşt i - Stircea ; 7 - 8, Cucuteni- Cetăţule.
Fig. 29 - Ceramique Cucuteni Bt, sous-phase Btb, sequences Bilce - Ziote 1 (1) et Var
varovca XV ( 1) (3). Ccramique Cucutenl B2, sous-phase B2a, sequences Krutollorodincy I I
(2), Bilce- Zlote J l (4) et Varvarov ca X V ( I I) (5) : 1 , 3, sous-groupe e: t a ; 2, sous-groupe � l b ;
4 - 5, sous-groupe �la.
Fig. 30 - Ceramique Cucuteni B2. Sous-phase B2b, sequence finale de Sadoveni :
1 - 2, sous-groupe l:tb.
Fig. 3 1 - Ceramique peillt e Gorodsk - Usatovo ( = Horodiştea - Folteşti). Sequenccs
Vychvatincy ( 1 - 2), Horodiştea (3) et Usatovo - tumulus 1 (4) : 1, 3, groupe e: ; 2, 4, groupe �.
Tableau 1 et 1 l. - Repartitlon des complexes ceramiques des etablissemcnts a strati
graphie verticale et horizontale dans les etapes determinees dans les alres cucutenicnnc, galici
enne et tripollcnnc (les categorles et les groupes dHlnlssent les complexes ccra miques dans
l'alrc cucutcnicnnc).
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STUDI UL �IATERIALULUI PALEOFAUNISTIC DIN A ŞEZAREA
HALLSTATTIANA. TIRZIE DE LA CURTENI (JUD . VA-sLUI)
SER G IU H A IMOV IC I

Cn privire la resturile de fau n ă apar�lnlnd aşezărilor din prima epocă a fierului din :Mol
dova nu avem pină i n prezent decit puţinele indicaţii asupra aceleia descoperită la Dănrşt11 .
Săpăturilr rxecutate de către C. Iconomu la Curtenl-- Valea Merilor In 1!1732 au evidenţiat o
groapă, care poate fi atribuită Ipotetic unui bordel in care, pe Ungă un bogat material arheologic
au fost găsite şi resturi faunlstice. :\Iatcrialul a fost datat ca apar!inind secolelor V I - \' l . c . n . ,
d e d spre sfirşitul Hallstattulul, Intr-o perioadă anterioară dezvoltării cunoscutei cetăţi d e l a
Stlnceşti3, aşezare din care noi am studiat resturi paleofaunistice foarte abundente.
Materialul faunlstlc de la Curtenl este In cantitate foarte mică, Intrucit, aşa cum am y :\zut,
aresta provine doar dintr-un singur bordel. El se reduce la numai 318 fragmente toate provenind
de la mamifere. Starea sa se prezintă foarte fragmentară şi modul cum sint rupte şi sfărlmate
ph•s!'lc osoase ne arată clar că ele tşl au provenienţa In resturile menajere ale locuitorilor respectivi.
Din an�st matt'rial am putut determina doar 260 fragmente, pentru celelalte rrsturl care sint
rcprezl•ntate prin porţiuni nesemnificative de craniu, unele porţiuni de v crtebre şi coaste, aşehli
provl·nind de la oasele lungi, nu s-a putut da o diagnoză diferenţială.
:\-l aterialnl determi nabil se repartizează la şase specii de mamiferc domestice şi la două
sălbati ce, aşa c-um reiese din tabelul alăturat (pag. 222).

Dintre mamiferele domestice frecvenţa cea mal lnaltă o a u taurinele de la care s-au păstrat
rrsturi aparţinlnd la toate părţile scheletulul. Există o porţiune mal mare de craniu cu o parte
a cornului drept, cit şi alte cinci fragmente de coarne. Este probabil că un corn să aparţină unul
mascul tlnăr, nilul unul castrat, Iar celelalte femelelor. Caracteristicile somatosroplce şi cele
biometrice ale coarnelor şi craniulul lncadrează vitele de la Curteni ln aşa zisul tip de vite "bra
chyceros" cu coarne scurte şi graclle. Nu am pus In evidenţa şi taurine acornute aşa cum am găsit
la Sttnceşti4, dar este posibil ca ele să nu apară l a Curtenl şi datorită penurie! materialului nost ru.
:VIăsurătorile exrrutatc pe resturi ale oaselor lungi ne arată eă materialul apare cu o v ariabili
tate di mensională relativ amplă, care este caracteristică raselor primitive, neameliorate. Prezrnţa

1

1 9 $8 de la Dăncşli, _Uateriale, V I I I , 1962, pg. 39 - 60.

O. :"'rcrasov şi S. Haimovicl, Studiul m aterialului paleo-faunislic din sondajul din anul

3 C. Iconomu, Cercetările arheologice din locuirea Hal/stattiană tirzie de la Curten i Vas
lui, Cercetări istorice, IX - X, 1978 - 1979, p. 172 - 245 ; ldem, Dacia, 1'<- S, X X I I I , 1979,
p. 7 9 - 91 .
3 S . H almovici, Studiul resturilor faunistice descoperite in cetăfi/e traco-getice d e la Stin
ceşli Botoşani (sec. V 1 - 111 î.e.n.) şi importanta lor pentru cunoaşterea Dielii locuitorilor din
aceastil aşezare, Din trecutul judetului Botoşani, 1974, p. 55 - 62.
4 S. H almovici, Unele caracteristici morfologice ale taurinelor din aşezările traco-getice,
A n alele ştiinlifice ale UniversitiJ.f ii .. Al. 1. Cuza" Iaşi (serie nouă), Secţ. J I-a, t. X I I I, f. 2,
1967, p. 322.
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Speciile d e mam ifere determ inate la Curteni şi frecventa lor pe fragmente şi ind ivi:i
prezumati
Indivizi

Fragmente
Specia

Bos taurus
Ovicaprinae (Capra ct Ovis)
Sus scrofa domest.
Equus caballus
Canis famlllarls
Cervus eiaphus
Sus scrofa ferus

N

126
58
38
28

7

2
1

1

%

N

48,46
22,31
14,62

18
14
12
6
3
1
1

10,77

2,69

0,77

0,38

260

1

....

'

%

32,73
25,45

�'1.11.2
10,9 1
5,4 5

1,82
1,82

55

a trei metapodale intregi, toate provenind insă de la femeie, ne dă indicaţii asupra talie! vitelor.
Astre!, taurinele de la Curteni au, in medie, o inălţime la greabăn de numai 108 cm, ceea ce arată
o talie destul de mică ·(chiar dacă eventual masculli şi castraţii ar fi cu ceva mai inalti).
Avind in \'edere existenţa unui număr de 13 fragmente de maxllare cu dinţi la care s-a
putut aproxima virsta, putem conchide asupra momentului şi etapele sacrificării taurlnelor de
către locuitorii de la Curtenl. Astfel, doar aproape 1 /4 sint nematuri şi dintre aceştia j umătate
deja adulţi, restul de 3/-1 fiind maturi la care M'a apare de acum erodat mai mult sau mal puţin ;
un singur individ ari' o erodare puternică a dinţilor plasindu-se cam la virsta de 10 ani.
Cornutele miel se găsesc pe locul al doilea avind resturi mal puţine decit t aurinele. Se
ştie ci\ diagnoza diferenţială intre Ovis şi Capra nu este posibilă pentru toate părţile scheletulul,
mai cu seamă pcntm maxilarele cu dln(i. Am putut constata insii cu oala şi capra sint reprezen
tate in proporţie sensibil cl(ală.
Considerind resturile de coarn<• care sint pentru Capra In număr de patru, putem preciza
că una provine de l a u n mascul, iar alte trei, mai graclle, de la femeie. Ele se incadrcază la aşa
zisul tip "prlsca". în ecea ce priveşte grnul Ovls, am găsit un corn apartinind unui mascul tînăr,
cit şi altele două cu aspect oarecum caprln, t,'Tacne, care provin de la femeie, arătin d că unele
dintre acestea purtau coarne ; cxistcn \ a unul fragment de frontal care prezintă doar u n mic
tu bl•rcul nr arată lnsă că existau şi exemplare femcle acornute.
l\l ăsurlltorile executate pc oasele lungi duc la concluzia ci!. ovlnelc erau relativ gradle.
Existenţa a două metapodalc Intregi ne-au dat posibilitatea calculării talie!, inălţimea la grrabăn
apărînd, în medle, pentru ovinc de 61,8 cm, deci o talie relativ mică. In ceea ce priveşte caprinele,
pe baza unul metatars, am putut estima o talie de 6 1, 9 cm.
Pc un numilr de şase rrsturi de maxilare cu dinţi la care s-a putut aprecia virsta am con
statat că două adică 33 % provin de la nematuri mal marl lnsă de u n an, iar patru deci 66 %
de la Indivizi maturi, de peste doi ani, la care a Inceput deja erodarea dcntlţiei ; dintre aceştia
unul singur este ceva mal In virstă, avind cea. 5 ani.
Porcinele au resturi mai puţine decit ovicaprinele ele apărînd foarte fragmentare. D in
puţiucle măsurători ce au putut fi executate rl'zultă că porcul de la Curteni era relativ masiv,
mal mare decit cel de tipul ..palustris", aproape de aceeaşi talie cu cel găsit de noi In cultura
f'oua din bronzul tirziu•. Caracteristicile sale sint totodată in că destul de primiti\"!', el prezentind
un l'rani u facial dezvoltat, cu botul prelung şi un dimorfism sexual oarecum destul de pronunţat.
Din cel 10 Indivizi pentru care, pe baza resturilor de ma.xllare cu dinţi, s-a putut constata
v1rsla. am găsit că patni· sint incă ncmaturi (40 %), Iar şase (60 %) au atins maturitatea ; trei
!llnlrl' aceştia au In jur de doi ani, Iar alţi trei, prezintă dentlţla erodată, avind I ntre patru şi
' nsl' ani.
• S. l l aimo\·ici, Caracteristicile mam iferelor domestice descoperite in staţiunile arheolo
girr <lin epoca bron::ului ele pe teritoriul României, Analele ştiinţifice cde Un ir>ersilăţii "Al. 1 .
(."u : u " I nşi (serie nouci), Sccţ. 2 a , t. X IV, f. 1 , 1 968, p. 191.
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Fig. 1. Bos taurus : Craniu fragmentar cu corn ; Fig. 2. Bos taurus : Metapodale ;
Fig. 3. Sus serofa domest. : Maxilar Inferior fragmentar ;Fig. 4. Capra hlrcus :
Corn de tip ..prlsca" ; Fig. 5. Canls famlllarls : Craniu fragmentar.
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Calul prezintă resturile sale tot atit de fragmentare ca şi celelalte specii rnumt'ratr mal
sus. Somatoscopic şi blometrk se poate constata eli. el era probabil de talll' mijlocie sau rhlnr

s ubmljlocle, dar in lipsa unor oase lungi Intregi nu am putut afla lnălţlmea la grt•abăn.

Luind In considerare dinţii putem constata existenţa unul Individ dt• numai doi ani cit
şi a altora la care dentiţla j u gnlă apare erodată, unul di ntre el putind aj unge pinii la

10

ani.

Ciinele are relativ un număr apreciabil de resturi care se găsesc Intr-o stare destul de bună.
Pe baza pieselor mal Intregi am putut calcula pentru trei dintre ele o lungime bnznlă a craniului
de 142, 159 şi 165 mm şi pentru alta o inălţime la grcabăn de <15,2 cm ; se constată deci că sintem
In faţa unor Indivizi de talie mică şi mijlocie.

g

M amiferelc sălbatice au în total doar trei resturi. Două dintre ele şi anume un fragment
mic de corn şi un astrngal aparţin cerbului şi unul, reprezentat printr-un humerus rra mţntar,
•
provine de la mistre ţ .
Frecvenţa speclllor conform datelor din tabel, caracterele lor morfologice, precizare a
virstei de sacriflcarc vin să ne dea unele date privind viaţa materială a locuitorilor din H nllsta
ttul tirziu de la Curtenl.
Este evident că creşterea animalelor era o ocupaţiune de prim ordin a acestora, însă
vinătoarea aproape di nu avea nici un rol economic. Nu putem considera că ea nu se exercita
datorită lipsei din zona respectivă a animalelor sălbatice, intrucit densitatea mistreţ ului, cer
bulul şi a altor artlodactlll' ca bou ru l şi căprlorul era lncă destul de mare In regiune, ehiar I n
perioadele mult m a i recente decit epoca fierului. Trebuie să considerăm mai degrabă, că in mod
deliberat locuitorii nu prea vin au aceste specii ; ar fi posibil ca In aşezarea de In Curteni, aşezart'a
deschisă, nu lntărltii, vţnătoarea să nu fi Intrat I n obice iurile populaţiei, care putea să-şi satis
f ară necesităţile de carne aproape exclusiv prin creşterea animalelor domesti ce.
Frecvenţa cea mal inaltă o aveau taurinele, care avind I n vedere talia lor speclfieă cu
mult mal mare decit a altor animale domestice j ucau rolul principal In economia locuilorllor
acestei aşezări. Specia era folosită pentru s copuri utilitare avind in vedere prcponderen�a feme
lel or probabil ca furnizoare de lapte. Existenţa mnsculllor castraţl n e arată că taurinele ernu
l ntrcbuinţate şi In diferite munci, poate chiar şi la cărăuşie. Numărul relativ mic al nemnturilor
arată că doar I n mod secundar taurinele se foloseau totodată şi ca furnlzoare de carne.
Ovlcaprinele se clasează pe al doilea loc, dar nu numai frecwn ţa lor mai joasă el şi talia
spedflcu mult mal mici\ decit cea a taurlnelor arată că i mportanţa lor economică era mai mică
decit aceea a comutl'lor mari. Este de r!'marcat ponderea relativ mare a cnprinelor, despre care
se ştie cii deobicei nu se asociază In turme . 0\'lcaprlnelc erau şi ele cu precădere crescute pentru
scopuri utilit are dat fiind şi aici sacrificarea l'U pr!'ponderenţ ă a exemplarelor mature in raport
de tineret.
Porclncle au o frecvenţă mal joasă decit ovicaprlnele, dar dat fiind talia lor ceva mai m are
decit a eornutelor mld, am putea spune că cele două grupe aveau o importan ţ ă sensibil l'f.(ală.
Trebuie remarcat t•ă pentru exemplarele la care s-a putut stabili virsta de sacrificare, tim•retul
nu constituie, aşa cum ne-am f i aşteptat, elementul preponderent la această specie care este
crescută exclusiv pentru scopuri pur alimentare. Chiar dacă am considera că maturitatea este
atinsă mai tirziu la tipurile primitive neamellorate, totuşi prezenţ a a trei indhizi de -1 - 6 ani
rămlne oarecum nelnţelcnsă, reprezentind o cotă prea mare pentru reproducătorl.
Calul arc resturi mai puţine decit celelalte specii. Este foarte probabil că şi el era intn·buln
ţat cu precădere pentru scopuri utilitare dată fiind prezenţa unor indivizi cu dentiţia erodată.
Totodată lnsă era precis folosit şi In ailmentaţ..ie, fapt atestat de modul i n care si n t sfărimate
resturile sale. D at fiind talia sa specifică mare aportul său ca furnizor de carne nu era dt•loc ne
glijabil.
CIInele reprezintă o specie fără i mportanţ ă economică directă. Aşa cum am arătat res
turile sale sint destul de i ntregi, Incit este aproape sigur că nu era folosit in alimentaţie. Frec
venţa sa relativ Inaltii. ar putea fi pusă la prima vedere in relaţie eu ocupaţia de crcst·ătorl de

anl mall' a locuitorilor de la Curteni. Totuşi, resturile sale provin de la exemplare de talie mică
�1 mijlocie care nu reprezintă tipuri de eline adecvate pentru paza turmelor. Am putea oare
avunsa Ipoteza că erau crescuţi doar pentru scopuri de divertisment

?

Jo::Ste necesar să facem remarca că toate speciile de animale domestice cu importanţă
tmnomh-11 erau reprezentate prin tipuri cu raractt're lncă foarte primitive. că nu exista o preo
cupare pentru ameliorarea rasială şi de aceea randamentul lor trebuie considerat ca foarte scăzut,
chiar dacă resturile osoase arată o oarecare abunden ţ ă a speciilor respecti\'e . Credem de aceea
că eeonomla locuitorilor de la Curtenl nu trebuie considerată drept foarte infloritoare.
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L'ETUDE DU MATERIEL PALEOFAUN I QUE DE LA STAT ION HALL STATTIENNE
TARD IVE D E Cl'HTEN I (DEP. DE \"ASLt: I)
H csu mc
On y a Ctudle les restes de faune decouverts dans une hutte datant du V 1 - V-eme siecle
avant notre ere. On a determine seulemcnt 2GO fragments tous appartcnant aux mnmmlferes.
On en peut constah•r les especes determiaees alnsl qul leur frequence du tableau qul fait partle
du travall. On pcut remarquer cn m�me temps que l'clevage Ctalt une occupatlon de premier
ordre des habltants, tandls que la chasse ne presentalt presque acune lmportance economique.
Les bovlns presentcnt la frequence la plus haute sulvls par les ovlcaprins et les porcins.
l. 'Hude somatoscoplque et blometrlque montre la presence de certains types qul ont
des caract�res prlmltlfs parce que les habitants de la statlon n•a,· aient pas de preoccupatlons
concernant l'amelloraUon des rnces.
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UN ASPECT AL INFLUENŢEI ELENISTICE IN LUMEA GETO-DACIC .\
.

CONSTANTI?'�:

IC0!'\0\It.:

Atit sApitturUe arheologice , t'feduate incepind din a doua jumătate a st'colulul trecut
şi p inii In prezent, cit �1 decoperirlle ocazionale ou pt>rm.ls stabilirea relativ satisfăcătoare a
conţinutului raporturilor dintre popu latia autohtonă daco-getică �i greci, fie că aceştia d.ln urmA
au ai uns In colturi foortt' lndepărtate cu produs�·)!' lor, !le că s-au :;şezat statornic, lntl'melnd cetăţi
i nlloritoare pe coastele de apus şi de nord ale :\ll.lrli �egre. S-a putut observa cii, lncă din secolul
al V I-lea l.e.n., mărfurile gi't'Ceştl de lux , amforelt' cu vin sau ulei, vasele cu Clrnls negru sau din
pastA cenuşie, podoabele, armele, au ),lătruns nu numai In tonele apropiate de colonllle pontlce
d ar chiar şi In adincime, un rol Important revenind marilor artere nu, !ale -- Dunilrea, Slretul
Prutul.
Acest fertil dialog comercial a fost posibil şi pentru faptul că autohtonii daco-geţl se aflau
Intr-un proces Inaintat de diferenţiere socială şi economică, arlstocraţla tribală autohtoni\ fiind
interesată şi capabllll In a exporta grlnc, ,-itc, pil'l, sare, ceară, peşte sărat, metal preţios, sclavi
etc.1 şi a I mporta produse de lu" . Accesul plnă d!'partP, in interiorul pămîntului getlc, era ga•
ranfat probabil de puternicii conducători al uniunilor tribale daco-getlce ale l'ăror centre for·
tlflcate Incep să fie a�tăJ.i toi mal bine cunoscute in urma săpăturilor arheologice.
Problemei relaţiilor dintre populaţia autohtonă daco-geticll. şi gn•ci i-au fost consacrate
intlnse studii, incepind de la V. P�rvan şi pină la cercetările de astăzi, toate llmitlndu-se In prin·
cipal la aspectele comerciale la care ne-am referit mai sus�.
(n cele ce urmează, ne propun e m să arătăm cii Jl_rel'ii, posesori al unei chllll.aţll supe·
rlgare, au transmis daco-�eţilor şi unele elemente de tehnică a construl:\i l'i �1 ornamentil.rll, pre•
luate de clitre autohtoni Intr-o formă rudi mentară, In special la unele dintre monumentele lor
de cult.
•

•

•

ln anul t 96Ci supraveJ(hcrea unor lntinse lucrări de canalizare din oraşul 1\lan:talla ne-a
dat posibilitatea descoperirii unor lntere�ante monu mf'n te, t·are au făcut deja obiectul unul
raport de săpături pu blicat de !'ătrc noi i n redsta .,Pontice-, 1 . t UCil;a.
l!nul dintre acestea merită, datorită Importanţei şi semnifica! lei sale o analiză mal stă
ruitoare.

1 Cf. Polybios, Istorii, I V, 38, 4 - 5 . Trad. V. C. Popescu, Ed. Ştiinţifică, 1 966, p. 332 ;
I:ooure privind istoria României (Fontes ) 1, EA, Buc., 1 964, p . 1 6 1 ; Florenţa Preda, Geto
dacii ,.n i:voarele antice. Culegere de texte, Buc., 1 978, p. 1 1 3.
z Pentru relaţiile economice cu grecii vezi sinteza cu bibliografia completă la 1. Glo
dariu, Relatii comerciale ale Daciei cu lumea elenistică �i rom ană, ed. Dada, Cluj -Napoca, 1974.
3 C. lconomu, Cercetări arheologice la Mangalia şi Neptun, Pontice, 1 968, 1, Muzeul
de arhl'ologle Constanţa, p. 235 - 268.
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F vorha de dcsroprrlrl'a, fi\ruli\ cu prilejul sdpllturllor edilitar!' amintite, a unul mozaic
p av· i me nt ar pe � t rad a Cltu1, in f:1 ta l 'oştl•l noi a oraşului !\� angalla. t :onditillc in care se făceau
lucrările, re evldPnt nu puteau răspunde t•xl gen\t•lor Impuse de cer<·etarea arheologlcll, ca şi
faptul că intre!\ contextul lnvednat fusese de.ia distrus de �i\păturilc mal n•ehl, făceau, la p ri ma
vedere, din acest n ou ohledl\' o descopt•rlre insll'nlflantă. C h i a r in nc«' st e t·ondiţll, deloc favo
rabile, s-au putut dcctun doui\ mld <·asl'l <', s-au curilţ11t cite,·a profilt• şi, in sfîrşit, după demon
tarea pavimentului de mo..:alc s-a putut trece la cl'rcetareu i n frastructurii acestuia�.
Pe srurt lată care sint prlndpalch' re..:ullate :
l . a adincimea de O,!lil m �ăpăturllt• edilltare au dus In descoperirea mal Intii a pa\lmen
tului dP mozaic pr•priu·J.i�. Intrucit a f os t poslhilă şi trasarea a două miel casett•, s-a putut
stabili că peste suprafaţa mot.aicului se ).!ă�t·a un strat de <·ultură de o,;.o 111 con1 tnlnd {raAmente
ceramice ce a pad ln Pa u unor amforc grect•şti şi romane llrnpuril. De ast•menea. allt pc suprafaţa
de mozaic dt şi In st rat ul dt• eult ur{t s·au o hs t>n a t urmt• i n tinse dr arsură - cărbun! şi pAmint.
roşu ars - ceea e denotă că locuinta d i n ea re f I
: cea parte acc::�stu pardoseală de mozai c a fost
distrusă In urma unul putPrnlc inct�ndiu.
Partea pă�trată de moznlc l'ra compusă di ntr-un panou d!' formil d r Pp t un gh lulară . a
proape pătrat, cu l a l u rilt• de :1,08 şi 2,70 m, t otalizind suprafa\ a de aprox i m at!\· x,;, m� ( flg. t - 2).
Pa' imentul de moznic l'ra realitat din pietrecclP dt• t·alcar alb, marmură albă de dimen
siuni mai mari, şist ' c rd e , riirfl.mldă roşie �i piatră albă de riu, de forme foarte neregulate. Or
nam en t aUa sa t'ra destul de simplă dar n u lipsită de rafinament. I n cimpul de pl ct rl c!' l e de
marmură şi de calcar alb au fost Inscris<· trl'i chcnare dreptunghlulare de cărămidă roşie . Intre
primul şi al doilea chenar, nu merotate din ex terior, se all:l ca ornanll'nt motivul de valuri cu
noscu t şi sub num!'lt• . de .,undă etruscă� sau ,.eline alergind " &, ohţlnut din pi etrl cc\ e dP şlst
verde. l 'ăr\llc curbate ale o rn amentu l u i de valuri au fost separate de prit•trlcelele dmpului prin
benzi de pl u m b late de H mm, m a s cat e cu grijă şi cnre trebuiesc considerate drept un arti fi ci u
tehnic menit s ă uşureze aşezarea tesserelor (fig. :1).
O rot.etil, parţial distrusă, amplasată intr-un mic dmp de <·il răm i d ă roşie, conturat.i1 şi
aceasta cu benzi dr pl u m b , constituia cmhlema mozaicului. !'inel pt•tale ornmnt· n t ak din cele
1 0 sau 12 din citi' vor fi fost iniţial, prezi ntă variate motlvr decoratl,·t•. Două di n t re acestea au
fost lmpi\rţlte i n lun�,tlmc, o j umătatt• fiind r!'allzată din p!Ptrirele de cărămidă roşie Iar t•ealaUă
din ple t ri cele :duc ; alta este lntretăi.ttă In curmezi• dl' trei benzi su bţlrl de culoare roşie iar a
p atra, dP culoar«' albă şi roşie, este impărţltă in trei S!'t"toarc in sPnsul lătlmii dintre care cel din
mijloc este ro�u. Dintr-o cincea pt•t ală a rot.ctei, s-a păstrat o mare parte astf!'l Incit ne putem
da sPuma de ornamentaţla acesteia l'nrc era alcălul t ii. dintr-o umplutură de eărămldă roşie
mărginită ru bucăţi de piatră albii (fig. 4 ). Toat l' pletril'elt'lt• folosite sint de formil nere gulată ,
au di me n siu n i mal mici, şi sint puse In operă cu In grijire dovedind <'ă e mbl em a a fost lucrată
cu atenţie spedală. In spre !'xtreml tăţllc pavimentului s-a constatat practica fol osirii pie t relor
de riu rotunde, lmplantate i n patul de mortar i n mod t• x ped itlv, proced eu de t rat ar e specific
pentru portiunile mar!,rf nale, dinspre pt're \i, ale su p ra feţ el or de mozal!'. lntrncit I n cursul săpă
turli a apdrut şi o haghct:l de murmură profilată, esti' posibil ca inspre pl'rete, la marglnl', pa
vimenul să fi fost i n co nj ur a t de un frumo� chenar de marmură al bă". Deoarece a fo�t m•t·esară
demontarea suprafelei de mo1.alc 5 l . tran spor t ure a accslPia la mu1.eu, s-a putut cercPta In amă
n u n t şi lnlrastructura constructivă a pavlmentului. Cu ac<•st p ril ej, s-a observat că modul de
realizare coincide intru .totul cu descrierea pt• care o fa<·e \' i truYius7 in privinţa felului I n care
trebuie executat u n paYaj de mozai c , do\'adă că arhitectura romani\ era tributară şi sub acest
aspect practicilor ş! tehnicilor de construcţie greco-elenlstlce•.
A�tfcl, peste un nivel mai ,·echi de dărimătură, const r u ctorul din \'echime de la C allatis
a a.5 ter nu t un strat de m ort ar de e ga llz are , de i -- S cm (fig. fi). D eas upra acestuia au fost aşe1.ate

& Cf. P. Gauckler, musiuum opus, D.t , 1 1 1, 2, p. 2099, 2 1 04 ; V. V. Lorcnz, Mosaik,
H E , XV I , 1, col. 328 - 343 ; vezi şi 1. Berclu, Jllo :aicurile romane din Apuium. Contributii la
'

ldem,

p. 2·12 - 250.

•ludiu/ mo:aicurilor din Dacia, In Studii şi comun icări, (Apulum), 1 1 1 1 , 1961, EA, p. 1 5 1 - 188.
8 C. l conom u , op� cit., p. 244.
7 \"ltruvlus, D e arcll iteclura, Y I l ; cf. şi V itru v l u, Despre arlrilectură, EA, 1 964, p.

:JO!I - 3 10, p.
6

:126.

) ) eşi la Vltruvius nu se recomandă benzile d e p lu m b drep t cofraj pentru obţinerea
mot i velor ormanen tale mai co mpli cat e această tehnică se lntllneşte şl In e po ca romană, la
Pompe!. Cf. M. l'ctsas, Mosaics (rom Pella, in .,La mosaique greco-rom aine", Paris, 1963, Col
loques l n l l·rnallonnux du Centre national de la rccherche scientUique, p. 54.
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Fig. 4
!Jl o l'i l C t L· d t· c:ll �·ar l i p i t e cu l u t 5i î n .c;rij i t i m bin at c , ce formea'lă un s t rn L � ro>

� i mid

alt

\' i l n t ,· ! u s il n u n to_•sle st"tu m c n . Pes t e acesta s-a t u r n at un

cit• 0 . :10

f ra g m e n t e d e c i o l > u ri n u m i t ele a rh i t e c t u l ro m a n nulus.
'

�i

i t ali t· n i cocc • O f'''-'io sau pr.::r,/anri. i n s!'i r ; i t u n u l t i ln n i v l'l ele mortar fi n . c;tw; d e 1
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1) - /).
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1:1
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7. 2 A .
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m s - a u c! est·o p c r i t d i f e 
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s u p r a f :l [ ;-, c i o b u r i şi \' ase i n t re g i

de epocă ro m a n ă ,

d e t.::l i c c t a t c .

1 . Bcrci u , o p . cit . , p . 1 7 9 ; D A , I I I , 2 , p. 2 1 0 1 .
. 7 / 9 - 71:>0. P u \ u r i elen i s t i cc asemăn ătoare a u fost descoperite
I l istria 1, EA, 1 95 \ . p. 1 1:>9, 245, unde a n părut o f i n t i n i\ l'lc n i s t ici't . p ăt rată

9 Vezi n o t a / . C f . ş i
10
D A , a r L . pu/eus. p

şan ţ u l

şi

a d i n c i m e , act•;ts t a situlndu-se a p ro -.; i m a l i v l a n i 
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dt
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(O,S0 •0,70
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m o d e r n ii.

r u l i f'l'ă
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Fig. 6
Ae•.�sle puţi ne elt•mt' n t c pă�trnte d i n tr -o n�ch� co n � t ruc ti c nnti eă, deşi de scop e ri t e i n t r-o
eu tot u l frnf.(mcnt nră, n•! indcapUi. totuşi prin pnrtlculnrilăţilc lor, t•ătre monument e ll' d i n
lunwa g n•.eo ·deni �tică cu n i u torul dlrora vom i n cerca �ii d a t ă m pad men tul de mozaic d i n lo·
c ui n ţ a rleseoperită l a Callatls.

stare

*

•

*

Cele mai ' ••ehi m o zn i c url cunoscute din c; re c l a şi '\Tacerlonin sint acelea de la Ol�· n l hos ,
ora5 din nordul ( ; rerlci, I n te me i a t In anul H2 l . e . n . 5i d i st rus de foillp al I l-Ira in anul :l i S i . <· . n .

( l i g . i< ) ,

In aecst Pompe! n i c ; re cl c l. săpl!.t urile lui D . '\ 1 . H o h i nso n a u p u s in e \' l d e n ţ ă m a i m u l t e
m o t. ai cu r i pm·imcntare eu două culori: n�gru pentru f o n d şi a l h pentru motiv e . Se f o lo s ea u pt•ntru
d e t alii şi culorile roşu, galben şi Yerde. Din cele ��O de mozaicuri păstrate, multe au compoziţii
cu figuri mitologice dar e·dstă şi moth'e geo me t ri ce , dintre care nu lipsesc chenarele de cercuri
şi piitratc I'On<·entrlce cu Yaluri11•
'\ l ozaicurilor de la Olynth Il se nlătură apoi cele co n temp oran e de la Atl'na1 2 şi 01irupia13
datate i n tre a doua j umătate a secolului al \'-lea l . e . n . - prima j u mătate a secolului al 1 \' - l c n
1 - e . n . şi cele m al tirzii d i n secolele I l l - I l i . c . n . d e scop e rit e I n Priene11 ş i Pergam1•.

1 1 D . M . Hoblnson, Exca11ations at Olynthus, part. V , Mosaics, Balti more, 1 933, pas·
'\lan. An dronicos, A ncient Greek Painting and Mosaics in Macedonia, !Jalkan Studies•
5, 2, 1 964, p. 288 - 290, pl . I/ I ; Ph. Petsas, Pe/la. Alexander the Great's Capital, Thessalon i k i ,
1 978, p. 2 7 - 28 ; G. D . B elo v , ElenistUeski m ozaik, Materialy p o archeologij jugozapadnogo
KrYma (Chersones, Mangop), M IA , 34, 1953, p. 28 7 - 289.
12 W. Dilrpfeld, Die Ausgrabungen am Westabhange der Akropo/is Athen ische Jlittei
lungen, X IX, 189 1 , p. 507 ; G. D. Belov, op. cit . , p. 289.
13 E. C u rt i u s şi E. A d e r , Die Baudenkm aler 11on 0/impia, Il, 1892, p. 180 - 183 şi Al
sim

;

l as , p l . C V ; G . D . Bclov, op. cit., p. 290.
14 Th. Wiegand şi l-1 . S c hrad e r , Priene, Berl in, 1 904, p . 303 ; G . D. B e lov , op. cit., p . 290.
1 ;, A llerliimer lJOn Pergamon, V, 1 , D ie Palăsle der /Jochburg, 1930, pl. 1 6 ; G. D . Belov.

op.

cit., p.

290.
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Toate aceste m ozai c u ri p re z i n t ă ca demcnt comun cu cel d,� la

�lai mult d e ci t

C al lat i s

d l·coratlv de undă etrusdl şi chenurc\e pătrate con cen tr i ce cu lat urile p a ralel e .

uu mai motivul

ma ce 

dom•an , se găsesc atit be nzi l e de p l u m h utllizatt> pentru ohtl neren rapidă şi lesnldoasă a o rn a
nwntelor cit şi mo t i v u l de vnlurl şi c h e n ar c pătrate l n t i l ni t e la pavlrnentul de la C allnt ls . L a
atit la mot.alcurlle reee nt de s coperiti� la Pella,

cnplt:�la

regatului

Pt• ll a in s ă, p ard o s e llle mot.alcate sint m u l t mal v a ri at e ş i mal hogatt• (fig. 0 \ . � c i n t i l n esc, I n
d e co r ge o me t r ic ş i rl'prt·zentiiri figurate, c u m ar CI O i o n,v s os c u p a n t cra ,

Vinatoarc.1 de I c i , doi ccntaurl, g ri fo n i atal'ind un c c r h, Elena şi Thc sc u , amalOnomahla l'tc.
Toale aeestc mot.alcurl si n t atribuite sfl r.�itulul secolul n i al ! \'-lea şi l u ccpu tu l ul secolului al
I l !·lca i , e . n .l'·.
D ar cele mai a prop i at e analogii, c u aj ut o r u l c�.rora p u t e m data de f a p t .._şl monumentul
callatlan, se găsesc. l a Delos (fig. ! O) u nd e o misiune arheologica frau c e �. ă a cercetat, fKi n săpă
afarft d e motivele cu

turi s ist emati c e In l ocali t a t ea

..;kardhana.
.
mai

mul t e locu i n ţ e clenistlce. D i nt re aces tt•a'�c di s 

st• obsen·ă arl'caşl

tinge o c as ă cu peri s t il su p ran u mi t ă .,l·asa comedi<!nilor· şi lo ru in \ a nr. 1\' .. amhcil' :1\' i n d mozai r'uri

formă d rep t u n gh iu l ar ă, apro a p e p ăt ra tă , a supl'llfeţei de mo1.aic, acel e aşi d!l' U:Il'l' pillrnte
d u ble şi t ri ple şi a celaşi motiv ornanwntal de undă l'truscă i n t rodus intre p ri m ul şi al doilc:> «'hc
p a v i men t a rl' dintre care două sint apro ape identice l'U el'! rl l' l a C.aliatls. Aici

nar de l a margi m• . Dl' asc mcnl' a, n u li psl' s c

n amentaJc17.
D c s co p r ri t ori i

nici hcnzile de

plu m b cnrc con t u rc a t. ă moli\l•le or

locui n ţ elor de l a D clos au incaclrat a ce st t ip de nadment dl' m o �. ai c I n

prrioada c upri nsă intre u l timul sfl'rt al s�colului a l I l -lea i . e . n . şi Inceputul se col u l u i 1 l . e . n .
c i n d sint di st r use , d a r clatarl'a l o r de bază este pl asată i n j urwl a n ulu i 1 00 i . l' . n .�'.
;\l o t ai curilt> clenisti('l', a5a nu mite de ti p delian, cu chenare m ulti pl e şi emhlemă si m pllt,

ge o me t ri dl.. nu eonst it u i.e o noutate in l um e n grl'acă, aceastl'a fiind atestate şi la E re tri a1'1, Intr-o
pl'rioadă mai veche, I n j u rul anului 200 l.e. n. după ar h co lo gi l care au f ă c ut săp:iturl acolo, ceea

ce i nseamn ă c{t mozaicurile cu c h e nnrc pătralt•, motiv de v al u ri şi hcnt.i de pl u m b nu sint creaţia
c x duslvă a D clos ul ui (fig. 1 1 ).
Din l u m t' a elenic:i, t P h n l ca de rc al i z an• a mo1.aicuriior a fost difuzată şi in bazinul :\ l (trii
l' c gre , i n colo nii , unde t•ste c l cstată prin d e sco plTi rii c de la Ol hia2u, Cherso1ws21, i 'anticapae u lll22
şi 1 :an a gor la23 •
18

Petsas, JHosairs from l'e/la, i n " L a mosaique greco-rom aine. Colioques i n t crn a 
la ret·herche sclentifique, Paris, 1 9 6 :!, p. 4 1 - 56 ; ldem, Pe/la.

Ph.

A le:rander the Great's Capital, Thessaloniki, 1978, p. 83 - 1 1 4 ; Man. A n d ro ni co s, op. cit.,
29:! - 296, pl. V I , 6 a, b , c ; p l . V l l/8 ; cf. şi H. 1. M a k a ron as, Arch aiologikon deltion, t.

C en t r e national de

tion aux du

1 7 '\1 . B u l ar d , Peintures murales e l m osaiques d e

( 1 96 1 162),

I l,

At e n a ,

1963, p. 2 1 2 - 2 13 , f i g . 2 4 4 .

p.

17

De/ ,.� .
jVJonuments e t m em o ires Eugene
Piot, t. IV, Pa ris , 1008, pl . X - XV ; i de m, BCH, \' I I I , 1884, p. 478, pl. X X I ;
G. D. Belov ,
op. c i i . , p. 2 9 1 ; ( ; , J > a u x , Chron iquc de.� fouil/es et decou11ertes arci!Co/ogiques en Grece en l .'i li l ,
fig. 1 2 ; i d c m , Clrron ique des jou il/es el dl'cOiwertes archeo/ogiqucs e n Grcce en J M i 3 ,
BCJJ, 1 964 , I l , p . SUG şi u rm . ; A rclwiologikon de/tion, t . 1 8 ( 1 963), I l , 2, i\tcua, 1 065, p. 2 9 7 ,

p . 96:3 - 96 4 ,

fig.

:H :l

şi

t.

2 1 ( 1 966), I I , 2 , A t l· n a , 1 9 68. p. :!97 - : ! 0 8 , f i g .

411! a ; P h .

B ru ne a u

şi C l au d c

V a t i n , U n e nollllelle m os ai' que a De/os, B C I I , 1 96 ! , 1, p. 262 ; i dem, E:cptorution nrcheo/ogi-;
ques de JJe/os failes par l ' Eco/e Franraise d' ,t thenes, fasc . X X V I l, 1 970, pl . 1 9 - 20, p. H2 - H:J

1" Ph. B ru n ne a u , Tlisloirc de l ' i lot de fu m aison de eom<'diens, I�:rploration nrclreo!o
giq ues de De/os' faites par l'Eco/c Fran�;aise cl '.o\llrencs , fasc. X X \' l i , 1 970, p. 425 - -1 26.
19 B . Pctraiws, ,1rc!wio/ogi/;on dc/tion, t . 17 ( 1 9 6 1 !62), I l , At en a , 196:l, p. 152, f i g .
1!l!l a şi b ; 1 ' . G . T h eme l is , .Hhem .4.nnals of .cl r c/wco/og {J , p a r t e a 1 , Atena, 1 07 0 , p. :l5 - :l7,
moz ai c u r i le

Q şi

H , pl. 6.

f i g . 1 ; i d c m , 1trclruiologikon de/lion, t. :! 5 ( 1 97 0 ) , I l , 1,

şi

gam a .
2 ° G . D . B cl o\' , op. cit., p.
2 1 G . D. BeloY , op·• . cit.,

f i g . 2 2 - 25.

2 8 1 - 282 ; 290 ; e f . şi

A tena,

/ A l\. ,

1 972, p. 250 - 25:!, pl. 2 1 7

1:l, p. 5 1 , fig. 2 G - 27 ;

p.

bela

:i0 - ·18,

l!ees en U n ion S o !Jietique, in .. I-a mosaique grcco-rom ain e " . Colloques internationaux du C e n t r e
na tional de la n•clll'rchc s c i c n t ifi q u e, Paris, 1 96:.1, p. :! 1 7 .
2 2 1\ 1 . 1 . H ostov ţeY, A nticnaja rlecorativnaja } IJI10pis ' n a juge Rosii, 1 9 1 ·1 , p . 1 22 ;
(;,
p. 279 - 2 9 1 ; A . \'ost chinina, Mosaiquc

( ) . Belo v , Ofl. cit . . p. 2 9 1 .
2 3 \ ' . D . B i a\' a ( k i , Oli:ct o raskopl:aclr Fan agorij

Jl · 22, f i g .

111- 12 ;

G. D. Bt•lov, op. cit., p.

290.

greco-rom aines

1 1 J .'J 3 6 - 1 9 J i gg., G I M ,
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Astfel, la Olbla a u fost cercetate arheologic mal multe mozaicuri pavimcntarr, dintre
care unul, plnntat in curtea lnterioari\ a unei case elcnistice, datat In secolele 1 1 1 - II i . l' . n . ,

mai probabil I n secolul a l I I-lea l . e . n . , a\· ea r a moth· ornamental şi u n d a etruscă.
l in alt mozaic, descoperit la Chersones, datnt In secolul al I l-lea l . e . n., reprezi n t ă două
femel fărind ball' şi un louterlon. �lngurele elemente care Il apropie de mozaicul de l a Callatis
sint doar lamele subţiri de plumb care conturează liniile desenului. D e notat că l n l'ăpcrca i n
care s e găsea pavlmentul d e mozo.lc servea drept bale. Adosat unuia din pere ţi, s e gă�ra un
puţ pentru e,·acuarea apel uzate24•

Analogiile cu mozakurlle greco-elenlstlce din Grecia şi bat.lnul �l ăril !'\ e !(re permit da
t area reiaU" ex actll a pavlmentulul de la Callatls. Intrucit cele mal strlnse analogii se gil.scsc l a

Delos, propunem Incadrarea mozalculul şi a locuinţei d e l a Gallatls In jurul annlul 1 00 dnd au
fost executate I ar ca datd de sflrşlt a construc�lel mijlocul secolului 1 l . e.n. lntr-a(kwiir, nu
numai locui n ţ a clar şi zona lnvecinati\, aşa cum am putut ohsen·n i n stnt, au fost puternic afec

tate d e u n Incendiu care a distrus aceste monumente aflate I n afara lncintci de apărare din epoca ·
elenlsticil.. D atarea distrugerii cartierului extramuran, lnduslv a locuinţei ru mozail·, sc în

temela�.ă pe faptul că In secolul 1 l . e . n . singura marP lnvatie de propo r ţ i i care a U\·ut consecinţe
considerabile pentru ct�tăţlle ' est-pontic!' a fost aceea a lui Bureblstea, prilej n1 l'nre regele get
aduce sub ascultarea sa, t�hlar l'U mijloace e.xtreme, unele dintre oraşele grec1•şti de pe litoralul

\ estle al 1\ l ării :-.:egre care au refuzat să i se supună şi printre care s-a numărat şi oraşul Callatis.
Dacă datarea mozalculul d e l a Mangalia poate fi, In mare, considerată drept o chestiune
rezolvall!, In Sl'himb, nu s-a reuşit, datorită condiţiilor c u totul nefa,·orabile d e săpătură ş i

consen are a monumen t ului s ă s e stabilească planul casei ş i locul i n care Sl' găsea amplasat
pa\ lmentul.
I n general parrloselile dt' mozaic se găsesr dispuse în ('tJr\ile interioare, ca l a Olblll2" şi
Delos28 • A restea apar şi in camera principală - 1111dr<m - ra la 011 n t h27, şi i n (•amera de baie,
ca la Chersones2", dar întovărăşite de un puţ car!' servea fie pl•ntru procurarea apl'i curall• , f i e
pentru scu rgerea apei ret.iduale.
Din acest punct de vt'dere, observăm asemănarra f rapantă dintre locuinţ ele şi mot.ai cu·
riie de l a Callatis ş i • libia, ambele avind, In d i re ct a lor v erini\tate sau i n i n t eriorul casrl, dte
un p u ţ sau fintlnă, situaţie cnrc ne detrrmlnil. să ronslderăm că m o �.aicul callatlan put1•a consti

multe analo!!ll p e ntru d e s coperirea de la Callatls, astfel de mo1.alcuri impodoheau curţile In
t e rioare ş l l n c ăp er l l e locuin ţ elor de acolo, flntina nefiind numaidecit o d o ' adi'\ pe ntru a stn
blli desti n a t i a d e cameră de hale, pe n t ru o a stfel de i n d ipere.

tui pa" ajul u nei camere de bale. Este o ipotet.ă

mal ales că la I J elos, unde se găsesc cele

mal

Prezenţa acestui mozaic pavimentar la Callatis, cel mal vechi monument de acest fel d e

pe teritoriul României !'ste cit s e poate de flresră, de vreme c e ac!'astă tehnică de construcţie
a fost larg răsplndltă In bazinul 1\lăril Negre, după cum au dovedit-o descoperirile de la Olbia,
Chersones, Panticapaeum, Fanagorla etc. Numai hazardul şi distrugerile din diferite epoci
au făcut ca numărul acestor descoperiri să n u fie mai mare, dar este probabil ca î n rolonille
pontlce, In casele celor instărl\1, să fie existat nu meroase ş i frumoase pardoseli lmpodohlte cu
mozaicuri. Este posibil ca, In afară de Callatls, astfel de monumente sii fi existat şi la ll lstria

şi Tomis, l nsă pină acum astfel de construcţ ii nu au fost atestnte. Cu toate acestea, numărul lor
trebuie să fi fost mai mare, de vreme ce modelul acestor construc \ i i luxoase se regăseşte, a şa
după cum vom vedea mal jos, şi In lumea daco-getică.

Astre!, la Popeştl - Novacl, i n Cimpia 1\lunteniei, săpăturile arheologire întreprinse de
un colectiv avîndu-1 In frunte pe profesorul Hadu Vulpe, a pus In evidcnţi'., într-o aşezare forti·
flcată geto-dacică de tip da11a, o construcţie cu totul deosebită - u n mare palat de l'are ţ inea

f o r mă dJ•ep t u n g h i u lm'ă l'U d i m e nsi unile
1 7/7,50 m . avind latura de l'\ N V curbată ca o a bsidă ş i In interior un perete ce o despărţ e a
ln d o u ă lneăperi i n egal!· care aseamănă monumentul de la P opeşt i cu templ u l clasic impiirţit
In cella şi naos. In interiorul camerei cu absidă se găseau două const n: c \ i l l"o midr ratl• de autorul
şi o ln căpere cu caracter sacru. Acl'asta din urmă era de

de

săpăturllor de la Popeşti drept vetre de cult, ridieate cu 1 0 - 30 t·m deasupra pav i nl!' n tului şi
acoperite cu o crustă de lut făţultă (fig. 1 2). Una dintre acestea avea indzat un motiv ornamenta l

complicat format din urm.ătoarelc

24 G. D.

elemente : la margini, se găsea un chenar alcăt u i t din trei

280 şi fig. 2 .
L . l\1. Slavin, op. cit., p . 24 -- :<5.

Belov, op. cii., p.

25 ldem, p . 290 ;
2 8 Cf. nota 17.

27 G. D . Belov, o p . c i i . , p . 289.
ae Idem , p . 279.
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Fig. 1 2
pătrate ronct· n t ricc cu laturile paralt'le şi u n motiv d e \'aluri ; centrul era decorat cu două cer
curi conrcnlrice, iar• eelc patru sectoare triu nghlulare, obţinute prin impăr t irea p ă trate l or prin
diagonale du b le se aflau elipse duble Şi dreptunghiuri la rîndul lor ornamentale cu di agon a le
şi ccrcurF9•
De asemenea, In zona pala t u l u i uu fost dest·operite numeroase ţiglc i n treg i şi fragmentare
de inr i u cn l ă cicnistit'ă. aşezarea de la l'opr5ti fiind singurul centru d aco - ge t i c unde se i nt re b ui n
ţau astrt'l de materiale pentru acoperişul construcţiilor30•

28 Il. Y u lpe, SCI V, 1 - 2, V I , 1 0 5 5 , p. 2,15 ; ldem, .5antierul
arheologic Popeşti, Jtla
teria/e I I I , t 0:J7, p. 2:!1 şi fig. 18/2, p. 238 ; idem, Materiale V I , 1950, p. 308 - 300 şi fig. 7,
p. 3 t :l ; idcm, Istoria României, I , 1 960, EA, p. 246 ; ldem , Aşezări getice d in Muntenia ed.

Meridiane, Bnc., 1 06fi, p . :12 - :1:3 ; :\lloara T urcu, Tipurile d e aşe:(iri ş i locuinte Latene din
Cfmpia Munteniei, Revista m uzeelor ş i monumentelor, seria, "Monumente istorice şi de a rt ă " ,
2, 1977, p . 6 1 ; i dem, Geto-dacii din Cimpia Munt eni e i, Ed. Ştiinţlfica şi enciclopedică, Bu c . ,
1 979, p. 83, 85, 87 - 89 ; Dinu Antonescu, S u r certains aspecls de l'arclliledure gcto-dace. L'an
semble de Popeşli, Re vis ta m uzeelor ş i m onum enlelor, 1 , 1979, an XL V I I I, seria " Monume nte
I storice şi de art ă " , p. 102 - 106.
a R. Vulpe, SCJ V, 1 -2, V I, 1955, p. 243 ; ldem, Materiale I I I, 1957 , p. 231 ; Ma
teriale V I , 1959, p. 31 1 - 312 ; idem, Aşezări getice din Muntenia, p. 3 1 .
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ln afar:l d e o scrie d e elemente specific autohtone, c u m s i nt practica construirii locuinţelor
din grinzi de lemn şi Yăl:lluci precum şi existenţa absidci tlpic:l şi pentru alte construc ţii de cult
dacice, cum ar fi cele de l a Grădlşlca :\luil cel u lu P 1 Piatra Hoşic3" şi Bucurcşt i -� I . a c u l Tei"3,
apar o serie de clare aspecte ale dY i l i zapci elcnlstkc cum ar fi împărţirea con�trucţiei s a cre in
ceHa şi naos, utilizarea ţlglelor pentru acoperiş, dm· mai al e s v a tra de lut, a cărei o r n a men t aţ l e
a sufer it in mod cert influenţa motiv elor decorative intilnltc In pavimcntelc de mozaic.
Astfel, pot fi considerate de influenţă greacă chenarclc triple c.Je p:llratc concen trice cu
laturi paralele şi motiv u l de talazuri ca şi cele două cercuri concentrice din mij loc ce reprezintă
sti!izarea la maximum a u n ei embleme pavimcntarc de mozaic.
Poate fi considerat de mai veche tradi ţie gdică motivul de pătrat cu d i a go n a l e impărţlt
i n triunghiuri ş i care, suferind influen ţ a or na me n tală a motivelor gJ < < c ş t i prin dublarea sau
triplarea chcnarelor a căpătat un aspect c u totul particular in ansamblul montTN.Jcntelor de
'
acest fel.
,

' ' '

---

,

- - --

- - - - --

Fig.

13

Descoperirea vetre! ornamentale d e la Popeşti conţlnind m a l multe elemente caracteris
tice greceşti ne-a permis să stabi lim legătura dintre acest tip de monument de veche tradiţie
autohtonă şi mozaicurile pavimentare de la care au fost imprumutate unele ornamente. intrucit
motivul de pătrate concentrice cu laturile paralele se intilncşte şi la alte descoperii•i de vetre
getlce şi sud tracice, vom incerca să le enumerăm aici I n ordine cronologică.
lntr-o movilă de la Fintincl e - Zimnicea, a fost degajată o came ră funerară de lemn de
formă dreptunghiularA care repre1.enta mormintul u nui luptător însoţit de obiecte de i nv entar
ln partea inferioară, camera avea o groapă eăptuşltă cu t i• un c h iu ri de stejar arse şi aco
perită pe un fund cu un strat de lut gros de 1 cm. ln een tru s-a pi\strat un fragment dintr-o pic
tură aflată pe o suprafaţă pătrată şi lnălţată faţă de fundul g ropii . A ce ast a era decorată cu trei
pătrate concentrice cu laturi paralele şi cu diagonale care le imp:C!' \ e::tu in patru triunghluri.
Trlunghiurile aşezate opozant, două cite dou ă sint pictate cu roşu şi a l b, particularitate care
se lntllneşte de asemenea şi la chenarele colorate contrastant alb şi ro ş u (fig. 1 3). După inv entar,
mormintul a fost datat in a doua j umătate a secolului al 1\'-lea i . c . n . , mai precis după anul 3-!0
l.c.n.34•
.

31 C. Daicoviciu, SCJ V , I I I , 1 952, p. 285, fig. 3.
32 ldem, Cetatea dacica de la Piatra Roşie. B u c . 1954, p. 50, fig. 1 7 şi pl. I l .
3 3 D . \'. Rosetti, Cîteva aşe:dri ş i locuinte preistorice din preajma Bucureştilor, Bucu
rPştl , 1932, p. 12 şi fig. 23.
a• Corneliu N. Mateescu, Mircea Babeş, Cercetari arheologice şi sitpdturi de salvare la
Flnllmlt, SCI V, 2, 1 9, 1968, p . 283 -291.
,
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l n l r-un a l t mormint t u mu l a r de la Zimn i 
cea , cu eamt•ră funerară, I n afară d e rrsturilr
umane, s-au d e s cop t• r i t diferite obiecte ce nu
ap a r ţi n u t unui răzholnic gt• l , şi care datează mo
n u mentul In secolul al 1 \'-lea l . c . n .
Printre numcroas!'le matl'rlnle găsite s e
n u m ără si o pl a c ă drept u n gh i ulm•li de l u t , dcco
r n t :l cu moliv l n l'izat d e p ă t ra t e conccntrke
eu laturilt• paralelt· �i di agonale e nrt•-1 Impart
I n patru tJ•i u n ghi u r i . "5
Deşi f ra g m e u t n r ă , motivul lntreglt d e
ehenar p ătr a t cu l'Hrt'. t·rn impodobltă, sl' ală
turA celorlalte tip u ri dl' ornamente asemănătoare
de la v e trele Aăsitc in mormintele şi aşezărlle

traco-gctice (fig. 1 ·1 ) .
t ; na d i n tre cele

i m por t a nt e

p!'riri de aşezări t rn ce este Cl'O de la Koprln
ka, in raionul Kazanlăk ( H..S. Bulgm•iaJ unde nu
mal

desco

fost ec r cetat e m•heologic ruinel e oraşului Sl' u 
thopolis, Intemeiat In sUrşi tul secolului a l IV-lea
de către Seuthes al I I I-lea şl care durează pină

la sfirşltul secol u l u i al l l l -lea36.
Aşezarea traciril, drşl păstra tradiţiile

locale,

suferise

p u t r r n lce

influenţe

greceşti

manifestate atit in sistrmul hipodamlc de am plasare a străzilor c i t şi in privinţa unor sol u ţ i i
şi detalii

constru cliv e .

Oraşul

Fig. 1 4

l' ra intărit cu

ziduri şi i>astloane, avea o piaţă,

un

altar al

l ui Apollo, u n templu al l u i Dlonysos şi străzi pavate. Casell', aeopcritc cu ţ l gl e . aveau cana
lizare cu tuburi ceramice.37 1 n fiecare casă se găsea o sup r af a ! ă (ploscad ) din l u t bătut, neurs ă,
de formă dreptunghiularA sau pătrată, aşezată in centrul inl'ăperii şi ri d ic a t ă <'U 1 0 - 1 .'i cm
faţă de nivelul de călcare. Aceste monumente ce nu sint i n t i l n i te in l u mea j:lreacă a vea u supra 
faţa decoratii cu linii incizatc şi I n centrul lor se găsea un cerc concav adtnei t . Autorul săpătu
rllor de la Seu thopoli s, D . P . Dlmltrov precizează că aceste su pra f e ţ e n u sint vetre şi pentru
motivul că unele dintre acestea au fost pictate, lucru dovedit de urmele de vopsea găsite
I n cursul săpăturllor38•

După D . P. Dimitrov, suprafeţele de lut decora te au fost folosite ca locuri de cult, in spri
j inul acestei afirmaţii aducind descoperirea unul astfel de monument ce avea gravat in centru
trei şerp i - motiv ornamental legat de cultul casnic al tracllor.

O suprafaţă de lut asemănătoare găsită tot In Bulgaria,

la

1\lumgilar,

intr-un

curgan

era plasată I n centrul camerei mortuare lnăJţată faţă de nivelul solului c u 5 cm. Aceasta era
decorată cu cercuri concentrice lncizate38.
Un alt monument similar a fost descoperit In ţara noastră i n tr-o aşezare daclcă din a
doua epocă a fierulul,

la Bucureşt i - Mihai \"odă, unde săpăturile au scos la iveală, intr-o
locuinţă, o vatră fragmentarii. de formă pătrată, cu latura de 1 ,08 m avînd drept ornament un
chenar d e pătrate concentlcc cu linii paralele (fig . .1 5). La fiecare colţ s-a găsit şi clte un cerc
adincit. Atit locuinţa cit şi vatra au fost datate In secolele J i. e . n . - 1 e . n .40•

p. 1 1 6 - 1 25 ;
1. Nestor, Săpdturile arheologice de la Zimnicea, Studii, I l , 1949, 1 ,
SCJ V , 1, 1 950, 1 , p. 93 - 102 ; H. \'ulpe, Aşezări getice din Muntenia, p. 25 şi fig. 7 .
3 6 D . P . Dlmitrov, Sevtopol'frakiiskii gorod bliz J(oprinka, Kazanl!lskogo
raiona, Sovetskaja archeologija, 1, 1957, p. 200 - 201.
37 Jdem , p. 203 - 204.
38 Ibidem, p . 207 - 208.
.
38 G. Feher, Mogilni nachodki ot Mumdiilar, l A I, V II I , 1934, p . 3, fig. 93, curgan 2.
cO S.
Morintz, Gh . Cantacuzino, Şantierul arheologic Bucureşti. Sdpdturile arheologice
din sectorul Mihai Vodă, Studii şi referate privind istoria Rom4niei, partea a 1-a, EA, 1954,
p. 341 şi fig. 5, p. 335 ; ldem, Bucureşti, 1, EA., 1954, p. 57 -58 şi fig. 5 ; D . V. Rosetti ş i
S. Morintz, Din cele mai vechi timpuri ş i pînă la form area Bucureştilor, I n Bucureştii d e odi.
i dem,

16

35

- CercetAri istorice
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l n comuna Poprşti - l.rordeni s-au efectuat cercetări arheologice care au dus, printre
altele, la descoperirea u nu i bordel cu dimensiunile de 3,05/2.05 m ce avea formă de patrulater
cu coltu rilt• rot u nj i t e .
l n col\ ul de nord a l i n căp t'rii s-a descoperit o vatră a cărei cru s t ă arsă păstra u n det·or
incizat format din două pa t ru l a t ere ale căror colţuri se intretaie (fi g. 1 6). După materialul cc
ramic, bordeiul şi v a tra se da!t•azi\ In st•colele l i - 1 i.c.n.u.
î ntr-o altă aşezare dacieă din C!mpia Munteniei, l a \ lădlceasca, au fost identificate mal
m u lt e locuinţe de suprafaţ ă de formă dreptunghiularA din categoria acelora n u mi te ,.cu podcaua
adincită".
l n locui n ţ a nr. 30, de formă drep tun gh i u l arA (5,80 x 7,:!5), s - au dl'scopcrit trei v etre
dintre carl' u n a de formă păt r a tă (0, 6 1 x 0,66 m), decorată cu linii indzatl·, ce formt•ază două
chenare păt ra t e duble, concentrice şi cu laturile paralele (fig. 1 ; ) .
Pătratul din i n t e r i o r este divizat prin diagonale le sale in patru trlunghluri. Celelalte ve
tre sint as e mă n ătoa re ct•lor de la P op l' şt l a\· Ind formă pătratil, acoperită cu t·rustă tarc şi groasă
de păminl ars sub t·are se afla un strat de pămlnt galben, de asemenea ars. Prezenţa acestor
vetre, d inl r l' care una decorală, con f eră locuinţei nr. :30 rolul de lăcaş de mit pentru aşl'zarca
de la \'lădlct•asca42.
Ca datare, aşezarea se încadrează I nt re sl'colcle I l - 1 i.c.n., perioada de maximă Inflorire
fiind atinsă in in tcrvalul din a doua jumătate a secolului al I I-lea l.e.n. şi prima jumătate a
secolului l i.c.n.4".
In marca aşezare gellcă de la Poian a - Tec u ci , intr-una din campaniile anului 1 95 1 , intr-o
locuinţă deranjată, s-au descoperit patru vetre ale căror crustă avea lnclzat motivul de pătrate
concentrice cu latu ril e paralele (fig. 1 8). Locuinţa şi vetrele aparţin nivelului Poiana I I - 2 din
L atene I I I, adil'ă se col u l ui 1 i . e . n.n.
..

..

..

Această scurtă lnşirare a descoperirilor de vetre din aşezărlle şi mormlnll'le traco-da<·o
getlce din România şi Bulgaria ne permite si!. tragem citeva concluzii pe care le vom enumt•ra
pe s cu rt in cele ce urme.a ză :
1 . Din punct de v ed er e cronologic, cele mai Yechi monumente de ael'st fel apar l n cl'p ind
din secolele IV - I I I l .e . n . la Seu th opo li s - Koprinka, 1\lumgilar, Ftntlnele şi Zlmnic<•a. Ulterior,
acestea continuă şi in se c o le l e I I - 1 i.e.n. la Popeştl - NoYad şi P opeş ti - I.eordrnl, Bucun· ş l i 
Mihai Vodă, \'lădict•asca şi Poiana Tecuci.
2. Ornamcntaţia eu l ot u l deosebită a acestor monum<·nte cit şi prezenţa lor Intr-o scrie
de lncăperi t·onsiderate a fi d l' c u l t , ca l a Popeşti, Vlădiceasca, eventual Poiana, la s u d de D u năre
Ia Seuthopoli s - Koprinka, şi in morminte, la l'inlinell', Zimnicea şi Mumgllar, ne dell·rmină
să fim intr u totul de acord cu R. V u lpe, D . P. D imitrov şi alţii care au considerat ac!'st!' vl'tre
drept cons trucţii deslinate c ulluiu i. Pe n tr u a ce s t mo t i v, apre cie m ca fiin d mai potrlYită utili

zarea termenului de altar dl'cit acl'la de Y alră.
:3 . 1 n speeial la Popcşti - 1'\ ov ari, s-a observat prcJlnanta i n fl uenţ ă a civ i li z aţ i ei elcnis
tice prin imprumutul unor motive dctorative sigur greceşti, cu m ar fi motivul de valmi. lucru
stabilit anterior prin comparaţia care s-a putut face cu ornamentele pavlmentului de m ozaic
de l a Callalis. Poate fi con � i d cr a t d e influ<•nţ il. �receascii şi motivul de chcnare pătrate concen
trice cu laturile paralele, chiar dacă ornamentul de v aluri l i pse şt e l a a lt are le g e to- d a ei t c a m in n ioară, 1 958 p. 29 ; l\1. Turcu, Tipurile de aşe:ări şi locuinte L atine din Clmpia Munteniei,
Revista m uzeelor şi monumente/ar, seria ":\lonumente istorice şi de artă", 2, 1 977, p. 6 1 , fig. 6 ; ,

41 l\1 . Tur c u ,

i d em , Geto-dacii

din Cim p i a MunleJ1iei, Buc., 1 979, p . 87- 89.
1\-ole arbeo/ogice pe şantierele de constructie din

Bucureşti.

Săpăturile de

salvare de la Popeşli-Leorden i , Bucureşti, V I I I , 1971, Muzeul de Istorie a Mun icip i u lui Bucu
reşti, p. 8 9 - 9 1 ; ldem, Tipurile de aşezări şi locuinte Latt ne din Cîmpia J1unteniei, Revista
muzeelor şi monum entelor, seria "Monumente istorice şi de artă", 2, 1 977, p . 6 1 , fig. 7 ; idem,
G eto-dacii din Cîmpia Munteniei, p . 87 - 89.
4 2 G . Trohanl, Raport asupra săpăturilor arbeologice efectuate în aşezarea geto-dacică.
in anul 19 7 3, Cercetări arheologice, 1, 1 975, B u c., p. 1 5 1 - 152
idem, Să.păturile din aşezarea geto-dacică. de la Vlădiceasca, Cercetări arheologice, I I,
1 976, B u c. , p. 90, 93 şi 128 ; M. Turcu, Geto-dacii din Ctmpia Munteniei, p. 87- 89.
43 G. Trohani, Cercetări arheologice, I l , 1976, p . 128.
44 R . Vulpe, SCJ V, I I I , 1952, p. 1 94 - 195 şi fig. 3 ; In figură, altarele sint a tribu ite

de la

V lădiceasca, jud. Ilfov

şi 159 ;

e tapet 1 1 1 .

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

241

CONSTANTIN ]CONOMU

a

1

ta

16

cm

Fig. 1 7
l i t c an terior, cu excepţia celui (k l a l 'opeşti. Dcoarcl'C motiv u l d e pătrate ronn· n l ricc este
Intilnit la F i nli nl'lc şi Z i m n i cea intr-o pl•rioadă m u l t mai veche - i n sccolnl al l V-lea i . c . n . faţă
de epoca cind se datează pav i men t u l dl� mozaic de la Callatis (in j u r u l a n u l u i I Oll i . e . n . ), se poate
aprecia că m o t iv u l am i n t i t a fost Imprumutat de l a pavi mentele de mozaic !jreco-l'lcnisticc mal
vechi, care erau ornamt• n t a l e i n mod cure n t cu chcnarc de pătrate concentrice. c u laturile paralele.
Deocamdată n u c u noaştem in coloniile elenice vcst-pontice mozaicuri p av i mcntarc an
terioare Sl'colclor I l -- 1 i . t' . n . a căror decoraţie să cons tituie o su rsă d e inspirapc pentru autoh-

Fig. 1 8
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t ont Insă este pos i b il ca acestea să fi existat ori să fi ajuns in lu m ea d n c o- getl că p ri n flUeră sud·
traclcli, dovadă In a ce st sens fiind a l tarele de l a Scu thopolls - K oprinka unde există deja In
o rn a m e n ta r e o cerUi l n f l u c n t ă grc c o- elen lst l că .
4 . Al t arele din aş e ză r l lc şi mormintele da co - ge t kr , dccoratc cu motive 1-lreccşti, sint
i m p or ta nte şi p e ntru fap tu l l'ă dovedesc e x i s t e n ţ a u <lUi cu totul alt gen de lnflu e n \ ă .

P l n ă ac u m se admi tea I n f l u e n ţ a elenlcă n u m a i p r i n comertul p c care grecii i l t• x cr cl ta u
in mod act iv In ?.onele de In s u d şi ră să r i t de Carp a ţ i lncE"plnd di n a doua j u mătate a sl'colului a l
V 1-Iea l.c.n. şi p l n ă In J . o h•ne-ul I I I . E x p resie a acestri Influenţe, o e o n st itu i l• dl·scopcrirca unui
număr deosebit de m a re de obiede de Im p or t grecesc In a ş c z ll rl lc şi n c cr op o l c lc grto-dacicc amfore . vase de lux , armt'. m o n e d c , p o doa b e .
i\lal m u l t decit atit, o s cri e de mărfu ri greceşti de i m po rt vor fi lmitatc într-un mod m al
m ult sa u m a l p u t i n stlngad sau vor c o nsti t ui o f e rt i lă sursă dl' i nspira t ie pl·ntru nw�tl'şugarii
autohtoni. A m intim alrl l m itaţile dl' a m forl', m on c del e de ar gi n t dadcl' care copil' i n mod g ro si e r
o scrie de m o tiv e ale moncdelor macc d o n e n e , ap o i c up el e dackl· din S l'l'Oleic I l - l i . e . n . din lut
ş i chiar din argi nt, l'C rep ro d u c s t i l i z a t c u p r l c gr e ce şt i de lux din a ccl•aşi epodt, c u noseate s u b
n u m e l e conv entional de c u p e d eli e ne .
Dacă insii ne rrfcrirn la al t a re le deroratc cu motive grcl'l'Ştl din a�c1.ările şi mormi ntele
ge t o - da c i ce al'l'stea se I n di v i d u a l ize a z ă ca gen de i nflut•nţă deoan· cl' .. i n al'l'Sl l·a z . n u mai c vorbu
de rc p ro du rerc a ma i mult sau mal p u ţin c x a �t ă a u n o r m o d e le dt• o h lt•dc gn• n• sl i de lux ofe r i t e
spre vinzare de rătre n e g us t o rii stră i n i grec i ori t ra ci , dacn-gcţllor in d av :ll' -lo r , d de f a p t u l ră
anumite e le m e nt e ale a ri st roca ţ i e i şi p re oţ i m l i eventual chiar negustorii din l u m e a a u tohtonă,
au lu a t cunoştinţă di rect de a ces ti' monumente de factură s u p e ri o a ră t•hlur in co lo n i i ic elcnice
din Po n t u l Sting. O dată runoscull• , ele au fost i n su şi tc ca e leme n t e de lux �1 n•produ sl' in mod
naiv şi s t l n ga d in pscudo-palatelr şl lăcaşuri h• de cult din aşezări le gr t l cc a f l a l t• In zona de i n 
fluenţ ă grcco-elenistlcă. D es i gu r nu trebuie exagerată această influ e n ţ ă l a t•nn· JH•-am rl'fl• ri t
mai sus deo arece forma altarelor, ritualurllc cit şi o serie de motive ornamt• n l a lt• 1tlnl rl' c are
cel mai t i pl e este acela de di ago n a l e i nscrisc in pii tr at , ca la Popcştl, VIAdll'l'll�t·n. Zhnnkea şi
Fln ti n c ll' s i n t fără indoială a u t o h t o n e . O ri gi n a l este şi modul dc I m p r um u t al u nor motl\'c de
corative g re re ş t i de la mozaicurile p av i m e n t a re care, in m o d curent, lmpodnhrnu camera de
bale sau curtii<' i nteri oa re , p e n tr u d e co ra r e a u n o r a lt a re .
Ră m l m· p en t ru v iitor d e sta b i l i t cărui rult sau cărei ?.eltăţi erau cnnsnrrntr m on u m e n t rl e
de care ne-am ocupat mai in a i n te .
D upă H. Vulpe şi a l \il, a l t are l e de la P op eşt i . Poiana, Bucu reşti - 'l i bni \'od ă , V h1dkeascn
etc . pot fi p us e i n le gă tură c u cul tl'le solare�•. după D . P. D i m it rov . suprafc \elt• de h a l de la Seu
t hop n li s , mai ales c el e pid a t e cu şl'rpi. crau de st i nate ru ltul u i cas (' i� '; .
D acă adăugăm şi altarul din m o r m i n t u l de Ia F i n t ln e lc şi piesa de In Zl mnircn. a l un ci
a ces te a se ra p or t eaz ă şi Ia c u l tul rnorţilor47.
D e si g u r, toate observaţiile care au f o s t enun ţate mai sus n u pot avea, in to l a H L a te a lnr,
un caracter definitiv. Deocamdată, numărul tot mai mare de descoperiri de alt a re In aşezăr i l e
şi m or mi n t ele �cto-daclce ctt şi cele trac icc , de Ia sud d e Dunăre au p erm is realizarea unui m i c
,. co rp us " a l ace st ora cu co n cl u zi ile d e rigoare p ri v i n d u n mod cu totul nou de exe rclt arl' a i nflu e n
ţ e i c l v i l i z aţ il•i clenistice, de fadură s u p l• rioară , asupra c u ltu rii materiale şi spirituale a autohto
nilor In ce a de a do ua cp o ră a ficr u l u i .


LIN A S PECT DE L ' INFLIJ E "' C E H E L L i, :-o; I ST I QG E DANS LE MOND E Gf..T O - DACE

H

c s u m c

I . �s rrl'h e r r h c s nreht:· ologiques cn tr�p rh1·� d e > la deux l e me moltie du X IX siecle o n t
mi�ux ctablir le caractere d'!> rclation > c n t re Ia p :1 p u l a tl o n a u t o c h t o n e ge to - d a ce

permis de

�5 l dcm, A ş ?Zlirile g "lice din .H 'lnlenia, p. :J t ; p en tr u cultelc solare cf. Al. Vulpe,
Reprezentări u m a n e pe cupele gdie� de la Pop��ti, .W: ! V , 2, t . tfi, t953 , p . :1 1 8 ; M. Tur2u, op.
cit., p . 1 68 : vezi şi re c en zi n l u i M. Babl'ş din SC J \'.-1, 4, t . :JtJ, 1979, p. 646.

P. D im i t rov, op. cit., p. 208.
R ă m l .1e d� văzu t d tcă Intre n l t are l e d i n Iu t a rs ş i cele din lu t n � nr s, pictate, se
facţ vr!'o d eo se b i re m ai se m nific ativă l l•g t t ă de rit u al .
Deasemene a su bliniem că altarele dln lut n rs d e s c op e r i te pe terit oriul României slnt
u n itare d i n punct de vedere al or nam entaţiei, m .t i to lte fiind decorate cu p ă t r at e c.oncen
trice cu laturile p aral el e .
4 6 O.

47
va p u t e a
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et l e s Gn•1·s. On a pu et abl lr alnsl que des le \' f• siecle av. n . i, . les Grecs dlffusai ent leurs produits
pa r des rclations commerclalcs vers le s Geto-Daces amateurs de marchandlses de luxe, don
nant cn t' change d1•s prodults agricoles, des csclaves, du metal prccieux. 1\ l ais, en mcme temps,
lPs Grecs o n t aussi transmis d ' au t res elements de la clvilisation.

Cl' l t r apprccintion est fondee sur l a decouverte d'une mosaiqul' pnvementl'usP d ans la
colon i e doricnne de Callalis (1\langalia) dalcc, selon les an alo gi es avce les mosniques si m ila i res
de l'ile D <'los, nu tour de 100 av. n .e. I . a mosaique p avcm e nte us e qui faisait partie d'un monu
ment p lu s graiHl qui n'a pas pu Hre examine completement a ca u se des dcstructions m od e rn e s
Hait dt'l'or(• d1· trois cadrcs d e briques rougcs, u n motif de vagues d e schiste vcrt e t u n embleme
fait de fcuilil's mises en ev i dP n ct• par des bandes de plomb. I.a decoration de la mosaique d e
Callatls 1•st reprodulte dans une forme ru dim en t a ire sur un monument co ns i dtl re 1U re a Pop eş tl
Novad d:ms Ia Plaine de la \'ai H chi c dans u n i mportant Hablissement ge'lo�dace .
On rc trou v e aussi des motlfs orn e men t au x qui ra ppel lent la decoration d1•s mo s aiq ties pave
mPnteust·s hell(•nistlques su r d ' autres monuments, meme plus anciens. A Fin llnele - Z imnicea,
dans u m· d ' n u t rcs monuments, meme plus anciens. A Fintlnele - Zimnicea, dans une tombe,
au fond dl' la fosse funeraire sur une surface u n pcu surhaussec e st apparue une peln
ture formee d1• lrois carreaux con centriques, aux cotes p ar alleles e t des diagonales. La tombe
a etc dalel' dans la deuxieme moitle du fY• sie cle av.n.c. D e meme, dans une tombe a Zimn i ce a ,
du IV• siecle av. n . c ., on a aussi decouvert u n e plaque d ' argile decoree d ' un motif ineise repre
sentant des carreau x concentriques aux ctltcs p arall ele s et avee des diagonales qui la p artagent
cn quatre trlangles. On a falt d'aulres decouvertes i mportantes pour le theme que nous abor
dons a Se u thopoli s, en Bulgarie, dans l'ancienne c api t ale du roi lh raee Seuthes I I I, fondt'e a
la fin du IV• siecle av . n . e . el qui dura jusqu'a la fin du I I I• siecle av. n.c.

L a viile, profondement lnfluenct\e par l a clvilisatlon h ell cnistiqu e , avalt une eat t.lgorl e d e
monuments originaux peu re n contres chez les Grecs, de tradltion locale : des surfncl's d 'a rglle
crue, de forme rectangulalre ou carrce ayant au mllieu un ce rc le concave enfonct\. Quelques
unes de ces surfaces ctalent peln tes ou decorces avec des motlfs in d sc s reprt\senlant d e s ser
pents. On a t rou ve u n e p arel lle surface d'argile toujours cn B u l g arle , a M u m gllnr, dans u n e
tertre ; cette surface ctait decorce avec d e s ccrcles l'oneenlriques inclses. On a d e t·ou vert d e s
m on u mrnts pareils s u r le t erriloire de l a Houmanic , m a i s I l s dalenl d'unc epo que p l u s recente.
Nous rappelons ici une surface de forme carree a Bu carcst-l\lihai-Vodll decoree avee de s cadres
de carreaux co n c1m triq u es avec des Jignes paralleles lnclst\es. L 'habilntlon et ce lle su rfa ce . con
siderce par les auteurs des fouilles .. âlre" sont dalees au fer siecle av . n . c . - 1er siecle
av. n . e . plu s probaLiement n u fer s ie cl e av . n . e .

A Pope şti -- L eord e ni , dans une chaumiere du I I• - f er sie cle av. n . c . on a decou\·crt u n
âlre da ns la eroule brfllcc duquel ll y avait un decor in cisc forme de quadrilalaires d o n t Ies
coins s ' 1• n l re crolse n t. A Vlădiceasca ,dans un ctablissemcnt dnce de la Plaine de la
Valachie, dans une habitation de forml' rectangulaire, on a dCcouvert pln sie u rs âtres
parmi lesquels, un de forme
carrce Hait d C r orc de lignes incisces qui formcnt des
ca dres carrc1• doubles, ronePntriqucs, aux dltes p arallel es . J . ' cl a bl i ss rmcnt de \'lădiceasca at
le int son plus grand e panouis sem r n t en commrnc;ant avec la deuxicme moitic du ne si i• cl c nv.
n . i· . el j u sq u ' a Ia premiere moi tic du f er si e cle av . n . c . De mcme , dans le gran d Ctablissrmrnl
de Poian a - Tecuci en :\Ioldavie, on a dl-couvert dans une habilation plusieurs âtrcs drcorcs
de carrcaux c on cen l ri q ues aux cotes parallelcs datcs au I•r si e cle av . n . c .

L es analogies enlre les mosaiqucs pavlmenteuses greco-hellenistique e t particulicrement•
en trP celui de Callatis et la dccoration des soi-disanls âtres dccouverts dans Ies etablissemcnls
el Ies lombes thraces et geto-dacl's ont permis quelques concluslons. Ainsi, du point de vue c hron
logi q u c , les plus anciens soi-dlsants .. âtres" des HablissemPnls et des tombes geto - da c e s appar
aissent des l e 1\'0- I I• siecle av. n . t' . a Seuthopolis, l\lum gil ar, Fintlnele et Z i mn i c e a . U lteri
curPment ceux-ci se rl'lrouvent aussi au II et 1•• si e cle av. n . e . a Popeşti - Novacl, Popcşt i 
Leordeni, B u c u reşti-!VIihai \"odă, \'llldiceasca e t Poiana. I . 'ornamentation originale d e ces monu
men t s et Ia p l a c e qu ' elle occupe a l'interieur d e quelquPs construction considerees de culte nous
nous dCtermincnt a prCferer le tcrme "autel" a ce l u i d'âtre ". On a observe a Pop e şt i - N ovaci
l'influence frappanle des mo Saiques he llcni st l que s oii on peut retrouver sur un autel des motifs
formes de cadres carrces et des vagues. De meme, le decor aux cadres doubles avec les cotes
p ara llelt• s rencontrcs a Ia majorite des autels geto-daces peut etre considere d'influence greco
hellenistique. Ces dccouvertes d ' autels ornementes de motifs decoratifs grecs t emo i gn e n t le
falt que certains efements de !'aristocratie, du clerge et des eommers-ants autochtones connais
salent le monde grec chez lui. Des elements de clvllisatlon h e lle ni qu e ont ele asslmiles par ceux-
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ci et ut l l i se s. d'une maniere rudlmentaire ; dans notre cas, il s ' agi t de la dccoration des paviments
hel l cn i st i quc s grecs reprodulte su r les autcls d 'argile des habitats et des nccropoles geto-dacl's
qul peut C tre mise au moins hypothetiquement e n liaison avec ks c u ltes solain•s, de la malson
ou des morts.

1. ' l'X pllcation des fi gu re s
Fig.
1 Mangalia. Mosaique pun• m e n tcuse .
Fig. 2 :\langalla. l\losaique p a v c m ente use .
Fig.
3 :llangalla. IJelall concern ant la techniquc d ' usscmbler les tess i:res il l 'aide de s
bandl's de plomb.
Fig.
4 M an galia. Mosaiquc pav l' m en t c u s e . IJ e tail - e mbleme.
Fi g . 5 M an g al i a . Profil mosaiquc.
Fi g. 6 :llangalia. La cons t ru c t l on e x tcrieure de l a fontaine prl-s du pavi men t il mo s aiqu e.
Fig. 7 Mangalia. L a mcmc fontalnc vue du profil a l'l•xtcricur aprcs l e dec ap a ge de
la terre qul I ' e nt ourait .
Fig.
8 O l y n t hu s . M osaiq ue pavem('nteuse.
Fig. 9 Pella. Mosaique pav cmcn t c u sc .
F ig. 10 Delos, Skardhana. Mosaique de la "\laisun des Comcdiens".
Fi g . 1 1 Erctrla. !\losaiquc p av e mcn teuse .
Fig. 1 2 P op cş t l - 1\; o va ci . Autel geto-dacc.
F i g . 1 :1 Finllnel e . Autcl g e t o - d ace .
Fig. 14 Zi mn i ce a . Piecc de c u l te geto-dacc.
Fig. 15 Bucureşt i - Mihai Vodă. Autcl gct o - ll a ce .
Fig. 16 Popeşti - Lcordenl. Autcl geto - da c c .
Fig. 17 V lădlceasca. Autel geto- d ace .
Fig. 18 Poiana - Tecuci. Au tel gcto-dacc.
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TEZAURl"L DE LA 1\'IU NCELUL DE SUS ŞI UNELE PROBLE ME ALE
CIRCUlAŢIEI MONETARE ROMANE I N MOLDOVA
ŞE I\'A SA:t\ !E,

S ll . \' l l ' SA:t\ IE Ş I

1\l iHAl CO JOCAHl '

Satul l\luncclul de S u s (corn. ?.l ogoşeşti-Siret, j u d . Iaşi) lo<� al descoperirii u n u i tezaur de
vase romane neegalat ! n !'ă la noi prin frumuseţe, valoare i storică, şi mu zeografklJ.l precum şi
prin trei tezaurc monetare s-a impus atenţiei istoricilor antich i t il ! ilor est carpatice. ln momen
t u l p u b lld!.rii vas<•lor de ar�int romane era cunoscută ex i s t e n ! a şi componenţa unuia din cele
i-l te as upra altuia alcătuit dln 8 1 9 detrei tezaure monetare2 şi deveniseră publice citeva
elemc
·
·

u n vas fragmentar şi o flbulă3•
Tezaurul care face obieetul cercetării de faţă u l ti m ul Intri· cele recuperate la :\ l uncelul
de Sus a fost giisit In zona su d-vesticii a teritoriului satului dar sînt i nai pl! tin cunoscu t e condi

nari,

C:rcultul ştiinţific In loturi sm·<·eslve. Exeludem doar posibilitatea unui complex unic, mai ales
pentru că dispunem de ştiri l'xacte asupra circumstan ţelor şi locului găsirii ce lui mai mic dintre
ţiile reale ale descoperirii.

C<·'e 4 tezaure posibil să fi fost In fapt douil. S(\u·trci; cnre au ajuns însă I n

cele 3 tezaure eare conţin şl monede.
Tezaurul prezentat este akătuit din 667 monede şi trei fragmente (o parte dln gură, un
segment de toartă ş i f u n d u l vasului) dintr-o oenoclroe (cană-urcior) de I.Jronz. Cana ore gura de
6 cm, cu buza răsfrintă şi intoarsii aproape vertical in formă de pilnie (Pl . 1 / 1 ). Fragmentul de
toartă (8,2 cm) in formil. de picior uman dcscu lţ (Pl . l /2) aparţine u n u i tip de an se care pot fi re
găsite doar la anumite căni cu o toartă, caracterizate prin zvelteţea formei. L a aceste vase toarta,
unghiu lară la partea superioară, este prinsă la buzd şi pe mijlocul vasului, la punctul diame

trului maxim4 (Pl. 1 /4,5). La fel ca la cele mai multe vase turnate din bronz fundu l (d. 7.5 cm)
concav prezintă acclaş grup de cercuri concentrice In relief (Pl. 1/:i). Cele mai tirzii monede din
tezaur sint de la �!arcus Aurellus ş i vasu l arc cele mai multe analogii intre descoperirile din se
colul

al

I I-lea

e . n.

Structura te:aumlu i .

Cele 1 :� monede, adică 1, 95 % sint din epol'a npublil'anii eşlllonate

pe o perioadă cuprinsă intre 1 50/120 i . e . n . (:\1. Atlius Saranus) şi anul 4 6 i . c . n . C n n u niăr lnsem
nat - 1 4 1 monedc, adică 2 1 , 1 4 % sint din timpul consulatului lui Marcus Antonius (:�2 - :J l î.e.n .).

Urmează u n hiatus plnă la Nero şi rare monede plnă la cele 67 ( 1 9, 95 %) din timpul lui Ycspasi_

1 V.
XX I I ,

ş i Ioan .Mitrca, Carpica, X, 1 97 8 , p. 163 - 177 ; i dcm. D acia,
1978, p.
.
2 Semnalat de B. Mltrea, Dacia, N S, V I I I , 1 964, p. 38 1 , tezauru l va fi publicat de :\!aria
Chiţescu şi Şeiva Sanie In Studii ş i cercetări de numismatlcă, V I I I.

N S,

l\lihăilcscu-Birliba

3 Informaţie de la colegul N. N. Puşcaşu.
4 A. RadnOti, Die rămischen Bronzegefiisse von Pannon ien, Leipzig 1 938, p. 1 6 7 - 1 68,
pl. X IV/2, XLVI /t ; M. H . P. Boersted, The Bronze /Jcssels in the Ryjksmu:eum G. M. 1\. am
a i Ni}megen, Nijmegcn 1956, p . 82, pl. X l l f 288. ş i 290, A. B. Raev, B R GK, 58 , 1 977, I I I, p .
.62 1 , pl. 1 9/ 1 -
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Întregiri posibile

(4-5).
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-

251

SU<S

8

Monede hibride ( 1 = 3 84, 2 = 263, 3 = 383, 4 = 268, 5 = 1 77, 6 = 5S.i, 7 = 609)
şi moneda imitaţie "barbară" (8 = 609).
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a n u s . numărul lor fiind din nou Important dc Ia Trai anus, cu 105 pit•se tu :\farcus Aurellus- pe
rio a d ă dirda aparţin 1 5.';-1 % din monedcle tezaurului.
Tezaure cu structuri asemănăto�, adlrii. avind In romponen !ă denarl republicani şi
i mpt·rl_all şi ca ultime monede In timpul lut 1\larcus Aurellus au mai fost gllslte pe teritoriul actual
·
·
a l :\loldovel sau la est de Carpaţi in general6•

Prin prezenţa a I II monede de la 1\-lll,i'e Antonlu, ·a altor 2 1 1 cxl'mplare de la acelaşi trlumvlr
In lczaurul care urmează să-I publicăm, p�cum şi a unul număr insrmnat in cuprlllsul _tezaurulu l
l'U !1 1 9 denari Munct'lul de Sus devine localit:ih>a cu t•d mul nu meroşi dennri din pl'rloada' amintită.
I n ultimii an1. fm•rărl datorati' Mariei Chlţescu5, lui D. Protase7 şi ludlthcl Wlnkler'l au Incercat
�ă slablleasrii In ce mAsurii răspindlrca pe terltor lui D aclci n monedl'lor din vremea lui 1\larc
Antoniu, care au insemnrlc legiunilor contribuie Ia localizarea n·şcdlnţt'l sau terltmJu lui �;unoscu
tcl ciipell•nii gctke Dicomes In sud-estul Translivanit•l şi cl'ntrul 1\loldovel, (Ipoteza ava,n sată
de n·grt•tatul !'; . Gostar) sau In Cîmpia Munteană. Numărul mare a acestor monede era· explicat
prin rl'l'Ompensa acordată de t•unoscutul trlumvlr lui D icoml's In schlmbul- promlslunll unul
ajut or militar Impotriva lui Octavianus.
Prezenţa masivă o monedelor din, anii 32 - 31 l.e.n . , şi ncccptarca unor posibile aeumu·
lărl succesive, ar lndreptil.ţi lndlcarea JoeliUUţll din care provin aceste lnsemnate d\!scoperiri
ca pnslbll Joc de reşedinţA al lui D i comes sau spaţiu al unui teritoriu ce-I era subordonat. Faptul
di. monedeJe sint parte a unui tezaur mixt este printre elementele core ne determină să nu su 
gerăm o astfel de soluţie şi să considerăm cii problema amintită rămîne In continuare deschisă
I n act'st tezaur, mixt, t•are conţine denarl republicani şi Imperiali precum şi obiecte

:

1 J monede, adit'ă 1 ,95 % sint din t'poca republicană, eşalonatc pc o perioadă cuprinsă Intre anii
150/121,) l . e. n . , cea mal veche moncdi\ de Ia M. Atllus Saronus şi anul 46 i . e.n . ; un .numAr de
1 4 1 monede adică 2 1. .2-1 % sint din timpul lui Mareus An tonius (32 - 3 1 l.e � n . ) ; unneazil un
hlatus plnă la Nero şi rare mont'de pinii. la flavlenl din perioada cărora aparţin 16� 34 % din
monedele tezaurului. Perioada celei mal lnsemnate acumulări 4!1, 32 % datează din epoca î'ra

i anus :_ Antonlnus Plus. I n sfîrşi t ultimele monede apar\ In anilor domniei lui Marcus Aurellus.
_
Greutatea monedelor. Se constati!. ci!. ct'l mal mulţi denari st• lnst·rlu In limitele considerate
normale (2,90- 3,41 g). Aşa cum se poate obst,rv a din datele cuprinse In Tabelul nr• .1, cele mal
mulh• monede cu greutatea subnormalil. (8) sint de la l\larcus Antonlus şi cea mal uşoară monedă
(2,·12 g) aparţine aceluiaşi grup. Totuşi trebuie remarcat că din aceiaşi perioadă 12 au greulatea
pt•ste 3,41 g. I n perioada moxlmel acumulAri şi a lui :\!arcus Aurellus numll.rul denarllor su
praponderaU este cel mal ridicat (lOG). Cea măi grea monedă (5,55 g) este denarul cu chipul
Faus.Unel a I I-a,
Starea de t;t�nserllare a majorităţii pieselor este bună, procen tul cel mal ridicat de monede
cu u�ură mal pronunţată fiind intre piesele republicane şi de la Marcus Antonlus.
Tezaurul a putut fi rodul unor acumulAri succesive cu cele citeva etii.pe principale a
mintite m al sus, sau a ajuns in spaţiul moldav tn·ră in anii domniei lui Marcus Aurellus, foarte
plauzibil, en•ntuol şi in ultimele decenii ale sec. I I e . n . I n acest din urmă caz, monedelc repu
blicane mai alt•s grupul insemnat d_e denarl de la Mareus Antonlus cu Insignele legiunilor, ar
fi fost plasaţi in rt'laţllle eu cel din "Barbarlcum" pentru gradul sporit de uzură şi greutatea
lor t•eva mal mică.

·

'

Corelarea etapelor tezaurlzărll cu momente din relaţiile daeo-romanc ; argumentarea
continuităţii Jocuirli dacice şi prin stru ctura unor tezaure ; Invocarea evenimentelor care au pu
tut determina lngroparca unor tezaure sint citeva din aspectele care nu pot fi anulate doar prin
consideraţiile asupra situaţiei financiare a Imperiului. Absolutlzarea acestei dependenţe ar
trebui conformată şi prin uniformitatea "numărului de motwde pe ani domnle" In toate tezau
rclc care se incheie cu acelaşi lmpărat deseoperltc In interiorul şi dincolo de graniţele Imprrlulul
şi de analiza circulaţiei monetare din diferite oraşe romane.
Evenimentele din ultimii ani al domniei lui :\!arcus Aurelius şi primii ani ai
domniei lui Commodus, unele acţiuni desfăşurate şi In spaţiul nord-est carpatic ar justifica
atmosfera de nesiguranţ ă In care se lncearcă de regulă asigurarea averilor individuale şi colec
tive•.
V.

:\lihăilcscu-Birllba, Dacia,

6 M . Chiţescu, SC lV, 19, 196!1,
7 D. Protase, SCIV, 21, 1970,
8 1 . Winkler, SC IV, 22, 197 1 .
1 B. :\Utrea, SC I V , 7, 1956, p.

N S, X l I I , 1979, p. 320.
p. 655 ; idem, Dacia, N S, XV I I I , 1974.
p. 145 - 152.
p. 9 7 - 105.
161 şi urm .
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Graficul frecvenţei anuale a monedelor din tezaur.

1\·l onedele din tl'znur se repartlzca:ali cronologic astfel : 10

1. M. A tlius S aranus, D : 19 mm, G : 3,18 g, C : foarte bună, anul : 155/120 i.e.n., Syden
ham, 398 b ;
2. L. Saufeius, D : 17 m m, G : 3,34 g, C : mediocrA, anul : 155/ 1 20 l . c . n . , Sydenham,
384 ;
3. Jdem , D : 16,5 mm, G : 3,31 g, C : p roast ă ;
4 . C. Cassius, D : 17 mm, G : 3,31 g, C : foarte bunii, anul : 1 1 !.1/ 1 1 0 ; Sydenham, 502 ;
5. Q. Titius, D : 17 m m ; G : 3,14 g, C : bună, anul 88 i.e.n. , Sydenham, 691 ;
6. L. Rubrius Dossenus, D : 16 mm, G : 3,38 g, anul 87/86 l . c . n . , C : bună, Sydenham,
706 ;

784 ;
909 ;

7.

L.

Lucrelius Trio, D : 18 mm, G : 3,18 g, C : medlocrit, anul 74 l.e.n., Sydenham,

a. Q. Pompeius Rufu s, D

:

10 mm, G : 3,02 g, C : proastă, anul 59 l.e.n., Sydenham,

1° Pentru determinarea monedelor au fost consultate următoal'e!e cataloage : E.A. Syden
bam, The Coinage of lhe Roman Repub/ic, Londra 1952 ; H. Mattingly şi E. A. Sydenham,

The Rom an Imperial Coinage, 1- I l l, Londra 1930 ; P. L. Strack, �nlersuchungen
rlim ischen Reichspriigung des z weilen Jahrhundert, 1 - I l l, Stuttgart 1 93 1 - 1 936.
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6

9. M. Acm i/ius Sca11rus şi J>. P/autius ll!lfl.HleUs, D : 16 mm, G : 3 , 33 g, C : foartl' bună,

Sydcnham 9 12 ;
10. jl-Jan/ius Acilius Glabrio, D :

Sydenham, 922 ;

19 mm,

G : 2 ,73 g ;

C : proastă,

anul

50

l.e.n.,

1 1 . Decimus Poslumius Albinus Bruti f . , D : 18 mm, G : 2,95 g, C : mediocră, anul 49/
48 l.e.n., 5ydcnham 942;
12. L. llosti/ius Saserna, D : 18 mm, G : 3 , 03 g , C : ml'diocră, anul 18 l.e.n.,
Sydcnham, 95 1 ;
1 3 . Manius Cordius Ru/lls, D : 18,5 mm, G : 3, 55 g, C : bună, anul 1C. l . e.n., Sydcn
bam , · 976 ;
l'vlarms A n loni11s, anii :12 - 3 1 . i.('.n.
1 4 . D : 18 mm, G : :1,27 g, C : bună, Sydcnham 1 2 1 6 ;
1 5. D : 1 8 mm, G : 3,37 g, C : m('dlo eră. Syd('nharn 1 2 1 6 ;
1 6. D : 1 7, 5 mm, G : 3 , 1 7 g, C : medio erii, Sydenham 1 216 ;
1 7. D : 17,5 mrn, G : 3 , 32 g, C : bună, Sydl·nharn 1 216 ;
1 8 . D : 1 8 mm, D : 2,88 g. C : mediocră, Sydcnham 1 2 1 7 ;
1 9. D : 1 6,5 mm, G : 2 ,4 2 g, C : proastă, Sydenham 1 2 1 7 ;
20. D : 1 6, 5 mm, G : 3, 1 2 g, C : proastă, Sydenham 1 2 1 7 ;
2 1 . D : 1 7.5 mm, G : 3,20 g, C : bună, Sydcnham 1 2 1 9 ;
22. D : 19 mm, G : 3,20 g, C : bună, Sydenham 1 2 1 9 ;
23. n : 18 mm, G : 2.65 g, C : bună, Sydenham 1 22:1 ;
24. D : 1 7 , !1 mrn , G : 3 , 1 0 g, C : mediocră. Sydenham 1 223 ;
25. D : 1 7 , 5 mm, G : 3,1 5 g, C : proastă, Sydenham 1 22:1 ;
26. D : 1 6,5 mm, G : 3,22 g, C : mediocră, Sydenham, 1 224 ;
27. n : 17 mm, G : 2 , 97 g, C : proastă, SydPnham, 1 224 :
28. I > : 18,5 mm, G : 3,42 g, C : proastă, Sydcnham 1 224 ;
29. D : 1 7,!1 mm, G : :1.22 Jt, C : bună, Sydl'nham 1 22ii :
:JO. D : 1 9,5 mm, G : :l,:lll g, C : bună, Sydcnham 1 226 ;
3 t . D : 1 9 mm, G : :�.40 g, C : bună, SydPnham 1 22!1 :
32. 1> : 1 9 mm, G : 3.22 g, C : bună, SydPnhmn, 1 22!1 ;
:1:1. D : 1 8 mm, G : 3,25 g, C : bună, Sydcnham 1 230 ;
34 . 1 > : 18 mm, G : 3,0 1 g, C : medloaă. Sycll'nhmn 1 230 ;
35. D : 1!1 mm, (', : : 1, 2 7 g, C : bună, Sydcnham 1 2:10 ;
36. D : 1 6 mm. G : 3,2:1 g, C : mPdim·ră, SydPnham 1 230 :
37. D : 21 mm, G : 3,15 mm. C : ml•dioaă, Sydenham 1 2:12 a ;
38. D : 18 mm, G : 3 , 08 !-(, C : bună, Sydenham 1 232 a ;
39. D : 18,5 mm, G : 2, !15 g, C : mediocră, Sydenham 1 232 a ;
40. D : 19,5 mm, G : :1, 1 0 g, C : proastă, Sydcnham 1 2 32 a ;
4 1 . D : 17,5 mm, G : :1,52 g, C : proastă, Sydl'nham 1 234 ;
-12. D : 17 mm, G : :1,08 g, C : proastă. S�· denham 1 235 ;
43. D : 17 mm, G : 3,25 g, C : proastă, Sydcnham 1 2:15 ;
44. D : 18 mm, G : 3,22 g, C : mediocră, Sydcnham 1 236 ;
45. I > : 18 mm, G : :1 , 1 7 g, C : bun1i.. Sydcnham 1 2·12 :
46. 1> : 17,5 mm, G : 2 , 77 g, C : mediocră, Sydenham, 1 243 ;
4 7 . ] ) : 17.5 mm, G : 2,47 g, C : proastă, Sydenham 1 243 :
48. I> : 1 i mm, G : 3, 2 7 g, C : mediocră, Sydenham 1 243 ;
49. I> : 18 mm, G : 3,4 2 g, C : bună, Sydl'nham 1 243 ;
50. D : 16,5 mm, G : 3,48 g, C : mediocră, Sydenham 1 243 ;
5 1 . D : 1 7, 5 mm, G : 3 , 38 g, C : bună, Sydenham 1 243 ;
52. D : 18 mm, G : 3 , 12 g, C : proastă, Sydenham 1 243 ;
53. D : 17,5 mm, G : 3 , 02 g, C : mediocră, Sydenham 1 2 13 ;
54 . n : 1 8 mm, G : �.28 g, C : ml'diocri'i., Sydcnham, 1 245 ;
55 . D : 1 8 m m. G : 3,55 g, C : bună. Sydenham 1 246 ;
56. 1> : 1 6, 5 mm, G : 3,45 g, C : mediocră, Sydenham 1 2-1 6 ;
5/. ( ) : l i mm, G : :1 , 5 8 g, C : bună, Sydcnham 1 2 1 6 ;
:',8. n : 1 !1 m m . ( i : � . 10 , C : mediocră, Sydcnham, 1 216 ;
5 !1 . D : 1 7 mm, G : 3, 1 7 g, C : proast ă ; Sydenham 1 217 ;
60. D : 1 7 . 5 mm, G : 3.27 g, C : proastă, Sydenham 1 21 7 ;
6 1 . D : 17 mm, G : 3,22 g, C : proastă, Sydcnham 1 220 ;
G2. D : 18 mm, G : 3, 0 7 g, C : proastă, Sydenham 1 22 1 :
6:1. D : 16 mm, G : 3,00 g, C : proastă, Sydcnham 1 223 ;
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64. D : 18 m m , G : 3,20 g,
65. D : 17 mm, G : 3,68 g,

C : proastă, Sydcnham, 1
C · mediocră, Sydcnham,
C : proastă, Sydcnham 1

255

229 ;
1 235 ;

66. D : 17 mm, G : 3 , 4 3 g,
235 ;
67. D : 17 mm, G : 3 , 1 7 g, C : medloeră, Sydenham 1 2 3 1 ;
68. D : 18 mm, G : 3 , 1 0 g, C : proastă, Sydenham 1 252 ;
6 9 - 1 53. �tom·dele sint foarte uzate şi vom da numai dlaml·trul şi J!rrutatra lor : 17 mm•
3,30 g ; 17 , 5 mm, 3,58 g ; 1 9 mm, 3,40 g ; 1 6,5 mm, 2,93 g ; H!,5 m m , :-1, 1 2 g ; 1 7,5 mm. 2,62 g ;
1 6 mm, :1,:12 g ; 1 7 m m , 3,·10 g ; 1 7 m m , 3,02 g ; 17, 5 mm, 3,25 g ; 1 8 mm, 3,22 g ; 17,5 m m,
2,98g ; 19 m m , 2,85 g ; 17 m m , 2 ,95 g ; 1 5 , 5 mm, 3 , 1 8 g ; 1 6,5 m m , 2 . 97 g ; 1 5, 5 mm, 3,32 g ;
1 6 mm, 3,10 g ; 1 7,5 mm, :1,05 g ; 1 6,5 m m , :-1.08 g ; 1 8 mm, 2,72 g ; 1 7 mm, :J, 1 5 g ; 1 9 mm, 2,87
g ; 1 8 mm, 2,85 g ; 1 7,5 mm, 2,87 g ; 17,5 mm, 3,07 g ; 1 8 mm, 2,98 g ; 18 mm, 3 , 1 5 g ; 15,5 mm,
2 , 90 g ; 1 9 mm, :-1,48 g ; 17 mm, 3,02 g ; 18.5 mm, 2 . 82 g ; 18,5 mm, 3 , 08 g ; 1 7,5 mm, 2,90 g ;
1 8 mm, 3 , 1 8 g ; 1 6 , 5 mrn, 3 , 10 g ; 1 8 mm, 3,00 g ; 1 8 , 5 mm, :1,:15 g ; 1 5 mm, 2,98 g ; 1 7 .5 mm,
3,20 g ; 1 9 mm, 3, 1 5 g ; 1 8 mm, 3 , 28 g ; 17,5 mm, 2,72 g ; 1 9 m m , 3,35 g ; 1 7,5 mm, 3 ,3 5 g ; 1 8 m m,
3,32 g ; 18 mm, :J,68 g ; 1 7 m m , :1, 1 0 g ; 1 7 ,5 nun, 3,20 g ; 17 mm, 2.8:3 g ; 17 mm, :J, 1 5 g ; 1 8 m m ,
3, 10 g ; 1 7 m m , :-1,22 g ; 1 7 m m , 2,42 g ; 1 6 mm. :-1, 1 5 g ; 16,5 m m . :-1. 1 8 g ; 1 8 mm, :1, 1 7 g ; 1 6.5 m m ,
2 , 98 g ; 1 7 mm, 3 , 1 7 g ; 1 6 , 5 m m , 3,20 g ; 1 6 , 5 mm, :1,20 g ; 1 7,5 mm, 2 , 0 2 g ; 1 6 m m , 2,50 g ;
1 6 mm, 3,35 g ; 18 mm, 3,00 g ; 17,5 m m , 2,80 g ; 17 mm, :-1, 15 g ; 1 8 mm, 3,08 g ; 1 7 mm, 3.02 g ;
17,5 mm, 2,98 g ; 1 7,5 mm. :-1,30 g ; 1 6 mm, 3,25 g ; 1 6,5 m m, :1,00 g ; 1 7 mm, 3,20 g ; 1 9 mm,
3 ,08 g ; 1 7 , 5 mm, :-1,04 g ; 1 9,5 mm, 3,08 g ; 1 8 mm, :1, 1 2 g ; 18,5 mm, 2 .8 5 g ; 1 7 ,5 m m , 3,00 g ;
1 9 , 5 mm, 3 , 1 7 g ; 1 8 mm, 3 , 1 5 g ; 1 7 m m , 3, 1 :1 g ; 1 7 mm, :-1, 1 8 g ; 1 7 mm, 2,77 g ;
1 54 .
1 55.
156.
157.
1 511 .
159.
1 60 .

.Vero, D : 1 9 mm, G : :1,23 g ; C : bună, anul 6:-1/68 ; H IC, l, 52 ;
Ga/ba, D : 18 mm, G : 3,01 g ; C : bună ; anul 68/69. H IC . l, 22 ;
ldem, D : 18 mm, G : 3,:Jt g , C : fo arte bunii, anul 68/69, H IC, l, 4 ;
Olho, n : 17 m m , G : 3,20 g, C : fo art e bunii, anul 69, H IC. l, 1 2 ;
Vilellius, D : 18 mm, G : :1 , 01 g, C : foarte bună, anul 69, R IC, 1, 1 8 ;
I de m , D : 20 mm, G: 3,28 g, C : foarte bună, anul 60. R IC, 1, 20 ;
I de m , D : 1 7 mm, G : 3 . ·1 2 g, C : bună, anul 69, R IC, l, 2·1 ;

l'espasianus :

1 6 1 . D : 1 9 m m , G : :J,23 g, C : foarte lmnă, anul 69/7 1 , H IC, l i , 4 ;
1 62. D : 18,5 mm, G : 3,00 g, C : mediocră, anul 69/71, H IC, I I, 7 ;
1 63 . )) : 11! mm, G : :-1,23 g, C : foarte bună, anul 69/7 1 , H IC, I l , 8 ;
1 64 - 1 73 : anii 69/7 1 , H. IC, I I , 10 : 1 8 mm, :1, 1 5 g ; 1 8 m m , :1, 1 0 g ; 1 8 mm, :1,32 g : Hl,5
m m , 3,20 g ; 1 8 nun, :1, 1 6 g ; 18,5 mm, :1, 1 4 g ; 1 8 mm, :1, 16 g ; 1 8 , 5 mm, :1 ,06 g ; 1 7,5 mm, :-1,33 g ;
17 m m , :3,08 g ;
1 74 - 1 7 6 : anii 69/7 1 , R IC, I l, 1 5 ; 1 8, 5 mm, 3,65 g ; 1 7 mm, 3,:1 6 g ; 1 7 mm, 2,97 g ;
1 77. ]) : 18 m m , G : 3,22 g ; C : bună ;
1 78. )) : 18 mm, G : :-1,40 g, C : bună, anul 70/ 72 , H. IC, IJ, 36 ;
179. D : 1 7,5 mm, G : :3,35 g ; C : bună, anii 70/72, H IC, I I , 37 ;
180. D : 1 7 m m , G : 3,1 1 g, C : bună, anii ';0f72, H IC, I l , 39 ;
18 1 - 1 8 ·1 : anii 72/73, H IC, I I, 4 2 - 1 9 mm, :-1, 1 5 g ; 17 mm, ::,04 g ; 1 6,5 mm, 3,21 g ;
1 6 mm, 3 , 1 9 g ;
1 85. J) : 18 mm, G : 2, 97 g, C : bună, anii i2/73, R IC, I I . 45 ;
1 86. D : 19 m m, G : :3,02 g, C : mediocru, an ii 72/73, H IC, I I, -1 8 ;
187. D : 1 9 nun, D : :-1, 1 1 g, C : bună, anii ":2/7:3, H IC, I l , 50 ;
188. J ) : 1 9 mm, G : 3 , 1 6 g, C : bună, anul 73, H IC, I l , 57 ;
189. D : 20,5 m m , G : 3 , 1 7 g, C : bună, an u l n, H IC, I l , 58 ;
1 90 - 1 91 : anul 7:3, H IC, I I , 65 - 1 9 mm, :J,2:1 g ; 20 mm, :-1.00 g ;
1 92 - 1 94 : anul 73, R IC, I l, 67 - 1 9 mm, 3 , 2 7 g ; 1 9 mm, 3, 1 5 g ; 1 8 mm, 3,04 g ;
195. D : 1 9 mm, G : 3 , 1 9 g, C : bună, anul 74, R IC, I l , 75 ;
1 96 - 202: C : foarte bună, anul 74, R IC, I l, 77 - 18 mm, 3,:!4 g ; 18 , 5 mm, 3,22 g ; 19 mm,
3,19 g ; 19,5 mm, 3,2 1 g ; 20,5 mm, 3,15 g ; 19 mm, 3, 14 g ; 18,2 mm, 3,09 g ;
203. D : 1 8,5 mm, G : 3 ,05 g , C : bună, anul 76, H I C, I I, 100 ;
204. D : 1 9 mm, G : 3,03 g,

C:

bună, anul 76,

R IC, I I,

101 ;

205. D : 1 7 mm, G : 3 , 1 3 g, C : foarte bună, anii 77/78, JUC, I I, 104 ;
206. D : 1 9,5 mm, G : 3,42 g, C : bună, ani i 77/78, R IC, I I , 107 ;
207. D : 18 mm, G : :1 , 1 8 g, anii 77/78, R IC , Il, 1 08 ; C : bună ;
208. D : 20 m m , G : 3, 73 g, C : foarte bună, anii 77/78, R IC, I I , 1 1 0 ;
209. D : 18,2 mm, G : 3,23 g, C : foarte bună, anul 79, R IC, I I, 1 18 ;
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2 1 0 - 2 1 4 : 1 9 m m . :l .28 g, fo art e bună ; 20 mm, 3,07 g, C. : mt•diocrLi ; 19 m m , :J,0:3 g ,
; 1 9 m m , :l, 1 0 g, bun il. ; 1 7 m m , 3,04 g, m ed io cru - anii 75/79, H IC, I I, 1 2 1 (nedatate) ;
2 1 5 - 2 1 8 : 18.2 m m , 3,24 g, foarte bună ; 18 mm, 3,46 g, foarte bună ; 17,5 mm, 3,22 g,
foarte bună ; 17 mm, 3, 1 5 g, me d i o aă, anii 78/79, R IC., I I . 1:l l ( n e d a ta te) ;
2 1 9 - 220: 17 m m , 2, 99 g, b u n ii ; 17 mm, 3,22 g, bună, anii 75/7<J, R IC., I l, 1:17 ( ne data te) ;

bun ă

V espasianus : T ilus

22 1 .
222.
223.
224 .

D : 1 <J mm, G : 3 , 08 g, C : foa rte bună, anii 7 1 /72, H IC . I I , 1 60 ;
D : 1 9,5 m m , G : 3,30 g, C : foarte bună, anul 74 . H IC, I l , 180 ;
D : H i . 5 m m . G : :l, 1 7 g, C : foarte bună, anii 77/78, R IC, 1 1 , 1 <J5 ;
D : 18 mm, (; : 3 , 1 7 g, C : foarte bună, anii 77/i8, R IC, I I , 2 1 8-.J.n cdatatc) ;
"

Vcspas ianus : Dom itianus
225. D : 20 m m , G : :l,2 8 g , C : bună, anul 7:1, R IC, I I , 232 ;
226. D : 20.5 nun , G : 3 . 1 8 g, C : foarte bună, anul 76, R IC, I I , 2:ls ;
227. D : 1 <J m m , G : :l.25 g, C. : foarte bună, anul 79, H IC. 1 1 . 2 !:l ;
T ilus

'

228. O : 1 9 mm, G : 2,48 g, C : foarte bună, a n u l 80, H IC. I l , 22 a ;
229. D : 1 8 m m , G : 3,32 g, C : foarte bună, anul 80, H IC, I l , 22 a ;

T ilus : Dom ilianus

230. D : 1 7 , 5 mm, G : 3,30 g, C : fo art e bună, anul 80, R IC, I l, ·18 - 5 1 v ar. (JJ iner11a,
tip n r . 4 1 ) ;

Titus : Iulia Titia

23 1 . D : 1 9, 5 mm, G : 3,16 g, C : foarte bună, R re, I I , 56 (nedatate) ;

T i tus : D ivus Vespas ianus

232. D : 20 mm, G : 3,39 g, C : f oart e bună, anii 80/8 1 , H IC . I I, 59 ;
233. D : 18 nun, G : 3,26 g, C : bună, anii 80/81, R IC, I I, 5!J ,· ar . ( Jlarlr ) ;

Dom iti Wlll S

234 . D : 1 8 m m , G : :J,28 g, C : bună, anul 8 1 , R IC, I l, 1 ;
2:35. D · 1 8 mm, G : 3,20 g, C : foarte bună, anul 81 , R IC . I l , 1 7 ;
236 - 237 : D : 1 8 , 5 m m , G : 3,27 g ; D : 17,5 m m , G : 2,57 g, C : f o ar t e b u n ă, anul 81,
R rC, I I,
18 ;
238. D : 18,7 m m , G : :1,38 g, C : foarte bună, anul 8 1 , R rC, I l , 22 ;
239. O : 1 9 ,5 m m , (; : 3,46 g, C : foarte bună, anul 85, H IC, I l, 76 ;
240. D : 20..2 m m , G : 3,55 g, C : fo a rt e bună, anul 86, R IC, I l , 85 ;
2·t 1 . O : 20,2 mm , G : :l,:l:l g, C. : foarte bună, anul 86, R IC, I l , 95 ;
242. D : 1 9 mm, G : :3, 1 5 g, C : foarte bună, anul 88, R IC , I l , 109 ;
243. D : 20 mm, G : :J,:l5 g, C : fo arte bună, anul 88, R IC, I I, 106 ;
2-1 4 . D : 1 R mm, G : 3,32 g, C : foarte bună, anul 88, R rC, I I , 1 07 ;
245. D : 20 m m , (; : 3.2:1 g, C : fom·te bună, anii 88/89, R IC, l i. 1:H ;
24f> - · 2·l7 : D : 1 8 , 5 m m , (; : :1,·15 g ; D : 1 9 mm, G : 3,,15 g, C : foarte bună, anii 88/89
H IC, 1 l , 1 :i/ ;
2·18 - 2 1!!: J ) : 18 mm, G : 2.88 g, C : foarte b u n ă ; D : 1 9 mm, G : 3,35 g, C : foarte bună,
:; n i i 8R/8<J, R re, I l , 1 3 9 ;
250. D : 1 1!.5 m m , G : 3,32 g, C : foarte bunii, anul 90, R IC , I l, 1 48 ;
251 - 252: D : 20 m m , G : 3 , 1 7 g ; D : 1 9,3 m m , G : 3,45 g, C : foarte bună, anii 90/91,
R IC, I l , 1 53 ;
25:'!. D : 1 9 m m , G : 3,42 g, C : foarte bună, anul 9 1 , R IC, I I , 157 ;
254 . n : 1 8,5 mm, G : 2,70 g, C : fo arte bună, anul 92, R IC, I I , 162 ;
255. D : 1 R. 5 mm, G : :J,60 g, C : foarte bună, anul 92, R IC, I l , 1 66 ;
256 - 2'>8: 1 > : 1 9, mm, G : 3,28 g ; D : 1 7,8 mm , G : 3,28 g ; D : 19 m m , G : 3,43 g ; C :
foarte b u nii, anul 92, R·IC, I I , 1 67 ;
2'l9. D : 1 !J mm. G : :1 . :17 g, C : foarte bună, anii 92/93, R IC , l i , 171 ;
260 - 26:2: 1 > : 1 9 mm, G : 3,50 g ; D : 1 8 ,5 m m , G : 3,40 g ; D : 19 mm, G : 3,30 g, C :
foarte bună, anii 92/93, H IC, 1 1, 173 ;
263. D 18 m m , G : :1,20 g, C : foarte bună ;
264. D 19,5 mm, G : 3,50 g, C : foarte bună, anii 93/94, R IC, I l, 177 ;
265. D 1 8 ,5 mm, G : 2,98 g, C : foarte bună, anul 95, R IC, I l , 186 ;
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266 - 267: D : 18 mm, G : 3,38 g
R IC, I l, 190 ;
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D : 1 9 mm, G

:

257

3,45 g, C : foarte bună, anii 95/96,

268. D : 19 mm, G : :1.20 g, C : bună, rebătută ;
269. D : 19 mm, G : 3,28 g, C : foarte bună, anul 95, H IC, I l, 189 ;
NeriJa
265. D : 18,7 mm, G : 3,43 g, C : foarte bunii, anul 96, R IC, I I, 2 ;
266. D : 19 mm, G : 3,68 g, C : foarte bună, anul 96, R IC, I l , 3 ;
267. D : 17,2 mm, G : 3,38 g, C : foarte bună, anul 97, R IC, I l, 13 ;
268. D : 18 mm, G : 3,33 g, C : foarte bună, anul 97, R IC, I l, 1 6 ;
269. D : 18,2 mm, G : 3,33 g, C : bund, anul 97, H IC, I I, 1 7 ;
270. D : 18 mm, G : 3,42 g, C : foarte bun ii, anul 97, H IC, I l, 24 ;
271. D : 17,8 mm, G : 3,38 g, C : foarte bună, anul !J7, H IC, I I , 27 ;
272. D : 18,2 mm, G : 3,33 g, C : foarte bună, anul !J7, H IC, I l, 31 ;
273 - 274: D : 18,5 mm, G : 3 , 1 5 g ; D : 19 mm, G : 3,G::i g, C : foarte bună, anul !J7, R IC,
(AV ) ;

RIC, Il, 33

Trai anus
280 - 28 1 : D : 18,7 mm, G : 3,50 g, C : foarte bună ; D : 18 mm, G : 3,08 g, C : bună ;
anii 98/99, R IC, I I, 6 ;
282. D : 1 9,7 mm, G : 3,30 g, C : bună, anii 98/99, R IC, I l, 5 ;
283. D : 20,8 mm, G : 3,35 g, C : bună, R IC, 1 1, 9 ;
284. D : 18,5 mm, G : 3,17 g, C : foarte bună, anii 98/!l!l, R IC, I l, 12 ;
285. D : 1 9 mm, G : 3,30 g, C : foarte bună, anii 98/99, R IC, I l, 17 ;
286. D : 18,8 mm, G : 3,03 g, C : foarte bună, anii 98/99, R IC, I l, 22 ;
287. D : 17 mm, G : 3,40 g, C : bună, anii 98/99, R IC, I l , 29 ;
288. D : 18,5 mm, G : 3,18 g, C : bună, anul 100, R IC, I l, 35 ;
289. D : 20 mm, G : 3,28 g, C : foarte bună, anul 100, R IC, I l, 40 ;
290 - 291 : D : 18,5 mm, G : 3,45 g ; C : foarte bună ; D : 18,4 mm, G : 3,43, anii 101/
1 02 ; R IC, I l, 49 ;
292. D : 19 mm, G : 3,30 g, C : foarte bună, anii 101 / 1 02, R IC, I l, 52 ;
293 - 296 : D : 1 9 mm, G : 3,48 g ; D : 18,7 mm, G : 3,10 g ; D : 19,8 m m , G : 3,22 g ;
D : 18,7 mm, G : 3,35 g ; C : foarte bună, anii 101/ 102, R IC, I l , 58 ;
297 - 298: D : 19 mm, G : 3,52 g ; D : 1 8,5 mm, G : 3,20 g, C : foarte bună, anii 101/ 102,
R IC, I I, 59 ;
299 - 300: D : 18 mm , G : 2,60 g ; D : 18,5 mm, G : 3,25 g, C : foarte bună, anii 101/102,
R IC, I I, 60 ;
301 . D : 17,7 m m , G : 3,38 g, C : foarte bună, anii 1 0 1 / 102, R IC, I l , 67 ;
302 - 304 : D : 18,7 mm, G : 3,38 g ; D : 19 mm, G : 3,32 g ; D : 19,4 mm, G : 3,18 g ;
-G : foarte bună, anii 103/ 1 1 1 , R IC, I l, 96 ;
305- 306: D : 20 mm, G : 3,12 g ; D : 18,2 mm, G : 3,40 g, C : foarte bună, anii 103/ 1 1 1 ,
R IC, I l, 99 ;
307 - 308: D : 18,5 mm, G : 3,25 g ; D : 20 mm, G : 3,30 g, C : foarte bună, anii 103/ 1 1 1
R IC, I l , 107 ;
309 - 3 10: D : 18 mm, G : 3,63 g ; D : 19,7 mm, G : 2,75 g, C : bună, anii 103/1 1 1 , R IC,
I I , 115 ;
3 1 1 - 312 : D : 20 m m, G : 3,17 g, C : foarte bună ; D : 19 mm, G : 3,20 g, C : bună, anii
1 03/1 11, R IC, I l , 1 16 ;
313 - 31 5 : D : 19 mm, G : 3,28 g ; D : 19 mm, G : 3,12 g ; D : 19 mm, G : 3,01 g, C · : foarte
bunA, anii 103/1 1 1 , R IC, I l, 1 1 8 var. (AV) ;
3 1 6 - 317: D : 19,2 mm, G : 3,40 g ; D : 19,5 mm , G : 3,28 g, C : bună, anii 103/ 1 1 1 , R IC,
I I, 1 1 9 ;
318. D : 17,8 mm, G : 3,13 g, C : bună, anii 103/ 1 1 1 , R IC, I l , 1 20 ;
31 9 - 325: D : 18,6 mm, G : 3,40 g ; D : 18,8 m m , G : 3,45 g ; D : 18,3 mm, G : 3,52 g ;
D : 1 9 mm, G : 3,12 g ; D : 1 8,2 mm, G : 3,28 g ; D : 1 9,8 mm, G : 3,23 g; D : 20 mm, G : 3,58 g,
C : foarte bună, anii 103/1 1 1 , R IC, I I, 121 ;
326 - 328: D : 1 9 mm, G : 3,05 g ; D : 19 mm, G : 3,25 g ; D : 1 9 mm, G : 3,30 g, C : bună,
anlt ' 103/ 1 1 1 , R IC, I l , 122 ;
329 - 331 : D : 20 mm, G : 3,07 g ; D : 19 mm, G : 2,70 g ; D : 19 mm, G : 2,68 g, C : bunA,
anii 103/ 1 1 1 , R IC, I l, 127 ;
1T -

CercetAri Istorice
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332 - 337 : D : 20,5 mm, G : 3,35 g ; D : 18,5 m m , G : 3,35 g ; D : 1 9 mm, G : 3,20 g ;
2,90 g ; D : 1 9 mm, G : 3,20 g ; D : 1 8,5 mm, G : 3,14 g, C : bună, anii 103/111,
R IC, I l , 128 ;
338 - 339: D : 18,5 mm, G : 3,15 g ; D : 1 8,5 mm, G : 3,12 g, C : bună, anii 103/1 1 1 ,
R IC, I l , 1 42 ;
340 - 34 1 : D : 20 mm, G : 2,97 g ; D : 18,5 mm, G : 3,10 g, C : foarte bună, anii 103/1 1 1 ,
R IC, I l , 1 4 7 ;
342. D : 19,5 mm, G : 3,55 g, C : foarte bună, anll 103/ 1 1 1 , R IC, I l, 1 74 ;
343. D : 19 mm, G : 3,:i8 g, C : foarte bună, anii 103/ 1 1 1 , R IC, I l, 176 ;
344. D : 19 mm, G : 3,05 g, C : foarte bună, anii 1 03/1 1 1 , H IC, I l, 1 83 ;
345 - 346 : D : 18,5 mm, G : 3,35 g ; D : 18,4 mm, G : 3,40 g, C : foar te bună, anii 103/
'
1 1 1 , R IC , I l , 1 87 ;
:
:
3,27
g,
C
foarte
bună,
anll
103/1
1
1
,
RIC,
I
l,
1
90
;
D
:
19
mm,
G
347.
348. D : 18 mm, G: 3,35 g, C : foarte bună, anii 10:l/ 1 1 1, R IC, I l , 1 94 ;
349 - 350: D : 18 mm, G : 3,10 g ; D : 1 7,5 mm, G : 3,40 g, C : bună, anii 103/ 1 1 1 , H IC,
I I, 202 ;
351 . D : 1 9,4 mm, G : 3,1 2 g, C : foarte bună, anil 103/ 1 1 1 , H IC, I l , 216 ;
352. D : 19,5 mm, G : 3,22 g, C : bună, anii 103/1 1 1 , R IC, II, 220 ;
353- 354: D : 18,5 mm, G : 3,33 g ; D : 19 mm, D : 3,25 g, C : bună, anii 1 1 2/ 1 14, R IC,
I I, 244 ;
355. D : 19 mm, G : 3,38 g, C : foarte bună, anii 1 1 2/1 14, R IC , I l , 252 ;
356 - 357: D : 1 9 mm, G : 3, 1 0 g ; D : 20 mm, G : 3,01 g, C : foarte bună, anii 1 1 2/ 1 14,
R IC, I l , 261 ;
358. D : 20 mm, G: 2,68 g, C : foarte bună, anii 1 12/114, R IC, I I, 269 ;
359- 360: D : 1 9 mm, G : 2,82 g ; D : 18 mm, G : 2,32 g, C : bună, anii 1 12/ 114, H IC,
I I , 291 ;
361 . D : 1 9 mm, G : 3,55 g, C : foarte bună, anii 11 2/1 14, R IC, I I, 294 ;
362. D : 20 mm, G : 3,20 g, C : foarte bunii, anii 1 14/1 17, R IC, I l, 303 ;
363. D : 19 mm, G : :-!,57 g, C : foarte bună, anii 1 1 4 /1 1 7, R IC, I l, 3 1 5 ;
364 - 365: D : 1 8,4 mm, G : 3,78 g ; D : 1 8,5 mm, G : 3,45 g C : foarte bună, anii 1 1 4/
1 1 7, R IC, I l , 317 ;
366 - 367: D : 18 mm, G : 3,47 g ; D : 18,3 mm, G : 3,45 g, C : foarte bună, anii 1 14/
1 1 7, R IC, I I , 331 ;
368. D : 19 mm, G : 3,27 g, C : bună, anii 1 14 / 1 1 7, R IC, II, 334 ;
369 - 373: D : 18,2 mm, G : 3,38 g ; D : 18 mm, G : 3,06 g ; D : 19 mm, G : 2,86 g ; D :
1 9 mm, G : 3, 12 g ; D : 20 mm, G : 3,38 g, C : foarte bună, anii 1 1 4/ 1 1 7, R IC, I l , 337 ;
374. D : 19 mm, .G : 3,35 g, C : bună, anii 1 1 4 / 1 1 7, R IC, I I, 340 ;
375. D : 18,5 mm, G : 3,25 g, C : foarte bună, anii 1 1 4/1 17, R IC, I l, 341 ;
376. D : 1 9 mm, G : 2,90 g, C : foarte bună, anii 1 14/1 1 7, R IC, II, 347 ;
377 - 378: D : 18 mm, G : 3,40 g ; D : 1 8,5 mm, G : 3,52 g, C : bună, anii 1-14/1 17, R IC,
II, 349 ;
379- 380: D : 18 mm, G : 3, 1 8 g ; D : 19,5 mm, G : 3,52 g, C : bună, anii 1 1 4/1 17, R IC,
I I, 353 ;
381 . D : 19 mm, G : 2,82 g, C : foarte bună, anii 1 1 4 / 1 17, R IC, I l, 364 ;
382. D : 17 mm, G : 2,93 g, C : bună ;
383. D : 19 mm, G : 3,82 g, C : bună ;
384. D : 1 9 mm, G : 3,55 g, C : bună ;

D : 19

mm, G :

Hadrianus

385. D : 18 mm, G : 3,45 g, C : bună, anul 1 17, R IC, I l, 5 ;
386. D : 1 9,5 mm, G : 2,95 g, C : bună, anul 1 18, R IC, Il, 4 1 ;
387 - 388: D : 20 mm, G : 3, 1 5 g ; D : 18 mm, G : 3,21 g, C : bună, anul 1 1 8, R IC, 11,42 ;
389- 390: D : 1 9 mm, G : 3,20 g ; D : 1 9 mm, G : 2,85 g, C : bună, anul 1 1 8, R IC, I l, 45;
391 . D : 20 mm, · � : 3,30 g, C : foarte bună, anii 1 1 9/122, R IC , Il, 69 ;
392 - 393: D : 1 9,5 mm, G : 2,97 g ; D : 19 m m , G : 2,65 g, C : bună, anii 1 1 9/122, R IC,
11, 77 ;
394 - 395: D : 19 mm, G : 3,40 g ; D : 1 9,5 mm, G : 3,10 g, C : foarte bună, anii 1 1 9/122,
R IC, I l, 80 ;
396 - 397: D : 18 mm, G : 3,30 g ; D : 18 mm, G : 3,05 g, C : bună, anii 1 1 9/122, R IC ,
I I , 81 ;
398. D : 1 9 mm, G : 3,45 g, C : bună, anii 1 1 9/122, R IC, Il, 83 ;

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

11

TEZAURUL DE LA MUN'C'ELUL DE SUS

259

399. O : 18,5 mm, G : 2, 71 g, C : foarte bună, anii 1 1 9/122 ; R IC, I I, 9 5 ;
400. O : 19 mm, G : 3,45 g, C : foarte bună, anii 1 1 9/ 1 22, R IC, I l, 1 0 1 ;
401 - 403. O : 19 mm, G : 3,32 g ; O : 1 9 mm, G : 3,35 g ; O : 17 mm, G : 3,40 g, C :
foarte bună, R IC, I l, 1 20, anll 1 1 9/ 1 22 ;
404. O : 1 9 mm, G : 3,42 g, C : bunA, anll 1 1 9/122, R IC, I l, 1 2 6 ;
405. O : 18,5 mm, G : 3,02 g, C : foarte bunA, anii 1 1 9/ 1 22, R IC, I I , 127 ;
406 - 407 . O : 1 9,5 mm, G : 3, 1 5 g ; O : 18 mm, G : 3 , 1 5 g, C : foarte bună, anll 1 1 9/ 1 22,
R IC, I l, 137 ;
408. O : 19 mm, G : 3,35 g, C : foarte bună, anii 1 1 9/ 1 22, R IC, I l, 1 39 ;
409. O : 19 mm, G : 3,00 g, C : foarte bună, anii 1 1 9/ 122, R IC, I I , 1 4 1 ;
4 1 0 . D : 1 9,5 mm, G : 3,30 g, C : bună, anii 125/128, R IC, I I, 1 58 ;
4 1 1 . D : 18,5 mm, G : 3 , 1 5 g, C : foarte bună, anii 125/1 28, R IC, I l , 160 ;
4 1 2 - 4 1 7. O : 18,5 mm, G : 2,52 g ; O : 19 mm, G : 3,1 5 g ; O : 1 9 mm, G : 3,03 g ; O :
1 8,5 mm, G : 3,01 g ; O : 19 mm, G : :1,57 g ; O : 1 9 mm, G : 3,30 g, C : bună, anii 125/128,
R IC, I l, 161 ;
4 1 8. O : 1 9,5 mm, G : 2, 75 g, C : foarte bună, anii 125/ 128, R IC, I l , 1 72 ;
4 1 9 - 420. O : 1 9 mm, G : 3,30 g ; O : 18 mm, G : 3, 40 g, C : foarte bună, anii 125/128,
R IC, II, 173 ;
421. O : 1 8,5 mm, G : 3,40 g, C : bună, anii 125/128, R IC, I l, 1 75 ;
422 - 423. O : 18,5 mm, G : 3,38 g ; O : 18,5 mm, G : 3,03 g, C : bună, anii 125{128,
R IC, I I , 182 ;
424. D : 1 9,5 mm, G : 3,45 g, C : bună, anii 125/128, R IC, I l , 183 ;
425 - 426. D : 19 mm, G : 3,40 g ; O : 18 mm, G : 3,35 g, C : foarte bun11., anii 125/128,
R IC, II, 201 ;
427. O : 1 8,5 mm, G : 3 ,1 0 g, C : foarte bun11. , anii 125/128, R IC, I l , 202 ;
428. O : 18 mm, C : 3, 1 0 g, C : foarte bună, anll 1 32/134, R IC, I I, 2 1 3 ;
429. C : 18 mm, G : 3,35 g, C : bună, anii 132/134, R IC, I l , 221 ;
430. O : 17,5 mm, G : 3,27 g, C : bun11., anii 1 34/138, R IC, I l, 229 ;
431 - 436. 0 : 1 7 ,5 mm, G : 3,48 g ; 0 : 18,5 mm, G : 3,50 g ; 0 : 1 9 mm, G : 3,40 g ;
O : 1 9,5 mm, G : 3,20 g ; O : 1 8 , 5 mm, G : 3,00 g ; O : 1 7 mm, G : 3,20 g, anll 1 34/138, R IC, I l ,
2 4 1 a, C : bună ;
437. O : 19 mm, G : 3,40 g, C : foarte bună, anii 134/ 1 38, R IC, I l , 2-i2 var.
438 - 439. O : 18,5 mm, G : 3,60 g ; O : 19 mm, G : 3,22 g, C : bună, anii 1 34/138, R IC,
I I, 244 ;
440 - 442. O : 1 7 mm, G : 3,31 g ; O : 1 8,5 mm, G : 3,30 g ; O : 18 mm, G : 3,32 g, C : bună,
anii 134/138, R IC, I I , 256 ;
443. O : 18 mm, G : 3,40 g. C : foarte bună, anii 134/138, R IC, I l , 257 ;
444. O : 17,5 mm, G : 3,21 g, C : bunii, anii 1 34 / 1 38, R IC, I l , 259 ;
445. O : 18 mm, G : 3,55 g, C : foarte bună, anii 134/1 38, R IC, I l, 264 ;
446. O : 18 mm, G : 3,30 g, C : foarte bună, anll 1 34/1 38, R IC, I I, 266 ;
447 - 450. O : 17,5 mm, G : 3,15 g ; O : 18 mm, G : 3,20 g ; O : 17,5 mm, G : 2,98 g ;

O : 1 7,5 mm, G : 3,28 g, C : bună, anii 1 34/138, R IC, I l , 267 ;
451 - 453. O : 17,5 mm, G : 3,50 g ; O : 18 mm, G : 3,05 g ; O : 20 mm, G : 2,65 g, C : foarte

1 34/138, R IC, I I, 268 ;
O : 18 mm, G : 3,25 g, C : foarte bună, anii 1 34/1 38, R IC, I I, 276 ;
O : 18 mm, G : 3,25 g, C : foarte bună, anii 1 34 / 1 38, R IC, I l, 282 ;
O : 18 mm, G : :1,31 g, C : foarte bună, anll 1 34 / 1 38, R IC, I l , 286 ;
457. O : 1 8 ,5 mm, G : 3,30 g, C : foarte bu nă, anii 1 3 1 / 138, R IC, I l , 290 ;
458. O : 17,5 mm, G : 3,32 g, C : foarte bună, R IC, I l , 296 ;
459. O : 18 mm, G : 3,28 g, C : foarte bună, anii 1 34 / 1 38, n IC, I l , 297 ;
460. O : 17,5 mm, G : 3,28 g, C : foarte bună, anll 1 34/138, R IC, I I, 300 ;
461. O : 18 mm, G : 3,05 g, C : bună, anii 134/138, R IC, I l , 303 ;
462 - 463. O : 1 9 mm, G : 3,30 g ; O : 18 mm, G : 3,40 g, C : foarte bună, anll 1 34/138,
R IC, I I, 310 ;

bună, anii
454.
455.
456.

464 - 465. O : 18,5 mm, G : 3,20 g ; D : 18 mm, G : 3,40
R IC, I I, 324 ;

g, C : foarte bună, anll 1 34 / 1 38,

466 - 467. O : 18 mm, G : 3,02 g ; O : 20 mm, G : 3,32 g, C : bună, anii 1 34/138, R IC,
I I, 343 ;
468 - 469. O : 18,5 mm. G : 3,25 g ; O : 1 8,5 mm, G : 3,30 g, C : foarte bună, anll 1 34 f 1 38,
R IC, II, 345 ;
470. O :

19 mm,

G : 3,20 g, C : bună, anii 134/138, R IC, I I, 360 ;
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4 7 1 . D : 1 9 mm, G : 3,52 !1, C : foarte bună, anll 134/138, R IC, I l , 363 ;
H adrian us - Sabina
472. D : 17 m m , G : :3, 3 1 g, C : foarte bună, anul 1 36, R IC, I I . 390 ;
4 7:1 . D : 1 7,5 m m , G : :1.2• 1 1-(, C : foarte bună, anul 136, RIC, I l , 391 ;
·1 7·1. D : 17 mm, G 3.20, C : foarte bună, anu l 136, RIC, I I . 395 ;
·1 75. D : 1 11 mm, G : 3 ,05 g , C : bună, anul 1 36, R IC, I I , 396 ;
4 76. D : 1 8,5 mm, G : 3,41! g, C : foarte bună, anll 1 38/139, R IC, I l, 398 ;
•1 77. D : 18 mm, G : 3,35 fi., C : foarte bună, anll 1 38/1 39, R IC, I l , 4 1 1 b ;
11 adrianus : I.ucius Aelius
478. D : 17 m m , (} : 3,35 g, C : bună, anul 1 37, R IC, I l , 429 :
... ,
4 79. lJ : 1 7,5 mm, G : 3,50 g, C : bună, anul 1 37, I HC, I l , 432 ;
480. D : 1 9 mm, G : 3,·15 g, C : foarte bună, anul 1 37, R IC, I l, 436 ;
A n toninus Pius

4 8 1 . D : 18 mm, G : 3,24 g, C : bună, anul 1 3fl, R IC, I I I, 10 :
482. D : 18 mm, G : 3,10 g, C : foarte bunii, anul 1 38, R IC, I I I, 1 2 ;
483. D : 18 mm, G : 2,97 g, C : bună, anul 1 39, R IC, I I I, 35 ;
484. D : 1 8,5 mm, G : 3,26 g, C : foarte bună, anul 139, R lC, I I I , 54 ;
485. D : 1 9 m m , G : 3 , 4 3 g, C : foarte bună, anii 1 40/143, R IC, I I I, 6 1 ;
4 86. D : 18 m m , G : 2,65 g, C : bunii., anll 1 40/ 1 4:J, R IC, I I I , 62 ;
-187. D : 1 7,:J mm, G : 3,39 g. C : foarte bunii, anii 140/143, R IC, I I I, 64 ;
·188. D : 1 8 mm, G : 4,15 g, C : bunii., an11 1 40/143, R IC, I I I , 77 ;
489. D : 17,5 Ihm, G : 3,16 g, C : foarte bunii., anll 140/143, R IC, I I I , 82 ;
490. D : 1 7 mm, G : 3,47 g, C : foarte bunii., an11 1 40/143, R IC, I I I, 85 ;
4 9 1 . D : 18,5 mm, G : 3,30 g, C : foarte buni!, anii 145/161, R IC, I I I, 129 ;
4 92. D : 18 mm, G : 3,74 g, C : foarte bună, anll 145/161, R IC, I I I, 1 30 ;
4 93 - 4 95. D : 1 9 m m , G : 3,34 g ; D : 1 7 m m , G : 3,40 g ; D : 1 8 m m , G : 3 , 1 5 g , C : bunA ;
r uc, I I I, 1 a7 ;
4 96. D : 17,5 mm, G : 3,32 g, C : bună, anil 145/161, R IC, 1 1 1, 144 ;
197. D : 17 mm, G : 3,52 g, C : foarte bună, anil 1 45/161, R IC, I I I, 155 ;
4 98. D : 1 7,5 mm, G : :; , 4 :1 g, C : foarte bună, anii 145/161, H IC, I I I, 1 56 ;
499- 500. D : 19 mm, G : 3,66 g ; D : 18 mm, G : 3,47 g, C : foarte bună, anii 148/149,
R IC, I I I, 1 75 ;
501. D : 18,5 mm, G : 3,42 g, C : foarte bună, anll 148/149, R IC, I I I, 1 7 7 ;
502 - 503. D : 18 mm, G : 3,58 g ; D : 19,5 mm, G : 3,2 1 g ; C : bună, anii 148/149, R IC,
I I I, 1 7 9 ;
504. D : 19 mm, G : 3,44 g, C : foarte bună, anii 148/149, ROC, I I I, 1 80 ;
505 - 508. D : 19 mm, G : 2,94 g ; D : 18 mm, G : 3,51 g ; D : 19 mm, G : 3,47 g ; D : 1 7
mm, G : 3,67 , C : foarte bună, anii 148/149, R IC, I I I, 1 8 1 ;
509. D : 18 mm, G : 3,22 g, C : foarte bună, anii 148/149, R IC, I I I, 183 ;
5 1 0 - 5 1 1 . D : 19 mm, G : 3 ,44 g ; D : 18 mm, G : 3,81 g, C : foarte bunA,
anii 149/150, R IC, I I I, 189 ;
5 1 2 - 5 1 3. D : 17,5 mm, G : 2,90 g ; D : 18 mm, G : 3,46 g, C : bună, anii 1 50/ 1 51 , R IC,
I I I, 200 c ;
5 1 4 . D : 20 mm, G : 3 , 1 9 g, C : bună, anii 150/151, R IC, I I I, 201 ;
5 1 5. D : 18 mm, G : 3,82 g, C : foarte bună, anll 1 5 1/152, H IC, I I I, 209 ;
5 1 6. D : 18,5 mm, G : 3,16 g, C : foarte bună, anll 1 5 1 /152, H IC, I I I, 210 ;
5 1 7 . D : 17 mm, G : 3,47 g, C : foarte bună, anii 1 5 1 /152, R IC, I I I, 216 a ;
5 1 8 . D : 1 8 mm, G : 3,10 g, C : foarte bună, anil 151/ 152, R IC, I I I, 2 1 7 ;
5 1 9. D : 18,5 mm, G : 3,81 g, C : foarte bunA, anll 1 5 1 / 152, R IC, I I I, 2 1 8 ;
520. D : 18 mm, G : 3,31 g, C : foarte bună, anii 1 52/1 53, R IC, I I I , 22 1 ;
521 - 52:J. D : 18 mm, G : 3,59 g ; D : 17 mm, G : 3,59 g ; D : 1 7,5 mm, D : 3,5 1 g, anii
1 53/154, R IC, I I I, 229 � ; C : bunA ;
524 - 526. D : 18,5 mm, G : 3,55 g ; D : 1 7 mm, G : 3,55 g ; D : 17,5 m m, G : 3,24 g,
C : bună, anii 1 53/154, R IC, I I I, 231 ;
527. D : 17 mm, G : 3,13 g, C : foarte bună, anii 1 53/154, R IC, I I I , 232 ;
528. D : 17 mm, G : 3,54 g, C : foarte bună, anii 1 54/155, H IC, I I I, 239 ;
529. D : 18 mm, G :3,27 g, C : foarte bună, anii 1 55/156, R IC, I I I, 244 ;
530. D : 18 mm, G : 3 , 1 5 g, C : foarte bună, anii 1 55/1 56, R I C, I I I, 249 ;
531 . D : 17,5 mm, G : 3,51 g, C : foarte bună, anii 1 55/1 56, R IC, I I I, 250 ;
532. D : 17,5 mm, G : 3,35 g, C : foarte bunii., anii 155/1 56, R IC, I I I, 254 ;
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n : 17 mm, G : 3,57 Il ; D : 18 mm, G : 3,15 g, C : bună, anii 156/1 57, R IC,

5:15. 1> : 1 6 , 5 mm, G : 3,29 g, C : bunA, anil 1 56/157,
536 - 537. n : 17,5 mm, G : :1,00 g ; D : 1 9 mm, G :

I I I, 260 ;

261

R IC, I I I, 262 ;
3,28 g, C : bună, anii 156/157, R IC,

5:18 - 53!1. n : 16,5 mm, G : 3, 42 g ; D : 18 mm, G : 3,35 g, C : bună, anii 157/1 58, R IC,
I I I, 274 ;
540. D : 1 6,5 mm, G : 3,12 g, C : foarte bună, anii 1 57/1 58, R IC, I I I, 275 ;
541 . D : 1 8,5 mm, G : 3,43 g, C : foarte bună, anii 1 58/159, R IC, I I I, 285 ;
542 - 543. D : 18 mm, G : 3,29 g ; D : 17,5 mm, G : 3,34 g, C : bună, anii 158/ 1 5 9 , R IC,
I I I, 2 8 6 a ;
Anton in us l'ius : Faustina 1

I II, 264 ;

544. D : 18 111111, G : :1,53 �. C : foarte bunll, anll 1 39/14 1 , R IC, I I I, 338 ;
545 - 550. D : IX 111111, G : 3,44 g ; D : 17 mm, G : 3,28 g ; D : 1 7,5 m m , G : 3,5 4 g, D :
18,5 111111, G : :1, 1 5 g ; n : 1 7 , 5 mm, G : :3 , 4 4 g ; D : 18 m m , G : 3,15 g, C : fonrtl' bună, anul 1 4 1 ,
R IC, I I I, 344 ;
551 - 556. ) ) : 1 8 ,5 m m , G : 2 . 96 g ; D : 19 m m , G : 3,20 p; ; D : 20 mm, G : :3,0 8 g ; D :
1 8 , 5 mm, G : :1, 1 1 g ; ) ) : 1 !1 mm , G : 2,!16 g ; D : 18 mm, G : 3,36 g, C : foarte bunii, anul 1 4 1 ,
H IC, I I I, 351 ;
557 - 558 . D : 1 8 m111, G : :3,34 g ; D : 18 mm, ( ; : :1,22 g, C : foarte bună, a n u l 1 4 1 , R IC,
1 H mm, G : 3, 2 9 g, C : foarte bună, a n u l 1 4 1 , H IC,
560. ) ) : l H m m, G : 3, H g, C : foarh· h u n i! , anul 1 4 1 , H IC,
561 - 562. 1 ) : 1 8 , 5 m m , G : :l,26 g ; ) ) : 1 7 111 m , G : :l , 1 2 g,

I I I, :1-17 ;
559. D :

H IC,

I I I , :1f,ti

a ;

I I I , 350 ;
l l l , 35:1 ;
C : foa rle bună, anul 1 41 ,

n : 1 !' , 5 mm, (; : :J •. J :.! g ; D : 1 !1 m m , G : :l,::l!l g ; D : 18,5 111 111 , G : 3 , 28 g ;
mm, G : :1,20 f, L : lmr. : . r ro t : l 1 4 1 , H IC, I I I, :if•H ;
567 - 56!1. ] ) : :W m m . 1 , : :·· . 4 H g ; D : 18,5 m 1 J 1 , c ; : :1.2-1 g ; D : 18,5 111 rn , G : 2, !18 g ,
C : foarte bună, anul 1 -1 1 , H I C, 1 1 : , :161 ;
570 - 57:1. D : 1 7 m m . (; : : .:56 p ; D : 1 7 mm, G : : 1 , 1 1 g ; D : 18 m m, G : 3 ,2·1 g ; D : 18
m 111 , G : :1. 1 1 g ; C : fu : : rle 1 1 . 1 : , anul 1 -tl , H IC, I I I , :,li2 ;
57 1 . 1 > : 1 7 m m , G : :1,5:1 g, C : foarte bună, anu l 1 4 1 , H IC, I I I, 3 63 ;
57.> . 1 > : 1 8 mm, li : 3,28 g, C : foarte bunA, anul 1 4 1 , ll iC, I I I, 370 ;
576. )) : 17,5 mm , G : :1,48 g, C : bună, anul 1 4 1 , R IC, I I I , 373 ;
577. I l : 1 8 mm, G : :1.:14 g, C : foarte bună, anul 1 4 1 , H IC, I I I , 378 ;
578. )) : 1 8 m m, G : 3,42 g, C : foarte bu nă , H IC, I I I, 382 a ;
5 7 !1 . 1 > : I H ,5 m m , G : :1 ..1 0 g, C : foarte bună, anul 1 4 1 , H IC, I I I, 384 ;
580 . I > : 1 7,5 1 1 1 111, G : :J,:l!l g, C : foarte bună, anul 1 4 1 , R IC, I I I, :Ul7 ;
5! H . 1 > : 1 7 m m . G : 3 ,:15 g, C : foarte bună, anul 1 4 1 , R IC, I I I, 394 a ;
582. )) : I H nun, G : :J,t :l g, C : foarte bună, anul 1 4 1, H IC, I I I, 394 ;
58:!. D : 1 9 m m , G : 2 , 8 1 ,; , C : foarte bună, anu l 1 4 1 ;

I> :

56:1 - 561i.

1 !1

A nlon inu.� Piu.� şi ,\larms A urrlius
584 - 585. D : 18 m m , ( ; : :l,-17 g ; D : 18 mm, G : 3,43 g, C : foarte bună, anul 1<10, H IC ,
I II, 4 1 5 ;
A. n lordnu.� P ius : lllarcus A urclius
586. D : 18,5 m m, G : 3,35 g, C : foarte bunA, anii 1 40/1 44, R IC, I I I, 424 a ;
587. D : 1 7 mrn, G : 3,37 g, C : foarte bună, anul 144 (?), H lc, I I I, 426 ;
588 - 593. D : 18 mrn, G : 3,87 g, C : bu n ă ; D : 1 9 mm, G : 3,45 g, C : bună ; D : 18 rnrn,
G : 3,18 g, C : foarte bunA ; D : 1 8,5 mrn, G : 3,17 g, C : foarte bună ; D : 1 8 , 5 rnm, G : 3,35 g,
C : foarte bună ; D : 1 8,5 rnm, G : 3,40 g, C : foarte bună, anul 1 4 5 (147 ?), R IC, I I I, 429 a ;
594. D : 1 H ,5 mm, G : 3, :17 g, C : foarte huuă, anii 1 4 6 / 1 47, H IC, I I I, 437 ;
595. D : 19 mm, G : :1 ,43 g , C : foarte bună, anii 147/148, R IC, I I I, 438 ;
596. D : 1 8 mm, G : 3,-to g, C : bună, anii 1 52 / 1 53 , H IC, I I I , 4 58 ;
5 9 7 - 598. D : 1 8,5 rnrn, G : 2,95 g, C : bună, anil 1 53 / 1 f>4 , H IC, I I I, 461 ;
599. D : 19,5 mm, G : 3 , 6 5 g, C : bună, anii 157/158, H IC, I I I, 475 ;
600. D : 18 rnm, G : 3,35 g, C : foarte bună, anii 1 59/160, H IC, I I I, 483 ;
An toninus Pius : Fauslina 1 1
601 . D : 1 9,5 mm, G : 3,33 g , C : foarte bună, R IC, 1 I I, 503 var. ( AV ) ;
602. D : 17,5 mm, G : 3,34 g, C : bunA, R IC, I I I , 495 a ;
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603. D : 17 mm, G : 3,39 g, C : bună, anul - 175, R IC, I I I, 496 ;
604 - 605. D : 16,5 mm, G : 3,28 g ; D : 17 mm, G : 3,61 g, C : bună, anul - 175, R IC,
I I I, 497 ;
606 - 607. D : 18 mm, G : 3,54 g ; D : 18 mm, G : 3,55 g, C : foarte bună, anul - 175,
R IC, I I I, 506 ;
608. D : 1 9,5 mm, G : 5,55 g, C : bună ;
609. D : 17,5 mm, G : 3,28 g, C : bună ;

Marcus Aurelius
6 1 0. D : 18 mm, G : 3,48 g, C : foarte bună, anul 1 6 1 , R IC, I I I, 23 ;
6 1 1 . D : 18 mm, G : 3,20 g, C : foarte bună, anil 1 6 1 / 162, R IC, I I I , 3:i. .(
61 2 - 613. D : 17,5 mm, G : 3,37 g ; D : 17,5 mm, G : 3,33 g, C : foarte burti, anii 1 6 1 /
·
162, R IC, I I I, 50 ;
6 1 4 - 6 1 5 . D : 18 mm, G : 3,45 g ; D : 17,5 mm, G : 3,30 g, C : bună, anii 1 63/164, R l'C,
I I I, 85 ;
6 1 6. D : 17,5 mm, G : 3,58 g, C : foarte bună, anil 1 63/164 , R IC, I I I, 91 ;
6 1 7 - 620. D : 1 8,5 mm, G : 3,50 g ; D : 17 mm, G : 3,45 g ; D : 18 mm, G : 3,35 g ; D : 1 8
mm , G : 3 , 4 7 g, C : foarte bună, anii 1 64 / 1 65 ; R IC, I I I, 125 ;
621 - 622. D : 19 mm, G : 3,04 g ; D : 1 8,5 mm, G : 3,38 g, C : foarte bună, anll 1 65/
1 66, R IC, I I I , 145, var, ( 11\IP. I I I) ;
623 - 624. D : 19 mm, G : 3,35 g ; D : 1 9,5 mm, G : 3,27 g, C : foarte bună, anul 1 66,
R IC, I I I, 1 63 var. ( IMP. I I I) ;
625. D : 1 8 mm, G : 3,75 g, C : foarte bună, anii 1 66/1 67, R IC, I I I, 1 7 1 ;

Marcus · Aurelius : Divus Antoninus Pius
: 18 mm, G : 3,30 g ; D : 19 mm, G : 3,44 g ; D : 1 9,5 mm, G : 3,32 g, C : foar

62G - 628. D
te bună, anul 1 6 1 ,
629 - 634. D
mm, G : 3,37 g ; D

R IC, I I I, 431 ;
: 19,5 mm, G : 3,35 g ; D : 18 mm, G : 3,41 g ; D : 17 mm, G : 3,66 g ; D : 17,5
: 1 8 mm, G : 3,29 g ; D : 1 7 mm, G : 3,36 g, C : foarte bună, anul 161, R IC,

I I I, 436 ;
635 - 6:l!l. D : 1 8,5 mm, G : 3,39 g ; D : 18 mm, G : 3,35 g ; D : 17 mm, G : 3,48 g ;
17,5 mm, G : 3,34 g ; D : 18 mm, G : 3.34 g, C : foarte bună, anul 161, R IC, I I I, 4 4 1 ;

D :

Marcus A urelius : Lucius Verus

516 ;

640. D : 1 8 ,5 mm, G : 3,50 g, C : foarte bună, anul 1 6 1 , R IC , I I I , 463 ;
641 . D : 17,5 mm, G : 3,48 g, C : foarte bună, anii 1 6 1 / 1 62, R IC, I I I, 482 ;
642 - 64 3 . D : 17 mm, G : 3,48 g ; D : 17,5 mm, G : 3,52 g, C : foarte bună, R IC,

644 - 645. D : 17
I I I, 529 ;
646 - 647. D : 18
R IC, 1 1 1, 537 ;
648. D : :!0 mm,
649. D : 19 mm,

I I I,

mm, G : 3,25 g ; D : 17 mm, G : 3,33 g, C : bună, anii 1 64/ 165, R IC,
mm. G : 3,35 g ; D : 18 mm, G : 3,30 g, C : foarte bună, anii 164 / 165,
G : 3 ,44 g, C : bună, anii 165/1 66, R IC, I I I , 555 ;
G : 3,:35 g, C : foarte bună, anll 1 66/167, R IC, I I I, 574 ;

Marcus Aurelius : Faustina 1 1

650. D : 17,5 mm, G : 3,25 g , C : foarte bună, anil 1 6 1 - 1 80, R IC, I I I, 674 ;
651 - 652. D : 18 mm, G : 3,35 g ; D : 17,5 m m , G : 3,45 g, C : foarte bună, anii 1 6 1 / 1 80,
R IC, I I I, 676 ;
653. D : 18 mm, G : 3,35 g, C : foarte bună, anii 1 6 1 / 1 80, H IC, I I I, 677 ;
654 - 655. D : 17,5 mm, G : 3 , 6 7 g ; D : 18 mm, G : 3,58 g, C : foarte bună, anii 1 6 1 / 1 80,
R IC, I I I, 69.') ;
656. D : 18,5 mm. G : 3,17 g, C : foarte bună, anii 1 6 1 / 1 80, R IC, I I I, 700 ;
657 - 658. O : 18 mm, G : 3,.18 g ; D : 17,5 mm, G : 3,24 g, C : foarte bună, R IC, I I I,
701 ;
659 - 660. D : 18,5
mm, G : 3,47 g ; D : 17 mm, G : 3,38 g, C : foarte bună, anii 1 6 1 / 1 80,
.
R IC, I I I, 710 ;
661 - 663. D : 1 7 ,5 mm, G : 3,48 g ; D : 17,5 mm, G : 3,37 g ; D : 17,5 mm, G : 3,25 g,
C : foarte bună, anii 1 G 1 / 180, R IC, I I I, 7 1 4 ;

Marcus Aurclius : Luc i/la
664. D : 19,5 mm, G : 3,33 g, C : foarte bună, anul - 183, R IC, I I I, 758 ;
665. D : 17 mm, G : 3,45 g, C : bună, anul - 183, R IC, I I I, 775 ;
666. D : 18 mm, G : 3,68 g, C : foarte bună, anul - 1 83, R IC, I I I, 792.
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Din a cest Insemnat lot de monede, 7 adicA 1 ,04 % fac parte din categoria celor hlbr lde
şi apar In catalog la Impăratul care fi gureazA pe avers. Procentul acestora fiind redus includerea
conform acestui crltrrlu nu modifică aprecierile generale asupra structurii tezaurului. Uneori
kctura rcversulul are mai multe rrzolvări posibile. Stanţări eronate fiind efectuate şi In mone
t ă ri a centrală, monedele hibri de nu trebuie etichetate In mod obligatoriu drept copil locale.
1 . nr. 384, Av. TraJanus, R IC, I I , 91 - 96, anll 103/ 1 1 1 = St, 1, nr. 144, Pl. X = Coh1,
AV, nr. 85. Rv. Domlllanus, R IC, I l , 1 92 (rl. 2/1) :
2. nr. 263, Av. Domltlanus, R IC, I l, 188. Rv. Hadrianus, R IC, I l , 300 = St, 1 1, nr.
nr. 298, pl. V = Coh1, 1 54 - 156 (Pl. 2/2) ;
3. nr. 383, Av. Tralanus, R lC, I I , 91 - 96 = s•, 1, nr. 144. R,·. Marcus A urellus, R IC,
I I I, 6 6 - 73, var. cu balanţă şi cornul abundenţei (Pl. 2/3) ;
4. nr. 268, Av. Domltlanus, R IC, I l , 188, stanţat de două ori, dublind astfel profilu l
lmpdratulul, legenda şi arcul de perle. Rv. Traianus, R I C, I l, 337
St, 1, anexa I I I, suberatae,
p. 296/1 1 (Pl . 2/4) :
5. nr. 177, Av. Vespaslanus, R IC, I l, 7, anul 69. Rv. Tralanus, R lC, I I , �47
ST, 1,
2 96 / 1 1 , anii 1 1 4/ 1 1 7 ( P l . 2 / 5 ) :
6 . nr. 58 3, Av. F au s t i l' a l, cf. St, I I I, 4 1 7 - 440, pl. V I , p. 325/50 c - d . Rv. Hadrlanus
St , I l , 60, pl. 1, altă ştan H I , var. (Pl. 2/6) ;
7 .nr. 609, Av. Faustlna I l , R lC, I I I, G67 şi urm. Rv. R IC, I I I , 40 9, var. Ap ollo (PI.2/7) ;
O singură m o n r c:' ft nr. {j(;l;, din timpul Faustlnd I l ar putea fi inclusă eventual In grupul
,. i m i t aţ i l lo r barbarc "11 ( P l. 2:8 ) . Reversul, Indiferent de grcşeUle de st:mţ arc n-ar putea con
tim· grupu l de S-uri a c ă ror sens e greu d e descifrat. lmitarea pentru C O S I I I a r data-o 111 anii
cind a ce ast ă Indi caţie poate fi lntllnită pe monedelc lui Anloninus Pius ( 1 4 0 - 144).
lncercările de stabilire a monetărlllor din care provin drnaril cea centrală sau cele
aflale In unele oraşe ale provlnclllor ro m an e apropiate sint In că rare. Schrm a t i zarc·a unor divinll iiţ i ar putea fi printre elementele utile unor astfel de locallzări.
.
Problemele referitoare la primele atestărl al<' monedei ro m an e in Dariu, a cf rr u l aţle l
monedei cu to a t e implicaţiile economice şi polltlce a flkut de m u l tă vreme ob it• tt u l a n 1 1 1Tit'roase
st udi i , numlsmaţii fiind pri n tre cei care au Introdus ex t• m p l a r In circulat ia �tii nţiri dl trzaurele
sau mon e dele izolate descoperite. Dintre numlsmaţl, a s up ra i m ccput u lu i circ u l a t iei m o n e dei
romane inainte de c u ceri rea D a ciei s-a pronunţat lnt·ă C. l\lois1112, dar primu l �tudiu a m p l u In
rare au fost reunlte toate l nform aţllle cunoscute plni\ In anul 1 9 1 0 şi ln crrcarra dr p r<'zen t a re
a interpretărilor Istorice aparţine lui B. Mltrea13. lndlfcr!'nl de fluctuatiile dt•s1 operirilor lu cr a
·
rea cercetătorului bucureştean rămlne un obll�atorlu punct de referl n\ ă . In a n u l 1 955 cunoscuta
numlsmată clujani 1. Wink ler a reluat Intr-o prestl�ioasă revlst ă de spt>ci::lil att• � riii nă pro
blema tezaurelor romane descoperite In D a da avind In com p om · n t a lor mon!'de dfn perioada
care precrde t ele două războaie daco-romane14• In afară de menţionarea de s eo pe ririlor ulteri
oare lucrării lui B. Mltrea conclu zii le studiului au la bază progresele cercd!irllor arheolo!liee
şi numlsmatice. Autoarea �ubllnlazil că o d e m arcaţ i e clară a descoperirilor de tezaure numai
cu monede republicane sau numai cu denari Imperiali este difi ci lă . De altf el cercetarea de faţA
nici nu are ca obiectiv o atare separare rronologil'ă. Jn anul 1 957 din Moldov a puteau fi men
ţionate 9 tezaure Intregi găsi te In condiţii cunoscute, 10 cu Informaţii parţiale şi 2 In condiţii
de găsire Incerte, toate Insumind 1 9 1 6 monede, se remarca prezenţa te zau relor mal ales In preaj 
ma Sirelulul şi a aflu enţ l lor H�l. Faptul că două tezaure se In ch ei e cu Vespasianus era Interpre
tat ca şi In lucrll.rlle lui B. Mitre;�, o consecinţă a acţiunilor lui Rubrlus Gallus In această zonă .
O altii contribuţie la aprofundarea problemei circulaţiei monedei romane, redusi numai
la o parte din tezaurele monetare cu denari republlcanl şi teritorial numai la Moldova, apar
ţine numlsmatei bucureştene M. Chiţescu1s. Cele 9 tezaure care au constituit obiectul unei minu
ţioase analize au fost descoperite la : Corn ii de Sus (corn. Tătărăştl, jud. B acilu) , Bordeşti (ju d .
=

=

1 1 ln anul 1970. V. 1\lihăilescu-Birliba, 1\lem Ant, I I , 1970, p. 31 1, mrnţlona exist enţa
a 5 exem pl are de "imitatii barbare" în zona este carpatică. P u b l i care a lor separată şi Ilustrarea
la fel ca şi l a mon e de l c hibridc ar fi de oseb i t de utilă pentru su s tinere a consideraţ iilor şi val!·
darea clasificării. Î n c . • zu l de f;. \ ă m e n ţ ionăm c ă u nii mu lt ipli d a s- u lu i (dupi.· J;dius- u l şi qu i
narius - u l ) sint not.n ţ i cu ;,ces l e sem n e de numero l : re frac ţ ion: ră : semănătoare fo 1 m e i S c� re
pe denarul anuntat are o formă "b:trln,rizală".
12 C. Moisil, Arhivele O lt eni ei , I l, I l, 6, 1 926, p. 83 - 95.
13 B. Mit re a, EDH, X, 1945 , p . 1 - 1 5:2 .
1 1 1 . Winkler, S C Ş Cluj, seria I I I,
1 - 2 , 1955, p. 126 - 154 ; idem, J N G, 17, 1967, p .

123 - 156 .
1 5 M. Ch iţescu , Carplca,

IV, 1 9 7 1 , p. 159 - 1 66 .
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Vrancea), Poiana (corn. Nlcoreştl, jud. Galaţi), Rdcăitiu-Ceiă(uie (jud. Bacău), Conleşti (jud.
BacAu), Odobeşli (jud. Vranrea), Gherghina Rarboşi (jud. Galaţi), Pînceşti (jud. Dal·ău), Fitio
neşli, (jud. \"ranrea) şi ele InsumeazA 1 1 6 0 dl·narl romani republicani, 28 Imitaţii, 3 ale regelui
Numldlel Juba 1 şi 2 denarl emlşl In monetărla din Lugdunum In timpul lmpăratulul Tiberlus.
Tezaurele amintite nu sint singurele din Moldova care au numai denarl republlcanP8• Adăuglnd
lnsemnatclP descoperiri monetare din cele mal bogate aşl'zărl dacice din Moldov a : Poiana şi
Rărătău, cifra denarllor repu blicani ar putea fi estimată la aproximativ :1000 exemplare. Anali
zind situatia circulatiei monetare M. Chlţescu inceardi să explice fluctuaţiile cantităţii de mone
dă, cu momentele el de virf In anii 90 - 8 1 l.c.n. Ilaritatea monedei in unl'le perioade 7 0 - 6 1
l.en. este motivatA prin cauze externe (luptele dintre romani ş i Mlthrldate) sau Interne (opoziţia
unei pArti a aristocratiei tribale In lata inrercărilor unlfll-atoare al lui Burebista). tn sfirşlt,
este Invocată şi copierea denarulul republican, constatată In Moldova prin descopcn rea s1an·
ţel de la Polanal7•
Schimburile de mărfuri şi plata pentru ajutorul cu trupe dat sau promis romanilor de
conducătorii geto-dacl se pot lnstrle Intre principalele surse ale monedei romane In Moldova.
Izvoarele antice mcnţlonează Intenţiile de Imixtiune şi alianţt'le Pompe!-· Burcblsta şi Mare
Antonl u - Dicomcs. Fără a cuprinde Intreaga perioadă care Intră In sfera analizei noastre, adică
lăslnd primul veac al erei noastre In afara preocupărilor din amintitul studiu, M. Chlţescu con·
trlbule la ordonarea unul material aparent uniform şi uşor ldentificabll, propune expll'caţll de
ordin politic In primul rind pentru momentele de virf ca şi pentru cele In care se constată o slabă
frecvenţă a monedelor, ambele confirmate prin cele mal reprezentative tezaure.
Aceiaşi temă, a circulaţiei monetare plnă Ia războaiele dacice, de astă dată In Intreaga
D acie este abordată de I. Glodarlu intr-o sinteză separată18 şi apoi Incorporată In lurrarea sa
asupra relatiilor comerdale cu lumea elenlstlcă şi romană19• La fel ca toţi cercetătorii anteriori
1. Glodariu, acceptă In general aserţlunea lui C. Moisil că moneda romană a ajuns pe plata D a
clei la sflrşitul sec. I I l.e.n. , consideră totuşi, că ţlnind seama de cronologia mal coboriti!. a mone
delor republicane propusă In lucrarea lui E. A. Sydenham20 datarea In j urul lui 100 e . n . ar fi
mal prudentll.21• Arheolog şi Istoric, I . Glodarlu utilizează cu prlcl.'pere rezultatl.'le cercetărilor
numlsmatlce, coroborindu-le sau comparlndu-le cu nivelul Importurilor In anumite zone, cdutlnd
In evenimentele politice expllcatta pentru fluctuaţiile cantitative.
O contribuţie deosebită In cercetările acestui domeniu a adus arheologul şi numlsmatu l
V. Mlhăllescu·Birllba. Intr-o tezll. de doctorat a cărei temă cuprindea şi aspectele clrcula\Iei
monetare In perioada care constituie obiectul cercetării noastre, V. Mlhăllescu-Birllba lnven
tarla In anul 1 !J75, 1 324 monede republicane, provenind din 22 tezaure şi 24 descoperiri izolate.
Intre concluziile sale de aminlt pll.rcrca, diferită de a cercetătorilor anteriori, conform căreia
moneda republicană lşi face apariţia In teritoriul de la răsărit de Carpaţi abia In a doua jumătate a
sec. I l.e.n. Monedele romane au fost găsite In tczaure mixte, sub raport numismatic, conţlnlnd
şi monedc greceşti, macedonene sau geto-daclce sau numai cu denarl republicani şi Imperiali.
Coborirea datei Inceputului pătrunderii denarllor romani ni se parc in.mficient j ustificată şi
greu acceptabilă pentru a realiza Intr-un Interval scurt supllnlrea totală a monedei locale. tn
acelaşi lu crare sint Inventariate separat tezaurcle şi analizate descoperirile monetare datind
din perioada anterioară anului 106 e.n. ajungind la concluzii apropiate de a cer
cetătorilor anteriori In privinţa
răspindlrii teritoriale a descoperirilor, subliniind In
acel34 timp şi masiva continuitate a clrcula\11'1 dcnarllor republican! In epoca Impe
rială. Ca elemente noi trebuie subliniat ră V. 1\lihăllescu·Birllba resplnglnd metoda
cauzată sau adoptind-o foarte rar, consideră că In general lngroparea unor tezaure
nu trebuie Implicit legată de un eveniment Istoric. Pentru ambele opinii există suficiente ar·
gumentez�. Respingerea In bloc, exagerată, ar semnifica accl'ptarea Ideii utllltAţll foarte reduse
-

•

18 Ibidem, p. 1 6 1 .
B. Mltrea, In Un itate şi continuitate în istoria poporului rom6n, Bucureşti 1968, p. 60.
1B 1 . Glodarlu, Ac:ta MN, V I I I, 1 97 1 , p. 7 1 - 90
11 Idem, Relaţii comerciale ale Daciei cu lumea elenislicii şi romanii, Cluj 1 974.
a o E. A. Sydenham, op. cii.
n 1. Glodarlu, R�a/ii comerciale, p. 48.
u V. Mihăllescu-Birliba, Legăturile dintre lumea romanii şi populatiile "barbare" de la
est şi nord de Carpatii rdsdriteni în prima jum ătate a mii. 1 e. n . , reflectate in primul rînd prin
descoperirile monetare, Bucureşti 1 975 (rezumat teză de doctorat).
17
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a numismatlcli in tnţelegerea, completarea, stabilirea cronologică a unor evenimente lstorlce28•
Nu mlsmatlca ro m ânea scă cu bune tradiţ ii şi-a adus, cum am amintit, o contribuţie substanţialll.
pentru lnţelegerea relaţiilor daco-romane sau a celor dintre daco-carpl şi romani24. Aplicarea
nuanţată a metodei ar putea fi t'H'nlual acceptată nu lmă şi a bsolu tl z a rea ei2b. l n legătură cu
Ipoteza in gro pă rll teznurelor Indiferent di" compoziţie In preajma războaielor daco-romane,
emisă de 1. Paulovld ea a fo st combătută incă de O. Floca26.
l:Itlmele Importante contribuţii au fost prilejuite de publicarea dl'scoperirilor din nordul
Moldovei In teritoriile ocupate In prezent de judeţele Suceava şi Botoşani, unde descoperirile
cunoscute erau destu l de puţine. Cu cele 600 monede. tezaurul de Ia Crălnlcenl este cel mal
mal mare din zonă celelalte avind un conţinut mal modest. Cl'l mal Important Intre noile des·
copcriri rste tezaurul de la Dersca, cu monedl' care se succed de Ia 1 04 l . e . n . - 1 1 9 - 1 22 e . n .
lmpreună c u cea m a l grea brăţară de argint da cl c ă ( 1 60 g ) descoperită p e teritoriul Românief27•
Faptul acesta ar putea Ilu st ra şi utilizarea monedelor de argint romane Ia confecţionarea podoa
brlor din a c r st material intr-o zonă in care argintul lipseşte. In prezent pot fi cons!'mnate 38
localităţi din jud. Botoşani In !'are uu fo st găsite monede romane, in t re acestea 20 denarl
republicani şi 55 den arl Imperiali pînă la Traianus lnduslv28.
In trritoriul judeţului Suceava, deocamdată fără tezaure au fost menţionate din sec.
I I - 1 1 1- e . n . dar In enumer:.ren moncdelor denarii republicani sint doar 4 Iar c e l anteriori l u i
Hadrianus 1 9. Suceava este singura zonă a Moldovei unde conţinutul celor 2 9 descoperiri
este modest29.
Tabloul drculaţlel monl'tare din Moldova, aşa cum apare in lucrările cercetătorilor care
au inchinat un timp mal indelungat studiilor de numismatică, poate sluji In ch i p mulţumltor
argumentelor In sprijinul aflrmărll relaţiilor cu lumea romană, uneori şi a amplitudinii
acestor relaţii. Sudul Moldovei şi valea Sirctului In gem·ral rămln zonele cu cele mai multe şi
mai lnsemnate desco periri . Perioadele in care monedl'le sint mal numeroase pot fi uneori momente
ale intensifi C'ărll comerţului, alteori şi semne ale devalorizăril, a fluctuaţlei valorii dena rulul.
Multiplele el funcţii : plăţi, tezaurizarl', schimb, a •J,! Pi i f i ră valoarea monedei romane In cunoaşterea
unor aspecte diferite economlco-sodale alteori politice. Oricum se constată, faptul nu est e desi·
gur intinplător, in aşezArlle cu cele mai multe produse romane de Import, cum sint Poian a ,
RărătAu sau Barboşl, monedele sint ş i l'le numeroase. Prl'zentă I n toate zonele teritoriului
Moldovei, cu o ne ce sitate dependentA de caracteristicile esenţiale ale t i pul ui de aşezare din sec.
1 l . e .n . - 1 e . n . , moneda fără a suplini total trocul a constituit şi In următoarele cinci secole

un clement Insemnat In dezvoltarea economică a spaţiului est carpatic.
Circulaţia monedei romane In Moldova neinclusli. in Imperiul roman a cunoscut In sec.
I I şl prima jumătate a sec. II 1 e.n. o epocă de amplitudine maximă. Cele peste 80 de tezaure,
din care două treimi au fost recuperate, tezaure mari cum este cel de Ia Măgura - jud. B acAu
cu peste 2 830 plese80 şi descoperirile modl'ste dar nu meroase dln cuprinsul aşezărilor şi necro·
polelor daco-carplce situeazA In această p rivin ţ ă Moldova mult Inaintea l\luntenieP1•
Grupate In funcţie de rea mal recentă monedă din compunerea fiecărui tezaur, piesa
care stabileşte data post quem a ingropllrii, tezaurele din Moldova se lnşiruie de la H adrianus
( 1 1 7 - 1 38) la Severus Alexander (222 - 235) cu descoperiri mai numeroase In anii domniilor
lui M arcus Aurelius, Commodus şi Septimius Severus. Cu toată amplificarea continuă a numă·
rului tezaurelor, raportul dintre grupe rAmine rela tiv constant. Tezaurele care se Incheie c u
Antonlnus Plus sint I n general mal modeste decit cele care sfîrşesc cu Septlmlus Severus sau
cu lmpilraţll ulteriori amintitei domnii. In ultimii cin ci 11111 n umăru l denarilor descoperiţi pe
terito riu l Moldovei a sporit cu aproximativ 5 000 piese. Frecvenţa tezaurelor se dovedeşte a·
23 lntr-o perioadă nu prea tndepărtată răsplndlrea carpilor era argumentată prin desco.
perlrea de tezaure de denari ro mani. (B. Mltrea in Istoria Romliniei, 1 , Bucureşti 1 960, p. 342).
Esenţială rAmine conlucrarea tuturor ştiinţelor auxiliare Istoriei fără lncercărl de Ierarhizare
2' D . Protase, P roblema continuităJii in Dacia in lumina arheologiei şi numismaticii,
Bucureşti 1966, p. 84 - 102, cu bibliografia anterioară.
25
V . Mlhălleseu·Birllba, op. cit . , p . 1 3 .
28 O. Floca, ContribuJii la cunoa.�terea te:aurelor de argint dacice, Bucureşti 1956, p. 33 ,
n. 3 .
27 ş. Sanie, P. Şa d ursch l, Cercetări Istorice, V 11, 1975, p. 83 şi urm .
2 8 Idem, Hierasus, 1978, 1 8 7 - 1 96.
2e M. Ignat, Suceava, IV, 197 7, p . 75-9 1 .
30 V. M ih ăllesc u · Birll ba, Ioan M ltrea, Tezaurul de la Măgura, Bacău 1 977.
81 C . . C. Petolescu, Apulum , X, p. 201 .
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fi direct proporţională cu densltat<'a nşezărllor dnco-carpice. Pentru cele mal mullc situaţii ar
putea fi Invocată o cauză, un eveniment care să fi provocat aceste lngropărl concomitente pe
un spaţiu relativ Intins al Moldovei. De la reorganizarea teritoriilor cucerite de către I I adrlan
la lmpllraţli care au titlul de D acicus Maximus (Antonlnus Plus, Marcus Aurellus) şi In final
la cel care arc primul titlul de Carpicus Maximusaz au fost destule situaţii cure s� reclame
prudenţă, grija pentru a salva foarte probabil averea unei colectivităţi să determine asemenea
acţiuni. Credem, am Pxprlmnt sau subscris la atribuirea unei cauzalltăţl Istorice, ponderate,
selectlve dar Indiscutabile. Acordarea de subsldla populaţiei daco-carpice In schimbul păcii
lncetează In momPntele critice şi nu va mai fi reutillzată după luptell� de amploare din deceniul
al V-lea din s<'c. I I I e.n. Teznure cu ultima monedă Philippus Arabs nu au fost găsite căci el a
fost primul lmpărat care a primit t it lu l de Carpicus 1\laximus ,.lnvlngător al c..arpilor". Tezaurele
m al ales cl'le mari provin In primul rind din subsidia, astfel explicăm lipsa lor in r.gna numiti
In Rl'neral ,.de influenţă" u n dl' l'ra posibilă şi o pace lmpusll prin forţa armelor. {:o il fruntarea
şi Infringerea costohocilor In nordul l\loldovl'i a pus cnpilt unor rrlaţll bazate pe snhsldil şi acolo
se poate presupune că nu vor fi descoperite t e z a u rc bogate cu moncde ulterioare domniei lui
Mnrcus Aurelius. Uneori şi analiza internă a tezaurelor p o a te su gera că peste cauzele economice
generale din Imperiu !'arc afcctnu şi circulaţia monedei romane In illoldova din zona stăplnl
tă de dacii liberi sint refle ctat e şi momente ale relaţiilor politic-e dnco-romanc33• Git priveşte
lipsa tezaurclor t·u monede de bronz considerăm că valoarea intrinsecă a denarilor era In primul
rind apreciată . !:> l nt aşe7ări In care au fost efectuate m u l ţ i ani săp ă t u ri arheologice sistematice
fără a fi găsite monede sau In care numărul lor este extrem de re d us . De presupus {"ă trocul a
continuat să aibă un loc insemnat In primul rind in c(Jmerţul i n te rn dar şi In schimburile cu
romani i . Cele ap ro � i rn a tiv 60 mon!'de srparatc de tczaure rE'pr!'zlntă u n număr relativ redus.
t.:nele monede nu fost dc s !"o p erit e in aşezărilc şi nN-ropol!'lc !"arpice. Vltl mele şi mărturie ale
unor credinţe existente In spaţii mai largi, provin din atelierele monetare de la l\fardanopolis,
1\Iesembrla, l':icaea şi Tomis. Relaţiile economiee c u lumea romană au continuat şi Intr-o perioadă
In care carpll puteau deţine doar un rol secund In acţiunile nnti romane şi moncdele continuă
in aşezărilc daco-carplce pini'\ la Aurelinnus (270 -· 275).
In {"eca el' priveşte Barboşll, au fost găsite In ra.. trl/um , caslru, aşezare clvill't şi necropolă.
Cele mai multe piese de bronz trecute prin foc sint lrccuperabile. O statistică exactă nu este
incă posibilii şi in stadiul actual al nstaurărll moncdclor ar av e a o valoare relativă. Monedele
recoltate in 1 0 c::�mpanli arheologic<' au fost cercetate şi urmează a fi publlcateM. Menţionăm
că In afara denarilor din monclărin centrală numeroase moncde de bronz provin din atelierele
de la Cyzlc, l listria, 1\tarclanopolls, !\lr�emhrla, Nlcaca, Nlcopolis ad Istrum şi Tomis. Cele mai
multe monede colonlale sint cele histrienc şi marcinnopolltanc. Plnă In prezent numărul maxim
de monede Intr-un mormint este 3 şi 12 monede într-o locuinţă. Circulaţia monetnrll cea mat
1 ntensă s-a desfăşurat In epoca Severllor.
V aloarea descoperirilor : vasele de argint ; un tezaur cu denari ; două mari tezaure cu
monede şi oblrcte de bronz şi aur (?) (cel de faţă şi unul inedit) indrt'ptăţcsc Ideea că la Muncelul
de Sus putea fi reşedinţa unul important conducător dac.
Inscripţia funerară de la Roma care cuprinde menţiunea famlllel unul rege al dacilor
d in nord (costobocil)35 faptul că Intreaga descoperire nu are elemente care să aparţlnă eu sigu
r anţă şi secolului al I I I-lea e.n. ne determină să considerăm că tngroparea acestui tezaur s-a
p utut datora acţiunilor romane In zona est carpatlcă Incepind cu Marcus Aurellus. Ce i peste
1 800 denarl lmpreună cu vasele şi obiectele găsite puteau fl ln primul rind din stipendia, primJte
p e vreunul din regii costobocl38 • Teritoriul aliat sub conducerea unul astfel de rege putea cu
prinde o parte Importantă din Moldova centrală şi de nord.
32 N. Gostar, In Art.- s d '· la X II• Con(en ncr d'Etud s dassiqu s ,.Eir• n !" Cluj-Napoca 2-7 octombrie 1 972, Bucureşti-Amsterdam 1 975. p. 643- 649.
33 ş. Sanie, P; . Şadurschl, Cercetări Istorice, V I I.
34 Autori : B. Mltrea, C. Preda, Gh. Poenaru-Bordea şi Ş. Sanie.
35 C IL , V I, 1 801 ; Dobo, Jnscriptiones extra fines Pannon iae-Daciaeque repertae ad re:r
earundem provinciarum perlint nles, Budapesta 1975, nr. 688.
38 Inscripţia de la Roma este şi o menţiune referitoare la continuarea regalităţii In spa
ţiul nord-est carpatic. Asupra acestei probleme Silviu S:mie va revenl ln tnsemnărlle ..Docu
mente Brheologlce privind regalitatea la daclM.
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R epu bli ca n e

155/120 - 46 1.e.n.

1

Anii Intre care
se datează
monedele

D atare generală

1

Tabel

Număr exemp l are

1

Total

155/ 120 ; 1 1 9/110
88 ; 87/8 6 ; 74 ;
59 ; 46

Marcus Antonlu a

267

32/31 l.e.n.

l

nr.

Pro cen
taj din
te zaur

-

MonedA/
an

13

0,01

1,95

141

70,50

21,14
Tabel nr. 2

I mpăratul şi membrii
familiei sale

N ero

Galba
Otho
VlteWus

Vespaslanus
Tltu s
Domitlanus
Nerva

Tralanus
Hadrlanus

Antonlnus Plus
Marcus Aurellus
Luclus Veru&

AniJ
de domnl e

54 - 68en
68 - 69
69
69
6 9 - 79
79- 8 1
8 1 - 96
96 - 97
97 - 1 17
1 1 7 - 138
138 - 161
161 - 180
lf\1 - 169

Anii Intre
care se
datează
monedele

Număr exempl are

1

Total

63 - 68

1

2

Monedă fan

1
3
67
6
36
10
105
96
128
45
13
1

80 - 8 1
8 1 - 95
98 - 1 17
138 - 159
161 - 167
161 - 167

Neldentlflcate

Procentaj
din tezaur

0,07
1
1
3
6,70
2
2,40
5
5 ,25
4,57
5,58
2,36
1,62

0,15
0,30
0, 15
0,45
10,04
0,90
5,40
1,50
15,75
14,38
1 9,19
6,75
1 ,95

Tabel

Greutatea
medie

Republlcane
Mare Antonlu

Nero
Gal ba
Otho
Vitelllus
Vespaslanus
TItus
Do mitl anu s
Nerv a
Trai anus

Hadrlanus
Antoninus Plus
Marcus Aurellus
Luciu• Verus

3,18
3,11
3,23
3,16
3,20
3,24
3,18
3,15
3,28
3,33
3,26
3,24
3,36
3,38
3,42

Numărul de monede cu
greutatea considerată
Normali
- 2,80
- 3,41
12
121
1
2
1
2
62
5
24
6
81
78
80
42
6

1

Subnor-

mală
- 2,80
1
8
-

1

Greutatea

P eate
normalA

-

6
5
1
-

-

MinimA

+ 3,41
12
-

2,73
2,42

-

3,01
3,04
2.97
2,48
2,57
3,03
2,32
2,52
2,65
3,04
3,25

1

-

1
2

nr.

4

10
4
18
13
47
28
7
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1

MaximA

3,55
3,68
3,23
3,31
3,20
3,42
3,73
3,32
3,50
3,68
3,82
3,60
5,55
5,29
3,68
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LE TRESOR D E MUNCELlJL D E SUS ET QlJEL QUES PROBLEMES
LA C IRCULATION MONETA IHES EN MOLDAV I i �

20

CONCERNANT

R l! s u m c
Les auteurs pr�sl ntent un trt!sor trouve dans le terrltolre du vlllage Muncelul de Sus (co rn .
M o goş c�tl - � ln t, d(p. d' Ia s�y ) . rumpo�c de 677 denlers romalns n pu bll raln s ct lmperlaux qul
se su cn ' d l" n t de 150/120 av. n.i'. i1 Mare Aurcle et les frapmcnts d'unc oenochoe en bronze 11. l'anse

en forme de pled humaln. D ans le m�me site on a aussl trouve 7 vases romains en argent d'une
valeur hlstorique et museographlque partlcullere (n. 1) ainsi que deux autres tresor de dl'nlers
"'romalns re publlcalns d lmpcrlaux .
"
La plupart des monnales datent du temps de 1\I.A ntoine (2 1 , 1 4 %) et puls cellcs ,de), annces
des regncs de Trajan ( 1 5,75 %). I l adrien (14,38 %) et Antonln le Pleux ( 1 9, 1 9 %). Les auteurs,
conslderent la strurturc de tresor : republicains - M. Antoine - hlatus - Nero - l 'acrolssement
d es dl·nlers avec les flavlens approxi m ativcment 49,32 % de I'cpoque Trajan - Antonln le
P ieux, pourralt etre cvcntucllcment liee 11. quelqucs momcnts des relatlons daco-romalnes.
Du trcsor, 7 monnales (nr. 384, 263, 383, 268, 1 77, 583, 609) sont hybrldes et u nc (nr. 608)
pourrait ctrc Incluse dans l e groupe des "imitations barbares" .
Le tresor a p u etrc le frult d e s accumulatlons sulTCsslves avec les etapes princlpalcs rap
pelees plus baut, ou Il est arrive dans l ' cspacc moldave pcndant les annees de regne de
Mare Aurele, tres plauslble, cvcntucllemcnt dans Ies dcrnlcres decennles du I I-e n . e .
La va!Pur des dCcouvcrtes : Ies recipients cn argcnt ; u n tresor avec des denlers, deux
tresors avec des monnâles et des objets cn bronze ct or (?) (eelui el ct l'un inedit) j u stiflent ! 'I dee
que Muncelul de Sus pourralt Hre Ia rcsidencc d'un Important ehc f dace. L 'lnscriptlon fu n c raire
(n. 35) de Homc qul contient la mentlon de la familie d'un rol des daces du nord (l·ostoboces),
le falt que Ia del·ouverte n'a pas d ' eh'ments qul appartlen t ccrtalnrmcnt aussl au 1 1 1-e s.n.e.
nous dHerminent 11. con sl dc.' rrr que l'enterrement de ce t rcsor est dfl aux actlons romaincs dans
Ia zcnc r�t-rnrpat lque cn eommcn�ant avec Mare Aurl- le. Les 1 800 denlers de Muncelul d e Sus
avec les recipients ct les objets trouv(·s pouvalent Hre prrmii•rcment des slipendia n� u es par
l'un des rois costoboc. Le tcrritolre conduit par un part'il rol pouvalt romprcndre u ne partle
irrpcrtanlc c'r la 1\:otc'r., il' < l nt rale l t de nud.

EXPL ICAT ION DES F JGURES
Fig. 1 - Les fragm rnts
d'oenoclloe (1 - 3) ; Ies types de pots, achevcrs vrai
semblaLies 4 - 5)
Fig. 2 - Des monnaics bybrldcs (1 = 384, 2 = 263, 3 = 38:�. 4 = 268, 5 = 177, 6 =
583, 7 = 609) et la monnaie "imitatlon barbare" (8 = 60!J).
D lagramme avcc le nombre des denicrs du tresor.
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Excrptlnd u n pasaj din Odysscra (T 1 70 sqq.), a cărui Interpretare a fost Indelung
conlrt· nnr.tl\1, P.cmrr nu vorbeşte ntcl\tcrl In mod expltdt de pelasgl In Grecia europeană.

Achilles, conducătorul unor contln grnte lhcssallenc can• luau parte la rltzbolul Troicl, Invoca
pe Zeus cu epltetele 6(U8wo�o:l'oc; şi lle:/.o:ay tx6c;2, şi cu ultimul dln l rr ele, poetul Catalogulul coră
blllor caracteriza districtul sau aşezarea thessallan ă Argos3, care făcea parte din domeniul lui
Pelcus4•
Deoarece Catalo!!ul trolan (B 840 sqq . ) şi Dolonela (K 428 sqq.) - amtndouă texte "ho
merlcc", de tirzie elaborare eplcă& - cunoşteau ctnonlmul I h Ao:ayol, trebuie să presupunem
că adjectivul Ile:Aaytx6c; prov ine de la acest etnonlm şi, in eonscclnţă, ar trebui să-I găsim p e
pelasgl printre supuşii lui Achllles. Dar In domeniul lui Achllles, aceştia sint de negăsit, deoarece
atit In Iliada dt şl ln Catalog supuşii Pelelanulul sint MupfJ.t86ve:c; "EHr,ve.; ori 'Axo:tol8• D e
altfel, Catalogul nid nu-l putea enumera printre supuşii lui Achillcs fără a Intra In conntct cu
lllada care afirma că pelasgll erau In tabăra trolenllor (K 429).
Cu toate acestea, din vasta arie egeo-mediteraneană considerată de antici precum şi de
unii modern! că a fost locuită elndva de pelasgl, singura regiune In rare aceştia au dus o existenţA
Istorică reală este Thessalla. ln afara aluziel homerlcc (II 2:J:I), existenţa pelasgllor In Thessa Ila
este dovedit ă de alte citeva fapte, puţine la număr dar foarte sugestive.

A.- ln epoca Istorică, exista In Thessalia un district numit Ile:Âo:ay twnc;7, tn care se găsea
un oraş binecunoscut In perioada arhalcă, Larlsa8 - aflat şi el -r'ijÂe: de locul unde !şi giaea

1 Vezi diferite opinii la U. von Wilamowltz-Moellendorrr, Homer. Untersuch . , Berlin,
1884, p. 58 sqq. ; Meyer, Pelasger, p. 48 ; K. J. Beloch, Le origini crete1i, tn Ausnni,1 , IV, 1909
p. 19 sqq.; idem, Griech. Gesch2., Berlin u. Leipzig, 1926, l - 2, p. 46 sqq . ; Leaf, H H , p. 329 sqq.;
Pareti, Sparta, p. 3 sqq. , 63 sqq.; Pareti, Pelasgica, p . 307 sqq.; Schachermeyr, EF, p. 266; H .
Thomes - F . H . Stubbings, I n Wace Stubblngs, Companion, p . 299 ; M .A. Levi, Studi Spor·
tani 1 : Dori ed Erac/idi, In H IL, 96, 2, 1963, p. 479 sqq.; Toynbee, Some prob/emş, p. 123 sqq.
z II 233. Despre valoarea acestor cpltete, vezi mal jos p. 279 sqq.
3 Privitor la semnificaţia geografică a Argosulul pelasglc, vezi mal jos p. 286 sqq.
' B 68 1 .
& Cf. M. Vasllescu, Tracii In epopei/e homerice, t n Cercetdrt istorice, V I l , t 977, p . 240 aqq .
1 Glovannlnl, EHOC, p. 39. n. 3 crede că aceste trei denumiri nu deaemnau trei neamuri
distincte, el unul singur, dl.rula 1 se dădeau trei nume diferite, dintre care două n u mal erau
tn uz In epoca clasică. Cf. şi J. P. H ariand, Preistoric A igina, Paris, 1 925, p. 27. O Interpretare
contrară la A. Sacconl, Gli A chei in etil m icenea ed in Omero, Z iva Antika ( AntiquiU Vivanit ) ,
X IX, 1, 1969, p. 1 5 ; W athelet, Ac-les, p. 435.
7 Cf. Hellanlcos, FGrHist 4 F 52 = H arpocr. Suld. s .v. Tnpe�pxlCI.
8 Cf. K. J. Beloch, Griall. G sr/, 2 . , 1 - 2, p. 4 5 - 46.
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dlrşltul Hlppothoos - care, alAturi de trei sau patru omonime minore•, amintea l �dlat de
pelasgll lui Homer. In aceeaşi ordine de Idei, printre Fragmenta Sabbaitica ale lui }l.pollodor
este unul care, provenind cu certitudine din N6a'tOL, de la jumătatea secolului al V I I-lea l.e.n.,
dacă nu cumva din secolul al V I I I·lea l . e.n., de la Antlmachol din Teos10, poveste�te că, dup A
căderea Trolel, Antlphos, fiul lui Thessalos, naufragllnd Ungă c-apul Caphareos din Eubeea, a
ajuns In cele din urmă In regiunea pelasgllor şi, cuc-erlnd-o, a denumit-o Thessalla11• Pe de alti
parte, Catalogul cor. blllor (B 737 sqq . ) atribuie lapithllor partea nord-estică a clmplel theua·
llene, deci Pelasglotlda lstorldl.u, care, la rindul lor, se lnveclnau la nord-vest cu perrhalbll şi
cu alnlanflll .
Cine erau aceşti perrhalbl, alnlanl şi laplţl şi care erau raporturile dintre el ? Referlndu·se
la domeniul lui Gouneus, Strabo, In conformitate cu geografia homerlcă, aminteşte că acesta
făcea parte din Hestlalotlda Istorică şi era locuit, pe vremea Poetului, de perrha� şi dl., de fapt,
perrhalbll au stăptnlt cindva şi teritoriul pe care Catalogul 11 atribuia lui Polypoltesil., Cu alte
cuvinte, Perrhalbla străveche cuprindea teritoriul situat Intre vărsarPa fluviului Penelos, "munţii
Olymp fi Plndusu.
Despre alnlanl - numltf ln cele mal vechi texte 'EvdjvE<; (B 749) - , acelaşi Izvor ne spune
că locuiau ImpreunA sau In apropiere de perrhaJbl, şi că autorii ulteriori lui Homer (�mo 'twv
ila't" Epov E7tl xpov6v afirmau că vreme IndelungatA alnlanll au populat c-lmpla Dotlon şi ţinutul
de la poalele munţilor Ossa plnă la locul Bolbels11. Sintem deci lndreptăţlţl să credem, pe baza
relaţiilor geografice şi cronologlce oferite de Strabo, că In antichitate perrhalbll şi alnlanll erau
consideraţi a fi fost populaţia străveche a clmplei thessallene.
VIcisitudinile acestor populaţii ne sint lnfăţlşate de acelaşi geograf din Amasela. lnvlnşi
de laplthl, perrhaibll au fost nevoiţi, unii, sl:i mlgreze ImpreunA cu un grup de alnianl şi athamanl,
In nordul Etollel, alţll să se retragă In regiunile munţilor Olymp şi mal ales In Plnd, precum şi
In regiunile athamanllor şi dolopilor. O psrte a lor InsA a rămas sub stApinirea laplthllor ( larl·
sienl) care au pus stApinire mal ales pe regiunea de clmple. Aceeaşi soartă au avut-o şi alnlanll.
Cea mal mare parte a lor a fugit din calea lapithllor şi s-au aşezat In ţinutul Ofta din nord-estul

·

=

' In Aehnla Phthlotls (Larlsa Cremaste), muntele Ossa, Macedonia şi probabil la est
de Plnd : cf. Strabo, I X 5, 1 9 ; Steph. Byz. s.v. A.ipLaac:tL ; SGD 1. nr. 1351 (A. Flck); Toynbee,
Some problems, p. 1 2 3 - 126. Nu este lipsit de Interes să amlntlm cA un afluent al fluviului Pene·
los din estul Thessallel care curgea In apropierea oraşului Trlcca, A 7)Sc:t!o.; ( Strabo, X IV, 1, 39),
amintea, desigur, de A 1)3o.;, tatăl lui Hlppothoos.
1 ° Cu privire la Nostoi, vezi tn general, A. Severyns, Le ci ele tpique dam l'tcole d' Aris·
tarque, Llege-Parls, 1 928, p. 370 sqq.; J. Bt!rard, La colonisation grecque de 1' Italie mtridionale
tt de la Sicile dans l'antiquiU2, Paris, 1957, p. 324. Cii Haglas din Trezene, căruia 11 sint atribuite
Intoarcerile, se bazează pc date mal vechi, din ciclul epic, nu avem de ce să ne Indoim. Cf. G
Klnkel, Epicorum Graecorum Fragm enta, 1, Leipzig, 1877, p. 52 sqq.; J. Perret, N<!optolem e
ti les Molosses, REA, XL V I I I, 1946, p. 1 1, 22 ; E. Lepore, La saga di N eottolemo e la V II Nemea
di Pindaro, Annali de la Facolta di Lettere e Filosofia, Bar!, V I, 1960, p. 72 ; Lepore,
Ricerche,
p. 44 şi 79. Despre vremea cind a trăit Antlmachos din Teos, cf. Plut.,
Rom . , 12; G. Kinkel, op. cit., p. 247 şi p. 5 6 fr. 8 ; G. L. Huxley, A Fragment of the Nostoi, PdP,
LXV I l, 1 959, p. 282 - 3 .
11 Apollod. Bibl., Epit, V I, 15 b, ed. R. Wagner, MIJthographi Graeci voi. 1, Llpalae,
1894, p. 2 1 8 - 1 9 şi J. G. Frazer, (ed. Loeb), 1 96 1 - 1 963, p. 259 : 'twv Bi: vc:tUct)'7)G.iV't(t)"\l 7tcpl
TOV Kc:tipc:tptc:t wc:tAÂoc; ' c:tÂÂc:tlii <pa!pe'tc:tL
wAv'tLipO<; Be 6 eeaac:tÂou E!c; IlEÂc:toyoua Xc:tl ('t-i)v>
xwpc:tv Xct'tc:tax�v 0a:aa��:Âictv txc:tÂcaa:v. D e alei şi Tzetzes ad L ycophr. , 9, 1 1 . Cf. şi Schol. A poli,
Rhod., 3, 1090 b ; Ch. Vellay, Les lt!gendes du C y cle Troyen, Monaco, 1957, voi. 1 , p. 342.
12 Acest fapt rezultă clar dacă comparăm datele oferite de Catalog cu cele din lllada,
unde Polypoltes, fiul lui Pelrithoos, şi Leonteus, fiul lui Ares, erau laplthl : .M 128 sqq. ; 1 :!8 sqq. ;
'P 295 sqq.; cf. A 266 sqq.; Stăhlln, Thessalien, p. 9 1 .
11 B 7 4 8 sqq. Cf. Rom Rymn. Apoll., sqq. "Suita" pythică din Imnul homeric către
A pollo datează de la flnele,11ecolulul al V I l·lea sau de la Inceputul celui următor: Cf. J. Defradas,
Les themes de la propagande delphique, Paris, 1 954, p. 57.
14 Strabo, IX, 5, 1 9 - 22, Ct. 1 , 3 ,2 1 .
1 1 Ibidem. Cf. Rom . R Ymn. A poll. 2 1 8 ; Hdt., V I I, 128, 1 3 1 - 132, 173.
11 Strabo, loc. cit., Rom . RIJmn. A poli, 217 ; Hdt., V II, 132, 198 ; Plut. Quaelt. Graec.,
tr. 13. ed. W. R. H alllday ; Pa. Scymnoa, GGM, 1, p. 2:W v. 615 aqq.
o

• o
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Etollcl unde au ocupat şi unele părţi din teritoriile dorlenllor şi mallenllor, sflrşlnd prin a fi ex
termln ţl de athamanJ17 ; numai o miră parte a lor a rămas lmpreună cu perrhalbll ln jurul mun
telul l<
bos11. La Hleronymos din Cardla11 �ăslm o completare preţioasă la relatările anterioare :

�

17
trabo, loc. cit., Ps. Seymnos, loc. cit., Dispariţia alnlanllor a fost n umai administra
tivă, ţara IIor fiind alipit A la Th essalla . Insrrlpţllle fac dovada că alnlanll e x istau lnră In epoca
romană. Cf. G. Klpp, Thessalische Studien, H alle, 1 910, p. 31 ; Bequlgnon, Spt rrllqos, p. 149150. In alti\ parte, X I, 14, 14 , Strabo vorbeştc, după Izvoare m a l vechi (i-lfyo vtcr.l 3t Kr.tl), de o
mlgrare a alnianllor din Tessalla In Armenia, unde s-au aşezat In Oultla şi dincolo de Abus şi
Nlbarus, In 'rau rus. A cclaşl geograf, X 1, 14, 2, cf. X 1, 4,9, citind pe Medelos din Larlsa, FGrHlst
129 F 1, şi pe Kyrsllos din Pharsalos, FGrHist 130 F 1, aminteşte - şi se pare că este con
vins de aceasta - că numele tnsuşl al Armenlcl provine de eroul thessallan Armenus care a
Insotit pe argonauţll lui Iason In Colchlda. Pe urmele lui Strabo sau ale Izvoarelor sale au mers
şi unll tnvăţaţl modern!. Vezi In acest sens, W. Brandensteln, Der Ursprung der Armenier, Han
des Am.sorrya, Nr. 1 0 - 12, Wlcn, 1961, col. 693 ; P. Kretschmer, Die pllrygische Episode in der
Geschichte von Hei/as, Misce/an a Academ ia Berolin, nsia, Berlin, 1 950, p. 175 ; P. Dlmltrov ,
Troia V II b 2 und die lhrakischen und m osischen Sliimme auf dem Balkan, In L' Ethnogenese des

peuples balkaniques, Studia Balcanica, V , 1 971 , p. 70, şi, Indirect, V. Popov, Cerlaines remar
ques sur les mouvemenls de m igralion de la popula/ion des Balkans de la fin du deuxifme m il 
lenaire avant notre ere, tn Tllracia ( Primus Congreuus Studiorum Thracicorum ) , I l , Serdlcae,
197 4 , p . 27 sqq. Dar ceea ce n e relatează Strabo este un exemplu tiple de felul cum erudiţii greci

stabileau raporturi de derivare Intre popoare pe baze toponomastlce. Originea thessallană a
armeni lor era sugerată de localitatea ' O p f.LEVLOv (B 734), care se găsea Intre Pheral şi L arlsa
(pentru localizare, vezi Hope Slmpson-L aza n by. CSH 1 , p. 142), şi, probabil, 'Opf.L[VIOV, situat
la poalele muntelui Pellon, pe ţil.rmul golfului Pagasalos ( Strabo, IX, 5, 18), care aminteau
Imediat de 'Apf.LEVLOL. Existenţa In Armenia a toponlmelor At..,[cr.vcr. şi Ou1t!cr., amintea de Al
\lliive:� şi O ! t.xt.x din Thessalla. La acestea, trebuie să mal adăugăm reputaţia alnlantlor printre
hellenl de a fi fost 1tOAU7tAci\17) tOI. Cf. RE, 1, 1 (1893), s.v. A iniana, 1025 - 1027 (Andreas) : RE,
I l, 1 (1895), s.v. Armenia, 1 181 (Baumgarthen) : Bequlgnon, Spercheios, p. 150. D epUnă drep
tate avea Lulgl Pareti să afirme că, dupA metoda folosită de unii Istorici modern!, ar trebui sA
acceptăm ca fapt Istorie ceea ce afirmau anticii referitor la descendenta mezilor din Medeea 1
Cf. P< iasgira, p. 3:l9 sqq. ln legAturii. cu Izvoarele folosite de Strabo pentru descrierea Armenlel,
lucrurile nu sint prea limpezi. El s-a folosit, desigur, de lucrarea lui Theophanes din Mltylene,
F GrHlst 188, la care a adăugat unele amănunte - mal ales In ceea ce priveşte legăturile mitice
dintre Armenia şi Thessalla - luate din lucrArile lui Medelos din L arlsa şi Kyrsllos din Phar
salos, D espre Theopbanes, cf, H de la VIIle de Mlrmont, REG, V I I I , 1905, p. 175 sqq ; RE, V A
(1934), s.v. Tl�t opbant s, 1 , 209 1 - 2093 (R. Laqueur) ; RE, XV I ( 1 935), s.v., Miii/lene, 1415 14 1 6 ( R . Hubst). Nu ştim dacă Strabo s -a folosit mal ales de Q . D elllus, cel care a Insotit pe
Anton lus In războiul Impotriva p?.rţllor, aşa cum credea Klssllng, R E, IX, 1, (1914), 525 s.v.

HYrcania. t.ln exemplu similar ce cel al armenilor este cel al sablnllor. Cf. excelentu l . studlu al
lui J. Poucet, Les origins mYihiques des Sabins a travers l'o' uvre de Colon, de Cn. Gellius, de Varron,
d'Hygin el de Strabon, In volumul : Eludes Elrusco-Jialiques. Melanges pour le 2se anniversaire
de la Chaire d' Etrusco/ogie a l ' Vn ivtrsiti de Louvain, Louvaln, 1963, p. 155 - 225.
18 Strabo, 1, 3, 2 1 ; IX, 4, 1 1 ; IX, 5, 1 9 - 22 ; X, 2, 1 . Vezi şi Bt!qulgnon, Spercheios,
p. 148 sqq. ; :-:1. G. L. Hammond, Prehisloric Epirus and Ilie Dorian In11asion, BSA, XXX II ,
1931/32, p. 157 sqq. şl A. H istor!l of Macedonia, Oxford, 1972, p. 295, bazat pe Plutarh, <Juaest.
Gr., fr. 13 şi 21i, crede că aceste peregrlnărl ale alnlanllor şi perrhalbllor sint anterioare răz 
bolului trolan, ceea ce nu se poate sustine. Vezi mal jos, p. 276, 283. Dacă originea perrhalbllor şi
alntanllor trebuie căutată In Eplr, aşa cum se pare că sugerează B 750 - 51, unde aceste două
populaţii sint puse In legătură cu 1 )odona şi cu afluentul Penelulul, Tltareslos, lucrurile nu alnt
deloc limpezi, aşa cum lncearcă să le prezinte unii lnvil.ţaU modern!. Cf. spre exemplu, C. Cara
panas, Dodone el ses ruines, Paris, 1878, p. 154 u. 2 ; H. Treldler, Epirus im Allertum, dlss. Leip
zig,

1917,

p.

35;

Allen, HCS, p.

130

sqq. Expresia 7t�pt �(fl8w"lJ" este foarte vagă, Iar riul Tltare·

• Ioa este mal degrabă antlcul Europos, Vezi mal jos, p.

282 şi

n.

106.

" Suita" pythlcă din

Hom.

atribuie alnlanllor şi perrhalbllor un teritoriu In care aceştia locuiau
şi In epoca Istorică . Cf. şi M . van der Valk, Bemerkungen zum homerischenSchiflskatalog, Fest·

H11mn. ;\pol/., 217- 128,

F. Zucker, Berlin 1954, p. 357 - 58.
11 FGrHist f' 1 5 = Strabo, IX, 5, 22.

schrifl f.
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lnvinşil lapithllor (= perrhalbll şi alnlanll) sint cunoscuţi laolalt!l sub numele de pel
locuiau In clmpla numită astăzi Pelasglcă

(-ro \IU\1 KltAOUJ:.l E:V0\1 Il rl.a:oyiX0\1 7tr8!ov) ll.

Ctt priveşte pe laplthl avem o Informaţie de mare valoare prin vechimea sa.

r

gl•o ŞI

etul Sl

monldes din Kcos, care a trăit la finele secolului al V 1-lea l.e .n. la curtea Scopa?.llo ,

deci tn

contact direct cu realităţile etnice şi politice ale Thessaliel, desemna, după mărturia

1 Strabo,

cu numele de perrhalbl şi laplthl, flinddi locuiau amestecaţi, pe toţi pelasgioţii22

are trAtau

erltorlu tn
care se �ăseau oraşele de clmpie L arisa, Crannon, Scotussa, Mopsion, Atrax şi cete din jurul

In teritoriul cuprins Intre Demetrlnda, j!ura fluviului Penelos şi Izvoarele acestuia,

la curllor Boibeis şi Nessonis ; cu alte cuvinte, In linii mari, regiunea care In ep oc. IstoricA era
lmpArţltd lntre tetrada Pclasgiotls şi M a gnezla23• Cum perrhaibil, am v�zut, l'rau vechea populaţie
a Thessallel supusă de lapithl, şi cum pe vremea lui Slmonldes cei care stăptn�au 'p e ste aceastA
regiune erau neindoielnic thessallenli, rezultă, cu toată probabilitatea, că sub numele mitle
şi poetle de Aa:r.. ! aa:1

trebuie fă vedem pe thessalienll Istorici din Pelasgiollda24, mal cu seamA

că Theopomp spune că penl'ştii thessalienilor erau de acelaşi neam cu pcrrhaibil şi rnagneţ UII .

Privitor la originea cu cerltorilor, aluziile izvoarelor, măcar că unele stnt tirzii, converg
In a le stabili locul de provenienţă In Dorlda egeană şi asiatică, In Cnidos, insulele Calydne,Cos ,

Nlsiros, Carpathos şi Casos. Dlodor din Sicllia povesteşte că cel care a Izgonit pe pelasgi din clrn
pia Dollon26 a fost Triopas, fiul Soarelui şi al Rhodosulul după unii, sau al lui Lapitbas şi al
fiicei lui Panelos, Stilbe, după alţii, care era originar din Rhodos27 sau din Cos2 8 •

2° Ceea ce spu_ne mai departe H leronymos despre plecarea pelasgllor In Italia nu are
nici o valoare Istorică, fiind punctul combinaţiilor pseudo-eru dite. In această ordine de Idei,
lecţiunea Ahc.>l.!a:v ar face această continuare verosimilă, măcar că manuscrisele păstrează forma
' ha:l.!a:v ; cf. In acest sens, FHG, I l, p. 455 fr. 11. Sylv. Bruck, Quae veleres de Pe/asgis iradi
derinl, Diss. Vratislaviae, 1884, p. 50 n. 3 ; V. Costanzl, Il /uogo di origine de/ concello di auloc
tonia e di preel/enicita atribuita ai Pelasgi, Rendiconti delia Reale Accadem ia dei Lin cei, Serie V,
X X I , 19 12, p. 293.
n

Strabo,

IX,

5,

23.

22 Felicla Vanţ-Ştef, lnvăţata care a tradus pe Strabo In limba română, Ed. ştllnţl
flcă, Bucureşti, 1974, tălmăceşte expresia -rou� ll e:l.��:oyl�uc; li7t«VT«c;, prin ,.pe toţi pelasgll".
Totuşi, deosebirea dintre Il tl.a:oy1wra:1 şl Il e:l.a:oyol nu este doar formală : cf. mai jos, p. 293 .
23 Simonides, Fr. 198 Bergk = Strabo, IX, 5 , 20 :
��a. 8 !: 't O &:va:!ll� otxriv I:liJ.·

c.> v!Br,�

Ile:pp��:1l3ouc; xa:l Aa:7t!.Sa:c; xa:I.E:i Touc; Iltl.a:ay1w-ra:� &r.a:v-r��:c;.

la Fr . Stllhlln, R E , V I , A - 1 (1936), 88 - 90 s.v. Thessa/ia.

Vezi şi harta Thessallel

u Cf. Sordl, Lega lessa/a, p. 25 sqq., a cărui contribuţie la lămurirea acestei probleme
este esenţială . Adaugă Lepore, Ricerche, p. 28 ; G. Sollmano, Asclepio. Le aree de/ m ilo, Mllano,
1976 p. 48 sqq. P. Phllippson, Thessa/ische Mylho/ogie, Zlirich, 1944, p. 160 ; E. Lepore, La
soga di Neottolemo, cit., Toynbee, Some Problems, p. 1 1 9 - 20. La Steph. Byz., s.v., citind pe
Epaphradltos, Aa:r. ! S l) este un oraş In Thessalla : Aa:n l !la:1 yll.p lllvo� Ele:aaa:I..L a:c;. Că Ştefan din
Byzanţ nu se Interesa dacă oraşele pe care le cita existau Intr-adevăr sau dacă au existat vreo
dată, el numai dacă le putea dovedi cu un citat dintr-un autor, cf. E. Stemplinger, Studien zu
Stephanos von Byzant, Phi/o/ogus, L X l l l , 1904, p. 618 : H. Erbse, Beitrrige zur Vbtrlieferung
der 1/iasscho/ien, Munchen, 1960, p. 261 n. 1 (Zetemata 24).

z& Theopomp, FGrHist 1 1 5 F 1 22 . Această afirmaţie nu este In contradicţie cu aceea a
lui Archemachos, FGrHist 424 F 1, după care peneştil erau beoţlenl : cf. Sordi, Lega tessala,
p. 26 n. 1. D espre peneştll thessalleni, vezi D. Lotze. Mna:�u ll.�:ullt!Fc.>" xa:l Boul.c.>v : Studien
zur Rechlsstellung unfreier Landbevo/kerungen in Griechenland bis zum 4 Jahrllunderl v. Cr. ,
Berlin, 1 959, p. 48 sqq.

28 Cf. Mnaseas Patrensls, FHG, I I I , p. 1 53, F 2 1 = Steph. Byz. s.v. ��nov, unde Do·
tlon era fiul lui Pelasgos. La Strabo, IX, 5, 22, cf. 1, 3, 2 1 , cel care locuiau In clmpla Dotlon
erau ainianli. Convergenta celor doi autori este evidentă.

27 Diodor, V, 61.
28 B 676 sqq . ; Apollod. Ep. V I, 15, Schol. Tlleocr. , XV I l, 68 (ed, Fr. Dlibner, Paris,
1849) Cf., In acelaşi sens Theocrit, ldy/1., XV I l , 65 ; Philetas, ln Hesych. s.v. Ele:oocil.a:1 ; Dosla
das, BtvJ:.L6c; v. 2 ( = A nthol. Pa/atrna, XV, 25 B). La Steph. Byz. s.v. , fl.� nov era r.ol.1c; Ele:oaa:
l.l��:c;, 6u7tou iJ.ETii>Kioa:v ol Kv!8101. L a Calllmachos, Hymn. V 1 Demelr., 24 sqq . , găsim o alti
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tem acum aprecia la adevărata el valoare Informaţ ia transml�ă de fragmentul sa
bbaltlc rovenlnd din N6«7'tOL, fiind deci mal puţin l'Xpus prelu1·răril mltograflce21 el este ecoul
unei re tdţi Istorice ; thcs�allenll (= dorlenll), de provenienţă insulară30, au ocupat Thessalla
care, ptn atunci, era locuită dl' perrhalbl şi alnlanl, numl\1 laolaltă pelasgl, şi nu denumit noua
patrie cu Duml'le rtnlro-trlbal propriu. O parte din cel lnvlnşl a fost nevoită să emigreze, o alta
a fost asen.IJtă de cuceritorii hcracllzi ,·arc, In Sl'colul al \'-lea l.e.n., mai aveau ln1·ă clară conştiinţa
origlnlll loJI31.
Această realitate lstorlrll l'ste refl!'rtată, după cum vom vedea, şi de alte scrieri antice
şi, tn primul rind, de d!tre Catalo!(ul ahean.
Spunem mal Intii 1·ă nccl'pl {:m Ideea că Illada şi Catalogul corăbiilor lşi au punctul de
plecare - mdcar 1":1 sur�ă de lmplraţ le - In epoca mycenlană şi că pe parcurs au primit unele
rlemcnte şi au pierdut altele, Intr-o succesiune şi din cauze care, de multe ori, scapă Istoricului.
Sorotim de asemenea ca dt'monstrată strinsa legătură dintre Ilinda şi Catalo!( in ceea ce priveşte
materia epil"ă care a stat Ia baza lor-32. Dar 1·ă pol'tul a dat forma finală Catalogului ahean Intr-o
perioadă posterioară acelPia in care Illada dipătasc contururi prerise şi rl'ferindu-se la aceusta,
sau, dacă este vorha de arelaşl autor, ră sursa din rare s-a lnsplrut pt>nlru compunercu Cata
logulul reflectă o pPrioadă mal tirzie decit cea lnfcU�atii il) lliadn, o dcmonstn·nză in primul
rind. nu acele date ale Catalogului ('are nu-şi găs1•sc corespondenţ ă In Illnda33, el Interpretarea
pe care autorul său anonim o dă unor pasaje homerlce lipsite de claritate. Exemplul Thessallel
este , In aceast!l privinţ ă, foarte instructiv.
S-a observat dl' multă vreme că !!"o"rana polltlră a Thessaliel infă\işată de Catalogu l
ahean est� pllnr.. de neclarităţi şi de contradicţii. Benedlkt l'\ics�34 a relevut dl autorul Cutalo�ulul
nu cunoştea el lnsuşi Thessalla, ci s-a folosit de un documrnt detaliat şi exact care conţinea lista
variant ă : pelasgll au locuit mal Intii In clmpla Dotion, după care au ajuns In Cnidos. AceastA
variantă se explică prin legătura cultuală ce exista lntrl' IJorlda asiatică şi Thessalia. Se ştie
că, spre exemplu, Trlopas, miticul rege din Cos, avea un sanduar Ungă ·cnldos şi un altu in
clmpia Dotlon. Cf. Sordl, Lega tessala, p. 15 sqq.; H. Dibbelt, Quaestions Coae m ytho/ogicae
( lnaug. Diss.), Gryphswuld, 1891 , p. 3 sqq. Despre Iaplthl vezi W. H. Hoscher In Roscher Lexi
kon, Il, 2. s.v., col. 1851 sqq. Cf., pentru alte aspecte, C. Corbellinl, Gli eroi del cielo erac/eo nel
cataloga omerico de/le navi, In Studi italiani di filologia c/ assic a, X I , 1 9 12, p. 350 sqq.
18 Vezi, spre exemplu, celelalte referiri ale lui Apollodor Ia pelasgl, care poartă amprenta
unei nelndolelnlce preluaărl mltograflce.
•0 AceastA oriJ:�Ine a fost demonstrată In mod strllluclt de Sordl, Lega te3Sala, p. 1 sqq.
cu argumente oferite de tradiţie, arheo1ogie, lingvistică şi fapte religioase. Astfel, pentru a cita
numai un exemplu, tradiţia care vorbeşte despre originea Insulară a thessallenilor este cu mult
mal veche decit aceea a originii thesprotice (Hdt., Thuc)., care de fapt nu o nega pe prima. După
aceastA din urmă tradiţie, thessallenll descindeau din Antlphos şi Phldlppos, stăplnll din Cos,
dar aceştia n-au venit direct In Thessalla, aşa cum narau lntoarcerile, ci au mers mal Intii In
Thesprotla, unde, In Ephyra, se păstrau chiar şi mormintele lor cu o Inscripţie care le celebra
faptele (Arlstot. fr. 460 Rose n. 39). Urmaşii lor, apoi, pornind din Ephyra Thesprotldel, au
coborit In Thessalla (Strabo, I X , 5, 23). Caracterul derivat şi artificial al acestei tradiţii este
evident. Faptul că, In secolul V J.e.n., teoria originii thesprotlce a thessalienilor a fost accep
tatA de toţi, se datoreşte, Intre altele, şi lmprejurllrllor politice. N. G.L. Hammond, Epiru:s,
Oxford, 1 967, p. 39, passim, şi Sakellarlou, Peup/es prt!llcl/cniques, p. 173 - 74, Ignoră aceastA
realitate. Critica pe care J.A.O. Larsen o face demonstraţiei Martei Sordl, este inconslstentă ;
cf. A. New lnterpretation on the Thessalian Confederacy, CPh, LV, 4, 1960 , P · 229 sqq.
81 Plnd. Pyth., X, 1 sqq. Că prin .. Iaplthl" se lnţclcgea, In secolul al V-lea l.e.n., arlsto
craţia thessaliană o dovedeşte Herodot, V, 92, unde se spune că Amphlon, care făcea parte din
familia aristocratică a Bacchlazllor din Corlnth, şi-a căsătorit fiica, Labda, cu Iapltul Eetlon din
Petra, fiul lui Echecrates care, după Pausanlas, X, 1 6, 8 era d:v'f)p Aa:F�O!ltoc;. De asemenea,
Philaizli din Athena erau, Ia origine, lnrudlţl cu Iaplthli (cf. Steph. Byz. s.v. clhi.O<t8ot�: şi cu Chlp
ltlizil (Hdt. V 1, 128) ; el. Sordi, Lrga tessala, p. 26 n. 2 şi p. 76 ; E d. \\'III Korinthiaka, Paris,
1 955, p. 546, unde se dau şi alte detalii.
poesia g1eca,
82 Cf. Page, History, p. 135 sqq . ; C. Gallavottl, Tradizione m icenea e
arcaica, Afli e Memorie del l ° Congresso lnternazionale di Micenologia ( Jncunabula Graeca XXV.
- XXV I I), Roma, 1967, l i, p. 838.
8 3 Acestea pot fi considerate mal degrabă ca o dovadă a detaşărll Catal ogulul de lllada
34 B. Niese, D er hom erische Schilfskatalog als historische Que/le betrachtet, Diss. , Klel, 1873
p. 18 sqq.
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sensul
principalelor aşezării ale regiuni. Dar, In Catalog, In timp ce aceste aşezări sint reale,
că ele, In cea mal mare parte, erau cunoscute In epoca arhalcă, autorul, din dorinţa � a da un
domeniu flerărui erou thessallan mal important care apare In lllada, a descompus ac astă llstil.
In mod arbitrar, rezultind domenii fictive, In care erau alăturate unele localităţi care/, geografl

,

eminenţi al Catalogulul, l'Um ar n W alter Leaf, GUnther Jachman şi Adalbrrto G!ovannlnl15,
nu este contrulsă In fapt nici de \'letor Burr. lnvăţatul �erman ronslderă l'ă a existat o listA
autentică a lol'alltăţllor myct"nlene, transmisă o vreme prin srrls38, apoi pe cale orală, care a
ceşte, erau de nealăturat. Această opinie, care a rost acceptată şi dezvoltată de alţl lcerl'etătorl

rost lnsă adaptată la con di ţi ile postmyccnienc prin adăugarea numelor de popoare şi regiuni17•
Cu alte cuvinte, Catalogul, nu trebuie etichetat nld ca "autentic", In sensul că el ne lnfăţişeazA
o stare de lu rru ri din epoca mycenlană, nici ca o falslficare38 şi nic i cii el vildeşte dorinţa autoru
lui de a introduce In lista sa toate localităţile mai Importante ale GreclcP1•

Vot. Leaf şi A. Glova

nnlnl au văzut b i ne lucrurile'0 : poetul, care lasă să se Inţeleagă că se referă Jâ vrem�ri de mult
apuseU, nu vrea altceva decit să lnrăţlşcze oştile şi cetll.ţlle pe l'Bre le considrra el că vbr fi mers
la Trola42• Este deci corect să presupunem că poetul a făcut In această privinţA unele raţiona
mente asupra Inserării in lista sa a unei lol'alităţl sau a alteia, a unei regiuni sau a alteia. Aşa
se explică faptul că Intre
evident e .

Ill a da şi Catalog sint numeroase corespondenţe dar şi dezarcordurl

In T h cssalla, Catalogul enumeri\, I n afara domeniului l u i Peleus despre care v o m vorbi
mal jos, pe acelea ale lui Protcsilaos (B 695 - 699), Eumelos (B 7 1 0 - 715), Phlloctetes (B 7 1 6 -

7 18 ), Asclepiazilor ( B 729 - 733), Eurypllos ( B 734 - 737), Polypoites ( B 738 - 747), Gouneus
(8 74 8 - 572) şi al lui Protboos (B 756 - 758). Dintre conducători, primii şase sint cunoscuţi

.,i de III ada şi Odysseea, Iar Gouneus şi Prothoos sint atestaţl numai In Catalog. Apoi, din 25
de localltăţi cite citează Catalogul sub numele celor opt conducători, numai trei sint I n Iliada
şi Odysseea (Trlkkl", !). 202 ; Dodona, IT 234 ; � 327, 't' 296 ; Phylake, N 696, O 335, 'A 290, o 2 3 6),
Iar alte două sint cunoscute numai de Odysseea (Pheral, � 728 ; Iolcos, /.. 225). Pe de altă parte,

repartlţla localltăţllor pe domenii arată foarte clar că autorul Catalogulul a putut constitui
unităţi politi co-geograflce verosimile numai acolo unde Homer Il Indica un reper grograflc si
gur, sau u n de vorbea despre populaţii bine cunoscute In epoca arhalcă (magneţll, perrhalbll
şi alnlanil). Pentru conturul domeniului lui Protesllaos, Homer Il indica aşezarea Philake ; pentru
cel al lui Eumelos localităţile Pheral şi Iolcos, Iar pentru cel al Ascllplazilor, Trikke. Celorlalţi
eroi homeric!, Phlloctetes şi Eurypylos, Il s-au atribuit domenii a căror geografie este cu totul
neverosimiJă<f3.
Un a spect deosebit de Interesant pentru problema noastră Il constituie distribuţia geo
grafică a locaiiUlţllor thessallene numite In Catalog. Cu excepţia Iocalltăţllor Olehalla, Asterlon

şi Elone, toate celelalte sint cunoscute In epoca lstorlcA41. Ele sint lnsă distribuite numai In re
giunile periferice, In aşa fel Incit centrul Thessallel, acolo unde In epoca istoricA era tetrada
P alasglotls, este practic absent. Lipsesc chiar cele mal mari oraşe ale Thessallel, Larlsa, Krannon
şi Pharsalos, după cum lipseşte şi etnonlmul ®taa«'Aol. Explicaţia care se dă de obicei este că
aceste absenţe sint In concordanţă cu tradiţia care spune că thessallenll au venit In patria lor
li Lea r, HH, p. 110 sqq., 3 17 sqq. ; Jachmann, Schiffskatalog passim ; Glovannlnl, EHOC,
p. 34 sqq.
a• Contra : Jachmann, Schiffskatalog, p. 16 sqq.; Page, History, p. 158 n . 21 ; Glovannlnl, EHOC, p. 48.
37 Bu rr. NK, p. 106; cf. şi p. 128.
38 Cf. mal ales Allen, HCS, p. 37 sqq. şi 144.
ao Cf. Page, History, p. 144.
40 W. Leaf, Troy, p. 212 ; Glovannlnl, EHOC, p. 42 - 43.
41 B. 485 sqq. : UfLEL<; ytlp .Scet«! fan, n<Xpta't't 't'E, [a't'E u n<iv't'Cl,

43 B

491 sqq.

:

UfLEL<; Bt x/..tot; olov ă.xoufLEV oUBt 't'L [8!Lcv·
.:l!LlJ 'OI.ufLnlctBE<; Mouacu, i1Loc; ct!yL6xoLo
.SU)'Cl't'tpE<;, fLVEOCtLCII&' tlaOL U710 "!ALOV �/...Sov.
'Apyouc; ctu Vl)wv Eptw v jj<Xc; n np01t&.aotc;.

Despre sacralizarea Memoriei In

Grecia antică,

vezi Jean-Pierre Vernant, Aspects mythiques
1, 1959, p. 2 sqq. ; Mythe et pensell

de la mllmoire en Grece , Journal de Psychologie, VL I,
che: les grecs, Paris, 1965, p. 52 sqq.

p. 13 2

43 Cl. Giovannlnl, EHOC, p. 35 sqq. Vezi discuţii şi la Hope Slmson-Lazenby, C SH I ,
sqq. Pentru domeniul lui Polypoltes vezi mal jos, p. 276 n. 56.
" G iovannlnl, EHOC, p. 39.
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lstorlrA upA rdzbolul trolan4& ; altfel spus, Catalogul infiillşează, in cazul Thessnlici, o sltualie
de fapt xistentA In epoca mycenlană.
A eastll concluzie, logicA dacA avem In vedere numai acest aspect, este şi adevărată ?
J .lpseşte
tr-adevAr in Catalog orice aluzie Ia thessalienl, aşa cum ne-a obişnuit communis opi
n ia ? " · � fapt, absenţa thessalienilor din diacosmosul ahean nu are In sine o valoare cronolo
�lcA. Ceea \ ce ne poate Indica InsA un tcrminus post quem este, desigur, abs<•n\a beoţlenllor In
Thessalla. Tradiţ ia greacA consideră că beoţienil erau originari din Arne47, de unde, şaizeci de
ani după rllzboiul troian, au migrat, sub presiunea thcssnllenilor, in Beoţia lstorlcă48• Or, Cata
logul (B 494 sqq. ) le atribuie un teritoriu care corespunde In linii mari cu acela pe care beoUenll
Il ocupau In epoca lstorlrA'1, de unde rezultă clar cA, cel puţin In cazul Thessaliel, Catalogul
reflectA o perioadă postmyrenlnnA. Putem de aceea să presupunem că autorul Catalogulul,
cunoscind tradiţia greacă unanimA In a allrma cA thessallenli au venit In Thessalia după războiul
trolan, a omis In mod deliberat să Includă pe tht'ssallt'ni In lista sa, evitind astfel un anacronism
la care ascultAtorii săi ar fi fost loarte senslbiU60, Dealtfel, cum se va arăta mai jos, in aceastA
privinţA, acelaşi efort de arhaizare este comun şi Jlladeln.
4& Cf. Allen, HCS, p. 106 sqq., 138 sqq. ; Burr, NK, p. 36 sqq. ; Page, Ilislory, p. 120 ;
Hope Simpson -Lazenby, C SH J, p. 151 n. 3.
48 Cf., spre exemplu, Pagc History, p. 120 : "It [scll. the Catalogue] known nothing of
Thessallans, who occupied tht'ir land durlng the Dark Age".
47 AceasUi localitate a fost IdentificatA de autorii din epoca clasică cu localitatea Kicrion
din Thessallotls. Pe baza Scutu/ui pseudohesiodic, care datează de la finele secolului al V I I-lea
t.e.n., sau din prima jumătate a celui următor, Sordi, Lega tessa/a, p. 5 sqq., a arătat că locali
tatea Arne trebuie să fi fost undeva in zona golfului Pagasalos. Pentru datarea Scutu/ui vezi
R. M. Cook, The Date of tl!e Hesiodic Schield, C Q, 31, 1937, p. 204 sqq.; C. F. Russo, Hesiodi
scutum, 2 Firenze, 1956 ; K, Flttschen, Untersuchungen zum Begin der Sagendarstellungen bei
den Griechen, Diss. Tiiblngen, 1969, p. 145 sqq. ; id• m, Der Scllie/d der Achi/Ieus, Arhaeologia
Homerica, Bd. 11, Kap. N. Tell 1 , Gottlngen, 1973 (Hrsg. von F. Matz und Hans- Gilnther
Buchholz), p. 1 8 - 23.
4B Hdt. V, 57, Thuc. 1, 12. Cf. G. L. H uxley,
Thucydides and the Date of Trajan W ar,
PdP, L l l l, 1957, p. 209 sqq. Nu trebuie uitat că numele BoLw"t!Cl provlne de la etnicul BoLw"to! .
Dacă noii veniţi din Thessalla nu s-ar fi numit BoLw to! el altfel, el ar fi trebuit să se numească
•BoLwtuii tClL : cf. W. D lttenberger. Ethnika und Verwandtes, Hermes, XL I, 1 906, p. 167 s qq. ;
F. Geschnltzer, Stammr s - und Ortsgr mc ind• n im a/ten Griechenland, Wiener Studien, LXV I I I
1 955, p . 120 sqq. = Zur Griechischen Staatskunde , Darmstadt, 1 969, p . 271 sqq. ; Giovannini,
EHOC, p. 46 sqq. Pentru alte aspecte vezi şi R . J . Buck, The A eo/ic Dialect in Boeotiu, In CPh,
L X I I I , 4 , 1968, p. 268 - 280.
u Leaf HH, p. 92 sqq. ; Hope Slmpson -Lazenby, C SH I, p. 33 ; Glovanninl, EHOC,
p. 24 sqq.; 46 sqq., unde se discută şi evoluţia geografiei politice a Beoţlel. O situaţie asemănă
toare cu aceea a beoţlenllor ne prezintA Catalogul şi in privinţa Iocrlenilor, phocldienllor şi etolie
nllor, vezi Glovannlnl, 1 HOC. Pentru a explica acest dezacord Intre ceea ce vrea să lnfăţlşeze
Catalogul şi ceea ce lnfăţişează In realitate, Burr, NK, p. 128, presupune că, In Catalog, numai
numele localltăţllor sint autentic mycenlene, pe cind numele de popoare şi regiuni au fost adău
gate mal tirziu. Page, Hiblr:ry, p. 1 52, crede că diacosmosul ahean a fost compus aproximativ
două generaţii după războiul trolan, cind beoţlenll lşl schlmbaserA deja reşedinţa. In acelaşi
sens şi Hope Slmpson -Lazenby, CSH 1, p. 34 : ,.Thus the reference to Boetlans in the Cataiogue
seems to reflect L H I IIC" ; vezi şi p. 164. Evident, petitia principii 1 N. G.L. Hammond, Pre
historice Epirus und the Dorian Jnvasion, B SA, XXX II, 1 932, p. 161 sqq. ; cf. idr m, CAH8,
voi. I I, cap. XXXV I 1 9 75, p. f90 şi Epirus, Oxford, 1967, p. 375, incearcă să InlA
ture această dificultate, presupunind că In vremea războiului trolan beoţlenii erau dlvlzaţl In
două grupuri : unul In Arne, regiune situată, dupA el, In sud-vestul Thessaliel, şi altul In Beoţia
Istorică, unde mlgraseră Inaintea războiului. Aceste interpretări Ingenioase nu se sprijină tnsă
pe nimic sigur. Cf. şi Glovannini, EHOC, passim.
'0 B. Niese, op.cit., p.33, 44 ; P. Von der Miihl, Kritisches Hypomnema zur 1/ias, Basel,
1 952, p. 53 ; Giovannlni, EHOC, p. 42 ; cf. şi Bcquignon, Spercheios, p. 125.
61 Vezi In general lucrările lui G . S. Klrk, Objective Dat ing Criteri a in Homers, MH, XV � 1,
4, 1960, p. 189 sqq. ; The Songs of Homer, Cambridge, 1 962, p. 1 10 ; The Homeric Poems as Hzs
tory, CAH8, voi. I l, cap. XXX IX (b), 1975, p. 820 sqq. Noi nu excludem posibili
tatea ca, pe vremea reflectată de eposul homeric, numele de ,.Thessalla" şi de ,.thessallenl" să nu
fi fost tncă In uz.
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SA vedem acum cum se prezint ă harta etnografkii a Thessallel, aşa cum rezultli din da
tele IIIadei şi ale Catalo�ulul corăbiilor. llioda nu menţionează decit t>tnonlmul A�:�r.L 'tll L (M 128
sqq.; 1 8 1 sqq.; cf. A 266 sqq; p 295 sqq.), fără nici o �pecificare �l'ograflcă. Catalogul insi\ l e atribuie
un teritoriu In nordul Thessalici, In care se aflau localltdţile Arglssa, Gyrtone, O rt he, Elone
şi Olosson (B 7311 sqq.). Alte trei etuonlme sint menţionate numai de Catalog&2 : magneţll (B
756 sqq.), cărora le atribuie un teritoriu Intre fluviul Penclos şi muntele Pellon, reea ce cores
punde exact cu sltuaUa dln epol·a Istoricii, şi parrhalbli şl ninianll (H 7411 sqq . ) care stnt locallzaţi
undeva In nord-vestul Thessallel, Intr-o regiune in care si' f.(usesc şi Intr-o perioadlt mal tirzie.
Cum a m vAzut mal sus. perrhalbll şi ninlanll ( = pclasgl) reprezentau populaţia prethessalianA
şi cum Iaplthll nu erau altceva decit Imaginea mltkă a thessallcnllor, rezultă suficient de clar
efortul nrhaizant al Illadel şi al Catalo,:lului : l'popeea şi Catalogul cunoşteau pe thcssalleni -·
sau pe cel care se vor numi mal tirziu astfel In Thessalla - , dar nu-l dcnumea\l deelt prin echiva
lentul lor mltku, dupd cum Catalogul lasA să se Inţeleagă că ştia despre exlsfenţa p�;.lasgllor In
Thessalia, pe care InsA nu-l putea aminti decit eu numele lor tribal de pnrrhalbl şi aiRlniTi. Pentru
ce Catalogul corăbiilor nu- l nu meşte In mod direct pe pelasgll din Thessalia, eu oraşul lor LarlS'II ,
este de la sine lnţclcs : pentru 1'1\ l l omcr li aşeza ln tabăra trolană, evitind astfel un evident
dl'zacord cu lllada&4. Era de altfel fourle dificil ea diacosmosul nhean, ('are trădează ideea pan
helll'nică55 , sd nu measl·ă pe perrhalbl şi ainlani cu nunll'le lor reAional de pelasgl, ştiind eă aecşlia,
In conceppa sa mult l'voluată faţă de aeeca a Iliadel, fusescril unii dintre adversarii panhelle
nllor'>•.

n. - Despre pelsagll veritabili din Thessalla nvl'm un vag ecou şi In Herodot. Ceea

Cl'

ne

spune dcsprl' această populaţie istoricul din I-l aliearnas reflectă in grn!'ral con cepţia st>colului
al \'-lea l . e . n . , aarditată dt' lopoflrafi, cind conceptul de "pelasgi" dlpătase o accl'p\iune prehe
Irnh·A şi nonhellenlră. Există imă un pasaj rarr este posibil, cn toată ncbulozitat!'a termenilor
�ă rrflede o �ih!a\ie ibloril ă nulă, � l i'.ri d!' luuurl mult mai vechi decit rl'le ale secolului a
V-h a 1.e.r1.
53 A. Ferrablno, Le inlerpo/azioni ne/ Cala/ogo omerico de/le navi greche, Alli delia Il. Acea
dem ia de/le Scienze di 1'orino, XL V 1 1, 1 9 1 1 - 12, p. 247 sqq. ; Leaf, HI-1, p. 106, 136 sqq.
�3 V e zi, in această ordine de Idei, cum Eurypylos, un cunoscut erau homeric din Thes 

salla, apare In prelucrările mltogrnfice In strinsă legătură cu Thessalos : Pherekydes, FGrlilst.
3 F 78 ; Scho/. Pind. Nem . , IV, 25, 40 ; Apollod. I l , 7, 1 ; Eustath, ad B 677 ; I-lygin. Fab. ,
97 ; Dlodor, V, 54 ; cf. Hope Simpson - L azenby, CSH I , p. 124 şi n. 16.
G4 Vezi şi opiniile exprimate de Meyer, Pelasger, p. 340 sqq. ;
Gesc/12 ., 1 - 2, p. 45 - 46 ; Pareti, Sparta, p. 3 sqq.

K . J. Beloch, Griech,

55 Remarca este de] a a lui Thu cydides, 1 , 3, 1 ; cf., In acelaşi sens, L e al , HH, p. 80 ;
J. Kakrldls, Gnomon, XX I l , 1 960, p. 401 sqq. ; Glovanninl, EH OC, p. 69 ; V. Ehrenberg.

Est und Wesl , Praga, 1935 p. 51

: Nu vom comite de aceea o gravă eroare dacă presupunem
că prezenţa In Catalog a unor populaţii care nu se Intilnesc In epopel, cum sint, In cazul nostru,
magne ţil şi alnlanll, răspunde tocmai acestei idei.

" Comparativ cu epoca pe care vrea să ne-o lnfăţişeze epopeea, Catalogul ilustreazA
o perioadă mult mal tirzie. ln cazul Thessallel, el reflectă perioada posterioară cucerlrll comple
te a Thessallel, cind perhail>il şi ainianll se aflau deja strămutaţi din locurile lor primitive In
7tl!:pLoLx(c; şi, In această privinţă, fragmentul din Nostoi, păstrat la Apollodor, este ecoul unei
perioade ceva mal vechi, anume cind thessallenll au Inceput cucerirea Thessallel. Dar de alei nu
trebuie să ne grăbim sA conchidem că autorul Catalogului nu avea cum să-I cunoască pe pelasgl
deoarece aceştia fuseseră dislocaţl de thessalieni. Simonides din Keos face dovada că thessalienii
locuiau laolaltă cu populaţia cucerită, perrhaibil [ = pelasgli], Iar domeniul lui Polypoltes,
locuit de laplthl, are o geografie verosimilă. De asemenea, In dialectul eollc din Thcssalia, In
fluenţele dorlene sint de mult timp recunoscute : cf. G . Fohlen, Unlersuch. zum thessal. Dia/ekle,
Strasbourg, 1910 ; Hein Van der Velde, Tllessalische Dia/eklgeographie, Diss. Nymwegt'n 
Utrccht, 1 924 ; W. Porzlg, Sprachgeographische Unlersuchungen zu den altgriecllischen Dia/ek
len, IF, L X I , 1954, p. 147 - 169 ; E. Hisch, Die Gliederung der griechischen Dialekte in neuer
Sichl, MH, X I I, 1955, p. 61 - 76 ; J. Chadwick, The Greek Dia/ecls and Greck Prehislory, Greece
and Rome, I I I, 1956, p. 46 sqq. Pentru alte aspede, vezi P. Wathelet, Les lraits t!o/iens dans
la langue de /'epopee grecque, Homa, 1 970, (Incunabula Graeca, voi. XXXV I I). p. 13 sqq .,
240 sqq., 273 sqq.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

PELASGU IN THESSAILliA

9

277

Jn 1 art e a ] , • npi lolul 56, Herodol, dup{t t·c ami n t eşte tă alh r nlenll aveau ca strămoşi
pe pcl:16fi iar sparl:mil pe hl·lknP7, ne infălişt•ază peregrinăril e doricnilor : pe vremea lui Deu
callon acest neam lot·ula in Phlhiotis, iar sub Doros , fiul lui H t•llcnos, in ţinutul de la poakle
munţilor Ossa şi Olymp, cunoscut MJ!J numele dc 1 l t·stialolis. De alei, fiind alunJ.lat de cadmeenl,
s-a aşczat - sub nu ml'k de Mctx t8"6v - mai intii in Pi n d , apoi s-a strămutat In D ry oplda şi
de alei In Pl'lt.ponnes, unde a luat n u m l'lc de D.wF tY.ovs8•
Cu to at ă atmosfl·ra m l t idi In care se dcsfăşoară :tcl'astă rl'latan·•8 şi cu to a te că J.!cografia
Tlll'ssallel rstl' ram nl'!'lară80, d a t l'l e ofcritl' de altc izYoar!', mai t· u seamă Dlodor şi Slra bo, ne
far să crt•dem d\ I l t•ro d o t t•sle, in ultimă Instan ţ ă, la t·apătul u nui filon lradl\lonal aut!'nllc,
altul de!'lt Ht•l'atnios dl' t•arc Istoricul s-a folosit t·urcnt pP n tru a afirma In mod arbitrar prezenţa
pl'lasgllor barbari In tont:'\ Grecia. D e la !') rc ţ i n l'm di intr-o pt• rio nd:l strdvechr a lstorlt•l lor,
dorlenll, sau cc s!' lnţ!'!Pgca prin ,.dorlcnlu In vrrmPa istoricului81 , au s:ll:lşlult o vreme In The·
ssalla, suctrslv in d i s l rl ctr l r nu mite mnl tirziu Phthiotls şi Hestlnlotls.
Aceste rPi n \ 11 grograflcc slnt import n n t r p e n tru Jnţelcgcrea capi tolului următor, 1, 57,
undc l lcrodot, rdt•rl n d u -lr la limba pr cnre o vor fi vorbit p c las gll, aduce cn mărturie limba
aC'clor pelasgl rarc locuiau odinioarii - vcdni cu aşa-nu miţii ,.doricnl" din vremea Istoricului In pAmlnturlle numitc mai t irziu Thcssallotb62. Dr l a 1-ll'rodot nu a!lllm lnsă In l'C perioadă se
l nvcclnau ,.dorlcni i " cu pt•l a sHI I in Thessalio lls, dar lnfl'rmn\ lllt• salt• Sl' pot i n trl'g l In chip vero
simil l'U a celea ale lui Dlodor şi Strabo. Astfel SI ra b o6�. d u p ă ce mrnţl onl'ază t•ă, după cite se
spu n e84, Hcstlaiolldn se numea mai dl'mnlt Dorida, v riml să l'xpllee al'castă Sl'himbare d e nume,
arată ră. mal tirziu, J > nrlda a fost o cupat ă de pe rrh a i h ii ce devnstnscril şi Hestlalotlda din Eubcca,
pe al d\rel locuitori i-au strllmulnt pc t on ti n cn t si de l a l'nrc rc g iu m·a a primit numele. După
Diodor85, l'cl l' are conte�tau pe dorlrni în H cs tiaio l ida t•rau nu pe rrh aibll el lap i th ii. Marta Sordl
'

57 Asupra rcest u i prs: j, vezi observaţiile lui Ed. 'V iii , Dori' ns r 1 lr•ni' ns, P a ris , 1 956,
p. t:t sqq., c: re �olemize: ză l U 1\..0. 1\i!iller, lJit Df l i • l 2, Brefl: u , 1 844, voi. 1, p. 1 8 ;
cf. şi S. M � zz a r i n o , Fra Ori nlr· r Occid• nl , Flrerze, 1 94 7 , p. 39 ; G itti, Mythos, p. 31 sqq.
&8 Hdt., 1, 56.
58 Nu excludem posibilitatea ca p reze n ţ a dorienilor In Phthlotlda să aibă o expllcaţle
pur mltologil'ii, deoarece el, ca rcprczc n tanţl al hellc n llor, trt,bulau să provină, In ultimă analiză,
de unde erau locallzaţl Dcucallon, H ellenos şi primul nucleu de helleni. Cf. In acest sens, G .
Busolt, Gr. Gesch . , 1 2 , p. 203 sqq. ; E d . :'llt•yer, GdA IJ2, p. 264 ; Pareti, Sparta, p . 93 ; M.P.
Nilsson, Cu/lş. Mylhs, Oracles and Politics in Ancienl Greece, Lund, 1951, p. 68. Pentru Interpre
tarea cont rară , cf. G. Bloch, li emnes el D o ri ens, In iHetanges Perrot, Paris, 1 903, p. 9 sqq. ; G.
Vltalls, Die Fntwirklung der Suge IJon Rurkkrhr der llerakliden (Untersucht im Zusammenhang
m it der politischen Gesc!Jirhte des P elo pen ncs bis auf dem 1 'lfessenischen Krieg), Inaugural-Diss
ertatlon, Greifsw ald, 1930, 5f.i ; J. L. 1\lyres, \\ ho were lhe Grccks ? (Sather Classlcal Lectures,
voi. V 1), Berkeley (C a l iforni a ), 1 930, p. :J33 sqq.
so Ast fel, in e p o ca lst urll'ă, H cstiaiulida nu se afla In nord-estul Thessaliel, el In partea
de vest. Cf. Ph. Legrand, Hirodote, In colecţia Budc, ad loc . ; V. Costanzi, Hcrodoto. Il primo
libro de/le Jstorie2, Torino, 1 939, ad toc. ; Stlihlln, Tllessulicn, p. 1 13 ; E. N. Tigerstedt, The 1.e
gend of Sparta in Classicu/ A n t iqu i ty, Stock holm - Giiteborg- Uppsala, 1 965, p. 29 şi n. 115 ;
Strabo, IX, 5, 3 - 4.
0 1 H dt., 1, 57 : oi ilfJ.o�;po( XO'tE ·�aa.v 'tOl:at vuv
AwpLtUaL
xa.AEUfJ.� VOLaL.
Această specificare arc o mare importanţă pentru i n ţ clegerc a rapitolulul 1, 56. Este vorba, pro
babil, despre dorlenll din Tetrapolls (Dorl s) şi nu despre dorieni in general. Vezi, In acelaşi sens,
şi V 1 I l , 43 : EX ·t7jr; vuv D.wp!8or; XctAEOfJ.EVEt; x(�p"l)r;.
82 Hdt. , l, 57.
sa Strabo, IX, 5,17.
64 Cel eare a făcut p rimul acest raţionament a fost, după cite s-au păstrat, Andron din
Hallca rn as, FGrBist 10 F 16 a
Strallo, X, 4, 6 ; Steph. Byz. s.v. A�ptov, unde se mal citează
Dlcaiarhos Charax şi Strullo. Pri n t re izvoarele lui Strabo referitoare la m.igraţla dorlenllor,
trebuie să cităm pe Ephoros In a ril.rul operă legenda intoarcerU heraclizilor a căpătat con
tururi precise : cf. Jacolly, FGrl list I I C , p. 44 sqq., unde se comentează fragmentele 1 5 - 18
ale lui Ephoros ; A. Andrews, f.'plloros lJook 1 and lhe Kings of A rgos, C Q, 1 951, p. 39 - 45 ;
E. N. Tigerstedt, op.cit., p. 33.
8& Diodor, IV, 37, 3 . Izvorul lui Diodor a fost probabil tot Ephoros, la care s-ar mal
putea adăuga un manual de mitologie. cf. E. N. Tigcrstedt, op. cit., p. 33, 326 n. 142 ; RE V,
1 (1 905), col. 67:1 sqq. s.v. Diodors (Schwartz) ; RE XV I, 2 (1935), col. 1358 s.v. Mytho/ogra
pllie (Karl Wendel).
.

•
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a scos ln evidenţA InsA că cele două texte nu se contrazic el sint romplrmcntare�• şi deosebirea
de terminologie ne arată că cel doi autori se bazau pe un filon tradiţional autentic.
Am văzut mal sus că sub numele fabulos de lapithl trebuie �A lnţe!rpcm pc thessalienll
din Prlasglotlda ; s-a arătat de asemenea că pe vremea lui Slmonidcs din Keos, thc�salienll din
accastl\ tctradă puteau fi desemnaţi prin termenii bivalenţi de laplthl sau de perrhalblu. RezultA
eli atit Diodor cit şi Strabo se retereau la acelaşi moment şi atit laplthll primului cit şi prrrhaibll
celui de al doilea nu erau altceva decit lhcssallenll rare, după o etapă In Eubera68, au cucerit
Thessalla, Izgonind de acolo pe dorlenl.
După cronoloAla pertlnentli stabilită de Marta Sordi88 dorknll au părăsit Hestlalotlda,
sub presiunea thessallcnllor şi s-au stabilit In Dorlda Istoric;\ după fincle secolului al IX-lea
t.e.n., cind In Grecia centrală, Olta, In terltorllle mallenilor şi al beoţicnllor a... apărut cultul lui
Heracles70• Bineinţeles că aceşti dorienl despre care tradlţJa7 1 spune că locuiau In llOJ'd-vestul
Thessallel nu trebuie confundaţi cu Invadatorii ,.heracllzl" proveniţi din Insule, deoarece,
cum se ştie, unitatea dorlcă nu este un fapt originar, el un produs al epocii arhalce72.
Putem acum Inţelege mal bine lncllcltul şi confuzul pasaj 1, 57 : Herodot ne transmite,
parcă fără să vrea, o Informaţie autentică despre pclasgll Istorici din Thessalla. care trebuiesc
841 Sordl, Lega tessala, p. 28.
87 Această ambiguitate a termenilor corespunde unei situaţii reale. S-a observat mal
demult că, spre deosebire de celelalte tetrade, In Pelasglotls urmele dialectului dorian sint aproa
pe absente, fenomen ce se explică bine prin Indelungata convieţuire a unei minorităţi thessa
llene [scil. dorlene] c� populaţia autohtonă eollană care, deşi o bună parte a ei a fugit din calea
invadatorilor, a rămas, totuşi, populaţie majoritară. Despre dialectul thessalian, vezi R. Van
der Velde, op. cit.
88 Afirmaţia lui Strabo, IX, 5, 17, este confirmată, In ultimă instanţă, de Apollodor.
E p. V I, 15 b. ln conformitate cu Nostoi Antlphos [seU. thessailenll] a venit din Sporade şl, după
o etapă In Eubeea, a cucerit Thessalla de la pelasgl. La Strabo, perrhaibll [scil. thessalienll]
au devastat Eubeea şi au strămutat pe hestlaloţl (sau hlstlaloţl) In Hestialotlda thessallană.
Nu este exclus ca un vag ecou al etapei eubeene a thessaUenllor să se fi păstrat Intr-un alt pa
saj din Strabo, X, 1, 10, care spune că templul lui Apollo din Tamynal, oraş situat In terito
riul Eretrlel din Eubeea, a fost fondat de Admetos, miticul rege din Pheral. Apoi, o altă loca
l itate cu numele Eretria se găsea Ungă Pharsalos, In Phthlotlda Thessallel. Cf. Sordl, Lega
t essala, p. 28.

ee Sordl, Lega tessala, p.
30.
70 Acest H eracles nu trebuie confundat cu H eracles din Argos, progenltorul heracll ·
zllor din Peloponnes şi Egeea. Cf, Bequignon, Spercheios, p. 2 1 1 sqq . ; J. Defradas, op. cit .,
p. 137 ; Sordi, Lega tessala, p. 30. Că H eracles nu este o divinitate specific dorlană, cf. L. R·
Farnell. Greek Hero Cults and Jdeas of lmmortalit L, Oxford, 192 1 , (Reprlnted 1970), p. 105 sqq.;
M.P. Nllsson, The Mycenaean Origin of Greek Mgthology (Sather Classlcal Lectures Nr. V I I I)•
Berkeby (California), 1932, p . 1 99 sqq. ; idc m , Cults, Myths, Oracles, and Polities in Ancien t
Greece, Lund, 1951, p. 69 ; H. W. Parke - D.E.W. Wormell, The Delphic Oracle, voi. 1, Oxford.
1961, p . 342 ; E. N. Tlgerstedt, op. cit., p. 34 .
71 Hdt, 1, 56 ; Thuc., 1, 12 ; Strabo, IX, 5, 17 ; Diodor, IV, 37, 3 .
7Z Pareti, Sparta, p. 95, 102, Sordl, Lega tessala, p. 2 5 n. 1 , 30 - 3 1 şl mal sus, nota 60.
Este demn de remarcat că Herodot, 1, 56, cf. V l l l, 3 1 , spune că dorienll s-au strămutat din
Thcssalla In Dryoplda. Or, după M. Sordl, dryopil, de Ia care o mică regiune din Grecia cen
tralA şi-a primit numele (III{ . Schol. Pind. Pyth., 1, 121, Schol Aristoph. Piui., 385, Tzetzes, Lyc.
Alex., 980, unde Dryope este un oraş In Dorlda. La Steph. Byz. s.v. l1pu67tl), acest oraş se nu
meşte Dryopla), nu erau altceva decit thessalienll de pe valea fluviului Spercheios, care, In
cursul secolului al V I I I-lea t.e.n., sub presiunea populaţiilor InconjurAtoare, au abandonat ,
o parte a lor, această regiune, mlgrlnd spre sud sau alăturlndu-se celuilalt nucleu thessalian
din Thessalla. Cu alte cuvinte, aşa-numiţii "dorleni" din vremea lui H erodot care locuiau In
Tetrapolls nu se confundau cu dorienil heracllzi din Peloponnes şi Egeea. Cf. In acest sens,
Pareti Sparta, p. 92. Etnicul t1pu07t!1LOL se lntllneşte IncA In Inscripţiile din secolul al I I-lea
t.e.n. : SGD 1, Nr. 1259 (
IG, IX, 1, nr. 229, 230), 1863, 2027, IG, IX 12, Nr. 2, 5, 1 4 . Cf.
RE V col. 1748 s.v. Druopes (MIIller). Sakellariou, Peuples prt!hellenifrt.ues, p. 271, datează, In
mod abuziv, dispersarea dryopllor "longtemps avant la fin de l'epoque mycenlenne".
=
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raportaţi la o perioadă anterioară secolului al IX-lea i . e . n . , cind Intr-adevăr "dorienll" din The
s sallotls73 se lnvcclnau cu pelasgll din clmpla thessallnnă.
ln lumina celor analizate mal sus, aprederlle mal vechi sau mal noi - Izvorite din Insu
flclenţa şi ambiguitatea mărturiilor ontlcl', dar şi ca o reaetlc la adresa pelasgomanlel - după
care pelasgll nu constituiau o populaţie Istorică reală7' ci făceau parte dintre acele "popoU fan
tastici" 7&, ce reprezentau "elne raktlseh odcr prlisumtlv iiltere oder dle Urbevolkerun g" 71, nu
mnl pot ti in lntreglml' actuale. Eduard Jloh·yer o l ost primul care a IntrevAzut eli pelasgii nu erau
altceva decit locui torii din marl'n cimpii' o Penelului aduşi In stare de servitute de thessalleni
cucerltorl77, dar pentru vremea cind scria, In eluda unl'l vaste erud(lll şi a unul simţ Istorll' deo
sebit, tl'orla sn , mal cu sl'amă datorltii dogmti originii l'plrotlce a thessalltnllor, nu a putut fi
susţinută cu arl(umente suficient de t•onvlngătoare. Att'astă analiză ne oferă de astmcnca
poslbllltntl'a să di\m o Interpretare mal apropiată de adeviir adjectivului homeric Il tl.aayLx�.
C. - Cea mai veche nluzle Ia etnonlmul Il e:/,a:ayo( şl ln pPlasgll din Greda se găseşte In cintul
al X V I -lea al lliadrl, unde, in momen tul cind Patrocles se pregăteşte să plece Ia luptă In fruntea
myrmidonllor Achllles, eroul thes�alian prin l'xrelenţă, adrcsca1ă lui Zeus o rugă solemnă :
Z e: uc; tiva, 6.<>l8ww:te:, Il e:l.ctayLMi. -re:M 9 L vxl<>lV,
6.w8C:,v·1Jc; f!E:I�EWii 8t.ax_e:LJ.ltpou· tXJ.l<jlL 8e: l:e:),/.ot
oot va!ouc; ur.��-;aL &.vL7t,67to8e:c; XGtJ.l<XLe:u va:L7 8 •

Aşa cum de mult s-a observat78, aceste versuri corl'spund uneia dintre caracteristicile
principale ale Patrocleli care constă In tendinţa Poetului de a releva noile sale cunoştinţe. Astfel
t'l Introduce In luptă pe peonll (Il287) veniţi din cetatea Amydon aflată pe malurile riului Axios
( Il288) ; aminteşte de oraşul Budelon (din Foci da?) (Il527) ; el ştie că Sarpedon lşi are mormintul
In Lycla (Il454 sqq. 666 sqq.) şi că lydanul Amisodaros a cunoscut-o pe Chimaira (Il288). El
ştie, de aseml'neo, <'ă zeul dodonean este venerat In patria lui Achllles, şi se foloseşte de ocazie
pentru a introduce unele amănunte referitoare la cultul său, care nu aparţin rugăciunii In sine
da� care lnterl'sează im·ă pc ascultători. De acet'a, Poetul vorbi'Ştl' despre acel Ur.O<p�-ra:L, numiţi
I:e:AJ.o(, despre• cari' spune că erau &.vLr.-.<17tclle:� şi XIX(J-IX L e: Uv<XL.
lnterpretart'a rugăciunii lui Achilll's a ridicat probleme deosebit de dificile vechilor co
mentatori al !(rografle\ şi etnografie! homer! ce. Ce semnlrleaţle puteau să albă epltetele 6.w8wv<X!oc;
şi IIe:I.<Xcr-ţLK6c; ? NI' greşit, la originea controverselor privind lnţclesul acestor epltete stă faptul că
Achllles care conducea oastea myrmldonllor, ahellor sau hellenllor şi al cărui părinte, Pcleus,
stăplnea peste Phthla şi Hellada, deci sudul Tessallel şi valea Sperchelului80, Invocă pe zeul
dodoncan cu Ppltetul Ile:Ă:LayLxac;. Cel de mal tirziu, ştiind eli supuşii Pclelanulul făceau parte
din trunchiul hellenlc, nu putut presupune cii. adjectivul IIe:l.aayLK6c; avea vreun lnţeles dacă era
raportat la o situaţie etnicii. deosebltil de aceea a epocii războiului trolan tnlil.ţlşatA de Homer
rare, cu oarecare bunăvoinţă, o putut fi socotită mal Intii ca barbarii apoi ca pregreacil.81, sau
dacii. Dodona din Eplr era legată in vreun fel de pelasgl.
In conformitate cu această din urmă posibilitate, un număr de autori antici pun Eplrul
şi Dodona cu celebrul său oracol In Iegil.tură cu pelasgll8�. Astfel, dacii. pentru un poet heslodean
73 Alei ar trebui, poate, să citim Hestialotis, dar, probabil, Herodot Inţelege prtn Thes
sallotls nu tetrada cu acelaşi nume, ci Thessalla In general. Cf. mat jos, p. 291 sqq.
7' Cf. St. Joslfovlc, Lycophronstudien, In Annuaire de la f'aculU des lettres et sciences
a No vi Sad , I I, 1957, p . 209.
n M. Pallottlno, Etruscologia3, Milano, 1955, p. 2 1 .
7 8 U. von. Wllamowitz-Mollendorrr, Glaubc der Hellenen, voi. 1, Berlin, 1931, p. 64.
Vezi şi Fr. Lochner-Htittenbach, Die Pelasger, p. 138 ; Sakellarlou, I euples prehellen iques,
p. 81 n. 2.
77 Meyer, Pelasger, p. 1 1 3 .
78 II 233 sqq. Vezi şi I L w. Parke, The Oracles o f Zeus, Oxford, 1967, p. 6 - 10.
7' Meyer, P elasger, p. 37 sqq.
80 Cf. Hope Slmpson-Lazenby, C SH I , p. 126 sqq.
8 1 Cf. J. L . Myres, A Hystory of the Pelasgian Theory, J H S, XXV I II, 1907, p. 179,
T. W. AIIen, Homer. The Origins and Transm ision, Oxford, 1924, p. 12 1 . Vezi şi L. R. Farnell,
The Cults of the Greek States, voi. 1, Oxford, 1896, p. 38.
81 Vezi Meyer, Pelasger, p. 39 sqq.; Fr. Lochner-Hiittcnbach, op. cit. p. 155 sqq.; Guy
Rachet, La sanctuaire de Dodone, origine et moyens di divination, In Bulletin de l' Association
Guii/laume Bude Nr. 1, 1962, p. 86; Sakellarlou, Peuples prehelleniques, p. 163.
·
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Dodona era un loc al pelasgllOJ·83, pentru Herodot vechiul oracol a fost vreme IndelungatA ronsul·
tat de pelasg184 , act•l pelasgl r are , după alU autori posterlori, au fundElt orarolul8& şi de la l·are
localitatea a primit numele Ti e:Aa:cry (a.88• Natural, In epoca daslcă. Dodona fiind oraşul cu cel
mal mare renume din Eplr, trebuia, mai devrrmc sau mal tirziu, ca Intreaga regiune sA fie pusă
In legtltură cu pl'las�il. Astfel, Strnbo notează d! mal mulţi autori numl'sc populaţiile din Eplr
In general cu nu mele de pelasgi87, iar Eschyles88, plaseaztl graniţele re�atulul lui Pelasgos argo
llcu189 in jurul DQdon<"i. Alti antlrl au vorbit nu mai de o <' l apă a pelasgllor la Dodonaeo, sau numai
de consultarea oracolulul dl.' aici de cl:tre aceştia91 •
Toate aceste Informaţii ar fi suficiente pentru a crede In exlstenţ a pelasgllor In Eplr pe
vremea războiului t rolan dară am fi siguri că ele nu sint speculaţii sau simpli' elucubraţii pe
marginea versurilor homerlce82, sau dacă nu se inspiră din teoria panpelasgll:l'!.' care s·a format
•
odată cu "cercetările" primilor logoţ!rafi93•
Apartenenţa thessal!ani'l a lui A rh i l les , precum şi inexlst enţ a p e la sgl l o r la Dodona şi
In Eplr In perioada posthomerlră, (si nici In cea homeriei:l, deoarece, d u pă spml'ic lui l l omer,
la Dodona rezidau S el lo i i ) , au făcut pe alţi autori antici să caute alte expllcaţll94•

Thcssalianul Souldas, care a trăit In a doua j u măta t e a secolului al IV -lea l . e . n . şi inceputul
- p1•ntru a fi pe placul plă�muirilor mitologiei thessali ene, du p ă cum
remarea Strabo - fă s : m ct u arul lui Zeus de l a Dodona din Epir a fost mai intii in Thl·s�alla,
llngă localitatea Scotussa din Pdasgiotis , de unde a fost transportat in D o dona epirotieă im·
preună l' U n u m e roas e femei, ale l'ăror urmaşe sint profetesele de pe vremea autorului. Aşa se
explll'll, după So u i d as , epitetul Ile/.a:aytx()c; a t ri bu it lui Zeus din Dodona�. Acelaşi Souldas,
după spusele lui Stefan din Byzanţ, adaugă amănuntul !'ă Achilles invoca pe Zeus din Pelasgla
şi nu pe cel din Dod9na epirotică, deoarece Il n u m e a lll 'l)ywva:te" şi nu "6w�wva:i:e"96• Tot .. 'll 1J ·
ywva:!e" citea şi Zenodot, deoarece e v 6N�wvr, L r.�w-rov qrljy6c; �f.1.a:v-reue-ro87, f ără �ă specifice
la care din cele două D odone se refPrea, cea ep i roti d i sau cea t h e ssal lan ă . Kineas din Thessalla
(35 5 - 277 ? i .e . n . ) vorbeşte d<'spre un oraş numit Dodona In Thessalia, de unde, deoarece ste·
celui următor, a susţinut

sa

Heslod, F 212 Rzach (= 3 1 9 Merkelbach·W est) = Strabo, V I I, 7, 1, Vezi şi Sylv
Quae veteres de Pc/asgis tradiderint, Diss. Vrat lsl avlae, 1884, p. 6.
84 H d t ., I l , 52.
&& Ephoros 70 FGrHist F 1 1 9 ş1 142 ( = Strabo, IX, 2, 4 şi V I I , 7, 10 ; Pseudo-Skymnos,
v . 449- 450 (= G GM, voi. I , p. 215) ; Scho/. B ad II 23:i ; Eustath., 1057, 40 sqq. ad TI 233.
8 6 Schol. B ad TI 233 ; Synagoge Lexeon Cheresimon s.v. Llw�W"'IJ (= Bachmann, Anec•
dota Graeca, I, 1 828, p . 204 , 6); Souda s.v. Llw8wvlJ.
87 Cf. Strabo, V , 2, 4 .
88 1 schyles. Suppl, v. 258.
Bruck,

89 Pentru alţi antici, Pclasgos era tatăl sau strămoşul unor eponlml şi al unor localltll.ţl
din Epir. Cf. Steph. Byz. s.v. 'E<puFot şi Kpotvvwv (= H ecatalos, 1 FGrHist F 133). Plut arh,
Py rrh., I, 1, face aluzie la un grup de colonişti stabiliţi In Eplr, sub conducerea lui Pelasgos,
după dlluviu.
80 Dlon. Ha l I, 18, 2 şi Varro, In Macroblus, I, 7, 28.
91 Ephoros, 70 FGrHist F 1 1 9 (= Strabo, IX, 2 , 4) ; Proclos, Cherst. , la Photlos, Bibl.
321 b. Probabil ră din Ephoros sau din sursa lui, se Inspira Scho/ A ad TI 233 cind vorbeşte des
pre mlgraţla In Dodona a pelasgtlor Izgoniţi din Beoţla de eoUenl. Pentru Interpretare vezi
Y. Bequlgnon, In Milanges J icard, P aris, 1 949, 1 = RA XX IX , 1948, p. 7 1 - 75.
92 Calllmachos localiza pe pclasgt la Dodona Interpretind versurile homerlce după cum
rezultA limpede din epitetele v7toq;'ij-rott şi xa.f.!.a:tei:iva:t. Cf. Hymmn I V (Imn către De/os), 284 286. La Anonym. Laur. Anecdota varia (ed. Studemund), 1, 266, 7 5 legătura dintre zeul pe

lasgic şi Dodona nu este expres citată.
83 C f. Pareti, Pelasgica, p. 153 sqq. , 307 sqq .
" Analiza minuţioasă a acestor Izvoare Ia Meyer, Pelasger, p. 45 sqq . ; J. Fledrlch, Do
donaica, Dlss. Frelburg In der Schweitz, 1 935, p. 17 şi 34 - :i5; Jacoby, FGrHist i i ib (1 969)
Kommentar, p. 680 - 8 1 li I I I b ( 1969) Notes, p. 42 - 47 ; Sakellarlou, Peuples prihellen iques,
p. 1 6 1 - 62 .
8 6 Souldas, FGrHist 602 F
1 1a ( = Strabo, V I I, 7, 12).
.
e e Souidas, FGrHist 602 F 1 1 0 (= Steph. Byz. s . v . Llw8wv'IJ). Cf. J. Murr, Die Pflan
zenwelt in der griechischen Mytho/ogie Innsbruck, 1890, p . 4 .
97 Zenodot, la Steph. Byz. s . v . Llw8wv7J . Despre semnificaţia acestui adjectiv, V t'Zl w.
Plltscber, Zeus Nalos und Diane in Dodona,ln M nemosyne, X IX, 1 968, p. 130 .

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

PELASG!l IN THDSSAILJ:A

1 13

281

jarul oracular a ars, oracolul a fost mutat, la porunca lui Apo l i o n , in Dodona eplrotldi.llll . ln
aceeaşi ordine de ldl'l, Phlloxenos, in coml'ntariul său la Ody s e e a (� :>27 ; -r 296), deosebeşte două
lo ca lltA U cu numele Dodona, una in The �p rot i a, cealaltă i n Thessalla, m en Uo ni n d ril. A chll les
se referea la cea din Thessalla80• De acord cu Phlloxenos, Epaphroditos !ace r e m a rca cii., de oarec e
se chema Naios, Achllles Invoca pe 7.t'ul invcrlnat cu patria sa , la !el ca Pandora şi Chrysesloo.
Alţii, In sf lrş it , citeau nu .6.w8wva:Lt el &8wva:i:t, de la BlL8C:.vTj cUn 1 hessalla10 1 •
Cu m se poate lesne Inţelege, aceste variante, dt.>partc de o cl arif i c a semnl!leaţla geografică
şi t•tnlcă a rugăciunii l u i Achllles şi de a convinge pe l nv ăţ aţll antici şi modrm!lD2, ne arată cit
de de1.armaţi erau erudiţii greci !aţă d e cnlgmele homerlce şi cit de adinc i gn orau prelstorla
ţări i lor de vreme ce, pentru in terpretarea unul pasaj, el nu puteau !ace decit simple specu h U i,
fără să poată aduce In discu ţ ie a rgu ment e noi, independente de epos103.
Aceustii co nstatare este conf irma t il şi dt• C a talo gu l cort:bi ilor �;a re esli', după opinia nGastră,
primul t e x t antic despre care se poate spune că autorul său a p re su p us lmplldt l'xlstenţa u n ei
D o do ne t hes s o llenc .
lntr-adev ilr, in con!Grmltate cu B 7 18 - i55, Go n n !' us din Kyphos conducE'a rontlngentele
al ni anilor) şi p !• rrh al bi lo r , car s� afir u i n pr e aj m a Dodoncl, <lin ţara cu ierni grele
enlenllor (
(8t;at.dfltpov), pe unde curţ.!ea ri u l Tilarl'slns, ale rărui ape, l a v ărsa.rc In P e n d os , nu se amcste
cau cu apele argintii ale acestora (&:nu�8[ 1)).
Geol(ralia domeniului lui Gou n e us este cit se poate de lnclleltă. Localltalca I.;yphos este
necunoscută, Iar Gouneus era, In epoca istorl ră, cons i de r at a fi fost eponimul localltăţll Gonnos104
care nu sE' alia lmă in domeniul lui Gouneus d s-ar situa in acela al lui Polypollrs1�. D a r ceea
ce pare să distrugă orice logică In geografia acestui domeniu este faptul că cnienii şi parrhalbil
sint puşi In apropiere de Dodona, pc unde curgea a!luentul Penclulul, Tltarlsios, necunoscut in
epoca I s t oric ă . Ci\cl oricit de departe ne- am sui spre izvoarele Pcneiulul, nu Intilnim nicăieri
vreun a!lucnt al său ca re să curgă prin apropierra Dodonei ep i ro t i cc . De fapt arPst lucru este şi
=

88 Klneas, FGrHist 603 F3 (
Steph . Byz. s. v. t.w8c�v'l), oompletat cu Strabo, Epit,
p. 72 Kr.). Că K l neas se referă la Dodona şi nu la Bodona din Thessalia, nu avem de ce să
ne Indoim aşa cum ! a c e Sakellarlou, Peuples preh�lleni ques, p. 1 6 1 .
" Phlloxeos, l a Steph. Byz. s . v . tl..w 8 wvlJ.
100 Epaphrodltos, la Steph. Byz. s.v . .6.w8w""J.
1 °1 cr. Steph. Byz. s. V . .6.co8wvl] ; Srhol . ABT ad II 233. Bw8wvl] este r. 6).�; II t ? P1XL(3ud;
după Apollodor, citat de Steph. Byz. s. v. Acelaşi Apollodor din Athena FGrHist 244 F 88
(= Steph. Byz. s.v . .6.w8wvl]), face o etimologie a cuvintului D odonaios : la !ci cum pe Zeus
Il numim Dodonalos, deoarece ne dă ceea ce este bun (8(/lwaLv), tot aşa Il numim şi Pelasgicos
deolll"ece este aproape de pămlnt (ttt?.a:�; şi yij). Pentru Apollodor, epitetul Dodonalos nu pre
supune o localitate Dodona. C! . Parti, S parta, p. 2 . n .6.
103 Originea thessallană a sa.nctuarulul lui Zeus din Dodona thesprotlcă şi, Implicit, că
Dodona. homerlcă este cea din Thcssalla, au fost contestate de numeroşi î nvăţaţi modem!, pe
baza unor argumente - cum se va vcdea mal departe - In bună parte lipsite de valoare. Cf.
O. Kern, HE, V, 1, 1903, 1264 - 65 s. v. Dodonu 2 ; S. Arvanitopoulos, In IIpa:kTL:Kii ·dj�; ApXIXLIX
).oyLX'ii�; 'Eta:�p c(rL<;, 1 914, p. 1 6 (i n a ccesi bilă) ; Allen, I I C S, p. 1 1 1, 1 3 1 ; S tăhll n, Thessalitn,
p. 22- 23, 109- 1 10 ; HE I l l A, 614 Burr, NK, p. 105 ; 1\f. P. Ni lsso n, Geschichle der gricşchis
chen R �/igion3, Milnchen, 1 967 p. <126 n. 7. ; !\1. v an dcr Va\k, o p. cit. , p. 358 n. 34 ; Jaco by
FGrHist l ll b ( 1969) Kommentar, p. 680- 81 şi I I 1 b ( 1 969) Notes 4 2 - 4 7 ; D. M. Ni col, T h "
Ora e i r f D ;d ·n11, In Greece and Roma, V , 2 , 1 958, p. 1 30 - 3 1 . ; M . Lochncr Hilttcnbach, op.
cit., p. 1 5 5 - 156 ; P. Franke, Die antikc Mii.nzen von Ep ir us , W iesbaden, 1 961, p. 3 1 9 n. 23 ;
Lepore, Ricerche , p . 60, n. 99 ; N. G.L. H ammo nd , 1 rehistoric E p irus and tlle Dorian lnvasion,
BSA, XXX I I , 193 1 /32, p. 148 ; cf. l:.pirus, Oxford, 1967, 375, 392 sqq. ; A History of Mace
donia, voi. 1, Oxford, 1 972, p. 295 ; Hopc Simpson-I.azcnby, C SH 1, p. 149 - 150 ; Sakel
ariou, Pc uplcs prell llc n iqu s p. 162.
1 03
Meyer , 1 elasger, p. 46, avea dreptate să se afirme : ,.Es ist sehr lehrreich, dass die
antlke Geleh rs am k e lt zur Au!ht>llung der homerlchen Hăthsel so garnichts zu ermitteln ver
mochte ; !i.ir analoge Fălle lst dics reln negative Ergebniss nicht ausser A cht zu lassen. Dle
grosse Kluft, welche trotz aller Zusa.mmenhănge doch zwischen der Bli.ithezelt des Epos und
der historlschen Zelt klaHt trllt, auch darin deutlich zu Tage, CI. şi M. J. Finley, j\,fytll, Me
mory and Histor y , i n ll ist ory and T/1eory, IV, 3, 1 965, p. 281 sqq.
10' Steph. Byz. s.v. rowo( c!. Burr, I'OK, p. 105 ; Hope Simpson-Lazenby , C SH J, p. 149.
1°6 Cf . Giovannini, EHOC, p. 37.
=
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I mposibil, deoarece Intre bazinclc Penclulul şi Dodona se află bazinele altor două riuri Importante,
Acheloos ( lnachos) şi Arathos.
Strabo a echivalat In mod corect, desigur, homerlcul Tltareslos cu antlcul Europos1�
(azi Sarand âporos), fiind sprijinit In această Identificare de fapt u l că Europos Izvora din muntele
Tltarlos, care este In continuarea Olympulul (au (J.tpUt� -rcp OI.U(J.ncp) 107• J n continuare gl'ograful
narează că Homer nu menţionează decit o parte a poseslunllor pl'rrhalbllor, acelea care erau
cuprinse In limitele Hcstlalotldcl, deoarece cealaltA parte, aflatA In clmple, era cuprinsă In do·
meniul lui Polypoltcs şi sub puterea laplthllor cu care trAiau amestecaţi ; apoi adaugă : "dar
regiunile mal de la munte, dinspre Olymp şi Tcmpc, le stăplncau perrhalbll, tot astfel H.yphosul
şl Dodonc şi Imprejurimile Titarcslulul" 1°&.
Deşi Strabo denumeşte spusele lui Souidas drept "fabuloase• Iar pc �e ale lui Kineas
"In că ş i mal fabuloase" 1 0', el lnsuşl admite explicit di exista o Dodona thessallană,' n[ldl'va In
regiunea munţilor Olymp, şi acest lucru este confirmat de referirile sale, in cartea V, 2, 4, und�,
vorbind despre pelasgl, remarcă că după opinia aproape unanimă, aef'ştla sint u n neam vechi
rAspindit in toată Hellada, dar mai ales printre eulienll din Thcssalla. După ce poll'mizează cu
teoria lui Ephoros, conform căreia pelasgll erau areadlenl de oblrşlc, el adaugă : "Se mal spune
că a primit numele de Argos Pelasgle acea parte a Thessallel care se Intind!' Intre gurile Penculuf

şi Thermopylal pinii In r!'glunea muntoasă de Ungi\ Plnd, dcoarc!'c p!'lasgll au stăpinit odinioară
aceste locuri. Iar pc Zeus din Dodona insăşl poetul l·a numit "Pelasglcul" 110• Ce semnificaţie
geografică şi etnlră acorda Strabo epitetelor 6,(08(,)vcl!o� şi TI I!:Aaaytxo� rezu l t ă acum de la sine :
Achllles se ruga lui Zeus pclasgll'ul din patria sa de origine, Th�ssalla, care era v enerat Intr-o
localitate Dodona aflată tn aceeaşi regiune1 1 1 • Ceea ce Strabo narează dl'spre pelasgll din Do dona
thesprotlcă nu sint. con!'luzll proprii, ci citate din Hesiod şi Ephoros - autori care au Interpretat
epltetele 6,(,)8(,)vato� ŞI llt/.aaytx6� In sensul t·ă este vorba despre pelasgil din Do dona eplrotică 111

cu care geograful polemizează Indirect, spunind că, după H omer, locuitorii din preajma sanctua
rulul ( Selloli) erau, asa cum arată ft'lul lor de viaţă, barbarl113• Or, este greu de conceput cA
Strabo ar fi admis că Achllles s-ar fi rugat unui zeu b arbar11•.
Se limpezeştl', acum, pasaj ul din Catalogul corăbiilor privitor la domeniul lui Gou n cus,
a dinti geografie obscură a avut Importante consecinţe pentru vechii Interpreti al geografiei
homerlce. Deoarece Hom�r vorbea de Oodona, era Imposibil ca locuitorii săi să nu fi trimis
vreun contingent la marea expediţie "naţlonală "116 care a fost război ul Impo triva Trolel şi,
In consecinţă, le-a creat un domeniu şi un conducător fictiv, care nu mal apare nlcâlerl In Iliada • .
1 08 Identificarea lui Strabo a fost acceptată de A. Arvanltopulos, op. cit., p. 1 65, 172
sqq. (cltat de E. Lcopre) ; F. Stiihlln, I n PE s.v. col. 1509 - 1 0. Alţi cercetători l dentHică home·
rlcul Tltareslos cu unul din afluenţll Prneiulul din wstul Thessali�l cu scopul de a-l apropia
de Dodona cplrotlcă. Astfel Phlllppson, GL, 1, 1, Frankurt n.M., 1 950, p. 87 cu M âtl şi Xeriâs;
M. W . Leal<e Travels in Northern Greece, London, 1 853, voi. 1, p. 4 1 5 şi voi. IV, p. 278 ; A!len,
HCS, p. 1 33, cu l\11kânls ; Burr, NK, p. 104 sqq. este vag. Lepore Epirus, p. 3. şi Hope Simp·
son-Lazenby, C SH 1, p . 149, nu se pronunţă I n mod explicit, dar se gindesc totuşi l a unul din·
tre anuenţll Penelulul din vestul Thessallei ; !" . G. I.. H ammond, I n B SA, XXX II, 1 93 1 - 32,
p. 148 ti urmează pe l cake şi Allen, dar, I n 1972, A H istory o f M acedonia, p. 123 n . 3 şi 295
n . 3, Identifică, după Strabo, Tltareslos cu Europos.
1°7 Strabo, V I I , fr. 15 Exc. vat ic . ; IX, 5, 20.
1os
Ibidem, IX, 5 , 20.
lot Ibidem, V I I, 7, 12. Aceste calificative se referA ,desigur, la povestirile privind ori·
ginea thessallană a oracolului de l a Dodona thesprotlcă şi nu l a acelea despre Dodona tbessa!l anA.
uo Ibidem, V, 24 (Traducerea după F. Vanţ·Stef). Ceea ce n e spune apoi Strabo des·

pre caracterul pelasgic al populaţiilor eplrote este o frază care nu o continuă direct pe cea an
terioarA.
111 F. Vanţ- Stef, nu a lnţeles pc Strabo, căci crede că acesta se referă la Dodona dJn
Eplr Iar Argosul Pelasgic U i de.ntlfică cu Argosul Amphilohlc oraş situat Ungă golful A mbracic,
In sudul Eplrulul, ceea ce este o absurditate. Vezi notele 179 - 1 80 la cartea a V·a. Dest>re
Argosul Pelasglc, vezi mal j os, p. 281 sqq.
112 Vezi masl sus, p. 27 9-80.
l. epore, Ricercllr, p. 29- 30.
n s Strabo, V I I, 7, 10.
ne Cii locuitorii Dodonel nu erau barbari, este o
altă problemA. Vezi mal jos, p. 284.
116 D espre semnificaţia panbellcnlcll. a Catalogulul corăbiilor, cf. V. Ebrenberg, 031 und
West, Praga, 1 935, p. 5 1 ; J. Kakridls, In Gnomon, XXX I I, 1960, p. 401 sqq. ; Giovannlnl,
, EHOC, p. 69.
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dar care Implică eli autorul său a dedus că Achllles se ruga la Zeus din Dodona thessallană 118•
Dar cum In epoca Istorică sanctuarul lui Zeus din Dodona thcsprotlcă era considerat a n cel
mal vechi din lumea greacă117 şi se bucura, totodată, de o mare faimă, cel mal mulţi erudiţi
antici au considerat eli Catalogul corăbiilor se referea la această localitate. Consecinţa lmedl ·
ată a acestei deducţii a fost eli perrhalbll şi alnlanll au fost căutaţi de antici şi de modern!,
In regiunea de la est de Plnd spre Dodona, consldcrlndu·se că, după "războiul trolan", aceştia
au migrat In Thcssalla şi Alnlanla lstorlcă l1 8 •
Interpretarea pe care Catalogul corăbiilor şi Strabo o dau pasajulul II 233, ne face să
conchidem că ceea ce comentatorll din epoca ellenlstlcă, Souldas, Klneas, Epaphrodltos şi alţii
al căror nume nu ne-a fost transmis, spuneau despre Dodona the ssallană şi despre ZEUa �'lj·
ywvctLE din Pelasglotlda, nu l'lte numai consecinţa unul patriotism local1 1' - rum ar putea fi
cazul cu Souldas şi Kineas - el se bazează pe date reale, printre care un rol de prim ordin Il
va fi jucat convln!!erea că Thessalla era patria pelasgllor 12 0 •
Cu aceasta lnsă nu au fost lnlil.turatc toate diCicul t.iiţilc In intl'rpretarca rugăciunii lui
Achllles, deoarece poetul v orbeşte despre un grup de ll7tO'flj't'ctL numiţi LEHo(12 1, pc rare tr•. diţia
118 Că autorul Catalogulul corăbiilor avea In vedere Dodona din II 233 rezultă din ad·
jectlvul 8uaxd;upoc; Imprumutat de acolo. Pentru B 748- 759, considerate a fi o lnterpolare
tlrzle, vezi judicloasde pagini ale lui A. Ferrablno, op. cit., p. 247, 254 sqq. II 2:33 este inter·
prete.t In sens thcssallan şi de G . Capovilla, II E pl 't'lJc; 'OfLlJp Lxijc; .6.w8wvr,c;, In <l>Li.oi.oyLXctl
MEi.itctL, Kalro, 1 92 1 , p. 1 sqq. (citat de Fr. Lochner·Hiittenbach, op. cit., p. 1 5 6 n. 29) ; P.
Phlppson, Thessa/ische Mylhologie, Ziirich, 19·14, p. 38 - 39 ; idem, Griechische Gotlheilen in
ihren L andschaften ( = Symbolae Osloenses, Suppl. IX), t !l39, p. 81 n. 1 ; E. Kirsten In Phl·
lippson, GL, I l , 1Q56, p. 205 ; Gh. Vellay, op. cit., voi. 1, p. :J52 n. 1.
11 7 Vezi autorii antici citaţi de Guy Rachet, op. cit., p. 8G.
118 Plutarh Quaest. Gr. F 13 şi 26 (H allladay) ; Eschyl. Suppl., v. 254 sqq. ; Allcn, Hcs.
p . 133 sqq. ; N . G.L. Hammond, BSA, XXX I I 1931/32, p. 148 sqq. ; idem . E pirus, p. 371
sqq. ; idem , A Hislory of Jlacedon ia, p. 295. Mal vezi W . Spoeri In Lexikon der friihgriechischen
Epos, Gottlngen, 1955, s . v. A!vLl)vEc; ;
Lcpore, llicerche, p. 2 sqq. ; G. Restelll, ' HII EIP.Q
T IKA, In R IL, 104, fasc. I I - I I I , 1 970, p. 557. O altă posibilii expllcaUe referitoare la cauLele·
pentru care alnlanll au fost transportaţl de Plutarh din Thessalla In Epir, la Bcquiguon, Sper
cheios, p. 153 sqq. Noi nu vrem să negăm faptul că terminaţia ·unes nu se inscrie printre terml·
naţlile specifice etnonlmelor eplrotlce, el numai că ltincrarul ainianllor este o creaţie pseudo·
eruditii izvorită din neclarltatea geografiei homerlce.jl
119 Astfel, Lepore, Ricerche, p. 60 n. !)9 : "L'Intento patrlotico locale In polemica con l a
verslone crodo[ea sulle origini tcssaliche e la probabile lnfluenza delia propaganda di Plrro per
le suc note mire sulla Tessaglia sono chlaramente nello sfondo di questc notlzic" . \'ezi, In acelaşi
sens, Stiihlln, Nllsson, Fr. Lochner- Hilttenbarh, citaţi mai sus, nota 102.
11111 1
120 A nega, aşa cum procedează Kcrn, Stiihlin, Nllsson, van der Valk, Lochner-Hiitten·
bach şi Frank e , citaţi mal sus, nota 102, existenţa unei Dodone thessallene, chiar dacă acestea
nu au putut fi plnă acum localizată cu precizie cu ajutorul inscripţiilor sau a monedelor, este,
prin prisma mărturiilor Implicite sau explicite ale Izvoarelor literare antice, o atitudine criti·
cabilă.
131 Lectura expresiei AM<I>It.El:EAAOI n u !'ste sigură. Unii, antici sau modern!, au
citat lifL'Pl 8e: a' 'El-I-o( alţii &f.L!fl 8i: l:tHoL Prima variantă a fost susţinută de Meyer, Pelasger,
p. 41 sqq., F. Biilte, RE, \' 1 1 1 , 1913, col. 194 sqq. s.v. Helloi ; H. Giintert, Ueber die Namen
Achaier und llel/enen, In Wiirler und Sachen, !l, 1 926, p. 1 :J2 ; A. Lesky, Hellos·Hellolis, In W i e·
ner Studien. Zeitsch. f. Klass. Philologic", 46, 1!>27/28, p. 53 sqq. Oblecţluni la această lecţiune
au făcut Ziehn, RE, Suppl. V, 1 931, col. 963 sqq . ; 1\1. Lcumaun, Homerische Worler, 19:JO, p.
40 ; H. Frlsk, Griechisches et ymologisches W orterbuch, Hcldelberg, 1 !l60 - 1 !>70, voi. I l, s . v.
L EAAOL Pentru lccţlunea l:e:/-lol se pronunţă J.Friederich, op. cit., p. 7 sqq. ; Fr. Lochner-Hiitten·
bach, OJJ. cit., p. 14!>. O nouă şi minuţioasă analiză a datelor antice şi a Interpretărilor moderne
a fost făcută de Gluseppc R cstelll, lliade II 234 : ' AM <!l B.E �EAA O I , In R IL, tOt, lase. 1, 1 970,
p . 2 sqq . , care stabileşte că la Homer forma originală a fost :E EAAO( care mal tirziu a devenit
•Ei.Ao(. CC. şi Jacoby, FGrHlst, I I I b, voi. I (Text), 1954, p. 5 9 1 - 92 şi voi. lJ (Notes - Adden·
da - Corrlgenda - Index), 1954, p. 484 - 85 ; P. Wathelet, L 'origine du nom des HelUnes et
şon develloppement dans la tradition homerique, I n Les Eludes Classiques, XL I I I, 2, 1975, p. 124
sqq.
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Il pune In le!!lituril ru � an ct uaru l lui Z!'us din Dodona 1'plroti că1 Z1. A ceeaşi divinitate este men·
ţlonatA In dom'l pasaje din Orlysscea (� :I:J7, T 29fl), en specifk:uea r!l. ald Dodona arc o geo gr a r le
mult mal preciRă, localltatea fiind situată In teritoriul thl'�proţllor aflat In vednlitatca domeniu·
lui lui Odysseus ( p 256 = T 27 1 ; T 30 1 ).
Dar este foartl' Indoielnic eli pl'ntru H o m e r pelasgll au fost vechii locuitori a u Dc.doncl,
aşa cum susţin unii cercc tli to rl morle rn ( 123 , deoarece l: e:Ho( nu au fost consideraţi vreodatli
ca fiind pelasgl el o po p u la ţ ie eplrotkă foarte probabil grea<· li124.

In acest sens, u n pasaj d i n Meteon logiccle125 lui Aristotel aruncă o l u mină foarte su ges
asupra raporturilor prehomcricc dintre Tht•ssalia şi regiunea ()odonl'i : tt!hl) [\mep�o:A�
a!L�wv ] 8'oux <iti >tttTa Touc; ttu't"Ou; 't"On;O•Jc;, &Ă/.' warr:ep o >tttAOUiJ.E:VO� e n: t ._A e:uxtt:Alwvo� >ttl·
TtlltA\Jawic; ;(ttt yap oiho.; rre:pl TOV ' EAAl)VIltOV eyevno !Lcii.IOTtl TO;";OV. )t� T0\�1"1;0\J n:e: p l
'Ei.l.ci8tt T � v &;p zttlttv. A\l-:- ·1) 8'ea·av � m:pl �w8w vl)v xttt T o v ' A ze:l. w l') v . . . ��xou·/ yi? o l
•
I:e:i.i.ol t vT:xu&tt )t1L ol lt:XAOIJ!LEIIOI -ro-re: IL I: v rpttl>tOt, V'j\1 a · "EI..A lJIIZ;.
Acest text, rl'latlv tirziu , ca re i n sd a folos i t Izvoare foarte vechi, Independent� de rap
sozll homericl, ne redă un eadru e tn i c şi g eo gra f i c al Dodonci şi Thessallel Identic cu acela In·
tivA

f!lţlşat In epopeil&".

In Izvoarele lui Aristotel, 'EI./.r, v�x6� To;-;ou.; este strins legat de ţ inutul Phthlcl peste
care, pe vr<'mea diluvlulul. d o mnea Deu callon1 27 , eeea ce cor!'spunde ru expresiile homrrlre
din B 683, 1 395 şi /. 4 9 6 , unde P hth ia şi H rllada erau complt>mcntarc128. Da r la Aristotel & p 
zttltt ' E:A /.ci� Pra situatii nu in Thcssalla, el i n Epir, i n j u rul D o donei şi pe cursul superior :.1 riu 
lui Aheloos. "EHci.; se numea ţ inu t u l din care Pholnix, tt>mîndu-sr de minia şi blf'stl'mul piirin·
tese, a fugit, stahllindu-se la Pf'leu, In lndepărtata Phthla (8! 'E1.1.&.8o.; eupuz6pmo)12' Or nume·
le <l>o!vL� aminteşte de trl b u l rpirol i l' <l>oLv(xr,�tso rar<' işi avea centrul in <llow!xr,181. Apoi tat!ll
lu i Pholnlx se ch em a 'A !Luv-rop131, n u me ce aminte.5te de trlbul rplrotk 'A!LuvTttL, care, după
122 Z e u; "l.w8wvttro� st• lntilneşte la

Proxenos, FGrHist

sec. II e . n . Cf. f: l G . I 1, 1 1!22.
128 " . . . . . . . e utile al f i ni drlla nostra conclusionP - scrie Blanca Maria Blancardi, 1 "P /asgi" ;
nom e, etnogru{iu, cron o log i a , In SCO, X , 1 91l 1 , p. 228 - rllcvare che Dodona, Il piu antlco sa n ·
703 F 8 şi Intr-o Inscripţie din

tuario dl tuta l a Grecia, fu il centro dcl culto pcla�j!lo e forse il prhPo n u clco dl re�idt>nzn �talclle
nella pen lsola. ;o.;c e t e stl mom· u na vasta t rad l z l onc , rhc el p<-rm<·l l c d l avnnzarr l'ipoteşl che
D o dona constltuisse, s u tPrritorio greco, il ful rro o una dcl fulcrl dl'lla espnnsione pel asglca " .
Cf. In acelaşi sens, N . G.L. H a m mond, Epirus, Oxford, 1 967 , p. 367 sqq., pentru care pelasgli
a u venit la Dodona din sud, I n epoca t i mpuri e a bronzului. Alei el au Intemeiat oracolul u nd e
se ccll'bra cultul z eiţe i G a l a . Interpr<"tarea In sens pelasglc a faptt•l o r dt• naturrt rell j!ioa�ă de l a
D o dona. la Sakellarlou, Pcu ples prchellen iqurs, p. 1 05 sqq. , 163. Vt•zl şi K . J. Beoloch, Gr i ech.
Gesch. 2 1 - 2, p. 50 ; Fr. Schachermcyr, EF, p. 256 ; J.A. R . Munro, Pelasg i ans and Ionians,
In JH S , L I\', 2 , 1 934, p . 1 1 2 sqq . ; G. Thomson, Studies in Ancient Greek Soci ety : The Prehisto
ric A egean 1 , Londo n , 1 954, p. 1 7 1 , etc.

U4 D es pre poziţ i a etnică a Sl'llollor, vezi G. He�telli, articolul din R IL , voi. 1 04 , fasc.

I I - I I I, 1 970, p.

5:-18 sqq. unde este citatli şi literatura mal verbe. Caractl'rul grecesc al EplnJlul
este confirmat de lipsa toponlmelor prehellenlce tipice şi de etimologla greacă a principalelor
denumiri geografice. Cf . V 1. Georglev, lntroduzione alia sforia de/le /ingue indeueopec, Homa,
1 966, p. 1 80 sqq.
126 Arlstot. Mctrorolog ica, 352 a- b , d. şi Schol. T ad <1> 1 9 4 .
l2t Cf. G . Rl'stelll, I n R IL, voi. 104 , fasc. 1 , 1 970, p . 1 0 - 1 1 .
12 7 Despre Phthia ş i Deu calion, regele Thessallei, vezi V . Costanzl, Thessa/irae r es,
R I FC , 42, 1 91 4 . p. 537 - 38 .
128 V ezi ş i 'E:AA&.; din II 295.
129• 1 4 4 7 - 471!. R . Hope Slrnpson şi J.F. L azl'nby, C S H I , p . 1 2 9 sqq. cred t•ă Phocnlx

era originar din Bcoţ ia, deoarece I n K 266 apare Amyntor, fiul lui Ormenos din Eleon, locali·
tate pe care Catalo!(ul (B 500) o situează In Broţ ia. Dar n u rezultă din l'popee că Amyntor din
K 266 este acelaşi cu ct•l rllh 1 448 nici că localitatea Elon din B 500 este aceeaşi cu cea din K 266.
Apoi, atit Doloneia cit şi Catalogu l rorăblllor sint creaţii poetice relativ tirzii. Cf. M. Vasllcscu,
Trati i in epopeile hom crice, I n Cerretil ri istorice, \' I I , 1977, p. 240 sqq.
180 Despre
<l>otvl>tt<;, cf. G. Bonfante, The Name of the Phoen icians In CPh, XXXV 1 ,
1 94 1, p. 1 sqq. ; vezi şi critica teoriei lui Bonfante la L epore, Ricerehe, p. 99, nota 164 şi G . Res
t elll, opt. cit., p. 9 .
1 31 1 448.
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Ştt>fan din ByZt:nt, t>ra pus In lt•!lăturll ru thrsproţl!132, Se poatr conchide dt>cl că Hellada lui
Phoenlx şi Amlntor nu esLI' at,e!'aşf ru accra a lui Peleus unde Phoinix !şi găsise azil, el core
spundr cu vrrheo Helladă a lui Arlstotrl situată In Eplr.
ln &.px�xtiZ 'E).).Iic; io ·uiuu !: e:not şi I'FIZDto( core mai tirziu, aceştia din urmă, ou fost
denumit! "E).).l)vE:c;. A şa l'Um In mod corect a sros In eviden ţă Hestelli183, alte lndldl ale vechi
mii rlementelor ron\lnute In pasajul din !lfeleorologira t>ste faptul că termenul de "l l cllenes" nu
este folosit In arcepţlunra panhrllt'nkă de mal tlrz.lu, (• 1 t•stl' echivalt'ntul mal recent al acelor
GralkoJ134 care erau un trib din Epfr13&. ne asemt'nea !:e:i.).o( sint redaţi In acet>aşl formă ca la
Homer, pAstrind deci slbllonta Iniţială.
Hrzultă dar dl. lzoarele lui Arlstotrl runoştean migratia unul grup de "EHY)VE:CJ din
Eplr In Thl'ssalla. Aceasta ne fare să lnţl'Jl'p:cm mnl bine d!' ce In Catalo!(ul corăbiilor, RJyrml
donlf erau denumlţl deopotrlvd "EAAl) vEc; şi 'Ax<Zto�131 , ultimul tt>rmen fiind denumirea gene
ricii pe care Homt>r o folosea pt>nlru grecii mycenlenl, mal alrs din Pcloponnes137, care se gAseau
In doml'nlul lui Peleus, sau cart> an pătruns acolo138.
In arel'aşl ordine dt> ldt•l, trebuie să nmlnl l m ră ctnonlmul "E).).-r,vtc; se Inscrie prin termi
naţia sa13e In seria l' tnlct>lor ln - IZVE' c a rr sint l'nracteristit·e nord-vl'stului Greciei şi formează
imprcună cu !:tUo(, I: tn"Î)t�c;. ' E i. /- o t , ' Enor.:(a;, "EUor.:tc;, ' E n ci, "EALvo!. 'E).).(�·no:, 'Enw•lc;,
un fond toponomnstlc compact l'&re işl arc rădăcinile in Epir140.
Că aladzll imprt>ună cu supuşii lor, hclenii şi myrmldonii141 :;;- au stabilit In sudul Thes
sallei vl'nind din Epir intr-o pl'rioadl! rrlativ tirzie, rezultă şi din faptul el!, pe de o parte, Achll
les se bucura In Epir de un t•ult propriu, sub nu mt·le d!' Aspetos14z. iar pc de altă parte din faptul
l'ă el an· o j.\t'nl'alogh• snntă Iar cultul său era, In Thessalia, lipsit de eonsistenţă143• Nu excludcm
posibilitatea t'll nmln l i rl'a acnlor lcp,ălurl străvechi sll fi dăinui t l a regii epiroţl din secolul al
13Z

llf'Tgla/Jende Sprach(orschung , voi. 46, H 1 1 4 , p. 1 09.
133 Cf. ( 1 . Hestclli, In 11 I L . \'OI. 1 1 '4, f;,se. 1, p. 1 1 .

chrift f ii r

Stt•ph. Byz. s.v. 'A f!UV"ta;L. Cf. A. Flck,

A /teste griechisc!Je

Stamm llerh tinde,

in Z � ·t �

13' Despre \rraikoi vezi V . Plsanl, Saggi d i ling11istica storica, Torino, 1 959, p . 226 sqq . ;·
P. Chantralm,, JJ ictionnaire elymologique de la langue grecqu,., voi . I , P aris, 1 968, p. 234 s.v.
13& Cf;. Jfurmor Parium, rindurile 1 0 - 1 1 : "EAATJ VE� wvOflXO".!J l)ao:v, ,6 1rpon: p o v l' p a;txol
Xa;AOUfJ.EVOt ; Hl'stelli, in IUL , voi. 104, fasc. I l - I I I, 1 9i0, p. 583 .
136 B 684 : i\ l u p fltMvE� 1;€ xcxAt \i v • o ;;;a;l "EAA1JVE� xa;l ' Axa;L o L
137 Cf. P . Wathelet, In Actrs, p. 435.
13 8 Dcnumlrl'a de Ahaia Phthlatfs pe care o purta un ţinut din sudul Thcssaliei trebuie
pusă, desigur, in kf.( ă tură cu n•alităţile politict• şi etnic-e rezultate de pătrundcrl'a ht•llenilor lui
Pelcus In Thcssalla. Ahaia era numele purtat de un ţinut din nordul Peloponesului. Cf. E . Klr
sten, in Der kleine Pauly, l , eol. 32 - 37, s.v. Achaia. Mcy er, GdA, Il, p. i8, a notat singularitatea
ca1.ului eli I n l'poca istorică, 'Aza;Lol «>ra denumirea unor nt•amuri ce vorbeau un dialect dorian ,
In timp ce epopeea presupunea o populatie colică (mai exact, predoriană n.n.).
139 Trecl'n'a de la a; lung la 'l s-a petrecut, i n mediul ionian din Asia Mkă, incepind cu
secolul X l.c.n. Cf. P. Viathdet, Les traits eoliens dans la langue de /'epopee grecque, Roma, 1 970 ,
p . 176 sqq.
14° Cf. Lepore, Ricerrhe, p. 99 ; N. G . L . Hammond, Epirus, 370 sqq. ; G . RcstcJU, in R lL ,
voi. 104, fasc. I l - I I I , p. 537 sqq.; P. Wathelet, I n Les etudes c lass iques , XL I I I, 2 , 1 975, p. 122 sqq.
14 1 K . J . Bcloch, Griech. G es ch2 . , 1, 1 , p. 186 ; 1, 2 , p. 64 şi E<l. :\leycr, GdA, I I, p. 80 şi
1 97, au pus la lndolală existenta myrmidonlior, fiind consideraţi un popor mitic. D ar con
sistenţa cu care l'i sint evocat! de tradiţia thessaliană şi eginctkă, cultul lui Aiakos şi a lui Zeus
Hellanlos In această Insulă dau l"onslstenţă teoriile l'are văd in myrmidoni un popor istoric care,
venit din Thessalla, s-a aşezat In Egina. U. J . P . Harla nd, Prehistoric Aegina, Paris, 1 925, p.
66 sqq ; Vezi şi S.L . Radt, Pindarus zweiter und sechster Paiaian, Am�terdam, 1 958, p. 1 33 ş i
15i ; N . G.L . Hammond, op. cit., p. 382.
1 4 2 Hesych. s.v. ; Aristot. Opunt. Resp. ; Plut. Pyrrh, I ; cf. N. G.L. H ammond, op. cit.,
p. 383 ; L . R. Farnell, Greek Hero Cults and ldeas of lmmortality, Oxford 1921 (rl'printed 1970),
p. 287.
143 In sudul Thessallcl şi pe valea fluviului Spercheios, cultul său este aproape Inexistent .
Nici o inscripţie nu Il atestă, iar pe monede Achille apare, la L arisa Cremaste, abia la finele se
colului IV l.l'.n. Cf. L . R . Farnell, op. cit., p. 287 ; Bequignon, Spercheios, p. 140 sqq. ; Jlead, H ist.
Num., p. 300. M.P. Nilsson, llomer and Mycenae, London, 1933, p. 254 - 55, arată că mitul lut
Achllles, deşi vechi, nu era anterior mycenianulul tirziu. Populaţiile care s-au Instalat apoi In
regiunea Sperchelulul nu aveau nici un motiv să-I Invoce, ceea ce explici faptul cA mitul aău
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I I I-lea l.e.n., atunci cind spuneau d l supuşii lor s e lnrudeau c u grecii din Teos din vechime prin
numele generic de "Hellenesw144.
D ata Ia care aceste triburi s-au mişcat din Eplr spre Tbessalla145 este greu de stabilit cu
exactitate, dar trebuie sA presupunem eli a fost anterioară cu citeva generaţii colapsului lumii
mycenlene, probabil prin secolul al X I I I-lea l. e.n.u6• Ele aparţin Intr-un sens special de w
EAA7JVLKOV ylivouc; Iar In sens larg de neamurile "dorlene" originare din nord-vestul GrccleJ147•
Originea eplrotlrii (mal precis din regiunea Dodoncl) a supuşilor lui A�blles explică bine
de ce aezll homerlcl atrlbulau eroului o cunoaştere atit de amănunţită a mediului dodonlan.
Pelelanul este singurul erou din lllada care se roagă lui Zeus, stăplnul din D odona1'8 ; el cunoaşte
pe nu m e popu l:�t i a c are locu ia In Dodona şi lmprejurimPU ndăuglnd amănuntul că un grup
din el erau \mocp�'a:t care se rnrarterl:&au prin a fi &.vtrr-:6r.o8e:c; şl 'f.O:!J.O:t&U'xtt.
.,
Rc7.ultil că singura explicaţie corrctă a versurilor II 23:: -- 2:15 este că AchlllcS', .conducă
torul contlngentelor din sudul Tbessallett• 0, se ruga, cu o senzaţie a distanţei, zct1lul din ţ11fa
sa de origine, Dodona, care, transplantat In Thessalla, a fost adoptat de locuitorii de alei, pelas
g11U1. Cu alte cuvinte, aceste versuri sint u n argument nu pentru existenţa pelasgilor la Do·
dona, el In Tbessalla.
D. - La vremea cind scrin autorul Catalogului corăbiilor, se pare ră amintirea pelasgllor
tbessallenl era lncă vie (B 68 1 sqq.) :

Nuv a:o<ouc; llaaoL -ro Il .::J.a:ax_t�tov •A py oc; E:voctov,
ol < ' •Al.ov ol -. · 'AMrr'J)v, ol n Tp7) x_tv ' lvt!J.OV'tO,
ol -.· tt!xov <D6l7Jv l]8' 'EHci8a: �tocHtyuvoctKa:'
Mup!J.t86v&c; 8E: Ka:AE:UVTO KOCt "En 7JVE:c; Ka:t •A xoctot.
TWV a:o 1tE:VT�XOVTO: ve:wv f,v &.pr_oc; • Ax_tne:uc;.
Ce reprezenta ,() Il .:: J.ocaytz o v "A("yos ? Fără lndoială I n catalogul nbean expresia redă

o noţiune geografică. Dificultatea se Iveşte atunci cind vrem să ştim dat·ă a u torul catalogulul
avea In vedere un oraş, un mic district sau o regiune mai lntlnsă, deoarece, In epoca Istorică,
nici un loc sau regiune nu purta numele acesta, iar Homer il ignora.
Geograful Strabo a sintetizat discuţiile ce s-au purtat, In legătură cu această problemă
plnă la el : după unii, Argosul pelasgic desemna un vechi oraş al Thessaliel, foarte aproape de
Larlsa, astă7.l distrus, iar după alţii el ar fi fost denumirea generică a Intregii ThesaiiP�2 • Aceeaşi
nu are ciclu. Se pare că acest nume apare, sub forma a-ki-re·u, Intr-o Inscripţie rnyceniană de la
Knossos, K N" V e 106, cf . Docs., p. 10-t, 529 ; O. L andau Mykenisch·griechische Personennamen
(Studia gracca ct latina Gotoburgensla 7) Goteborg, 1 958, p. 1 8 sqq.
U4 Cf. C.B. Wclles, Royale Correspondence in the Hellenistic Period, New Haven, 1 934 ,
p. 152 sqq. ; N. G.L. Harnmond, op. cit., p. 370 . Pe o monedă descoperită Ia Larlsa se citeşte
legenda EAAA care dovedeşte prezenţa unor 'EJ.).o( In Tbessalla. Cf. M . Sordl, La drachm a di
A leuas e /'origine di un tipo monetario di Alessandro 1Hagno, I n Annali dell Instituto Italiana di
Numismatica, 1956, p. 9 sqq.
145 Această migraţie a fost sugerată dej a de A. Fick , Die homerische llias, 1886, p. 85 86 ; W. Leaf, Jlomer and H istory, London, 1 9 15, p. 1 1 5 ; J . P. Harland, op. cit., p. 85 sqq.
14 8 G. Restclll, in R IL , voi. 104, fasc. 1 . 1970, p. 8 - 1 0 , cf. şi N. G . L . Hammond, Epirus
p. 350 ; idcm, Invasio n and M i grations i n Gretcc, Park Ridgc, Nev Jersey, 1 9 7•), p. 1::!0 sqq .
147 N. G . L . Hammond, : pirus, p. 391 ; Toynbee, Some Problems, p. 9 - 10, 35 - 36, 50,
58 - 59, 108 ; Watbelet, In Actes, p. 4:!5 şl i n Les Etudes Classiques, XL I I I, 2. 1 975, p. 125. Teo
ria lui G. Restclll, R IL , voi. 104, fasc. I I - I I I, 1 970, p. :159, 580, In conformitate cu care Sl'lloil
erau eolleni, nu se Impune. Faptul că, după genealogiile greceşti, Atbamas, tatăl Hellel, era fiul
lui Aiolos, nu este u n argu ment cu greutate.
14 8 G . Murray, The Rise o{ Greek Epic4, Oxford, 1 934, p. 69, a observat just că Zeus era
pe muntele Ida, In frontul trolan, cind Acbllles se ruga la cel dodonean. Zeus de pe muntele
Ida fiind zeul trolan, nu putea accepta ruga inamicilor Trolel, d e unde Zeus din Trola este
opus
·
lui Zeus din Dodona. Cf. J . L . Myres, I n J H S, XXV I I, 1 907, p. 180.
14 8 Că Selloll erau nu numai un grup saccrdotal el o populaţie din aria Dodonei, cf. G.
Resfelli, In R IL , voi. 10"4., fasc. I I - I I I , 1 970, p. 538 sqq.
1 "0 B. 681 Despre semnificaţia Argo�ulul pelasgic, vezi mal j os, p. 289, sqq.
1 51 Vezi In acest sens şi Pareti, Sparta, p. 2, dar nu credem că tnvăţatul ltalian avea drep
tate să presupună şi o direcţie Inversă, anume că la Dodona au putut fi Introduse caracteristi
cile cultuale ale lui Zeus originare din Pelnsgiotlda.
1 52 Strabo, IX, 5,5 (ed. H.L. Joncs, I n colecţia Loeb) : -.h -.E: vApyoc; 'tO ll .::Aa:ayt�tov ot
!J.E:V ka:t 7t6Aw 3lxovTa:t Ele:nocALK�\1 1tl!:pt ActpLGIZV !3pu !J.tV7JV 7t O'tt vuv 8'0UXI!:TL ooaocv· o! 8E: a:u

•

7tOA(v ,X).l.a: -.o Twv Elc •ia:).Wv 7tE8tov. . .
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confuzie domnea ş i In privinţa Phthlel şi Helladel, denumiri geografice cuprinse In domeniul
lui Achllles. DupA Strabo, unii confundau Phthla cu Hellada, crezind că sub aceste denumlrli
poetul desemna jumătatea merldlonalA a Thessallel, pe cind alţii vedeau In ele douA dlstrlctei
dlferiteU3• De asemenea, In privinţa numelui Hellas, unii au crezut că Indică un district, Iar
alţii un oraş1U dt>spre care pharsalienll Il credeau a fi fost la 60 de stadii de oraşul lor, In apro
pil"rea a douA Izvoare renumite, pe cind mellteenll Indicau sub acest nume o altă localitate si
tuatA la zece stadii de oraşul lor etc. 1U

Ce comentatori antici se ascund sub expresiile o[ fLE v şi ol ae: nu aflăm de la Strabo. Aces
tea ne sugerează numai că discuţiile, Izvorite din neclarltatea geografiei homerice, au fost foarte
vii in antichitate.
Au ajuns plnă la noi unele dintre Interpretările pe care lnvăţaţll antici le-au dat versu 
rilor B 68 1 sqq., acestea evidenţiind cauzele care I-au fAcut să adopte o soluţie sau alta.

t

Poate sub Influenţa Inalntaşllor săi care deja dcduseserll din Homer <·ă Thessalia fusese
cindva, demult, locuită de pelasgl, Arlstarch a crezut că orb ll e: A ct<ry xb v "AFyo� era numele ho·
merlc al Intregii Thessalli, şi a citit versul B 681 : vuv ctu orou� oaaoL orb ll e:).ctaytx6v "Apyo� !:v
cttov, variantă care a căpătat autoritate In editiile Illadel. Dar prin aceasta, filologul alexandrln
a vrut să sublinieze că versul nu se referea la domeniul lui Achllles (ou yap fLOVOL oro TI e: A ay L x6 v
•Apyo� ltctorOLltOUOL\1 o[ ur." "AXLAAEL ore:orctyfLi!VOL) ci constituia introducerea pentru intre
�� CaJ? ItoJ
care urmează, anume cel care lnfăţlşează domeniile şi contlngentele thessalienc orou OfL l)pou
q>LAOorcxvwc; war.Ep 7tpooLfLLCl�OfLt\IO'J a La oro fLEorctf':tlvEL\1 <i7tO orwv vijaov ltctl or�c; llEA0 O Tja 

:

O\J E7tl ori �tctora EleaactAlctv .1 �e

. ot
!

7t \I\I

Exegeţii modcrnl au preluat şi dezvoltat Ideile lui Aristarh. V ictor Burrl57 a arătat In
mod corect <·ă Homer num<'şte patria ahellor care lupta sub zidurile Illonulul, n u aşa cum
ne-am aştepta, Ahaia ((Axctl Fct), el Argos, şi această denumire apare firească in vizlunt-a poetu
lui : numele ţinutului in care se găseau, In trecut, ceh\11 falnice, a căror amintire era lncă vie
In memoria vremii sale, a devenit nu mele patriei lnaintaşilor ah el, •AXctLls y� (A 254 ; H 124
v 249, <p 1 07)U8• Deoar�ce de la B 681 plnă la B 747 nu se g.ilseşte nici o denumire de ţară sau
regiune, Invăţatul gt-rman crede că 'tO TI e: A tyLxo v "Apyoc; este denumirea generică a Intregii
Thessalil care, fiind delimitată dl' adjecllvul ll e: A ct<ry Lxov nu se poate confunda cu "A;;yo� Ax
otLtxov care este o notiune geografl!'ă mal cuprinzătoareu•. Pentru ce acest Argos este calificat
ca "pelas�lc" este explleat de V. Burr In manieră tradiţior.ală: Intrucit locuitorii cel mal vechi al
Thessaliei au fost pelasgil de neam străin, al cAror nume a supravietuit In denumirea tetrarhle l
Pelasglotls, poetul a folosit numele străvechi de pelasgl pentru a denumi tot tinutul nord i c

ct

'tO Tie:ActO)'LXOv •AFyoc; In lnţelesul de Argosul străvechi. Cu alte cuvinte, pentru Burr, Argosul
pelasglc desemnează partea pelasgicil a Ar gosulul, acea parte a imperiului ahean in ca•e inainte,
după părerea poetului, au locuit pelassii160•
ua Ibidem ,

IX, 5,6.
529, 447, unde Hellas este fLlot TtOAL� El�:aact).lct�, �� 't O U� o txl;• o pct�

1 54 Cf. Slrol. A ad B

UEÂÂl)\111� Â�)'EL.

166 Strabo, I X , 5,6. Meyer, Pelasger, p . 30 n. 2, crede că
Strabo face această discuţie după
Apollodor, autoru l unei scrieri despre Catalogul corăbiilor.
m Schol. Ven. ad B 681, Z 152, 1 1 4 1 , T, 1 1 5 ; Eustathlos, 3 1 9, 43 (ad B 681) ; 321 , 27
(ad B 648), Cf. Meyer, Pelasger, p. 31 n. 2 - 3 ; A. Severyns, Le cyc/e epique dans l'Eco/e d'Aris

tarque Llio ge - Parls, 1 928, p. 1 1 6.
157 V. Burr, NK, p. 87 sqq .
15" Despre această formulă de caracter vechi, tradiţional, vezi şi P Wathclet, In A ctes,
p. 4 34 - 35.
1 68 I n realitate, aşa cum reiese dln lt41 ( = 283) şi din )'251, formula wApyo� 'AXctLi:xov ae
aplică Peloponnesulul, Iar In T 1 15, oraşului Argos. Cf. In acelaşi sens, w. Leaf, HH, p. 1 95 - 96 ;
R. J. Cunlif, Homeric Proper and Place Names, London, 1 931, s.v. 'Apyi:Lo� L. Pareti, L'Epica
e le origini greche, Flrenze, 1 942, p. 109 ; Hope Slmpson - Lazenby, CSH I , p. 126 ; Wathelet,
I n A ctes, p. 437 - 38.
180 V . Burr, N K, p. 87 - 88. Cf. şi W.N. Leake, TralJe/s fn Northern Greece, voi. IV, London,
1 853, p. 532. " It seems equally clear, that the line of thc Catalogue In whlch Pelasglc Argos ls
named (11. B 681) marks a separatlon of tbe poet ' s topography of Southem Greece and the
lslands from the Northem Greece ; and that by Pelasgic Argos he meant Pelasgtc Greece . . . I n
short, Tbessaly I n lts most extendent scnse". Ecuaţia Pelasgieon Argos = Thessalla ee;te accep
tată şi de B�qulgnon, Spcrcheios, p. 125 şi J achmann, Schiffskatalog, p. 1 85.
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numit "cel mai roditor pll.mlnt din lume"181 1ar Strabo notează că locuitorii Larfsel (=thessallenll),
stăplneau părţile cele mai roditoare ale clmpieJ187• Acestei Larise din clmpia thessallană 1 se potrl·
veşte cel mal bine epitetul homeric ' &:pL(lwÂa.xoc; cu tnţelesul de Larlsa ,.cea roditoare", ,.cea mli·
noasă", "cea fertilă " 188 •
Că I1 &:Âa.aytx6v Olătpyoc; semnifica marea clmple thessallană a fost deja tnţeles de către
unii erudiţi antici. După spusele lut Dldymos188, Zenodot citea versul B 681 nu aşa cum va I m
pune maJ tirziu Aristarh, el 6! 8' "Apyoc; -r' dxov -ro ll tÂ�:taYLKov o�&a.p a.poup'l)c;, [Z1Jv68o-roc;
J-I. E·aypciq�&:v a.ihoc; ]l81 , lden.lflctnd as Uel Argosul pelasglc cu marea ctmple thessallanii din jurul
Larlsel de pe Peneios (o�&a.p a.poupl)c;). Lectura lui Zenodot a fost acceptatA, pe bunii dreptate,
de Eduard Mcy er181 , şi, dupA el, pentru nu meroşi lnvăţaţl modern!, Argosul pelasglc a devenit
echivalentul Pelasgiotldeiln.
,
In urma celor spuse mal sus, putem Incerca să diim o explicaţie dJ!Iellel probl61lle privi
toare Ia felul cum apar pclasgll ln cpopelle homerlcc. Pelasgil [scll. greci eolleni din ctmpia Pene
l ului] au existat cu certitudine In perioada postmycenlanii numai In clmpla thessallanii cu cen
trul In oraşul Larlsa. De la ci şi-a primit numele, In epoca arhaică, tetrada Pelasgiotlos (vezi
mal jos). D eoarece In vremea cind se forma epopeea homerică nu exista sentimentul detaşiirll
etnice a clanurilor de limbă greacă, şi cum Homer lega pe pelasgl de o Larisa nedefinltlvată
din punct de vedere geografic (P 301 : -rljÂ ' cbto Aa.p(a'l)c; !pL(lwl.a.xoc;), existenţa maJ multor
aşcziirl cu acest nume a permis sii se vorbească despre pelasgi In toate aceste Larlse. Cum se
va ariita cu alt prllej 1 13, poate unii aezl homeric!, dar cu maJ multii probabiJtate Doloneia şi
Catalogul troian, au transportat pe pelasgi pe litoralul Asiei Miel, In vreuna dJn Larfsele de
acolo1114• Dimpotrivă autorul Catalogului ahean, bazat pe realităţile thessallene, a Interpretat
rugăciunea lui Achllles (IT 233 sqq.) In sens thessalian - presupunind o localitate Dodona
In această regiune - şi a atribuit lui P eleus -ro IT tf.cmytxov Olpyoc;, ,.clmpia pelasglră" 115.
Rezultă, cit se poate de limpede, că poetul Catalogulul corib111or a urmat, In aceastA
privinţă, izvoare bune, ceea ce Il separă, o dată In plus, de autorul Dlacosmosului trolan. Dar,
datorltii autorit ăţii IUadel care punea pe helleni şi pc pclasgi tn tabere opuse, el nu a putut sA-I
citeze pe aceştia din urmă printre supuşii lui Acbllles. Ceea ce a reuşit, totuşi, acest poet a fost
sii eludeze Intr-o bună mAsuri această interdicţie, lncadrlnd ,.clmpia pelasglci" In dome
niul lui Peleu s 1 ee .
1 81 Anthol. Pal. X IV, 73 : ra.!l)c; fLEV 7tcia'l)c; TO llcl.a.ayLKOII "Apyoc; &.fLdiiOv, '(7t7tOL
'rl:tALKa.( etc. Cf. Souidas şi Photlos s. ". UfLE r�.

0n

187 Strabo, IX 5, 19.
,
188 P 301, B 841. M. Parry, Epithete tradilionelle dans Homt!re, Paris, 11128, p. 187 sqq., a
arătat că epitetul fix nu are decit valoare ornamentală, el rllspunzlnd numai nevoilor de metru
şi permiţlnd poetului sll. compunll. cu uşurinţă versurile sale cu ajutorul formulelor, J. Defradas,
Epithetes homeriques a valeur religieuse, tn RPh, XX IX, 2, 1955, p. 206 sqq. a nuanţat această
formulare arătlnd că, deşi aezli au putut alege oarecum mecanic dJn materialul abundent pe
care-I oferea tradiţia, unele formule făcute In Intregime fArA a se preocupa de sensul lor, e de pre·
supus că, totuşi, formula a fost cindva creată de un aed conştient de semnificaţia sa şi că ea ex
prima In mod real un atribut al subiectului asupra cW-ul"'- se aplicA. Despre valoarea epltetelor
homerice, vezi şi Pagc, llistory, p. 123 sqq., 159 n. 22 - 23.
1 88 Cf. Arthur Ludvlch, Aristarch homerische Te:rtlcritic nach den Fragmenten des Didymos,
Leipzig, 1884, voi. I, p. 226. Pentru cercetările făcute In anti chitate asupra textului epopeilor,
cf. H. Erbse, Deitrăge zur Oberlieferung der lliasscholien (Zetemata, H eft, 24), MUnchen, 1 960.
1110 S chol. A ad B 681.
1 11 l\ley er, Pelasger, p. 32.
uz Aşa spre exemplu, V. Coslanzi, Thessalicae res, In RF IC, XL 11, 4, 1 914, p. 535 ; Pa·
reti, Sparta, p. 2 sqq. ; idem, Le origini degli etruschi, Firenze, 1926, p. 24 sqq. ; RE, V I ,A - 1 ,
1 936, 78 sqq .. s.v. Tl1essalia şi RE, X I X , 1 , 1937, 252 s.v. Pflasgischts Argos (Fr. Stlihlin) ;
Philippson, GL, 1/1, Thessalta (ed. E. K lrten), p. 263 ; N.G.L. Hammond, Epirus, p, 271 ;
S akellarlou , Pt uplcs prthllltniquts, p. 1 65.
1'3 Despre pelasgU din Asia Mică va fi vorba In numărul următor al acestei reviste.
184 Natural, ei au fost căutaţi acolo deoarece pentru autorii tlrzU al acestor două texte
"bomerice" era greu de conceput ca nişte helleni să fi luptat In tabăra adversarilor.
1'5 Această atribuire concordă cu IT 233 unde Zeus era oti/Cl ITcÂa.ayt><.E.
111
Abia dacă maJ era nevoie de scos in evidenţă, posterloritatea Catalogului corăbiilor
In raport cu restul Illadei reiese şi dln faptul că folosirea, In B 681 , lui -ro ca articol este o trăsă
tură tirzie, neobişnuită pentru Homer. Cf. Wathelet, Actes, p. 438 n. 70.
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E.-Pentru autor ii posthomerici, Pelasgia, pelasgli, Pelagos, eponlmul acestora, precum
şi oraşul sau personajul I. arisa e rau concepte e tnice sau geografic e care se raportau la Thessalia
şi mai ales la tetrarhla Pelasglotis1e7, noţiuni care scot In evidenţă prestigiul de care se bucura
epopeea homerlcă ca oglindi! a epocii primitive dar şi perenltatea tradiţiilor pelasglce In această
parte a Greciei.
Numele tetradel thessaliene II e:'Aa:oyLl7l'n� arc o semnificaţie etnlco-tribulil. precisă, alea
t i n d, independent de poezia homerlcă, existenţa pelasgllor prethesaUenl In clmpla Penelului11B.
Yn epoca clasică teritoriul thesallenllor propriu-zişi e ro divizat In patru dlatrlcte : Theasa
llotis la SV, Hestialotls la NV, Pelasglotls la NE şi Phthlotls la SE. DupA unele Informaţii antlcet",
l mpărţirea Thessaliel In cele patru tctradc200 este pusă pe seama semlmJtlculul rege Aleuas cel
Roşu, a cărui reformă se situează Intre anii 510- 500 l.e. n. 10 1. Oricum, această reformă a
fost sigur anterioară sftrşitulul secolului al V I-lea l.e.n . , de vreme ce Hecatalos spune undeva
cii localitatea Crannon era o Tto'A(� ·rij� E>e:aaa:'A(a:� -rlj� II EAa:oyLw-rL8 o c;2 01.. Cind Herodot apune cii
.. ln timpul domniei regelui Deucallon, dorlenil locuiau pc plaiurile Phthlottdel - Iar sub Doros,
fiul lui Helienos, ţinutul de la poalele munţilor Ossa şi Olympos, cunoscut sub numele de Hea
tiaiotida" 20 3, termenii Phthlotls şi Hestlalotts nu erau altceva decit nişte noţiuni geografice
cunoscute cititorilor din vremea sa. de care s-a folosit pentru a face lnţelese unele evenimente
foarte lndepilrtate. Mal mult, se pare cii Părintele Istoriei exclude Implicit existenţa tetradelor
In epocile străvechi, deoarece, citeva rinduri mal departe, referlndu-se la limba pe care o vorbeau
pelasgii, spune că odinioară 11ceşt1a locuiau pe p!imlnturlle numite astăzi Thessallotls : yljv -rE:v

'\IU'\1 8e:O'O'IXALW"rL'II XIXAEW!J.t'lll)v2114.

Referitor la rosturlle pe care I-au avut tctradele, din lipsa unor date suficient de clare
opiniile lnvliţaţllor sint lmpil.rtlte. Unii cercetători cred că tetradele au precedat statul thesiR•
11 an, ele fiind la origine categorii etnice şi statele distincte care, pornind de la Thessallos, au foat
unite mal tirziu Intr-o federaţie de cantoanez15• Alţii oplneazii, cu unele variante, eli tetradelt
reprezentau subdlvlzlunl artificiale ale statului thessalian unitar cu scopuri militare şi admlnls·
t rative208•
Pentru a putea Inţelege semnificaţia numelor tetradelor, este necesar si!. amintim, In
citeva cuvinte, felul cum, In limba greacă, se formau numele etnice.
�'

Locuitorii unul oraş, district sau ţări, pot fi desemnaţi, In limba greacll, după denumirea
oraşului, districtului sau ţ l!.rll respective. Spre exemplu, corlnthlenll d e la Corinth, larlslenU

de la Larisa, etc. In alte cazuri, denumirea ţării provine de la numele populaţiei. Astfel, theua
lienii au dat numele Thessallei după ce au izgonit de nc'llo pe beoţlenl care. la rindul lor, au dat
numele Beoţlel Istorice. Sint şi cazuri ctnd num�le locuitorilor provine din denumirea locului
care şi el a primit numele de la populat ia lnlţlalii.. Astfel, exista in vestul Cretei, lncll din epoca
197 Vezi autorii antici citaţi de Sakellarlou, Peup/es prehelleniques, p. 166 sqq. Trebuie
să remarcăm. faptul că aceşti autori nu susţin In nici un fel teza lui Sakeliarlou In conformitate
cu care pelasgll erau o populaţie pregreacll. Nici sărbătoarea Pelorln nu susţine această teză
1•8 Pentru anallza numelor tetradelor thessailclne, vezi Fr. Gschnltzer,
Namen und
Wessen der thessalischen Tetraden, In Hermes, LXXXII, 1954, Heft 4, p. 451 sqq. Pentru felul

cum se exprimA In limba greacă formarea numelor de popoare din nume de locuri fl lnvera
vezi W. Dlttenberger, Ethnika und Verwandtes, In Hermes, XL I, 1906, p. 78 sqq. ; XL II, 1 907 ,
p. 1 sqq., 161 sqq. Pentru numele de oraşe şi neamuri la Homer, vezi Fr. Gschnltzer, Stad
und Stamm bei Homer, In Chiron, 1, 1971, p. 1 sqq. Pentru organizarea admlnlatratlvll a atatu
lul thessallan, vezi Sordl, Lega tessa/a, p. 61 sqq. ; J.A.O. Larsen, Greek Federal States, Oxford
1 968, p . 13 sqq.
119 Arlstot. F 497 Rose.
zoo Un termen echivalent pentru

-re:-rp� este •e:•pa:px(a:. Cf. A. Momlgllano, Tagla e
telrarchia in Thessa/ia, in Athenaeum NS, X, 1 932, p. 48. Pentru semnificaţia cuvintului -re:•pic;
ct. Lldell - Scott. s. v . ; Fr. Gschnltzer, Namen und Wessen . . . p. 452 n. 1 .
10 1 Sordl, Lega tessala, p. 67.
soa
FGrHist 1 FI33 ( = Steph. Byz. s.v. -:e:Tpa:px_(a:). Cele patru tctrade thessallene sint menţionate pentru prima dată de Hellanlcos F GrHist 4 F 52.
103 Hdt., 1, 56.
10' Hdt., 1, 57.
105 K. J. Beloch, Grlech. Gesch.,2 1, 1, p. 336 ; 1, 2, p. 197 sqq.
aoe Cf. Sordl, Lega tessala, p. 65 sqq. ; Gschnltzer, op. cit., p. 452 sqq., unde ae citeazA
literatura mal veche.
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ho mericii (y 29 sqq.) popu l n \ i a n u m i t ii Kuow.>t� pc al ci'lrui l <' r i t o ri u colonl�tll snmlenl au In
tem eiat In seco l u l al 11-Jea l . c . n . un oraş pe care I-au n u m i t KuSwv(l) ( 1-l d t . , I I I , 59). Natural,
cetăt�nli si\1 samicnl şi apoi egincţl nu se pu te au numi Ku8wvtc;; , d e o arece nu erau rydonicnl,
d se numeau Ku8wv��'ta:� "eydoniaţi" sau "locuitorii oraşului cy d o n i an " . La fel, neamurile strA
lne şi mai n ! Ps gr<'cil, v eni t e In Italia şi Sicilla, nu se numesc italiei şi siculi el ' l't<Xi.�w'ta:� şi �� Y. t 
).�w't:t�. adică cl'i care locuiau In v e che a 1 nră n i talllor şi slculilor207•
Pentru a nu Intra In amănunte care ne-ar de păr t a de subiectul nostru, este suficient să
a mintim că, pentru denumirea populaţi�! după loc şi a Jocului după populaţie, limba grea că se
folos rşt e de d<'rlvaţll adjectlvale de o rigi n e suhstantivală care pot fi folosite atributiv ca şi
adjectiv ele208 • ln cazul trtradrlor thessalicn<', numele lor terminate In - �&·n� ne arată că avem
de-a face cu forme frml ni nc - forma mascu l l n ă fiind In -�&n;�- de ccen ce i;ischnitzer numeşte
"cvasiadjcctlvc" cu f u nc ţ i e de adj!'ctlve tcritorlale, derivate de la forme terminat� In - �1120•.
Putem spune de ci că formele adjectlvale <l>.&�&'t��. 'Ea't�IX�&·��. Il ti.<Xay�&'t�c;; şl 0e:aa<X'A�w't�c;; au
derivat din substantlvele - nume de locuri şi re gi u ni - <1>-&l<X, 'Ea>(a:�IX, IJe:).a:ay{a: şi E>e:aaa:).l«.
Ce semnificaţie au al'l·str a dj ec ti v e teritoriale ?

ct>.&�w't��. ca nume al unei tctrade thessaliene, are o expli caţ ie sigură, devenind din Cl>.&l«
hom crlcă210 care in epoca istorică, era impărtită Intre thessalieni şi ahei. Cu alte cuvinte, acum
In epoc a istorkă, o pătrime thessaliană a Phthiei se invecina la sud cu aheil din Phthla, aheli
phthioticl. In acest caz, este evident că adjectivul ct>.&�&·n� nu este numai o expresie geo grafică
el are o semnificatie etnico-tribală precisă. In epoca pe care o reflectă eposul homeric, t eri ·
torlul peste care mai tirziu se va extinde numele de 'E/-/-ci8« era locuit de 'Ax«�o[ de unde a deri 
vat, apoi numele de ţară 'A'/!1:t«. Fiind locuită de aheii phth!o�ici, prin ' Ax«ta: ct>.&�&·nc; trebuie
sll Intelegem acea parte a vechii Phthia care era locuită mai departe de vechea populaţie a He
lladei, aheii21 1 , pe cind ct>.&�&·n�. ca nume de tetradă, este un atribut al thessallenilor, adică acea
populaţie thrssalian11 care locuia in vechea ct>.&t<X, thessalienii phthiotlc i212 •

Tetrarhia 'Ea't�et�&·�� arc şi ea un nume care se poate explica in mod satisfăcător. Numele
du p rov in e de la 'Ea'tL«{« sau ' lan«t<X, oraşul din Eubeea al cărui locuitori, hlstlall, au fost stră
mutat! In Thessalla de perrhalbii [scil. thessalienli], care au devastat lnsula21B. Cu alte cuvinte,
hestiaialoţii erau thrssalienll care locuiau In teritoriul histiailor thessalienl, in Hestiala thessa
Jianl!.
IUmlne s1\ dlscut11m despre conţinutul material ascuns In denumirile tetrarhillor Thessa
Jiotls şi Pelasglotls ; Numele lor pro\'ine de numele "ţări" E>e:aacr;).{IX şi n EMayl«, Iar acestea, la
rindul lor, di n denumirile rtn k o ·trlba l r ale thessalienllor şi pelasgllor.
D upă re j! u li le limbii greceşti, 0taaa:).Lwn�, desigur, nu este acelaşi lucru cu E>e:aaa:Al«,
d u p ă cum nici E>e:aa«ALW'tiX� s e ma n ti c nu co in d dc cu E>e:aaa:/.o(. Dacă este aşa, atunci trebuie să
vedem In thes sal l şi thessallo\ i neamuri diferite eera ce nu este adevărat. Se poate crea iluzia
cA rezolvarea acestei Incurci:iturl, aparent fl!ră ieşire, o gă si m la unii autori greci care folosesc,
uneori, o derlvare adj c ctivală paralelă şi sinonimă cu numele "ţării" de la care provine deriva
rea. A1tfel dacii Homer spune ct>.&l«, pentru acrlaşl conţinut matrrlal Thucydldes (1, 3, 2) spune
<J>.t)lw•Lc;, Iar H erodot ( I l, 1 7 1 ) şi Eurlplde (Archelaos F 228 Na u rk2) folosesc termenul Il tA«ayL ·
&�1 raportat la o perloadă pentru care termenul adecvat ar fi fost Il e:A«oyol. Extlnzlnd acrst
procedeu la nume•e celorlalte t ctra de thessaliene, rezultă că Ile:A<Xayt&·nc;= Il eÂ«ay(<X, 0taa«ÂL·

W'ttc; = Eltaaa:).[«, ct>.&�&n� = ct>.&t«, 'Ean«�WTL� = 'Ea'r�«l«, ll e:).«ayt&-rc:n = Il e:Â«ayol,E>e:aa«).L·
wT«L = Elcaa<XAO( etc., de unde şi imposibilitatea de a trage concluzii istorice din raportul morfo·

logic şi noţlonal dintre forme variate de nume.

201 Exemplele sint luate de la Fr. Gschnitzer, op. cit., p. 456 sqq. \'ezi lncă W. Dittenberger, In Jlcrmc!, );L 1, t 906, p. 1 6 8 ; GJ oy a nn i ni , EHOC, p. 4 6 - 47.
2os Fr. G schn i t zer , op. cit., :p. 456.
201 lbidrm, p. 459 ; pentru terminologie p. 455 sqq.
2 1 0 Pentru resturile propagandistice ale acestei denumiri, Sordl, Lega tessala, p. 76.
n 1 cr. Hdt., V I I , 1 32 : 'Az«Lol ot ct>.e �w"r<X�
21 1 Fr. G schnitzer , op. rit., p. 4 6 1 . D eo arec e exista 'Axa:·ta. «l>·!h&nc; ne-am aştepta sll
rxi st e şi E>taa<XI-(a: cl>�t·w't�� .Această formă lnsă nu este necesară. Cită vreme cl>.&u:l'tLc;; , ca
atribut al Ahaiei, avea nemlrea de a o lndlvidualiza pc aceasta din urmă In raport cu Ahaia
peloponneslacl!, cl>��&-rtc;, ca nume de tetrarhle, are singuri! lnţcles, deoareece locuitorii, cl>3tw't«L,
nu era nevoie să fie rallflcatl ca thes�alieni deoarece acest lucru se presupunea.
ua Cf. Str,abo. IX, 5, 1 7. La Diodor, IV, 37, 3, cei care contest,au pe dorienl ln Hestia
lotida erau l apltbll. Cf. Sordi , Lrga tessala, p. 27- 28.
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Fritz Gschnitzer tnsă a scos I n eviden\il că aceastii golire de co n ţin ut a n o j i un ilor, aces t
procedeu de a folosi pentru un nume de loc o derivare nc.ljectivalil din acest nume şi cu a cee aşi
valoare, este folosit mai ales pentru evenimente petrecute in ep o e a mitică şi l'ă, In general, l'sle
vorbn de un limhaj cult şi nu de unul vorblt2u . tn cazul tl'tradelor ca şi in multe alte rozuri,
·
&rhlmbăril fone ti ce il corespunde o schlmhnre noţ lo nolă.
Atunci cum hltl'rpretăm termenii de ®taaa.Atw·n�- ®Eaaa.i.[a., ®Eaaa.Atw-:a:t - 0Eaa.x).o( ?
In epoca istorică, cind statul tribal thessallan lşi extinsese stăplnlrca peste toată Thcssalla,
t hcssalioţii şi thcssalil er a u a ceeaşi populaţie. D ar privind l n eru ri lc istoric, in de vl' n i re a lor,
deosebirea naţională dintre thcssalioţl şi thessali dintre The ssal i o tis şi Thessalia corespunde
lntrutotul schimbării morfologice. Cind, tirziu după prăbuşirea lumii mycenicn c, thessnlienii
venind din sud, din Dorida asiatică şi egeeană, au pătruns tn regiunea care mai tirziu
le va purta numell', l'l s -au aşezat mal Intii, tn cursul secolului al IX-lea t.e.n., in cîmpia Dotlon viltoarea Pclasgiotida - şi de al ei in clmpla occidentală a Thessallcl de unde au izgonit pl' do
rl cn i216. tn secolul al V I-lea l.e.n. din motive de polit ică lntl'rnă210, arl str ocraţ i a heraclldd din
Thcssalla a Incercat să j u s ti fi ce cu cerirea folosindu-se de mitul lui Ncoptolemos pent:ru a se face
crczută descendcnţa sa din eroul thcssalian Achillcs. Aceşti hl'raclizi, In conformitate cu propa
sanda politică oficialii a l u i Alcuas el'! Roşu, nu erau originari din Dorlda l'gcea nă, aşa cum n a
rau lntoarcerile, ci din Epir. Nu lntlmplător cea mal occidentală dintre tetradclc th ess a l!Pn e ,
nceea de la poalele Py nd u l ul pc unde erau căile de acces spre Thesprotla şi Dodona, a fost numită
Thessaliotis, vrind să tntArcască şi In acl'st fel credinţa In originea eplrotică a thessalienllor.
Numele celorlalte trei tetradc, cu lzul lor arhalzant şi cu referirea explicită la vech ii locuitori
al Thessaliei par destinate să sublinieze continultatrn Istorici thcssallene şi să facă să se ui te
actul cuccrlrli21 7. Cu alte cuvintl', cind s-a simţit nevoia divizării teritoriului statului thessalian
In tetrarhil, vechile unităţi politice dispăruseră de mult, amintirea lor fiind păstratli In numele
locurilor. Astfel, o probabilă formaţiune politlco-trlbală a pelasgllor dispăruse c a urmare a
cuceriri! thessallene, numele populaţiei păstrlndu-se In numele locului, Pelasgla, care, ca nume
de tetrndă, a devl'nlt Pelasglotls. La fel Tbessaliotls arc sl'mnifl caţia de ,.vechea Thessalie",
'll ceea care nu mal corespunde cn ,.noua Thessalle" mult extinsă ca graniţe. Acum Pl'lasgiotis
şi Thessallotis erau atribuite ale statului thessallan Iar pelasglotul sau thessallotul era un thessa·
Jian care locuia In vechea Pelasgie sau In vechea Thessalie .

•
•

•

Din cele arătate mal su s, a rcleşlt, sperăm, suficient de clar consistenţa tradiţiei greeeştt
referitoare la pelasgll thessallenl. Dar, totodatA, analiza acestei tradiţii ne-a relevat un fapt
deosebit de Important, anume cA cei vechi nu ştiau cA pelasgll thessallenl erau pregrecl. Ei ştiau
numai că aceştia au stApinit regiunea de clmple Inaintea Invazie! thessallene. Numele lor, se
pare, era derivat din caracteristicile geografice ale regiunii, avind semnificatia de ,.locuitori
al ctmplei " ne .
Autorii posthomcrici şi In special logografU, folosind o metodA care nouă ni se pare In
genuă, au transformat treptat această populaţie Intr-una mitică, lipsitA de orice conţinut real
�1 au ,.găsit-o" peste tot acolo unde apropieri toponomlstlce sau interese de orice natură permiteau
aceasta111. Bineinţeles el găseau spriJ in chiar tn eposul homeric care, ca oglindA a epocii primi
tive, le susera că pclasgil erau pregrecl sau barbari. Nu spunea Homer că In timpul rdzbolului
troian pelasgil erau adversarii bel lenilo r ? Nu erau pelnsgll pregrecl din moment ce tn Argosul
pelasglc locuiau, pe vremea lui Homer, myrmldonll şi hellenii ? 22°.
214 Fr. Gschnltzer, op. cit., p. 4 62.
215 Cf . Sordi, Lega tessala, p. 27 sqq.
n e Sordi, Lega tessala, p. 65 sqq.
21 7 S ordi, Lega tessala, p. 75.
218 P. Kretschmer, Zur Geschichte der griechischen D i alecte, In Glotta, 1, 1 909, p. 1 6 sqq .
urmat de numeroşi alţi lnvăţaţl. Acest etnic ar urca la • IJe)..a.y-axoL. Toate celelalte etimologi i
propuse pentru a cest nume sint Incontrola bile. Pentru etimologll1e propuse, vezi Sakellariou ,
Peup/es prehtl/en iques, p. 1 0 1 sqq.
218 Cf. P a ret i , Pelasgica, puss im .
22o Antit e za b ellenl-pelasgi va face obiectul unui studiu viitor.
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PELASG ICAE

RES

1 . - LES PELASGES E N THESSALIE
R e a u m e
Jl:alsant partle de la vasle arie egeo-mMiterraneenne conslderee par les antlques aussl
blen que par les moderne• habltee nagu�re par les Pelasges, la Thessalle reste la scule reglon
ou cette populatlon a eu une exlstence hlstorlque reelle.
L'auteur met en dlscusslon ces sources qul - independantes des speculatlons des logo
grapbes et des ecrlvatns claiiSiques chez lesquels ce nomen Pelasgum etait devenu une notlon
atemporelle, sans contenue ethnlque precis - attestent que les PeJasges represenblent la popu·
latlon grecque eollenne de ThessaUe, populatlon anterieure a la conquete de ce territoire par
les ThessaJiens orlglnalres de la Doride aslatlque et ����enne. Ces sources sont : L' lliade IT 233
aqq,, le Catalogue du Paisseaux, Herodote, J, 57, le fragment V I, 15b d'Apollodore et le nom
de la tetrarcble de Pelasgl6tls.
A,- Parml les Fragmenta Sabbaitica d'Apollodore, Il y a un qul, lssu certainement de
N6G�O&, de la molUe du V I J - 11 si�cle av.n.�., 1lnon au V J J I - e sl�cle av.n.�.• d'Antlmaque de
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Ti·os , rnco n l e qu ' a pres l a c h u t e de In Tr o ie, Antiphos, le fils de Thessalos, naufragennt pres
du cap Ca ph ar l' o s d'Eubee, l'St nrrive au bout du co m pte dans Ia rcgion des Pelasges et, la
con q u crnnt , l u i a donne le n o m de Thessalle. D 'autre pnrt, le Calalogue des llaisseaux att rl bue
a u x f . n p i tlws l e nord-est de l a plaine thessalienr,�e, c 'cst-a·dirc la Pclasglotlde hl storiqu e , et
ceux-ci, a le u r tour, voisi n n l ent au nord-oucst av e c les Perrhebes et Al'n l anes.

Les rcdts de S t r abon ct des autres sources encore concordent a co ns ld crer q u e les Aenia·
ct le s Pcrrhcbcs, surn o r n r s aussi P el asges - n o m qui provient des caracteristlques geo·
!1 r aphiqucs de la rcgi o n . q u 'lls habl t:!ient - et aient les habltants prlmitlfs de la pl aine thessa
l l cmw, obi! Acs soit d ' c m i gret•, s o ! t d ' etre nsservles par les conqucrants hcraclides qul, au V e
siecle a v . n . t•, avn ien t cocon· v iv e la ('onsclcnce de leur origine.
nes

Cctte r ca l i te hl stor iqul' est relletc aussi par le Calaloguc des vaissemlx. L'autcur fait u n e
'
d i � c u ssion Ml a i llec sur l ' cpoquc h i s to ri q u e reflete par ce Catalogu e . Sa con cluslon est que l'a u ·
t� u r du C a t a loguc achcen, bicn qu 'il cat a sa trame la meme matlere cpique que 1' Jliooe, a
a l'IIL'\'l' sa cr(·at i o n d a ns u n e c p o qu e p ostcr ieur e a . cellc 011" 1' Jliade avait acqtlcris des . cont ours
p re cis, et (•c tlP rralilc est pro u v ec at:s�i par l ' i n tcrprc tn tlon quc son autcur anonime confer e
a •·erlains p a ssa gcs hmm\riquPs depourvues de clarte. En cet ordrc d 'idees, on mo ntr e que
1' / l i nelu et . l e CCI/a/ogue des vaisseaux con n aissai en t les Thesssalicns, ou ccux qui en por tale nt
e l' nom p l ti S tar<l, cn Thcssalie e t les n ommaient en uUHsant leur cquivalent mythi q u e .des La·
p i thes, ainsi quc le C at a lo qu c taisse s 'e n t rev olr qu'il co n ai ssa i t les Pelasges de la Thessalie, mais
q u ' i l ne puuvai t les mcntionner IU' e 'sous leur nom tribal de Perrheb c s et d 'Aenienes.
I.c motii qui cmp echc l ' au te u r du Calalogue des vaiss eaux de men t i o nn er directement
I e s Pelasges tllessaliens avec leur viile Larisa, s'explique par le fait qu'H o m me r e les encadre
au camp tr oyen , ·cţ il evite do ne un evi dent desacord avec l' lliade. C'et ai t d'ailkur s tres dif·
ticille qul'. le Diacosme achec n , trahisant ]'idee · panhellcnique, n o m m e les Perrhebes et les
A e n ia ncs de lcur nom n! gi on al de Pelasgl's, tant en s a ch an t , si 1 'on tie n t ro mpt e de sa co
ception bien cvoluee comparee a ceHe de l'Iliada, que ccux·ci avaient etc les a dv cr sa i res des
Pa nhellenes.

B. - En ce qul concerne les vrais Pelasges orlgln aires de la Thes:>lil' i l y a un v a gue t'cho
chcz I-Ierodotc aussl. Ce qui n o us rclate, concernant cctte p o pu l a ti o n , l ' historkn d' Hallcar
n assc, re 11He en general Ta c on cep tlon du Ve slerle av .:' , c . arre d i tl!e par lrs logo!:'mph••s l ors 

que le con cept de ,.Pelasgesu avalt a cquerls une sl gnlfl ca tlo n prchellcnique et rtonhellenlque.
Mais i l y a un passage ( 1, 57, co m plete avec 1, 56) qul i l est posslble de rcflctcr, malgre toute
la nebulosite des tennes, une situ atlon historlque reelle, etils de cho scs IJeaucoup plus ancien
que ceux du v e sie cle av. n . e . Ainsl, Herodote , en 1, 57, tout cn se rap porta nt a la l an gue sup ·
posee parlee par les Pelasges, apporte, eomme temoignage la la ngu c des Pclfsqu es q ui habi
taient n ague re comme vclsin� <les alnsi dlts ,.Dorleris" de l'epoque de l 'hlstorl en , dans les
territoires appelles plus tard Thessalll'ltls. D ' Herodote nqus n 'apprenons pas _ la. p erio de ou les
'
D orlens etalent les voislns des Pelasges de la Thessal!otlde, mais' ses l'nformatlons peuvent
�tre co mpletee plausiblemcnt avec celles de D lodore et de Strabon qul pnrlcnt, chacun de sa
maniere, sur l ' ex pulsl on des Dorlens de Ia Thessalie par les Thessalicns origln aires des tles
egeennes.
En conformlte avec la chro nolo gle etablie p ar :\Iarta Sordl, les D oriens ont q ult te l'Hes·
tlalotlde, po usses p ar les T hessalien s, rt ils se sont etablis dans la Dorlde h l storique apres la
fin du IX• sie cle av .n.e.
Il en rcsulte que dans 1, 57, Ht'ro do te gardc le souvenlr des Pclasges h l sto rlq uc s de
la T hess alle qul do lven t e t re . rap portes a une periodc anterie urc il. la fin du 1 X siecle av . n .e.
lorsque les Doriens de la Thessalie se voisinaleP t vruime n t avec les Pclasgcs de la plai ne thes•
salienne.
C.-La plus anclenne allusion a l'ethnonlme Il e:/.";ayoL li y: a dans le chant XV 1 de . l'Jli·
ade (II 233 sqq.) ou A chllle, le heros thessallen par excellence, lnvoque Zeus e n e mploya nt
les epithetes b.w8W VCIILOt; et IleACXO""(L'K�.
L 'lnterpretatlon de prlere d' Achllle a po se des problemes . p artlculiere me nt difflclles

aux co mme nt ateura rantlques et mo dernes de la geo graphle et · de l'ethnograrhle homerique .

,
A l'orlg in e des controverses regardant l e con te n a des deux epitetes c ' est le fait qu '
_
A chilie, qu i c ondu i s ait les contingents des Myrmidoris , des Helleri cs ou des Acheens dont l e
phe Pelee regn ait sur la Phthie et la v allee de l a ri viere Sperchelos, invoqualt lu i aussi l e
u i e u dodonien avec l'epithete Il e:l.";aytx6c;. Les c o mm c nt at eurs des plus t a r d , tout ·e n sachant
que les soumls du Pelee fals al en t partle du tronc he ll en l que, ons suppo se quelques-uri s que
l'adjectlf. II e::>..";aytx6c; av alt un certain contenu s'il etalt rapporte a uhe sltuatlon ethn lque
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dlffercnte de celle de l'rpoque de la Guerre de Tro i e qul, o.vec une certalne blenvelllance, a
pu etre tout d'nbord conslderee comme barbare puls pregrecque.
L ' o.nalyse detaillee des donnes antlques a m e n e a la concluslon que l'exlstcnce des Pelas
ges dans l'alre de Dodone de l'Eplre ne se tonde pas sur des donnees reelles, mals elle est un
reflexe du manque de preclslon des vers de l'epopee. Par contre, l'exlstence des Pelasges thessa
llens a determine l'auteur du Cata/ogue des vaisseau:r aussl blen que Souldas, K!neas, Zenodote
Phyloxenos, Epaphroditos et Strabon d'admettre qu'Homere se rapportalt �; une locallte Dodone
sltuee dans la Thessalle et non pas dans l 'Eplre.
En rcallte, Dodone d'Homere etatt celle de l'Eplr. La tradltlon antlque (l' lliade, In
Meteorologiques d'Aristote etc.) o.lnsl que la toponimie donnent conslstence a la theorle 1elon
laquelle les Hellencs d'Achille representalent une populatlon ,.dorlenne " orlglnalre de l'alre de
Dodone qul a cmlgre en Thessalie dans une epoque qul a prect!de le collapsus du monde myce

nlen. n en rcsulte que In seul expllcation correcte des vers II 233 sqq. est qu'Achllle, le chef de1
des contlngentes du sud de la Thessalie, prlatt, avec une sensatlon de la dlstance, le dleu de IOD
pays d'orlglne, Dodone, dleu qul une foii transplante en Thessalle, fut adopte par les anclen•
habitants, les Pelasges. Autrement dlts, ces vers ne sont pas un argument pour l'exlstence de•
Pelasges a D o donc, mais pour leur exlstence cn Thessalle.
D . - L e Cataloque des 1:1ais�ean:r (B 681) enumere parml les contlngeants dlriges par Achllle
ceux de TO II tAo:ay txov •Apyo�;. La slgnifieation de cette denomlnatlon geographlque a etc com
prise differemment par les erudits antiques et modemes. On a cru qu'elle represente soit la de
nominatlon generlque de l 'entiere Thesalie, solt la reglon envlronnante du goli MaUaque et de
la riviere Spcrchelos, soit une viile de la Thessalle, soit seulement la plalne qui entoure la viile
Larlsa, connue dans l'epoque classlque sous le nom de Pelasgifltis. L 'auteur discute ces v arian
tes et Il est d'avis que la plus proche des donnees antlques connues en est la derniere.
Cette ldentification fait possible l'explication du probleme de la place occupee par lu
Pelasges dans les epopces homeriques : �es Pelasges ont existe certalnement dans la prriode
pr,stmycenlenne seulement dans la plaine thessallenne, avec le centre dans la vllle L arlsa. D 'eux
vient le nom de la tctrade Pelasgiotls de l'epoque archaique. Pulsqu'a l'epoque de la formation
de !'epopee homerlque Il n'y avait pas le sentiment du detachement ethnique des clans parleun
de langue grl' cque et comme Homere llalt les Pelnsges d'une L arlsa non-ldentlfie de point de
vue geographique, l'existence de plusleurs endrolts ayant ce nom a permis de parler des Pelas·
ges dans touil's ces L arlses. Il est posslble que certatns aedes homerlques, mats plus probablement
la DCJ/onee et le Catalogu e tro gen, aient transporte les Pelasges sur le litoral de 1' Asle Mineure,
dans une certainl' Larisa de la. Par contre, l'auteur du Catalogue acheen, base sur les realite.
thessallennes, a h1 terprcte la priere d'Achllle en sens thessallen - tout en supposant l'existence
d'une Dodone (:ans cette reglon - et 11 attrlbue a Pel�e TO II tAG:Oj'LX0\1, "Apyo�;, "la plalne peo

lasglque".
.
E. - D ans la derniere partle de cet etude on met en evldence le falt -fond� sur les recher•
chl'� de Frltz Gschnitzer et de Marta Sordl - que le nom de la tetrarchle thessallenne IItAo:ayL
wT'� nous condult vers le meme fond ethnlque pr�thessallen rcpresente par les Pelasges collens.
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DARILE PERSONALE ALE POPULAŢIEI DIN ŢARA ROMANEAScA
A_ MOLDOVEI ŞI DARILE IN BANI PENTRU TURCI DE LA INTEMEIERE A
STATULUI ŞI PINA LA REFORMA LUI CONSTANTIN
HAVROCORDAT (1359- 1 741) (1).
N.

GRIGORAŞ

Dările au avut totdeauna caracteristici comune, după care pot fi clasificate, ca d e
exemplu forma d e plată (In bani sau natură), dar ş i după destinaţie : 1 ) cele destinate. visti
eriei sau tntreţlnerll curţii domneşti, 2) cele din care se plătea trlbutul, alte sume cerute de
Poartă sau destinate demnitarilor turci, precum şi costul obligaţiilor de aprovizionare al
Constantinopolului, armatelor şi diferitelor garnlzoane turceşti.
Sub formă de dări in natură se stringeau toate produsele necesare tntreţlnerii curţii
domneşti, ca : cereale, carne, vin, miere, ceară, său etc. In cazuri grave sau de extremă ur
genţă, In special In timp de război, se făceau recblziţll de aUmente, animale şi mijloace de
transport. Criteriul de lmpărtJre a dărilor in directe şi Indirecte se poate aplica şi in evul me
diu. Contribuabilii Impuşi Ia plata dărllor directe se lnscriau In registre speciale, cu specifi
carea sumei de plată către vistierie, Iar cele Indirecte se tncasau sub formă de taxe aplicate
pe bunurile de consum, cu ocazia comercializării lor.
Unul din principiile generale care, a guvernat In organizarea fiscală a orinduirii feudale
fost lipsa generalltăţll, unlformităţii şi echltil.ţll de lmpuncre. Boierimea, clerul ·inalt şi alta
categorii sociale s-au bucurat de privilegii fiscale şi de numeroase scutlri. Organizarea fiscale
a reprezentat clar raporturile dintre clasele sociale, adică lmpărţlrea locuitorilor in prlvllel
glaţi şi neprivlleglaţl.
Un grup distinct de dări I-au format cele care grevau proprietatea -funciară, ca 
dljma, dajdea grădinilor, pogonăritul pe vii, prlsăcăritul, tutunărltul etc. Din a doua jumă•
tate a secolului al XVII-lea s-au introdus .,chilele" care, deşi se repartizau pe cap de locuitor=
nu afectau pe boieri sau mănăstirlle.
Dil.rlle din timpul orinduirii feudale purtau diferite denumiri, potrivit necesităţilor
1au motivelor care le-au creat, după materia impozabllă ca : vite, terenuri cultivate, după
monedele in care trebuiau să se plăteas(·ă etc. Din cauza rarităţii monedei adeseori pentru
dările In bani se luau produse şi mai ales vite, far pentru cele In natură şi munci a existat ten
dinţa permanentă de a fi transformate In bani. De asemenea, din dările cu destinaţie pre
cisă, de exemplu cele lncasate pentru a se face faţă obţigaţiilor impuse de turci, dacă se in
casa mai mult, ceea ce se obişnuia frecvent, domnii işl reţineau restul, far uneori din cele
cuvenite vistieriei se putea plăti şi tributul.
Oricare le-ar fi fost tnsă natura şi destinaţia, obllgaţiile fiscale din timpul orinduirii
feudale se pot lmpărţl In : a) dări directe şi b) dări indirecte. Primele se plăteau pe persoane
10u producţie, fiecare contribuabil fiind Inscris In catastife cu obligaţia respectivă, iar cele
Indirecte sub forma taxelor pe bunurile de consum. M ajoritatea locuitorilor ţ ării, In special
ţil.ranii, au avut de suportat dări In bani, Ia inceput reduse ca număr, dări in natură, In nu·
•
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pentru

carl' a

l' Xistat t e n di nţ a dL' a

fi

lransfo r m a l L' în hani,

pr e c u m

şi

o b li 

Contri bu abilll ţărani din Transilvania lnc�pind din s�colul al X 1 I l -l e a trebuiau si1 de a ,
să p l ă tească şi să muncească or i cit dor e au pro p r i e t a rii . Astfel L'i au Cost ob l i g a ţi să dea zeci
mea d i n produsl', oi grase, p orci , Rişte, găi ni, canti t ă ţ i de făină, să str i n gă finul şi toată re
col t a proprietarului, să pesculasră p en t ru el, să-i fadl toate t ran spor turil e de care aveau
nevoie, sd sape şan ţuri e t cl .
In perioada feud allsmu l u l ti m p u ri u circul a ţ i a monl't ară d i n Moldo v a , a fost redusă
Aşa s e e xpl l c ii de ce o parte ln se m n a t ă din dări s-a pt•n·t•pu t in n atură . Maj oritatea dărllor.
strlnsesau lncasate erau canal17.ale spre cap i t a l a ţ ării dt· u n d c In bu n ă pa r t e , Incep in d din a
doua j um ătat e a secolului al X V 1- l e a, au l n ccp u t sii ia d ru m u l f.onstantinopolului, pentru
a s a t i sf a ce pre tenţiile şi cerinţele n e i n ch ip ui t de mari ale tu rc il o r .
._
O p a rt e din dări p u teau fi pr o (:l resi ve după cantitatea de bunuri sau veniLqri, cind se
aplica local sistemul clslel, care Incerca să co re cte z e l nL•galităţile. D e ci , In m ate r ie d e dări di
recte, intre contribuabili şi fise a fost o anumită legăturii, primii fiind inscrlşi I n catasUf ele
vistieriei, la suma clslel localităţii sau unităţii a d mi ni st ra t in· din cart• făceau p ar te. tntre
darea Indi recti şi contribuabil, In pri mul rind şi o r ganel e de percepere ale sta tu l u i, In al doilea
r i n d . l ips eş te orice legătură. Contribuabllul care plătea o asemenea dan· nu era şi nici nu pu
de l a cel care avea nevoie
de anumite bunuri de con su m , a căror comercializare şi-o re1.ervase sta t u l .
F i scu l a Incasat totdeaun a dările indirecte de la cu mp ără t or i prin i nt ermedi ul vlnză
torului, fiind astfel inlăturat cel mal elementar principiu de t>chitate, deşi pentru orinduirea
feudali asemenea dări ar fi admisibile, fiindcă le p l ll t ca u şi categoriile sociale privlllgiate.
Priv i te doar din acest punct de v e d ere s-ar putea s u sţi ne eli dările I n di re ct e din timpul orin
duirii feudale au impus principiul generalităţi! şi u nif or m i t ăţ i l , dcoarcrc s- au plătit In ace
e aşi măsură şi de bogat şi de sărac.
Mult timp dărlle I ndirecte - In special taxele v amale - au constituit sursa princi
pală a veniturilor vistieriei statului, poate chiar unica In monedă. Prin perceperea de taxe
se scumpeau articolele de primă necesitate, lovindu-se astfel In nivelul de vlaţll, destul de scll
zut, al maselor. Cuantumul acestor taxe n-a fost fix, ci a variat, depinzind de lăcomia domni
lor şi a a genţi l o r vistieriei. Natura şi valoarea taxelor pe orice fel de bunuri n-a avut nicio
dată vre-o stabllltate. Ele se plăteau In bani şi In naturii. Suma lncasată revenea vistieriei
sau a re n d a şului , Iar cota percepută In naturll revenea domnului sau chiar agen tu lui lncasator.
Veniturile oricărui stat feudal, ca şi Mol do va, pot fi lmpărţite In ordinare şi extraor
dinare. Pr i mele ar fi fost cele obţinute din impunerea resurselor economici pri v a te, Iar cele
de al doilea din prllzlle de război, tJibut sau censul obligatoriu plătit de comunităţi strlUne2,
Imprumuturile, emisiunile monetare, amenzile etc.
In M ol dov a sarea a constituit un monopol de exploatarc şi desfacere, fiind supusă tn
Intreaga ţară unui regim special de taxe3 acordlndu-se scutlrl In sp ec i al mănăstlrilor4. Plnă
l a mijlocul secolului al XV I-lea exploatarea sallnelor din Moldova s-a făcut direct de domni,
prin slujbaşii lor. Sama ocoei amintită In anul 1542 arată că a existat o exploatare organi
zată, cu o contabilitate proprie şi un control superior. D omnii moldoveni au o p r i t chiar ex
p loatarea mal multor zăcămlnte de sare pentru a nu 1 se micşora preţul. Exploatarea sării
aducea do mn u l ui un mare clştlg, fiin dcă, In afarll de moldoveni, o cumpArau locuitorii din
Crimeca "şi din alte ţinuturi mal ln depă rtate• ' .
Ca şi tn secol ul al XV-lea şi In prima jumătate a secolului al XVI-lea ocncle au con
t i nuat să fie exploatate In regie, dar In secolul următor s-a introdus şi sistemul arendlrii6•
Sama ocnei este menţionată In continuare, In special cu ocazia fraudelor sau a datoriilor ră
mase din vinzarea sării de către slujitorii domneşti7• Locuitorii care nu dovedeau că foloseau
.
tea fi i nscris In registrele organelor fiscale, taxa fiind percepută numai

1 Frlederleh S chuler von Libloy, Siebenburghische Recchtsgeschichte, Hermannstadt,
1867, ed. a II-a, p. 95 şi urm.
9 Hurmuzaki, voi. XV 1, p. 285 (1525, august, 28 ; vezi şi p. 317).
a Documentele privind istoria Romd.niei. A. Moldova (ln con tin uare se v a citi D. I. R.A),
aec. XV, voi. II, nr. 312.
4 Ibidem, nr. 321, 325 şi 413.
6 D. Cantemir, Descriptio Moldaviae, Edlt. Acad., Bucureşti, 1973, p. 104 - 105.
1 C. Calmuschl, Principalele diiri ale Moldovei şi Ţdril Rom4neşti mai alu tn sec. al
X V 111-lea, Vaslui, 1891, p. 169.
7 Arh. St. Bu � ., M·rea Sf. Sava, XXIV bls/13.
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pentru consum sare de l a o c n ă erau obligaţi să plătească o dare numită "sollirit" 8. D i n sarea

scoasă din ocne domnii dărulau anumite cantităţi mănăstlrllort şi unor mari dregători. In
timpul celei de a doua domnii a lui Antioh Cantemir (1705 - 1707) s-a "lntllnţat i n Moldova
•
dregdtoria de mare ban, "ş i 1 s-au f !l cu t venit cite un ban de drobul de sare de la ocn iP0
Pinii Ia mij locu l secolului al X V 1 1 1-Iea nu avem nici o I ndi caţi e asupra

venitului scos

de domni din vinzarea sării. In anul 1818 se Incasase pentru sarea vindutii suma de 359. 0 1 1 lei,
Iar In anul următor 5 1 4 . 6 18 lei . Cu toate acestea se anrm11 că In anul 1819 cheltuielile ocnelor
au fost de 538.9·13 Ici, deci exploatarea lor s-a soldat cu un deficit de 10.223 de leiu.

Nu se şţle dacă vlnatul şi pescultul au constituit cindva un monopol domnesc. Se poate

afirma sig ur doar că domnitorii au făcut donaţii de Iazuri şi b il.l ţ l şi cantltllţ l de peşte din Ia
z urile şi pescărille domneşti, cu dreptul de comercializare şi cu scutirile de vamă respective,

extinse pe aproape Intreg teritoriul ţării. In af ară de aceasta, In anumite localităţi existau
Instalaţii domneşti de pescuit şi conservarea peştelui. Una p are a fi fost la Chilia, din care
mănăstlrlle primeau In dar, In afară de peştel e obţinut, cantităţi d e icre negretz, de morun şi
crap13• Domnii ţării puteau crea orice monopol. Astfel, Alexandru L ăpuşneanu a introdus mo

nopolul vlnzărll boilor, In special pc pieţele din Transilvania u,ca ,1 al vlnzărli pleilor15.
Domnii moldoveni nu f1lcut la diverse persoane sau Instituţii donaţii de dări, din loca

lităţi sau re�duni mal tntlnsc. Primul exemplu Il avem de la Alexandru cel Bun, care, i:n 1421,
decembrie, 13 a donat "tlrflul Siret şi Volhoviiţul", ImpreunA cu sJtele, clitunele, morile, be
leş1eleh·, vliml:e, datoriile, tJdrilc, produsele şi veniturile", "şi cu toare bunurile", care ascultau
de Siret şi Volhovăţ •, cit timp ar li trlllt, fostei sale soţii Rim gallla18•
Această constituire de pensie viageră a fost adaosă şi printr-un venit lix, In sumă de600 ducaţl aur, plătlblll In două rate, una la 29 iu ni e şi a doua Ia 25 decembrie. In cazul neres
pectării angaj amentului, Alexandru cel Bun se obliga să plătească un adaos de 600 du caţ i
de aur. Toată suma, lmpreună cu adaosul amintit, dacii n-avea sA fie plătită la termenele
fixate, urma să fie suportată de negusto rii moldoveni, fără ca Alexandru cel B un să aibă dreptul
de a protesta sau recurge la represallll7•
Cel mal Interesant document�ln această privinţă poartă data de 1 septembrie 1435.
Prin el Ilie vodă făcea cunoscută regelui polon lmpăcarea cu fratele său Ştefan. Din acest
act se constată oficial că Ilie a constituit fratelui său un apanaglu special, cu veniturile res
pectlve18, care cuprindea regiunea cetăţii Chilia, cu vama şi Iazurile, oraşul Vaslui cu teri
toriul care asculta de el, regiunea Tutovei cu tirgul Blrlad, ţinutul Covurlui, oraşul Tecuci
cu tot ţinutul şi Oltenlll'.
DAREA Ş I P O SADA

IN MOLD OVA

Dările au fost, Implicit, l eg ate de o r gani zarea d� sta t . Iniţial j u zll şi cnejil, ca şefi a l
unor forme embrionare d e stat, au pretins locui torilor aUaţl s u b conducerea lor, dijme d i n pro
dusele agricole şi chiar dln tur m � . Se Inţelege că un asem�nea regim fiscal s-a reorganizat după
ce cnezatele şi voievodatelc au fost lnloculte cu o rormă superioară de stat, In fruntea căruia
a fost Instalat monarhul feudal, denumit de români d9mn. Reşedinţa principală a acestuia a
devenit centrul administrativ al statului.
DomnU s-au inconjurat de o c ur te , care trebuia lntreţlnută, de asemenea pentru adminis

trarea statului s-au lnfllnţat un număr de Instituţii incadrate cu slujitori, Iar pentru apărarea

8
1
10
11

Uricarul, voi. I I , p. 1 12.
D.I.R.A., sec. XVI, voi. I I I, nr. 347 ; voi. IV, nr. 201.
1 . Neculce, Letopisetul Ţării Moldovei, ed. a 11-a, B u cureş ti, 1959, p. 176.
D . I.R.A., sec. X IV, XV, voi . 1, nr. 102, 221, 246, 251, 252, 289, 308, 321, 328, 4 4 1 ,
457 ; voi . Il, n r . 9 1 .
1a Ibidem, voi. 1, nr. 256.
1a Ibidem, nr. 4 17.
11 AI. Grecu, op. cit., p. 204.
15 A. Veress, Documente privitoare la istoria Transilvan iei, Moldovei şi Ţrăii Rom.Sneşti,
voi. I, p. 2 1 1 .
u Ibidem, p . 49.
17 Ibidem.
11 J. Dlugossl, Historiae Polon icae, Lipslae, 1 7 1 1 , tom. 1, l lb. X I I, col. 690 ; N. Grigoraş ,
Din istoria diplom aţiei moldoveneşti (1432 - 1 45 7), laşi, 1948, p. 62.
1t M. Costil.chescu, Documente moldoveneşti fnainte de Ştefdn cel Mare, voi. Il, p. 681 - 682.
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teritoriului şi impunerea autorităţU domnului şi a aparatului de stat s-a lnfllnţat un corp per
manent de oaste, care trebuia lntreţlnut şi dotat cu armament corespunzAtor.
Intre�lnerea oastei, a instltuţlllor şi a personalului, care le Incadra, a trebuit să se facA
prin contrlbuţlllc locuitorilor statului, cărora li s-a pretins, sub formA de dări o parte din veni
turi, fie In bani fie In produse. De asemenea, pentru Intretinerea unora din Instituţiile de stat
locultorU neprivlleglaţl au trebuit să presteze şi munci cu caracter public. Impunerea şi perce·
perea dărllor şi supravegherea executilril muncilor cu caracter public s-a realizat cu sprijinul
unul numeros şi complicat aparat public de constringere.
Din marele număr de dări introduse şi percepute In Moldova In evul mediu, cele mal
vechi, adică primele Indicate tn documentele Interne, au fost darea şi posada.
Darea plAtitA de marea majoritate a populaţiei ţării, confundată,cu birul din secolul
al XV I-lea 21 şi care, după alţi cercetători a devenit birul de mai tlrziu21, a fost•qarea, numitA
A._H In documentele scrise In limba slavă. Totuşi s-a scris că este "o eroare să se afirme că darea
ar fi birul sau darea pentru birul de plătit turcilor"� 2 •
Din nu meroasele contribuţU directe ale locuitorilor Moldovei, dupA instaurarea suzeranl
tăţll turceşti, unele au avut o destinaţie specială, adică au devenit contribuţii din care se plătea
In primul rtnd tributul. Din a doua jumătate a secolului al XV I-lea primul din acestea a fost
darea, cum a remarcat l.C. Filitti23, dar precizăm noi, cu denumirea Epedală de AdH lţdjiCte• 21
(darta tmpilrătEascd) .
Faţă de celelalte contribuţii darea este amintită, In izvoarele Interne cu circa 15 ani mal
ttrzlu (1 august 1444)2&. D e cind apare ea este menţionată. cu rari excepţii, Inaintea tuturor
celorlaltellll, Denumirea acestei contribuţii a produs unele confuzii şi datorită faptului că unii
traducători din secolul al XV III-lea al documentelor din secolele al XV-lea şi al XVI-lea au
tradus-o prin dajde. Documentele care menţionează darea se pot lmpărţi In două categorii.
Prima arată clar că darea ,.se da",27 Jar a doua că ,.se p1Atea"28• Plata scoate tn evidenţA faptul
că mal Inainte darea a fost o contribuţie In natură, transformată sau convertiti! de timpuriu,
In bani. Documentele de pinA In 1456 arată concomitent, cii darea ,.se da" dar cii se şi pliiteaz•.
O lumină asupra destinaţiei acestei contribuţii şi a transformării el In bani aruncA documen
tele de după 20 Ianuarie 14568°, de cind se Indică precis cA darea se plătea. Excepţie fac doar
doull documente, ambele din 15 martie 149081 •
Faptul eli după 20 Ianuarie 1456 se consemnează frecvent plata acestei contrtbuţll, cu
ex cepţiile amintite, apariţia, tn documentele din a doua jumătate a secolului al XV I-lea, a ,.dăr1l
mpărăteştl82 (A•H lţdpCIC'll ) ar arllta că după inchinarea de la Vaslui, ,.darea" a fost contribuţia
1
•

I . VlAdescu, Despre dilri sau impozite. 1. B irul, Bucureşti, f.a., p. 41 şi urm.
21 C. Fillttl, Consideratii genErale despre vechea organizatie fiscali!, Bucureşti, f.a., p. 8.
Consideră cii ,,Impozitele In numerar erau : darea personală, zisii dajde, apoi bir In Muntenia,
zo

dare, apoi bir In Moldova" .
28 Virgil Plntea, Impozite taxe şi amEnzi moldovenEşti pînd la 1504, In "Cercetlirl lstorice",
an. X - X I I (1934 - 1936), nr. 2, p. 154.
za I.C. Fillttl, op. cit., p. 8.
�· N. Grlgoraş, Despre rd&coalde fdranilor moldoiJeni tn IJremea domni ilor lui Petru
Şchiopul (1574 - 1579) şi (1588 - 1591), In ,.StudU şi cercetări ştiinţifice " , Istorie, an. X I ( 1 960),
fa1c. 2, p. 235.
Zi C. Cihodaru, I. Caproşu, L. Şlmanschi, DocumEnta Romaniae R istorica. A . Moldova
(1384 - 1448), voi. I, Edit. Acad., Bucureşti, 1975, nr. 249.
ze Ibidem (dare, lllş, podvoadă), nr. 266 (1446 martie 1 1 , dare, iliş, povoadă), nr. 273
(1447 august 22, dare, podvoadă, illş) etc.
27 L. Şimanschi, Georgeta lgnat şi D. Agachi, Documenta Romaniae R istorica, A.
Moldova, voi. II (1449 - 1486), nr. 28, 34, 40, 44.
28 Ibidem, voi. 1 . nr. 273, 278, voi. II, nr. 55, 70, 84.
z• Ibidem, 'llol. 1, nr. 249, 266, 270, 277, 270.
aD Ibidem, voi. III, nr. 55.
a1 D.I.R. A . , voi. cit. nr. 124 şi 125.
az I bidem, sec. XVI, voi. III, nr. 86 (1576 aprilie 18); vezi şi Damaschln Mloc, Organi
zarea fiscald, in Istoria României, II, Edit. Acad., Bucureşti, 1 962, p. 578 ; pentru Ţara Româ
nească, de acelaşi ,Originea şi funcţiile birului în Ţara Româmascil pîni! la sfîrşitul secolului al
X V·lEa, In "Studii şi referate privind Istoria României", voi. I, Bucureşti, 1854, p. 642 - 643
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din care a Inceput s i s e plătească turcilor trlbutuJ33. S-ar părea lnsă că Ştefan cel Mare fixase
o anumită regiune din care se lncasau sumele necesare plă�il tributuluiu, ceea ce ar arăta cii
In vremea lui "darea" nu a fost destinatii pentru acoperirea acestei obligaţii externe.
Informaţia documentară despre dare nu aminteşte niciodată dregătorii care o incasau
sau o stringeau, dacă se percepea In natură (produse sau din animale), spre deosebire de celelalte
dări, pentru care, obişnuit, sint Indicaţi slujitorii respectivi al visteriei. In timpul domniei lui
Ştefan cel Mare locuitorii satelor plăteau In bani şi o dare episcopească (EHeKISnos AAH)36.
S-a scris greşit că birul "a fost una din· cele dintii dări la care a fost supusă populaţia"
neprivllegiată "de care noblllmea era scuută •aa, fiindcă darea este, faţă de alte contribuţii mal
nouă. O parte din vechii cercetători, care s-au ocupat de bir, pe Ungă afirmaţia că a fost "poate
impozitul cel mal vechi al tArilor romAne", nu susţinut, de asemenea greşit, că lncă de Ia Inceput
s-a pllitit In banla7.
Birul vine de la ungurescul ber
simbrie, chirie. Sub această formă se găseşte la limbile
slrbă şi bulgară. In rutean!l. byr are tnţelesul de contribuţie, impozit38• ln Moldova denumirea
de bir apare pentru prima dată In cronica lui Ertlmie, scrisil. In timpul domniei lui Al. Lăpuş
neanu şi al urmaşilor săi. Eftimle a consemnat că lllaş Rareş, "au pus pe toţi boierii mari şi
mici şi pe tot sfatul boleresc, bir mare" (BIAHK"'I. &Hp )31• L a 30 mal 1637 se preciza ci obligaţia
Moldovei faţA de turci se numea blr.u
Numele frecvent care se dă acestei contribuţii In documentele moldoveneşti scrise In
limba slavi e acela de A.SH, In afară de citeva excepţii, dar In cele scrise In limba română a fost
numit dare, dajde şi bir. Este deci clar că Intre dare şi bir nu este nici o deosebire. Nicolae Iorga
a afirmat că birul a fost Impozitul suveranului.u Părerea lui o credem justă şi sigur că o a
semenea contribuţie a fost Introdusă In Moldova Ia o anumită dati după Intemeierea statului,
dar In Istoriografia noastrli s-au produs confuzii, birul fiind confundat cu haraclul, adică cu
tributul pe care Moldova a fost obligat să-I plătească turcllor'1•
Din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, mal precis din timpul primei domnii a lui
Petru Şchlopul (1574 - 1579), pe llnJ!!ă vechea contribuţie numiti dare, s-a Introdus una nouă
numită darea lmpărlteasci A4H q.speK"'I.43 (In documentele scrise In limba slavă). Deci Petru
Şcblopul a venit cu o Inovaţie fiscali, urmărind ca din această contribuţie să se plătească trl
butul şi astfel lui si-1 rimlni toate veniturile domniei. Prin urmare, din a doua jumătate a seco·
lulul al XVI-lea au fost două contribuţii dlr�îcte cu numele de dare, adică darea şi darea lmpdrd·
teascd. Ulterior, ambele, In documentele scrise In limba slavă, In documentele scrise In limba
români, In relatările cronicarilor şi din celelalte Izvoare, au luat diferite denumiri. Se impune
o enumerare a lor pentru a nu da naştere la confuzii şi Interpretări greşite.
=

şl 645 ; Dupre modul de impunere ,t percepere a birului In Ţara Rom4neascd plnă la 1632, In
"Studii şl materiale de Istorie medie", voi II (1957), Cuantumul birului pe go11podăria tdrd·
ReallCcJ fn Ţara Rom4necucd, ln "Studii şl materiale de Istorie medie", voi. V (1962).
n N. Grlgoraş, Din i111Dria diploma/iti moldoDeneşli, laşi, 1947, p. :U9 - 233.
11 P.P
. Panaltescu, Contributii la Istoria lui Ştefan cel Mare, In ..Analele Academiei
RomAne", Mem. secţ. lst. seria a lll·a, tom. XV, p. 7 - 8.
16 D.R.H., voi. II, nr. 84, "Pentru aceea nici un episcop şl nici o slugii. de a lor şi nlcl
una dln slugile noastre sil. nu lndril.zneascil. sil. la de la el darea eplscopească, nici un groş•.
11 A.D. Xenopol, Istoria rom4nilor tn Dacia Traland, ed. a III-a, voi. I II, p. 281.
37 1. Brezolanu, Vechile Institutii ale Rom4niei (1327 - 1866). Bucureşti, 1882, p. 32 ;
Const. Calmuschl, op. cit. p. 22.
.
18 August Scrlban, Dictionarul limbii rom4neşti, laşi, 1939, p. 172.
81 Cronicile slaDo-rom4ne din sec. X V- - XV 1 publicate de Ion Bogdan, Ediţie revil.zutil.
şi completati!. de P.P. Panaltescu, Bucureşti, 1959, p. 1 1 1.
,o D. I.R.A., sec. XVII, voi. IV, nr. 214.
41 N. Iorga, Le caract�re comun du institutions du sud-est de l'Europe, Paris, 1929, p. 90.
u I.C. Flllttl, op. cit., p. 6-7 ; 1. Vlil.descu, op. cit., p. 35 - 37, a scris că "darea pe care
o plăteau turcllor se numea In Moldova baraclu (ca termen turcesc) şi bir (ca termen românesc),
folosit apoi ca şl ln Umba slavă In locul lul A.IH, A4H� (amlndouă lntrebulnţate ln Izvoarele Umpu ·
lui) cel de al dollea termen, birul, avind şl altă accepţie, de dare către domnle" (p. 37).
u D.I.R.A., sec. XVI, voi. I II, nr. 86.
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In documentele sc ris e In limba slavă este consemnată darea mare şl darea m icCI
MA., A) u. D area mare nu p o ate fi decit cea cunoscutii sau amintită mal
Snlrlnte sub nu mele de darea lmpilrătească, iar darea mică, cea obişnuită. In sprijinul acestei
afirmaţii vin documentele In care este indicată darea mare lmpărătească ,A,AH I!I.,Hit4 U,ApKc.s"
sau mare a dare lmp ărătească (KI.,HK4 ,A,AH l�.I.PCKd) '8 cee a ce este tot una cu "darea birului
ImpArAte sc " consemnată astfel I ntr-un document scris In limba românii, cu data de 22 nial
168647•
Darea lmpilrătcască, 'sau darea cea mare l mp ilril.te ască , era numită de domni "darea
noastră•'8, in sensul obligaţlllor lor de a o trimite la Poartă. "Darea tmpilrăteascăM este slmi
luă cu {]lj ma lmpărătească"H, sau cu dajdca "cinstilului tmpilrat•·so. Dare a obişnuită este men
\lonată după darea impărătească şi uneori şi cu numele de dajde domnească�1, sau simplu dajdea&�
Alături d e dajdca impărătească şi d omn e asc ă uneori este cunoscută dajdea v�ceas"că63 şi daj
de!J. grădinllor64• Prima se plăt e a mitropolitului s au episcopilor, iar a doua dornnu lpi'de către
CJ,lrtlv!ll()rll de Iegume65• Pe lingă rl aj dca impărăteasră, domne as că , vlădicească, a grădinilm:,
se 'tD'enţionează şJ daj dea hătmănească5e, considerată ca o contribuţie pl ătită hatmanulul de
către .r ob ii ţigani, d�şl de Ia a ceştia se I n c a sa şi dajdea domnească57. Preoţii plăteau pe Ungă
( A.IH BIA\HKd H Ad.H

dajdea domnească şi dajdea vlădicească. s8

'Darea, dajdea sau birul s-au denumit şi după c ategoria soclalll, care o plătea, sau după
d estinaţia pe care o avea. De ex e mplu, se menţionează darea Jărăneascăse, car e varia, In primu l
rind ca sum ă, faţA de. darea categoriilor sociale privilegiate. Cei care stringe au d area sau d aj dea
ţilrlinească, pe "cisl a ţărănească"60, sau pe nume de " d aj d e ţărăneas căU s e nu meau dăjdi erl
ţilr�eşti ".•�

D are, dajde sau bir a i ns emnat şi ori ce contribuţie di re ct ă , care trebuia plătltli. vlstei·
. rieilla. Astfel, a existat "dajdea mănăstirească"&4, c are se plătea "In vistlerle"lli, "dajdea curte·
nească"&8, căreia i se mai spune şi darea de curtean• 7 sau plural "dăjcii curteneşti"88, dajdta
ma: ilească&9, c ar e putea fi grea7°, fiindcă erau mazili rare n·o pu t l' au plăti, dajdea cilldrll
şeaMă percepută d e d aj nlcii călăr ăşeştF1 et c.
•4 Ibidem, sec. XV I I , voi. V, nr. 154, 326 etc.
Ibidem, voi. II, nr. 161, (16.07, .noiembrie 16).
18 Ibidem, nr. 195 (1 608, mai 11).
17 N. Iorga, Documente româneşti din Arhivele B istriJti, I I , Bucureşti, 1889, p. 58.
18 Blbl. Acad., Peceti, nr. 70;
18 .. Ion N e culce " Buletinul Muzeului Municipal Iaşi (in continuare se va citi Buletinul
Ion Neculce), fasc. 8 ( 1930), p. 233 (1617, mai 21), traducerea lui Andre i Daşcovlcl ; Arh. St.
Buc., M-rea Galata, V 1/ 18 (1629, noiembrie 12).
50 Arh. St. Buc., Episcopia Roman, V IJ58 (1636, Ianuarie 1 1).
51 Uricarul, Voi. V I, p. 347 ; "Revista Theodor Codre scu"; an. IV (1934) p. 134 .....;. 135.
52 Arb. St. Buc., M"rea Aroneanu, I/5 ; "Arhiva lstol'fcă"; 1, · p . 120.
�a. Blbl. Acad;, CCCL ll/62 ; Mc lchlsedec, Cronica Ruş i lor, Bucureşti, .1868, p. 123 - 124.
51. .1\rh. St, auc., M-rea Aroneanu, 1 /5 .
.
, ''5 D. I.R.A., sec. XV
. .
. I, , voi. I I I ,. nr. 327. , ,.
�G
Arh. St. Buc., M-rca Sf. S av a,, XXX/16.
.
·. .
67 N. Iorga, Studii ş i documente, voi. V, p . 96 - 971 . nr.
!io�
6 8 I. Aritonovid, Docwnente birl(ldene, vol. 1, p . .5.
.· '
.
n Bibl. Acad.,C IV/18 (1623, n oiembri e 25); N. Iorga, op: cit:; voi. V, p. 88, nr. 56.
·eO
Arh. St. B.uc., M-tell Sf. Sava, XXXIV/16 ,h659, noiembrie 27): Gh. G hi blin escu ,
· ·.
· 1sipsoilce şi :apfse; voi. III, nr. 102; p. 155 - 156.
61 Ibidem .
'z N. Iorga, loc. · cit.
6� Ion t\cculce, L etopisefu/ Ţllrii Moldol/t!i, p. 304 şi 380.
84 Uricarul. , voi. I I I, p. 219 - 51.
.
16

·

'

•·

·

·
. ..

. •

•

.

,

· ·

.

·•·

·

86 Arh. St. Buc., M-rea Socola, V I/25.
841 D :i . R. A . , sec • . XV I I , voi. Il, nr . 37.
87 Arh . St. Iaşi ; CCCL ; Blbl. Acad., CLX/165.
88 Acad. R.S.R., Ffl. Iaşi, Fond. Sp iri donie , V III/6

88 " A rhiva I storic ă a RomAniei "• III, nr. 74, p� 280 (1740, Iunie 8)
·
70 lon Neculce , op. cit., p . 171.
·
a N. Iorga, Studii şi docwnente, voi. IV, Ill' , 103; p. 270 - 271 ; Voi . XI,

; Arh. St. Iaşi, CCCXI/19. .
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Chiar contribuţiile percepute In bani, care purtau numele monedei In care se tncasau,
se numeau dăjdil, ca de exemplu ,.dajdea de zloţi, de lei, de taleri, de galbeniu72• Darea plătită
pentru caii ceruţi de domni sau pentru oastea turcească se numea ,.dajdca ca/u/ui"13. Dările
excepţionale lncasate de Ia anumite categorii de dregători, luau numele acestora, pe llngă :�cela
de dajde. Exemplu avem dajdea arhitrei/o,-, contribuţia excepţională Ia care nu fo s t impuşi
temporar episcopii şi mitropolitul ţărlt.7'.

Abstracţie fAcind de celelalte dări, foarte numeroase, pe care le plăteau locuitorii din
oraşe:>, rxlsta şi o dajde a tfrgu/ui,a probabil o contribuţie excepţională Ia inceput, o sumă fixă
plătltâ de fiecare oraş. Nu credem cii sub numele de dajdea tirgului s-ar putea inţelege
totalitatea diirllor plătite de locuitorii oraşelor, deşi In confuzia şi varietatea terminologiei fis
cale feudale nici această posibilitate nu poate fi exclusă. Darea specială şl temporară in�asată
'
cu ocazia instalării unul domn nou se numea ddr ea sceptrului18 •
'
ln documentele scrise in limba română se menţionează birul, ca obligaţie fiscală in bani
din care se plătea tributul, dar şi cea datorată domnului In locul dArii sau dajdiei77• Cronicarii
noştri, Incepind cu Grigore Ureche, folosesc termenul de bir şi dajde pentru toate obligaţiile
In bani care se plăteau statulu1,78 dar şi pentru tribut?•. Astfel, ei considerau şi denumeau ţ ările
noastre ca blrnlce ale Porţi180, pentru cii trebuiau sA plătcnscă bir l a "lmpărăţle", adică haraci.
Fiecare cerere nouă de bani adresată de turci oricărui domn se transforma tn bir81• Tributul
sau haraclul se mal numea şi ,.birul ţ i1rii"82• In ImprejurAri excepţionale cind tribului nu putea
fi pliiut, turcll Il amlnau pentru anii următori83• Uneori se fiiceau reclamaţii la Poartă pentru
,.sama birului", de ciitre domnii din scaun Impotriva lnaintaşilor84, In sensul că nu-l achita�eră
la timp, aşteptlnd mazilirea, pentru a şH lnsuşi.
FiindcA darea cuveniti! domniei se depunea in vistierie i s-a mai zis şi birul vistlerlel85, care
era deosebit de birul ţiirli trimis Ia Constantinopol . Deoarece domnii plAteau "din an In an�641,
adicA anual, haracl turcilor erau numiţi "blrnicli lmpiirăţiei"87• Poate că in unele cazuri birul
nu se referea numaidecit Ia contribuţia dt•stlnati1 plilţii haraclulul, el la toate sumel e . de bani
trimise intr-un an Ia Constantinopol. Totuşi, grija care se punea d e domni ş1 de dregătorii fiscu
lui pentru stringerea sumelor de 'bani din care se plătea tributul se vede şi din faptul eli Il numesc
..blrul lmpArătesc"88, darea sau "dajdea lmpărătească". Din cauza aceasta biruluU ·s-a mai spus

şi "dajden blrului"81 sau .,zloţii birulut ••o. Cu vremea şi altor contribuţii li s-a zis bir, cu Indica
ţia destinaţiei pe care o luau. AsUel, pentru mucarer Ion Neculce foloseşte expresia de .,bir ce-i
:r:lce mucarea"11• La fel se Indica uneori şi categoria socială care plAtea birul, de exemplu "birul

71 Arh. St. Baciiu, XXX/1 (1689, martie 9).
73• -Arh. St. Buc., M-rea Aroneanu, l/5.
.
,
71 Blbl. Aead., · CDL 11/81 ; Gh. Ghibănescu, Surete şi isl/oade, voi. IV, p. 278 ; Axintie
Urlcariul, De a doua domnii a lui Nicolae A lexandm Vodă (văleat 7220) ed. I Şt. Petr:e, - Bucureşti
·
1944, p. 172, Arh. St. -Brie.; Episcopia Roman, IV/58.
75 Melcblsedec, Cronica Ruşilor, p. 35 - 36.
' 1
' ·
71 Blbl. Acad., CCXXXVII/2 (1632, Iulie 3).
.
77 D. l.R.A., sec. XV I I, voi. IV, nr. 214 ; Blbl.- Acad,, DXC/32, Instltutu de Istorie
.,A.D. Xenopol", Documente, Fondul Spiridoniei, XXI/69 ; Arh. St. Buc�, ·M-rea ' ��at,a, V I/22 ;
ldem, M-rea Coşula, V/17 (1658, apriUe 8) ; ldeni, M•rea Cetiiţula lf7 (16-70, aY,"gti�t 24).
78 Gr. Ureche, LetopiseJul Ţării Moldovei, ed. a 1 1-a, ptibl.
de P. P.' · P�naitescu,
·
·
·
Bucureşti, 1958, p. 90, 122, 126.

(

" Miron Costin, LetopiseJul Ţării Moldovei de la Aron -Vodd
Panaitescu, Bucureşti, 1958, p. 203, 207, 308.
80 M. Kogălniceanu, LetopiseJc, ed. a Il-a, voi. I I I, p. 8. , ·
8 1 Ion Neculce, op. cit., p. 7 1 , 124, 125 etc.
8 2 Ibidem, p. 17.
Ba

Ibidem .

îneoace

'ln

Opere!

84 Arh. St. Buc., Mss. nr. 578, f. 311 v- (1727, februarie ,9).
as M. Kogălniceanu, LetopiseJe, ed. a II-a; voi. I l , - p. 87 - 88.
8• M. Costln, op. cit., p. 45.
87 Uricarul, voi. V II , p. 6 - 8, .,birul anual".
88 Th. Balan, Documente bucovinene, voi. I I I . p. 187 - 189.
81 Blbl . centrală de stat, I/66 ; N . Iorga, Studii şi documente, voi. I - I I, p. 83.
·
80 N. Iorga, op. cit., voi. VI, p. 89.
Il 1. Neculee, op. cit., p. 319.

zo - Cercetârt lstortce
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nemeşesc"82• Si nt citeva excepţii, dupA documentele pe r are le cunoaştem In care s-a Incercat
a se face o d i st in ct ie Intre bir şi dajdle, pri mul socotindu-se ca d are a din care se plAtea \ributul,
Iar al doilea cel destinat vlstieriel8�.
Jn izvodul pent ru orlndulala birului "ce au ieşit la iunie" 1654 se en u m er A cate gorllle
sociale, cu sumele piătlte, lnsă se arati\ că "dajdea hotnogilor" a rost de 160 unghi, dajdea călăraşilor
din Tg. Frumos 152 unghi", Iar ., 1 84 talrri ce s-au dat In b an i sul tanu lui ce n- au agiuns din
dajdia ce s-au pus g , p r ec um şi urmMoarl'iC : "5i0 unghi ci-au luat Jonaşcu plrcălabul ot dăj dleri l
ce s-au socotit Intr-această somă�u. Prin urmare se Intelege că atit dajd ea cit şi b ir ul a fost
a cee aş i contrlbuUe, ma l ales că sluj itorii care o percepcau s i n t numiţi cind zlotaşl, cind dăjdlerl.
Dabila, c u sensul de dare, se tntllneşte Intr-un mare n umă r de documente şi alte izvoare,
av in d aceeaşi semni tlcaţ l c ca darea, daj dea sau bir ul Gr i go re Ureche, reterlndu-se la a pAs area
fiscală din timpul domnle! lui Aron Vodă, a scris despre "dabllele cu ca� lngreulase ţara "şi,
cii. nu u mblau numai dăbllarli singuri ca să le s trl n g ă ce şi turci trimetea de umbla''Cu dăbllarli"11
cA fă c use ţ!irll "asuprele . . . de dablle mari" şi cu v oia lui turcii strlngea dablle · cu 'dăbllarll"11.
Cu acelaşi lnţeles de contribu ţ i e către stat, dablln sau dabllele se Intilnesc şi Intr-un mare m1măr
de documente Interne: "şi da bila ce va fi acelui sat . . . s!i-şi dea el dabilele dupA Inscrierea cu ocolu117
"şi pentru că I-au şters de dablle"&S, "să albă a plăti dabllele lor "IB, De multe ori se enumerA o
pa rt e din obllgaţUie fiscale ale unor lo cu i tori, dar pentru celelalte se foloseşte expresia "alte
dabile"1°0 sau toate dabllele şi angherl lle" lol , "numai dabllele să le plătească"102, "ce numai
sA-şi plă tească dablla clneştl drept capul său •Ioa
Dacă darea, dajdea şi birul au avut un lnţeles general de contribuţie, căruia i se Indica
destinaţia, la fel s-a Intimplat şi cu dablla. Astfel este amintită "dablla lmpării.teas cll , Inscrisi.
In v lsteri a domnească104, După cum era şi normal, pe Ungă aceasta apare şi dablla domneasrll,
.

"

,

"

sau "dabila domnlel"1o&, La fel ca şi darea, dajdea, şi dablla sau dabllele, Indicau obllgaţllle
către stat ale unor categori i sociale, ca de exemplu dabilele "rii.!Arăşeşt1"1oe .
Intr-un număr de documente, tn Joc de blrul lmpărătesc, dajdea lmpărăteaseă etc. este
amintit :lotul haraciului pe llngii. dajde107, sau chiar baraclul lmpărAteseM1 18•
Darea, dajdea sau birul, dupA cum s-a mal scris, pare a fi fost contribuţia personalA cAtre
atat101, adlcii. o eap l ta ţ le no. Un cercetător mal vechi a atlrmat cA aceastii. dare se plii.tea numai
de către "populaţia de jos a ţărU : rumAnll, moşnenll (mlell proprietari), mlcll funcţionari şi
streinii"11 1, dar ră au fost cazurl "ctnd se spune şi In cron i că precis rA s-au scos dAri pe boier!".
Afirmaţia e greşită fiindcA "acolo se Indică lndatii. cA sint alte dAri - şi vom vedea el unele
le plAteau şi boierll - şi se motiveazA aceasta prin cererea cea mare a turcilor. Astfel, nu se
poate Interpreta cA ar fi vorba de blr"n•. 1. C. Flllttl era de pArere cA "există birul nemeşesc ,
probabil cel plătit de boierii proprietari zişi nemeşl"ua.
Aproape toate Izvoarele documentare Interne şi externe din a doua jumAtate a secolului
XVI-lea şi pinii. la mijlocul secolului al X V I I I-lea, mentioneazA cA trlbutul pe care Moldova
11
11

Arb. St. Duc., AeltiziJii noi MMDCXCf7 (24 august 1870).
ld em , M-rea CetAţula, l/7.
" N. Iorga, op. dt., voi. IV, p. 283 - 287.
11 Gr. Ureche, op. cit., p. 220.
11

Ibidem, p. 222" D.I.R.A., sec. XVI, voi. IV, nr. 168 (1595, noiembrie 4).
11 Ibidem, nr. 173.
11
Ibidem, sec. XVII, voi. 1, nr. 128.
100
Ibidem, voi. I l, nr. 47.
1°1 Ibidem, nr. 78, 208 etc.
1
0
1
Ibidem, nr. 251.
•oa Ibidem, voi. I I I, nr. 94.
1114 Ibidem, voi. V, nr. 287.
1116 Arh. St. Buc., M-rea Plngii.raţl, 111/19, (1817, 1 aprlUe 30).
lot
Gh. Ghlbii.nescu, Ispisoace # zapi1e, voi. 1111, p. 20 - 21, (1852, martie 30).
1" Th. Balan, op. dt., p. 28 - 29.
108 Arh. St. Duc., Mss. nr. 629, t. 398.
lot I
.C. Fll1ttl, op. cit., p. 17.
uo
1 . VIAdescu, op. cit., p. 33.
111 Ibidem, p. 53.
111 Ibidem, p. 53 - 54.
111 I.C. FIUtU, loc. cit.
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Il plătea turcilor era foarte greu şi reprezenta principala cheltuială publicA a ţilrll. Domnii pu
teau fi pedepsiţi de turci cu moartea cind se rAzvrăteau Impotriva Porţii sau cind nu voiau să
plătească tributul anual şi adeseori celor mazillţl ll se aducea şi vina neplăţll trlbutulul. Cu orazia
numirii unui domn nou sultanul Il atrăgea atenţia ca să fie credincios, să ctrmuiască ţara cu
lnţelepclunc, cu dreptate, să se mulţumească "cu ceea ce legile şi datinile dau domnitorilor din
veniturile ţării", să nu ia nimic cu forţa de la locuitori şi să trimită "la Poartă tributul datorat
şi dările, la termenul hotărlt"114 • La confirmare, cind vizlrul făcea recomandarea, con
semna că domnul a tăcut toate serviciile cerute şi a trimis regulat tribului la PoartA. In
actul de confirmare se atrăgea din nou domnului atenţia că trebuie să trimită la timp tributul
anual115•
DacA unor ţilranl v ecini ai mdnllstlrllor Il se acordau oarecari scutlri de plata dărll cu
venite vistieriei, In schimb foarte rar erau absolviţi de plata "dilrli lmpărăteşt1"118 • Chiar ţ ăranii
aşezaţi In slobozi!, care obişnuit erau scutiţi un număr de ani de plata tuturor dărllor, adeseori
se arată cii trebuiau să plătească darea, birul sau dajdea lmpărăteasci1117• In lzvodul ,.de orlndu
iala birului ce au Ieşit la lunle"1654 slobozlile sint trecute cu suma de 1.207 unghi118• Această
măsură poate ti consideratii ca excepţională, totuşi dacă se practica, arată lipsa de bani pe care
visterla căuta s-o acopere oricum, pentru a tace faţă cheltuielilor externe. O parte din satele
măoăstireştl scutite de dAri, care Insii trebuiau sil plătească "darea cea mare lmpărătească •,
ao obţinut privilegiul ca aceasta s-o Incaseze călugării şi tot el s·o verse vistieriei, fără ames
tecul vreunui slujitor al vlstlerleint.
D area, dajdea, birul cind se referea la suma pllltltă de ţărani era numită dajdea tdr4nească121 .
Nu se cunoaşte precis suma anuală plătită de ţăranii moldoveni pentru bir, In afară de a celor
tocmiţl cu rupta. I n izvodul domnitorului Gheorge Ştefan, din iunie 1654, care se referă la "o
rinduiala birului" pe această lună, se arată că de la 12. 789 nume de ţărani s-au Incasat 25.758
unghi, deci cite doi unghi de persoană1Z1 , D acă erau la această dată patru "orlndulell" InseamnA
că un ţăran plătea anual numaJ pentru bir, opt unghi (galbeni).
Posluşnlcii, In general, au fost scutiţi de obllgaţllle fiscale taţii de stat, In schimbul ser
viciilor pe care le făceau mănăstlrlior. Vlsteria nu pierdea prea mult de pe urma acestor scutiti
fiindcA numărul lor era mlc1aa. Totuşi, IncA din timpul domniei lui Vasile Lupu, posluşnicil au
fost Impuşi la "darea lmpărlitească " 12a . Dacă o parte din domni au menţinut scutirile generale
pentru posluşnlcii mănăstlrllor, Intre care este amintită şi darea sau dajdea lmpărătească, Il
obligau lnsă la plata altor contrlbuţ!l114. Dar, Incepind cu cea de a doua domnle a lui Gheorghe
Duca, avem tot mal multe documente In care se consemna obligaţia posluşnlcllor de a plăti
..la vremea birului ca şi altii ţară" us, sau ,.precum s-a socotit la bir" 128. Constantin Cantemll',
referlndu-se la posluşnicll mAnăstirll Socola, care aveau obligaţia de a pilzi mănllstlrea de hoţi,
1-a scutit de toate dările, Insii trebuiau să plătească "odată intr-un an, la vremea birului, precum
va Ieşi pre altii ţarii" 127 . Pentru o parte din posluşnici s-a luat măsura să-I obllge a plăti "la vre
mea birului cite doi galbeni de om" ns . Această sumă n-a fost depllşft ll118 cu mult ajungind doar
pinii la maximum trei galbeni de persoanA pe an1ao .
111 Ibidem, p. 54.
116 Ibidem, p. 67
- 69.
118 D .I.R.A., sec. XVI, voi.

I I I, nr. 285, 458 ; voi. IV, nr. 239, 342 ; "numaJ darea mare
lmpărătească să o dea• ; sec. XV II, voi. 1 , nr. 332.
117 Ibidem, sec. CXV I I, voi. I, nr. 47 ; Arb. St. Buc., M-rea Coşulea, Vf7 "să dea o dată
pe an Ia vremea birului" (1658, aprilie 8).
118 N. Iorga, Studii şi documente, voi. IV, p. 264.
ne D.I.R.A., sec. XV II. voi. I I I, nr. 90.
120 Arb. St. Buc., M-rea Bistriţa, X I I/6 ; N. Iorga, op. cit., voi. V. p, 88, nr. 56 ; C.
Stolde şi C. Turcu, Documente şi regeste din tinutul Neamtului (sec. XV 1 1), p. 10 - 1 1 ; "şl le-au
aprins casele cine au fost fAră Ispravă Intru acel munte şl fără dajdie".
12 1 N. Iorga, Studii şi documente, voi. XV, p. 263.
122 Arh. St. Buc., M-rea Nicoriţă, IX/6 ; M-rea Galata, I/8.
128 M-rea Putna, nr. 629, g (1639, aprllle 20).
124 Arh. St. Buc., M-rea Aron Vodă, 1/5.
126 Th. Balan, op. cit., p. 23 .,.... 24.
128 Arb. St. Buc., M-rea Cetăţuia, 1/7, se referă la posluşnlcll M·rli Hllncea.
127 ldem, M-rea Socola, V l/4 (1685, august 8).
128 Arh. St. Iaşi, XXXI/1.
128 Uricarul, voi. XXIII, p. 186 - 187 ; voi. V, p. 250 - 252.
130 Arh. St. Buc., Mss. or. 578, f. 149.
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După relatarea din februarie 17,10 a se cr e t ar ul u i solului palon Wojclech l\f latk ovskl ,
locuitorii di n satul In care fusese găzduit .. dau biruri foarte mari domni torului", care SI' urcau
pl nă la 800 de zloţi lunar . ..Acrasta - scrie secretarul amintit - mi s-a părut de ne cre zu t, to
t u �i l u u u l st ă aşa, In adevăr c ăd am i n tre b at pc mulţi şi to!f a u spus la fel " 1 31•
IJ arca o plăteau şi l ocu i t o ri i oraşelor132 • Cind se acordau seu ti r i de dări anumitor catl• 
goril d e orăşeni se consemna l'ii e l v o r plăti ncapllrat .. dablla lmpăriitraseil ce v o r hi scrişi In
vlstiarul d o m niei" 133 • Ca să se n•d u ră rota .. daj dlci" pliitit:'i de fiel·arc locuitor, driigiitoril ora
şelor i n cercau, adeseori, să Impună şi pc cel ce locuiau In oraş şi deplndcau de mănăstiri sau
episcopii şi cl'i care se bucurau de un regim fiscal spcclal13�. Cind domnul avea nevoie de spriji
nul or<iş enilor, le promitea s cut l ri de dărJl35• Se semnalează totuşi cazuri cind şi o parte din oră
şeni f ugea u fiindcă nu-şi puteau p l ă ti .. daj den b l ru lu l 138 , "dnjden calului" 137 şi alte dărJl38• Celor
care n-aveau cu ce să-şi plătească birul, li se v i n de a u şi cascle131• fiheorghc 'Duca n,u s-a dat In
Jilturi sii umple I n ch isor i le cu orăşenU care nu-şi puteau plăti dărlle14o. Ca să fie feriţi_ d� .asemenea

să p lătească cu .. ruptul dajdea pe an , osăbit de altă ţ a ră " 1H. Jn lzvodul lui Gheorghe Ştefan,
pentru ..orlnduiala birului" pe luna iunie 1654, pre oţ i i sint trecuţi că ar ti plătit 1 000 u n gbl11 1 •
In toamna anului 17 14, Nicolae Mavrocordat a .,r id i cat dajdea pr eoţ ilo r den toată ţara, ca �ă

abuzuri, negustorii străini, care voiau

să

se aşeze In laşi şi In alte oraşe, se tnţelegeau cu domoli

nu mai dea preoţii cel doi unghi ce aşezase răposatul Cantemir Vodă, de da preoţii pe an ; că

plo ii. l a Cantemir Vodă da cu ţara ; şi s-au făcut testament legat cu mare blestem" ua. Jnsă mă
sura lui n-a fost respectată. Constantin Mavrocordat a dispus, In i an ua r ie 1734, s c ut i r e& ,.de

dajde" a preoţilor şi dlaconllor, pe care plnă acum o plăteau la v l sterie de două ori pe an, im
preu n ă cu "locuitorii blmlcl". Considerind că nu este bine ca preoţii să plătească dajdli şi să
fie supăraţi � de mina mlrenllor", a hotărlt ca să fie "sloboziti" adică scutiţi "In veci • de blr146•
Contribuţia numită dare, dajde sau birul lmpărătesc au fost obligaţi s-o plitească şi
vecinii di n satele mănăstlreştJ14fi. Miron Costln, referindu-se la domnia lui Miron Barnovschl,
ne informeazA că a lăsat moşiile sale Toporăuţl şi Şlpotele "cu afurisenie a patru patriarhi, mănăs
tirii sale Sf. Martei din tărg din Inşi . . . să nu fie la alte dări, fără numai la bir " 148 .
In concluzie, darea, dajdea sau birul a rămas cea mal Importantă contribuţie directă
din toată Istoria Moldovei, avind şi cea mal lndelungată existenţă. Alături de ca au mal fost
alte dări directe, personale, pliitlte tot In bani, care lnsă au avut o importanţă mal redusă şi o
existenţă mal scurtă.
POSADA

Posada a atras atenţia unora din cel mal serioşi dintre vechii cercetători al Istoriei ro
mllneşll. Dintre aceştia locul de frunte I-au ocupat 1. Bogdant4 7, Melchlsedec148, B.P. Has131 P.P. Panaitescu, Călători poloni in ŢtJrile Române, Bucureşti, 1 930, p. 46.

132 D.I.R.A.,
13 3 Ibidem.

sec . XV l i , voi. 1, nr. 108 ; voi. I I I, nr. 140.

134 Melchlsedcc, Cron ica 1/uşilor, p. 34 - 35.
Ibidem ; Bl b l . Acad., XXXVI I/190 ; Arh. St. Buc., Mss. nr. 578, f. 120, 144 ;
Bl b l . Acad., Fato XXXV II/131 ; Uricarul, voi. V, p. 235 ; Melchlsedec, Cronica Rom anului
1, Bucureşti, 1874, p. 317, Uricarul, voi. V, p. 252 ; N. Iorga, Studii şi documente, voi. V I, p. 433
188 N. I orga , op. cit., voi. V I I, nr. IV, p. 374 .
IS7 Tezauru de monumente istorice, tom. Il, p. 7, şi urm.
138 Al. Băleanu, Documente şi regestre moldoveneşti, In ,.Cercetări Istorice", an. V I I - IX,
nr. 2, p. 147 .
135

1 811 Ibidem, p. 83.
140 Gh. Ghiblinescu, Surete şi izPoade, voi. V, p. 328.

1 U M. Kogălniceanu, op. cit., voi. I II, p. 105.
ua N.
Iorga, op. cit., voi. IV, p. 263.
ua Axlntle Urlcarul, op. cit., p. 164.
1" Melchlsedec, Cronica Ruşilor, p. 199 - 205.
1'11 D. I.R.A., sec. XVI, voi. I I I , nr. 86, 513 ; voi. IV, nr. 4, p. 47 ; Blbl. Acad. XLVI/148
LXXXI/23, XL V I/142 etc. Asemenea documente avem pentru Intreaga epocă.
14 1 Miron Costln, op. cit., p. 94.
147 I. Bogdan, Inscriptiile de la Cetatea Albă şi stăplnirea Moldovei asupra ei, Bucurettl,
1908, no ta 2 ; ldem, Documentul Rlzenilor din 1 4 8 4 şi organizarea armatei moldovene fn sec- XV,
p. 52 - 5 4 .
1u M elchlsedec , op. eit., p. 129.
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Ion Ursut•o. Cercetările in legătură cu Posada au fost rcluatc151, dar explicaţiile care
ln 1954 s-a publicat o lucrare despre Posadll. In care se emit, pe

deuln, şi

1 s-au dat n u satisfac .

lingă prezentarea ş i discutarea
de ipoteze noil62.
Etimologic

n�CdA 11.,

unor noi

cuvint

materiale,

necunoscute vechilor cercetări şi o serie

slav, ar insemna suburbie, casă de pază153, aşezare In afara

cel mal apropiat de adev!lr, B. P. H aşde u a sustinut că Posada era o dare din care se achlzlţlonau
cele nect'sare subsistenţel garnlzoanelor din cetăţl1•\ Iar Melchisedcc a afirmat că era "o dabllil."
plătită de locuitorii aş e zaţi In suburbiile unul oraş , sau pc oricare domeniu al s t a tulul158.

oraşului sau a cetăţii , al cărei locuitori s-au numit posadnlcP'•1• Plecind de la acest sens, se pare

I. Bogdan a susţinut că In vremea lui Alexandru cel Bun şi a urmaşilor săi plrcălabul

se numea namestnlc sau posadnlc 157, Iar funcţia a putut fi o creaţie m:>Idovenească din cuvintul
p osadă,

posad

Informaţie

(noe.tAd, noCdA'II.), ca re

Istorică

şi

documentară

Insemna

Ioan

mahala1"8 • Folosind o bogată
scos I n evidenţă că posadele erau sub

suburbie,

Bogdan

a

cetate sau de rortărcţe16•. Posada din Polonia se ldentl([ca c u str6za (strajă) adică paza cetăţi
Ior180 ; In limba polonă posada n-a Insemnat nlclodatii o "dare", ci "loc, poziţie, tirguşor", i a r
.
s u b Influenţa rusă 1 s - a admis accepţiunea de "lo cui n ţ ă afară d i n cetate" 18 1

urbiile cetăţilor sau oraşelor, !oculte de posadnicl adică de populaţia, care trăia i n afară din

Posada, ca dare sau obligaţie In muncă a unei categorii de locuitori al :\loldovel. este
mcnţlonaUi, pentru prima oară la 12 martie 14 391 89 • S-ar putea susţine că exista cu mult Inainte
de aceastil. daU!, rtlndcă Ia 13 decembrie U2 1 constatăm că exista un dregător p u b l i c cu titlul
de posadnlc183, care poate Indeplinea funcţiile plrcălabului d e mai tirziu.

jurul
de llngil. cetăţi, transformată mal tirziu In contribuţie băneascil.,
atunci şi venitul el, care este amintit la 12 martie 1439 , pune problema existenţei u n e i intări
turl In acel loc. Informaţia documentară di n 1 ianuarie precizează că era o posadă "m ai sus de
Baia• 111 , care se confirma de domnitor mănăstirii Moldovlţa cu "toate veniturile, hotarele şi
lzvoarele" 186. Posada .. din sus de Bala" a putut fi un punct fortlrtcat, care ap ă rasc cindva tre
Dacă admitem că l a Inceput posada a fost o obligaţie In muncă a locuitorilor din

centrelor urbane cu

lntăriturl, sau

cerea peste Moldova, Inspre oraş.

şi la con
local s-a ajuns
prin concedare şi

Contribuţia posadel extinsă, In m"Jd abuziv, asupra tuturor locuitorilor a dus

a lnsem'lat u n nou abu7.
cu caracter general, pentru

cedarea ci, ceea ce

la o contribuţie
susţlnil.utorllor Iorl88.

fiindcă dintr-o o bligaţie de Interes

a se crea venituri domnilor, i a r

Documentele m:>ldoveneştl, care se r�feră la posadă, se pot !!rupa In mal multe categorii,
după lndlcaUlle ce le cuprind şi anum! că posada "se da" 187, se piăteall8, se Iucra181 sau se pili.·
tea

şi

se lucra. Ultima categorie ar indica, Intr-o oarecare măsură
tu

faptul

că o parte

din

locuitori

..Arhiva Istorică", 1 , 2, p . 153.
160 I . U rs u, Istoria lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1 925 , p. 3 .
5
161 M. Slnzlanu, Despre posadă, In "Revista Istorică română", MC:\IXXXIV, voi. IV .•
p. 306 - :109 ; V. Plntea, op. cit., p. 145 - 148.
163 Constantin Turcu, Contributii la cunoaşterea posadei, I n " S tudii ş i cercetări ştiinţifice", Istorie, an. V ( 1954 ), nr. 3 - 4, p. 402 - 416.
1 68 Lexicon paleoslovenico - lati num, 1862, p. 632.
156 Slovaru derevniago slauianskogo iazlka, 1899.
1 65 .. Arblva Istorică a României", 12 , p. 153.
158 Melchlsedec, op. cit., p. 129.
1&7 I . Bogdan, Docwnentul Rlzenilor din 1 48 4 şi organizarea armatei moldoveneşti. p. 53.
168 Ibidem .
151 Ibidem.
180 Ibidem.
18 1 Ibidem, p.
54. .
183 D. I.R.A., sec. X IV, XV, voi. I, n r . 191.
183 Ibidem, n r . 4.9.
18& Ibidem, nr. 307.
185 Ibidem.
188
lflidem, nr. 1 9 1 , şi 286 (1449, mal 26 ) .
187 Ibidem, nr. 242, 312, 318, 324 etc.
118 Ibidem, nr. 266, 270, 341 .
181 Ibidem, nr. 478 .
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o plăteau, iar al ţlf, poate cel din anumite regiuni sau localltă�i apropiate, unde s e simţea nece·
sitatea, o prestau ln muncă. In timpul domniilor lui Ştefan al I l-lea, Alexăndrel V odă, Petru
Aran şi Ş tefan cel M are, pinii. pe la 1476, posada se da.
Revenin d la expreslunea documentară care preci za că posada "se dau, am putea pr esu
pune cA se da In natură Intr-o vreme cind canti tatea de monedă, accesibilă locuitorilor obllgaţl
la ace astă contribuţi e, era foarte redusă. Referindu-se la documentul din 17 aprilie 1475 s-ar
putea susţi n e că darea posadel, cind nu se plătea, Insemna lucrul. "Să nu ne plătească nouă nici
dare, nici posadA, nici podvoadâ, ni ci lliş, nici la cetate să nu lucreze, nici la posadd (subl. ns.),
nlcl la strajă să nu meargă, nici l a mori să nu lucreze, nlcl la oaste să nu meargău 17o. Importanţ a
posadel plătit!! In b ani sau prestatii. se obsl'rv â cl ar dln faptul că este menţionată Imediat dupA
d are sau podvoadă, Iar uneori chiar Inaintea a cestora1 71 •
D a că posadnicii, care pot f1 plrcălabli de mai tirziu, sau cel mul t sub �lterni al acestora,
ap ar In timpul domniei lui Alex andru cel Bun, posada, contribuţie cu caracter general , supor
tată de categoriile sociale exploatate, apare In vremea urmaşilor acestuia. Nu se po ah preciza
dacă a existat şi mal Inainte, el doar susţi n e că lucrările efectuate sub supravegherea posadni·
cllor, ca lntărlturile din j ur ul oraşelor, la adăpostul căr ora se puteau refugi a şi locui t orii din
suburbii, au fost abandonate, preocupările ur maşilor lui Alexandru cel Bun fiind doar preluarea
şi menţinerea tronului. S-ar mai putea presupun e că Ştefan cel Mare a căutat, plnă In anul 1475,
să-I redea v echea funcţie, dar că a fost nevoit sA renunţ e l a un asemenea plan.
Posada, ca dare, dispare după anul 1475. Nu se cunosc cauzele sau motivele car e I-au
determinat pe Ştefan cel Mare s-o desfiinţeze. S-ar putea ca el, după di strugerea din vara anu
lui 1476 a tuturor lntăriturilor pe care le-ar fi avut oraşele Moldovei să fi renunţat la reconsti
trulrea lor, deci menţinerea unei asemenea contribuţii nu-şi mal avea raţiunea.
Contribuţia posadel a fost folositA nu numai la constr uirea de lntărituri pentru oraşe,
cl poate şi l a a unor puncte fortifi cate care apărau o anumită trecere, un drum de acces spre un
centru populat sau de Ungă acesta, care, cr edem că a fost r olul posadel de pe Moldova, fostă
In stApinirea lui Oană Plntece178 şi al cărei venit, Ia 12 martie 1439, d omnitorii Ilie şi Ştefan I-au
confirmat mănăstirii Moldovlţa173• Precizarea Jocului acestei posade d e pe Moldova, ,.din sus
d e Bal au, se face de-abia In Ianuarie 1453, cind Alexandrel Vodă o tntărea mânăstirll amlntlte17'.
""'
Nu cr edem că posada ar fi fost un loc obligatoriu de trecere, la o potecă de munte, peste
apA, o prestaţi e pentru lucrul d e poduri sau Ia strajă, care este amintită separat, o taxă care
se Incasa de la cel care foloseau trecerea peste munte, ape, sau Ia Intrarea t n oraşe175, sau trece
rea prin vaduri, ,.la lmbunătăţirea şi păstrarea acestorau, care nu se putea face d ecit prin "lucru
public� 178• După 1. Bogdan, I. Ursu a sesizat In parte adevăratul sens al posadel cind a scris
că ..tn seamnă suburbla unei cetăţi", dar că ar fi fost şi ,.o dare pentru construirea şi tntărirea
cetAţllor•, fiind "In acelaşi timp şi prestaţlel77, 1. Ursu ar fi trebuit Insii să observe că pentru
construirea şi repararea cetăţilor exista obligaţia lucrului la cetate.
Posadnicll nu pot fi consideraţi ca strlngătorl de posadă d eşi sin t amintiţi o singură dată,
l a 1 august 1444, Intre sluj itorli fiscali al tlmpulutl7B, după care dispar din documentele secolului
al XV-lea, lnsă r eapar In secolul al XVI-lea. La 7 martie 1528 sint amintiţi Costea şi Fedco po
sadnlcl, ca proprietari al satului Cogiuşcal78, Iar la 18 martie 1546 coplll unul Coste posadnic180•
In vremea d omniei lui Bogdan al I I I-l ea, un Costea fusese "posadnlc-plrcâlab de Soroca" 181 •

D eci o dovadă Internă documentară că posadnlcll sA fi avu t subalterni, cu acelaşi nume, care

1 70 Ibidem.
171 Ibidem, nr. 312, 318, 324, 329 etc.
172 Ibidem, nr. 285.
173 Ibidem, nr. 191.
174 Ibidem, nr. 307.
175 M. Slnzianu, op. cit., p. 309.
178 VIrgil Plntea, op. cit., p. 147 - 148, C onst. Turcu, op. cit., p. 4 1 3 - 4 1 6 ; emite
pArerea că posada a putut fi o dare In b ani sau In altă natură plătită de strAi nii stabiliţi
lntr-un sat nou Intemeiat.
177 1. Ursu, op. cit., p. 333.
178 Documenta Romaniae H istorica, voi. 1, nr. 249.
1 79 Ibidem, nr. 48 (1421, d ecembri e 13), Laţcu posadnlcul ; nr. 152 (1436, mal 23),
Stan posadnlcul.
180 D. I. R.A., sec. XVI, voi. I, nr. 225.
181 Ibidem, nr. 383.
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nu putut fi administratorii unor posade, deci ale unor suburbii de oraşe, cetăţi sau puncte lntă
rite, Indeplinind funcţii administrative şi militare.
DatoritA faptului că turcii au putut Interzice IntArirea sau torliflcaren centrelor urbane,
menţinerea In bună stare a vechilor cetAţi, construirea altora, sau păstrarea vechilor puncte
lntl'lrltc, se Inţelege de ce lumea a uitat de posadă şi ce a Insemnat. Tot astre! se explică de ce In
1743, cind călugării de la mănăstirea Moldovlţa au cerut ttrgoveţllor din Baia posada, nimeni
n-a ştiut ce este, nici chiar cel care o revendlcau dupli vechile lor privilegii183•
In Ţara Homânească posada este menţlonatil mult mal devreme ca In Moldova şl pe o
distanţă de timp mai IndelungatA. Alei constatăm că exista IncA din timpul domniei lui Mircea
cel BAtrin, deci Inainte de anul 1418. Acesta, adreslndu-se dregiltorilor săi pentru locultorll
satului de la gura Ialomiţel ai mănăstirii Cozla, li scuteşte de diterltc dări, printre care e amin
tită şi posada. "Oricine ar dori să meargă In satul mănăstirii . . . să tie slobod de orice dajdll" ...
posadă sau muncă 183 • Celalalte documente din Ţara Românească care, amintesc obligaţia po
sadel, o lncadrează, se pare, Intre muncile obligatorii nu Intre dările In natură sau In banl1M.
Cu una sau două excepţii, In restul documentelor, din Ţara Românească, care menţionează po
sada, aceasta este Indicată la plural, alături de celelalte munci obligatorii : cositul tlnului1•,
podvoade, c lirături188, copacil87, talpe188 • De la 7 august 1445 Inainte cu puţine excepţii pasa
deie sint amintite lmpreună cu obligaţia tăierii şi transportărli copacilor, talpelor, cosi tul rt
nului, cărături şi podvoade JBt .
Din numărul destul de mare de documente, care menţionează posada, două ar da unele
lntormaţli mal detaliate despre felul In care se efectua. Primul are data de 9 Ianuarie 1498
se referă la scutirile acordate de Radul cel Mare locuitorilor din satul Buhna al mănăstirii Tls
mana. Aceşti oameni nu erau obligaţi să hrănească sau sA dea cal "nici posadă, nici poteci, să
nu facă, nici la muncile domniei ... să nu lucreze, nici la cetate, nici la mori, nici la poduri" 180.
Al doilea document, acordat de acelaşi domn ţăranilor adunaţi In satul Topeşti al mănăstirii
Tismana, preciza că "nici la cetate, nici la morile domniei să nu lucreze, nici posadă, nici poteci
să nu facil" m . Deci, sigur cA posada se poate pune In legAtură cu muncile obligatorll Ia cetăţi
şi poteci.
Dintr-o scrisoare a lui Neagoe Basarab adresatA braşovenilor (probabil după 1517), care
omorlseră nişte oameni din Ţara Românească desprindem următorul pasaj : "Domnia mea ştiu
că am pace de la lnilţlmea sa craiul, domnul nostru, Iar de la voi In orice v reme am rlzmerlţi
şi sint nevoit, pe aceste vremuri de Iarnă, sd tin pe sdraci la posadiJ• 11a , Voind sil explice posada
din acest pasaj 1. Bogdan a scris "de pază Ia granitA ; cf. posadă - pichet de granlţă113• Deci
acest lnţeles pare al avea alei cuvintul posadă şi astfel poate fi j ustă traducerea dată de Mlkloslcb
posadel prin casă de pază, WachthauslM, explicat şi prin următorul pasaj documentar din 3 1
august 1832 : "Noi ceşU mal jos lsciUlţl, juratii satului Voineasa, dlnpreună c u posldarU posl
zJi ce păzesc poteca, după porunca clnstlţilor stăplnl al graniţet • llli. O tradiţie locali consemnati
de mitropolitul Neofit al Ţării Româneşti, consemnează că In cetatea Poenarl, Vlad Ţepeş a
rost Inconjurat, probabil In anul 1482 de turci şi tAtari. Cetatea ar ti fost bombardată cu tunuri
din partea de risilrit, de pe un alt munte unde se aflau de pazA plileşll care se cheaml posadă• ue
·

•

ua

1aa P. P. Panaltescu şl Dam aschln Mloc, Documenta RomaniGI Hiltorica. B.
mtlnetUcd, voi. 1 (1247 - 1500), Ed. Acad., Bucureşti, 1866, nr. 29.
1116 Ibidem, nr. 52.
C.

Turcu, op. cit., p. 414 - 415.

115 Ibidem,
1... Ibidem,
187 Ibidem,
181
Ibidem,
1111 Ibidem,
180 Ibidem,
111 Ibidem ,

nr.

Ţara Ro•

59.
nr. 80.
nr. 72.
nr. 99.
nr. 103, 105, 108, 124, 125, 170, 175.
nr. 291.
nr. 295.
181 1 . Bogdan, Documente şi regeste prioitoare la relatiile Ţdrii Rom4neşti cu Br�Jlooul
şi Ungaria fn sec. X V şi XV I, Buc ureşti, 1902, p. 155.
118 Ibidem , nota 1
1114 Le:riconu Paleoslooenico-graeco-latinum, 1882, p. 632.
lt& M. Slnzlanu, op. cit., p. 308 ; vezi şl C . Turcu, op. cit., p. 408.
118 Mitropolitul Neofit, lnsemnarea cdldtoriei ce am fdcut tn eparhia notUtril ln zilele prea
tndlJatului domn Constantin ooieood Maorocordat de episcopul Gbenadle Enilceanu, In "Biserica
ortodoxă romAnii. ", an. XV (1890 - 1891), p. 719 - 720 .
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ln concluzie, se poate admite că la Inceput posada a fost obliga�la unei categorii de locul
tor! de a construi lntăriturl pentru centrele urbane sau pentru aglomera�llle de negustori şi me
seriaşi de p e ling.ă unele cetăţi, transformată apoi In lndatorlrca de strajă, de pază, apoi ca o
co n tri b uţie pentru tntreţlnerea garnizoanelor. Posada din sus de Baia, de pe Moldova, a putut
11 un loc l ntărlt, o suburbie, a Băll.

Mal adăugăm şl faptul cunoscut că tn regiunile moldoveneşti mult timp a existat, pentru
locuilorll ei, o nesiguranţă mal mare ca In oric-are stat vecin şi de aceea popu la t ia şl-a bazat re 
zistenţa pe cen trele lntărite, pe cetăţi et c . Astre! se explică de ce In cetăU s-au Instalat primele
re�ecllnţe ale conduc!ltorllor regional! şi de vă i, apoi, ca să posti\ exista, mănăstlrlle s-au lncon·
jurat de ziduri puterni ce ; şl chiar s ă se construiască lntărlturl pc drumurile comerciale, unde
flleeau popasuri ne g u storii. Deasemenea au trrbuit să ne lntărite şi punctele priq_cipale de vam ă .
Cele mal vechi oraşe ale ţ!lril probabil a u avut lntărlturl, la Roman ş l Suceava ,'iar reşedinţcle
domnitorllor au fost 1nti!rlte şl, In sfirşit, existenţa unul mare număr de ct>ti!ţl menţi�nate In
doc u mente arată baza rezistenţei or g an lz n t c a ţării. Construirea şi menţinerea a cestor lnti!ri- ·
turi explldl. tndeaj uns pe lingă obll gaţllle de muncă la cetate şi Introducerea posadcl, contribu·
ţie In ban! sau mun că11 7•

JOLDUL

1>.).

O contribuţie mult discutată şi de vechll noştri cercetători a fost joldul ()f(OAA
Ne
precizarea, tn documentele care ni s-au păstrat, a felului şi naturii acestei contribuţii, i - au făcut
pc toţi celcetătorll să apeleze la sensul etimologic, după care au emis anumite Ipoteze. Astfel ,
s-a sustinut că joldul Insemna luarea unei persoane "tn trebuinţele domneşti, sau ale cinovlci
lor domneşti, sau vita cuiva, fllr l! drept, tărl! plată. Zicerea jold se păstreazl! şi ptnă azi In popor,
cind se zlce că ceva sau cineva a ajuns la jold, lnseamnl! el! nu mal are odihnă, nu mai poatţ
•
dispune de sine, sau de lucrul său, el alţii fac ce vor cu el " 11 8

Un d i sti n s cercetător al trecutului nostru a afirmat că ")f(OAA = jold, lnseamnii. leafă,
polon zold, un g ur = zsold " 199. O cuplndu-se de organizarea armatei moldoveneşti In secolul
al XV-lea, 1. Bogdan a fost de părere că In perioada expediţiilor din afara graniţelor ţării "boie
rii fii curtenii căpătau soldă de la domnitor" şi, deci, mergeau, cum se zicea atunci, in leafă

(ti.S >Ko.,,&,). L a fel se prezenta situaţia şl ln Polonia, unde, ln secolele al X I I-lea, plnă la al XV·lea,

fiecare "proprietar de pămtnt era obligat să facă serviciul militar In persoană şi să echlpeze, pe
cheltuiala sa, un număr de călăreţi, proportional cu Intinderea proprietăţilor sale . . . Afară din
tarif el aveau soldă de la rege " a oo.
Bazindu-se p � uit document de la Pet!'u Rareş, din 14 Ianuarie 1530, Ioan Bogdan credea

.d la Inceputul secolului al XV I-lea soldaţii

e�vlnt

mercenari,

lefegll, erau numiţi şi joldunari

(�01\:..

format direct după germanul Soldner, din )f(OAA= le�fă, germ. Sold, polo·
AISN.t:p H)11Cil,
neztl.1 .zold" saa. Acceptind această ipoteză, I.C. Fllitti a scris c.ă joldul vine de la cuvintUl german
Sold, taxă pentru oştire, Iar M. Costăchescu că InseamnA leafă, venind din polonul zold, ung.
zsold2o3.

NI s-a păstrat un număr redus de documente din s icolele al XV-lea şi al XV 1-lea care
con�mneazll. existenta joldulul. Primuf este dln 1 august 1444·, ceţ m·at complet şi pe c�re s-a
bazat 1 . Bogdan cind a scris cele amintite despre ' j old2G1• Documentul se :referă la scutirile de
dare, lllş , podvoadă, desetină, osluh, de lucru la mori, cetăţi, de cărăturile pentru vin, de mersul
la oaste, sau "la j old", acordate de Ştefan al I l -lea satului Balasinouţi al inăn ă�t il'l i H orodni c " ·
117 N. Grl goraş, Vechi cetăJi moldoveneşti, In "Studii şi cercetlirl Istorice•, X X ·
p . 22.
ua M elchi sede c, Cron ica Ruşilor, p. 60 - 61.
1" 1. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, voi . I I, p. 597.
soo I
dem, Documente moldovene şti din sec. X V şi X V 1, în Arhivul Braşovului, Bucureşti.
1905, p. 51 - 52 ; Gr. Tocllescu, 584 documente istorice slavo-rom8.ne · etc. (1346 - 1603).
p. 5 1 8 - 5 1 9.
2°1 1 . Bogdan, Documentul Rrzenilor din 1 484, p. 15.

(1929),

zoa I.C. Fllltti, Consideratii generale despre . vechea organizare financiarll, p. 6.
zoa M. Cost ăchescu, Documente moldoveneşti
fnainte de Ştefan cel Mare, vol. II, p.
208.
.
'
·
z04 I. Bogdan, op. cit., p. 49.
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A4CT -ro• e•l\0 HH A4H, HH HI\HW4, HH OOAKOAIJ, HH AU:irTHHHI, HH OCAIJX.

HH OOC.SAIJ, HH H4 MAHH, A4 H. pOEOT'II. , HH Al.
KOHCKO H HHKOAH All H.

ropoA,

HH KHHO AllH. KOS'k'l', HH

XoAt r h. , HH Hd *OAA)

Ion Bo11dan a tradus astfel acest pasaj : "să nu dea acest sat nici dajdc, nlcl lllş, nici pod ·
voadi, nici dljmă, nici osluh, nici posadă, nici la mori n-au si lucreze, nici la cetate, nici vin
n-au să să care, nici la oaste n-au să meargă niciodată, nici măcar cu leafă" ao5, M. Costăchescu
a tradus astfel pasajul referitor la armată şi j old : "nici la oaste niciodată să nu meargă, nici
cu jold (leafă)" 208 • M. Costăchescu este mai aproape de textul slav, deşi nu schimbă cu nimic
sensul traducerii lui 1 . Bogdan. Legind joldul de obligaţia militară a locuitorilor ţ ării, adaogă
următoarele : "Scutlrca este aici aşa de completă, Incit măcar nici cu leafă nu sin t obligaţi oamenii din Balasineşti sii facă slujbă militară, necum pc cheltuiala lor sau a mănăstirii eliel

*01\A" nu poate fJ Interpretat altfel decit cu lcală207,

..H4

Ştiri dintr-o cronică ucralneană referitoare la campania polonă in Moldova, din ia·rna
anului 1673, arată că mulţi dintre "joldnerl muriră de foame "208 • Celelalte documente referitoare
la jold, se pot lmpărţi In două categorii, după obligaţia pretinsă locuitorilor, să plătească jol·
dul 208, să "umble� "in jold" sau să meargă "la jold" 210.
Această contribuţie a avut prrlodlc faţă de altele o exlsten�ă relativ scurtă, apărlnd din
timpul urmaşilor lui Alexandru cel Bun şi menţlntndu-se In prima parte a domniei lui Ştefan
cel Mare, mal precis plnă In jurul datei de 13 martie 1466 311 , reapărlnd la sflrşltul secolului
al XV I-lea, In primele trei decade ale secolului al XVI I-lea şi apoi In a doua jumătate a acestui
secol, adică mal precis după anul 1658. După anul H66, documentar, joldul se constată, pentru
prima oară, In vremea domniei lui Aron Vodă Tiranul. la 10 Ianuarie 1592 cind el a scutit posluşnlcll
mănăstirii Moldoviţa, aşezaţi In Baia; de jold 212 ; scutirea a fost confirmată şi Ia 8 Ianuarie
159:1213,
Joldul a fost menţinut In scurta sa domnle de Ştefan Răzvan214, precum şi de Ieremia
Movilă215. Nu ştim dacă locuitorii ţării au plătit jold tn vremea celorlalţi domni din familia Mo
vileştllor şi a urmaşilor Imediaţi al acestora, adică a lui ştefan Tomşa şl Radu Mlhnca, dar sint
Informaţii care atestă existenţa joldului21Q şi a j oldunarllor21 7 In vremea domniei lui Gaşpa ·
Graţianl.
Informaţiile documentare ulterioare, din prima domnle a lui Alexandru Iliaş218, Radu
l\lllmca 2 18, l\llron Bnrnovschi220, Alexandru Iliaş (a doua domnie) 22 1 şi Moise l\lovilă (a doua
domnle) 222 , ca şi cele de la sflrşltul secolului al XV 1-lca, Iasă, In general, impresia că joldul era
o obligaţie in natură, poate chiar In muncă, fiind Incadrat in gmpa unor asemenea indatorir1223.
2°5 Subllnierea noastră.
•08 l\1. Costăchescu, loc. cit.
S07 1 . Bogdan, op. cit., p. 15.
2 118 Mihail Dan, Ştiri privitoare l a istoria Ţ ărilor române i n cronicile ucrain iene, in "Studii
şi materiale de Istoric medie", voi. I I, 1957, p. 269.
208 D . I . R.A., sec. X IV, voi. 1, nr. 266, 413. fn acest document se preciza : "să nu se dea
nici illş . . . nici j old". Credem că a da, echivala cu a plăti.
110 Ibidem, nr. 212 (1444, august, 1 ) ,.să nu meargă nici la j old" ; nr. 270 (1448, aprilie 5),
.,nlcl ln jold să nu umble" ; nr. 341 (1456, Ianuarie 20) "nici la jold să n u meargă".
211 D . I. R. A . , voi. cit., nr. 4 1 3 .
21 2 Ibidem, sec. XVI, voi. IV, nr. 4 7 .
213 Ibidem, nr. 83.
214 Biblioteca Un ivers itălii din CluJ, Fond Sion, nr. 8 (1595, mai 18).
2 15 D . I. R. A. , sec. XVI I, voi. 1, nr. 179.
2 16 Ibidem, voi. IY, nr. 397, 491.
2 17 Ibidem, nr. 398.
21 8 Ibidem , nr. 636 ; voi. V, nr. 48.
218 Ibidem, voi. V, nr. 387.
2 20 Blbl. Acad., L XI/31 (1626, aprilie 2 1) ; Arh. St. Buc., M-rca Barnovschi, V/1 (1629,
februarie 23) ; idem, M-rea Nlcoriţă, IX/6 (1629, iulie 5).
221 Idem , M-rea Galata, V l/8 (1629, noiembrie 12) ; idem, :\I-rea Birnova, X l l l/1.
222 Idem, M-rea Barnovschi, V/4 (1633, august 25).
223 D . I . R . A . sec. XVI, voi. IV, nr. 47, 8 3 ; sec. X V I I, voi. IV, nt. 397, 491 ; Biblioteca
Universităfii din Cluj, Fond Sion, nr. 8.
·

·
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l4 d e c e m b r i e 1675 �1 i an u arie 1 676, cin d se amintesl· c :;rcle de jold nliiturl de podvonde, C'al de
olac2st , ch ile şi şeic i22', De-abia peste 1 0 ani, la 8 suAust 1 685, sint amintiti caii de jold, caii de

Informatii noi despre jold, dupA 29 decembrie 1659, avem In documentele cu datele de

olae �i cai i ,.rncnzeigleşti" 226, iar la 1 august 1 687 apare joldul Intre celelalte obligaţii fiscaJe227,
Const n l d m dl la sflrşltul secolului al XV l ·lt'a şi In al XV I I -lea, joldul era o obllf!aţle sau o con·
trib u \ 11' a loc u i torilor din oraşe şi ocoalele acestora228, ca şi a celor din ţlnuturl228, fiind obligaţi
11-0 suporti' chiar şi posluşnlcll mănlistlrllor23o.
Jo ' i i n d d l Informaţiile documentare nu sint clare, asupra joldulul stiiruie lncd Intrebarea
dacă Prn o dare In bani sau In natură, deşi unele documentele amintesc caii şi carele de jold.
Totu�l, din eon ţ l n utu l unei cărţi domneşti, din 13 aprilie 1619, adresati pitarilor şi joldunarilor,
care mergeau să macine la morile din Şcheuleţi, s-ar presupune că aceştia din wmA bansportau
'
pent ru rn lldniş gri u ! destinat forţelor armale231•
fn l'onclu 1.it• , cu slguran1 li eA joldul a fost, In că de la Inceput, o contribuţie sau o ·obliga·
ţie dest i n ată urmatt'i, fie că se presta personal, se plătea, sau se da In naturA, Intr-o perioadA·
de timp rind nu s t' simtea nevoia unei oştiri numeroase, cind exista sistemul cetelor lnarmatr,
care trebuiau 1ntre\ inute şi plătite de domni şi de pn•tendenţil la tron. Reorganizarea armatei
moldo,• en e�Li răc11ti'l de Şt e fan cel Mare, bazată pe obligaţia tuturor ţăranilor şi orAşenilor de a
presta ser,•ll'iul militar, de a merge la oaste, pentru a-şi apăra ţara, a făcut ca existenţa unt>l
asemt'nr a contrib11ţii să nu albă justificare, şi de aceea nu mai este amintită după 13 martie
1466za2. D o cumentele de la Ştefan cel Mare, de după această dată, care se referă la obligaţiile
militare ale locuitorilor prevăd mersul la "strajă" şi la "oaste" 233, Reintroducerea joldului In
timpul domn ii lo r l u i Aron Vodă, Ştefan Răzvan, Ieremia Movilă şi a celorlalţi domni amintiţi
a fost o urrnure a ohllgaţillor militare pe care şi le-au luat din cauza politicii şi războlaielor pe
pe cn re PU fost nevoiti .sd le ducă, caii şi carele de jold ca obligaţie a locuitorilor ţării din timpul
domniei l u i An tonie Huset, indiscutabil ci reprezentau contribuţia lor la Intretinerea şi aprovl
zionnn,n armatelor t u rceşll, alături de altele. Mal adăugăm că joldul a fost o contribuţie generalA
la care au fost obligaţi toţi cel ce plAteau dărl2a4,
-.. ,

.50 de aspri

Petru Şchi opul .
La 9 1ebruarle 1591 acest domn scutea de anumite munci şi dări satul Vllceşti al mănăstirii G alata;
j ntre dAri se mentioneazA şi 50 de aspri2""· După denumire şi sumă s-ar părea ră a fost un lmpozU
excepţional, Introdus de Petru Şchlopul, pentru a face faţă unor cheltuieli neprevăzute . Nu ştim
dacii a fost menţinut de Aron Vodă, dar a reapărut In timpul domniei lui Icrcmia Movilă, in
anul 159783 1, şl Il constatăm menţionat frecvent plnă In domnia a doua a lui Moise M ovilă237AceastA contribuţie a avut o existenţă de drca 40 de ani. Interesant este şi raptul dl dup ă anul
1634 , mal apare peste circa 26 de ani, adică In timpul domniei lui ştefăniţ ă l.upu238, apoi dis
pare deflnlllv.

Un Impozit numit 50 de asprl este amintit In ultimul an de domnic a lui

u'

Uricarul, vol. V, p. 235 - 236.
Melehisedec, Cronica Ruşilor, p. 54 - 55.
Arh. St. Bu c., 1\1-rea Socola, V 1/4 ; Iată ce redau documcntcle : ,.domnia mea l-am
Iertat
de cal de olac şi de podvoadă şi de j old şi de alte multe munci mărunte . . " (1592,
Ianuarie 10).
12 7 "Buletinul Ion Neculce", fasc. 7 (1928) p. 1 49.
228 D. I. R . A . sec. XV I, voi. 1, nr. 4 7, 83, 179 ; Biblioteca Un iversiiălii din Cluj ; Fond
Sion, nr. 8 ; Arh. St. Buc., Episcopia de Homan, X I I/9;; ldem, M-rea Barnovschl, V/1 (1629,
f ebruarie 23) ; idem, M-rea. Nicoriţă, 1XJ6 (1629, Iulie 5). Posluşnicii M-rii Nicoriţă sint scutiţi
de joldurl".
de
2u "Buletin Ion Neculce", fasc. 7 (1928) p. 149.
2811 Arh. St. Buc., M-rea Socola, V l/6 .
281 Arh. St. Buc., Episcopia Roman, XX I I /8 .
232 D . l. R.A., sec. X IV, XV, voi. 1, nr . 4 13.
23 3 Ibidem , nr. 478.
234 O con tri buţie cu caracter similar a fost illşul. Pentru aceasta vezi N. Grigoraş, llişul
o dare pldtită fn .Moldova şi in Transilvan ia, In voi., "Sub semnul lui Clio. Omagiu Acad. prof.
Ştefan Pascu", Cluj, 1 974, p. 1 1 4 - 1 19.
285 D.I.R.A., sec. XV I, vol. IV, nr. 4.
881 Ibidem, nr. 207.
m Blbl. Acad. , LV I/138 (1634, februarie 13).
aaa Ibidem, XL 1/137 (1660, septembrie t).
•:z&
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D area d e 5 0 de asprl o plăteau I n primul rind ţăranii vecini, dintre care o parte erau
scutiţi In folosul proprietarilor, boierl18• sau mAnăstlrluo, ca şi locuitorii aşezaţi In slobozi!, dupA
trecerea termenului de scutlre241, apoi curtenuua, şi slujitorii domneşti de la ţarAD43. Nu se cons
tată de nicăieri cii la plata acestei dări ar fi fost Impuşi şi membrii clerului Inalt. Numele agen
ţilor lncasatori era acela al dărll1".
Incasarea dArii se făcea pe ţinuturi după recensămintc lntocmite de dregătorii lnsărcinaţl
special cu o asemenea operaţle24&.

ZLO Ţ I , GAL BEN I , LEI, TALER I , O R Ţ I
L a Inceputul secolului al XV l l-len apare u n grup d e dări I n bani, numit după monedele
principale care circulau In Moldova. Prima dare din acest grup este amintită Intr-o scrisoare de
zAiog din jurul anului 1606, cind e ste menţionat un agent flscal numit gălbănaş, lncasatorul
dări! numită galbeni24 8 • A doua oară se lntllneşte numele acestui slujbaş in izvoadele de bani
şi alimente din vremra domnilor, Ştefan Tomşa şi Alexandru Movilă, daci prin anul 1616. Prima
Insemnare arc următorul cuprins : "zece potronici buni, de asemenea a dat Petrea pentru Gavril
la miinile lui Ştefan gAibănar de la Orhel", iar a doua c următoarea : "1 u g a dat Petrea pentru
Gagiu la miinile lui Ştefan gălbănaş de Orhel" 247 • Din aceste lnsemnări se constată că agentul ,
se numea gălbănar sau gălbănaş şi nu era obligat să Incaseze darea numai In galbeni, ci tn orice
monedă, dar bineinţeles la valoarea respectivă.
La 12 martie 1627 se constată existenţa unei noi dări tn bani numită talerl248, iar la 23
februarie 1629 alta numită zloţiz4 e.

Se pare că aproape fiecare domn din prima jumAtate a secolului al XV II-lea venea cu o
Inovaţie fiscală. De exemplu, Moise Movilă făcuse datorii mari la Constantinopol, care trebuiau
plătite, şi ca să lasă dintr-un asemenea impas a Introdus o dare nou ă denumită lei. De acum aces
te dări vor forma un grup distinct, alături de cele vechi Iar slujbaşii care le lncasau se numeau :
zlotaşl, taleraşi şi Jeoaşiz� o .
Asemenea dări, o dată introduse, nu numai că n-au fost desfiinţate, el chiar extinse
şi asupra altor categorii sociale, care la Inceput fuseseră scutlte2il. Alexandru Illaş, Inainte de
5 mal 1632, a hotArit să plătească şi satele mănAstlreşti, care avuseseră scutlrl de la domnii
anteriori, zoloţl, taleri, lei, ca şi prcoţuzs a .
Zloţi!, leii şi taierii, In timpul domniei lui Moise MovilA apar in acelaşi grup cu darea nu
mită zloţi de casă sau ughi pentru casA 26a. Un document din 13 februarie 1633 singurul, de
altfel, Indică existenta unei dAri In valoare de doi zloţi, tn afarA de zloţli pentru casă şi de lei,
dar nu consemneazA darea tn talerl864, deşi In decembrie 1633 sint menţionaţi ughll de casă,
zloţll, taierii şi Jell255• N-a fost Insii. o regulă fiindcă la 1 1 Iulie 1634 aceste dări sint amintite tn
ordinea următoare : zloţi pentru casă, talerl şi ughi2so.

338 D.I.R.A., sec. XV II, voi. I, nr. 126.

Ibidem, sec. XVI, voi. IV, nr. 4 (1591, februarie 9), nr. 342 ; sec. XVII, voi. II, nr.
161, 1 95 ; voi. III, nr. 90 ; Bibl. Acad. , LXXVI/148 etc.
zu D.I.R.A., sec. XVI, voi. IV, nr. 27 ; sec. XVII, voi. 1, nr. 47, 59, 1 1 6 ; voi. II, nr. 9,
47 ; Arh. St. Buc., M-rea Sf. Sava, X I I I/7, XV/ 1.
14 2 D. I. R.A., sec. XV II, voi. Il, nr. 82.
an Ibidem , nr. 137.
au Ibide111J voi. I, nr. 126.
us Ibidem, voi. II, 137.
24 8 Ibidem, nr. 37.
147 BlbJ. Acad. CCV I/ 181.,
248
Arh. St. Buc., M-rea Sf. Sava, XXI/1 ; M-rea Barnovschl, V/1.
148 Idem, M-rea Galata, V IJ9.
sso Bibl. Acad., DXC I/33.
251 Arh. St. Iaşi, CCCXX I l l/38.
ua
Bibl. Acad., CCXXVII/2.
253 Arh. St. Buc., M-rea Galata, VI/21.
25' Bibl. Acad., XLV I/138 .
310

155 Arh. St. Buc.,
258 Ibidem, I/10.

M-rea Galata , V l/21 .
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E s i stenţa <lărilor amin tite p ar c s ă f i avut o perioadă d e incertitudine, I n sPnsul c ă n u
apar totdeauna i n grup, um•le lipsind2•7 imprcună ru slu j itorii respcrtlvi2&8, dar a exist at tendi nţa
de a le perman cnti;w şi adăoga al t ele . Astfel, la 7 aprilie 1635 s-a introdus o nouă dare, orţiz�•.
Totu�i. di n \'l'emea domniei lui Vasile Lupu (nu se poate preciza data) apare acest grup d e

dări i 1 1 l lwgat, t•o mpact,

care \ · a contin u a s ă existi' p!nă In timpul primei domnii a l u i Constantin
Pentru u l tirfla oară sint a m i n ti ţ i zloţii şi galbenll, ca dări personale, In bani. I a
25 i:tiHHl l il' 1 7:15 26�, i a r l e i i , lalerii şi orţii în timpul u ne ia d i n domniile l u i 1\llhall Racovlţ li.m .
S!nt aclest'cll·i .)i ex<·epţii, in sensul di nu se pomenesc permanent In toate documente)(>, Ilpsind
din c i •HI in r i n d unul sau chiar două, d ar a ceasta nu InseamnA că au fost desfiinţate, fiindcă
reap n c • i nw di a l pină la datele a m int i te . In ast•mem·a cazuri este sigur că nu �em de-aface decit
cu o n c i siuni nc i n tl' n l ionat e ale scriitorilor canct•la ril'i domneşti. Intr-un document de Ia. Gheor ghe
•
Ştef:m �. i n t amintiţi zloţii, l e i i şi galben i i llngUTl'Şii262 .
l 1 11porlanţ a d eos e b i t ă care s-a acordat acestor dări se vrde şi din faptul că sint menţionate
i me d i a t d u pă darea pers on a l ă principală a vremii, adică după dare sau bir. Ordinea oblş
nuit ii î n r a re sinl prrzt'ntatc, cu oarecari excepţ ii, este următoarea : dajdc, zloţi, Iei, talerl,
orţi2no, ctajd<' . zl oţi, lei, t al cri , galbrni, or1i264, Iar slujbaşii <·arc le percrprail, cam In aceeaşi or
•
dlnr , �i anumr : zlotaşl, pălbcnaşi, leoaşi, t ăleraşl, ortaşl266
Ca in majoritatea obligaţiilor fi s ca l e din această epocă, dările numite zloţi, talerl, galbeni,
orţl l'rau plăt i te de toate categoriile sociale neprivilrgiatc, inclusiv orăşenii. Scutirile obişnuite,
refer itoan· Ia o parte din preoţi, Ia unele sale mănăstlreştl şi pentru slobozi!, pe termenul fixat,
se apli c a ! c şi n i ci268. 1'\ u este nici o indicaţie eă boierii sau membrii inaltului cler le-ar fi plăti t ,
In sehimb, la plat a lor, au fost impuşi şi o parte diii slujitorii militari. De Ia Ştefănlţ l Lupu avem
o s cr i soar e a d resată zlotaşilor, leoaşllor, gălbenaşilor, talcraşllor . ortaşilor şi dajnicllor cilllră
şeşt i ca să lase in pace de daj dt• , zl oţ i , lei, taleri, orţi, dajde eălărăşeasrl şi de altele, rlţlva cllll
raşi ca r e f u g i seră in Ţara Turcească şi se relntorseseră267•
Ac e ste d ă ri au fost plătite chiar de brcslele de ciocli268 şi de ,.mişel", adică de ccrşetori2U,
Do cumentele sint insă confuze, fiindcă nu arată clar materia impozabilă, amesteclnd tn acelaşi
timp numiri de dări. Spre exemplu Intr-o recl a maţ ie adresată lui \'asile Lupu pentru nişte v e
cini din satul P eti a , se arată că el au stat In acel sat şi şi-au plătit zloţi! şi dajdia " cu alţi vecini".
iar un oar ecare Calcaş ,.i-a luat din sat, din clslă şi din dajde şi de zloţi şi i-a mutat in satul
Mavnwo l'd a t .

L e u cuşăşll"

87G .

ce sumă se u rcau dilrlle numite zloţi, taleri, lei, galbeni şi orţi. Inainte de 1 6
din Spătăreşti pl ăti se pentru u n consătean doi galbeni şi u n potronic,
echivalentul dăril ,.zloţi", cum dovedea cu ,.hirtia de Ia zlotaş " 271 .
Nu se ştie la

octombrie

1646, Dl'icl

Zloţil, leii, I!Blbenll, taierii şl oPţU se incasau din sate ,.pe numere" 272 , ca dări personale27a,
şi pre catastlh • 274, ,.pe cislă şi pe scrisoare" 275, deşi in sistemul de impunere se

"pre scrisoare

257
2se

Muzeul Municipal Suceava, sub dată ( 1 635, aprilie 7).
Bibl. Acad., CDXX 1 11/41.
25• M -rea Dragomirna, sub dată : Bibl. Acad., LXXX l lf3.
280 M elchlsedec, Cronica Romanului, I l, p. 22.
281 Arh. St. Buc., A cl1izi/ii noi, MMDCL V/2, Docu mentul nu
282 Bibl. Acad. , CCCL ll/62 (1 653, decembrie 3).

are dată de an.

263 N. Iorga, Studii şi doc!lm ente, voi. V, nr. 39, p . 221 - 222 ; Blbl. Acad., L XXXV 1/16 ;

Uricarul, voi . XX, p.
2114 Jdem, M-rea

176 ; Arh. St. Buc.,
Pingăraţl, I I I/9 etc.
285 Bibl. A ca d. , XL I I I/152 ele.
2841 Vezi documentele citate mai sus.
287

M-rea Coşula,

V/7 etc.

etc.

N. Iorga, Studii şi documente, voi. 1\', p. 270 - 27 1.

268 Bi bl . Acad., Foto, XXXV 1 1/ 1 90 ; :\ielchlscdec, Cronica Romanului, Il., p. 22 ; Arb.

St. Buc . , A chizitii noi, MMDCXLV/2.
288 M elchised ec, op. cit., p. 317 - 318.
270 Bibl. Acad., XXX V I I/144 (1645, iunie 5).
271 . Muzeul mu n i cip al FAiticeni, ll/6.
272 "Convorbiri literare", an. XV I I (1884), nr. 12, p. 448 ; L ocuitorii di n satul 'flgăneşll,
ţinutul Tecuci scutiţi şi de ,.zloţi de cap".
27& Arh . St. Buc., 1\lss. nr. 578, f. 113.

271

Ibidem.

=•• Melchisedec, op. cit.

J, p. 32 1.
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aplica practica obişnuită a cat astlfulul de v ist it• ri c şi al c is le i p c unltatl•a :Hiministrativă cea
mai mică, adică satul 276 •
Aplicarea c l sl el şi la zlol l, ll' i. gaibl'ni, tal!'rl şi o r ! l arată ră se l i lwa seama oan•cnm d e
starea materială a cont r i b u abi li l or, in sensul di snma se fix a pe unitatea flsenlă cea mai mică,
adică pe sat, cind era cazu l , sau pc oraş. ) ) i n cauza ac!'as l a st• preciza su m a pe c a re trl'lmia s-o
suporte fiecare contribuabi l .
THEA B:\

O ŞT i l

Cu ocazia unor campanii lurct·�ll, dnd P o art a ct•r!'a domnilor români să participe !'fec 
tiv cu trupe, locuitoril l\loldovci l'rau i mpuşi l a pl a t a u n l'i dări spcdale, cunoseută sub denumirea
"treaba oştllu, sau "trl'abn oştirii" �77. Această o !J l i gal i c t•s lt• a m i n tită pentru prima oară lfl'>llm
p u l dom n iei lui Eustrnlic I>abija, can·, d uplt c u m se şl ic a luat pPrsonal p a••Lt• Ia cele două cam
panii turceşti In l'ngaria, p r i ma î n anul l!i(i:J şi a doua din J (i(i. J . D u pă o informaţie din 28 aprl:
l i e 1665 suma carl'-i trebuia unui o arec nn• ;..; t•chita din 1 l ltn <·t•şli pentru " l re aba oştii" a fosl
de zece lei bătuţ i , pt• care i-n l u a t cu î m pr u m u t . Ca să poală plăti banii şi-a v i ndut părlile de
ocină278 •
Oraşele trebuiau să dea oam<•ni dl' ons l !' . In J (i6o> l o t· ti i to ri i din oraşul Piatra, primind
poruncă de la domn s ă ..rară oanH·ni dl' oast e '·, neavind bani. au \' î n d u t mănăstirii Bisericanilor
o dumbravă cu o s u tă dl' Ic i278 • l "n n u măr d!' hu tnari d i n 'Wri\ l e i au v in d u t nişte deln i l e cu
43 de lei bătuţi a t·e l r. c a şi mănăstiri, p e n t r u acet•a)i ncYoh·2 R?.
Cel care plecau la oasle suportau p erso n al eheltuiclilc cu echiparca şi hrana281 •

DĂ RiLE iN BA N I PEl\" T R U T U R C I

Nesăţloasa lăcomie d e ba n i n turcilor a obl i gat p c domnii romllni s ă caute mereu surse
bani sau i n natură. Cind se trecea Ia o asemenea opt•raţle
se Indica, in mod special, cii noile dări sint pentru turci. Sistemul a fost introdus după cum s-a
vlhut, pentru prima oară de către Petre Şchiopul, care a introdus obligaţia fiscală numită
dare sau d aj dea lmpărătească. Astfel exploatarea ţării, stoarcerea m aselor, s-a făcut de comun
acord, de domni şi turci, care ştiau ce dări li se cuveneau şi domnii care căutau să şi le lnsu
şească se puteau aştepta Ia mazilire, Inchisoare sau chiar decapitare.
Dările In bani despre c ar e avem i n d i c a t i i sigure di erau destinate numai pentru a face
faţă sumelor cerute de turci, In afar ă de h a r a r i , l a anumite ocazii, au fost : mucarerul şi bal
ramlicul, cărora Il se adăugau u n n u mă r de dări t·x cl'p\ionnie, t emporare, care se introduce a u
pentru acoperirea sumelor, care trebuiau plăl itl' t u rcilor, o rlat ă cu cltelluit•lilc făcute cu n u 
mirea ş i Instalarea unul d omn no u. ln această c ntrgor i !' i n t ră : lipsa banilor, .wlarelele şi b onii
steagului.
de ..,· enlturi ca să It• i m p ună In dări in

1 . M VC.t REHVL

Prin mucarer se lnţeleg sumele de bani care se plăteau turcilor cu ocazia ceremonlllor
de inn oire a domniei. Se cunosc două mucareruri, mare şi mic. Dimitrie Cantemir n e informează
că Innoirea oricărei domnU cerca "cheltuielile c i " . Prin mucarcrul mic" se d a numai lntărirea
domniei (hluklm-ferman) şi se plătl'a 25.000 de imperiali, cite odată mal puţin, dacă vizirul
are simpatie pentru domn " . :\lucarerul mare se plătea turcilor "cind se lnnola flrmanul "adică
după ce trecuseră "trei ani de domnle", cind se pretlndeau "aceleaşi cheltuieli ca I a instala
rea unul domn nou". In plus, cind se trimiteau la "domn un capuglbaşa sau alt funclionar
de la curtea lmpărătească c u vre-un ordin, nu trebuia să se în toarcă f4ră daruri " 2Ba .

După obicei, domnii nu urmărit să Incaseze aceste cheltuieli de la locuitori, printr-o
dare nouă, numită "mucaremcn", mcn!fonată pentru prima oară la 13 octombrie 1 6 7 4281 •
278

Gh. Ghibănescu, Surete şi i:voude, voi.

277 Arh. St. laşi, CD IX/21.

V, p. 317 - 318.

27&

Ibidem . CDL IX/70.
Idem, CD IX/21 ; COL IX/70.
zao ,,Arhiva Istorică", 11, p. 79.
281 I bidem ; Arh. St. laşi, COL l l l/3.
:182 O. Cantemir, op. cit., p. 273.
IBa Melchisedec, op. cit., p. 140.
279
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Gheorghe D uca, la preluarea celei de a treia domnii (1678, noiembrie) ar fi ,.lăsat ţara In pace
plnă la vremea secerii şi au plătit atuncea şi mucaremeaua, cum se zicea Innoirea domniei, au
dat bani d i n casa lui" 281, pe care apoi i-a Incasat de Ia Iocuitorl285.
Nu se cuno aşte suma totală care se Incasa pentru această dare. S-ar părea că suma n u
era fixă, ş i depindea de cheltuielile făcute cu Innoirea domniei, care variau de la caz Ia caz.
Grigore 11 Matei Ghlca, In prima domnie (1726 - 1 733), a impus şi pe preoţi la darea ,.ce-l
zicea mucarea, de agiungea pe preot, cit de sărac, t rr i galbeni, iar pre cei mal de frunte şi opt
ga lb en i. D intru care nu puţin blăst ăm i-au rămas. Şi nimănui ridicături (scutirl) nu făcea" 288•
Este interesant de amintit cazul lui Ion Mavrocordat, ca re trebuia să plătească muca
rerul mare In anu l 1747, rllndcă Implinise trei ani de domniE', ştiind Insii că turcii se pregăteau
5 1! - l mazilească, n u se grilbea să depună sum a . Aflind u-se la Constantlnopq_I un grup de boieri,
trimişi ca să verifice cheltuielile capuchehăllor, aceştia, crezîn d că-I fac domnulilk un serviciu,
i-au scos de la turci flrmanul de innoire, obligindu-se că vor trimite banii de tndafă ce se vor
1ntoarcc In ţară. La Intoarcere cind i - au dat lui Ioan Mavrocordat o asemenea veste, ac!esta
1-a doj e nlt şi l·a avertizat că vor plăti el acei Lani. Tn scurt timp, după aceasta, a sosit de Ia
Constantinopol un dregăt or turc ca să ridice banii. Domnul n-a voit să-I plătească şi cu toate
rug ă m i n tile boierilor, 1-a dat pe mîn a turcului. A ce s t a i-a ferecat in lanţuri şi In mal puţin de
două zile a scos de la el toţi bani i . La citeva zile Ioan Mavrocordat, după cum se aştepta,
a 1 ost m azillt 2111_
L a 6 noiembrie 1765 Grigore Alexandru Ghica ( 1764 - 1 767) hotăra ca 20 de oameni
aduşi de Mi tr opoli tu l Moldovei la satul Storneştl să dea birul anual, pe sferturi, "cum şi pentru
aju torinţă şi mucarer şi poclonul bairamlicului " . La această dată se tncasau opt sferturi a
cite 25 lei fiecare şi ,.răsura " cite cinci parale de leu. In plus aceşti locuitori trebuiau să mai
plătească un sfert pentru mucarer, un sfert pentru poclorml bairamllcu/ui şi două sferturi pen
tru ajutoriii1ă288•

2. BA lRAMLIG. POGLON UL BAIRAMLlGUL U I
Domnii M oldovei, In afarA d e tribului anual, mai dădeau sultanului, personal, la bairam;
ca dar, 12 500 de imperiali, două blăni, una de samur şi alta de ris, tn valoare de 1 500 imperiali ,
sultanei valide cinci mii de Imperiali şi o blană de ris ; şase mii de Imperiali pentru ceara lumi
nărilor de la palatul Imperial ; 12 000 Imperiali pentru săui necesar corăbiilor de război ;
2 500 de lei şi o blanA de samur şefului enucllor (kislar agasi) ; vizlrulul 5 000 de Imperiali şi
o blană de samur scumpă ; 2 500 de Imperiali şi o blană de samur pentru chehala vlzlrului ;
terterdarului 1 000 de talerl şi o blană de samur ; lui reis-efendl 500 de taleri şi o blană de samur.
Celelalte daruri, care se lmpărţeau celorlalţi demnitari turci, cu ocazia acestei sărbători, se ur
cau la suma de 40 000 de imperia!i28D. Sumele amintite tncasate de la locuitori sint cunoscute
din izvoarele Interne sub numele de bairamuc•eo sau ploconul bairamlicului281•

Din marele număr de dări suportate de populaţia ţării nu putem şti care aveau destinaţia
specială pen tru acoperirea acestor cheltuieli. Ioan Neculce ne lnformează că după mazilirea
lui Mlh11l Racovlţil din prima domnle (13 februarie 1705), Antlob Cantemir 1-a plrlt Ia Poartă
că ar fi Incasat din ţară "două biruri" şi .. două balramllcurl" şi nu le-a vărsat ..Ia vlsterla lmpă
rAteascll" şi .. au rAmas rllmişlţă"zss , adică datorie, care trebuia plătită. Mihai Racovlţll. a tă
gi!dult, dar bolerU trimişi Ia Constantinopol de Antioh Cantemir au dovedit contrariul. Din
cauza aceasta, Mihail Racovltil a fost Inchis şi obligat să pliltească acele sumezta.
In anul următor, Mihail Racovlţil, din Inchisoare, a făcut o pllngere sultanului, in care-I
pira pe Antloh Cantemir ,.cil-1 n ăpilstuieşte cu cele douil. biruri şi două balramllcurl" pe care le-ar
�

M. Kogălniceanu, op. cit., voi. II, p. 140.
280 Ibidem, p. 18 - 19.
288 Ioa n Neculce. op. cit., p. 319.
287 M. Kog�iceanu, op. cit., voi. III, p. 201 .
288 C . Erbicenu, Istoria Mitropoliei Moldovei ş i Sucevei, Bucureşti, 1888, p . 31.
28• O . Cantemir, op. cit., p. 273 - 275.
280 I. Neculce. op. cit. • p. 175 ; ,.Economia Naţionali", nr. 4 (1902), p. 237 ; Axlntie
Uricarul, op. cit., p. 84. 92 ; N. Iorga, Studii şi documente, voi. V I , p. 4 17 - 418.
zu Axlntl e Uricarul, op. cit., p. 8
3 şi 9 1 .
"3 1 . Neculce, op. cit.• p. 175 - 176.
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I bidem .
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fi luat din ţară. Arăta că

nu le-a Incasat şi In acelaşi

timp, s-a plins şi

31 9
Im potriva

pentru cii deşi el a fost ales domn de toată ţara, totuşi I-a scos din domnle fără nJcl

vlzlrulul,
o

vină,

lnlocuindu-1 cu Antloh Cantemir, "filră voia ţ ilrll". Sultanul a cerut vizirului să-I facă dreptate
lui 1\l ihail Racovlţă. \'lzlrul a chemat pc reprezentantul lui Antloh Cantemir Ia Poartă şi 1-a
spus să-i scrie domnului ca să trlnltă boieri şi "oameni de ţ ară ca să dovedească pre Mihai vodă,

să nu rămlnle vlzirul ruşinat de către lmpilrat ". Antloh Cantemir a ales şi trimis la Constanti·
nopol boeri care erau .,cu Impotrivire lui Mihai Vodă şi cl\lva breslaşi mcgicşi de ai lui Mihai
vodă, vaslulenl, tot de cei buni de gură şi de plrit. ŞI s-an plrlt de faţă Inaintea divanulul lmpă·
riitesc. Breslaşll In gura mare strigau : .,vlndutu-ne-al ! vin dutu-ne-al 1 vlndutu-ne-al la cochl·
vechl eioeollor ca pre mascurl

şi ca pre oi". Care numai ce hula divanul lmp&rătese şi se mira

toţi paşii şi agalaril de pira ce-l dau acei breslaşl lul Mihai \'odll. Şi aşa I-au dat Iarăşi rămas pre

'lihai vodă să plăteascil. banii la vlstrria impil.răteascll, şi Iară Il lnchlserll lncli.
Inchisoare, la Babageter" �H .

la

mai

grea

Cind s-a Introdus In l\Ioldova această nouă obllgal ft� flsl'alll ? Ion Neculce ne InformeazA

că In anul 1637 Vasile Lupu, fiindcă la cererea sa sultanul şi vlzlrul amlnaseră plata birului ţărU

timp de trei ani, a trimis "la Poartă poclon . . . lmpilratulul şi vlzlrulul şi altor turci mari,
blane de spinărl de soboli". Dar, adaogă cronkarul, podonul n-a fost de nici un folos, fiindcă a

..rămas obiceiul dl' dă ţ ara balaramllc In toţi anii " 285. Evident că deşi turcii au continuat sl
pretindA, Incepind chiar cu anul 1638, asemenea daruri, la o valoare din ce In ce mal ridicată,

au trecut un numllr de ani pinii s-a Introdus In Moldova o dare noul!, pentru a f i acoperite ase·
menea cheltuieli.

După "sama" vtori vlstlerulul Luca, din 3 august 1 706, se luaseră, probabil pentru alte
cheltuleU, 9 15 ughi şi 6 potronlci din poclonul balramliculul 298, deci se introdusese o dare spe·

clală, pentru acoperirea acestei obligaţii.

Dimitrie Cantemir a făcut o reclama�ic la Poartă Impotriva lui Nicolae Mavrocordat

pentru ploconul bairamllculul, In care arăta că "au făcut multe nedreptăţi in ţară şi au luat
averea boierilor şi pentru poclonul balramllculul . . . şi I-au pl'opl t pentru slnc••7• In primăvara
anului 1711, Dimitrie Cantemir relnnoi reclamaţla Impotriva lui Nicolae Mavrocordat, că ar

fi luat in ţară balramllcuJIItl. Reclamaţia s-a dovedit Insii neadevărată. Axlntle Urlcarul relatează
că insuşi Dimitrie Cantemir nu a plătit balramllcul şi cu ocazia numirii a doua oarA a lui Nicolae

Mavrocordat turcii I-au cerut suma neplătltă de lnalntaşul său, care se ridica la 50 pungi de
bani2111• Nicolae Mavroeordat ar fi arătat lnsă nu va putea plăti acel bani, fiindcă el, In cele

nouă luni de domnle, cit a domnit prima dată, se străduise să lndepllnească toate poruncile
dind şi balramllcul, "şi toate cite se dau din ţară şi au rămas plin de datorii, ce den ţară n-au
apucat să la cit au dat, domnlnd numai nouă luni". Din porunca sultanului, lnsă, a fost pus
"la popreală" plnll. ce avea să dea ban naoo .

Din 15 1ulle 1714 s-a pllstrat o mărturie a membrilor sfatului domnesc din care se constată
că Nicolae Mavrocordat tmprumutase din ţară mai multe sume de bani pentru plata birului
şi a balramllculul. Pentru aceasta luase şi de la Iordache Ruset, biv vei vornlc, suma de 10 000 de

lei. Boierii au recunoscut cA domnul a dat banii la Poart4 şl lşl luau angajamentul ca să fie resti·
tuiţl lui Iordache Ruset, "nefiind dator domnul să-I dea, fiind datoria ţăr11"801•

3. L I PSA BANILOR
Din scrisoarea cu data de 11 ianuarie 1636, adresată ţăranilor din ţinutul Hotln, pentru

plata haraeiulul, prin care Vasile Lupu le cerea să contribuie c u cite doi zloţi de fiecare "nume",
se aminteşte eli. se plătea şi mal Inainte, .,/ipsele banilor" . . . "Numai cine v a da zloţi bAtuţl să
nu dea llpsele, aşijderea cine va da potronlc de argint, sll dea cite un ban leşescu, pentru cAci
să lasă cu scăderea acolo la haznaua lmpărătească"302 .
2M Ibidem , p . 180 - 1 8 1 .
2 85 1 . Neculce, op. cit., p . 17.
296 "Economia Naţională", nr. 4 (1902), p . 237.
291 Axintie Uricarul, op. cit., p. 84 .
298 Ibidem, p. 83 - 8 4 .
2tt1 Ibidem , p. 9 1 .
300

Ibidem, p. 92.
Iorga, Studii şi documente, vol . V I, p. 417
Arh. St. Buc., Episcopia de Roman, IV/58.

801 N.
302

-
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Turcii cind primeau trlbutul socoteau şi valoarea de schimb a monedelor In circulaţie,
obişnuit sub cea realii şi totdeauna trebuia să li se pliitcascA in plus. Prin o asemenea operaţie
ei ridi c au intenţionat suma trlbutului. Acest adaus domnii Il aruncau tot pe contrlbuablJU
sub numele de .. llpsele banilor".
4. SA TARELE

Ion :s-eculcc ne lnformează dl Anlioh Cantemir, In domnia a doua ( 1705 - 1707) şl-a luat
vlstlernlc p e Ilie Cantacmdno şi a scos ..nevoi pc ţară", fiindcă avea .. datorU la Ţarigrad".
Gindind că s-a plăti, scoase orlnduelc multe şi satarcle" 303.
Satarele, satara (cuvint turc) arc alei sensul de dare exceptlon aJ.ă804, adică nu o dare
anuctl ă sau spedală, el o contribuţie noul!. Grigorc l i l\latcl Ghica făcea cui\oscut.la 15 februarie,
1736 că slujitor!l joi miri, ,.roşii de ta steagul cel mare agcscu ", care avuseserA tai' 19unl şi arme,
c a •. nişte slujitori aleşi . . . cu tot felul de biruri fost-au stropşit!, atlta că au rămas .foarte
slrl catl, mal mult dln pricina zapciilor ce -l avea, nefiind vrednici a-l chlvernlsl şl a-1 apăra,
1ost-au <'ălcatl de obşte�. De aceea el 1-a scutit de •. patru dvcrturi", de hirtii, fu m ilrit , de satarale,
de m,uri. şl alteJe30il ,

5. BAr-U l S TEAG UL UI

Sub denumirea d e banii steagului trebuie să se inţeleagă o dare excepţionalil prin care s-a
u rmărit acoperirea unei părţi din cheltuielile fllcute la Constantinopol de domni pentru obţinerea
tronuluJ3D8, precum şi cu Instalarea in Moldova. Din acest punct de vedere darea poate fi con
fundată cu mu�arcruJ3D7 • Nu se poate şti cind s-a introdus. Pentru prima oară este menţionată
rn Iulie 1632 sub denumirea de darea sceptrului308, care trebuia phltltă de locuitorii neprlvlleglat l
sau nescutlţl, .. cind va ven i lntăi domnul " de la Poar l il . Suma se ridica la doi ughl de persoană308 .
Fiind o dare cu totul ocazională ar fi explica bil de ce nu este amintită In documentele
interne c u caracter fis cal plnă la Inceputul secolului al XV I I-lea. S-ar pArca că Ia Inceput suma
a fost mal redusă. In anu l 1693, I a preluarea tronului, Constantin Duca a pus ,.atunce pe rnazlll
şi pe ţarii banii steagului, grei bani " a1o. ŞI datorltil acestei dări se semnalează că o parte din
ţărani fugeau din sate, dar slujitorii fiscului căutau sll. l a de l a alţtl sumele pe care trebuise să
le plătrască fugar((311 ,

Suma de Incasat pentru .. bani! steagulu i " se fixa de ciltre vistierie, adică de domni şi
de consilierii săi şi apoi se repartiza pe unităţile administrative şi pe categorii sociale. Lui Nicolae
Mavrocordat, Ia Inceputul primei domnii ( 1709- 17 10), I-au fost reclamaţl Sturza fost vornlc
şi llle Catarglu fost spătar, de către mazlli, eli atunci ,.cind au pus banii steagului, I-ar fi IncArcat
pe unii cu năpaste" 311, Chiar şi boierii se sperlaseră de Nicolae Mavrocordat din cauza banilor
steaguluf313. l'iumai dupil nouă J u n i de domnle a lui Nicolae Mavrocordat a urmat Dimitrie
Cantemir care Imediat "au scos pe ţară douA civerturi banii steagului, şi de cum era soma la
Nlcolal vodA, au mal scAzut pe ţară la un clvert cite trei mii de galbeni• 314. Aşadar, Dimitr ie
Cantemir a redus din toată suma Impusi!. de Nicolae 1\lavrocordat 6 000 de galbeni şl a eşalonat-o
In două rate sau sferturi, Insii la cit se ridica nu putem şti.
Cu cit domnii se schlmbau mai des, locuitorii trebuiau să plăteascil această dare In acelaşi
ritm. Dar, fiindcă datoriile contra ctate de domni la Constantinopol şi cheltuielile făcute cu luarea
tronului nu se puteau acoperi numai din .. bani! steagului, obişnuit, se mal lntroduceau şi alte
dliri8 15• Despre Instalarea ca domn In Moldova, a doua o arii, a lui Grigore Ghlca ( 1735 - 1711)
�03 Ion Neculce, op. cit., p. 178.
'01 A. Scrlban, op. cit., p. 1 156.
�00 N. Iorga, op. cit., p. 434 - 435.
aoe Melchlsedec, Cronica l/uşi/or, p. 79.
3°7 C. Calrnuschi, op. cit., p. 137.
aoe Bibl. Acad., CCXXXV 1 1/2.

3011 Ibidem . ·

3 10
3 11
312
3 13
3 14
ns

1. Ncculce, op. cit., p. 1 1 9.
N. Iorga, op. cit., voi. V I, p. 39.
1 . Neculce, op. cit., p. 195 - 196.
I bidem , p. 1 96 .
Ibidem, p. 206.
Ibidem, p. 304.
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se relatea7.ă că după cc a "aşczat boierii le şi s-au mal curăţat calaballcurllc, au scos banii stea
gului grei bani pe toatd ţoraw, oli!turl dt• alte ftdiljdl" n• . Pentru Incasarea acestor bani a numit
boieri pe care ..I-au pornit pc la ţinuturi zi Intii a lui ghenarte, cu mare slrgulală şi grabă de
bani. ŞI bine n-au trecut Rhl'narle să lstoveasrA 7.1otaşll banii steagului, au şi păzit In luna lui
februarie de au scos şi vAcărlt, cite un leu de cal şi cite un zlot de vită, Iar cu mare grab ii w 1 17 •
După cum rclatea7.A un 17.vod contemporan, ..strlnj!erl.'a banilor stragulul" de Grlgore Gblca,
InceputA la 1 Ianuarie 17:16, era aproape terminată In 16 aprilie, după !'are a Introdus alte
dlirl318• La 7 lanunrll' 1737, acelaşi domn a dat voll' I'J!umenulul de la mănăstirea Bogdana ca
unde ar afla oamenii mAnAstirii plrcaţl .,de la banii steagului Incoace, să albii a-1 lua la urmA
cu tot ce ar ave şi sil-şl dea toate rămăşiţele ce ar fi rdmas In nl'volle ce au Ieşit de la banii stea
gului pilr acuw 8 1' .
Constantin Mavrocordat (1 octombrie 1 7<1 1), dupil ce a numit boierii de divan, .. au scos
banii steaAulul pe ţară, dl.' tot omul cite 105 para li.'" 320• Dupii eum relatează Izvoarele eontempo
rane, banii sti'BI!nlul sc plăteau de ţ ărani, preoţi, ma7.11l şi poate chiar de boieri. Evident Ind că
gPeul Il duceau tot masele exploatate . Anumite avantaje sa•• rl'ducerl acordate de către unii
domni la plata acestor dllrl n-au uşurat prl'a mult situaţia 1 :lranilor, care şi din l'auza aceasta
erau ncvolll sd fui!A din sate.
DAREA PE LOC U IN ŢE

Incepind cu a doua jumAtate a secolului al XV 1-lca, domnii Moldovei fiind mereu In
căutarea altor sursc de venituri, au Introdus dări noi dind naştere unei flscalltăţl brutale şi lipsite
de orice scrupul. Pl.'ntru Incasarea lor, s-au folosit metode barbare. Din cauza lnmulţirU şi ridi
cării cuantumulul dărllor, starea materială a ţ ăranilor s-a lnrăutătlt continuu.
Numeroasele obligaţii bănrştl ale Moldovei şi Munteniei faţă de Poartă ca şi a cheltuie
lilor pe care locuitorii tArilor noastre au fost obllgall să le suporte pentru aprovizionarea garnl
zoanelor turcl.'ştl Instalate tn apropierea hotarelor de răsărit şi nord ale Moldovei, au dus la
ridicarea numărului şi cuantumului dlirllor In bani şi In natură (cereale, vite, miere, unt, furaje
pentru cal ş.a.). Ca asemenea contribuţii sA poatll fi pl.'rccpulc de la o populaţie sArăcită domnU
foloseau măsuri draconlce. De exemplu domnitorul Gheorghe Dut'a denumit de cronicari "rău
şi cumplit şi plin de toate răotatea�, pentru comportarea avută rată de locuitorii obligaţi s!l.
plătească dAri, obişnuia să-I tortureze pe cel care nu-şi puteau plăti dările exorbltante la care
erau Impuşi. Ca să scape de Inchisoare şi de maltratărlle la care erau Pxpuşl, mulţi dintre lo
cuitori, cum relatează un cronicar, .,se duceau Incotro puteau . . . lăslndu-şl toate In peire,
şi case şi bucate şi femel şi ropll". Diirilc. noi, Introdu-se de unii domnitori, au fost denumite
de cronicarul Ion Neculce .,rPie şi spurcate". Locuitorii, In spcdal ţ ăranii şi tlrgoveţll, care
nu-şi puteau pluti dările, Ingrozit! de tratamentul la care se expuneau - cum scrie acelaşi
cronicar - "se ascundeau prin păduri ca fiarele sălbatlcew.
După criteriile dominante de lmpuncre din evul mediu, spre sfirşllul set·olulul al XV I-lea
sau Inceputul celui următor constatăm In !\foldova existenţa unei dări fixe pe clădiri,
Impunerea neţlnlnd seama de valoarea locntlvă a Imobilelor. Din secolul al X V I I I-lea a
existat tendinţa de a se Impune spatiul locativ, tot la sume fixe. Prima dare la care nu
fost Impusc Imobilele locuite s-a numit ug (galben) de casă ; zloti de casă şi 1 n sflrşlt fu mărit.
ln documente, darea ne este Indicată şi prin l.'xpresla "acel us ce se la pentru casă ce să
cheamă pentru fum".
Această dare este menţ ionată pentru prima oară la 30 aprilie 1 6 183n .
Comparind trei document!.'. primul de la Petru Şchiopul, din 9 februarie 1591 1n, al
dollea din 5 Ianuarie 1600 de la Ieremia Movilă, In carp este amintită o dare de .. doi zloţi "321
şi ultimul de la Miron Barnovschi, din 12 marUl.' 1627, In care se menţionează că exista - o
dare "de doi 1.loţl de casă" 324, am Inclina sA credem că darea a fost Introdusă In timpul
3 11 Ibidem ,
31 7
au
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3� 0

3�1
3Z2

aza
aa•

:n

-

p. 336.
Ibidem .
Ibidem, p. 1 95 - 1 96.
Arh. St. Buc. , M-rea Bogdana, XL 1/15.
I. Neculce, op. cit., p. 382, şi 383.
D. I.R. A . , sec. XV I I, Voi. IV, nr. 328.
Ibidem, sec. XV I, voi. IV, nr. 4 .
Ibidem, n r . 342.
Arh. St. Buc., M-rea Sf. Sava, XX I/1.
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uneia din domniile lui Petru ŞcbJopul (1574 - 1579), ( 1582 - 1 5 !l l), men�lnutA de Ieremia
Movilă (1595 - 1606) şi de domnii care i-au urmat. ln timpul domniei lui Vasile Lupu
( 1634 - 1653) s-a numit .. zloţi de casA" sau .. z loţi pentr u casAM 825• S-ar părea, cA pinA Ia mij
loc ul secolului al XV I I -lea suma plAUta pentru Imobilele de locuit n-a fost mai mare de doi zloţi.
NI se pare Interesant faptul ci In ti mpu l domniilor lui Gheorghe Şt efan ( 1653 - 1658)
şi Gheorghe GhJca ( 1 658 - 1659), darea nu mai e ste mentionati In docu mentele cu caracter
.llscal. Poate a fost desrJinţată d e aceşti domni pe ntru ca sll-şl atragA slmpntla locuitorilor neprl·
vlleglaţl, sllrAclţl de numeroasele dări percepu te In timpul do mni ei lui V asile Lupu. Ion Necu lce
ne InformeazA ci : Şt efinlţA Lupu ( 165 9 - 1661) a v oi t "să scoatA fumArlt pe ţarA, cite şase
orţl de casă, şi In ain te v reme erau obicelu de se da numai un Ieu pe casAM. Cronicarul arati
eli dregătorii Iorda che şi Toma Cantacuzino s-au opus şi "n u -l 14sa sA scoată mai m ult d ectt
"'
un Ieu şl-i dzlcea să nu f acă oblcrl nou, că n u -l bine. Jar Ştefi!.nlţA VodA tndatii.,. s-au mlnlat ş1
au scos hangerl ul şi s-au rl'pedzit să de lntr-nşll şi el au fugit din casă afarăM �11': .
Darea numitA şi .,galbrnl de casă " a continuat sA fie perceputA de (·ătre domnitorii urmA·
torl. In cronica atr ibu i tă lui Ni colae Costin s·au consemnat următoarele despre aceastA dare :
..au mai Ieşit şi alt oblcclu nou, anu m e fumAritul, tot Intr-acesta an ( 1705), I arna cite doi orţl
de casă şi de grajdu sau de poiată, iar doi orţl, In ti rgu In Eşi . Eară la ţarA au datu oamenii
fu m l!ritu cite un 7lot de casA". Ironic acelaşi cro nicar adau g ă :
"A!'('Stc ob i ceiuri bu n e s-au izvodit In zilele lui Antloh Vodă (Cantemir) de I-au rAmaa
pomanăM 3 �'. I nov aţia a con sta t In extinderea dâril şi pentru grajduri şi "poleţi M 328 •
De la I n ce put ul secolului al XV I I I-lea Incep să se acorde scutlri de "galbeni de casA sau
de fumărlt " 321, dar din ti mpul celei dE' a doua domnle a lui Mihail Ra cov iţli ( 1707 - 1709)
darea s-a nu mit invariabil "fumărit" 380• Tot Mihail RacovlţA a h otilrlt ca darea pe l o cuinţe

să fie proporţlonaiA cu n u mArul coşu rllor , care indicau num ărul camerelor de lo cui t. EI a mal
venit şi cu o al t ă inovaţie şi anu me fixarea dArii la o sumA exagerat de mare şi anu me
"cite doi ughl" ( gal be ni) de fleC'aTI' coş. VA zind
aceasta fttlrllloşll pAminteni - cum scrie
croni carul - mulţi şi-au stri cat <"ăscloarele de Ie·au risipi t din temelie, alţii rislpeau hor·
nu ri ie (coşurlle) de pe cAscloare ; cll.cl cite h ornurl avea omul la casa lui, de tot ho rnul (trebuia
sll p fi! t (' a sc ă) cite doi ughl, şi m Acar c.l:l era I arn a , earil bi eţi i oameni şi babele şi alte sdrAclme
pu stiau casele şi fugeau In lume plingind cu lacrimi şi su spinlnd, cii altă cAscloară nu plAtea
(nu v alora) nici doi orţi331 • S-ar pu tea totuşi su sţine că Mihai l Racovllă a Incercat o
i mp unere d u p a v aloarea locativA. Evident că o casll cu m al multe coşuri avea m al multe
camcrr, sau un spaţiu loculbll mal extins decit al unei lo cu inţe cu o singură IncApere. Totuşi
trebuie subl i n i a t că Impunerea a fost extrem de exageratli. depăşind posibilităţile de platA
ale lmpozabi lllor şi valoarPa locuinţelor , caz nPoblşnult In politica fiscală a vremurilor.
Fumibltul este m('nţlonal pentru ultima oară In timpul celei de a doua domnii a lui G rigo re
Il Mal<'i Ghlca ( 1 7:l5 - 1 741)332 .
Pe cate"orll sociale fumăritul se plăt ea de către ve cinii boiereşti şi mănăstlreştl, de lo
cui torii aşezaţi In slobozi!. după tre cerea termenului dr scutire, de prPoţi şi diaconi, dacA
nu aveau scutlrl speciali'. de locuitorii oraşelor, de slujitorii militari dat·ă nu fuseserA scutiţi
şi chiar de posluşnici.
Boierii şi m embri i clerului inalt nu plăteau fu mări t .
Slujitorii visteriei, care perct'peau fumărltul In documente sint indicaţi cu expresia :
"eri care vor lua ughi pent r u casă " 838•
Contemporanii recunosc că fumărltul a f ost o dare foarte grea şi In loc ca au torităţile
să lncu raj eze constru irea dr locuinţe mal spaţioase, Impunerea locuitorilor la "fumărlt" a du s
chiar la dlstrugf'rea un('I părţi a fondului locativ existent. Darea fumăritulul ne oferA Inci
u n rxemplu de exploatare şi lipsă de grijA din partea statului feudal pentru asigUrarea
cond i ţ i ilor n ormale de v i � t ă ale locuito rilor.
lncasarra fnmlirltului se fl!cea şi pr in arendare .

82i

Doc . dln 7 aprlllc 1635 In fondul Muzeului Municipal din Suceava.
32 6 Ion Neculce, op. cit., p. 26.

327 M. K ogAlni ceanu, op. cit., v oi. I I I , p. 52.
828 Coteţ pentru păsări.
821 M elchisedec, Cronica Romanului ], p. 321.
33° Teodor B ălan , op. cit., p. 144 - 145 ; N. Iorga, Studii şi documente,

831 M.

Kogălniceanu, op. cit., v oi . I l , p. 57.
382 N. Iorga, op. cit . , p. 1 08.
asa Blbl. A cad . D XC I/26.
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Arendaşll avansau visteriei suma oferiti! la Uclt:J\Ie Iar el lncasau cit puteau, evident
el mal mult decit pl:ltlseril. Cel care a Introdus arendarca fumdrltulul a fost tot Mihail Raco
vlţil. Cronicarul scotind In evldenţii nenorocirile aduse de această dare, In speci a l populaţiei
drace, a consemnat că şi "cel care au cumpărat (arendat) acel fumărlt, Il s-au stins la multi
casele", fiindcA au Imprumutat bani de la cămătar! turci, ca să pllltească arenda, dar nu au putut
Incasa cit au pli1Ut33'.
Milsura luati de Mihail Racovi\A de a ridica atit de mult valoarea fumiritulul a fost
consideratA ca o măsurii extrem de abuzivi şi nu poate fi admlsil scuza unul cronicar care a
1u1ţlnut el, "nevoia schlmbil legea• 3 35, mal ales cil acest domn lşl făcuse obiceiul de a Impru
muta bani pe care nu-l mal restituia, Iar stolnlcll sili din "jaful tirgului ţineau cuhnea• (bucil
tilrla) domneascău1 •

IMP 6 TS PERSONNELS DE LA POPULAT ION DE MOLDAV IE ET LES
IMP()TS EN AR GENT POUR LES TURCS D E S LA FONDATION D E L' ETAT
ET JUS QU'A LA R E FORME DE CONSTANT IN MAVHOCORDAT 1359 - 174 1

LES

R � s u m �
Au Moyen Age les lmpOts ont cu des noms divers e t ont et� Jl�s a l 'organisatlon de
l'Etat. Du grand nombre d'lmpOts lntrodults et recouvr�s au Moyen Age les plus anclens
ont H� l'lmpot personnel (capiialia ) et la posada. L'lmpOt recouver� pour le tribut
a'appelalt l'lmpOt Imperial, hors l'lmpM princler recouvre par le prlnce. Cet lmpllt s'appelalt
aussf le grand lmpOt Imperial ou bir, da}de ou posada a t!te au debut l ' obllga
tlon d'une categorie d'habltants de construire des fortillcations pour ou autour de cen
tres urbalnes, transform� ensulte en contrlbutlon pecunlalre pour l'entretlen des garnlsons,
des cltes ou d'autres polnts fortlflcs.
La jold a et� la contrlbutlon destln�e a l'armce p:�ur son entretiens et son equlpement.
50 aspres a �U u n lmpot d'exceptlon lntrodult vers la fin du XVJe siecle.
L'lrnpOt en zloty, du�als, lei, lhalers a en le mame caractere que celui de 50 aspres et on
'
l'a lntroduit au debut du X V Il• siecle.
Mucarer a Cte grand el pcllt el on le p:�yait aux Turcs a l'occasion des ccrcmonies de
renouvellement d•.I regne.
Bairamllc etalt la somme payee annuellement par les prlnces au sultan ct a ses dlgni
talres a l 'occasion de la fete du bairam.
Le manque d' argenl ctalt une somme d'argent versee dans la trcsorerie de l'Etat Turc
pour recouvrlr la rCductlon de la valcur des monnaies caracteristlques au palcment du tribut.
L'argenl du drapeau a H� le nom de i 'impOt rccouvre d�s h::thitats par lequel on compensait
·
lea d�penses faites par les prlnces 1!. Constantlnople pour obtenir le trone.
L 'lmpOt pour les habltatlons s'appclalt fumăril.

aac

M. Kogillnlceanu, op. cit., voi. I l, p. 57.
135 Ibidem , voi. I I I , p. 141 - 142.
118 Ion Neculce, op. cit., p. 181.
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PE MARGINEA UNEI nUAŢII INCERTE : MARIA MOVILA FI ICA LUI PETRU RAREŞ•
ŞTEFAN S; GOROVE I
lnscăunarca lui

lNemia Movilă I n

15931,

Intr-un moment de

periculoasă

Incordare a

lui Si gism u n d Bathory, apogeul, Iar otomanll se pregăteau să transforme principatul In paşall,c
t•onslitulc un I.'VIenml'nt important nu numai prin lmpllcaUile sale de natură polltlcă3, Pentru
prima dată - In lhnitelcdoc umen tclor azi c u noscut e - unul moldovean 1 se va recu noaşte domnia
ereditară, Intii ·printr-o diplomă emisă de regl'k Sl gls m und al I I I-lea la Poloniei la 25 martie
15974, şi a poi printr-una din dauzele tratatului turco·polon din 4 august 15985• ln felul acesta,
c hi ar dar!!, prin fort a lmprejurlirllor, pr!'vederlle tratatelor au rlimas literă moartli, Movlleştll
trebuir socotiti a doua mare familie d o m nlt o a n• a Moldovei, cu drepturi ereditare recunoscute
şi pe plan internat ional.
Acordarea privill.'gillor de .,d o rn ni 11• veclnlră " - dupli expresia lui Miron Costln8 - casei
lui Ieremia vodă a răţp n n s , fi rt•ştc, unei n ('vo l politice a momentului :dorinţa adversarilor LI
gii Sfinte dl' a av e a in l\l o ldo v a un aliat fldt'l şi, mal mal ales, sigur de stabilitatea sa şi a
urmaşilor săi. Ct•ra ct' era, i n să , necesar p en tru politica hatmanulul Zamoyskl nu constituia
un argu ment sufldt'nt şi tn ochii vlltorilor supuşi al lui Ieremia Movilă ; de aceea, Zamoyskl
situa!iei politice In acest colt al Europel2, cind Influenta lmperlalllor părea să atingă, prin mina

insuşi 1-a prt'zentat, In proclamatia sa din august 1595, scoţlnd In evidenţA amănuntul care
putea să clntllrească mal greu : Ieremia era "boier de neam moldovean ( . . . ), singe din slnge"7,
sau, cum pPecizează un raport francez din anul următor, "din singele vechilor volevozi"8• S e
amintea, I n felul acesta, printr-o aluzie transparentA

la

u n fapt care era, atunci, probabil foarte

• într-o primli form:l, acest articol a făcut obiectul u nei comunicări, prezentată I n
,edinţa d i n 23 februarie 1977 a Comisiei d e Heraldlcă, Genealogie ş i Sigilografle d e pe
llngă Institu t u l de Istorie "N. I o rJl a" din Bu cu r eşti.
1 Cf. Itinerariul publicat de 1. Corfus, Jurnalul t xpt di( ici pohnr î n Moldov 1, In "Revista

Arhivelor", 2/1 970, pp. 525 - 546 şi reluat In Cdlători strdini despre Jdrile române, voi.
I II,
Bucu reşti, 1971, pp. 643 - 653.
z Cf. D. Clurca, Relaţiile externe ale Moldovei ln secolul al X V I-lea, In "Anuarul Insti
tutului de Istorie şi Arheologie "A. D. Xcnopol", Iaşi, X, 1 973, pp. 45 - 46.
a D. Clurea, Despre Ierem ia Movi/d şi situatia palit ied a Moldooei la sf1rşitul sec. XV 1
JÎ inceputul sec. XiV 1 1, In " Studii şi cercetări ştiinţifice", Istorie, Iaşi, 2/V I II, 1 957, pp. 323- 335.

4

A. Paplu llarlan, Tesauru de monumente istorice, I I , Bucureşti, 1863, pp. 146 - 1 47.
Mehmet A. Mustata, Documente turceşti pri11ind istoria Rom4niei, I, Bucureşti, 1976,
pp. 142 - 1 43 ; I n articolul nostru, O ldmurire : domnia ereditard a familiei Mo11ild, In "Revista
5

de istorie", 7/28, 1975, pp. 1 092 - 1 093, am socotit cA acest tratat din anul Hegirel 1 007 (4
august 1598 - 23 iulie 1599) ar fi din 1599, aşa cum se Indică Intr-un raport olandez din 1613.
ln realitate, tratatul a fost Incheiat chiar In prima zi a anului Heglrel 1 007, adică la 4 august
1598 ; cf. şi complctărlle pe care le-am adus In tomul XV, 1 978, al "Anuarului Institutului de
istorie şi Arheologie "A. D . Xenopol".

• Miron Costln, Opere, Bucureşti, 1958, p. 52.
7 Hurmuzakl - Iorga Documente, X I I , p. 99 : "qul est sanguis de sangulne".
8 Ibidem, p. 237 : "se disant du aang des antlena vayvodes".
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2

cunoscut, lndrltulrca pretenţiei lui l�r e mla Movilă la tronul Moldovei, ca urmaş al vechilor
domnitori. In adevil.r, formulele menţionate lngădule concluzia că originea acestei pretenţii
trebuie căulatil In as cendent a pe linie feminină a Movlleştllor, dar nu mal sus decit mama fra
tilor I er emia şi Simion, Intrucit verii primari al acestora nu au avut niciodată pretenţii domneştl
Şi atunci, a apărut Intrebarea : cine a fost Maria, soţia marelui logoJdt lon Mor>ild şi mama celor
do i fraţi rJOieuozi ? Nu vom relua, alei, Intreaga discutie a problemei, pe larg analizată Intr-un
s tudiu apărut acum clţlva ani şi datorat lscusltulul genealog al Moldovei medievale, 1. C. Ml
clescu-Prăjescu ( 1892 - 1972)'. In acest studiu, sint lnfAUşate toate Ipotezele şl confuziile nl.s
cute de-a lungul anilor tn jurul acestei probleme, ajunglndu-se la concluzia că trebuie reţlnutll.
versiunea Ma,.ia Mooild, fiic(J a /ui P etru Rareş. In afara argumentelor de logică, In sprijinul
acestei conclu zii au fost ad usi' două documente, din 16 10 şl 16 16, peeare le:, vom menţiona şi
nol. In plus, putem a d u ce, azi, cîteva elemente nol, pentru a continua demon�traţia In sensul
Inceput de l . C. 1\llclescu-Prăj cscu.
•

lui S. Okolski, Orbis Po/omls, Upllrilă In 164 1 . Se spune, acolo, că Ioan Movilă, tatăl fraţilor

Discutia In j ur u l originii Mariei Movilă porneşte de la interpretarea Informaţiilor din cartea

domnitori, "dştlgase In Ungaria atlta glorie numelui său tn conducerea războaielor şi se ridicase
atlta In dragostea şi sti ma famlllei HunladeşUior10, Incit aceŞtia I-au oferit ca soţle pe fiica D es 
potului [ut filiam De!potii in coniugem ipse obtu/erit]. Acest ( Ioan] a fost administratorul per
petuu al In tregii Moldove sub Alexandru, principele Moldovei [Lilpuşneanu),a cdrui sofit era tot
dintre Despo(i [cui etiam ex Despotiis coniunx fuerat) "11 •
Interpretarea ,care s�a d a t, In general, acestui fragment e cii soţia lui Ioan Movilă Şi soţia
lui Alexandru L ăpuşneanu erau surori ; şl In istoriografia polona mal veche s-a socotit la fel11•
�DespoţU" lui Ok6lski ar fi, după unii, neamul despoţllor sirbi
aluzie evidentă la Ooamna
Elena-Ecalerina Brancovici, ultima soţle a lui Petru Rarcş
iar dupil alţii, lnsăşl famllla dom
nitoare a Moldovrl (Muşatlnii).
·

.

-

-

D emonstraţia comportă, astfel, dovii aspecte: pc de o parte, a dovedi că mama lui Jeremla
vod!! Movilă aparţinea dinastie! moldoveneşti - şl, In acest caz, ca nu putea fi decit o fUcă a
lui Petru Rareş. căci nici un alt prloclpe moldovean anterior nu o avut o fiică Maria .care sil
lndepUnească toate condiţiile p e ntru a Il fost sotia lui Ioan Movilă (fiica omonimii a lui Bogdan
al I l l lea murise inainte de t518) ; pe de altă parte, a dovedi că Petru Rareş a avut, tn adevilr,
o fiică Maria, care si! se fi putut căsători In jurul anului 1550.
Acest ultim punl't lşl capătă rezolvarea relativ simplu, prin analiza unor pomelnlce cu
nu mele membrilor familiei lui Petru Rareş. Astrel tntr·un pomelnic din altarul mănllstlrll Pro
bota
ctitoria lui Petru Rareş, din anul 1530 - sint trecute, fără nici o precizare �enealogică,
M ari a ş i Ana13 ; In biserica Sf. Paraschiva dln Tg. Frumos, un pomelnic, pictat Intre 1542 şl
1546, conţ.i ne aceste nume ale coplilor lui Rarcş : lliaş, Ştefan, Constantin, Roxanda şi Maria 14 ;
In fine, In pl)mclnlcul mănăstirii Bistriţa, Ştefan vodă Rareş a Inscris, In vremea domnle! lui
-

-

e 1. Miclescu - Prăjescu, New Dala Regarding the lnsta/lation of Movild Princes, In. "The
Slavonlc and East European Revlew", voi. XL IX, 1971, pp. 214 - 234 ; versiunea românească
a acestu i studiu ln : I. Mlclescu - Prăjescu, Studii genealogice (In pregătire).
10 Menţionarea acestora, pentru o vreme cind se stinseseră de mult, e, fără lndoială, o
confuzie (v. şi N. Iorga "Doamna lui Ierem ia vodd", ln A. R.M.S. J., s. I l , t. XXXII, 1 9 10, p. 2),
fie din neştiinţă, fie din aceeaşi megalomanie care Il va Introduce şi pe Muclus Scaevola Intre
strămoşii Movlleştilor. Ea poate fi Interpretată
dacă are vreun fond istoric - in sensul văzut
şi de N. Iorga (op. cit.), anume că Ioan Movilă "lntovărăşlse ( ... ) pe Alexandru Lăpuşneanu
In campania din Ungaria"".
11 .A . Paplu llarlan, op. cit., p. 145.
12 O tto Forst, Przyczynek do najdawniejszej genealogii Mohylow, extras dln "1\Ueslecznlk
heraldyczny", 19 1 2 ; recenzia lui P.P. Panaitescu, In "Revista Istorică", 7 - 9j X, 1 924, pp.
231 -232.
13 · � . Iorga, Inscriptii din b is eric i le Romdnei, 1, 1905, p. 57.
14 G. Balş, Bisericile şi mdnd:ltirile moldoveneşti din veacul al X V 1 /ea, Bucu.reşti,t928 ,
p. 80 - corectat de D amian P. Bodgan, Pom eln icul mdnd:ltirii Bistrita, Bucureşti, 1941, p.
2 1 , n. 2.
·

,

-

-
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(155 1 -. 1 552), numele acestor fraţi al sAI : Constantin, Roxanda, Bogdan, Maria şi Ana15• Ace ste
două fiice, M aria şl Ana, sint menţionate ca un grup separat atit faţă de copiii pe care Petru
Rareş 1-a avut din căsătoria cu M aria (moartă In 1529 şi IngropatA la Putna), cit şi fată de cel

rezulta t i din căsătoria ( 1530) cu Elena-Ecaterlna Brancovlcl, alături de care nu sint nJclodatA
lnfătlşate In tablourile votlve din ctltorlile lui Rareş. De alei concluzia - logică, deşi, deocam
dată, nedocumentatli - că Maria şi Ana erau fllct>le lui Petru vodă Rareş dintr-o primA căsă
torie a sa, anterioară al"clela cu Maria ( + 1 529)18 •
Cit priveşte primul aspect (apartenenta M ariei Movilă la vechea dinastie a Moldovei),
lată ce argumente - de la cele mai generale spre cele mal speciale - există pinii acum.

1. In tabloul votlv din ctitoria familiei Movilă, mănăstirea Suceviţa (pictura dateazA
din ultimii ani ai secolului al X V 1-lca), Ieremia vodă este succedat de mama sa Maria, purtind
coroana princiară şi crucru de incoronare, ca membrii familiei domneşt117• Ar fi să credem că
lt'remla Movilă a uzurpat drepturi şi a lncălcat traditii doar pentru a măgull orgoliul mamei
sale . . Ori, el, carc "era om lntrrg la toate, nerăpitor, nemlndru, nevărsiltoriu _de singe, bllndu,
dumnădzărt>scu"18, I'X("Cp\ lonal de evlavios - r u m se vede din descrierea luptei de la Arenl,
cind Ştcfan Răzvan se apropia de Suceava, iar Ieremia vodll_. aflat la slujb!l dumlnlcală, "n-au
vrut să i nsii din beserccă păn nu s-au slivlrşlt sfinta slujb ll " 1 1 - unul din prindpii cei' mai de
plin respectuoşi faţă de t radiţlllt> ţării şi domnit'! (cum se Intrevede din toate scrisorile şi faptele
aale), nu şi-ar fi IngAduit să poruncească pictarea maml'l sale la Sucev iţa, eu coroană şi cruce
ca o fiică de domn, dacă ea tnsăşl nu ar fi avut aceastll calitate. Tot lncoronată, Maria Movilă
e infăţ işată şi intr-o miniaturA reprezentind familia lui Ieremia vodă In 1605.
2. Tot de la Ieremia Movilă provine o mărturie al cărei sens, general, e acelaşi . Intr-o

scrisoare din august 1 598, adresată unul diplomat polon, el scria despre obiceiurile rămase
"de la strămoşii noştri, dnmnii moldo11en i � (u pnodkow n.aszych, Hospodarow Moldawskich)zo.
E de cruut că aceleaşi calltătl morale l·ar fi Impiedicat pe Ieremia vodă să folosească această
expresie 21, dacă ea n-ar fi Ilustrat o realitate lndeobşte cunoscută atit celor dln jurul său, cit
şi destinatarului scrisorii .

3. Alte douli menţlunl, extrase din documl'ntele emise de fiii lui l ert>mia, mărturisesc
In acelaşi sens, aducind şi precizări genealoglce :
a) la 3 aprilie 1610, Constantin vodA Movlli. numeşte pe Petru Rareş "străbrmicul dom
niei mcle"22 ;
li) la 8 iulie 1 6 1 6. Alexand ru vodă Movjlă numeş t e pe Ştefan cel :\Iare cu formula

.strămoşul domniei mele"23.

15 Damian P. Bogdan, op. cit., p. 87, In subsol ; cf. şi p. 30.
Ştefan S. fiorovel, Note istorice şi genealogice cu priuire la urmaşii lui Ştefan cel Mare.
I n "Studii şi materiale de istorie medie", V l l l, 1975, p. 196.
17 Prima observaţie apartine colegei noastre din Comisia de Heraldică, Genealogie şi
Sigilografle, prof. Carmen Ghlca, Iar a dou a - regretatel Corina Nlcolescu.
18 Miron Costln, Opere, p. 64.
-It Ibidem, p. 46 şi 64.
n

20 P . P. Panaltescu, Documente pri11itoare la istoria lui Mihai Viteazul, Bucureşti, 1 936,
pp. 53 şi 55.
2 1 Din 1598, Ieremia Movilă adaugă titlului sAu calificativul dziedziczny (ereditar)
cf. H urmuzakl - Bo gdan, Documente, Supliment I l , 1, p. 468.
22 D. J . R. , 2JXV I I , p. 287 ; menţionat şi de D. Ciurea, Despre Ierem i a Movilă; .. , P·
324, n. 3.
:.a D. l. R. , 2/XV I, pp. 3 6 - 37, cu data (1553 - 1 56 1, 1564- 156 7), corectată de I.Micles•
cu - Prăjescu, op. cit., p. 232. (După predarea acestui text, In februarie 1 978, cercetările Intre
prinse In arhive In vederea lntocmirll Catalogulul de documente din perioada 1527 - 1625 au
scos la IvealA u n act care pune sub semnul IntrebArii emendarea propusă de 1. Miclesc u - PrA
j eseu ; anume, este un act din 8 mal 1 617, prin care Radu Mlhnca lntărcşte fraţilor Năvrăpescu
părţi din Bourenl, cumpărate de bunicul lor Ion Năvrăpeseu, cu lspisoc de la Alexandru voievod
(Arh . St. Iaşi, CCC X I , f. 129 v.). D etaliile reproduse din aeest din urmă ispisoe- numele vtn
zătorllor şi preţurile - sint Identice cu acelea cuprinse In actul in discuţie, datat (in toate for
mele cunoscute : traducere In aceeaşi condlcă de la Arh. St. laşi, f. 1211 r. ; rezumat la Arb.
St. Bu eureştl, Documtn(e istorice, D XV/27, nr. 1; regest, ibidem, Documente moldoveneşti, X IX/37,
nr. 1) doar cu cifra miilor din văleat : 7 . . . . E mal greu de acceptat ca nepoţii să primească o
IntArire la un an dupA cumpărătura bun icului IQr. Totuşi, In lipsa originalelor, chiar aceste
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A reste două menţlunl, făcute In ImprejurAri care nu solicitau afirmarea expresA şi expli
citi!. a ascen dente! prlnciare şi !nscrise tn dol'uml'ntc d('stlnate unor particulari - deci, acte
ln care afirmarea unor pretenţU deşarte era şi o Inutilitate, şi un nonsens - constituie măr
turii demne de reţinut, cu atit mal mult cu cit nkl nu se contrazic Intre ele fi nici nu contrazic
m!!rturllle altor documente : ca Petru Rareş sA fie striJbunicul lui Constantin vodA Movlll, el
tr ebuia si ne lmn icui lui Iere m ia - flre,te, bu nicu l matern - şi atunci, urmind aceeaşi logicA.
urmeaz11 că mama lui Ieremia vodă t rehule s A fie fiica lui Petru Rareş.

4 . D ar , In nici unu l din documentele pinA azi cunoscutl•, tat41 Mariei MovilA nu e numit

(de alt fe l , nld mama sa n u e c u noscutA). Se poate deduce, de alei, l'ă Maria Movilă provenea
<IJntr-o fami l i e cu lotul neimportantA ? Pentru unele familii boler('Şti, Intr-un caz asemănAtor

s-ar putea Ince rca o dezlegare prin urmărirea proprlct:llllor pe care pe,rsoana necunoscuti le-ar
fi adus ca zestre sol u lui el. Dar, şi In această prlv l nl ă, Maria MovilA' pAr1'11 ,să fie o excep·
l le : nu se c u noştea, pinA acum, nici o p ropriet ate pe car e urmaşii el sA fi moştenit de la ea14 •

l'n singu r document am găsit, din care rezultă cd Mar ia MovilA a avut, totuşi, o zestre.
arătl n d şi orlglnl'a a cestei zestre. Documentul - nl'publicat, plnă acu m, In Intregime - da·
teazil din 19 iulie 163 115 şi l'ons('mneazil dania pe care Moise vodă Movilă (unul din fiii lui Simi
o n ) a făcu t -o unui cunoscut boier moldovean al vr('mli, Eustratie al treilra logo flJt. Danla cu·
prindea satul Feteştl şi ş apte fălci de vie ; se aratA că satul respectiv, aflat ..In ţănutul Hlrlău
l u l " , "supt Dealul lui VodiiM, fusese "dlrept domnesl'u , lr.preunnt cAtre oco lu l tirgului H lriAulul..,
pinii cJindu s-au dat r!lpousatel moaşei noastreM, adll'ă - aşa cum se precizase citeva rinduri
mal sus - �!!lupăneasel MAriei, glupAneasa răpousatulul Moghllel cel Bătrln, moşu-nostru,
ce-au fost logofăt mare, Iar glu pAnrasel blltrllne I-au fost dare de Ia alţi răpousaU domni,
ce-au fost In aint ea p Arintilor noştri " . Din celt şapte fălci de vie, trl'l - aflate In Dealul lui
Vodă - � l aril.şl au fost a moaşei noaf-tre, ce mal sus sil pom('n('aşte" ; re!('lalte patru fAlei le
moştenls e d(' la bunicul s.lu matern, Gavril HAra, tatlll Doamnei Marghlta MovilA (sotia lui
Simion vodă) şi ele se aOau "pre l lngll viile cele domneşti".
Inainte de a con tinua, trebuie sd pr('cbilm că Do•alul lui \'� d ă a fost, la Cotnari, Joc
domnes r ; pinii şi Ja 1755, contestlndu-se o stliplnlre boiereascA In acest loc - stApinire care,
de altminteri, tşl lntcmel a pr eten ţii l e pc un lsplsoc ..viclean• - se adu cea ca argument suprem
.. cum el Dealu l lui Vodă laste şi pinA acum domnesc"37•

ln terpre taren l'Dre se poal(' da acestui text e una slnJlurll : Maria Movllil primise satul
Feteştl d in ocolul Hlrl!lulul şi \·te In Dealul lui VodA - deci a mbl'lt' din proprietăţile domniei
- de la unul (sau unii) din voievozi! moldoveni din veacul X V 1. C:olitatea In care ea a primit
această danll' şi data (aproxi m a tivA ) trebuie clarlflcatl'. Neputind fi vorba de o donaţie fAcuti
,.pentru dreaptă şi credincioasA slujbA .. - cum se putea presupune, pe drept cuvint, In cazul
unul b ărbat - şi nici de confirmarea unei proprietăţi obţinute prin moştenire, cumpilrnre

apropieri, ca şi argumentele aduse de 1 . Miclescu - Prăjescu obligă la prudenţi!. D e aceea am

p ăstral textul neschimbat - In fond, necorectarea datei acelui document nu eliminA un
argu ment de mina ln tiia 1 - fllcind doar cuvenita semnalare In aceste rindur i . 3.V I. 1980).
!� U n caz Identic e al soţiei lui Ion Prăjescu (mijlocul veacului X V 1), al cărui urmaşi
sint nu miţi in do c ume nte rude ale Movileştllor ; această soţle e necunoscu t ă : va fi fost ea o
soră a �larlei MovilA ?
2 5 Arh . St . Bucureşti, Achlzl�ll, noi, CL/8 ; Catalogul documentelor moldooen�ti II,
nr. 682, p. 1 5 1 (rez. ) ; o copie la Institutul de Istorie din I as i .
!S V .
ş i D. C l u rea, Organizarea administratiolJ a statului feudal Moldooa (sec. X I V 
X V Il l), I n ,,Anuarul lnstltutulul d e Istorie ş l Arheologie", laşi, I I, 1 965, p. 228, c u trimitere
la documentul din 1 9 l u lie 1631 - pe care Il discutăm - şt ia altul, din 15 martie 1653, pentru
diacul Contăş, ginerele lui Eustratie tretl logofăt. Nu mele Intreg oi acestuia din urmă era Eus
tratie Bcrinde i - cf. D. Clurea, Diplomatica latinii in lările romdne. Noi contributii, In .. Anuarul
Institutului de Istorie şi Arheologie "A.D. Xen o pol", Iaşi, V I I I, 197 1, p. 6. Pentru el şl ginerele
său, v. si \'aslle şl Eugenia Neamţu, Contribuţii la cunoaşterea satului Tiştluţi din fostul ocol al
Suceue i, extras din .. Studii şi materiale. Istorie", I I I, Suceva, 1 973, pp. 1 3 - 14.

27

Istorie şi Arheologie ,,A. D. Xenopol", Iaşi, X I I, t9i5, p. 250 . Pentru ..Dealul Volevo dulul",
menţionat IncA la 1551 - D. I . R. , A, 2/XV I, p. 72 - v. şi Gh. Ungureanu, Gb. Anghel, C.
Botez, Cronicii Cotnari/ar. Bucureşti, 1 97 1 . p. 58 ; ibidem, p. 59, 1e rezumA documentul din 1 9
Iuli e 1631 ( cu data d e z i 9 , Marta Movilă fiind numiti "m4tută• a lui Mol1e Movlll l).
Paul Mihail,

Alte acte romttneşti de ia Constantinopol ( I V), In "Anuarul Institutului de
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•nu schimb (singurele cazuri cind fem e il e erau beneficlarele en - titre ale actelor emise de can
.: o· l a ri a domnească), rămine o slngurli soluţie : satul respectiv, cu via aferentil, au constltult
ro·slrea Mariei Movilă, actul de danle fiind, In acest caz, echivalentul unei foi de zestre din vre
r u u rile mai tirzii. ŞI e foarte greu de crl'zul că putra fi lnzestrată cu p ro pri l'tăţ l domneşU o
rr l l ii femeie decit o fil<�ă. o soră sau o rudil fo a rte apropiată a domnului ţării.
Incercind să fixăm, In timp, data cind Maria Movilă a putut primi a ceastă danle - ea
•lnAură, nu prin sau cu soţ u l ci - trebuie sil ohst•n·ărn C"ă a c ea stă dată t re bu ie căutată o r i c um
trralnte de 1 595 (an u l l ns t a lărfl l ul )l'remla 1\lovllă ca domn) şi, d c s l j!u r, inainte ca f r a ţ ii Ieremia
�1 Simion să-şi Il l n cr pu t cariera holerens!'il. Ea t rl'h u i r fixată In vr eme a <·Ind relalille dintre
\l ovileş ti şi domnle au fo st de natură să favorlzczc o a seme n ea danle - ceea ce nu este cazul
JWntru perioada care a u rmot Imediat după rnoartPa - sllnl!"ă, p a n• -se - p� la 1568, a logofătu
l u i Ioan Movilă, C"ălugărit• loanlchle28; treb1rlc să ni' oprim fie asupra anilor . 15-1 6 - 155 1 ,
1 �52- 1563 (cind Ioan 1\lov i lă a fost mo re visller, apoi mare lo gofăt ) , fie asupra anilor ante
riori. Cu alte cuvinte, fa pt u l s-a pe trl' C \It sub Petru R are � (o d o ua domnie, 154 1 - 1546), sub
llloş Rareş ( 1 546 - 1 551) sau in prima do mni e a lui Alexandru Lăpuşneanu ( 1552 - 1561), g i n e r e 
It• l ui Petru Rareş.
Astfel, aşa cum In antichitate toate drumurile duceau la Roma, In cazul de faţă t oat e
Informaţiile documentare converg spre familia lui Petru Rareş.
ln ceea re pr l vl' şte această Inzestrare, <' de observat că s-a făcut cu un sat din zona oraşu
lui H ir l ă n , unde - după Informaţiile tirzii ale cronicarului Grlgore Ureche ( + 16-17) - locuia
rn:�ma lui Prtru Hareş29.

Cu aceste c o nstotăr i, să revenim la textul lui Ok6lski. Am arătat că form ulăr i le sale
(\!ar i a Movilă - .. fllia Despotil " ; Ruxanda Lăpuşneanu - ,.eliam e x Despotlis") au lndr-ep
l ă ţit - ş i lndreplrifesc - Interpretarea In sensul că cele două erau surori. Dacă prin Despofi"
se lntelegea neamul despo!llor sirbi, atunci doar Ruxanda avea - fără să le aparţlnă - din
singele acestora (prin mama ei, Elena- Ecat er l n a Brancovici), nu lnsă şi Maria Movilă. Se pune,
insă, intrebarea : oare Ruxanda Lăpuşncanu, care nu era, proprio motu, e:r: Despoliis, a fost
ncodată calltlcală, in vreun text al vremii, e:r: D es pot i is '!
Un asemnea text, anterior lui Ok6lskl, există : Istoricul ungur N. Jstvanffy (1535 - 1615),
I n celebra-! Regni H ungar i ci H istor ia, tipărită postum, la Kiiln, ln 1 622, pov esti nd aventura luf
Despot Vodă ( 1 56 1 - 1563), c ar e se pretindea descendent din v echii despoţl sirbi, scrie despre
Ruxanda Ll!puşneanu : ,.Ruxanda, eius uxorem [Alexandri], c claro et l ll n st r i despotarum
sanguine progenltam . . . "30, E de bănuit că , alcătuind Orbis Po/onus, Ok61skl a putut avea la
lndemlnă fie cartea lui lstvantfy, fie o altă sursă, mal veche şi folosită şi de acesta din urmă ;
oricum, aluzDie la Ungaria şi la ,.Huniadeştl" par să indice, la Ok6lski, folosirea unei surse
ungureşli.
Se ş ti e , pe de altă parte, că Ok6lskl a cercetat - după proprie-I mărturie - documen
tele păstrate de urmaşii lui le,1 eia Movlll! din Polonia. Din e le , sau din spuse le acestor urmaşi,
el a putut afla că Maria Movilă fusese fii c a lui Petru Rareş şi atunci raţionamentul său a pu
tut fi a cest a : daeă Hnxanda l .ăpuşneanu era, c a fiică a lui Petru Rareş, ,.ex Despotarum san
guine", şi dacii 1\laria :ll ov l lli era şi ea IMea aceluiaşi Petru Rareş - fără ca Ok6lskl să ştie că lf
l'ra fiirli din altă căsătorie 1 - atunci şl�espre Maria M ov i lă se putea spune că er a ,.ex D espo
tiis". Yn felul acr�ta, ln::Idvertenţa din fextul lui Ok61skl devine explicabilă.
Explicaţia c şi mai si m plă dacă prin ,.despoţi " vrem să lnţelegem famllla domnitoare din
Moldova ; din două documente de Ia sflrşi tul veacului XV 1 , se vede că la v re mea acee:1 membrU
vechii dlnastll moldovencştl lncepuseră să fie cunoscuţi sub numele de Despofi. Despotus se Intitula
Petr u vodli Cazacul ln t e st a m e ntul său din 8 octombrie 159281 , Iar două luni mal tirziu, In actele·
referitoare Ia acest testament şi la obiectul său, se men �lonează "Trofana Despothowna, Magnl
ficl Petri Dispotae Alexandrowlc, P al atlnl Moldavlae soror germana"82• Aceeaşi Trofana rea
pare la 10 aug us t 1598, alături de surorile ei Cneajna şi M aria, Intr-o scriso are către hatmanul
28 Documente mal tirzii folosesc, pentru moartea lui Ioan ( Ioanichle) Movilă, formula
"a pierit", eu care, de obicei, se desemna o moarte silnică.
2• Grlgore Ureche, L etopiseful Ţării Moldovei, ed. II, B u cu reşti, 1958, p. 147 ; pentru
originea acesteia, v. n o ta publicatA de Şerban Orăscu In "Magazin istoric", 3/1977.
30 N. Istvanffy, Regni Hungarici. Historia, 1724, p. 246.
31 N. Iorg a, Studii şi documente, XXIII, p. 423.
a a Ibidem, p. 422.
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Zamoyskl, pe care o semneazA toate trei cu titlul DespotdwngA. E posibil, astfel, ca acest titlu
.. se 11 acor dat . . . retroactiv şi volevozllor de la mij locul veacului XV 1, pentru a spori mal mult
gloria Movlleştllor (ln acelaşi scop, a fost acredJtatl şi legenda descendenţel lor dln . . . Muclus
Scaevola 1).
•

Toate element e l e aduse aici In discu ti e, luate fiecare separat, nu par si valoreze prea
mult, dar toate la un loc, coroborate şi I nterpretate - nu cu bunlvolnţl, el doar cu bunAcre
dlnla - duc la concluz:la că Maria Movila a fo st, In adevll.r, o fiicA a lui Petru Rareş, probabil
cea mal m a re , nAscutA din tr -o clsi:itorle anterioarll aceleia cu Mari a ( +.., 1529)84, Crede m , acum,
ca Intre Maria, tilca lui Rareş - at e stat A de pomelnice - şi Maria MoMlif, m�ma volevozllor,
.
.
·
se poate pune, In sftrşlt, semnul egalltllii.

Desigur, lipseşte, tncll docu mentul care să dovedească, peremptorlu, aceastA e11alltate.
Dar, uneori, un Intreg context docu mentar poate Inlocui foarte bine un asemenea document.
Cazul de faţă e, se pare, dintre acestea. Poate el documentul existll şi va apare, dar poate cii.
el nu va apare niciodată pentru că nu exis tă, pentru că n u a existat, pentru că nlmrnl nu
s-a gindi t, atunci, sA consemneze ln scris un fapt de notorietate publi cA In epocA : flllaţla M ariei
MovilA. Se potriveşte de minune acestei situaţii ironlcul reproş amar adresat de N. lor11a, peste
veacuri, documentelor pe care noi obişnuim să ne bazăm prea mult, să le cAutAm prea mult ş1
si nu credem In afara lor : .,istoricii au pretenţii foarte mari, pe care contlmporanii [evenimen
t elo r cercetate - n.n. ] nu lnţeleg să l e satisfacă, ei, cari nu scriu pentru istorie, el pentru I ntere
sele lor, şi, atunci, dacll el e nu o cer, istoricul rămlnc fără lămuriri"86,

E� M A R G E D T NE F IL JATION
MAR IA

MOV lLA

-

FILLE DE

INCERTA INE :

PETIH.."

11AREŞ

R e s u m e
D ans ce petit article, l'autcur rassrmblc les inform alions
quclques-une ignor�es jus
q u ' li. prf.sent - relatives a l'asc(•r,dance d e Maria M ov il A la mere de Ie rem ia et Simion Movilă
princes de Mold a v i e a fin la du XV 1e siecle et au debut d u XV I l• siecle. On ava it deja depuis
longtemps suppose - se f ondan t sur un passage de Orbis Polonus ( 1 6 4 1 ) de l'bistorien polo
n ai s S. Ok 6lsk i - qu 'elle fl'lt la ll l l e du prin ce Petru Rareş (1527 - 1 538, 154 1 - 1546) ; les ln
formatlons rassemblees icl vlenncnt a l'appui de cctte supposition. M a ri a Movilii. avalt ete
dotee ave c des proprletes prlncil�rrs (un vlllage ct un vlgnoble).' D 'autre part, l'lntrepr,6tatlon
du p a ssage d'Ok6lskl
dans lequl'l Maria Movilă est qualiliec .. etlam ex despotils", par rap
porl a a la prlncesse Ruxanda, flllc de Petru Ra rcş et fcmmc d'Alexandru Lăpuşneanu - mcne
a la conc!usion que Maria Movilă fut vraiment la dcmi-socur de ce!le-ci, donc une fille d'un
premier m arlage de Petru R areş (an teril·ur a c e lui av('c Maria, mortc en 1 529).
-

,

-

13 Hurmuzakl- Bodgan, Docum ente, Supliment I I, 1, p. 474 : .. Knlasznia, Maria, Tro 
phana despotowny" ; editorul a co n si derat că sint două domniţe ; in realitate, "Kniasznia" nu e
apelativul pentru p rinţ esă " (e, deja, .,despot6wny"), ci e numele Cneajnei, altă fiică a lui Lăpuş
rteanu. tn a cest sens trebuie corectat şi in cartea noastră, Muşatin ii, Bucureşti, 1976, p. 1 16 .
3 4 Bazat pe izvoare necltate, istoricul polon Zd. Spleralskl scrie că Maria era o soră mal
ttnără a Ruxandet Lăpuşneanu
fiind, deci, şi ea o fiică a Elenei Brancovici - şi că a fost
căsătorită Intii cu Ion Joldea şi mai apoi (cel mai tirziu in 1 555) s-a recăsătorit cu Ion Movilă
[Zd. Spleralskl, A wantury moldawskie, Varşovia, 1 967, pp. 1 16 - 1 17 ; comunicat de dr. Ilie
Corfu s cu o amabilitate pentru care li exprimăm din nou, Intreaga noastră gratitudine). Wl.
Dworza czek Genealogia, Varşovia, 1 959, pl. 89, trece pe Ion MovilA cii.săt orlt pe l a 1553/1555 cu
Ma ri a poate fiica lui Rareş, vădUII!I după u n necunoscut.
86 N . Iorga , Rom6.nii in străinătate de-a lungul timpurilor, Bucureşti, 1935, p. 32.
"

-

,

,
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UN TEZAUR M ONETAR DIN SECOLELE XVIII -XIX DESCOPERIT
LA VADURILE (JUD. VA SLUI)
FĂN ICĂ URSU

In primAv ara anului 1967, cu prilejul lucrllrilor agricole, locuitorul Hrlţcu D. Ion, din
satul Vadurile, comuna Iana, judeţul Vaslui, a descoperit In grădina sa un tezaur monetar
eterogen. Predat autori t ă ţ ilo r locale, tezaurul a fost Inaintat Millţlel Blrlad, care a Informat
Muzeul "V. PArvan" despre această I mportanti! d escoperire numlsmatlcă1 .
M onedele au fost tezaurizate Intr-o oalll de lut, de culoare gălbuie care se găsea la o
a di nci me ce nu depllşea 0,35 m, de la suprafat a actuală a solului. In timpul descoperirii, v asu l
n fost In mare parte distrus.

Tezaurul de care ne ocupllm cuprinde 220 de monede din argint, In greut a te totală de
5.444,02 g. Piesele monetare se eşaloneazA pe o perioadă de 101 ani ( 1719 - 18 19), ceea ce de
monstrează eli monedele au avut o putere clrculatorie destul de mare. Prima emisiune este
din anul 1 7 1 9 şi aparţine ţ a ru l ul Petru 1, Iar ulti ma , din anul 1819, aparţinlnd I mpAra tul u i
Francisc

1.

f

IncA din momentul curăţirii şl ldentlflcărll, s-a constatat că piesele sint bine conservate•
motiv c a re a IngAduit o uşoară descifrare a lor2• O parte din monede, In special cele turceşti,
prezintă tăieturi şi crestături marginale, ce par să fie defecte de batere. Altrle, sint tocite pe
ambele pirţl, prob ab i l datorită circulaţiei Intense şi Indelungate pe care au avut-o. Toate
a cestea, n- au lmpletat lnsă cu nimic aspectul lor, pentru că, In cea mai mare parte, legendel e
sint complete şi clar p ăstra te .
I n cl'ea c e priveşte ln groparea monedelor, aceasta s - a produs după anul 1819, data celei
mai recente piese monetare. Cauza lngropărll� ar putea fi pu să In le gătură cu pătrunderea ar.
matelor turceşti In Moldova şi Ţara Românească, după Infringerea rev oluţi i' ! conduse de Tudor
\'ladi mlrescu, cind timp de 16 l un i , ţările romlne au fost sub ocupaţie otom ană.
r�:, <; Nu putem Incheia, fără a sublinia că d es cop� ri re a tezaurului Intr-o aşezare sătească
indică o creş tere a pro du cţ i ei pentru piaţă, Ince p in d cu al doilea deceniu al secolului
al XV I I I-lea, ca urmare a lntenslfidlrll schimburilor comerciale Interne şi externe.
1 Tezaurul a fost recu perat şi se află astăzi In colecţiile Muzeului "V a si l e P â rvan " di n
Blrl a d.
1 M ulţu mi m călduros colegei Eugenia Popuşol pentru lnformaţllle furni zat e şi , mal ales,
pentru faptul că ne-a cedat pent ru stu di u a cest tez aur .
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Prezentăm mal jos Usta monedelor ce formează te7.aurul3•
Pet ru 1 (1696- 1725)
1. Rublă, greul. 27,40 g. dlam. 40,1 mm. (Fig. 1 / 1 ). S. de Cbaudolr, p. 80, anul 1719.
Ana Ivanovna (1730 - 1740)
2. Rublă, gre!lt. 25,32 g dlam. 4 1,3 mm. (Fig. 1/2).
an ul 1732.

G.

Crăciun şi E.

P c l rişor,

p. 93,

Ell�aheta 1-a (174 1 - 1761)
Rubla, greu l. 2 5 , 70 g diam. 4 1,2 mm. (Fig. 1/3). G . Crădun şi E. Pcl rlşor, p. 9 1 ,
anul 1744 .
4 . Rublă, greut. 25 , 7 5 g eliam. 42,2 mm. (Fig. 1 /4). G . Cri'id � şi � J>etrlşor, p. 9 1 ,
3.

�

anu l 175 4 .

P etru I ll (176 1 - 1 762)
5 . Rublă, grellt. 23,45 g diam. 36,8 m m. (Fig. 1/5). G. Crăciun şi E. Petrişor, p . .9 1 ,
· ·

anul 1762.

Ra�uza (Dahnaţla)
6. Du�at ( Raguzan), greut. 28,70 g, diam. 37,3 mm (Fig. 1/6).
p. I H:i - 186, anul 1 763.

A.

Engcl şi R. Serrure,

Fril'dl'rieh AU!<llSt Il 1 de Saxonia ( 1 763 - 1806)
7. 'l l'll"C'ă , gr.-ut . 2 7, 9 0 g diam. :18,3 mm. (FI � . 1 /7), anul 1768.
il. ' l r1 rdl , pre!'l. 27,95 J1. diam. 10,8 mm. (Fig. 1 /8), an v l 1 8 1 O.

F 1•rdinand IV (infant)
9. Tal!-r �paniol, greut. 27,20 1(. diam. 41,2 mm. (Fig. 1/9), nnul 1798.
!0- I l . Tal.-rl spanioll, gre u l. şi diam. med i u
răşcanu, p . 6:!'. anu l 1 8 0 9 .

Ft·rdi nand

VII

( 1808 - 1 833)

:

27,20 g ;

:l!l,6

mm. (Fig. 1 / 10) C. C. Se 

( 1805 - 18:J:J)

n. Talcr, greut. 28,02 · g diam. :l9,G mm. (Fig. 1/ 11). G. Crăciun şi E. Petrlşor, p. 75 - 76,
Francisc

·

1.

anul 1 8 10.
13. Talcr, greut. 28,07 g dlam. -10,09 mm. (Fig. 1/ 1 2).
75 -7G, anul 1 R 1 9 .

G.

Crăciun şi E . Petrlşor,

Maria Tl�reza ( 1 7 !O - t 780)
14 - 3 1 . Talcri. gre ut. şi d i a m . mediu : 28,05 q ; 40,3 mm . (Fig. 2/ 1).
P �t t·işor, p. 7�. a n u l 17110 .

G.

Crăciun

şi

p.

E.

:15. Rublă, grt>ut . 1 1 , 7 5 g diam. 3:1.6 mm. (Fig. 2/2). G . Crădun şi E. Pt'trlşor, p. !11 - 93,

Ecatr 1·ina II ( 1 762 - 1 791\)

anul 1762.
:1 6 - 39. H u hle, gre u L şi d i a m . mNiiu : 1 1 ,2fi g ; 34 ,9 mm. (Fig. 2 / 3). G . Crăciun şi
E. Prtrişor, p. 9 1 - !l:L anul 1763 .
-10 - 4fi. R u b le, greut. şi diam . mediu : 22,40 g ; 38,7 mm. (Fig. 2/4). G. Crăciun şi
E. Prtrişor, p. 9 1 - 93, anul 17ll'L
J fj - fi2 . Rnhle, grcut. şi cl.iam. mNliu : 23.70 g ; 37,3 mm. (Fig. 2/5). G. Crăciun şi
E. Prtrişor. p. !J 1 - 9:1, :mnl 1765.

3 În lista .monedelor ce formează tezaurul de l a Vadurile,
cu rtări : grcut = greutate ; diam. = diametru ; S de Chaudolr= S.

am folosit următoarele pres
de Chaudoir, Apercu sur les
monnaies russse el sur les monnais Cirw1gi:res, St. Petersbourg- Paris, 1 836 ; G. Crăciun şi E.
Petrlşor = G. Crăciun şi E. Pctrişor, Catalog numismatic, Iaşi, 1 970 ; A. Engel şi R. Serrure=
A. Engel şi R. Serrure, Traite de numismatique moderne et contemporaine, Paris, 1897 ; C. C.
Secăşeanu =C. C. Secăşeanu, Numismatica medievală şi modernl'i, 1 942 ; Nuri Pere = Nurl Pere
Osmanlilarda A1aden para/ar, lnstambul, 1968.
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Fig. 1

-

Monede din tezaurul de la Vadurile.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

FANICA 'l:m.SU

1

1

f2

Fig 2
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Monede din tezaurul de la Vadurile.
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53 - 58 . R uble, greut. şi diam. mediu : 22,60 g ; 37,4 mm. (Fig. 2{6). G . CrAciun şl
E. Petrlşor, p. 9 1 - 93, anul 1766.
59- 61. Rubl e, greut. şi diam. mediu : 23,25 g ; 38,3 mm. (Fig. 2{7). G. CrAciun şi E.
Petrlşor, p. 9 1 - 93, anul 1767.
62 - 66. Rubie, greut. şi diam. mediu : 23,15 g ; 37,3 mm. (Fig. 2{8). G. CrAciun şi
E. Petrlşor, p. 9 1 - 93, anul 1768.
67 - 72. Ruble, greut. şi diam. mediu. 22,1 g. ; 39,1 mm. (Fig. 2{9). G. CrAciun şi
E. Petrişor, p . 9 1 - 93, anul 1769.
73. Rublă, greut. 23,80 g diam. 39,5 mm. (Fig. 2/10). G. Crăciun şl E. Petrlşor, p.
91 - 93, anul 1770
74 - 76. Ruble, greut. şi diametru mediu : 23,28 g. ; 38,6 mm . (Fig . 2/11). G. CrAciun
şi E. Pctrlşor, p. 9 1 - 93, anul 1772.
77 - 78. Ruble, greut. şi dlam. mediu : 22,90 g ; 38,4 mm. (Fig. 2/ 12). G. CrAciun şi
E. Petrlşor, p. 9 1 - 93, anul 1773.
79-82. Ruble, gre ut. şi d l am . mediu : 2 1 , 15 g ; 38,3 mm. (Fig. 3/1). G . CrAciun şi
E. Petrişor, p. 9 1 - 93, anul 1774.
83-85. Ruble, greut. şi diam. mediu : 23,22 g ; 38,2 mm. (Fig. 3/2). G. CrAciun şi
E. Petrlşor, p. 9 1 - 93, anul 1775.
86- 87. Ruble, greut. şi diam. mediu : 23,90 g ; 38,5 mm. (Fig. 3/3) . G. CrAciun şi
E. Petrl şor , p. 9 1 - 93, anul 1776.
88- 93. Huble, greut. şi dlam. mediu : 23,90 g ; 3 6 ,4 mm. (Fig. 3/4). G . CrAciun şi
E. Petrlşor, p. 9 1 - 93, anul 1777.
94. Rublă, greut. 22,75 g diam. 37,3 m m. (Fig. 3/5). G. Cră ciun şi E. Petrlşor, p. 9 1 93, anul 1778.
95 - 97. Ruble, greut. şi dlam. mediu : 24,50 g ; 38,7 rom. (Fi g . 3/6). G . CrAciun şi
E. Petrlşor, p. 9 1 - 93, anul 1779.
98- 108. Ruble, grcut. şi dlam. mediu : 24,40 g ; 36,2 mm. (Fig. 3/7). G . C răciu n
şi E. Petrişor, p. 9 1 - 93, anul 1780.
109 - 1 1 1 . Ruble, greut. şi dlam. mediu : 24,60 g ; 37, 1 mm (Fig. 3/8). G. Crăciun şi
E. Pctrişor, p. 9 1 - 93, anul 1782.
1 12 - 1 13. Ruble, greut. şi dlam. mediu : 23,40 g ; 36,8 mm. (Fig. 3/9). G. Crăciun şi
E. Pc tr işor , p. 9 1 - 93, anul 1783.
1 14 - 1 16. R ub le , greut. şi diam. mediu ; 2 1,65 g ; 38, 1 mm (Fig. 3/10). G. Crăciun şi
E. Petrlşor, p. 9 1 - 93, anul 1786.
1 17 - 1 18. Ruble, grcut. şi dlam. mediu : 22,60 g ; 40, 1 mm. (Fig. 3/11). G . CrAciun
şi E. P e tr işor , p. 9 1 - 93, anul 1787.
1 19. Rublă, greut. 22 g dlam. 37,1 mm. (Fig. 3/12). G. Crăciun şi E. P ctrlşor, p. 9 1 - 93,
anul 1789.
120. Rublă, greut. 22,30 g diam. 39,5 mm. (Fig. 4/1). G . Crăciun şi E. Petrişor, p. 9 1 - 93,
anul 1790.
121. Rubl11, gre u t . 2 1,55 g dlam. 38,8 mm. (Fig. 4 /2). G. Crăciun şi E. Petrişor, p. 9 1 - 93,
anul 1792.
122 - 125. Ruble, greut. şi diam. mediu : 20,60 g ; 38,4 mm. (Fig. 4/3). G. Crăciun şi
E. P etrişor, anul 1793.
126 - 127. Ruble, grcut. şi diam. mediu : 10,75 g ; 32,2 mm. (Fig. 4/4). G.- Crăciun şi
E. Petri ş or, p. 9 1 - 93, anul 1794.
128 - 130. Ruble, greut. şi dlam. mediu : 23,40 g ; 40,4 m m . (Fig. 4/5). G. Crăciun şi
E. Petrişor, p. 9 1 - 93, anul 1795.
13 1 - 132. Ruble, grcut. şi diam. mediu : 23,75 g ; 39,6 m m . (Fig. 4/6). G . Crăciun ş i
E. Petrişor, p. 9 1 - 9j, anul 1796.
133. Rublă, greut. 19, 10 g diam. 38,9 mm. (Fig. 4/7). G. Criciun şi E . Petrişor, p . 9 1 - 93,
anul este nelizibil.

Pavel 1
134. Ru blă,
135. Rublă,
136. Rublă,

(179G - 180 1)
2fJ,70 g. diam. 37,4 mm. (Fig. 4/8). C.C. Secăşeanu, p. 87, anul 1798.
20,55 g. diam. 40,2 mm. (Fig. 4/9). C.C. Secăşeanu, p. 87, anul 1799.
greut. 10,30 g . dlam. 38, 1 mm. (Fig. 4/ 10). C.C. s�căşeanu, p . 87, anu l 1801.

greut.
greut.

Alexandru 1
137 - 143. Ruhle,

E.

(180 1 - 1825)
greut. şi dlam. mediu : 20,65 g ; 37.1 mm. (Fig. 4 / 11). G. Crllciun şi
Petrişur, p. 9J - 9!, :t�ul 1302.
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144- 145. Ruble, greut. şi dlam. mediu : 20,55 g ; 37,3 mm. (Fig. 4/ 12). G. CrAciun
şJ E. Petrişor, p. 93 - 94, anul 180.1.
146 - 151. Ruble, greut. şi dlam. mediu : 20,65 g ; 37,2 mm. (Fig. 5/1). G. CrAciun şi
E. Pelrlşor, p. 93 - 94, anul 1804.
152. RublA, greut. 20 55 g dlam. 37,4 mm. (Fig . 5/2). G . CrAciun şi E. Petrlşor, p.
93 - 94 , anul 1805.
153- 154. Ruble, greul. şi dlam. mediu : 20,55 g ; 36,8 mm. (Fig. 5/3). G. CrAciun şi
E. Petrişor, p. 93-94, anul 1807.
155. Rubl4, greut. 20,70 g dlam. 36,8 mm. (Fig. 5/4). G. Crllclun şi E. Petrlşor, p.
93 - 94, anul 1808.
1 56 - 15 9. Ruble, greul. şi dlam. m edi u : 20,57 g ; 36,8 m m. (FIA 5/5). G. CrAciun şi
:,. _
E- Petrlşor, p . 9 3 - 94 , anul 1809.
. CrAciun şi
160 - 161 . Ruble, greut. şi dlam. mediu : 20.55 g ; 36,8 m m. (FI fi. 5/6).
E. Petrlşor, p. 93- 94, anul 1810.
162. Rubl4, greul . 20,65 g dlam. 38,8 mm. (Fig. 5/7). G. CrAciun şi E. Petrlşor, p.
9 �--94 . anul 1 8 1 1 .
163 - 164 . Roble, greut. şi dlam. mediu : 20,52 g ; 36,1 mm. (Fig. 5/8). G . CrAciun şi
E. Petrişor, p. 93 - 94 , anul 1812.
165 - 166. Roble, greut. şi dlam. mediu : 20,70 g ; 35,8 mm. (Fig. 5/9). G. CrAciun şi
E_ Petrişor, p. 93 - 94, anul 1813.
1 6 7 . Rubi A, greut. 20,75 g diam. 35,9 mm. (Fig. 5/ 10) . G . Crăciun ş i E. Pctrişor, p.
93 - 94 , anul 1 8 14 .
,

_'{:;-

.

Sellm 1 1 1 ( 1 7 8 9 - 1807)
168. lklllc," greut. 29,50 g eliam. 44,1 mm. (Fig. 5/ 1 1) . Nuri Pere, p . 231, Pl. 47, nr.
706, anul 178 9 .
169 - 1 70. l klllc-uri, greut. ş i dlam. mediu : 25,63 g ; 42, 6 m m . (Fig. 5/12). Nuri Pere,
p. 231, Pl. 47, nr. 706, :mul 1790.
171. lklllc, greut. 25,35 g dlam. 42,9 mm. (Fig. 6/1). Nu ri Pe ri' , p. 231, Pl. 47, nr. 706
a nul 1 7 9 1 .
172. lkillc, greut. 24,70 g diam. 43,3 m m . (Fi g . 6/2) . Nuri Pere, p. 2:J 1 , P l . 4 7 , nr. 706,
anul 1793.

173. lklllc, greut. 24,65 g diam. 40,6 m m. (Fig. 6/3). Nuri Pere, p. 231, Pl. 47, n r. 706,
anul

1797.

174. lkllic, greut. 26,15 g eliam. 4 1 , 8 mm. (Fig. 6/4). Nuri Pere, p . 2 3 1 , Pl. 47, nr. 706,
anul 1798.
175. lklllc, greut. 25,05 g dlam. 40, t m m . (Fig. 6/5). Nuri Pere, p. 231, Pl. 117, nr. 706,
anul 1 8 0 1 .

176. lkilic, greut. 21,70 g diam. 4 1,2 mm (Fig. 6/6). N u r i Pere,
a n ul 1802.

p.

231. P l . 4 7 , n r . 707,

177 - 182 Gedid-iizliie-url, greut. şi diam. mediu : 32 , 65 g ; 4:1,2 mm. (Fig. 6/7). N uri
Pere, p. 231, Pl. 47, nr. 705, anul 1789.
183- 185. Gedid-iizliic-url, greut. şi eliam. mediu : 3 1 ,55 g ; 43,7 mm. (Fig. 6/8). Nuri
Pere, p. 231, Pl. 47, nr . 705, anul 1790.
186 - 1 93. Geelid-iizliic-uri, greut. şi dl a m . mediu : 31,55 g ; 44, 1 mm. (Fig. 6/9). Nuri
Pere, p. 23 1 , Pl. 47, nr. 705, anul 1 7 9 1 .
19.1 - 195. Gedid·iizliic-uri, greut. ş i diam. mediu : 32,07 g ; 4 4 , 3 m m . (Fig. 6/ 10). Nuri
Pere, p. 2 3 1 , Pl. 47, nr. 705, anul 17 92.
196 - 198. Gedid·iizllic-uri, greut. şi dlam. mediu : 3 1,55 g ; 44,3 mm. (Fig. 6 / 1 1). Nuri
Pere, p. 231, Pl. 47, nr. 705,
anul 1793.
199. Gedld-ilzliic-nri, greut. 30,08 g diam. 39,3 m m . (Fig. 6/ 12). Nuri Pere, p. 2 3 1 ,
P l . 47, nr. 7 0 5 , anul 1794.
200 -202. Gedld-iizllic-url, greut. şi diam. mediu : 3 1,45 g ;
45 m m. (Fig. 7/1). Nuri
Pere, p . 231, Pl. 47., nr. 705, anul 1 7 95.
203- 205. Gedld-iizliic-url, greut. şi dlam. mediu : 31,20 g ; 44,4 mm. (Fig. 7 /2) . Nuri
Pere, p. 231, Pl. 47, nr. 705, anul 1796, (anul 8 de domnie).
206 - 207. Gedid-iizllic-uri, greut. şi diam . m edi u : 3 1 ,80 g ; 45 m m . (Fig. 7/3). Nuri
Pere, p. 2 3 1 , Pl. 47, nr. 705, anul 1796, (anul de domnle 9).
208. Gedid·iizllic, greut. 30 8 0 g diam. 4,1,2 mm. (Fig. 7/4). Nuri Pere, p. 2 3 1 , Pl. 47,
nr. 705, anul 1797.
,
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209 - 2 10. Ge d l d-ilzl1lc- u ri, gr eu t ş i dlam. mediu : 3 1 ,75 g ; 4 3 05
P ere, p. 2 3 1 , P l . 47, nr. 705, anul 1798.
2 1 1 - 2 13. Gedl d -iizlilc-url, greut. şl dlam . medi u : 3 1 2 0 g ; 4 4,4
P ere, p. 231. Pl . 4 7 , nr. 705, anul 1 7 99.
2 14 - 2 16. Gedl d-fizlUc-lJrl, greut. şi dlam. medlu : 3 1 , 1 4 g ; 43,9
Pere. p. 2 3 1, Pl. <1 7 , nr. 705, anul 1800.
2 17 - 2 18. G edld-UzlUc-url, greut. şl dlam. mediu : 3 1 ,07 g ; 44,4
.

,

,

m m . (Fig. 7/5). Nuri
mm. (Fig. 7/ 6). Nuri
mm. (Fig. 7/7). Nuri

m m. (Fig. 7/8). Nuri
Pere, p. 23 1 , Pl. 47, nr. 705, anu l 180 1.
219. Gedld-ii:Mfi c , greut. 31 ,60 g . dlam. 45,5 mm. (Fig. 7/9). Nuri Pere, p. 231, Pl. 47,
nr. 705, anul 1802.
220. Gedld-lizlU c , greut. 3 1 , 35 g diam. 4 5 , 1 mm . (Fig. 7/10). Nuri Pere, p. 23 1 , Pl. 47,
nr. 705, anul 1804.
...,

UN TRESOR ,MONETA IRE DE XV I I I• - X IX• S lECLES DECOUVERT

Ă

VADURILE (DEPARTEMENT DE VASL U I )

R e s u m e
L'auteur presente dans cet article un tresor monetaire heterogene ctecouvert en 1967,
dans la vlllage Vadurile, departement de Vaslui. Le tresor est compose de 220 monnales en
argent d atees du XV III• siecle et du commencement du XIX• siecle. Les monnales ont ete
emises par : Petru' I, Ana Ivanovna, Ellsabeta I, Petru I II , Frlederich August I I I , Francisc I,
Ferdlnan d IV ( lnfante), Ferdlnand V II, Maria Tereza, Ecaterlna I l , Pavel I, Al ex an dr u 1 ,
Sellm I I I e t l a vllle R aguza entre 1719 - 1819.
Cette presence masslf des m onna l e s etran geres est determlnee par les relatlo n s co mcr
cialles entre la Moidavle et autres pays.

LE GENDE

Fig.

1 - 7 M onnaies du

DES

F l GUHES

tresor a Vad urile.
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MOLDOVA IN PERI OADA 1 828 - 1 848
CONSIDERAŢII GENERALE*
GH. PLATON

Ocupatia şi administratia rusd (1 8:!8 - 18Jl)
In Moldova, regimul ocupaţlele militare a fost introdus In momentul In care trupele rus
au trecut graniţa Prutului, Ia 25 aprilie/7 mai 1828. Prin proclamaţja dat;'! cu acest prilej, gene 
r alul Wittgenstein asigura populaţia că .,legile, obiceiurile străvechi, proprietăţile şi dreptăţlle
sfintei credinţe . . . vor fi respectate ş ocrotite". Pe durata rlizboi ului, In raport cu necesităţile
militare, regimul ocupaţiei a fost deosebit de aspru ; sarcinile care au revenit asupra Principa
telor nespus de lmpovărâtoare . La Inceput, administraţia provizorie a fost incrrdlnţată contelul
F. P . Pahlen (sflrşltul Junii aprilie 1828 - februarie 182!l) care primea titlul de preşedinte deplin
Imputernicit al dlvanurllor Moldovei şi Ţării Româneşti. ln ex!'rcitarca atribuţiilor, acesta era
secondat de un vicepreşedinte ; această funcţie a fost d l' ţ l nut ă de M.L. Minclakl. Atribuţia prin
cipală a administraţiei era apro11lzionaua armatei. In acest scop, Inaltul funcţionar rus era Im
puternicit cu, In afara contrii.Juţlllor ordinare In bani şi in produse, să facă cereri extraordinare "cit de ImpovArAtoare" - pentru buna desf;'!şurare şi reuşita planurilor milltare 1 .
Spre deosebire de F.P. Pahlen, succesorul acestuia, P.F. Jeltuhtn - care a deţinut func
ţia de preşedinte din februarie pinA In decembrie 182!1 - a utilizat măsuri deosebit de aspre I n
Indeplinirea atribuţiilor sale. Din nou, ra d e atitea ori Inainte, I n etapele precedente ale crizei
generată de evoluţia .. Problemei orientale", Principatelor le reveneau sarcina să adăpostească
sll hrănească şi să asigur!' transporturile şi alte n ccl'siUţl ale trupelor care staţionau sau se aflau
In trecere spre teatrul de operaţii.
Incă de la 25 aprilie 1828, se constituie Com isiunea pentru aprovizionarea oştilor ; de ase
menea, este descmnatli o comisie de încarlimir e , iar apoi se instituie Divanul împlinitor care
pr!'la atribuţiile primei Comisii, av in d drept sarcină execu tarea tuturor cerinţelor legate de tn
tre ţ inerea armatei. Cu toate recoman dările privitoare la repartizarea echitabilă a sarcinilor şi
pr e ve n ire a abuzurilor, locuitorii <·elur două Principate au fost supuşi unor grele lneerrări. Re
pararea sutelor de poduri şi a lezăturllor, lurrărik de amenajarr a căilor de comunicaţie au so
licitat un i m e n s cfort2. Transporturik, la care au participat mii de oameni, cu vite şi atelaje,
a u reprezentat, lnsă, sarcina cea mai grea. Locuitorii satelor, mai cu seam;'!, trebuiau să asigure
circulaţia nelntrel upt;'! Intre magaziile de rezervă şi etape, funcţionarea continuă a maAazlel
mişcătoare , alcătuită din 243 r ăr ii uş l "ll 1 035 bol, precum şi transportul produselor cumpărate
sau rechizitionate. Locuitorii satelor şi ai oraşelor, In schimbul unei pl;'!ţi derizorii, erau indato
rlţi să adăpostească şi să hrănească ostaşii armatei de ocupaţie. Satele au suportat această sar
cină In anii 1828 - 1 829, oraşele In Intreaga perioadă a ocupaţiei.

• Text redactat pentru volumul VI din Tratat u l de Istorie a României.
1 Hurmuzaki, s I , voi. IV, p. 333 - 335.
2 Pentru toate Indatoririle, detalii l a Mihai Gălan, Ocupatia ruseascd fn Moldova in
anii 1829- 1834, In "Cercet;'!ri istorice", an X- X II (1 934 - 1936) n:r, 1.·
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Cantlt�ţile de provizii şi furaje fur n i z ate armatei au fost enorme. I . a Intrarea trupelor
In :!\1 oldova - exportul produselor fiind cu deslivlrşlre Interzis - s-a Intocmit un tabel cu nece
saru l pe timp de patru l u n i ; sint Incl u se următoarele cantităţi : 2 784 000 kA faUnă, 268 000 kg
crupe, 7 718 500 kg orz, 672 000 k g car ne , 2 1 000 n• d rt• rachiu. Prin I\'l"hlzl\11 sau cumpllrare,
com is iona' i i a u furnizat a r mat e i (antllatea de 9 955 900 I< A ce re a l e . In 1828 - 1829, au fost pre
gi!tite pentru nevoile armatei 12:l 696 k!t f i n3 • l n că din primu l an, sr pare, numărul boilor re
chiziţlona\i in ambele Pr inc i pa te s-a cifrat la 3G 000 ; din carnl.'a acestora. po t rivit informaUel
furnizată de E. Regnaul t , nu ar fi rămas nid cantltaten necesară pt• n t r u u n b i rtek4 • Daci\, la
acestea, ad ă u găm miile rl e o ame n i o!JI!Jla\i a mcq �c pe s te D u năre spn• a efectua diferite muncl6,
pil'rderile ron side rabile I n vile pr i r l nul t e de epizootle, că r ă tu r l sau gcrul lernli- numal ln Moldova,
numllr u l vitelor pierl l e In curs de un a n a fost dl' 1 13 5:!16, - epidemia de �,;.lumii, rechlzitllle
masive d e d i v er se materi ale precum si cal a mit a tl'a abuzurilor, ne putem face o' ima�c a s u pra
re a l iUHii'.
Comisi i l e de revizie, l mtltuitc In Moldova p ent r u cercetarea a b uz u rilor săvlrşlte sub pre·
textul Indepl inirii s a rc in i l or militare, au l nrl'g i st r at ronsec l n t ele funeste generate de repartizarea
neproporţlonală a sar dnllor , lnrliutăţirea c o nd i ţ ii lo r de vlatil a t u turor ca tl'go ri l l or de lo cu i t o ri .
Conclu zi i l e a n rhcll'i au subliniat propor tiile lnseşi ale crizei sistemul u i fl'udal8 •
Polrl,· it clauzelor tratatului de pace, Tu rcia era lndatorită să plă te a s că o desp ă g u b i r e
d� r � zboi In valoare de 1 1 500 000 duc a li : pină la achitarea î n tregii s u m e , drept garanţie, Prin
c i pa te l e u r m au să rămlnă su b ocupaţie rusă9. ConHnţia de la Petersburg, din H aprilie 1830,
r('duce sum a l a 8 milio a ne pl i! tlblll In 8 ani, cu a('ecaşl clauză asupra Principatelor. Eve n t u al i
tatea unei o cupalll atit de I n d elun gate li părea l u i �Ie tterni ch el! a scun d !' intenţia un!'l an l'xiu ni 10 •
FI. Gor don , ambasadorul britanic la P o artă, referindu-se la acelaşi fapt, c on si de r a că Turcia
treb u i e să co n sidere . Principatele ,.pierdute p ent r u tot d e a u n a " 1 1 •
C ercwi l n nue n t e d in Rusi a ţ ari stă, mil itare, In pri mu l r i n d , se pronunţau In fav o a r ea
anexl unil. Generalu 1 P. D . Klselev, el lnsuşi - deveni t preşedinte deplin Imputernicit al cel o r
două dlvanuri, dupA demisia şi moartea lui Jeltubln (noiembrie 1829) - era unul din susţină
to r i i cel mal activi al acestei sol u t ii. I n concepţia sa, Dun l!rea reprezenta hotarul firesc al Rusiei,
i ar Principatele o pozi ţie deosebit de av a n t ajoasA . Pi!rlislrea acesteia Insemna, potrivit vederilor
sale, o �greşalA gravă, I rep ar ab il ă , poate". Prelungirea ocup aţiei trebuia să oblşnulascl! E u rop a
cu I dee a unei n nexluntl2• Ţarul lnsl!, precum şi cercurile diplomatice din capitala Imperiului,
cel puţin acum, nu l m părtăşeau acest punct de vedere .
ln pri mu l rind, rl!zboiu l 1 ncepusc cu angaj a men t ul

el!

n u se vor facP anl'xluni, In Europa,

mal cu seamă13• Anexarea Prlnc ipatelor, potriv i t v!'dcrilor diplomaţiei ruse, In afară de faptul
ci! ar 11 pr ovoc a t reacţia Pute r ilor , nu putea compensa pierderea lndemnizaţlei de care Turcia
trebuia absolvită In schimbul ren unţării la s uzer a n i tatr 14 • I nteresul Rusiei cerea menţinerea
Imperiului otoman In starea I n care se ana, fapt ce-l ln gl!dui a amestecul şi intervenţia continue ;
constituirea unor state Independente pe ruinele Imper iului ar fi s t i njenit-o puternic In acţiunile

sale economice şi polltice15• In acest sens, aşa cum mi!rturlsea Nesselrode, ocuparea celor două
8 Ibidem, p. tOt - 103.
' Ellas 'Regnault, Ilistoire po/itique et sociale des Principaut�s Danubiennes, P a ris ,
1 855 , p. 160.
6 Mihai Gălan , op. c it . , p . 103, 1. C. F lllttl , Principalele române de la 1 8 28 la 1 8 3 4 .
Otu paJia rusească şi Regulamentul organ i c, Bucureşti, 1 934, p. 23.
1 Mihai (;AJan, op. cit. p. 99.
7 L a 1 Ianuarie 1832, recblzlţil le şi havalelele au Incetat tn Moldova, ca urmare a conven
ţiei lncbelate cu guvernu l rus potrivit căreia cele necesare urmau să fie procurate din comerţ,
la p reţul
· zUel. Ibidem, p. 107.
a Pentru Moldova, vezi, Gh. Platon, Com is i ile de revizie în Moldova şi activitatea lor
fn anii 1 8 3 0 şi 1831, In Studii şi m ateriale de istorie modernă, voi. I, Bucureşti, 1 957.
' Mihai Gălan, op. cit., p. 205.
10 I . C. Fl litt l , Corespondenţa con sulilor englezi din Principate 1 836 - 1 848, "Analele
Academiei Române" seria a 1 1-a, tom. XXXV I I I, "Memoriile secţiunii Istorice", Bucureşti,
1 9 1 6 , p. 1 1 - 12.
11 Ibidem, p. 12 - 1 3 (Raport c4tre Aberdeen , din 3/15 septembrie 1829).
12 Ibidem, p. 54 - 55., Hurmuzaki, ool. cit., p . 378, 387, 419.
u Ellas Regnault, op. cit., p . 1 57.
14 1. Papadopol - Callmah, Generalul Pavel K iselev şi vrem ea sa p. 100 - 101.
15 I. C. Flllttl, Corupondenta consulilor, p. 1 3 - 14.
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Principate n-ar fi adus nici u n folos real. ,.Noi, :�cu m , sublinia diplomatul, flirA a Intretine trupe
acolo, putl'm dispune de acl•k provincii dupA placul nostru, In timp de pace, ca şi In timp de
războlw 18 .

In adlvilatea c c a dl'�filşur:1t-o in Prlndpa l l' , Kisclev trebuia s ă dea expresie practicA
·:�ccstei politici a \ Ar i i sole. A fAcut-o cu o competen(ă dl'�ăvlrşltă. Revoluţia polonezii din 1831 ,
criza d i n Imperiul otoman şi apoi, tratatul d e l a l'nkla1 l� k clc ssl a u reliefat, din nou, v aloarea

economică, politică şi � t rategll'll a pro,· indllor r-omllneştl. Ocupatia lor a confrrit Rusiei o pozi
ţie deosebit de avantajoasA In co ntex tu l acc�tor evenlml'ntl'. Prelungirra acrstcla trebuia să
lărgească baza viitoare a u1 el Influente precumpănitoare. MAsurile ln tre prlns c de K lsclev, care
au pregătit aplicarea practic-ă a dispozitiilor Regulamentului organle, relll'feazil, In finalitatea
lor grnerală, acest e lntl'n\ li de perspectivă .

Menţim•rca ocupa \ iri Prindpatl'lor pc o durată cit mal marr, scn· ind obiectivele politice
şi strategice ale Rusll'l t arMc, tre buia să i ng ădu lc apl ic are a eficientă In practică a u n u l sistem
de mdsurl capabil sil păstreze ln nederc a popoanlor aflate sub stApinirea sau dominaţia Porţii
in sprijinul acestl'ia. Toto dat A . după exprl'sla lui Klselcv, aceste măsuri erau dlctatl' de grija
de a terl provinciile Imperiului aflate in preajma Prlndpatclor de ,.con taglunea dezordinilor
şi alr anarhll·i care ar putca fi intrcl fnute acolo dP ml'nt lnere:l u nu l regim vk los " 1 7. Problnd
bunele Intentii ale puterii protectoare, Intervenţia In vederea lnfilptuirll unor largi reforme ad
minlslratlve trebuia, in intentia cerc urilor conducAtoare ruse, să realizeze stabilitatea necesară
noilor I nstit uţ i i şi sA ridice nivelul de vlald al poporului strivit sub pov ara abuzurilor ; aceasta
cu a t it mai mult cu cit reintoarcerea la vechiul n·glm nu mal rra cu putlntă1 8.
Făelnd abstractie de obiectivele finale ale programului sAu, măsurile administrative Ini
ţiate sau patronate de Kiselcv, cu energie şi Inalti competenţă, s-au Inscris, multe dintre ele,
pe linia procesului obiectiv, firesc şi necesar de modernizare a structurilor societăţii romllneştl.
Unele din acestea au pregătit terenul pentru aplicarea dispoziţiilor Regulamentului organle
realizată In ultimii doi :1nl al ocupaţiei ( 18:12 - 1834).
Pentru prevenirea şi combaterea epidemlllor, au fost Infiinţate şi organizat e c:1rantinele

la graniţă şi In Interiorul Principatelor, organizată administraţia sanitară şi dotate spitalele.
M ăsurile profilactlce inHiate au dus la stingerea epldemlilor de holeră şi ciumă care, răsplndlte
de armatA, :1u fAcut un număr Insemnat de victime In rindul populaţiei, a celei din capitală
mai cu seamă. Hl•org:�nlzarc:l divanurllor a adi n ci t separaţi a Intre justiţi e şi admini straţie. ln
fiinţarca şi activitatea Comisiilor de relli!ic, ca şi m ăs u rile adoptate In favoarea ţă rani lor relie
fează preocuparea de a descope ri şi elimina abuzurile administraţiei care inrăutăţeau si tuaţi a
maselor atit de greu lnccrc:�te dl• sarcinllc grele i mpu se de pre zen ta t rupelor de ocupaţie. Apli
carea Hegulamentului organ le a fost pre<:edată de o largă activitate p regă tito are . Pe aceas tă
linie se sltue:�ză Infiintarea armatei nallonale şi catagmrla din 1831 , alcătuită In vederea aplicării
noului sistem de impuncre. De asemenea, anumitor pAr t i din noua legiure li s-a făcut o largă

popularizare. Organizarea evidentei şi :1 arhivelor, dectuarea de lucrări statistice, organizarea
magaziilor de re zervă, pentru prevenirea lipsurilor provocate de secetă - dacii sl uj ea u şi n ece 
sltAţllc militare şi po lit i ce ale Huslcl ţariste - se lncadr:�u, totod:�UI, pc linia pro cesului de mo
dernizare Internă.
Ultimii doi ani ai administratiei ruse (noiembrie 1 8 3 1 - aprilie 1 834) se caracterizează
printr-o l:�rgă actiune de aplicare a dispo7.1ţiilor rl'IHJiumrntnrc. Au fost Introduse numeroase
modificări, dispoziţii suplimentare motlv:1te de nrvol:1 c:1, pc baza experienţei, să se In dr epte
erorile, să se dezvolte principiile . enunţate doar. Primele două sesiuni ale Obişnuite lor obşteşti
adunări, din anii 18:l2 - 18:l:l şi 18:13 - 1834. au adoptat un m:1rc număr de asemenea le g i. In
1835, ele au fost Introduse In Regulam!'nt filcind corp co m u n cu acesta19•
Creare:� Oblşnuitei obşteşti adunări conferea un cadru nou, modern, activităţii Ieglsl:l
tlv e . f.onstituirea Statului admlnistr:�tiv clrmuitor, organlz:1rea departame nte lor şi a institu
ţiilor In subordine , noua reglementare tl'ritorlală, organizarea sfaturilor orăşeneştl şi activitatea
constructivă :1 acestora, l ege:� din Iulie 1832 privitoare la organizarea poştelor , au Introdus In
a dministratie mal multă ordine şi st a bil itate. Organizarra pc baze noi, mal apropiate de nevoile
18 Depeşa lui Nesselrode adresată marelui duce Constantin, Ia 12 februarie 1830, In
Fr. V. Hagen, Geschichte der orientalischen Frage . Frankfurt a. M., 1877, p. 25, apud, A.D. Xe·
nopol, Istoria rom6ni/or din Dacia traiană, voi. X I, Bucureşti, 1930, p. 80 - 81 .
1 7 Hurmuzaki, lo c. cit., p. 392 - 395, Memoriul l u i Klselev rătre N ess elrode din 8 fe
brua ri e 1832.
18 Ibidem, p. 404 - 406.
11 N . Soutzo, Mt!moires, p u b lic par P. R izos, Vienne, 1899, p. 98.
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vremii, a j ustiţiei, fixarea precisă a atrlbuţUJor diferitelor trepte, editarea, In 1833, a Condicii
civile şi politiceşti a Principatului Moldovei, Instituirea, la Iaşi, n Comisiei epltroplceştl (1834)
ş.a. Impunind principiul separaţiei puterilor In stat, int-ercau să lnloculască arbitrariul cu le
galitatea .
M ăsurUe privind sănătatea publică şi casele de binefacere, organizarea finanţelor şi con
stituirea bugetului statului, mlisurlle privind dezvoltarea lnvăţămintulul, a celui In limba pa
triei, mal ales ş . a. toate, se lncadrau In acţiunea largă de modernizare a socletilţil româneşti.
Fireşte, iniţiativa acestor mAsuri de transformare a structurilor n u aparţinea Rusiei şi nici lui
Kiselev. Nevoia de transformare, de modernizare, era adinc simţită de societatea româneascll.
Memorllle şi proiectele de reformă ale boierilor şi acţiunea forţelor naţionale de la sflrşltul se
colului al XV I I I-lea şi din primele decenii ale secolului al X I X-lea I-au dat o puternicA şi contl
nqă expresie . Programul revoluţiei de la 1821 a reliefat nu -numai nevoia tnnolril, liar şi c;:tpacl
tatea românilor de a o Intreprinde şi realiza. Profitind de ocupatia Principatelor, Rusia a 'Spri
jinit aplicarea pra ctică a programului naţional de modernizare, Jimltlndu-1 la obiectivele şi
perspecUvele propriei sale politici. Regulamentul organle reprezenta Instrumentul menit să
servesd acenstel politici. ln această acţiune, lut Klselev i-a rewnlt u n rol deosebit de important.
Administrator de mare talent, unul din ultimii elevi al acelei filozofii de stat din secolul al XVI I I 
lea - după expresia l u i N. Iorga - c u toate părţ ii!' pozitive ş i negative ale acesteia, anexlonlst
convins, care nu credea nici In dreptul la vlaţll al naţ iunilor miel şi nici In posibilitatea statelor
miel de a face faţă ferocltAţll lmperlllor, şi-a Indeplinit misiunea j ustificind şi Increderea suve
ranului sAu şi Indeplinind şi opera de drept şi ordine, nu dind - am s une noi - el veghind
la aplicarea celei mal bune constituţii posibile pentru Principate, compatibile atit cu trecutul
lor şi In acord cu Interesele marelui Imperiu al cărui mandatar şi reprezentant era" 2o. Este
aceasta, cea mal apropiatii de realitate caracterizare făcută omului şi operei sale.
Dacii, Instructiunile de la Petersbuq!, pe baza cărora s-a alcătuit legiuirea, tnternelate
pe conţinutul ml'morlllor şi proiectelor de reformă româneşti, conţin, după expresia lui Salut
Mare Glrardln, aceleaşi Idei generoase lntllnlte şi In documentele revoluţiei francrze, avind
drept obiectiv sA liniştească Puterile cu privire la Intenţiile Rusiei şi sil clştlge simpatiile româ
nilor11, Regulamentul organle, după constatarea aceluiaşi publicist n-a fost, niciodatA , decit
o simplii hirtie ; fiecare articol sau alineat reprezintă o veritabilă capcanA. O hirtie In privinţa
blnefacerilor promise de Rusia, adaugă Elias Regnault, un monument de bronz lnsă pentru
rilul pe care·l consacră2Z. Ascendentul pe care Rusia ţaristă şi 1-a clştlgat In Principate, In Mol
dova, mal cu seamA, amestecul şi intervenţia directă a consulilor puterii protectoare In treburile
cele mal mărunte, chiar, probea1ă că afirmaţia de mal sus euprinde o apreciabilă doză de adev A r.
Aşa c u m se ştie, Regulamentul organle a intimpinat o puternică şi generalii opoziţie .
Era firesc ca o Incercare de modlflcare a structurilor pe care era clădltă societatea, chiar dacă
aceasta nu atingea baza relaţiilor sociale, să stirneascA nemulţumire. Este Intemeiati!, In parte,
aprecierea potrivit cAreia boierimea mare era nemulţumită pentru faptul cil se acordau prea
multe drepturi bolerlmll mărunte, aceasta protesta pentru că nu 1 se acordau destule şi toţi
boierii laolatil erau nemulţumiţi de faptul că se aduceau prea mari atingeri privilegiilor claseJU .
Opozitia boicrhnil mici şi mijlocii, care s-a materializat - In timpul rl"dactărll Regulamentul u i
ş i I n preajma aplicArii acestuia, in puternice acţiuni protestatare24, I n alcătuirea d e jalbe, redac
tarea de manifeste şi pamflete cu nuanţă revoluţionară, precum şi opoziţia bolerlmll mari, mal
tenace şi eficace, i-au creat lui Klselev serioase dificultăţi. Condamnlnd tndări'itnlcla "bărboşllor "
moldoveni, generalul considera cii boierii de peste Mllcov sint de o mie de ori mal liniştiţi şi ma l
uşor de m lnuit26.
Opoziţia tnverşunatil a boierilor din Moldova nu a fost generatii doar de Interese de clasA ;
In condiţiile In care, ştiut este, desflinţlnd unele privilegii şi modificind o stare de lucrurl tnvechltă
Regul amentul Il fAcea stApini deplin, aproape, asupra pămlntulul şi a muncii ţăranilor, lnver
şunarea aceasta nu ar fi Intru totul explicabilă. Considerăm, I mpreunA cu Lagan, cA opoziţia
boierilor se ridicA, In general, Impotriva tendinţei Rusiei ţariste de a-şi tntilrl poziţiile prin In 
termediul noii legiuiri. Poziţia geografică a provinciei, considerA diplomatul francez, spre deo-

p

zo

N. Iorga, Hisloîre des relations russo-roum ains, lassy, 1 9 17, p. 275 - 276.
Salnt-Marc Glrardin, Souvenirs de voyage et d'etude, Paris, Amyot, 1852, t. 1, p. 159.
22 Ellas Regnault; op. cit., p. 174. E. Regnault notează dl manlerele frumoase ale lui
Klselev, "au reuşit mal bine să lnlănţule ţara decit toate brutalltăţile turcilor". Ibidem, p. 175.
aa 1. C. Fillittl, Principatele Romane de la 1 828 la 1 834, p. 42.
2o Ibidem, p. 40 - 42 .
26 Hurmuzakl, loc. cit., p . 406.
11
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seblre de Muntenia, l·a pus mal mult pe locuitori la adăpost de vexaţllle turcilor ; In schimb,
a creat o stare de spiri t specială şi o suspiciune continuA cu privire la intenţiile Curţii de Ia
Petersburg28•
Blutte, consulul Angllel tn Principate, la rindul său, confirmă cA opoziţia Impotriva Re·
gulamentului, In ambele provincii româneşti, are u n caracter mal adinc, naţional. Diplomatul
vorbeşte de teama boierilor de a vedea pcrpetulndu·sc ocupaţia, dorinţa de a Inlocui protecto
ratul cu un regim de garanţie colectivă, de Intentia unei părţi a boierlmll mari de a protesta
Impotriva Regulamentului - Impus de o putere străinA - pentru a atrage atenţia şi a obţine
·sprijinul Europei. .De asemenea, este remarcati! Impresia produsă de cAderea Varşoviei. Diplo
matul englez noteazA cal opozi tia este mal puternlră In Moldova, subliniazA opţiunea moldoveni·
lor In favoarea unirii, pomeneşte de propunerea formulatA in acest sens de M. Sturdza, lntr-un
memoriu adresat ţarulul. M . Slurdza, şi el, formulind aceleaşi temeri, se pronunţă In favoarea
regimului de garanţie colectivă. Scrisoarea InaintatA de viitorul Domn premierului engle:r.
Aberdeen, prin Intermediul Iordulul Hcytcsbury, este semnificativă In acest sens. Deşi, In do
·cument, solicitA sprijin pentru a obţine tronul Moldovei, orientarea generală nu este mal puţin
"l!emnlflc-atlvA pentru Ilustrarea stării de spirit din ţarA, pentru aprecierea reacţiei naţionale
·

prompte Impotriva tendintelor lot mal autoritare ale Puterii protectoare".
.
Un veritabil test, sugl'stlv pentru starea de spirit din Prlnrlpate, pentru relletarea mlŞ
clrli politice naţionale, I-a reptezentat vizita diplomatului francez Bols le Cornle ; apreciat drept
"o demonstraţie a Interesului" 28 puterilor occidentale, evenimentul a stirnit o veritabilA senza

ţie. Din nu meroasl'le contacte cu cercurile polltlre rom âneşti din cele douA Principate, din con
vorbirile cu reprezentanţi al bolerlmll, Bols le Comtc lşl formeazA unele convingeri pe care le
lmpilrtilşeşte superlorllor sAI In rapoarte care prezintă un Interes particular pentru Istoria epocii.
.SubliniazA puternicul sentiment de naţionalitate, dorinţa generală spre unitate, de constituire
a unul mare ducat Independent al Dacie!, de Inlocuire a protectoratului printr-un l"eglm de ga
ranţie colectivA ; se referA la politica Rusiei, la tendinţa acesteia de a menţine progresul econo
mic şi spiritual al Principatelor doar In limite compatibile cu dezvoltarea propriei sale economii
şi cu liniştea propriilor ei supuşi ; dA expresie temel"llor de v iitor ale romAnilor, hotărlrll acestora
<le a acţiona in eventualltatea In care Il
se vor da asiMurliri cA pot conta pe sprijinul politic
şi diplomatic al Angliei şi al Franţei". M. Sturdza lnsuşl 1 1 mărturisea diplomatului dlflcultăţlle
ce le-ar Intimpina Incercarea de a Impune şi dezvolta principiile unei constituţii liberale tn Prin
cipatele aflate "Intre trei puteri monarhice şi ultra monarhice" ao .

Raportul de forţe de pe continent, lmpărţlrea sferelor de Influenţă, rlipeau românilor
posibilitatea de a obţine sprijin politic din partea puterilor europene. Singura cale, pe care le-o
recomanda cu stAruintA şi Bois le Cornle, era aceea de a clştlga opinia publlcli Internaţională,
de a se face cunoscuti şi de a acţiona cu vigoare In direcţia progresulul31•

Observaţiile diplomatului francez sint importante deoarece dau expresie nu unor opinii
Izolate, el unei concepţii, devenite generale, unel llnll politice care avea să capete contur şi con
sistenţă deplină In epoca Regulamentului organle cind efortul naţional spre unitate,
denţă şi modernizare se v a situa pe coordonate noi.

Indepen

Rezistenţa cea mal lnverşunatil, manifestată sub forme variate, In preajma, dar, mal
ales, In timpul aplicării noii Ieglurl au desfăşurat-o ţăranii. RAscoalele din 183!82, lnlibuşite
prin forta armatA a trupelor de ocupape, le-au urmat o Indelungati! perioadA de adinci şi gene
rale frAmlntărl care au culminat cu pribcglrlle masive din primele luni ale anului 1834 aa.
Prin convenţia de

Ia Petersburg, din 17/29 ianuarie 18343', recunoscind formal Regula

mentul organle şi adrniţlnd că acesta nu ştlrbea ..dreptul sAu de suveranitate•, Poarta confirma,

2 8 Ibidem, voi. XVII, p. 255, Lagan către Sebastian), 2 scptembire, 1 83 1 .
27 1 . C. Fllltti, Corespondenta consulilor englezi . . , p. 1 2 , ş i urm.
28 Hurmuzaki, voi. XV II, p. 307, 310 (Lagan către Broglie, 9 şi 23 decembrie
.

1833),

Ibidem , p. 314, 3 92 3 93 , 395, 398 - 399.
Ibidem , p . 402.
31 Ibidem, p. 398 - 399.
32 Popovlci Valerian, Dale noi cu privire la organizarea şi reprimarea -răscoalelor tără
neşli din Moldova din anul 1831, in Studii şi cercetări ştiinţifice, laşi, lstorle, t 956, fasc. 1, p.
p . 3 1 1 - 3 12 (Mimaut cAtre Broglle,
28

30

10

ianuarie,

1834).

-

107 - 1 3 1 .
3 3 G h . Platon, Cu privire la pribegirea locuitorilor din Moldooa î n anul 1 834, In ,,Analele
.ştiinţifice ale Universităţii A l . 1. Cuza", Iaşi, Istorie- filologie, 1958, 4 p. 4 9 - 60.
34 Documente relative la istoria renaşterii Romaniei, vol. 1, p. 336- 339.
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totodatA şi măsurile din timpul ocupaţiei, care completaserii sau pregitiserli noua lcf!lure. tn
mod excepUonal, domnii urmau sA fie numiţi. Două luni dup4 săvlrşlrea actului, trupele ruse
trebuiau să părăsească Principatele ; ocuparea In continuare a Slllstrl'l şi asigurarea legAturii
prin cele două ţări româneşti, menţlneau Insă, In fapt, şi controlul militar asupra acestora36 .
La 11{23 aprlllc 1834, lncredlnţlnd conducerea provizorie lui Mlrcovlcl, consulul din Iaşi,
Klselev piirăsea capitala Moldovei lndreptlndu-se spre patrie, Inconj urat de stima generală,
cu reputaţia, pc merit clştlgată, de om drept, luminat şi lntegru38 care, servlndu-şl ţara, a manl
fe&tat, totodată, o preocupare actlv:I pentru Instaurarea unei ordini legale, pentru lmbunătA
ţlrea condiţiilor de viaţA a celor mulţi din cele douA Principate. lncepea, astre!, o nouă perioadA
In Istoria Principatelor, aşa-numita perioadA regulamentară, contradlrtorle, dar nu mal
puţin intert>santll .
Desfiinţarea monopolului economic otoman a lngăduit o mai puternicii inte'gTare IQ cir
cuitul capitalist european. Romanii n-a u putut beneficia insii de toate consecinţele actului.
Ceea ce a pierdut suzeranul, din punct de vedere economic şi politic - practic, dependenţa
laţi de Poart!l devine pur nominal� - a clştlgat protectorul care, şi ca urmare a echilibrului
european stabilit, a c!ştigat In Principate o poziţie precumpănitoare. Neputindu-se opune direct.
puterile occidentale vor acţiona In sensul contracarărll Influenţei Rusiei In Principate prin acţi
uni Indirecte, prin sprijinul acordat de consull manifestărilor naţionale ale românilor. Ca urmare
a Interesului sporit, economic, politic şi strategic al Puterilor in această zonă, Principatele sînt
plasat!' , intr-o manierA lndirectii, doar, sub un regim de garanţie colectivă sui generis.
Teoretic, Regulamentul organle trebuia să fie o expresie a năzuinţelor sodetăţli româneşti
de a se acomoda Ia noile realităţi ale dezvoltării Istorice, de a crea condiţiile pentru modernizarea
i11tegraiA a ace5tel socletilţl ; practic, InsA, date fiind condiţiile In care a fost alcătuit şi aplicat.
el a fost ..Charta protectoratului proconsular" al Rusiei37• Domnii regulamentarl, In calitatea
lor de "prerecU al Rusiei" 38 , nu puteau să lntreprlndă decit măsuri compatibile cu obiectivele
protectoratului. ln egală măsură, In loc să descătuşe1.c forţele vii ale naţiunii, prin lntrrmedlu 1
robiei clăcll, marea mosă a poporului, ţărănimea, a fost transformată In "Instrument nelegiuit ..
de profit pentru proprietarii pămlntului. De Ia inceput, deci, exista o puternică contradicţie
Intre neooia de progres şi limitele ln care acesta putea fi realizat, compromisurile prin lntermedlu t
cărora se putea strecura progresul. Această contradictie şi-a gă�lt expresie in puternice ciocn ir i
pe plan social, politic şi Ideologic Intre forţele noului, ale pro�resulul şi cele ale trecutului, care
se cramponau de averi şi privilegii. In lntreaţ;!a epocă, se desfd5oară. necruţător, o uriaşă luptă ,
pe toate planurile, In toate domenUe vieţii, intre nou şi vechi. Rind pe rind, oprellştlle sint tn
lăturate, barterlle cad, contradicţiile se acumulează. sodl'tatea riJmâneascA In sinul căreia for
ţele noului sporesc, se IndreaptA spre revoluţia chemată să lnlăture din calea progresului social
şi national toate barierele. Slnte1.a tuturor aspectelor perioadei regulamentare oferA, se poate
spune, una din cele mal spectaculare Imagini ale istoriei românf'şti In epoca de dezvoltare pe
cale modernă, de consolidare a naţiunii, de afirmare a conştiinţei naţionale .
Domnia lui Mihai Sturdza ( 1 8 3 4 - 1 8 49)

M. Sturd�a. Domnul regula:n�ntar al Moldwei, a fost numit In aprilie 183 � . La t'l mal,
se afla la Constantinopol pentru a primi investitura. La t3 lui ' � se afla la Galaţi, iar douii zile
mal tirziu lşl filcca intrarea In capital:l ţării .
Fiu al marelui Logofllt Grlgorie Sturdza şi al Mariei Callmah, Mihai Sturdza s-a născut
la 14 aprilie 1795, la Iaşi. Inzestrat cu reale calltiţi, şi-a lnsuşit o cultură aleasA, excepţională
pentru timpul său. S-a manifestat de timpuriu In vlato politică, fiind adversar al Eterle! şi al
ideilor profesate de cdrvunari, reprezentant al lntcrPsl'lor marii boierlml ln confilct cu domnitor ul
l . S. Sturdza. Pe linia programului naţional al revoluţiei de la 1821, filtrat prin prisma Intereselor
30 I . C. Fllitti, Domniile române sub Regulamentul Organic, Bucureşti, 1 915, p. 2. Blutte
constată că drumul care leagă Sllistra de hotarul Rusiei, In loc să meargă In linie dreaptă, trece
prin aproape toale oraşele mari ale Principatelor cuprinzind şi cele două capitale. Corpul de
ocupaţie !şi va schimba doar denumirea In trupe lnsll.rcinate cu paza drumului militar. Idem ,
Corespondenta consulilor englezi, p. 59 (11 aprilie 1834).
�8 Jdem, Domniile române, p. 11 (aprecierile sint ale consulului austriac din Iaşi).
37 N. Iorg a, op. cit., p. 279.
38 Hurmuzaki, voi. XV I I, p. 398 (Memoriul lui Bols le Comte).

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

MOLDOVA lN PEIR.IOIAIDA 182L-1848
.de clasA ale bolerlmUB1, !şi expune Ideile cu privire Ia viltoarea organizare a Principatelor In
citeva I mportante documente - Material pentru un memoriu asupra tllrii Moldollei, Consideratii
asupra Principatelor rom4ne la Inceputul anului 1 82.540, Memoriul din 28 februarie 1829, adresat
Cabinetului de Ia Petersburgu. ln timpul admlnlstraUel rusi', a ocupat funcţii lnsemnate In
stat fiielnd parte şi din comisia de redactare a Regulamentului orj!anlc. Datorltl! influenţei de
care se bucura şi cu sprijinul ce 1-a obţinut, printr-o rlslpil generoasA de bani şi promisiuni, a
ob\lnut scaunul MoldoveJU. A doua ciisiitorle cu Smaranda Vogorlde, fiica lnfluentulul bel de
Samos, promisiunea cA, timp de 10 ani, nu va rldka problema mănlistlrllor Jnchlnate - 1-au asi
gurat triumful In competlţlr43•
M. Sturdza este una din figurile cele mal reprt>zentatlve, dar şi mal contestate ale timpu

lui silu. Pe cit a fost de apreciat pentru cultura, Inteligenta, spiritul lntreprlnziitor şi gospo
dliresl�, !iuhtllltatea şi simtul siiu politic, pe atit a fost de criticat pentru corupţie şi venalltate,
pentru faptul cA şi-a pus talentul şi calităţile sale Incontestabile In slujba pasiunilor josnice care
I-au domlnatat. In timp ce boierii, In noiembrie 1835, condamnA cu vlolenţal viciile unei guvernAri
care de abia Incepuse, subllnllndu-1 corupţia şi lnelllcarea celor mal elementare norme ale regle
mentiirilor sociale "ale Rej!ulamentulul, lel!ilor şi a forml·lorM 4&, Iar un observator constata cii

domnia sa nu reprezintA decit "o sultii nelntreruptă de jafuri şi de concesii scandaloase48, In
1842, Adunarea obştească 11 acordă Uliul de "părinte şi binefiit•iltor al patriei• 47.
Pentru a-1 defini personalitatea, cu calll iiţllc şi dde•·tclc salt>, trebuie sA-I situAm pe
domnitor In condiţiile epocll sale, a acestei epod atit de contradlctorie , de plina'i de tumult, de
prefacere şi de mlşcart', In cuprinsu l căreia se lnfruntau douA lumi, In carr Interesele de clasA
se ciocneau atit de puternic, In care se dezvoltau naţiunea şi conştiinţa naţională, In care pro
.gresnl era atit de stinjenit, In ej!aiA măsurA, de dominaţia străină. Numai o analiză largA In cu·
prlnsul acestui complicat context poate fi In măsura'i ca, dincolo de pAcatele Individului, sA re
Jiefeze calităţile omului de stat şi pe ale domnitorului, umbrlte de mulţimea neajunsurilor gene
rate, In mare parte, de condlt llle obiective ale vremll.
Aristocrat prin excelentă, educat In splritu l lluminlsmulni francez, la eurent cu literatura
polltlcii şi economică o timpului �Au, s-a strAduit, in limita poslbilitliţllor de rare dispunea, sA
acomodeze dezvoltarea t ărll sale la nivelul clvlllzaţit>i europene. Strădania In acest sens se des

convingerea eli soeletatea trebuie � al f i e "ca un p o m bine �Adlt 1·e sloboade I n vreme frunza, floa
rea şi doritul rod, iar nu l'B pomul a cAruta Inflorire, acea pripită, lovindu-se de al!erlmea brumelor
s-ar vesteji şi plclnd s-ar preface In netrebnlcleM48• lTrmiirlrea acestui principiu, In acord, desigur
şi eu convingerile sale, era Impus şi de controlul politic al PutPrll protectoare . RecomandArile
ce 1 se fac IncA de la Inceputul domniei, de cătn• consulul Huslel, cu privire la combaterea "Ideilor
subversive", a "spiritului de Inovaţie şi de t�Iburare", de rare trebuia să ţlnA seama "exact şi
complet " u , subllnlazil limpede şi llmltelc In r a re era posibilă opera de guvernare a Moldovei.
In cuprinsul acPstor !Imite, pe linia Impusă de nevoile projjresulul societăţii româneşti, reali
za'irlle epocii regulamentare sint lnsemnate. Ele nu trebuie apreelate InsA drept rod al Regula
mentului ; legiuirea, ea lnseşi, este un rezultat al nevoilor de dezvoltare, de creştere, a societăţii
româneşti, dar care a servit doar limitat acrstor nevoi, In condiţiile menţinerii "robiei cla'icl i "
ş i a privllegllior care aeordau drepturi doar u n t' i minoritAti ş i acestea sever controlate d e amestecul
direct ,1 continuu al Puterii protectoare.
prinde din toate actele domniei sale. Adept al prol!resulul gradual, M. Sturdzo pornea de l a

31 Gb. Platon, Despre programul national al revolutiei de la 1 8 21 . 1 5 0 ani de la revolutia
na(ională condusă de Tudor Vladimirescu, In ,,Analele ştiinţifice ale Universităţii ..Al. 1. Cuza"

din laşi, S. I I I-a, a. Istorie, t. X V I I, anul 1 97 1 , fasc. 1.
40 Hurmu::aki, s. I , p. 7 - 8, 63- 69.
4
41 Ibidem, s. l5, p. 23 - 24.
4 z 1 . C. Filittl, Domniile române, p. 3 - 4 .
4a Ibidem, p. 3 3 .
M N. Soutzo, op. cit., p. 121, Vezi şi D. Ciurea, Ci11ili::atia in Moldova in perioada 18341 8 49, In "Anuarul Institutului de Istorie şi arheologie •.A. D. Xenopol", X I I I, 1 976, p. 20 - 2 1 .
4o Vricarul, V I I I , p . 1 22 - 123 şi broşura M ichel Siour::da e i son adminisiraiion, aplirută
la Bruxelles, In 1846, In Anul 1 858 în Principatele Romane, t. 1, p. 3 1 .
" Aprecierile il apartin polonezulul M. Budzynski, cf. Biblioteca Czartoryski, Cracovla,
Mss. nr. I I I, 5 405, f. 1 1 - 2 4 .
47 Hurmuzaki, s l8, p. 367.
4l Apud. D. Clurea, Moldova sub domnia lui M. Sturd:a, Iaşi, 1947, p. 55.
41 Hurmuzaki, s l5, p. 64 - 66.
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Aplicarea Regulamen tului organic precum şi a Iegluirllor care I-au completat şi dezvoltat,
prezintă, aşa cum, pe drept, apreciază A.D. Xenopol .,pri ma transformase a socletiiţll romAne,tl
din s tarea haotld a vietii orientale către acea orlnduită a apusului clvllb;at � 50. Regulamentul,
continuA man•Ic nostru istoric - precum şi epoca sa de aplicare şi verificare, am adăuga noi deşi a reliefat ,.in lumina cea mal vie con trazicerea Intre dorintele şi năzulnţele românilor şi
st ar ea de rupt sub care era incujbatii" 51 reprezintă un progres simţitor ; � Introduce reguli fixe
şi statornice In locul chibzulrll momentane şi a bu nul ui plac, restringe ar!Jltrarlul inlloculndu-1
cu norme dirlguitoarc ; Introduce răspund<'rea legală in locul nerl'sponsabllltăUI de mal Inainte .
Prin Regu lam�n l u i organle, se p u n e pentru prima oară In societatea romAnl'ascd Ideea Intere
sului public ca ceva superior celui individual ; ideea statului se naşte pentru prima oarA la rom:,nl,
In concepUa el modcrnli, ca viata unui tot, Intocmit pe norme obşteşti, adicA ae legi . . . ."51•
L egislalia ini11ată sau patronatA de M. Sturdza se IncadreazA pe linia ac�stul p�oces de

dezvoltare pe c.-are se situase, firesc şi ire\'ersibll, societatea româneasdi. In timpul domniei, In
c a re OblşnuJta obştească adunare a lucrat in trei legislaturi ( 1837, 1842, 1847), au fost votat e ·
şi ap l i ca t e nu meroase legi şi măsuri, a cllror diversitate relidează limpede şi nevoia de prefacere,
de tra nsformare, dar şi amploarea gener a l ă a procesului.

ţ i er i i , tot mal a ccentuate, a populaţiei, a dezvol t Arii pietei Interne şi a comerţului, a creşterU
ln condiţiile spor ului apreclaiJil demografic, al dezvolUril

ttrgurllor şi oraşelor , a dlferen

rolului economic şi admi nistrativ al aglomerărllor orăşeneştl, al capitalei, mal ales, organizarea
modernă a acestora, alAturi de noua lmpilr! ire pe ţinuturi, a r"'prezentllt o preocupare continuă.

rnmntarea eforlllor şi constituirea bugetelor orăşăneştl, edllltatea, �ist('matfzarea, organizarea
serv i clllor orăşenl"şti In principalele oraşe, a poliţ iei, a corpului de pompieri şi a fanaragUior,
măsurile pentru aduc11unea apel şi pentru salubritate, supravegherea cii.liitorllor, organizarea

poştelor, reprezintA preocupAri con&tant promovate şi urmilrlte. Ţărănimea �e află mereu In
alE•nţ l a odrmuldi. Acl'asta nu numai ca o compt'nsaţil' pentru situa tia creatii acestei catl'goril
prin cl l�po �i l l l l e sectiunii a V I I-a din c api tol u l al I I I-lea al Rcflulamentulul, el In virtutea lnsl'şl
a unei conr<'pţil de guvernămint care trebuia să apere şi să stimuleze Interesul pentru producţie.
Tendi n t a dt• a pune ţărlinimea la adăpost de abuzurile administraţiei şi de exploatarea proprie
tari lor, de a-i menţine capacitatea contribuabili şi a asigura, astfel , v eni turile statului, se degajA
din i n treaga il'gisla! le a rpocii regulamentare. Pe ac!'astd linie SI' Inscriu, spre exemplu Legiuirea
pentm trei pricini care lmpovărează pe locuitorii de la sale, din arrl'le 1848, care lntenlcea vinzarea
b A u t uri lor pe d atorie , reglcmrnta datoriile băneşti ale locuitorilor şi stabilea maniera de apli
care a clsi'!lor, precum şi Legiurea asupra lmbinatelar drepturi şi indatoriri ale proprietarilor şi
s l1t rn ilor din satele de prin munti ; această din urmă lege, pornind de la situ aţia specialA a ţă
ranilor din regiunea de munte, reglementa intr·o manieră mai echltabilll relaţiile Intre cele două
părţi63. In acelaşi sens erau Indreptate măsurile cu privire Ia lichidarea datoriilor contractate
de săteni, la llllflitarca globirilor ş.a.54, Aceluiaşi scop urma să folosească şi retlpii.rlrea, In 1835,
şl, apoi, modificarea, In 1844, a hrisovului pentru danil, schimburi şi vlnzărl.

Orlrlt de bine intenţlonatil ar fi fost ocirmuire.;, probl ema agrară nu putea fi rezolvată
tnsă prin măsnrl de genul acestora. Bunele intenţii nu au lipsit, după cum nu au l ipsit nh-1 Ini
mile !-leneroase �1 patriotice care au condamnat cu vigoare tratamentul la care era supusă forţa
vie a na ţiunii. Trebuia deslllnţată baza care genera şi lntreţinea situaţia. CJI'a In Interior o stare
de puternicil tensiune, alimentată continuu de puternice şi variate mişcări ţiirăneşt155•
P e linia de mal sus sint plasate şi măsurile cu privire la ţarlnl l c de rczerv!i, la reglementarea
aren diirll de cd t re supu�il străini Ia maniera de platii a transporturilor ş.a. De asemenea, dezro110
s1

A. D. Xenopol, op. cit., p. 1 87 .

Ibidem, p. 209.
Ibidem, p. 100.
H. adu R os et ti, Pentru ce s-au rl1scu/at făranii, Bucureşti, 1907, p. 86 ; Gh. Platon.
Despre exploatarea (tiranilor din regiunea de munte a Molodvei ln vremea Regulamentului organic,
lm "Revista Arhivelor", 1 960, 3, nr. 2, p. 177 - 192.
5f Radu Rosetti, op. cit., p. 90 - 92.
si Gh. Platon, Izgonirea locuitorilor răzvrătitori de pe moşii. Con tr ibuţii la cunoaşterea
(rămîntdrilor fărăneşti din Moldova în prim a jumi11.a1e a secolului al X 1X-lea, laşi, Universitatea
,.Al. 1. Cuza", 1 966, Contributii la cunoaşterea fri1mintl1rilor fărăneşli din Moldova fn preajma
şi fn timpul anului revoluţionar 18 48; Strămutarea locuitorilor, "Studii şi articole de Istorie", 1 962,
4, p. 131 - 164. Din lupta maselor Ji1răneşti din Moldo11a în preajma şi în timpul anului revolutionar
1848, ,.Studii şi articole de istorie", 7, p. 209, 242 etc.
•a
sa
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birea ţiganilor clerului şi al statului, prin legile din :1 1 ianuarie şi 14 februarie 1844, reprezintă
nu doar un act de carltah• , d o I mportantA măsură de ordin t-conomic, social şi politic.
Legea din 26 Ianuarie

1845, pentru rcorganl7.area slujllorllor de prin ţinuturi se IncadreazA

In şirul mAsurilor adoptate pentru organlzarPa administraţiei, reglementarea actlvltAţll l sprav

nicilor, realizarea unul acord firesc Intre lnstan ţ l•le administrative şi cele ju decătoreşti. Reor
ganizarea Mlllţlel, al cărei cadeli obţin aprobarea de a st- i n stru i In Rusia şl ln Prusia, Infiintarea

de şcoli elementare şi căziirml şi tipArirea de manuale spt-clal destinate soldaţllor reliefeazA o
preocupare care se lnl·adrează pe direcţiile fl r!'şti de dezvoltare ale epocii, In spirit naţional.
Modernizarea justiţiei, prin crl'area unor instanţe specializate, simplificarea procedurii,

autoritatea lucrului j u decat, InlAturarea lngerlnţelor administraţiei, nu reprezentat, de asemenea,
preocupări constante ale perioadei.

lnstltuirl'll dlvanurilor apelatlve, a j udecătoriilor ţinutale

şi săteşti, a tribunalului de comerţ din Galaţi şi a celui corecţlonal din laşi, tipărirea pentru a
doua oară, In 1838, a condicii criminale, traducerea codului criminal francez, In 184 1 , luc�ările

comisiei Instituite In 1847, sub preşedenţla domnitorului lnsuşl, pentru aldltulrea unui singur
corp a legilor civile din Moldova, se inscriu pe linia aceloraşi preocupări de creare a unui cadru
corespunzător procesului de dl'zvoltan• a sot"il't ii ! li.

In materie ju diciară, u n a din realizările im·ontestablle al i' epocii, care a lntărit lncr<'derea

In j ustiţie, tn funcţia soclaHI a acesteia, a reprezen tat-o măsurile privind urgentarea procedurii
şi stingerea proceselor. In 1835, existau, In instrucUa tribunalelor, mal mult de 29 000 procese.
Printr-o clasificare j u dlcloasli, In termen dt' 15 luni, de la 1 august 1835, plnă In 1 noiembrie
18 36, 18 378 cazuri au fost llchldate, lzbutindu-se să se creeze u n echlllbru normal. In 1839,
din 84 13 procese - din ca re 4 303 din urmă - 5 OCO au fost terminate. In anul următor, numă
rul proceselor de j 1,1decat s-a redus la 1 59 t&•.
Prin l e gea pentru administ rart'a mănăstlrllor indigt'ne nelnchinate,

din t8:J!'i, se face

un pas Inainte spre Introducerea controlului autorităţii lall'l' asupra administraţiei averilor
mănăstlreşt157• De asemenea, prin hrisov u l domnesc d in 30 mai 1839, referitor la rr.AnAsti rile

trarea averilor. Tendinţa domnitorului de reorganizare a cl er u l u i, de a pune sub l'ontrolul statului
bun urile M itropoliei, de a supune aceluiaşi regim toatt' mănăstlrile, inclusiv cele inrhlnate68,
Neamţ şi Secu, se lnAspresc regulile vle111 monahale şi se lnfilnţrază o

dica,,lerie

pentru ad minis

I-au atras dezaprobarea Rusiei şi a avut drept consecinţA conflictul cu mitropolitul Venlamin

şi demisia acestuia, la

18 Ianuarie 1842. Dincolo de cauzele mărturisite ale litigiului, acesta era

g1merat de atitudinea tot mal indepPndentă a Mltropolitnlui. Sprijinirea al�!tor veleltăţl de
rătre Rusia aducea prcjudldi lnt1•reselor naţionale rom âneşti. In cele din urmA. puterea centrală

a ieşit victorioasă din conflict ; legea relativă /a o<iwJUirea averilor bi.,erireşli şi la atributiile vor
- cel dlnlil
ministru al cultelor - votată In m ar ti e 1844, limitează şi pune
sub controlul statului veniturile Mitropoliei şi ale episcoplilor.
,
Pc linia relaţiilor cu celelalte puteri, In afara eforturilor continue de a se l i mit a sfera de
acţiu ne a consulilor puterilor străine, la 14/26 noiembrie 1837, se ajunge la Sl'mn area unei con
venţii cu Austria pentru exlrădarca vagabonzilor şi a dezertorilor. Era, acea�ta, �(' pare, prima
convenţie semnatA de un domnitor român, după tratatul semnat de D. Can tem i r cu Pe tr u 1 38 ;
ea reprezintA, se poate spune, .,cel dintii semn al rcinvierii lnternaţlonall', cl'a di n ll i recunoaştere
a existenţei juridice a statului român " eo .

nicu/ui bisericesc

In sflrşit, le!!ea rangurllor, din 1 0 mal tic 1835, rari' a asimilat rangurile boiereşti eu ra
murile civile, a avut drept eonsedn\ A o diluare considerabilA a bolerimil. Prin intermediul aces

tei legi, rindurile bolerimli au sporit considerabil. t:na din aeuzaţlile principale care i s-au adus
lui M. Sturdza este a(eea ci ar fi obţinut venituri mari din vinzarea rangurllor. Acest proces
de dlluare al clasei boiereşti, de extindere a privilegiilor, In cuprinsul unul rej!im i n care numai
privilegiul boieresc oferea posibilitatea exercitării nestlnjenlte a preocupArilor burgheze, n u
este opera domnitorului, c i o tendin!ă a epodi ; M. Sturdza a fost doar instrumentul care a dat

cu rs şi expresie concretă acestei tendinţe, generate de realităţile vremii salc 61•

'8 Alcxandre C. Stourdza, De l'hisloire dip/omalique des Roumains 1 11 2 1 - 1859, Rigne
Michel Sturdza prince regnant de Moldavie 1 8 34 - 1 859, Paris, Pion, 1 907, p. 8 1 .
57 1 . C . Fillttl, Domniile române . . . p . 5 H - 515.
&e Ibidem, p. 463.
" Alexandre C. Stourdza, op. cit., p. 67.
80 A. D . Xenopol, op, cit., p. 178.
81 Gh. Platon, Considera/ii privind situatia numerică şi structura boierim ii din Moldova
fn preajma revolutiei de la 1 848, In ,.Populaţie şi societate " , vol. II, Cluj, 1 977, Litografia Univer-

de

sltAţll Babeş - Bolyal .

·
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Măsurile pentru ameliorarea căilor de comunlca�le, tnrtlnţarea llrgurllor şi a larmaroa

lmbunătăţlrea regimului Inchisorilor, rl'g!ementarea situaţiei dlfl'rltelor

celor, organizarea activităţii comerciale In t lrgurl, organizarea serviciilor de sAnAtate publicA,

categorii de locuitori,
măsurile pentru dezvoltarea lnvăţămlntulul ş.a. toate, marcheazA, dacii nu Intotdeauna realizAri
spectaculare , cel puţin o tendinţă sistematic şi perseverent urmAritA pentru modernizarea so
det!l ţll român!'şti, In toate laturile sale, pentru crearea unul regim juridic, administrativ şi so
clal, su fi ci e n t de larg pentru a corespu nde nu numai ccrln�elor contemporane, dar şi perspecti
velor de viitor.

Opozi(ia impotri11a lui 1\1. Slurdza şi a regimului regulamentar.

A titudinea corl5ulitor Rusiei.

Aşa c u m s-a putut observa, epoca regulamentanl, plină de putcrq tce contradicţii şi
con traste ale unei socletliţi aflate In pUn proces dl' aflrmarl', dr d<'zvoltare, sl' cluacterlzează

n chl , In toatl' doml'nlllc vl<'ţll. Această luptă lşl gil
seşte expresie pe plan social şi politic intr-o continuă stare de tensiune alimentată de frAm)n

pri ntr-o necr u t Atoare luptă Intre nou şi

tărlle şi mişcările ţărăneşti şi ale populaţiei orăşeneştl precum şi de lupta politică organizată,
fAţlş.l sau ascunsA, Impotriva rlnduielllor vechi, pentru promovan•a mişcării naţionale, pentru
alcătuirea prof!ramulul naţional. Artlvltatca legislativA, de organizare administrativA şi f'dl·
lltară a lui M . Sturdza s-a I n cadrat şi s-a desfăşurat In acest context dinamic, de care a fost
lnfluenţat il . 1 n realiză rile domniei, ca şi in mlnusurllc numeroase ale acesteia se reliefeazA ace
ll"aşl contradicţii, vizibile pretutindeni, Intre elanul generos a l cd'nstrucţlel, al dAruirii In fo
losul obştesr, naţional şi patriotic şi spiritul meschin, particular, al rutinei şi al prlvlleglulul.
D o m n i torul, om a l l'pocii sale, lntruncştf', mal bine, poate, decit oricare altul din contempo
ranii s:'ll, contradicţiile act's tela.
Domnia rf'gulamentară s-a dt'�fAşurat pe fondul unei opozitii sistematice şi continue,
generată de nevoile fireşt i ale socleHiţil In luptA cu llmltde re j!l m u lul regulamentar, cu poli
tica de abuz �i privilegiu, cu amestl'cul direct al consulilor Puterii protectoare In treburile
i n terne ale ţări i . Primii consull, Tim konkl şi Besack, profi tind de situaţia lor privilegiatA ,
primeau plingcri Impotriva orlrmuirli, aYind pretenţia dt' a fi puşi Ia curent şi consulta ţ i In
cele mal nelnscmnate lucruri. Kotzebuc, care a su ccedat lui Besack, In august 1838, urmează
aceeaşi linie de conduitA. Conflictul cu reprezentanţii Puterii protrctoare,
pentru rezolvarea
căruia domnitorul a trebuit să cheltuiască mul t i bani, sA consume multă energic, reliefeazA
c i t de puternic rra ..patronaj u t • 62, şi cit de dăunător era acesta.
Curtea protectoare şi consulil act'stria intretineau, In parte, şi opoziţia

boierilor

cu

regulamentar!", opaz i(ia Impotriva domnitorului, a regimului şi a imixtlunll străine ocupă un
loc Important. Rf'ff'rlndu-ne la opoziţia directA Impotriva lui M . Sturdza, trebuie să notăm
că est e dificil de stabilit Umila unde se termină Interesul lndiYidual sau de grup şi lncepf' cel
gf'ncral, după cum este lipsit de scn� să aflrmi!m cii o a n u m it ă categoric socială făcea epoziţle
din motive care nu df'pllşcau Interesele l'goistc, personale. Opoziţia nu s-a desfăşurat separat,
pe grupuri şi In limitele stricte ale u nor anumite interese. D e obicei, l'a a cuprins atit boierimea
mare, cit şi rea mijlocie şi mică. Prima, pentru a lupta cu mal mult sucres Impotriva domni·
torulu l , avea nevoie să prezinte I nteresele sale ca fiind, cel puţin, lnter!'sele generale ale clasei .
scopul dr a domina mal dt"plln situaţ ia. I n cadrul frămlntilrllnr sociale şi politice ale perioadei

CealaltA, prin forţele sale proprii, nu putea sA acţioneze cu su cces : avea nevoie de sprijinul

şi de prestigiul, cel puţin , al unora din marii boieri. Lupta continuă pentru modificarea co mpo

dţlei AdunArii o bşteşti - In care M. Sturdza işl plasa mereu doar oamenii favorabili politicii
sale - verifică adevărul acestei opinii. Era firesc, deci, ca opoziţia aceasta, care angaja cate
goria principală cu drept de a alegi', chiar dacă diriguitorii urmărPau scopuri personale, să se
desfăşoare In numele ln tereelor generale ale societăţii, să fie observată cu atenţie, să albă o
eficacitate a cărei Importanţă nu trebuie rnlnimalizată, să contribuie, puţin cite puţin, la su
darea uncl alianţe eu caracter taclic şi la alcătuirea unul program care, opus politicii ofic iale
<l domnitorului şi a lmixtiunli străine, să obţină o largă adeziune.

Opoziţia aceasta era legală, parlamentară prin formele sale de manifestare, urmărind
să clştlge mai multe locuri In Adunare şi să transforme Instituţia Intr-un organ mal reprezen.
tativ, capabil să adopte o legislaţie mai cuprinzătoare. Sub acest aspect, opoziţia puternică
manifestată cu prilej u l alegerilor din 1837, 1842 dar, mia ales In 1847 prezintă o netăgăduită
importan�ă.

82 1 . C . Filitti, Dom niile romtine . . . , p. 465 - 466 (Mimaut către Rigny, 7 octombrie
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Paralel cu această opoziţie, parlamentară, boierii, cel mari, mal cu seamă, nu pierd o
ocazie pentru a denunta regimul corupt al lui M. Sturdza In memorii adresate Puterii protec
toare. Opoziţiei colective 1 s-au adăugat continuu opoziţia Individuală a unora din t re boieri.
Referlndu-se la disputele făţişe Intre Domn şi boieri, M. Drăghlci observă că "răsplnşll, deci
din deputaţi, făclnd fellurl de Intrigi Intre popor, ca să rădlce comploturi asupra domnului,
din zi In zi se lăţea Intre magnaţi ura adăuglndu-se pe de o parte cu cei depărtaţi din slujbe,
pe de altă parte cu candidaţii rămaşi fără voturi Ia toată alegerea de deputaţi Incit s-au des
chis un război politic din crle mal serioase In Moldova " 63.
Opoziţia Incepe să se manifeste Imediat după venirea domnului, In 1835 şi 1836. Prin
memorii adresate Curţii de la Petersburg şi ambasadorului ţarist de la Constantinopol, sint
denunţate abuzurile lui M . Sturdza. I n fruntea opoziţiei se afla Alecu M avrocordat, admi
rator al Franţei, la casele căruia se adunau boierii nemuitumlţi 64 . Deşi, aici, votarea artico
lului aditional nu a Intimpinat rezistenţă şi nu a avut consecinţele din Ţara Românească, opo
ziţia a Intretinut continuu o puternică agitaţie In sinul Adunării. Alegerile din 1837 prilej uiesc
vii dispute şi tulburări I n diferite ţinuturi. Sint alcătuite ,.pnrllde", cu scopul de a contracara
lngerlnţcle clrmuirli 66 • I n 1842, de asemenea, mişcarea opozlţionistă se lntăreşte relieflnd şi
mal puternic alianţa tactică Intre categoriile boierilor opoziţionlşti66 • Noile alegeri, din 1847,
au arătat pinA Ia ce punct se acumulascră contradicţiile, se lntArise rezistenţa, sporise efica
8
citatea opoziţlci 7 •
Opoziţia la care ne-am referit, care angaj a nu numai virfurile marii boierlml, el nume
roşi reprezentanţi al Intregii clase, se desfăşura, totuşi, Intr-un cadru legal, In acel al legalilătii
regulamentare. Dacă marii boieri se mărgineau la atit, reprezentanţii boierilor de clasele a doua
şi a treia, majoritatea de provenienţă recentă, nu aveau comun cu clasa din care făcea parte
8
decit rangul şi privilegiile ; ei aparţineau , practic, prin ocupaţie şi preocupAri, clasei burgheze 8 ;
aderind la mişcare şi sustinind formele de manifestare ale acesteia, nu se opreau alei, lnsă; obi
ectivele pe care le urmăreau erau mal largi. Din rindul acestora, se disting net acel tineri ata
şatl prin concepţia lor Ideilor revoluţionare burgheze care se pronunţau deschis pentru aboli
rea regimului regulamentar. Activitatea acestei categorii, care, după expresia consululul fran
cez Huber, cumula "patriotismul şi energia " eu făţlşă sau ascunsă, a completat şi a adincit
opoziţia contribuind la accentuarea spiritului protestatar.
Satira politică şi pamfletul, teatrul şi poezia, publicistica In presa vremii, literatura,
In general, la care s-au adăugat conspiraţia şi legăturile revoluţionare cu românii din celelalte
ţări surori, toate mijloacele au fost folosite. Teoria se Imbina organle cu practica, complettnd
şi perfecţlonlnd Ideologia - Ideologia patruzecloptistă - şi modalităţile practice d e realizare
ale acesteia ; In viltoarea acestor frămtntărl şi evenimente, s-au stabilit căile cele mal conve
nabile, care să corespundă realităţilor Interne şi Internaţionale, au fost elaborate tactica şi
programul de acţiune ale revoluţiei viitoare.
I n Moldova, reprezentanţii de frunte al acestui tineret generos, puternic pătrunşl de
spiritul naţional, stabilind şi păstrtnd o continuă legătură revoluţionară cu ţările surori, au
făcut cea mal puternică opoziţie nu numai domnitorului, el şl regimului pe care acesta Il pa
trona. Acţiunea lor nu era, nici ea, Izolată ; el foloseau nemulţumirea boierilor Impotriva regi
mului pentru a realiza o unitate a opoziţiei. Opozlţllle reprezentate de cele trei categorii boierii mari, cel mijlocii şi miel şi tineretul Intelectual 70 nu-şi desfăşurau activitatea izolat.
Ele nu pot fi apreciate In acţiunea lor separată ; trebuie lnţelcse numai In cadrul general In
care s-au desfăşurat şi nu judecate exclusiv prin prisma programului ce şi I-au propus ; trebuie
cercetate I n Interacţiunea lor, In efectele produse, I n contribuţia la crearea acelei atmosfere
de tensiune, continuu acumulată la nivelul Intregii societăţi, nu numai In anumite laturi ale
acesteia. Nu trebuie uitat că mişcările Ia care ne referim reprezintă o parte, doar, a mişcării largi,
cu caracter social şi naţional, care agita Intreaga societate. Obiectivele şi eficacitatea m işcării

•a M anolache Drăghlcl, Istoria Moldovei pe timp de 500 an i, laşi, 1857, p. 202.
" D. Clurea, Moldova sub domnia lui M. Sturdza, p. 65 - 67.
16
1. C. Flllttl, Domniile romane. . . p. 488.
11
Ibidem, p. 520.
87 Documente privitoare la anul revolutionar 1 8 48 fn Moldova, Direcţia generală a Arhi-

velor statului, Bucureşti, 1 960, p. 70-71.
'8 Gh. Platon, Consideratii privind structura numerică.
It Hurmuzaki, voi. XVII, p. 7 1 9 - 7 19, 777 - 779.
70 1. C. Fllittl, Domniile romfne . . . p. 550- 551.
:u
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opo::itioniste nu p o l fi l nţ el es e dtdt In acest cadru al mlşrlirll gtnerale rom âneşti. Chiar dacii,
u n e o ri , lr� ăt u ra fn tre di ferit ele miş cări cu r ara r t n opoziţlonlst, făţişe sau consplrntlve, nu era

suflrlent d e durabilă, efectele se )"(· prrr u tau asupra Intregii societăţi producind rezultate Ia
nivel şi de l mporte n til grn('rală. In efeclE'lc pro d u se asupra so el et ilţ ll , m iş�area opozifionistd
şl cea revoluţionară, t a şi al'fiun ile pofitice se afla11 Intr-un raport de lnterd!'pende nţA care nu
lngă duie realizarea u nei separaţ ii. Nu se poate sta bi U o li ni e de demarl·aţle pr!'dsil Intre con
j ura ţ la condusll de L. R a d u , acţ iun ea "Societăţii filantropice� - ,.FIII l'O)onlci lui Trai an "
( 1841 ) sau frl! mt n lările legat e de acţiunile directe ale Frătiei, in 1845 şi 1 846 sau Intre acţiu
nile reprezentanţilor 11rupulul opozlţl on l st care, la sflrşltul anului 1 838, se legau prin jurAmint
dl v a l u p t a pentru ,. ln h'ltu rare a "·iţ lllor rej!lmului r!'gulamentar şi pentru aşezarea unei domnii
rrt'dllarr" O'l. ln a crla ş l srns sint o rie n t at e apelurile anonime din vara anu lu i 1840 care denun
ţ au vlt"illl' admini�traţiei şi ale j ustilfel şi ame ninţ au ră poporul lşl va face dhptate, "prin vAr
s ar e de singe " "2 , pre cu m şi m anlf est ele Incendiare din vara anulu i 1843, expresie a' opozitiei
linere7B.

Pentm atitudine de froJl(lll Impot riva rrgfmulul rrgu lnrn r nt ar s i nt �uprimatl' "Dacia
llt c rară" şi .. P ro pll şire a • , sint su r ph i t: nlţi rep r e zl'n t a nţ l al mlşcl'lrll lnnoit oare7'. Este Inte
resant de reţ i n u t , i n ac t' st sens, că In Interogatoriu , L. Radu declara că la fl' l ca şi di n s u l şi alţ i
boieri din M o l dova au proiect e de rl·formă asl' m ă n ătoare celui găsit asupra sa. " V ă i ncredin1 ez, m ărturisea el , că de s -ar is co di poate la mai mari case se vor g:hi hirtii dupe atu n ci mu lt
"'
mal urite� 7&.

:M i şc ă rile din prfrnixari'i H uld 1 f46, la ran· au participat 1 rnlele de n e g u st ori şi mese
riaşi din J aş f , dnd, in eapi1 ala Moldm.:ei, au n n it şi delegaţii lmpur.ătoare dl' ţ ă rani , a pro
v oc a t o p ut u n i t ă agit aţ i P . hb pruhJ n t• a mdt i m i i , D c m n u l a fost (cnstrins �ă pă ră s eas că pala
ră se rl'ft,tllor tn d�dina ccn�ulat ului n s. S-a constatat ru acest prilej, măwra In care
In tre fr� mintarra generP.lă a m as e lc r şi opoziţ i a boierilor exista, prin forţa dt>sfăşurllrli eveni
m en ltlo r i m r � l , o s1 rim ă lrrii lură. M i ş care a maHI{lr oft•rea opoziţiei bole�ştl prileju l sll ln
l('n· i n ll cu mni rrult ă viroarl', in Dt·mt'le intt·rt'n• lt•i p·n nl!l, 1 ă clabort'ze l'hlar şi planuri de
ră� turr; are a <! c m n lrl. Jn mc m l n 1 u l cie r arl' ,· crl irn, ar( ste pla11 url nu au Intrunit adeziunea
u n an i m ll din c r11Za ris c u ri l o r ce le pre sup un t' a78 • Ele nu sint lnsă mal puţin su gest iv e pent ru
a ma rc a i n t c tdlpl'n d r r. ţ a s trict ă Intre t oa t e a�pectele ca re definesc frlimlntarea generalii de
rare ua n p rim ă r oci et a tt> a r cm :'ln e as că .

tu l şi

de cc ntamln aru cu spiri t u l revoluţionar 
se In ca d ra pe linia instturfiun i/cr Curţii prot e ctoare - 1\1. Slurdza a uzat de toate
mij loacele pe carr p o z i 1 1 a �a i It' pt� n e a la di spo ziţ ie . "Opunlnd ost l lităţ il fanarloţllor voturile
Adunării - ron semllf :al!, cu p ăt ru n d fr!' , E. Repnault - guvernlnd Adunana cu aj utorul con 
�u l u l u l rm, rrzfrvlnd acest u i a dfstulă influfnţ ă pentru a nu-l i rita, Jielilslndu-1 destu lă pentru
a nu fi u m b rit , fi a şt iut �ă t rară folo5 din sl st r mu l de basculă ca un bătrln ministru consti
tutional�""· Cu toate ln v i n u rl lf care 1 s e pot aduce, c u privire Ia lipsa de scrupule sau la cupl
dlt atea sa n e ln fr!nat il, 1\1. S t u r d z a nu poate fi considerat ca situlndu-se I n afara procesulu i
gent>ral care se săvlrşea In ţ a ră aflată sub condul·erra sa, ca adversar al mişcării innoitoare, ca
p ara,· a n d(' r a re H' rl o c 11 r au şi zdrClbrau, unrori, "· aiurlle mi �cllril opoziţl onl ste şi progresiste.
]ntr·un an u mit f r n s, pt' planul acthmilor politic!', oricit s·ar părea de ciudată constatarea, el
s- a aflat In crnlrtJ I mişd iril n aţ i o n alr spre rare Hau orientate, In exclusivitate, aproape, toat e
frl! ml n tărlJ(' !' po rii al din! c o nţ inut 11 sehlţ l! m alrl. Chiar dacă, uneori, atitudinea domnitorului
pare şi C'St f am b l !! T ă , ra ah•nd, df pildă, ci11d dfnunţă Curţii protectoare "Intelegerea vinovatii"
Intre pat rio ţ i i mol cov r n i şi c r c ziţlcn lştli elin Acun area munteană78 sau pe V alllan t, "emisar
a cţl u n r a

Pentru a contracara o p oziţ ia şi a feri ţ ara

'Il

Ibidem, p. 507.
Ibidem, p. 511 - 512.
73 Rurm u z ak i, voi. XV II, p. 949- 950 (expresia aparţine lui Duclos, consulul Franţei

711

71 Cf. Gh. Ungureanu, Frifmlntări social-politice tn Moldoua premergătoare m işcdrii
reuoluJionare de la 1818 tn Moldoua, In " Stu dli u, XI,
1958, nr. 3.
·
"5 Rurm u zaki, s l8, p. 145.
1
" lnform aţ llle agentului polonez Budzynskl sint deosebit de Interesante pentru relle
farea acestor evenimente puti n cunoscute pinii acum. Cf. Biblioteca Czartoryskl -CracovJa,
Mss., nr. III, 5 4 05, f. 1 1 -24 (raportul este din 16 mal 1847).
77 Loc. cit., p. 385.
"1 Rurmuzaki s 11, p. 614 - 616.
Ja laşi.
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al propagandei franceze"78, In legătură c u mişcarea iniţiată de acesta la Iaşi, In 184 illo, faptele
trebuie j u decate nu Izolat, el In ansamblu.
M. Sturdza a militat pentru Unirea care se putea l'f'allza numai Impotriva voinţei Puterii
p rotectoare, şi pentru Instituirea asupra celor două Principate a unul regim de gPranţle colec
tivă. Confldenţele pe care le face lui Hubcr, c u privire la Intenţia de a face din cele două ţări
româneşti "o altă Belgie",8 1 veritabilele tratative diplomatice pe care le poartă cu F. Colsan şi
A. Billecocq, consulul general al Franţei din Bucureştl82, implicaţi direct In demersul politic
al lui Clmpineanu, hotArit să-I ofere tronul ambelor Principate, misiunea postelnicului N .
Suţu8a ş i a lui Kogălniceanu in Ţara Românească84, precum ş i cea a lui G. A. Mano85, ni-l lnfăţi
Şt'azii In cu totul altA l u mină. Hubcr declară c:l a izbutit sA-I cunoască pe M. Sturdza doar tn
Intimitate ; acesta 1-a Incredintat că a ..obosi t" să servească mereu drept j u cărie instigaţillor
machlavellce ale Rush•i88•
Este greu de admis că M. Sturdza cocheta doar cu ideea Unirii şi că cultiva pe agentul
francez doar pentru a atenua şi domina opoziţia tineretului intelectu al87• Analiza generală
a lmprej urărilor de care am vorbit mai sus probează că domnitorul, cu toate defectele sale,
In limita concepţiei sale de clasă, a obligaţiilor pe care i le impuneau funcţia sa, a săvlrşit o operA
care se Inscrie pe linia progresului istoric. Nu el a patronat abuzurile, nu regimul instaurat de
el a generat acestt• abuzuri. Contradicţiile epocii regulamenlare sint contradicţiile unei epoci
istorice aflate In proces de radicală prt>facere şi transformare .
Perioada Regulamentului organic, cu toate restricţiile politice ale lt>giulrli, care a men
ţinut şi lntărit şi robia c/ăcii şi a Instituit controlul Puterii protectoare asupra vieţii Interne, a
reprezentat o perioadă de progres economic88, de mari prefacerl sociale, de intărire a spiritului
şi a conşliinţei naţionalE', In care s-a definit mai viu şi personalitatea naţiunii române. Revoluţia
de la 1 848 este rezultanta acestor eforturi generale de Innoire, de transformare a societăţii ro
mâneşti, de adaptare la nivelul civilizaţiei timpului, de creare a unui stat unitar, modern ş l
Independent.

LA MOL D AV I E ENTRE 1828 ET 1848. CONS IDERATIONS GENERALES
R e s u m e
Apres avolr passc en rcvue la sitnatlon de Moldavle p�n::lant l'ocupation militalre
et l'admtnistratlon russe ( 1828 - 1834), l'auteur note les mcsures qui ont Cte entreprlses en vue
de l'appllcation du Reglement organlqu!', soullgne l'lmportance de cette lol e t l'oppositlon
Interne contre e\le, en lnsistant, partlculierement, sur le regne de M. Stourdza.
Sont relieres la personnalite de prlnce regnant, Ies condltlons hlstoriques dans lesquelles
Il a exerce son autorlte, ses rapports avec la Cour protectorlce et son oeuvre legislative. En fin
78 Ibidem, s l8 , p. 453 - 455.
sO Gh. Platon, Contributions d la connaissance de& mouvements sociaux et politiques an•
terieure:s d l'annee revolutionnaire 1 8 48 en Moldavie. La "Societe (association) philantropique•,
In "Revue Roumalne d'Hlstolre", t. IV, 1965, nr. 5, p. 943 - 963.
81 Hurmuzaki, voi. X V I I , p. 732 - 734 (Huber către Mole, 1 februarie 1839) şi p. 738
(ldem, 28 februarie 1839).
82 Ibidem, şi p. 777 - 779 (Huber către Thlers, 21 Iulie 1840) şi passim.
83 I/lidem, p. 725 şi 765 - 767 (Huber către d u ccle D almaţiei, 31 Ianuarie 1840).
" ln 1883, M. Kogălniceanu - acesta, deşi l-a atacat, i-a recunoscut şi meritele - scria
că, In 1839, M. Sturdza 1-a trimis la Bucureştl "pentru a pregăti unirea politică".
Cf. D. Ciurea,
Civilizatia in Moldova . . . . loc. cit., p. 21.
85 Hurmuzaki, s l 8, p. 38 - 39, 40 - 41.
88 Ibidem, voi. X V 1 II, p. 738 (Huber către Molt\, 28 februarie 1839).
87 Pătimaş In aprecierile sale, N. Su�u notează că acţiunile domnitorului sint generate
exclusiv din calcul : "se apropie de consulul Fran�e !, flatează aspiraţiile tineretului pe care
este departe de a le lmpărtăşlt, prezintă influenţa Ruslel ca un obstacol lrt c .1lea căru ia ar d o r i
s ă s e opună; Intr-un cuvint, e l face totul pentru a suscita antipatiile impotriva Rusi ei". Cf.
Memoire:s, p. 1 17.
88 D. Clurea, Moldova sub domnia lui M. Sturdza, p. 196 - 200.
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de co m p te , J'analy1e permet d'observer que M. Stourdza, en deplt de ses dt!fauts, de sa concep
t Ion sodale ct polltlque, de s e s obllgations de gouvernemcnt, a accompll une oeuvre en accord
avec le p rogres hlsto ri qu e n ational. Les contradlctlons de l'epoque du Reglement organlque
ne sont p a s seulemen t une consequence des abus du prlncc rt'gnant ; cllcs sont aussl l es contra
dlctlom� speciflques d'une t'poque hlslorlque dt!termlnee, cn plein processus de transformatlons
co mple x es.
L'auteur Insiste egalement sur l 'oppos i t i on contre M. Ş lour<" zo durant son regne anssJ
blen que sur les manleres de man lfe st at l on de celle - el. Les actlons de l'opposltlon ne
peuvent p as etre conslder�es separement ; il est necessaire qu'clles ne solent pas jugt!es
ex cluslv ement par le programme exposc, mais aussi d'etre appreclees dans lcur cadre general
de de roulcrnent. En mcme l('mps, ('lles doivent etre etudlees dans lcurs .Jptt!ractlons, en
rapp or t ovec leurs effl't s et leurs c o n tri b u tl o ns a la creatlon de l'ctat generale de ti'nslon qul
regnalt en Moldavle. Pour eonnaltre avec certltude les realltes de l'epoque, Il est abso) ument
ne('essaire d'etablir les interdr pendances entre les actions d'opposition, les mouvements revo-·

rutionnaires el les activns poritiques.
A la fin de son Hude, l 'auteur conclue qut" ,cn dt'pit de ses rrstrlctlons rt llmitrs s01 lalrs

poUtiques, lmpostls par Je reglme, l'epoque du Reglement organlque peut etre consl dcree
comme etant une cpoque du pro gre s economlque, des grandes transformatlons socl a l e s et
du murlssernent de l ' esprit et de la consclence nationale. La Revolutlon de 1848 est le resultat
de ces e ffo rt s g�neraux d'lnnovations, ayant pour but de transform �r la soclet� roumalne, de
l'adapter a la clvlllsatlon moderne et aussl de conslltuer un Etat unltaire, n.odeme et lnde·
et

pendante.
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D OMNIA LH M I H A I L GR. STt:RDZA ILU STRATĂ
IN :UEDALII
VA LL R l A N L. C J OFU

Dupll şase decenfJ de la Incetarea act iv i t ăţ i i palat ului monetl!riri Moldovei de l a Sada
gura (1771- 1 774), medaUstlca Moldovei se reaf irm ă pl1 1�ar lnH diat după reinstaurarca domni
ilor pllmlntene manllestlndu-se ca una din l atu ri l r a\· i n t u lui cultural şi economic, comun de
al lfe l ambelor Principate RomAne, dupA scuturana rq imului fanariot (17 1 1 - 1821) şi Ince
tarea administraţiei militare ru seşti (1828 - 183-f).
Memorlallştll şi lstorlosrafti romAni şi st rA ini ai ll'lfi de a do u a domnii păm!ntrne In
M o l dov a , a lui Mihail Gr. Sturdza (1834 - 1 1!49) au p r t i't n l :i l , 1 h i ar cu lux de am ănunte , fpoca
rt•spcctlvA prin prisma rolului nefast pe care domni t o r t - 1 l·a j t · t al in fin anţ ele ţ ării, cu morali
t atea pu b li că a sa şi a regimului sllu oll garhl c, tribut ari inu l o U t 1 i u ri lor fanariote . Estr mr ri lu l
lslorlogroflel marxlste, ca dealtfel lnsuşl a lu i Karl Marx 1, d e a fi evi den ţ i at rolul dom n it o ru lui ,
d e coniven ţ ă cu curţUe suzeranl otomanA şi protectoare ru�ă. in reprimarea mişcărilor revolu
ţionare de la 1846 fi 1848 din Moldova.
Ev ld c nţlerea forţelor m otrice reale ale societăţii româneşti din at·Pa r po d i şi intcrcondi
ţlonilrlle acestora constituie o motivaţie suficient de complexă pen l ru a su pu n e domnin p ă mi n 
tPanA din Moldova, şi nu nu m ai pe domnitor, unor continue cercetări, chiar dacă obiectivul lor
este mal restrins, cum este m e d al lstl ca , această sub dinlpllnă a istorici.
Pătura IntelectualA şi unii ex pon enţi ai cla s elo r avute ale Moldovei erau mai demult
Inte resat e In promovarea In principat a unor Instituţii de lnvAţămlnt superior naţional care să
formeze cadrele necesare şcolii, agriculturii, administraţiei şi economici.
La 16 i un i e 1 83!', prin strAdaniile deost'blte ale lui Gheorghe Asachl, s-a inaugu rat Aca
demia de Inalte studii din Jaşi. ' :'l rl'ia i s-a conferit numele domnitorului, numindu-se Academia
Mlhălleani!. Trei ani mai tirziu �-a biitut o med alie jublliară din cupru şi cupru argintat de 40 mm
dia metru , care pe avers ll\'!'ll in s!'rlp!ia in l i mb a romAnii. cu alfabet clrlllc ,,Academiei Mihăilene,
aniversală a lnagurărei" iar pc rPvers, Intre două ramuri de laurl lnchise de o stea cu raze, Inscrip
ţia ,. S erb at ă In Iu lie 1838". AcPastă Instituţie de lnvil.ţAmlnt superior a jucat un rol pozitiv In
dezvoltarea culturii, economiei şi vieţii de stat a Moldovei şi a Intregii ţări, p rin numProa
sele promoţii de cadre superioare ce au i e şit de pe b ăn cil e sale, dintre care mulţi s-au
afirm at ca m i lit anţi de seamA pentru U n i re ş i luptători pentru i ndepend enţ ă .
In anul 1 9 1 0, sărbălorindu-se t rrl s fl'rlu r l de v e a c dl' la fundart'a Academiei Mihăilene
şi j um ă tat e de v t•ac de la fundarl'a l'niv l'rsl t ă ţ l i din l a ş i ( 1 � 60), s-au bătut medalii jubiliare
din argint, bronz aurit şi bronz de 40 mm şi de 62 mm dlaml't ru, ru to rtiţ ă şi fără, care pe avers
prezin tA efigi ill' lui Mihail Slurdza, Alexandru J. Cu 1 a şi Carol 1 şi, drrular, insu i pţ i a + Mihail
Stu rdz a VodA + Cuza Vodă, Carol 1 rt'fZC, i ar pe rn t n t sh· fn1 H ' a t· ri\·t aităţii noi din Iaşi
(v. nota 2) şi, rircular, i nscri pţ ia 75 AN I DE LA FuNDARIA ACAD EM IE I M IHAILENE.
50 AN I DE LA FUNDAR IA lJN IVER S ITAŢ l l IA Ş I .
1 K. Marx. lnsemnifri despre Romani. M anuscrise inedite publicate d e A. Oţetea ş i �.

Schwann, Bucureşti, 1964, p. 1 4 9 - 150.
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Fi g . 1 . l\lt'dalia sărbi'ttoririi a 3 ani de la i n a u g u rarea Acadrmiri 1\ ! il;ăilcnc. Iaşi 1 f: 38.

Fig.

2. Medal ia sărbăt nrlrli a 75 � n i de la fundarea Acrt d �mlei Vl i h �tilrnr sl a 50 an i (le la fundarea
L'nivcrsltăţli di n Iaşi.

Medalia bătută in 1840, după toate aparentele prin grija p e rsoPa lă a domnitorului
Mihai S t u rdza, pr ez i n t ă o i m po r t a ·t ţ ă particulară n u n u m:1l pentru med allslica şi heraldl ca

Moldovei, ci - după părerea noa�tră - şi pentru instituţia domnii!! pă min tc n c şi prin aceasta
pentru rea(irmarea ideii de suveranitatc la români.

(In v ederea sărbătoririi neîmplinite la 14 august 1 7 1 4 il celei de a 60-a aniversărl şi a celui de al
76-lea an de domnle,) nwdalia hd Mihail Slurdza es t e alcătuită c\upă toa t e re guli le heraldlce

Inspirată v i zibil d u pă. monedcle - medalii din aur bătute de Cons tantin Brâncoveanul

europcnt•. Pl" avers t'Sie dlgla 1prr tlrcnpta a domnitorului, ln stil clasic, fără nici o ornamen
taţie, şi in j ur, n u m e le şi titulatura In limba latină : M ICI-IAEL STURDZA P R INCEPS MOL-

2 O. lliescu, Moneda in România, Bucureşti, 1970, p. 23"- 24.
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DAV IAE. Jos, in t re douil strlute, estC' mlleslmul 1840. Pe revers, circular Inscripţia : FUNDA
TOB llT IL IUM PAT R IAE INST ITUTORUM (fondatorul Instituţiilor u t ile patriei) Iar jos,

Intre două steluţt', IASS I I S ( laşi). Pe toată suprafaţ a reversului este emblema de stat a Mol
dovei, alcătullă ast fel : In centru, o eşarfil de hermlnA străjuită deasupra de o coroană mare,
regalii, InchisA jos de o panglkă pc care e deviza familiei Sturdza : UTROQUE CLARESCERE
Pl'LCHRUM (pretu Undenl străluceşte frumos). Sub coroana de suveran, pe hermină, este o
coroană princiară, Iar dedesubt un scut pe care stau alături In cartierul de onoare emblema,
Ţării Moldovei, capul de bour cu o stea denupra, şi In cartierul 2, rmblema familiei Sturdza
leul pe labele posterloare. Lateral acestei compoziţii sint 3 + 2 steaguri cu o stea şi in com
pletare apare clar steagul cu sfintul Gheorghe cillare, străpunglnd balaurul. ln partea in ferioarA
sint săbii, două sacaluşurl, ghiulele şi o tobă, adică Insemnele tuturor unităţilor armatei ţării
Moldovei din acea vreme (Infanteria, artllerla, cavalerla şi miliţ ia). Medalia are diametru]
de 52 mm şi s-a bătut din aur, cupru şi plumb ; exemplarul nostru prezentat in fig. 3 este
din plumb.

Fig. 3. Mt>dalla oficială MihaJl Sturdz'a. Iaşi 1840.
Observăm aşadar, introducerea In armoari i le Ţării Moldovl'i a unei crraan<' de suv nan
dublind pe cea princiară, şi a stngului cu sf . Gheorghe, care nu putt>a s!'mnifir a dedt f.h•agul
lui Ştefan cel Mare. Mrnţicnlim că această medalie şi această armoaril' a 1\loldovri st• publică Ia noi
pentrn prima dată ; ea este de o asemrnea rarltate, Incit a scApat a fi prl'zen tată �1 In corpu
sul heraldlcll român!'şti publkat recrnt3. Medalia nu poartA numele vreunul gravor. Din stt•dlul
literaturii memorialistice privind domnia lui Mihail Sturdza, observăm că in anul 1840, doamna
Smaranda născută Vogorlde, a doua soţle a domnitorului, a plecat Ia băi Ia Borsec In Tran
silvania, unde a lnsoţlt-o mult timp şi domnitorul, timp ln care Ia Iaşi s-au Inceput lucrările
de mlirlre a palatului domnesc (maJ tirziu Seminarul Venlamln Costachi)'l. Aceasta ne lndrep
Uţeşte a presupune că acolo In Transilvania domnitorul a putut face cunoştinţă unul
gravor ardelean sau imperial l�rula 1-a lncredinţat gravarea şi bateru medaliei. (v. nota 3).

- O p ri m ii in! rl'br T e fi rt>asră rr se na�te din prezentar<'a acestei medalii .-ste : ce i n sti
tuţ i i utik palrili an fnt î n l 1 mt• l al e in primii 6 ani al domniei (intre 1 8:15 şi 1 840)
CerrPtar!'a atp n \ ă a ist o rirl 1\loldovel evidenţiază intr-adevăr avintul eullural şi econo
mic din ac,rast ă p••rioadă6.

1 Dan Cernovodeanu, Şliinfa şi arta hcraldică in România, Bucureşti, 1 977 p. 82 - 12 5 .
Gane Trecute uiefi de doamne şi domn i/r, voi. III, Iaşi, p. 147.
Oţetea ş.a., Istoria Roman iei, voi. 1 II, Bucureşti, 1 964_, p. 950 - 1 002 ; C. C. Glurcscu
f.a., Istoria Romaniei in date, Bucureşti, 1 972, p. 176 - 1 94.
4 C.
6 A.
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Asl1el :
1 8 35
1 835
1 8 36
1837
183 8

!nfllnţarea Academiei MihAi\cne din Iaşi ;
lnl l i n ţarea uniunii vamale Mol do-valahă pc timp de 7 ani ;
40 : modernizarea străzilor şi pavarea Iaşului, Infiintarea serviciului de salubritate şi ilum i n a t public In laşi, regularb:area Bahlululul, In troducerea conduc
telor de tier penlru allmen larea cu apă a oraşului laşi ;
- lnfiin �area conscrvatorului fila rmonic dramatic din Iaşi (condus de Gh. Asachl,
Vasile Alecsandri, Ştefan Cat a r�i) :
am enajarea portului Galaţi şl declararea lui ca port liber ;
- apare prima rev istă l i t erară, ,.Alăuta Românească � ;
- infi intarea Ia laşi a primei biblioteci publice ;
- primul spectacol de operă cintat de elevii conserv atorului diri' Iaşi ·�.,Norma"

de Belini) :
1 8 � 9 - apare pnicdicul ,.Foaie sătească a Prinţipatului Moldovei� (cu supliment pentru
Industrie, agri cultură şi comerţ).
- se deschide la Iaşi prima expozi1 ie de plante şi flori exotice ;
1 840 - apare Ia laşi .. Arhiva românească� sub redacţia lui Mihail Kogălniceanu, prima
revistă In limba română consacrată istoriei.
- V asile Alersandri debut ează in teatru cu piesa "Francmazonul din Hlrlău",
marc i n d 1nce p utul activWiţii Teatrului Naţional :
- Şint aduşi la Iaşi medici străini şi se lncurajează In şc 1Ji, form area personalului
medical românesc, necesar noilor spitale ;
- 1ncepe organizarea şi dotarea armatei naţionale;
- Incepe construirea unor şosele şi poduri Intre principalele oraşe ale ţării şi portul Galaţi, iar şanllerul naval Galaţi lansează la apă In 1839 - 40 un număr de 17 vase naviglnd
sub pa\· ilionul Moldovei ;
- tn cepe reconstruirea palatului domnesc.
La acestea putem adliuga, clrcumsrriind intreaga epocii a primelor domnii pămtntene,
şi alţl lndlci ai de7.voltării economice a ţllrii, ca de exemplu :
- NumArul meşteşugarilor a crescut de la 5 080 in 1832 la peste 12 000 In 1847, construin
du-se, In special după 1841, un insemnat număr de fabrici de hirtie, conserve, bere, tutun, ste
arin4, Iumtnărl, sllpun, mori cu valţurl, macaroane, sticlli, cărămizi, utilaj agricol etc.
- Extracţ ia de sare a crescut de la 17 - 18 milioane ocale In 1810 la 20 milioane In 1852
din eare 2/3 se exportau ;
- 1'1 umărul lucrătorilor la mine le de sare, In aceeaşi perioadă a sporit de la 5 1 1 Ia 1 006 :
- Extracţia de ţiţei creşte de la 2 84 1 h l ln 1832 In ţinutul Bacău Ia 1 4 761 h l ln 1849,
numai Intr-un ocol al ţinutului Bac-ău :
- Veniturile vă milor Moldovei au sporit de la 537 000 lei In 1836 la 1 156 367 lei In 1847 ;
- Exportul de cereale a sporit de Ia 396 vagoane In 1835 - la 1 1 277 vagoane In 1847.
Pe plan social, ca elemente In progres se impun a se consemna doar : dezrobirea ţiganilor
domneşti şi mllnăstireşti (1844) şi creşterea ponderii meşteşugarllor şi negustorilor In oraşe.
Astfel, In 1845 In primele 5 oraşe mari ale 'Moldovei ( laşi, Botoşani, Galaţi, Roman, Bacău)
famillile meşteşu garilor alcătuiau 30 % iar, ale negustorilor peste 34 % din totalul familillor.
- O a doua Intrebare ce se na5te este : cui a folosit această medalie oarecum oficială,
căci ea reprezenta digia şl t itulatura domnitorului ca şi armoarlile ţllril ?
Noi opinăm eli o asemenea medalie cu Insemnele oficiale ale ţării putea fl folosită ca dis·
tlncţie (recompensă) pentru· merite deose bite In realizarea lnfăptulrllor de importanţA naţională•
ca de exemplu cele consemnate de Istoria epocii respective. Ea a putu t fi conferită şi unor per·
sonalltăţi străine, ca semn al consolidării autonomiei şi instituţiei domniei pămlntene In Moldova,
cunoscute fiind b unele raporturi politice pe care Mihail Sturdza le-a întreţinut şi cultivat per
manent şi cu tact, atit cu curtea suzeranli cU şi cu cca protectoare, de-a lungul Indelungate!
sale domoli de 15 ani. Aceast a ar fi j ustificat şi baterea medaliei In aur. Unii cercetători pun
apariţia coroanei regale de deasupra celei princiarc din armoarll In legăturii şi cu ambiţiile sale
de a dobindi şi scaunul domnesc al Munteniei, ceea ce ar justifica existenţa unor relaţii Incor
date cu Alexandru Ghica, domnitorul pămintcan al Munteniei, de-a lungul Intregii sale domnii
(1834 - 1842).
Remarcăm că lnsemnătatea acestei medalii pentru Istoria noastrA naţională constă şl
In aceea el; nici unul din ceilalţi domnitor! pllmlntenl, nici domnitorii Alexandru Ioan Cuza
sau Carol I nu au avut aprobarea Porţii de a bate medalll, decoraţii sau monede cu efigie sau
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monogramă, titulatură oficială şi armoariile ţării. A doua medalie, cu toate aceste Insemne heral
dice, ce aveau să simbollzeze deplina suveranitate de stat s-a bătut In 1878 după terminarea
războiului de independenţă8•
Medalia-decoraţie bătută In Muntenia de Barbu Ştirbei la 1851 avea titulatura domni·
torulul şi armoarllle familiei sale (nu ale ţării), Iar efigia lipsea.
In anul 1842, medalislica Moldovei se lmbogăţeşte prin medalia bătută de medicii Moi ·
dovel, In semn de omagiu domnitorului Mihail Sturdza pentru organizarea aşezămintelor spl·
taliccştl In Moldova. Medalia este din aur, argint sau aramă, de 48 mm diametru. Pe avers pre
zintă profilul spre stinga al domnitorului şi, circular, inscripţia In limba latină : M ICHAEL I
G R. STURDZA PR INC., MOLDA V IAE (Lui Mihail Grigore Sturdza, Principele Moldovei).
Jos, este nu mele gravorului : C. Voigt. Reversul prezintă pe zeita sănătăţii, Hygea, Ungă un
trep ied In j urul cărui a se lncolăceşte şarpele . Circular, inscripţia In limba lalină : XXI M IL L IA
SANATORLll\1 T I B I SOTE R IA FERUNT (Douăzeci şi una de mii de sănătoşi lţl datoresc
lnsănătoşirea) ; iar jos, sub o linil', inscripţia In limba la lină : A MED ICIS MOLDAV IAE/MDCCC
XL I l, (Din partea medicilor Moldovei 1842•).

Fig. 4. Medalia medicilor Moldovei. Iaşi 1842.
Cronicile vremii consemnează că Doamna Smaranda, după Indelungate tratamente me 
dlcale la Iaşi, In 1842, a plecat din martie plnă In septembrie pentru a urma tratamente medi 
cale şi la Viena, unde Mihail Sturdza a plecat la 3 mai pentru a o lnsoţi plnă la Inapoiere. Probabil
că acolo domnitorul a făcut cunoştinţa gravorului C. Volgt, căruia i s-a Incredintat gravarea
medaliei medicilor Moldovei. Pe Ungă valoarea documentară, această medalie prezintă şi o va
loare artistică remarcabilă.
Anii 1846- 47 au cunoscut un eveniment cultural deosebit : vizita In Ţările Române a
artistului maghiar de renume mondial Franz Liszt. Compozitor, pianist, dirijor, pedagog şi
muzicolog, Intemeietor şi apoi preşedinte al Academiei de muzică din Budapesta, Franz L iszt
(181 1 - 1886) a făcut călătorii de studii şi a dat concerte in majoritatea ţărilor Europei, creln
du-şi relaţii cu oamenii de artă , cu personalităţi politice şi cu marele public7•
Itinerariul său pe pămlntul românesc Incepe la 1 noiembrie 1846 la Timişoara, cind avea
virsta de 35 de ani şi se termină In luna mal 1847. In tot acest timp, Liszt a dat 21 concerte Ia
Timişoara, Lugoj, Arad, Sibiu, Cluj, Aiud, Bucureşti, laşi, Cernăuţi, Mirceştl, fiind primit pre
tutindeni cu o deosebită căldură şi o mare admiraţie. De Ia Sibiu plnă la Mirceştl, Liszt şi-a adunat
elemente folclorice pentru "Rapsodia Română", partitură descoperită Ia Weimar, după prlmu 1
1 Valerian L. Ciofu, Războiul de independentă a Romdniei ilustrat in m edalii, decoroJii
fi plachete, In "Cercetări istorice", V II, Iaşi, 1977, p. 373 - 374.
7 La Grande Enciclopedie, tome 22, Paris, 1901, p. 330.
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ril:zbol mondial, de m u zlcol ogul romAn Octa·dan Beu şi Interpret ată prntru prima dată Ia noi
tn ţară de Aurella Clonca, la 17 dl·cembrle 1 93 1 . Pictornl român Carol Popp de Szatmary i-a
:!'!!cut lui Uszt la plan, o :J c·uarelll nedatată, despre care u n ii ccrcctll.torl susţin cii a fost realizată
la unul din conl,ertele date la laş i , alţi i susţin dl provin!' de Ia prima Intilnire a l u i Lizst cu Szat
rnary uln Ital i a . La laşi, Liszt a dat 3 con cer t e la t ll , 21 şi 24 i anu ari e 1 847. Primul concert
a fost S 1 : sţ l n u t de Llszt Ia ra�a lui Aieru Bal5 v l �t il' rnkul, care era conslrleralll. s alon u l literar
al Moldo\·ei, unde odi ni oară şi-a cH i t şl Vasi l e A lecsandri dc>ln eh• lui, Iar acum I.lszt a făcut
cunoştinţ:'i cu Gheorghe Asarh i , C.ostache Negri şi Alexandru Flerhtl'nmacher.
1:11 i m u l ror>cPrt a fost s u s\ l n u l. In sala Tl'atrulul nou care tocmai fusese ina u gurat l'U
citeva zllc 1nalntc8. In amintirea acestul l'venlml'nl arl l s l l r, la Iaşi s-a bă t ut o ml'dalle memorială
d i n ararnu şi din plumb de 36 mm lliarnetru, carP prezlnUI l nseri p\ia pP avers : J .l s1.t Ia conterlul/
datj1n l �� i (pc Tl'atr u l nu ou / Iar pe rrvers : ln/ 1 1 Ianuari ,.. / 1 84 7 . (v. not a 4) . ...


,

,

,

'•

Fig. 5. Medalia vl?.ltel lui Fran;o: Llszt la Iaşi. 1847.
D e Ia Iaşi, Llszl pleacA in Rusia, unde In februarie 1 84 7 conrerten1.ll Ia Kiev şi In aprilie
Ia Lemberg, apoi se IndreaptA din nou spre M ol d ov a . La 23 M al 1 84 7 L fs 1 t l'�. l 1• la Cl'mll.uţl,
apoi la M i rceşt i şi Ia şi , de u nde prin Galaţi se indreaptă spre Constan tinopol. Cind a poposi t
In casa lui Vasile Alecsandri de la Mlrcrştl, L l s zt a dorit să nsculte un taraf de lăutari ; a fost
adu s al u n cl de la Iaşl t araful l u i Barbu Lăutaru care a Interpretat, cu v irtuo zi t at e , mal. multe
clntece populare româneşti fără nici o partiturii. Înainte ca Llszt să Interpreteze Ia vioarA citeva
melodii, el 1-a zis lui Barbu Uiu taru :
- Tu m-al făcut să lnţeleg intreaga ta muzică ; acum te ro g ascult-o şi pe a mea•.
,

--...

LE RE GNE DE M IHAIL GR. STURDZA ILLUSTREE PAR DES MEDAILL E S
R 6 s u m e

L'auteur prcs!'nte ll's mMallles frappees par Ia Prlnclpaut�e Roumalne de Ia Moldavle
p end an t le deuxl�me repe autochtone i n st alle depuls 1834, etroitement Il�es aux ev6nements
culturels, polltlques et soclaux du payx . Ccrtalnes medallles tres rares sont publl�es et Iargement
comment�es pour la premiere fols.
8 Theodo r Balan, Franz L iszt, Bucureşti, 1 963, p. 1 1 2 - 349.
Jullus Kapp, Lis%1, Stuttgart - Berlln, 1 924 p. 110.

1
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Liste des flgures
Fig. 1 . La mednlllc de la 3-e annlversalre de l'Academle Mihălleană Iassy 1838.
Fig. 2. La medallle de la 75-e nnnlversalre de l'Academle Mlhălleană et de la 50-e annlversalre
de l'Unlverslte de Iassy 1910.
Fig. 3. La medallle offlclrlle 1\tihall Sturdza. Iassy 1840.
Fig. 4. La m edalllc des medlclns de la Moldavle. Iassy 1842.
Fig. 5. La m edallle de la vlsilc du Franz Llszt a Iassy 1847.
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BIO GRAFII PA ŞOPTISTE (Il) .
GH. S IBECH I
Plecind de la Importanţa revoluţiei de la 1848 In Yiaţa poporului român, continuAm pre
zentarea unor personalităţi paşoptlste care, lnţelegtnd realităţile sociale şi naţionale, problema
tica majoră a timpului, au aderat la cauza revoluţlt>l, crltlclnd stările de lucruri existente, sub 
scriind l a măsurile care să contribuie Ia afirmarea progresului economic şi social. Personalităţile
despre care ne vom ocupa In continuare, chiar dacă n-au fost revoluţionari de profesie, provenind
din clasa bolerlmll, fiind receptivi la tendinţele Innoitoare, manlfestlndu-se ca luptători pentru
progresul patriei, au partea lor de contribuţie In deschiderea drumului marilor prefaceri şi trans
formări In structura societăţii, a lnfllptulrll unor Idealuri fundamentale ale poporului român.
Pentru aceasta numele lor rAmine gravat In panteonul luptătorllor pentru progres şi civilizaţie.
GR IGORE CUZA
Intr-o epistolă datată 13 noiembrie 1846, Ion Ionescu de Ia Brad adreslndu-se lui A. Fătu,
se referea tangential şi Ia Grlgore Cuza, contemporanul sllu, pe care Il considera cu deplin temei
drept "faimosul nostru patriot"1. Era o apreciere sintetică nu de complezenţll, el pe deplin
j ustificată, reflectind reputaţia de care se bucura Grlgore Cuza care, de Ia Intrarea In arena
vieţii politice se sltuase consecvent, fllră ezltllrl, pe o poziţie constant patrioti eli, progreslstA .
Acestei trăsături sau altfel spus, acestui Ideal, avl'a să-I rAminA fidel, In eluda scurgerii anilor,
pinA tn amurgul vieţii. Prin aceasta, luind tn consideraţie atit generaţia cit şi clasa cllrela li apar
ţinea, Grlgore Cu'l.a a constituit o excepţie, deoseblndu-se fundamental de acea parte a bolerlmU
care, sesizind Implacabilul destin social ce-l era rezervat, se opunea cu acerbă tnverşunare tran&
formiirllor sociale obiectiVI'. Contribuţia sa Ia crolrl'a fllgaşulul progresului social, chiar dacii
nu-l de prim rang, merltll cu prlsoslnţll a fi relevată.
Unchiul domnitorului Al. 1. Cuza era descendentul unl'i familii boiereşti destul de modeste ,
In sensul cA nu dăduse ţllrll dreglltorl de prim rang şi nici nu dispunea de o stare materială deo
sebltll. Opinii mal vechi considerau eli ascendenţU familiei ar fi provenit din cavalerU Cu:r:l, de
origine Italiană, semnalaţl In sudul Balcanilor tn secolele X I I I - XIV 1 . Păreri mal recente con ·
siderA familia Cuza ca fiind de origine greacă3, tn timp ce altele, de Ia jumaltatea veacului X IX
apreclau Cuzeştll ca fiind "moldoveni, mazlli vechi"' care pare a fi cea mal apropiatA de adevAr.
1 Cornelia C . Bodea, Lupta românilor pentru un itatea naţională, 1834- 1 8 49, Ed. Acad.
R. S.R., Bucureşti, 1967, p. 292.
1 Octav George Lecca, Familiile boiereşti române. Istoric şi genealogie, Bucureşti, 1899 ,
p. 192. Despre Cuzeştl vezi şi N. Ciocan, Al. 1. Cuza. Note genealogice In Cuza Vodă, In memoriam ,
Ed. Junimea, Iaşi, 1 973.
1 N. Stolccscu, Dictionar al m arilor dregăt11ri din Ţara Românească şi Moldolla, sec .
X I V - X Vl l, Ed. Enclcl. Rom., Bucureşti, 1971, p. 392 - 393.
' Constandln Sion, Arhondologia Moldovei, Ed. Minerva, Bucureşti, 1 973, p. 108.
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D ouli Ip ostaz e 1n care stnt s u rprinş i

Cuzeşt li In dorumenle din seeolul XV II converg spre această
c on chn:le : la 1638 era semn a l at un ....- J stemlc.-el Cuz a (mort anle 1 650) ca hotarnlc al moşiei Mede
leni (Tecuci)� din care au descins cellalj l Cuzeşl i ; de asemenea, pe la 1672 trăia un .. Cuza morarul1
un simplu om din popor, deci. Or stră i nii ce se stabileau In Moldova In această perioadă veneau
nu cu I n tenţia de a se pierde In rlndurilr bole rl m l l mărunte el dimpotrivă, spre a dobindi o pozi
ţie privilegiată, prin Intrarea In rin d u ril e marii bolerlml. Poziţia modl'stă a Cuzeştllor a C"o ns tl 
t u il mot iv u l prlndpal pe nt ru ...are C a n te mir n-a apre ciat necesar a fi Incluşi printre princi palel e
i a iT' I lil holereştl din Moldova7• D i ntre Cuzeşt i l ce-au trăit In seco lu l al XV I I I-lea mai cunoscu t i
sint doi, I ndeosebi pentru desl l n u l lo r tragic : Dumitraşco8 - spinzurat la 10 Ianuarie 1 7 1 7 ca
urmare a parll clpăril la un com plot Impotriva lui Mihai Racovlţă8 şi nepotul său Ioniţă mare
spătar ( 17 1 5 - 1778) care, la 18 august 1778 a fost dt'capl t at lmpreună cu vornlcul Manolaehl

���

'

l"ăminarul l'\cculal Cuza ( 1757 - 1 805) ce s-a C"ăsător)t cu Nllslasia,
fala pah amic u l u l Vaslle Adam de la Barboşi (Fălciu ) a avut opt copil : MarJa ( că săt ori tă cu
D. Bondrea), vornlcu1 Gh. Cuza, postelnlcul Ioan Cuza (1784 - 1 848) tatăl domnitorului, Xenla
monahle, Caterina călugăriţă, Varlaam - arhle re u , Grlgore - asupra cArula vom Insista In
Cnul din

fiii

lui lon -

următoare ş i Zoiţa (că sătoritl! l"U Panaite Docan).n Această simplA lnşl rare de nume,
din care se remarcă f apt ul că 3 copil au lu at drumul mănăsti rii (spre a nu mai avea nevoie de
zestre) demonstrează modestia situaţiei mate riale .
Despre G rigore Cuza aflAm din mArturiile documentare că s-a nAscut In luna au!(ust
1796 la Barboşi12. RAmas orfan de la virsta de 9 ani se pare că şi-a Inceput' Iniţierea In ale lnvA
�Aturil cu fratele să u mai mare Varlaam. Poate lot graţie Intervenţiei sale a lnvăţat apoi, la
Şcoala domnească din laşi, unde şi-a tnsuşl t parţial, greaca şi francl'za, precum şi matematica,
parcurglnd c las ele coieglale13• Ajuns l a virsta maturllAţll s-a clisă torlt cu Maria, fica spAtarului
Ia n cu StavA r ce i-a adus ca zestre moşia Ghergheleu" u .
Urcuşul p e t reptele rangurilor boiereşti l-a In ceput l a 1 2 decembrie 1 822 cind a devenit
comls11 ca, la 21 noiembrie 1825 să pri m ească rangul de spătar11 ce 1-a purtat vreo 17 ani. In
fine, la 2 1 1 un l e 1852 prin decretul nr . 324 , Grigore Ghlca i-a acordat J;"angul de vornlc17• Incepind
tot din a n u l 1 822 a Indeplinit diferite funcţii publice Importante. Astfel, In acelaşi an, precum
şi-n 1825, 1827 şi 1828 a fost nu mit Ispravnic al ţinutului Vasluf18• In anul 1831 era, la 1 Iunie,
Ispravnic de Fălol u, lmpreună cu aga A. Rosetl1• In anul 1833 a funcţionat ca preşedinte al j u -

r i n d u ri le

5 ..Arhiva genealoglcă",

1, nr. 1 , 1912, p. 3 .
Catalogul docum entelor moldoveneşti din arhiva istorică centrală a statului, voi. I I I ,
1653- 1675, BucureşU, 1968, nr. 2 139, p. 449.
; Demetril Cantemirs, Beschreibung der Moldau, Frankfurt und L eipzig, 1771, p. 263 ;
ldem, DC8crierea Moldovei, Ed. Acad. R.S.R., Bucureşti, 1973, p. 282 - 283.
•

8 Căsătorit cu Safta, fiica lui Toderaşco Jora, era comis la 1677, clucer la: 1691, spă(el• •.Arhiva genealoglcă", 1, nr. 1, 1912, p. 3).
• Cronica anonimă a Moldovei,
1661 - 1 729 (pseudo - Amiras) Ed. Acad. R.S.R.,
Bu cureşti, 1975, p. 83 ; Cron ica Ghiculeştilor, istoria Moldovei Intre anii 1695- 1 754, Ed. Acad.
R.S.R., Bu cureşti, 1 965, p. 209 ; ManolachJ Drăghici , Istoria .Yoldovei pe timp de 500 ani,
tom. Il, Tipo grafia Institutul Albine!, Iaşi, 1857, p. 8 ; N. Stolcescu, op. cit., p. 392- 393.
1 ° Cronici şi povestiri rom�neşti versificate (sec. X V II - X VIII ), Ed. Acad.
R. S.R.,
Bucureşti, 1967, p. 203 - 21 8. Decapitarea lui Gr. Ghica la Belllc ar fi fost urmarea nefastA a

tar In 1 7 0 1

•

unor piri fAcute de logăflltul BAlănescu, vomicul Manolachl Bogdan, spătarul Ioan Cantacu
r.lno, cllmlnarul Manolachl Romano şi paharnicul DArmănescu (ididem, p. 206, nota 4).
11 Octav George Lecca, op. cit., p. 192 - 193 ; •.Arhiva genealoglcA", 1, nr . 1, 1912, p. 3 - 4 .
11 Arb. St. laşi, fond Secretariatul de Stat a l Moldovei, dosar 342, f. 3 2 v . - 33.
n Ibidem, dosar 1 7 6 1 , f. 2.
11 Constandln Sion, op. cii., p. 255. Soţia sa a murit In anul 1836, fiind lnbumatil la
blserlc:a Sf. Neculal din Huşl (cf. Docum ente privind Unirea P rincipatelor, voi. I, Ed. Acad.

R. S.R., Bucureşti, 1 9 6 1, p. 6 9).
15 .Arhiva genealogl că•, 1, nr. 4 - 6, 1 912, p. 78.
16 Gh. Ghlbănescu, Surele şi izvoade, voi. X, p. 278.
17 .Buletin, foaea pub l i caţiilor oficiale a principatului Moldovei�, an. X IV, nr. 51, din
29 Iunie 1 852, p. 201.
18 Arb. St. Iaşi, fond S e cre tariatul de stat al Moldovei, dosar 342, f. 32 v. - 33 ; Gh.
GhJbinescu, Surete şi l zvoade, voi . X I I, p. 282.
u Ibidem, voi. XV I l , p. 28, 185.
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decătoriel Fălclu fiind In post la data de 28 octombrle2o, iar de la 1 mal 1834 plnă In anul 1836
a fost din nou Ispravnic de Fiilciu 21.
Meriti! evidenţiat curajul său de opinie, atitudinea protestatară care au Influenţat lm·
pllcit creşterea prestigiului siiu In societate. Astfel, In februarie, 1824 lmpreună cu alţi 36 de
boieri a sl.'mnat o jalbi! adresati! porţii contra lui Ioniţă San·du Sturdza22. Deosebit de conclu·
dentc au fost alegerile de la 12 noiembrie 1832, de la Vaslui pentru un deputat In Obşteasca
adunare. Deşi atunci Grlgore Cuza se găsea la Iaşi şi pe llsla de candidaţi era la numărul patru,
fiind penultimul, a fost ales In unanimitate deputat cu 23 voturi pentru. Ulterior se dispu nea
să fie chemat "spre a 1 se da hirtia alegl'rll", validarea avind loc la 8 decembrie 183223. A fost
ales In comJsla pentru definitivarea proiectului de lege privind crearea munlcipalităţilor, a des
pi!gubirll scutelnlcllor şi altele24. In legislatura a I l-a (1836 - 1842) n - a mal fost ales Intrucit
era In slujbă pe la ţlnuturl26 ccu ce parc de fapt un pretext sprl' a fi lndepărtat. ln schimb a
fost reales pentru legislatura a I I I-a (1843 - 1 848)28 fapt care a nemultumit pe Mihail Sturdza
după cum rl.'zulta din raportul din 6 mal 1 842 a Consululttl austriac de la Iaşi27• Detestlnd tot
mal mult regimul corupt, dictatorial al lui Mihail Sturdza, In mod firesc, Grlgore Cuza a aderat
fără rezerve la forţele de opoziţie. Ca atare, in anul 1839 a făcut parte din Conjuraţia Confedera
t lvă Iniţiată de Comisul Leonte Radu28• ln anul 1842 s-a alăturat boierilor nemulţumiţi care
Intenţionau să protesteze asupra modulul de desfăşurare a alegl.'rllor de deputaţi28 iar in anul
1844 şi-a unit glasul cu cl.'i ce-au protestat <·onlra all.'gerii lui Meletie ra Mitropolit al Moldovei
şi Sucewi30. ]n anul 1846 Grlgore Cuza a adl.'rat la ,.Asoria\ia patriotică", In locuinţa sa venind
membrii de frunte al mişcării
T. Rlşcanu şi C. Racllş. Totodată, a luat contact cu alţi aderenţi
la ..Asociaţie" ca N. Istrati, V. Măllnescu, clucerul Tudorarhe Gheorghe şi alţli31. Apartenenţa
sa la această mişcare rste dcaltrcl, lncă odată demonstrată de scrisoarea ce a adresat-o la 20
Ianuarie 1847 lui T. Rlşcanuae, In care menţiona ..Asociaţia patriotică", dovadă concludentă
că ştia scopurile mlşrărll şi era unul din membrii el.
N u Incape nici o lndolalil. cii. Grlgore Cuza a participat la lntrunirlle organizate de revo
luţlonari la laşi In i�rna şi primăvara anului 1848. Ca urmare, la marea Intrunire, ţinută la ho
telul Petersburg In ziua de 27 martie, unde au participat peste 1 000 de persoane din toate cate
goriile sociale, lui Grigore Cuza i-a fost rezervată onoarra de a deţine preşedinţia adunării,
e]ocventă apreciere publică pentru adversitatea probată faţă de regimul sturdzist, cit şi promo
tor consecvent al progresului. Un document dE' t'pocă Il aprecia ca fiind .. cunoscut In ţară pentru
talentul şi ncstrămutatcle sale sentimente patriotice". Poetul Gh. Sion, participant Ia eveni
mente, consemna peste ani că Grigore Cuza ca "boier bil.trln notabil" a răspuns cu demnitate
-

•

•

s o Ibidem, p . 289.
21 Arh. S t . laşi , f ond cit., dosar 342, f. 32 v. - 33 ; Gh. Ghibănescu, Su rete şi
iziJ t�ade, voi. XV I I, p. 192, 194, 197.
22 N. Iorga, Acte şi fragmente, voi. I I, Bucureşti, 1896, p. 687 - 689; Gh. Ghibănesco,
op. cit., voi. X, p. 275.
2 3 Analele parlamentare ale României, tom. I II, partea 1 1-a, Bucureşti, 1893, p. 7 ,

1 2 1 - 122, 131.
24 Ibidem, p. 24, :H , 40, 44, 167 etc.
15 Ibidem, tom. V III, partea 1 1-a, p. 530. L a alegerile din 1 1 noiembrie 1837 a fost ales
deputat de Vaslui aga Gh. Racovlţli.. La 27 ianuarie 1838 Grlgore Cuza se afla tn slujbA "afarA
la ţinuturi" (ibidem, p. 545 ; tom. V II, partea I I-a, p. 840).
18 N . Ciocan, op. cit., p. 48 - 49.
27 1. C. Flllttl, Domniile române sub Regulamentul Organic, 1834 - 1848, Bucureşti,
1915, p. 519.
28 Eudoxlu de Hurmuzakl, Documente privitoare la istoria romtinilor, Supl . 1, voi. V I ,

p . 136.

28 1 . C. Flllttl, op. cit., p. 520.
ao Ibidem, p. 530. Spre a ocupa locul lui Veniamln, Meletle, episcopul de Roman, ar
fi fost obligat să-i facă lui Mihail Sturdza o atenţie de 40.000 galbeni (cf. R. Rosetti, Amintiri
din copildrie, I, Ce-am auzit de la altii, p. 204- 205). La scurt timp Insii. şi Meletle (despre care
ne vom ocupa cu alt prilej) a trecut de partea opoziţiei.

n Documente privitoare la anul revolutionar 1848 in MoldorJa, D. G.A. S., Bucureşti ,
1960, p. 83, 86.
aa Arh. St. Iaşi, col. Documente, P. 432, doc. 219.
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ş1 bolărtre ministrului de lntnne Şt ef a n Catarf!lu rare era scopul adunării : "ţara est e nemul·
tumltă �� dorf şt e oarecari reforme şi lmbun ăt ă ţl ri " 33•

Odată c u <lel'!anşarea r epreslun l l Impotriva forţelor revoluţionare, de trupele lnarmate

co n d use de Dlmlirie �� Gri gore Slurdza, fiii domnit orul u i, nici Grlgore Cuza n-a fost omis. Cu·
noscln <lu · i o pin iile şl rt>putatla, o r lrmu i re a a băn u i t că ar fi pregătit In casele sale oamenl lnar
maţl şl ar fi ridicat baricade. Ca atarl', a fost trimis Ia locuinţa sa un pluton din miiiUa l e�e anl

tn1 1! rlrl', m ai mulţi arn 11uţl comandaţi de unul Inge . Nelntlmplntnd rezlstl'nţa scontatA,

a.rnău1 i i �i soldaţii ameţiţi de băutură şi-au ară t a t vitejia jefulndu-1 de mal multe bunuri, In
valoare d e 130 galbe n ! , p ent ru rare, f. u z a cerea despăgubiri la 15 august 1849. N-au lndrlh:nlt

Iar ca

tnsă � ă -1 arestnt", b �trlnul a m r n i nţlndu-i cu pis t oale le lneărcatc34• La 30 martie 1848 unii din
duşm an i 1 fill c er c au să fie s u rghi un i t , numilr!ndu-se printre boierii ,.perlorlşlţl la moşii", dar In
cele din u mui f s-a permis să vină In capltală36•

ct

in ti m p u l domniei lui Grigore Al . Ghlra a avut prlk jul să pună In pra 1că, in- {11 ă sura
In care s-a pri ceput şi i-au pt rmis rcalitătile sociale, eera ce credea de cuviinţă a fi necesal" pen
tru h1 m i n a rt' a poporului. I n anul 1849 a fost invitat ca mi n istru In fruntra Departamrntulul ·
luc ră ri lor publicea8, pentru ca, de la 1 st>plrmbrie 1850 să devină şef al Drpartamentulul eul·
tl' lo r şi im·ăţ ă t u ril pub li re37• In timpul c i t a ocupat a reast ă funcţie a fost rlaborat, cu co n cu rsul
direct al e m in enl u l u i intelectual Prlru Cazimir38 "J\liezămlntul pentru reorganizarea lnvăţă
turil publice in princi patul l\lol<lovei", promu l � at de d o mn i to r In a n u l 1851, in care in t re altele
se prevl' dea chi ar "înv ă ţ ă m î nt gratui t şi li b er pentru toţi locuitorii". Pentru multele dobin1
dit e , In an ul 1 85 1 a fost de cor a t c u ordi n u l "N iş an Eftlhar" 38.

În anul 1 8 52 in calitatea ce-o av ea, a fost roo p tat Intr-o comisie de st ina t ă să se ln grl 
j ească de edi t are a "Hronicii Românilor" a lui Ş in ra i40 . In acelaşi an, prin ofisu l domnesc nr. 50
i se aductau mul1 u miri pt'ntru .,dl'�ăvirşltă cunoştinţă In trebi dnstlt caracter şi nobile şi patrio
tlceştl sent imente " p re �u m şi pentru ,.zel şi bunăvoinţă p r nt ru Inflorirea invăţăturii tinerimJi"U .
Pentru buna funcţionare a tnvătămlntului mrrită evidenţiată intervenţia sa, tot In 1852, Ia
d o m n i t o r, pe n tru a fi chem at In �foldova A. T. Laurian spre a ocupa postul de inspector ge
n eral al şcoalelor4�. A. P. Ilarian ce 1-a cunoscut In această pl'rioa.dă, 1-a v ăz ut ca .. un bătrln
v enerabil, p lin de p atriot i s m, cu frumoase cunoştinţe" 43. Cu toate acestea, in anul 1853 a fost
nevoit să se retra gă4 «.
Unionist convins, a l u ptat cu toate f orţele sale pentru realizarea dezlderatului secular al
p op orului nostru. La 10 iunie 1 857 prot e sta ră n-a fost inclus In l ist ele clectoral e45, Iar Ia 24 august
se a d re s a In acelaşi sens mi n ist rulu i de int erne48 pentru ca, In sfirşit, Ia 26 augu st 1857 să fie

3 3 Anul 1848 in Principatele Române. Acte şi docum ente, tom. I, Bucureşti, 1902, p.
470 ; Gh. Sion, Suvtn ire Contimpurane, Tipografia Academiei Române, Bucureşti, 1888, p.
175 ; Anul revolutionar 1848, 1 , in .!'tfoldova, Ed. de stat, Bucureşti, 1 950, p. 215 ; Re11olutia ,
română din 1 8 48, Ed. politic ă , Bucureşti, 1969, p. 153.
11 Documente privitoare la anul revoluţionar 1 8 48 . . . , p. 402, 404- 405.
35 Anul 1 8 48 . . . , tom. 1, p. 144 ; Anul revoluţionar 1848 . . . , p. 15.
38 "Buletin, foaea publicaţiilor oficiale a Principatului Moldovei • , an. X IV nr,
51,
din 29 Iunie 1852, p. 201.
87 " Gazeta de Moldavla", an. XXII, nr. 69, din 14 sept. 1850, p. 283 ; Arh. St. lql,
Secretariatul de stat al Moldovei, dosar 1 761 f. 2.
1 8 V n paşoptist moldovean : dr. Petru Cazimir tn "Revista Arhivelor�, supliment, 1979,
p. 67 - 70 .
a• "Z imbrul" , 1 851, p . 221 ; ,.Gazeta d e Moldavia", X X I I I , p. 43.
t o " Gaz et a de Moldavia�, XXIV, 1852, p. 17:-l.
4 1 "Buletin , foaea publicaţiilor oficiale a Principatului Moldovei", an X IV, nr. 51, dJn
29 Iunie 1852, p. 201.
12 G eorge Barit şi contemporanii săi, voi. 1, Studii şi documente, e d. Minerva, Bucureşti,
1973, p. 183, nota 2.
'3 1. Pervain, 1 . Chindriş, Corespondenta lui A lexandru Papiu llarian, Tol. 1, E d . Dacia,
Cluj, 1972, p. 61 .

u D. Ivănescu, Vlrglnia Is ac, A lexandru Ioan Cuza, Acte şi scrisori, Ed. Junimea, Iaşi,
1974, p . 158, nota 3.
4.5 Docum ente privind Unirea Principatelor, voi . 1, Ed. Acad. R.S .R., Bucureşti, 1961,
p . 69.
a s Ibidem, p. 1 64 .
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repus In d repturi47•
Fiind bolnav, la 30 august solicita să-şi trimită votul In scrls48, starea
sănătilţil fiind poate una din c au zele ce 1-a det erminat să nu c an di deze pentru adunarea ad-hoc.

A subscris pentru .. Etoile du Danube" 4t.

Dupil unirr şi-a c on sa crat forţrle luptrl pentru l mbu năt ăţ i rea soartei ţ l!ranilor. Godel
L annoy raporta la 19 mal 1 859 că a fost numit in Comisia centrală de la Forşanl�0 • Cu mult
curaj şi lnaltă omenie (amintindu-ne de .. Clăcaşi i " lui Goga) s-a ridicat bttrînul boier In apărarea
ţărănimii strivite de apăsl!ri. !\!crltă a fi menţionatll In ace st sens scris o area publicată I n ..Trl
bţ ma românii" a d resată lui C. 1\egruzzi şi altor boi e ri cu vedrrl si milare lui. In numărul 36
autorul " P ă c a tel or tinereţilor" păcătula conştient faţil de ţ ărănime lnvinuind-o de lenevie şi
patima beţiei, Dupil ce arată că mai mult de ju mă t at e de veac Cuza 1-a "petrecut cu ţăranii ca
boier de ţ ară" arată adevl!ratcle cauze alr mlzerir i locuitorilor : "apăsl!rile de tot felul atit din
partra guvrrnulul care numai l a dinşli au ce rut şi au luat, precum şi din partea prop ri etari lor
şi posesorilor care tot dr l a dlnşil au cerut şi au l u at fiecare rit au avut şi cit au socotit ". Şi,
p ar rl! această spoliere n-ar ti fc;st suficientă, ţăranii au fost supuşi unui tratament inuman :
bătaia, Inchiderea In z ă ml c e , in butuci ori In fiare, după capriclill' mai marilor zil ei .

Cei ce-au suferit ..zăduful zi le i şi răceala nopţii, muncind cu femeile şi copiii lor au ajuns
tn s tare a deplorabilii ca urmare a apăsărilor, jăcuirilor a st ări i d e paria" si. I n dign are a ce răzbate
din a ces te rinduri alătură scrisoarea lui Gh . Cuza de cunoscuta jalbă a lui .Moş Ion Roată deşi
autorii fac parte din clase soci ale dif erite.

In acelaşi an, Grigore Cuza ia apă ran a birnicilor vaslukni persecutaţi de coloneii Ranett
şi F o t e care, a u recurs la arestări, torturi, botind plnă şi f em eile , insulllndu-i "spre a le face su
f eri n ţele mai amare" păgubindu-i cu peste 7 000 l e i 5 2 • L'rrn are a faptului că susţinea pe cei obi
diţi Ele n a Şubin, proprictnra moşiei \"aslui, il reclama d o mnito ru lui, printr-o telegramă din
2 septembrie 1 8 6 1 , că ţăranii săi sint instigaţi şi conduşi de el53• Convins de justeţea cauzei ţă
ră nim ii , G rigore Cuza, i n calitate de deputat a susţinut in şedinţa din 29 mai (10 iunie) 1862
proiectul de lege rurală, cerind i mpropri e tă ri rc a ţ ă ran i lo r ă4 • ŞI, co nti nuin d a fi u n sprijinitor
şi apărător al ţ ă răn i m i i , in 1 864 ca proprietar al moşiei Ghrrgheleu a renunţat la răscumpărarea
boierescului de către săte ni�� .
Bucurlndu-se de un prestigiu deosebit, la alegerile din 19 februarie 1860 a fost ales deputat
al ţ inu tului Vaslui, lmpreunil. cu Ioan Sturdza, lnvinglnd astfel candidaţii guvernamentali :
G. Clurea, N. Mlllo, C. Sturdza şi AngheluţaP•. De asemenea, In alegerile din 24 - 25 noiembrie
1 864 a fost ales deputat al oraşului Vaslui�7• Investit cu funcţia de vicepreşedinte al Camerei
cu 100 de voturis8, a demisionat ulterior, I n şedinţa de 16 decembrie 1664 fiind Inlocuit cu Di
mitrie Gusti�9• Depunind o susţinută activitate ca deputat, prin numeroase interpelări, deşi
uneori nu a avut al·eleaşi vedt•rl ca Al. 1. Cuza•0 Gri go re Cuza a rămas credincios pină la adinci
bătrlneţe, cauzei progresului. Trecut la cele veşnice In 1869, a fost Inmormintat la Ghergheleu
pentru ca apoi rămăşiţele sale să se odihnească la Ruglnoasan. Prin viaţa sa consacrată propă 
şiril patriei Grigore Cuza rilmine un om pentru eternitate.
•7

Ibidem, p. 165.

' 8 Ibidem, p. 207.
Ibidem, voi. I I I, p. 296.
50 Ibidem, voi. Il, p. 491- 492.
�1 "Tribuna română", an. 1, nr. 40, din 2 oct. 1859, p. 1 - 2. Răspunsul lui C. Negruzzi,
publicat In nr. 42, din 13 oct. 1859, p. 2 - 3 utilizind şi versuri din Antloh Cantemir ,n-a reuşit
ce

ali convingă cititorul că ar fi alte cauze ale mizeriei U .rănimli decit cele arătate de Cuza.
53 Ibidem , nr. 46, din 29 oct. 1859, p. 3. Scrisorile respective poartă data de 8 iulie,
17 septembrie şi 19 o ctombrie 1859.
53 C. C. Giurescu, Viata şi opera lu i Cuza Vodă, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti 1966, p. 229.
" Ibidem, p. 133 ; N. Iorga, Istoria român ilor, voi. IX, Bucureşti, 1 938, p. 370.
55 "Monitorul, jurnal oficial al Principatelor unite române", nr. 234, din 20 oct. (1 nov.)
1864, p. 1 098.
58 "Tribuna română, an. I, nr. 69, din 25 febr. 1860, p. 1 ; nr. 71, din 3 martie 1860, p. 2.
�7 Dezbaterile Adunării elective a României, nr. 1, 1865, p. 2.

58 Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, voi. V I I, p. CCLXIV.

08

80

81
M

Dezbaterile Adunilrll elective a României, 1865,

p. 23.

"Monitorul, jurnal oficial al Principatelor Unite", nr. 138, din 25 iunie 1862, p. 557.
Gh. Ghlbănescu, op. cit. , vol. V II, p. CCLXIV.
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D espre Costache RoiA, apreciat de Alecsandri că "a u ţinut un loc Insemnat intre oamenii
ode la 1 848 şi au luat p arte la lucrările reformatoare ale generaţiei" sale82 s-au făcut mal multe
referiri pinii acu m , prin care s-au trasat principalele coordonate ale vieţii şi activităţii sale83.
Tatăl său doctorul, Evstatie R o i a s-a născut prin anul 1766 şi s-a stabilit in Moldova, după
unele aprecieri conte mporane, in j urul an u lui 1802.•t. Mărturii docu ml'ntare relevă că, In anul
1808 doctorul Rola era deja I n Moldova căci cumpă ra , lmprcu nă cu mcdclnicl'rul Săndulache
Teoodosi u moşiile L a rg a , Odat' a şi j u m ă ta t e din Cerblcenlos. In anul 1 809•• ca doctor, era rAsplă·
tit ru o l<"afă de 5 -1 00 lei, iar In I u lie 1 8 1 0 Indeplinea funcţia de doctor al oraşului Iaşl•7• Cu pri·
lejul lnaintării unei j albe, la 12 i u lie 1811, cind a cumpărat "o rasă cu puţin loc, ţărăneasră,
p roast ă 5, menţ i o n ln d unde era &ituată această a ch i zi ţ ie , aflăm de fapt unde locuia : .,In vale
de casăle mele , In şăs la Bahl u i , de la Cişmeaoa Păcurarulul, mal lncoacl, deswe Bahlul, spre
răsărit " '8• ]n a n u l 1 8 14, ca u n u l din d o cto rii de f ru n te al Iaşuhli lmpunindu-se prtn competenţă,
ceea ce i -a atras aprecierea că avea o "b\JR ă ştiinţă de medici\" ••, a fost lnsărclnat ca, tmPr-eunil
cu doctorii Plus c şi P et on l să inspecteze spiţerllle leşene , cu care prilej �il stabilească preţul
m edlcam enlelor7�. R('putaţla dl' medic de valoare i-a adus fln·sc şi o cli entelă corespu nză toare
care, lmpUc it s-a refll'ctat In confiiţla sa mat�rlală : In anul 1816 dis pu nea de moşia Mltocu
(ţin . D orohoi) Cll 1 00 d<' birnlci.7•. In an ul 1820 dispunea de 11 scutelnici72 Iar la 13 septembrie
1 8 30 -.· i n dca l u i Z i s u Cofman u n h an , situat In mahalaua Cizmărie! din IaşJ7a.

Trebuie me nţionat că E-.·statll' Roia a fost primul doctor pensionar din Moldova7'. I n
a n u l 1 B 2 9 :M i n rlaki i - a fixat o leaf1! de 1 2 000 lei, Iar In anul 1830 Kls11lef I-a desemnat c a pro·
tom e d l c al Moldov rl, fiind in funrţ iune In luna noiembrie a aceluiaşi an7&. Ca o recunoaştere a
m eritelor sale a fost lnălţat la rangul de agă devenind astfel boier de "clas al 2-lea cu ţidull
d om neşti " ��. Ev�tatie Roia s-a manifestat şi ca om de o tntinsă cultură pentru acele timpuri.
In anul 1813 a fost coopta t ca efor al tipografiei ce funcţiona la Trei Ierarbl77• A contribuit l a
apariţ i a ,,Albine! romilneşti" fiind menţionat printre acel binevoitori" cari o samă a u dat şi
osăblt aj uloriu" �8• Un rol esenţial a avut la fondarea, Ia 1 1 Ianuarie 1830, a cercului de lecturii
medicală, din Iaşi, compus iniţial din 2 1 de membri. Pentru aceasta este concludent faptul că,
.
tn lista membrilor cercului, dln 29 n oiembrie 1830, el figureazA la �umărul de ordine unu71•
La toate acestea adăugăm faptul să dispunea de o vastă bibliotecă, nu numai pentru acele
vremi, dar chi a r şi asl !i zl, totallzlnd "1450 tomuri" ce era scoasă la vinzare la 28 februarie 1835

82 V. Alecsandri, Scrisori, rnsemndri, Bu cure şti , 1964, p. 126.
ea G . Bogdan - D ulcă, Despre Coslache Rola, cumnatul lui V. Alecsandri, In "Transllva·
nla•, L Il, 1 92 1 , p. 799 - 813 ; Elena Rădulescu - Pogoneanu, Viata lui A lecsandri, Craiova,
f.a., p. 23, nota 1 5 ; D. lv1!nescu, VIrginia lsac, op. cit., p. 28 nota 1, ş.a.
84 Constandin Sion, op. cit., p. 225.
•• •.A rhiv e l e Basarabiei", an. V, nr. 1 , 1 933, p. 44, 46.
ee V. Gomolu, Adaos la volumul 1 din Repertorul m edicilor, farmaciştilor, veterinarilor
din Ţările Române (inainte de anul 18 70), Bucureşti, 1941, p. 1 92.
17 R. Rosetti, Arhiva Senatorilor din ehişindu in ,,Analele Academiei Rom An e, Mem.
Secţ. Ist . s. I l, tom. X XX I I , 1909 - 1 910,p. 100.
118 nloan N eculce", f asc . 8, 1930, p. 1 17;
ee Constandln Sion, op. cit., p. 225.
70 P. Pr uteanu • Medici tn MoldOlm fnainte de Regulamentul Organic, In "Din Istoria
m edicinii romaneşti şi un iversale". Ed. A cad. R.P . R . , B u cureşt i, 1962, p. 244 .
71 C. Istrati, Condica Vistieriei Moldouei din anul 1 8 1 6, Supl. 1, la Anu arul Institutului
de istorie şi arheologie A. D. Xenopol, Iaşi, tom. XV 1, 1979, p. 92 ; Arh. St. laşi, Col. M anu scrise .
nr. 1 646, f. 18.
71 " Ioan Neculce", fasc. 3, 1923, p. 17.
73 Arh . St. Iaşi, Col. Documente, p. 719, doc. 1 .
74 Gh. GhJbănescu, op. cit ., voi. X, p; 283.
7i P. Prnteanu, op. cit., p. 244.
" Analele parlamentare al e României, tom. IV, partea II-a, B ucureşti, 1894, p. 54 1 .
7 7 P . Pruteanu, op. cit., p. 245.
71 wUrlcarul"', voi. V I I I , p. 1 1 1 .
7 t N. A. Bogdsn, Societatea medico-naturalistd şi muzeul istorica-n atural din laşi,
1 830- 1919, laşi, 1 91 9, p. 4 - 5 .
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ID rasa doctorului Clhaclill . S-a stins din viaţ ă la post, ra o victimă a datoriei, Indeplinind
jurămlntul lul Hlpocrate, luptind cu rpldemla de holerA din Iaşii anului 1831. Avea 65 de ani81.
Căsl!torlt cu M arloara82, fllca dascălulul Teodorl, Evstatle Roia a avut m a l multe fetell
şi pe Costachl, nAscut pe la 18 1284• Du pă ştiinţa de c arte dobtndltă In ţară, po si bi li tă ţil e mate
riale ale tatălui i-au permis lui Costache Roia sA-şi continue studiile la Mtln!"hen, unde studia
dreptul, avind colegi pe Dlmltrk Ghlca, Ghlca Comănrştl, fraţii Rosetti şi altii. Se pare că n-a
reuşit să-şi termine studiile ca urmare a unel lntimph1rl c·r avea ră fie cunoscută In inaltele cercuri
leşenc. La Mtlnrhen, Roia s- a certat cu u n ofiţer, re aYca rang de conte, cearta i nche ind u -se pri n
provocare In duel. Roia, fiind trăgător mal bun şi avind mal mult noroc şi-a rănit mortal adver
sarul. Deşi duelul fusese legal, Ro i a o fost condamnat la moarte, trebuind, spre a scf. p a C"U viaţă
să părăsească Imediat Bavaria, fără a o mal rt'vedea vreodată, sentinţa nefiind prcscrisă86. ln
anul 1834 nu mal rra in Germanla88• Se pare cA s-a Intors In ţară In 1833 c in d, la 13 aprilie
cerea � at e st at de familie" prin care să se sp e c i fi ce eli fa mili a sa fAcea parte din " evgheniştii pA 
mintului acrstula", intrucit dorea sA ple ce In Ru si a la rude87• Nu este totuşi exclus să-şi fi con
tinuat prrgătirea la P a ri s căci, cercetări recente Il menţloneazA in componenţa cercu lui revolu
ţ ionar moldo-muntean din capitala Franţei, In 1837- 1838, alături de 1. Ghica, fraţii Goleştl,
D. Brătianu, N. Creţ u lescu , 1. Volnescu Il, V. Alecsandri, Al. 1. Cuza, C. Negruzzi, Scarlat
Vlrnav şi alţll88• ln 1838 era tn ţară căci, la 22 apri li e lncredlnţa o vechilime unui Di m i trachi
Ţlnt1181• Om "cultivat, elegant şi frumos" 10 Roia a avut o tinereţe plină de aventuri, lncheiate
uneori Intr-un mod tragl-comlcll. Faima de "duelgiu" dobtndltă In Germania şi-a menţinut-o
şi In laşi, cind, tn april i e 1841 se pregătea să dut'leze cu viitorul domnitor Al. 1. Cu z a, acesta
solicitind la 2 apri li e lui Kogălniceanu să-I secondeze. Cu timpul tnsă relaţiile di ntre ei s-au
ameliorat, Int erv enin d re concl llerea12 •
ln an ul 1844 cind, prin legea din 31 Ianuarie, s-a hotArit emanciparea ţiganilor statului
şi a milnăstlrilor, Roia s-n n u mA rat printre cel ce-au salutat această măsură, făclnd parte din
deputAţin de tineri compusă din C. Negri, V. Alecsandri, D. Ralet, P. Mavrogheni ce-au expri
mat domnului recunoftlnţa tinerel generaţii pentru măsura luată•a. In acelaşi an, presa Il aducea
elogii ca magistrat, alilturlndu-1 cu ceilalti colegi de gt'neraţie ca Lascăr Rossettl, N. Ghica
Comăneştl "carii rAspund chemArllor şi fac excepţie din acel mulţi amplolaţl ce caută numai
chlvernlseala" 14 . Dealtfel, Inci! din anul precedent i se recunoscuse meritele In acest domeniu,
fUnd InAltat l a 20 august 1843 la rangul de agil pentru modul tn care Indeplinea slujba de pre
şedinte al judeciltorlel ţinutului IaşJ, secţia a II-a". t nt re 16 decembrie 1845 şi 2 Iunie 1846 a
80

,.Albina romAneascA", V II, nr. 17, din 28 febr, 1835, p, 69.
Ibidem, an. I II, 1831, p. 97 - 98; I.C. Fllltti, Principalele romdne de la 1828 la 1834,
Bucureşti, 1934 p. 96, nota 69.
82 Arh. St. Iaşi, Col. Documente, P. 719, doc. 1.
ea Constandln Sion, op. cit., p. 226. Una dintre ele s-a cilsătorlt cu generalul ţarist Graben·
Alta, Smilrăndlţa a fost soţia unuia din fiii lui Panalte Docan.
84 D . Ivănescu, VIrginia Isac, op. cit., p. 28.
86 R. Rosetti, Note genealogice şi biografice despre fam iliile Buhuş şi Rosetti, In ..Analele
A cademiei RomAne•, Mem. Sect. Ist. S. I l, tom. XX V I I I , 1906, p. 496 ; ld. Amintiri din co
pilărie, I, Ce-am auzit de la alţii, I a şi , 1926, p. 129- 131 ; V. Alecsandri, Scrisori, ediţie de llarie
Chendl şi Z. Carcalechl, Ed. llbr. Socec & comp., Bucureşti, 1904, p. 97, nota 3 ; R. Rosetti,
Familia Rosetti, voi. 1, Bucureşti, 1938, p. 200.
8°
Comella C. Bodea, op. cit., p. 12.
87 Gh. Ungureanu, Istoria a11ocaturii in Moldo11a, 110/, I, pînă la anul 1880, Iaşi, 1938,
p. 229.
88 Cornella C. Bodea, op. cit., p. 12.
81
"Buletin, foae oficialA, • an. V I, SupUment la nr. 58, din 24 iulle 1838, nr. 63, P · 242.
10 Marie G. Bogdan Autrefois et aujourd'hui, 1929, p. 92.
11 Constandin Sion, op. cit., p. 226.
11
D . Ivănescu, VIrginia Isac, op. cit., p. X III.
la Ioan C. Flllttl, Domniile romdne sub Regulamentul Organic, 1834- 1848, Bucureşti,
1915, p. 659 ; M ih ai Kogălniceanu, Opere, 110/. Il, Scrieri istorice, Ed. Acad. R. S. R., Bucureştt..
1976, p . 611.
" "Gazeta TransUvanlel8, V II, 1844, p. 148.
" Arh. St. Iaşi, fond Secretariatul de stat al Moldovei, dosar 345, f. 79 v.
81

·
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loet re dactor al �Folli săteşti8 •o dupA care, In aceleaşi an, 1846, Indeplinea funcţia de vechii
al lui Mano lachi Hrlsoverghl, d upă cum rezultă din lmputt-rnlclrca nr. 7340 eliberati!. de către

Divanul Apelativ&,_ Afacerile ce-l preocupA, fu nctiile dlvt-rse ce le lndepllneşte In această pe
rioadă nu I-au I m pied i cat să t i n il. contactul cu forţele progresiste ale vremii. Concludent e tn
acest sens faptul că, In anul 1845> cind Coetăehltă Filipescu a fAcut o vizită In Moldova printre
personalităţile cu care acesta s-a Intilnit ca \'. Alecsandri, C. Negri, fraţii Rosetti, s-a numil.rat
fl C. RoJaiiB.
ln aprlUe 1 847 lmprcunA cu G. Ghlca a lu at Iniţiativ a de a Intocmi o listă de subscrip ţie
p entru ajutorarea s i n i st ratilor din Bucureşti ce s uferise ră pierderi considerabile tn urma u nul
lncendlu119• 1 n ce priveşte a ct l,· ll at ea publlcă, In ac es t an a fost arendaş al contesel Lutlca Paladl
Bedm ar1011 . Ca expon ent al burgheziei afiaH! In ascensiune 11 găsim alil.turl de alţi boieri cu Inte
rese si milare - G . Sturdza, C. Jlurmuzakl, T. Balş, C. Negri, C. Moruzl, urmind sugrstla ne
gust orului Relneckt- din I . rip7.l!l, ''enll la Iaşi la 9 Iulie 1847, de a tnfilnţa o blmCil. de sc.lnt şi
credit rural " Inst itut i o n alleml'nde partlcullue de credit" spre a scuti pe proprh•tarl d e 'ea!Tiil.til.,
ofer i n d Imprumut uri cu o d o b î n dă mal re dusă cu cel puţ i n 2% faţă de cea le gnli'1 101• ]n anul 1848
Roia se numi'lra printre fruntaşii revoluţiei alllturi de Rosetti, Epurcanu , Cazimir, N. Ghlca,
Alecsandri şl alţll, aprecla11 ca "unii din cel mal i n teli gen ţ i bArbaţl al Moldovei" care doreau
102 • Intradevăr, printre mil.
.,bin ele şi Inflorirea palrlei iar 1 1 u schimbarea unui domnitor cu altul "
surlle or ganizatorice Iniţ iate de l"8pil revoluţiei Kogălniceanu, Roia, P. Cazimir şi alţii au fost
mai mu lt e I n truniri �� consfătulrl, prin
care s-au dezblltut detaliile organizatorice a luptei
rev oluţionare ce urma să se dl'clanşeze1118. Se c u n oaşt e participarea lui Rola la evenimentele
dln Iaşi din z i lel e l u i martie 1 !!4 8 . Participind la adunarea de Ia hote(ul Petersburg prezidatli
de Gr. Cuza, Roia a fost cooptat In comitetul de redactare al Petiţie!. Tot el, l mpreună cu Mihail
K o gălni ceanu au fost lnslircinati s-o prezinte lui Mihall Sturdza, la tntrevederra respectivă
p articipin d � � consulul ţarist Tumanskl. Analizind doleanţele sintetizate tn Petiţie, domnllorul
s-a opus l a apli carea puncte:or privind desfiinţ area Adunării obşteşti şi a tnarmărll maselor for
mulat!! prin crearea gărzii naţionale. Aflind rezultatul demersului fil.cut la M. Sturdza, capii re
voluţiei considerind măsurile adoptate ca un t ot , au opinat că trebuie să se accepte "ori totul
ori nimic" răspuns adus la cunoşti nţa lui :M. Sturdza la ora 16104. 111"-vederea stablllrll măsurilor
In urma situaţiei Intervenite , ("llpll revoluţiei s-au Intrunit la casa Mavrocordat de pe Copou.
Ale! au fost surprinşi de ostaşii ş i amăuţll comandaţi de Dimitrie Sturdza fiul domnitorului,
oper1ndu-se mal multe arest Ari. După unele mărturii, parte din cel prezenţi au reuşit totuşi să
scape fugind p e uşile şi ferestrele din spatele casei tntre aceştia fiind Alecsandri, Rola, Ralet
şi alţlilo� .
După reprimarea brutală a revoluţiei, mulţ i conducători al acesteia au fost nevoiţi sil.
la dru m u l exilul u i . Despre Rola se presupunea că ar fi fost tovarăş de exil al lui Alecsandri cu
care era cumnat1". Un contemporan, I rachle Porumbescu, susţinea tn amintirile sale cii. 1-a Intiilvănescu, Virginia Isac, op. cit., p. 28.
"Buletin, foae o fi cialii. " , an. X IV, nr. 74, din 1 9 sept. 1846, p. 384 .
" CorneUa C. Eodea, op. cii . , p. 60.
" G. Bogdan-Du lcă, op. cit., p. 804.
100 "Al b ina românească", an. XIX, nr. 27, din 6 aprille 1847, p. 105 - 106 ; nr. 29, dlD
13 aprllle 1847, p. 1 13.
101 Ioan C. Flllttl, Domn i ile rom.tne . . . , p. 597.
102 .. Gazeta Transilvaniei", an. XI, nr. 40, din 17 mal 1848, p. 168 ; Anul revolutionar
1848. . . , p. 185.
101 C. Colescu-Vartlc, 1 8 48, zile revolutionare, Bu cureşti , 1898, p. 95, 1 13.
1°' Ellas Regnault, Istorie politictl şi socială a Principalelor Dunărene, trad. A. Fetu ,
laşi, 1856, p. 430 ; N. Iorga, Istoria Românilor, vol. IX, 1938, p. 121. Sion In memorllle sale
susţinea că delegatia ce-a mers Ia domnitor a fost formată din Roia, unul din Moruzeştl, şt
Vaslll că Ghlca (Gh. Sion, op. cit., p. 178 ; Revolutia română din 1848, Ed. politică, Bucureşti,
1969, p. 155).
105 D. Vltcu, M. R ogălniceanu şi evenimentele din m artie 1848 de la laşi In "Anuarul
Institutului de Istorie şi arheologie A. D. Xenopol", to111 . IV, 1967, p. 166. După alte opinii
Alecsandri, Roia şi alţll nu se gAseau In casa Mavrocordat In momentul descinderi! armatei ,1
arnăuţlior (cf. Gh. Sion, op. cit., p. 18 1; N. Corivan, Preciziuni fn legăturii cu revolutia de la
1 848, In ,.Arhiva româneasră", 1 943, p. 9, nota 2).
1 oe Elena Rădulescu-Pogoneanu, op. cit.,
p. 22 - 23. Roia s-a căsătorit Ia 3 decembrie
1845 cu Catlnca, sora lui V. Alecsandri. Aceasta s-a născut In anul 1819 şi a)ncetat din viaţA
•• D.
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nit In Bucovina, ca emlp;rant107 dar, alle surse contcstă totuşi prezenţa sa pc meleagurile buco
vinene108 . Emlgrarea lui Roia apare ca o chestiune tndolelnică. Este adevărat că, datorită epide
mie! de holeră - primul bolnav fiind depistat In Iaşi, la data de 19 mai, marea majoritate a
ieşenilor s-au retras la sate, la moşii şi vii Incit " Iaşul sr pustiisă "108 după cum remarca un con
temporan, deoarece in oraş mal rămăseseră doar citeva mii de oameni. Faptul că, printr-o scrisoa
re din data dl' 1 6 (28) Iunie 1848 Kogălniceanu se adresa fratelui său, rugindu-1 să meargă la
Roia spre a-i face rost de bnnl110 conduce la concluzia că acesta era in ţară, amănunt ce-i era
cunoscut lui Kogălniceanu. Minia domnitorului Impotriva lui Roia ar fi putut fi temperată
de prezenţa trupelor ţariste care invndnscră Moldova, ori Roia, chiar dacă nu era un filoţarlst
făţiş, l'rn totuşi cumnatul generalului Graben.
După ce Mihail Sturdzn n p:irăslt arena politlcl!, succesorul său Gr. Ghica, cu vederi
politice progrl'siste a facilitat asccnsiunt'a politică a unor personalităţi ce se remarcaseră In
1848 ca promotori ni introducrrli unor lnolri sociale. In acest context, In luna iunie 1849 C. Roia
a fost numit dirl'dor in Ministerul <le Intrrne al MoldoveP 11 • Cazul n-a fost singular. Cu acrlaşl
prilej coml'ntlnd numir!'a de dirl'ctori In ministere a unor paşoptişti ca P. Cazimir, D. Ralet,
C. Roia, 1. Sillon şi al!ii, ziarul .. Bucovina" consldertnd această măsură de bun augur, aprecia
cultura şi simţ ămintele patriotice a ncl'stor pcrson alită!i şi exprima speranţa că ..spiritul bine
făcător ce provilll' de sus se va propaga şi va străbate prste tot " 1 12•
In anul 1 850 prin olisul nr. 1 1 0 Roia a fost numit ml'mbru al Divanului domnesc tn
locul lui lanl'u Ghlca. na. In acelaşi an, la 30 nolrmbrlc, avlndu-se In vrdere atit funcţia ce-o
ocupa cit şi studlllr sale In domrniul juridic, prin olisul nr. 181, fiind numiţi membrii comisiei
lndrpllnltonre a Codi l'l•l l'ivile In frunte cu Nicolae Suţu - ministrul j ustiţiei, a fost cooptat
şi C. Roia alături dl' M. Kogălnicranu , D. Boj inca, D. Ralrt, L. Roset şi alţiJ114 , In anul 1851
fiind drj n clahorată prima parte a lucrării116. L a 22 Ianuarie 1 852 a fost ales, lmpreună cu 1.
Cantacuzino, srrrl't ar al Dlvanului obşt esr118 şi, tot in acelaşi an, prin decretul nr. 373 1-a fost
conferit ranj!ul dr vornlc117• t n anul 1854 a fost decorat cu ordinul Sf. Stanlslav clasa II-a conform
ordinului dat de ţar lncă din decl'mbrie 185 3 118, iar in prima decadă a lunii martie a demisionat
fiind Inlocuit cu postelnlcul Constantin Burp;hele11 8. O fecundă activitate a desfăşurat Roia pentru
cauza unirii Principal elor. fncă din Iarna lui 1856 - după cum rezultă din raportul lui Testa
din 11 februarie - Kogălniceanu, Roia şi Corni lucrau la elaborarea unul proiect de constituţie
cu scopu l de a-1 Inmina secrrtarulul A mbasadei l'n gll'7C din CoJJstantinopol, Alison120. Cind,
la 16 (28) februarie 1856 mal multe personalităţi ale vle�li politice moldovene I-au adresat lui

la 1 7 decembrie 1 857 (cf. Arh. St. laşi, colecţia de stare civilă, mitrlca bis. Sf. Splridon, act 79
din 18i7). Catlnca se căsătorise la 11 iunie 1835 cu Costnche Volnescu, din căsătoria lor rezul
tind patru copii : Ştefan, Elena, Maria şi Aglala. Bolnavă de tuberculoză, fiind constant terori
zată de soţ, Catinca s-a văzut nevoitA să divorţeze In anul 1843. DetaiU despre viaţa ei, precum
şi spulberarea lnslnuărllor făcute la adresa ei de Constandin Sion In a sa Arhondologie se găsesc
In capitolul "Catlnca Alecsandri, sora poetului " la Sever Zotta, La Centenarul lui Vasile A lecsan
dri, 1 8 2 1 - 1 9 21, laşi, 1921, p. 36 -46.
107 Iraclie Porumbescu, Amintiri, ediţie Ingrij itA de Ion Ştefan, Ed. Gorjan, f. a., f. 1 ,
p. 219.
108 Teodor Bălan Activitatea refugiaJilor moldoveni In Bucovina 1848, Sibiu, 1944, p. 5 - 6.
1oe Manolache Drăghlcl, op. cit., p. 2 1 4 .
110 M. KogAlniceanu, Scrisori, 183 4- 1 8 49, Bucureşti, 1913, p.191.
1 1 1 . .Albina românească", an. X X I , supliment extraordinar la nr. 49, din 23 Iunie 1849,

p.

205.

112 "Bucovina", nr.

30, din 16 sept. 1849, p. 168.
24 aug. 1850, p. 65.

118 "Zimbrul", nr. 16, din

114 "Buletin, foaea publicaţiilor oficiale ... ,
1850, p. 399 ; "Zimbrul", nr. 46, din 7 dec.
p. 181.
6
11 Al. Zub, Mihail Koglilniceanu, Ed. Junimea, Iaşi, 1974, p. 1 26 .
118 " Gazeta de M oldavla", an. XX IV, nr. 17, din 1 martie 1854, p. 65.
117 Ibidem
, nr. 55, din 21 Iulie 1852, p. 1 1 5 ; "Buletin foaea publicaţiilor oficiale . . . , 1852,
p. 2 4 9.
118 " Gazeta de Moldavla", an. XXV I I, nr. 17, din 1 martie 1854, p. 65.
11• Ibidem, nr. 20, din 1 1 martie 1854, p. 77.
120 L . Boicu, Austria şi Principatele române in vremea războiului Crimeii (1853 - 1856 ),
Ed. Acad. R. S.R., Bucureşti, 1 972, p. 350.

1850,
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Gr. Ghlca o petiţie In favoarea Uniri i printre semnatari s-a aflat şi C. Rola121• Consecvent Idea
lul u i un irii, Roia s-a numărat printre unlonlşt!l de frunte : Alecsandri, Ralet, Panu, Negri,
Kogălnice anu, cind, la 25 maJ (6 i un ie ) s-a luat drrlzi a privind tnfllnţarea Comitetului Un lrll122
cit şi la 30 mal (1 1 iunie) prin actul In urma căruia s-a creat Comitetul unlril118• Activitatea,
pe tărîmul rf'ali zărll unfrll 1-a atras avcT!'hmea austriecilor, G6del Lannoy Intervenind frnn pc
Ungli Th. Bals de a nu fi Inclus In guvern, deşi K!amil Bry, cind a venit Ia laş! cu flrmanul de
n u m ire a ca l marnm ulul, Inclina să 1 Sf' incredinteze portofoliu) de mlnlstru1u. Acl'asta InsA nu
l-a Impi edicat pe R o i a sii-şl continue actlvltatt'a, ru prtlejul alc!!crllor pentru Divanul ad-hoc
opitn d pentru ţinu tul IaşJ1 2A re 1-a ales df'pul at cu 24 voturi din :l4 ce aparţineau marilor pro
prietarJl21. OdaH cu convocaft'n divanulul ad-hoc a fost ales secretar imprl'ună cu A. Panu
C. Hurmu zachi, P. M avroghenllZ1•

Posibilităţile m ateri ale ce le are li perm it ca, In decembrrfc 1857 să su�scrie cu suma de
1 0 galbeni pf'n tru aj u torarea victimelor inS11recţlei dfn India126 şi să se aflP,'tn 18SŞ pe lista
aleglltorl lor direcţi al ţinutului laşi ca proprietar al�Moimt•ştllor1zt. Aceasta 1-a pennis să parti
cipe la alegerl le pfntru adunarea electiv ă , fiind ales dl'putat de către alegătorii direcţi din ţi•
nuturlle Ia�! şi Cahul13o. Locuin, a sa a fost u tlllzatli pentru Intrunirea part i dei naţionale, aici
parte din deputaţi stabiilnd 1n s.-ara zilei de 3 Ianu ari e 1 8 5 9 candidatura colonelului Alexandru
Ioan C u za, d u p i! ce Lascllr R o sett i Incuie u�am. Dupli actul Istoric de la 5 - 24 ianuarie 1859
C. Roia a fost In mal multe rin duri ministru astfel : min i strul cultelor şi lnstrucţlunii;publice ,
Intre 17 Ianu arie şi 8 martie 1859132, ministrul de Interne Intre 10 noiembrie 1859 şi 14 marti e
18601aa, ministru de externe Intre 18 Ianuarie şi 23 mai 18611114, şi ministrul Justiţiei In tre 23
m a l - '26 septembrie 186 1135• D e asemenea I n 1 862 era deputattae . Practic cu aceasta cariera
po liti că a lui Roia luase sftrşit. l\emultumlt, in 1862 s-a alăturat celor ce protestau contra
unirii (mutarea capitalei la Bucure�ti Insemnind nu numai lncepulul Ireversibil al decllderil
trept ate a Iaşului, dm- şi lez a re a unor interese proprii) In care scop a redactat o supllcă semnati!
şi d e alţU d i n judeţ 137• (;estul trebui e apreciat lnsă ra o simplă rlltăcire de moment.

Con comitent i-au dat tircoale şi unel e greutăţi materiale. La 8 Ianuarie 1864 epltropu l
fUJor Catlncâl, fosta sa soţle, un D . LăzArescu, cerea autorlzaţ!e,-slărulnd tn �tdjudecarea mo
şiei Molmeştl scoasA de Roia la mezat pentru a-�1 putea plăti datorllle1B8• Funcţ!lle ce le lnde
pllneşte In această pertoadă nu mal au strălucirea celor de odinioară : dacă In 1864 era Pre
şedintele Curţii d e apel din laşi, In 1865 se numără printre ceilalţi avocaţi Ieşeni In baroun• .
1 n 1866, l a 2 8 august a solicitat, ImpreunA cu Gb. M . Suţu ş i D. Cozadlnl conceslunea reprezenUl Acte şi docum ente, voi. 1 1 1 , p. 427 - 430.
1u Ibidem, p. 530- 533, A. D. Xenopol, Un ionişti şi separatişti, In ,.Analele Academiei
Române", M e m . secţ. Ist. , S. 1 1, tom . XXXI. 1909, p. 750 ; ldem, Istoria partidelor politice rn
România, Ed. Albert Baer, Bucureşti, 1920, p. 333 ; R. Rosetti, Am intiri din copildrie, p. 71.
1111 Acte şi documente, voi. II I, p. 53 1 .
1 111 L . Bolcu, op. cit., p . 398.
us Documente priPind Un irea J. rincipolelor, voi. I, p. 158.
1 1111 " Gazet a de Moldavla", an. XXV I I I, nr. 69, din 2 sept. 1857, p. 270 ; nr. 71, din 9
sept. 1857, p. 277.
u; Ibidem, nr. 79, din 7 oct. 1857, p. 314 ; Documente pri11ind Unirea . . . , 1, p. XXXV II.
1 Zii ,.G azeta de Moldavla", XXV III, nr. 99, din 16 dec. 1857, p. 394.
1211 ,.Monitorul oficial al Moldovei", supliment .. nr. 8, din 23 nov. 1858, p. 2.
1ao Ibidem, m. 18, din 20 dec. 1858, p. 1.
1 B 1 Alex andre A. C. Sturdza, Regne de Michel Sturdza, prince regnant de Mo lda11ie, Li·
brarle Pion, P aris, 1 907, p. 123 ; R. Rosetti, Amintiri . • . , p. 137.
1a2 "Monitorul oficial al Moldovei", nr. 29 şi 36, 1859, p. 1 ; N. Iorga, Istoria Românilor,
voi. IX, Bu cureşti, 1938, p. 339, nota 1.
1aa "Monitorul ... ", an. II, nr. 33, di n 10 nov. 1859, p. 1 9 ; nr. 130, din 14 marti e 1860,
p. 441.
1 111 Ibidem, an . I II, nr. 84, din 18 ianuarte 1861, p. 343 ; m. 189, din 27 mal 1 861, p. 765.
186 Ibidem, m. 282, din 26 sept. 1861, p. 1 141.
ne ,. Monitorul, j u tnal oficial al Principatelor unite", nr. 129, din 14 Iunie 1862, p. 521 ;
nr. 108, din 1 8 m ai 1862, p. 443.
137 A. D. Xenopol, Istoria partidelor politice ... , p. 425.
ne Sev er Zotta, op. cit., p. 46.
1at Gb. Ungureanu, op. cit., p. 229,76.
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taţiilor străine In Iaşi dar ministrul de Interne nu a dat curs cererii14o. Neplăcerile financiare
au continuat s!l-1 lnsoţcască Incit Alecsandri, la 25 iunie 1867, cunosclndu·i situaţia, li scria
unui prletl'n : .. Hol a . . . sărmanul, e trist de a fi maltratat astfel la bătrlneţe. Noroc pentru dinsul
că arc pl' soră-sa Ungă rare se poate adăpostiU 1 ".
Adreslndu-sc lui Kogălniceanu, acesta li comunica la 25 martie 1869, la Tirgu Frumos
că nu va Intirzia să facă dcml,rsurilc necesare spre a-i asigura ieşirea la pensie 142• Intr-adevăr,
la scurt timp, Adunarea Dl'puta\ llor, In şedinţa sa din 25 mai 1869 1-a votat o pensie de 296 lei
şi 98 bani143. Au urmat .. mal mulţi ani de suferinţe•144, Roia fiind .. muncit de o boală de pe care
nu s-a mal ridicat"148• A locuit la Gidln\ 1 la sora sa, căsătorită cu Lupu Bogdanu•. Slirşitul
a Intervenit In ianuarie 1878. Aproape uitat de contemporani, Alecsandri i-a dedicat versurile
.,Strofl' Improvizate la moartea lui RoUa" spre a reaminti meritele sale147•
LCATERINA HARNA V
Aderenţa Ecatl'rinrl Harnav la cauza revolu ţiei dl' la 1848 din Moldova a fost semnalată,
pentru prima oară de N. Iorga, In anul 1908 cind a publicat tl'xtul de pe piatra ei de mormint,
găsită la biserica Vulpe din Inşi. După trl!cerea ei In eternitate, cinrva, spre a o smulge din uitare,
sllpase un tl'xt menit să retină atenţia urmaşilor : "unlra româncă ce nu purtat steagul liber
tăţilor Moldovei la anul 1848 ; au trăit In obscuritate"148. l. J iterior, N. Iorga i-a dedicat o notă
adi!uglnd la lnforma!.ia cunoscută, alti' rltevn detalii dl'plstate din documentele editate148•
D upă patru dect>nil Gh. Bălleanu, fără a fi cunoscut intervenţia lui N. Iorga, reia subiectul care
a fost g1lzdult de o publicaţie litHară ieşl'ană100• Cu puţin timp in urmă Virginia !sac 1-a de
dicat l'rolnei de In 1 1148 o raldll t>vocnre difuzată de postul de ra d io IaşJ1 51 .
Din puţinl'le datl• transmise rezultă că Ecatl'rina (Catlnca după actul de deces) Harnav
(după numele soţului) s-a născut tn anul 1823182 In jurul datei de 25 noiembrie după cum măr
turisea poetul Gh. Sion - care cunoscind-o, 1-a adresat felicitări cu prilejul unei aniversărl.
Sion 1-a schitat profilul moral, apreclind-o ca fiind o femeil• "foarte spirituală" a cărei elocvenţă
"era adese ori răplt'oare 1•a•. Aceste virtuţi completează Intrucit-va lipsa de date certe, ingădulnd
să se prrsupună că le-a dobindit tn urma unei educaţii alese primită fie In famllle cu profesori
particulari, fie la vreun pension de fete.
14 0 T eodor T. Burada, Istoria teatrului In Moldova, voi. I l , Iaşi, 1922, p. 241.
141 V. Alecsandri, Coresponden/11, Documente literare inrdite, p. 18.
1" Aug. Z. N. Pop, Catalogul corespondentei lui Mihail R oglilniceanu, Bucureşti, 1959,
tu

p. 227.

"Progresul", an. V I I , nr. 46, din 21 tunle 1869, p. 1 .
V. Alecsandri, Scrisori, ed. Harle Chendl ş i E. Carcalechl, Bucureşti, 1904, p . 97.
1u ..Curlerul de laşi", an. X I, nr. 1 1, din 27 lan. 1878, p. 2.
118 ,.Steaua RomAniei", an 11, nr. 19, din 26 lan. 1878, p. 4 .
U 7 ,.Curlerul d e Iaşi", nr. cit. La 21 1anuarle 1878 Alecsandri s c 1 ia l u i !.Negruzzi: ,.Inrăunul
din luptătorii de la 1840- 1959 ce se duce. Roia a avut o mare influenţă asupra Societăţii leşene
pe cind s-a Intors de la Munchen, dind mina cu toţi tinerii din acea epocA pentru introducerea
marelor reforme sociale şi mai cu seamă pentru respectarea simţului de demnitate personală.
El a fost unul din acel porecllţl duelgil, care a contribuit prin spaima ce Insufla, de a deprinde
pe j uni şi chiar pe bAtrini de a se respecta pe sine şi a respecta pe alţii (V. Alecsandri, Scrisori ... ,
1904, p. 97).
11 8 N. Iorga, Inscriptii din bisericile Rom4niei, voi. I I, Tipografia ,.I . V. Socec", Bucureşti
1908, p. 126 ; idem, Istoria Rom4ni/or, voi. IX, p. 124, nota 2 ; N. V. Hodoroabă, Monografia
parohiei Sf.Atanasie şi Kiril cu biserica filială .. Vulpe• di n laşi, 1934, Tlpog. conceslonară Alexan
dru Ţerek, Mârzescu, nr. 9, Iaşi, p. 1 14 .
11t Revista Istorică", I, n r . 2, 1915, p. 31.
uo G
h. Bălleanu, Un nume n ecunoscut in revolutia de la 1848 : Ecaterina Rarnav ln ,.laşul
literar", 1, 1954, p. 99- 101. De fapt, dupA semnalărlle făcute de N. Iorga numele Ecaterlnei
Harnav n u era chiar necunoscut. Citeva date şi la Georgeta Ţurcanu, Teatrul din Moldova şi
revolutia de la 1 8 48 � ,.Cercetări istorice•, IV, 1973, p. 381.
151 Virginia !sac, Ecaterina Jfarnav, transmisiun e la radio Iaşi, la 13,03,1978 ; (ms. autoa·
rei)
us
Arh. St. Iaşi, Colecţia de stare civilă, a oraşului Iaşi, Tr. 1819, op. I I I, 2 083, morţi
voi. I I , desp. I I I, f. 37 v., nr. 288.
u a Gh. Sion, op. cit., p. 134, 171.
tu

..
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in anul 1 845 s-a căslltorlt cu slugerul lordachl H arnav , văduv ce mal avea trei copil
de la prima sa soţle O l i mpla : Arlst lde, Ermlona şi Tltus 1�4. Fie eli a stat dragostea la baza Inte
m eierii acestei c!lsnldi , fie anumite I ntere se materiale, cert e eli avea să-I r«'zerve un destin
tragic . 1 n a n u l 1 8 4 6 Catlnca H a rnav era semnalat!! In capitala Moldovei ca actriţă, fii n d dis
tribuit!! In piesa lui C. Caragiale, ,.0 Soare la mahala" sau "Amestecul de dorlnţl". A urmat un
alt rol, in piesa lui Al. Russo " J icn i cerul Vadră" sau ..Provincialul la trl'atrul naţional" reprezen
t ati! la 25 f ebru ari e 1 846. Ideile aduse pe scl'nll au provocat nemulţu mirea oclrmulrll, c«' a dis
pus su rghiunlrea aut orului I a r pri ntre măsurile luate Impotriva actorilor reţinem IndepArtarea
din teat ru a E caterlne(l 5� . Con cluzia se desprinde din aceea cd ea nu mal apare In piesa urmă
toare, "Căciula brumiirle " .
I n an u l 184 7 s ot ul s !l u a o btinut
şi, tot din acest an a fost rec11nosrut de
sionînd din funcţia de cap de masă de
l n preajma re\· o luţlel de la 1848

atestat c u drept de a .,prnctlsl indatorire de vcchll 1 58 •
avocatn7 după ce părăsise cariera de fbflcţionp.r demi'
la :M i n i sterul Jusliţieil 58•

locuinţa lui Iordal"hi H arn av era unul din locurile de
a d u n are din Iaşi In care element ele progresiste, făclnd politică antlguvc-rnamentală lşl expri
m au opin iile privind necesit atea i mp eri o a să a 11 no r reforme . Ce<'a ce nu ştia cu certitu din e nici
Ecaterina şi ni c i cel ce-i frecventau locuinţa era d[ Iord achi avea totuşi grijă să inlorme?.e Con
sulul ţ arist din Ia�i cu t oat e chest iunile ce se disculau 1 59. Despre obiectul unei lntJ:uniri In casa
H ar n av a d at rela ţ i i , ln l ntt>rogaloriul luat la 9 ap ril ie 1848 D i mltre l Moldoveanu, fratele cu
noscutului paşoptist Zaharia Moldm;eanu. Din de daraţla sa rezu lt ă j!ă la unele adunări au
participat maiorul Stroici, A l ecu Fotino, Zaharia :'.'loldoveanu, D i mitrie Fllipescu,
P a n aite
D o can şi alţ i i , o pi n i a lor fiind că ,. a yenit vremea a-şi rcgularisl drl'pturile "1 &0 •

M artor!! la aceste intruniri Ecatcrina era Ia curent deci cu evoluţia eveni m e n t elor, fapt
care a determinat-o �i:i:i scrie tn m art i e 1848 o scrisoare lui Gh. Sion ce se afla pe atunci la o
mo şl e la ţară : "Alei lucru ri le iau o faţă serioasă şi gravă. Es t e o mare mişcare. De la patrio
tismului rom ânilor sperăm a v edea ceva. fJe prin toalP di s t ric t e le au sosit mal mulU oameni
cu getăt ori la hin ele ţării ca să se consu lte de ceea ce s - a u c11dc-a sA se facă In imprejurArile actu
ale . . . Ţarul muscălesc a dat un manifest prin care prom i te a privi ca neutru � � - t o ate mişcă
Bl
ri le popo arelor1 . Nu-ţi pot scrie mai multe. Scoală şi vi n o la Ia�l. Pierderea de timp este o
crimă In imprejurările grave. Te aştept . Lucrurile sint serioase . 182
D espre participarea Ecaterinei Harnav la re voluţ i e sursele documen tare nu fac referiri,
lăslndu-ne pe tărlmul Ipo t ezelo r . Se p o ate presupune că, in adunarea de la hotelu l Petersburg
unde au luat pa rte "mii de locu i tori autohtoni şi străini ai ţării" s ă fi participat şi femel inclusiv
Eca teri n a H arnav şi s oţ ul el căci, la Casa Mavrocordat unde se adunaseră, de fapt ca p U revo
lu ţ i ei un m art or o cular sustinea că acolo "deputaţU se adunaseră cu soţiile lor1 83".
I n se ara reprimăril rev oluţi ei miliţia din Iaşi, comandată de D imitri şi Grlgore Sturdza
a orga ni z at descinderi nu numai pe Copou, dar şi In casele lui N. D ocan, Lupu Balş, H arnav
şi altele1 11. E st e posibil ca atu n ci Ecaterina să fi .. purtat steagul libertăţilor", deşi d et all l le
despre această chest iu n e lipsesc. Despre aeeastea Gh. Biiileanu a formulat două Ipoteze : a) fi e
că ea s-a gA sit In faţa mulţlmH v enit ă din Muntenlmea de Sus (pe Copou) cu intenţia de a ajuta
revoluţ ion arll din casa lui Al. Mavrocordat b) fle eli s-a găsit pe strada Albă Intre 5 drumuri

l&m Gh. Bllileanu, op. cit., p. 100.
1 5D Istor ia teatrului in Român ia, voi. I, Ed. Acad. R. S.R., Bucureşti, 1965, p. 226.
168 "Buletin, foae ofi ci ali", XV, 1847, p. 74 - 75.
157 "M onit or ul oficial a1 Moldovei", an. I I I, nr. 320, din 13 nov. 1 861, p. 1 306.
1 58 Gh. Sion, op, cit., p. 134.
ue Ibidem, p. 1 3 5 ; Virginia Is a c, op. cit., f. 1 - 2.
J &o Anul 1 8 48 . . . , tom. I, p. 28 1 ; Anul revolutionar 1 8 48 . • . , p. 99.
11 1 O, sflntă naivitate 1
1e1 Gh . Sion, op. c it. , p. 171- 172. Sion nu dă totuşi numele autoarei scrisorii. Se po ate
tnsă trage concluzia că era Ecaterlna prln faptul că ea se găsea la curent cu evoluţia evenimentelor
( "casa el era un fel de club unde se adunau nemulţumiţii In contra guvernului", ib idem) .

1aa D. IvAnescu şi Horst Fassel, Ştiri exierne despre revolutia d e la 1 8 4 8 din Ţările ro
mcine in ,.Anuarul Institutulu i de istorie şi arheologie A. D. Xenopol", tom. XV, laşi , 1978,
p. 359 şi nota 3 .
u.. Anul 1 8 4 8. • •, to m. I, p . 428 ; Anul revolution ar 1 8 48 . . . , p . 209.
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şi maldanul din faţa Consulatului Austriac unde se adunaseră tătărăşenil, clurchcni etc. orlen
taţi tot spre a de�prt>sura revolu1 1cnarll de la Copou185.
VIata "In obscuritate" a lnrcput pentru Ecatt'rina Harnav In anul 185:1 In luna Ianuarie
cind s-a descoperit rll soţul său l'e ctştlga prorese foarte mari lnvingind avocaţi cu studii şi
diplome era de fapt un falsificator dt' acte, lt'slamente şi hrisoave1 6e . Aşa a izbuenit "scandalul
Harnav" In care erau lmplkatc şi lnaltt' perscnalltăţi, printre care preşedintele �uvernulul şi
ministrul de interne N. Canta167• ]n urma prorl'suh!l, Sion spune că Harnav a fost lntemnlţat,
conflsclndu-i-se averl'a188• I.a numai 4 ani insă, In 5 septembrie 1857 Iordachi Harnav se numără
printre cei 4 02 alegători chemaţi să dezemneze, 4 deputaţi Ieşeni pentru divanul Ad-hoc1•e.
Citiva ani mal tirziu, Harnav !'ra recunoscut ea avocat (jure consult) intr-un tablou din 13 noiem
brie 186 1170• Ca avocat apare de asemenea şi-n anul 1865171. Sion afirmă insă In amintirile sale
că, după I spăşirea pedepsei Harnav "a murit In mizeria cea mal neagră, sub slreaşlna unul
gard", iar soţia sa s-a sinucis luind arscnlc17z. Probabil că fostele victime ale lui Harnav au re
d!'schis prot•t•sul cerind noi despăgubiri. Din actul de deces a Ecatcrinei rezultă că ea era do
miclllată In Piatra l':eamt , Iar soţul său in laşi, ea stln�lndu-se din vla1ă la Hotelul Binder,
din Sărărie, la 23 marlle 1 867 orele 15. Indiscutabil că, Intre cel doi soţi intervenise ceva grav
dacă aveau domicilii In loralilăţl diferite. De reţinut că martor la actul de deces este In afară
de Gaiino - artist de la l':aţ lonalul leş('Qn - colonelul Alexandru Guriţă poate o rudă (frate ?)
de-a sa173•
Prin acl i\' ltalra depusă , paşcpllştll de rare ne-am ocupat au contribui!, prin măsura
poslbllltă1ilor lor, la zldin·a edificiului Romf,nlei moderne. Şi, pentru aceasta, gindurile noastre
se lndreaplli către ei cu respect şi veneraţie.

BIO GRAFIES DES HEPRE SENTANTS DE LA REVOLUTION DE 1848.
R e s u m e
Nous prcsentons la vie et l'actlvlte de quelques reprcsentants moldave peu connus,
pannJ lesquels :
Grlgore Cuza (1796- 1869) ; ne a Barboşi (Galaţi), Il a suivl l'Ecole prlnciere d' Iassy,
t'nsulte, des 1 622, Il a ocupe dlverses functions admlnlstratives. Situe sur des posltlons progres
slsles, Il a acl�re a la Conjuratlon Confederatlve (1839) et a l'Assoclatlon patrlotique (1846).
Le 27 mars 1848, Il a preslde Ia rcunlon populalre de !'Hotel Petersburg. Mlnlstre pendant
1 849- 1853, II s't'st remarque comme combattant pour l'Union des Prlncipautes et, entre
1859- 1866 Il a soutenu les reformes progressistes, necessaires a Ia modernlsatlon de la soclete
roumaJne.
Costache Roia (1812- 1878) il a ete le flls du docteur Eustatle Roia. Il a fait des etudes
de droit a MUnchen. En 1848 il a ete l'un dirlgeants moderes de Ia revolution moldave. Combat
lant actlf pour l'Unlon des Prlnclpautes, entre 1859 - 1861, il a ete mlnlstre pendant plusleurs
gouvernements.
Ecaterina Harnav (1823 - 1867). Actrlce en 1846, Ecaterlna Harnav a fait de sa maJson
Ueu de recontre des elements revolutlonalres d' Iassy. n semble qu't•lle ctlt mobilise la populatlon
pour la llberatlon des revolutlonnalres arretcs.

Gb. BAileanu, op. cit., p. 101 ; Georgeta Ţurcanu, op. cit., p. 381.
Gh. Sion, op. cit., p. 135.
L eonld Bolcu, Adevărul despre un destin politic, Ed. Junimea, Iaşi, 1973, p. 46.
Gh. Sion, op. cit., p. 135 ; VIrginia Isac, op. cit., f. 2.
Documente privind Unirea I rincipatelor, voi. I, p. 228.
17o ,.Monitorul oficial al Moldovei", an. I I I , nr. 320, din 13 nov. 1861, p. 1 306.
171 Gh. Ungureanu, op. cit., p. 77.
171 Gh. Sion, op. cit., p. 135.
171 Arh. St. Iaşi, Tr. 1819, op. I I I
2 083, mo rţi voi. I l, desp. I I I, f. 37 v.
1 85
188
187
188
181
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A RGUMENTUL I STORIC ÎN REVOLUŢIA ROl\IANA DE LA. 1 848
V. C R I STIAN

Timpul real de existenţA a oamenilor este prezentul. Deplastndu-se în permanenţă, el
constituie, Indiferent de extinderea care 1 se atribuie, doar un moment de legătură Intre trecut

şi viitor. tn acelaşi timp, prezentul reflectă şi atitudinea faţă de cele două componente esen
ţiale ale timpului. lndrrptlndu-se mrreu spre viitor, oamenii o fac Intotdeauna pornind de la
trecut . Faptul !şi• găseşte reflectarea şi pe plan spiritual. Oricit ar fi de preocupată de ceea ce v a
urma, socletat«.>a s e raportează I n permanenţă l a propriul trecut. Atitudinea este constantă,

dar ea este deosebit de pregnantă In momentrlc de mari transformări, devenind un suport strict
necesar al accelcrilrll evoluţiei sociale . Afirmaţia este justificată de intreaga istorie a ome
nirii, deosebit de grăitor fiind rxemplul românesc. Dealtfel, condiţiile In care s-a dezvol
Iar
tat societatea noastră au impus ca, de la Inceput, istoriografia să aibă un caracter militant,
constantul apel la trecut să constituie una din trăsăturile deflnltorii ale vieţii spirituale româneşti.
Prin aceasta se urmărea atit o mal bună lnţelcgere a sensulul şi direcţ iilor evoluţiei sociale, cit
şi o tonlflcarr a spiritelor In acţiunea, uneori deosebit de dificilă, de transformare a socie

priului popor, a dcmonstri!.rii legitimităţii lor. Modul In care au fost pregălite pe plan Ideologic
marile momente ale istoriei noastre moderne şi contemporane, ca şi bătălia politico-ideolo
glcă ce le-a acompaniat o demonstrează cu prisosinţă. Sub acest raport, anul 1 848 este deose
bit de interesant. In documentele sale, argumentul istoric ocupă un loc de frunte. Situaţia se
datoreşte amlntltelor condiţii g�ncrale, dar are şi cauze particulare, Izvorîte din specificul
tăţii, Ia care se adll.uga frecvent şi necesitatea apărării pe plan Internaţional a drepturilor pro

momentului.
ln dezvoltarea societăţii umane, revoluţia burgheză marchează u n moment de

cotiturA

de transformare radicală, esenţială. Ea se produce atunci cind vechea organizare a societăţii,

devine Incompatibilă cu cerinţele progresului, Iar ţelul el este realizarea unei noi orinduiri, cea
capitalistă, treaptă superioară In raport cu pcrlmata organizare feudală. Revoluţia burghezi!.
constituie, deci, o ruptură cu trecutul, ea fiind orienta l ă esenţialmente spre viitor.
Faptul a fost tnţeles, chiar

dacă

nu

Intotdeauna

in mod

suficient

d e limpede,

şi

de aceia care au fost participanţi activi la fenomenul revoluţionar. Nu este vorba numai de as
pectul practic al acţiunii lor ; afirmaţia priveşte , In egală măsură! şi manifestările Ideologice
ale revoluţiei. Sub diverse forme, ideologia acesteia, avind drept principală esenţă demonstra
rea necesităţii actului revoluţionar, trebuia să argumenteze superioritatea viitoarei forme de
organizare a societăţii, faţă de aceea trecută. Critica trecutului, condamnarea lui, apare astfe l

pentru revoluţionari, ca rezultind din tnsăşi logica lucrurilor.

Această critică nu se extinde lnsă, de obicei, asupra trecutului luat tn totalitatea sa. Ceea
ce Interesează, tn primul rind, este perioada anterioarA revoluţiei, momentul deci cind vechea

orinduire a inceput să joace rolul de frtnă In dezvoltarea societăţii. tmpotriva acestei perioade se

tndreaptă atacurile sub diferite forme ale revoluţionarilor ; tn fond, ceea ce urmăresc el este
tnlăturarea organizării social-politice a societăţii, aşa cum era ea constituită In momentul lz 
bucnlrii revoluţiei.
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Condamnlnd trecut u l apropiat , revol uţionarii ma nife s tă, In general, o atitudine dlft>rltA
trec ut u l mal indepl!rlat. Faptul este lesne explicabi l . Crlllelnd si tuatia pe care lşi propun
s-o lnlălu:re , l'i o consider!! ca o perioadă de dedidrre. Această Il con du ce la ideea superiori
hit li vremurilor mai ln dep l! rt ate faţli de cele apropiate revol uţ i ei , care poatt' fi consideratii
a stf el, ca justificată de Istoria lns!!şi : finautatra fenomenului revolutionar rste acera de a curm a
proc es u l de dec!lde:re a so deUţil şi de a o repune pe drumul dezv ol t ării el a scende nte anterioare.
Apelul la t re c utu l mal lndeplirtat se transformă, prin urmare, Intr-o Importantă armă ideo
logic!! a revolu ti ei Prin folosire a lui nu se are In vedrrr numai justiflcarra a et> ste i a ; ci se ur
mlir�te şi tn tări:rea sp i ritului revoluţ ionar, faptele şi ev en i m en tele trecu t u lui mal ln 
dep!lrtat p u tind cons titu i modele şl In d emn u ri Ia acţiune.
Pentru J n ţclegerea a c estei a titudini s t nt deosebit tie ut ile considrraţiile pe care le face
Marx la I n cep u tul Iucr!lrii sale Oplspre.er e B rumar al lu i Xapoleon Bo n aparlb E l pp rnea atei
de la I d eea gen erală că ,.oame nii !şi fă ures c el lnşl şi Istor i a , dar şi-o făurrsc nu după bunu l lor
plac şi in lmp rej ur ă ri alese de ei, ci in lmprej u ră ri care există in dependent de el, lmprejurl!rL
date şi moşte n ite din trecut . Tradiţiile t u turor gcncruţillor moarte apasă ca un coşm ar asupra
minţ i i celor \"li•. Această sit u a t ie obi ectiv !! face ca ,.tocmai atunci ci n d oamenii par preocup aţi
sA se transfo rme pr ei şi lu<"rurile din j uru l l or, �ă creeze ce..,· a re n-a mal fost, t o cm ai I n asr m enea
epoci de rrlz!! re\· olu ţion ară ei invocă cu teamă spiritele trl'cu t ului, ImprumutA de la ek numele,
lozi n cile de l u ptă , costumele pentru a juca, In aceast 11 travest i re v t> nerabilă şi cu act'st limbaj
Impru m u t at , o nouă scenă a istori ei univ ersaie"1• Astfel, rrvolu ţ ionari! englezi au apl'lat Ia Bib
lie, In v reme ce, peste un s ecol şi j u mă tat e , Intr-o fază m a i avansată de dl'zvoltare a. sorit'tăţll
� � vieţii s piri t u ale , rev oluţ ionarii francezi şi-au aii'S i delllurile şi modelele de acţiune din Rom a
antică. Faptul era explicat de Marx prin aceea cii ,.o ricit de puţin eroică este societatea burgheză
a fo st totuşi nevoie de eroism, spirit de ab n egaţ ie , teroare , război civil şi lupte i ntre popoare
pentru a o aduce pe lume. Iar gladiato rii ei au găsit, In tradiţ iile clasice stricte ale republici
romane, idealurile, formele artistice şi i l u zii l e tie care av!'au nevoie pentru a ascunde de el tnşlşi
conţ inu tul Umilat burghez al luptelor şi pentru a-şi menţine entuziasmul l a niv e lul m arii t raged U
istorice•z_
.
faj !! de

_

-

_

.

Apelul la trecutul indep!lrtat a servit astfel la Indeplinirea sarcinilor prezente ale re 
v olu ţ ie i . .,Caml)le D esm ouli n s , Danton, Robcsplerre, Sl. Just, Napoleon , eroii, ca şi masele
p opu lare ale vechii revoluţii franceze, au Indeplinit, In costume romane şi cu fraze romane pe
buze, sarcina epo cii lor : desclitu şarea şi in st aurare a societăţii moderne burgheze"3, după cum
revoluţionarii englezi, realiztnd acelaşi lu rru , apelaseră Ia timpurile, iluziile şi pasiunile bi bllce.
w lnvlerea mortilor a servit deci In aceste condiţii revoluţ iei, subliniazl! Marx, pentru a glorifica
noi le lupt e şi nu pPntr u a le parodia pe cele v ech i . pentru a lnălţa In Imaginaţie sarcina dată
şi nu p entru a sr �ustrage de l a rezolvarea ei pr a ctic !!, pentru a regăsi spiritul revoluţiei şi nu
pentr u a ev o ca din nou fantoma ei4 ".
A ceea şi "Inviere a morţilor" şi In revoluţiile de Ia 1848. Ea are I nsi! un caracter di ferit
tn functJe de situaţia şi obiectivele lor concrete. In Fran ţ a , de exemplu, unde avuseseră loc deja
1 anterior două revoluţii bu rgheze, unde nu era vorba de o Instaurare a c apltalis m � lul, el de o
lirglrr a bazei l u i , se apeleaz!l aproape ex clu siv la rxemplul evenimentelor din Jurul anului
1
soo. D alori tli Insii condiţiilor mult modificate tn care se desrăşoar!l, revoluţia burgheză di n
Franţa de la mijlocul v eac ului tre cu t a putu t ajunge, sub acest raport , Ia o ,.parodlere" a marii
revoluţii de l a sftrşltul veacului anterior', tocmai pentru explicarea acestui fapt făclnd Marx
con stat lirlle pe care le-am amintit .

Situ aţ i a este Insii dlfer i tli In cazul acelor ţliri In care stadiul de dezvoltare ajunsese la
treaptA ase mănătoare aceleia existente In Anglia la mijlocul secolului al XV I I-lea şl ln Franţa
la sflrşitul secolului al XV 1 1 1-Iea. Ca şl In cazul revoluţiilor care au marcat cele două momente,
apelul la trecut apărea ca o neces i tate o biectivă. El era cu atit mai necesar In ţările In care sarcinile
socla.l-polltlce ale re\·oluţiel se lmpleteau cu s arcinile naţionale. Renuntind Ia alte exemple,
ne vom re fe ri alei ]a situaţia din Imperiul habsburgic, situaţie rar" prezintă un de os ebi t In
teres pen tr u tema no as t ră , atit pentru analogiile pe care le oferă, cit şi pentru faptul că modul
o

1 Marx - Engels, Opere, voi. 8, Ed. politicA, Buc., 1960, p. 1 19.

z Ibidem, p. 120.
• lbidtm.
• Ibidem.
D Ibidem , p. 120 - 121-
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tn care a fost utilizat alei argumentul Istoric este, In anumite cazuri, In strinsA legăturii cu
modul In t'are a fost el folosit de către revoluţionarii români.
Chiar de la Inceput, revoluţionarii din Imperiul austriac au acordat o deosebită pondere
argumentului Istoric. Situaţia rezulta din lnsăşl particularităţile statului multlnaţlonal al habs
burgilor. Complexitatea sa fusese creatii prin Istorie şi nu putra fi explicată decit prin istorie.
Apelul la aceasta repr�zentase o Importantă componentă a luptei diferitelor popoare pentru
emanciparea lor. Tendinţa trebuia să se Intensifice cu atit mal mult la 1848. Revoluţia este
momentul cind se pot repara mai uşor nedreptăţile trecutului ; invocarea acestui a trebui:-� să
constituie astfel unul din argumentele de bază ale revolu ţionarilor din Imperiul habsburgic.
Modul In care se apelează Ia Istorie nu este şi nici nu putea fi unitar In cazul diferitelor
popoare ale imperiului. El diferA, atit in funrţir de situaţia concretă pe care fiecare din acestea
o aveau In momentul lzbucnlrii revoluţiei, cit şi de particularităţile dezvoltl!rii lor istorice.
Pentru maghiari, ceea ce prezintă Importanţă sint, In primul rind, raporturile cu Casa
de Austria. Argumentarea lor rste centrată In jurul Ideii că, drşl Ungaria a aceptat ea tnsăşl
stăplnirea habsburgică, din momentul instaurării acesteia Vl'chile Iibertă�i au fost dimlnuate
sau pierdute . lncă Ia 3 martie 1848, Dieta maghiară trimitea impAratului o adresă, redactată
de K ossuth, in care, arunclndu-se ,.o rrprivlrr" asupra Istoriei, se constata că ,.noi de trei vea
curi nu numai că nu ne-am putut dezvolta viaţa constituţienahi, conform cerinţelor timpului,
dar Intreaga nor.stril Ingrijire a fost consacrată In primul rind conservăril el"8• Ideea, care
revine In numeroasl' documente ulterioare, trebuie raportată, evident, la poziţia pe care anu
mite pături ale nobilimii maghiare, categorie interesată intr-o indrpendl'nţă relativă sau absolută
faţă de Viena, o au ln revoluţia maghiară ; ,.viaţa constituţ ională" pe care o invocă amintita
adresă, ca şi altele, fusl'se şi era rezervată aproape exclusiv nobllimil, care şi-ar fi intărit con
siderabil poziţiile prin revenirea la situaţia existentă Inainte de 1526 sau chiar la aceea consfin 
ţitll. in momentul cind primul habsburg a devenit rege al Ungariei. ln acelaşi spirit este In
vocată istoria, după cum vom vedea şi In raporturile cu altP popoare.
La rindul lor, Slavii sudic! incluşi In Imperiul hahsbur!(ic !şi justifică, In bună parte, reven
dicările tot prin argumentul Istoric. Chiar la Inceputul programului croaţllor, slavonilor şi dal
maţllor, Intocmit de reprrzPntanţil acestora la conferinţa de la Zagreb, din 25 martie 1848, se
aratA l'A acl'sta eslr justificat prin faptul că "naţiunea regatelor unite, condusă de dorinţa de
a rămlnea mal depnrte sub coroana ungară, cu l'are strămoşii el au unit de bunăvoie libera co
roană a regatelor Croaţia, Slavonla şi Dalmaţia"7, este lndrPpt:lţitil ln revendicările sale. Printre
acestea, flgurează "o unire nouA şi puternicii, a regatului Dalmaţla, aparţlnător nouă pe bază
Istorică şi legală, cu regatele Croaţia şi Slavonla, precum şi tncorporarea tuturor celorlalte părţi
ale patriei, pierdute In cursul vremii şi unite eu romit�.tele maghiare şi ţările austrlece"8• Este
vorba, deci, de lntrebuinţarca argumentului Istoric şi pentru motivnrra unor transformări teri
toriale, In vederea soluţionării situaţiei naţionale.
Şi slovaci! tntrebulnţeazll. referirea la Istorie pentru a dovPdl ll'![itlmitatea ridicării lor.
l n chiar primul punct al pctiţlel pe care l'Ondul'ătorll lor o adresPA?ă ImpAratului, la 10 mal 1 848,
se subliniazA, de la Inceput, că ,.naţiunea slovacă din Ungaria s-a trezit din somnul de 900 de
a n i " şi că, fiind strAveche In ţara pe rare o locuieşte, a ajuns "Ia conştiinţa că arest pămlnt sfint
�1 aceastA patrie" este "Leagănul tradiţiilor naţionale despre gloria înaintaşilor şi arena pe care
şi-au vArsat singele pentru coroana maghiară strămoşii şi eroii", deşi aceasta ..pinii In timpul
din urmA n-a fost decit mamă v itregl!, rare a tratat-o In mod barbar şi i-a ţ.inut limba şi na
ţionalitatea legată In catenele batjocuri! şi a ruşinii"'· ln pofida acestui fapt, naţiunea slo
vacă, ca "cea mal veche şi odată singură posesoare a al'cstel ţări ( ... ] cheamă sub steagul aces
tei epoce de egalitate pe toate naţiunile UngarieJ "lo .
Se poate observa, chiar din această sumară referire la unP!e din principalele documente
programatice de la Inceputul revoluţiei, că arJ!umentul Istoric constituie o importantă funda
mentare pentru conducătorii diferitelor revoluţii. ln acei:!Şi timp, apelul la Istorie este făcut
Intr-o manieră particulară In fiecare caz, deosebirile In privinţa modului in care se apelează
Ja trecut accentulndu-se ulterior, mal ales din momentul In care se vor produce disensiuni
1 T. V. Păcăţlan, Cartea de aur sau luptele politice nationale ale român ilor de sub co
roana ungard, voi. 1, Sibiu , 1904, p. 187. "După o subjugare de trei secole sintem ajunşi In pra8111 independenţei, al unltiţll" (Ibidem, p. 213).
7 Ibidem , p. 205 .
8 Ibidem.

1

Ibidem, p. 225 .
1o Ibidem.
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Intre popoarele din lmper LLLI austri ac cuprinse de revoluţie, con rllctul lntre ele
numai pe cîmpul de l up tă , ci şi pe plan ideologic , i n clu siv In maniera de
mentului istoric.

4
desfăşurlndu-se nu
utilizare a argu

Situaţ i a e st e asemănăto are şi pe n tru revoluţia română. Propunlndu-şl sll rezolve sarci
nile Impuse de trăsăturile caracteristice ale societăţii rom â ne şti , ea t rebui a să apele ze la trecut
tocmal in f u n cţ i e de aceste trăsături. De f apt, maniera In care s e face referire la Istorie In re
voluţia româ nA e st e o co n tinu are a modu l u l tn care trecutul a constituit o armă de l u ptă ş i

La fel ca Inaintea revoluţiei, şi In timpul el ap el ul la trecut este deo sebit de frecvent.
D ealtfel, m aj or i tatea acelora care se m anile s tas er !i t n domeniul istorlosrartel a u luat parte
plnă la 1848.

act i v !! la ev enimentele revoluţionare. Fireşte, inti l n i m şi excepţii, cum este cazul cu Asachl,
Eoj incă, Să ule sc u , care se plasează pe poz i tii oslllc , atitudine care se explică, probabil, prin f ap
tul cfJ , prov eni ţi de j os, ei nu voiau să-şi piardă poziţ iile pe ca re le ohţinuserll, Prl'll tre re.y oluţlonarl
I n tilnim, in schi m b , pe aproape to�i ceil alţi cărtu rari care manifestaseră preocupări i �t or iogra
flce - 1\.1. K o �ăln lcc an u, :'1:. Bălces c u , Gh. Bariţiu, S. Bărnuţ i u , 1. Hellade H ă dule s cu , August
Trebonlu L a u rlan, Ioan Maiore� c u , Aaron l'lorian � . a . Evident, rolur!lc p c care fiecare din el le
au j u cat pe scena revoluţiei sint de valori ln cgale , după cum ntlt u dl ne a lor faţă de scopurile
şi procedeele revolutiei comport ă anumite nuanţe. Ceea ce ne Interesează lnsă alei este prezenţa
lor in tabăra revoluţ ionară . Faptul subliniază, lncă odat ă, militantismul lstoriogratlcl noastre
din prima j umătate a vea c u lui trecut şi contribui e , tn acelaşi timp, la explicarea frecvente!
Invocări a trecutul u i pe car e o fac revoluţionarii. Evident, odată cu iJ;bucnlrea revoluţiel,cărtu·
r:arll paşoptişti lncctează, folosind o formulare de mal tirziu a lui Kogălniceanu, să mai scrie
istoria Ince pind să o facă ; el nu pu teau tnsă re nu nţ a la o armă care se dov edi s e atit d!' folosi
toare pînă atu nc i şi a cărei utilitate tre b ui a să sporească in condit iile rc\·olu ţ iei.
Pe de altă part r , nu pu tem omite că şi nu m ero şi a\1. 1 participanţi la revolut l e au fost
lnfluentaţi de cli matul spiritual exi stent inaintea acest eia. Frccvcntul apel la istl)rle, In docu
ment e d i n ce l e mai div ers e , o dov e deş tr. El are menirea de a demonstra contemporanilor cA

ei pot reali1.a fap l e pc măsura acelora ale străbunllor, d e a explica e veni me ntel e revo l u ţ ionare ,
de a justilica transformiirilc urmărite.
lnvocarea trec ut ulu i ap3l"e ca o trăsătură esen�ială tncă In faza prerevoluţlonară. Un
exemplu deosebit de edlfi cat or il oferă activ i t atea studen ţilor români d e la Paris11, dintre care,

se vor ri d ica m ai mulţi con du cători ai revolutiei. In a du n ă ri le lor periodice, se proceda, de oblcell
la lnsuflc tU e ! t•<·Lurl din cronici, din Istoria 1 u i P et ru Maior, din scrieri literare sau istorice con
t emporan�. după care u rmau animate discuţii, in cadru l cărora punerea faţă In faţă a măreţi e i
trecutului c u neferlcirilc şi nem... t ţu m i rile p reze nt u l ui trebuiau sii d u c ă In m o d fl r rs c l a s tabilirea
tndatorlrilor ct' revc ne a u noii generaţiiU. Intr-o broşuri\ priv in d hlb\ioteca romAnă de la Paris,
pu b li ca t ă in lMI\, Scarlat Vlrnav sublinia că prlndpala obligaţie a tinerilor inteleduall este
,.datoria cen gna care trebu i e să o lnde pli nhn către pămlntul p c eare părin\li noştri I-au scăpat
ptn ă la noi peste atitea lnvi:llu iri fatale"u. Int r- o alU! broşură, publicată In acelaşi an, obliga
ţiile faţă de trecut erau exti nse şi asupra ge nera ti ei mal virstnice. "Părin�il bătrlni, se fă cea

alei un apel, fi'·-vă mi lă
ţ ilor voştri strărno şi " 11•

de pămîntul pc care aţi t m bă trtnit, in care aveţi mormintele strălucl

Eleme ntul istoric dă şi subst anţa v i bra n te lor dlscursurl pe care le ţin In c adrul Socl
etăţ il studenţilor ro m â ni, N. Bălcesc u , la 1 Ianu arie 1 847, şi O . Bră t i anu , In noiembrie 1847.
Primul dintre de, In care românismnl este proclam at deviză a mişcării tlneretulul 13, Invocă
trecutu l pentru a demonstra n ecesltalca şi p osi bili t ate a făuririi unul stat român modern ; cel
de al do i le a consideră indispensabilă cun oaşterea istoriei, atit In manifestările sale glorioase,
cit şi In ne fe ricirlle el, pentrn cei care !şi zic ,.moştenitori, fii ai lui Michal şi al lui Şt efa n şi t ot
odată fon da tori i re n aşterii RomAn iei" 1 5•
Invocarea trecutul u i, pentru a demnos t ra eli situaţia ant eri oară revoluţiei nu este dem 
nă de el şi pl'ntru a mobiliza con temp o ra ni i la reali z area unor fapte de măreţia ace lora ale striL
bu nl lor, apare, astfel, i n mod firesc, chiar de la primele manifestări revoluţionare. Este ade.

11 \'. M a du , Un centre reoolutionnaire roumain dans les annees 1 8 45 - 1 8 48 : la Socitte
des etudianls roumains de Paris, "NouveUes etudes d' hl stol re", I I I (1 965), p. 243 - 270 ; C. Bo·
dea, Lupta romAn ilor pentru un itate a nationalc'1 1834 - 1 8 49, B ucu reş ti, 1 96 7, p. 78 şi urm.
12 C. Bo dea, Lupta românilor pentru unitatea n aţionalei 1 8 34 - 1 8 49, p. 106.
13 A nul 1 8 48, in Principalele române. Acte şi documente, 1, B ucu reşti, 1902, p. 24.
14 Ib idem , p. 17.
11 C. Bodea, Lupta român ilor pentru un itate n aţională 1 8 3 4 - 1849, p. 106.
18 Anul 1848, 1, p. 66.
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vărat, ea nu se realizează In Peti(ia-prodamafiune, document care, din motive tactlce17, a fost
redactat In tr-o formulare sobră şi concisil, Improprie pentru utilizarea unor argumente de or
din Istoric. Indată InsA ce acţiunea revolution arA a pArAsit calea legalităţii, situaţia s-a modi
ficat. Revelatoare In acest sens sint discuţiile purtate la intrunirea din casele lui A. Mavro
cordat, la 29 martie, relatate peste citeva zil e de Gh. Sion lui Gh. Bariţiu. La interventia
unuia dintre partlrlpanţl, care, parafrazlnd probabil lozinca riiscoalel mătilsarilor Jlonez(18,
spunea că mal bine să murim Intr-un ceas trăind, decit să trăim 14 ani murind". Al. I. Cuza
cerea "să ne pref!iillm pentru ca să murim", Intrucit, rontinua el, ..cu moartea noastră trebuie
să deschidem un viitor naţiei noastre vrednic de mărimea trecutului strilmoşllor noştri români" 1•.
Ideea cii viitorul ce urmen:r.A să fie lnfăptult prin re\• oluţie trrbule să se situeze la lnill
trecutului este frecvent Intilniti! Ia revoluţionarii din toate cele trei ţări. Ea este, In mod
fire sc, asociat ă dl' credinţa că perioada anterioară anului 1848 rste nedemnă de o Istorie cu
pagini ati t de glorioase. lntr·o brClşurll referit oare Ia evenimentele din martie, In care era crll i!·ată ,.cru zimea stăplnirii", se sublinia că este ,.neauzlt In analt>le Moldovei barbarul chip cu
rar<' orlrmulrea, ce se numeşte părinteasl'ă, a Intimpinat cl'rerile Moldovei 20. Este in tere
�ant ră autorul u n u l manifest din I u n i e 1848 n u găseşte In Istoria Moldovei un trrmen de com
paraţie pentru Mihail Sturdza, fărlnd, de acel'a, o paralelă Intre acesta şi ,.tiranii Romei, Neron,
Tiberio, Caligula" 2 1.
Istoria u niv ers ală este invol'ată lnsă şi In laturile ei pozitive, In scopul de a fortifica ln
crrrlerca românilor in posi bilităţile lor . Este cazul, de exemplu, c u discursul rostit la Intru
nirea popu larii din Fol'şanil munteni, Ia 20 Iunie 184 8 . de u n profesor localnic, Inspirat vădit
de i d e i l e cuprinse In lucrarea lui Aaron Florlan, Patria, patriotul şi patriotismul. Pornind de
Ia Ideea c ă atunci "cind u n popor arc dragoste, u n i re şi frăţie Intre sine, totdeau n a u n aseme
m·a popor po a t e m ult In lucrările sale", el Indemna ascultătorii : "Citiţi istorllle şi vedeţi, că
noroadl' mid, proast e şi m•băgate In seamă au isprăv it lu cruri mari şi Insemnat!' d n d au fost
lnl em ei a l e pe are şti f rl' i stilpi neclintiţi. Ce au făcut belgil, olandezii, elveţieni! şi alţi popull
m ici şi ncinscmnaţi· ? Lucruri mari şi neaşteptate" el c22•
ţimra

n a !ionak. I nvo care a

in perioada anterioară revoluţiei insă, aprlul se adresrază, in primul rind, istoriei
acest eia se t ransformă, uneori, intr-un Indemn direct, Deosebit de reve
lator est<' finalu l vi brantului discurs pe care Il ţine Simion Bărnuţiu, la 2/24 mai 1'848, in Ca
tedrala de la Blaj. "Aşa fraţilor, aduceţi-vă aminte că vă s trigă din mormint străbuni! noştri "
care, reamint ind lupt ele lor pentru păstrarea naţionalităţii, cereau acelaşi lucru şi urmaşilor ,
adreslndu-11' indemn u l : . rămlneţl credincioşi numelui şi limbii voastre, apăraţi-vă ca fraţ ii
c u puteri unite, In pace şi in resbcl ; vedeţi cum ne-am luptat noi pentru limba şi romanitatea
noastră ; luptaţi-vă şi voi şi le apăraţi ca lumina ochilor voştri, pinii ce se va restaura Capl
toliul şi va trimite la voi Senatul şi popor ul roman pe Traian cu legiunile peste Dunăre, ca să
vă incoroneze cu !aurul nemuririi pentru constanta şi bărbiiţia Yoasl ră " 2 3•
Ca şi

.

Rellectlnd tematica scrierilor istorice de plnă atunci, ca şi necesităţile momentul ui
originea latină este drstul de frecvent invocată in timpul revoluţiei. Cind revoluţionarii de
la Islaz au I n t rat I n Caracal, ei au a dresat locuitorilor, probabil prin pana lui Heliade, un ma
nifest In care, chiar de Ia Inceput, le rcaminteau ideea de uz comun atunci că ..primii colon!
care au venit de la Roma pentru a repopula Dacia au fost stabiliţi In acest district, care con•

17 Gh. Platon, P roblem a privind m işcarea reoolutionară de la 1848 din Moldova, "Studii
şi articole de Istorie", XI (1968), p . 84 şi urm.
18 Vlvre en travalllant, ou mourir en Juttant.
1 8 Anul 1 8 48, J, p. 225.
20 Ibidem, p. 476.
21 Ibidem, I I , p. 223, ŞI Mihail Kogălniceanu, In D orintele Partidei nationale in Moldova,
compara acţiunea de represiune a lui Mlhall,Sturdza cu "timpurile lui Marius şl a lui Silla" (Ibi
dem, IV, p. 90).
22 Ibidem, Il, p. 8. O Idee asemAnAtoare era subliniatA, Ia aceeaşi Intrunire, de proto
popul j u deţului Focşanl : "Rar s-a Intimplat sA cadA un norod pentru că a fost Izbit de o oaste
infricoşată şl m are la numAr. Dimpotrivă, o mină. de norod a Infrint adeseori puteri mari, dacă
au fost lnsuflaţl de acea voie unită., ce lnviază toate puterile unei naţii", Ibidem, p. 5.
23 S. Bărnuţlu, Românii şi ungurii, Discurs ro.tit la Catedrala Blajului 2 ( 1 4) maiu
1 8 48, cu Introducere şl comentar de C. Bogdan -Dulci!, Cluj, 1924, p. 46-47. lncă in martie
1848, un manifest adresa următoarea Intrebare moldovenilor : "Pină cind veţi dormita In letargla
unei ne&lmţirl necuvenită orlginulul vostru '1", Anul 1848 l, p. 142.
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servă n um ele de F\ o m anati (născuţi la Roma), <lescendenţll lor avind cinstea să vadă ridicln
du- se ftpri m u l stindard al salvării române• u .
Mai frl'.cvenl e st e lnsă apelul la strălucltele momente ale Evului Mediu, şi, lndl'osebl,
la m arile person alităţi ale aces t ui a , al.- căror nume consti t u ie adevărate simboluri. Scopul ur·
m !l.rit prin im;o.-area lor este foarte limpede ; dacă românii le vor urma principiile, ei vor avea
posibllitatea s ă s!l.vlrşeascA fapt e tot alll de mari ca ş i strămoşii lor25. ln această privinţă, e ste
lnteresant şi f aptu l că se acord J:i deosebitA preţuire şi unor p l' rso n alit ll ţi din trecutul mai apro
piat, cu me ri t e incontl's lablle In propăşirea românilor, ra re puteau sll accentueze convingerea
1n de zvol l area ascendentă v iitoare . Este v orba, mal ales, de Tudor \'ladimlrcscu şi Gheorghe

Lazăr.

Pri m u l d i n tre el !'Ste consid.-rat, lntr·un articol flln " Gazeta de Transilv ania", drept
.răzbunătorul l i h er tă ţii molda\·o-ro m â n e " Iar I ns u re c ţ i a pc care a rondus-e, .. rra m a i patrio
ticA din l u me � şi care ,.deşi ca pul ii că zu , avu totuşi urmări min�lloase pentru l>ri ndp at l' "
redlndu - l e " p rinrip i i na ponall şi n c h i l e I n stit u ţ ii , pe atlta pe cit le au" 26• Pornind ac la acest
ex emplu , autorul art i colul u i aju nj!e. la id eea , tntilnită Intr-o anumit:'\ formă şi plnă acum· şi
care o prefaţează pe aceea exp u să u lterior de Bll lc es c u 27, eli ,.aşa , orlcarl' popor şi oricarr p a ·
trle nu m ai atunci se ren aşte, se re!(cn cr:'l. In adevăr, cind renaşterea li vlnc din chiar s i n u l său,
prin ai săl, Iar nu din m i nă strllină, fie aceea o ri care , pururea egoistă, Interesată, subjugătoa
re• 28• Exemplul Istoriei aj u ta, astfel, şi la clarificarea co n cepţi i lor Ideologice ale revoluţion arilor.
tn ceea ce priveşte pre1 uirea lui Gh. Lazllr, ea porn e şt e de l a meritele acestuia in dl'Z·
v o l t art"a culturii n o as t re , element căruia i se acordă o deosebit de"marc importanţă. Reluind
u n p roie ct mal vechi, .. spre a recomanda posterităţii memoria fericitului Gheorghe Lazăr",
Locotenen' a domnească "cu o rl'li !(loasă simţire decretă a se deschide o subscripţie pentru
ridical'l'a statuei aq u est u i b ărbat " 2•, dec re t ul flind scris, tot ca un omagiu pentru plonil'rul
transih; nn('an al şcolii din Ţara Române ască , cu caractere l ati n c 3o . La această subscripţie, In
af arll de ,·istieria s ta t ului şi Casa şcoale lor, au p art i cip at un număr de 54 particulari, pri n tre
care P. Poe n aru , Aaron Florlan, Gr. P l eş oi a n u , A. Tr. L aurian, C. Arist l a , G. Ioanld, 1. G en l·
lie, G. Pop3 1 . D atorită lmprej urărilor ulterioare, s tat u i a nu a p u tut fi rldlc�tll . atunrl, dar lnl·
ţ iativa reall1.ării

ei

este semnifica tivă.

·

Istoria natlonală le apare revnlu ţ ionarl lo r ra rilnd Indispensabilă şl pentru a explica
marile transformări pc care trebuie să le aducă nnul 1848, ca şi pentru justificarea a cestora.
O expres i e deosebit de clară a aceste i co nv i n geri o dll Simion Bă rn uţi u In amintitul discurs
din 2)14 mal : �Ca sJ:i - mi pot da cu p ă re rea - spunea el in partea Introductivă a acestuia - cum
sll iasă odată gintea n o ast ră dln acest labirint In ca re au băgat ungurii Inainte vreo nouă cente
de ani şi tot mal mult o ln cllcesc, v A rog, fraţllor, ca să spun mal nainte pt> scurt, raporturile
F\om ânllor cu Unguri i " 3 2 • P rin această rem emora re , spera Bllrnuţlu, ..la lumina Istoriei şi a Il·
u 1. Hellade - F\ ădulescu, Memoire sur l'histoire de la r�generation roum a in e, Paris,
1851, p. 83 - 84.
2" Aşa, d e exemplu, ln amintitul cuvint al pr ofe soru l u i de la Focşani, la 20 Iulie 1848,
se spunea p rintre altele : "Ce au fiicut strămoşii noştri români In cltll vreme au fost uniţi ? L u ·
erori mari şi n eaşt ept at e de dinşii. Cei m ai mulţi dintre domnU români au făcut minuni i ŞI
cu ce ? Numai cu o mlnă de oameni şi cu prea puţlnll contribuţie generală . Ce a i sp răvit Mircea
cel Bătrin, Radu de la Afumati, Mihai VIte azul şi al ţii ? F apte mari şi negindite, care veclnl cesc
po men i rea lor cu lau de şi blneeuvtntiirl. Au doară aceşti a nu erau oameni ca şi noi, şi nu purtau
acele aşi gre ut ăţi ca şi noi ? Au d oar ă aceştia au fost de o statură mal tnaltă decit a noastră ?
N -au fost şi el supuşi Ia legile cărnii şi ale singel ui ? Ah ! iu biţilor români, şi el au fost nişte
oameni slabi ca şi noi ; dar faptele lor cele bune, mari şi slllvlte, l·au făcut să fie mal mari de cit
noi", Anul 1848, Il, p. 9.
26 Ibidem, l., p. 363.
27 "In zadar veţi lngenunchia şi v ă veţi ruga pe la porţi le lmpăraţilor, pe la u şile minlş·
t rilor lor. Eu nu v ă vor da nimic, eliel nici vor, nici pot . Fiţi gat a, dar, a o lua voi , fiindcă lmpă·
raţii, domnU şi boie ri i pămlntului nu dau fără numai aceea ce le smulg popoa rele " ( Mers u l
reuoluliei in istoria român ilor, In Opere, 1, ed. G. Z ane , p. 107).
28 Anul 1 8 48,· J, p. 363.
It Ibidem , I II, · p. 450.
aa Orig inal u l la Arhiva Istorică Centrală. Ministerul Cultelor şi Instrucţlunll Publice.
fara Român ească, D. 1 477/1848, 1. 2.
31 Ibidem, f. 6.
" S. Bărnuţiu, Românii şi ungurii, p. 10 - 11.
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bertăţil, va peri năluca uniunii , cum pere negura dinaintea soarelui " 3 3 . Hezultatul practic al
aces t � i treceri In revistă a trecutului românilor transilvăneni trebuie să albă drept urmare că
experi e n ţa părinţilor noştri cea de o mie de ani ne va arăta ce cere astăzi de la noi onoarea
natiunii române şi ne va lnvllţa totodată ce să facem, ca să punem fundament sigur la ferici
rea ginl ei noastre In viitor" u .
O asemenea credinţă o Intilnim ş i In Prindpatc8 •. Atit Proclamatia de l a I.�la:, cit şl
Dorintele Partidei nation ale in Moldova lşi j us tifică o I.Jună parte a prevederilor prin raporta
rea lor la sit u at ii din trecutul naţional. Se Incerca, prin aceasta, şi să se prevină sau să se răs
pundă unor acuzaţii venite din exterior In lcgiltură cu inovaţiile revoluţionare. D emonstrind
"

că principalele lransformiiri pe cnre le preconlzau sint, In ultimă instanţă, reveniri la situaţii
ex istente I n t recut şi alterate ul lerior, revoluţionarii urmăreau să dovedească faptul că acţiunea
lor lmbracă un caracter legal, ceea ce, In condiţiile situaţiei lor internaţionale, trebuia să
pre\ină o intervenţie ex terni..
Suh arest raport , constatăm o p regna ntă asemănare Intre maniera de a pune p roblema
re\·oiuţ ionarllor munteni In Proclamatia de la Islaz şi aceea utilizată de Kogălniceanu atunci
cind form u l ea z ă cererile partidei naţionale din 1\loldova. ln ambele cazuri se porneşte de la
principii care au un evident caracter burghez şi care corespund situaţiei create in acel stadiu
al dez,·oitării societăţii. Cel care le-au formulat, buni cunoscători ai Istoriei naţionale, lncearcă
să giiseasră In trecut izvoarele acestor principii.
Solidtind "egalitatea drepturilor civile şi politice", KogAlniceanu considera că "prin
aceasta, moldovenli s-ar Intoarce la un vechi şi mintuitor prlnţip", Intrucit "In vechea Mol
dovă, toţi erau de o potrivă" 3&. Situaţia este considerată ca fiind identică In ambele Princi
pate . l n Proclamati a de la Islaz se sublinia, Intr-o formulare ce parc să-I aparţină lui Heliade17,
că ,.vorbele nobil, nob!Ulate sint necunoscute Intre poporul român. Fapta asemenea e şi mal
necunoscutii, căci nimic n-a fost de moştenire In ţara aceasta, nici rang, nici t itluri, decit pro
prietatea şi numele familiei" a s. Reluind ideea, Kogălniceanu accentuează, considerind că ..In
Principate nicl una din stările sociale nu era privilegiatii ; toU românli puteau ajunge la bo
erie, adicA In funcţii publice, căci una şt alta insemna to t una" 3'.
Pornind de aici, principiile care derivă din acel al egalitilţli sint argumentate tntr-o ma
nieră asemănătoare. Prevăzlnd reprezentarea generalii, Proclamatia de la I slaz considera cii.,
prin aceasta, ,.poporul român dă Inapoi la toate stările dreptul cel vechi de a avea reprezen
tanţi In Generala Adunare• •o. La fel, atunci cind prevede, reluind un punct al Proclamatiei
de ta l.•laz41; ca domnul sA fie ales din toate stările societă�ii, Kogălniceanu adaugă p�eclzarea
"după vechiul obicei" u. El ţine sil facă imediat subllnlerea că ,.aceasta Iarăşi nu este o Inova
ţi(' ; istoria dovedeşte că fieştecare român putea fi chemat la domnle" u, apelind tn acest scop
33

Ib idem , p. 1 1 .

34 Ibidem.

•• Anul 1848, Il, p. 8 şi urm.
ae I b idem , IV, p. 97.
37 Referitor la concepţiile lui Hcllade privind unele particularităţi ale trecutului nostru
V. Cristian, I oan Heliade Rădulescu ş i ideile s ale despre revolutie, ..An. Şt. Unlv. laşi, Istorie",
X I I ( 1 9116), p. 28 - 29.
38 Anul 1 8 48, l, p. 49-1. Şi BIUcescli, In Despre starea soJialli a muncitorilor plu!Jari, vor ·
bind despre ,.acea monstruo1.ltate soclalll., ca o ţarA tntreagă sll tobeascA la vreo clţlva particu
lari�, considera că la noi s-a format ,.o aristocraţie de bani sau de stare, singurul fel de aristo
craţie ce a fost totdeauna In ţara noastră" (Opere, Il, ed. G. Zarte, p. 192). Intr-o tormă asemii.nl·
toare , ideea este reluată şi In Dorin/ele F artidei Nationale in Moldova : ,.In ţările romAnettl
nimic n-a fost moştenitor afară decit proprietatea şi numele familiei. Ca In toate staturlle
Orientului, nobleţea este necunoscută ; căci boeria hu tnsehlnează dectt funcţie publică [ . . . ] .
Boeria de abia In timpurile nouă a luat mersul unei nobleţe, nepotrivite şi contrare cu toate
instlluţUle ţării" (Anul 1 8 48, IV, p. 105).
3t Ib idem , IV, p. 97. ln Proclamatia de la Islaz se ari!.ta că .,poporul român leapi!.di!. de
la sine orice titlu ce 1 s-au introdus prin corupţie de la străini Impotriva vechilor sale datlnt•
( Ibidem, 1 , p. 4 94) .
'lD Ib idem , I, p. 4 92. Formulind aceeaşi cerere, Dorintele P artidei Natinale in Moldooa
arătau că ,.aşa erau vechile aduni.rl ale romAnilor" (Ibtderrt, IV, p. 97).
u Ibidem, 1, p. 494 -495.
42 I b idem , 1\', p. 98.
u Ibidem.
z:;
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Petru na reş şi Constantin Cantemir, cnre, dc•şi pronnitl de jos, "au fos t m ari
şi b u n i domni" 41• Ar,:tumrntarra Istorică o găsim şi pen tru alte prevederi Incluse In Dorintele
Partide i :V afion a 'e în J1oldova, rum s in t libertatea tlparulu161, introducerea j u rlu lu i4 6 , liber

tatea cultul11!47, organizarea cleru lui pent ru romA n ii d e religie catoll căfl şi drep t u r i pollt l c e
pentru comJ1:11 rlo\ 1 1 de orice crcdinţ l!49, �l'culari zarr a a\·c·rllor mllni'istlrcştlr.o, t•on t ri b uţle
gcnerală51 .

Apt•lul la t rec u t n p art" pregnant In legll.tun'l cu problc•ma u nităţii naţionale. Villoru It o i
stat, caro• 1 rt"b ul a sil-I rc1oneasdi pe ro m â n ii d i n t o ate t't•le trei \ :iri, 1 se atri b u i E' denumirea de
.. DaeiL•", sou de ,.i mperiu• orl "re!(at darle", atit de către rom i\ nl , elt şi de către strliini&2• F ap
tu l este L�snf explicabil . \'echC'a Darle rom ana'!, considC'ratli ca ln �lobind Intregul l «' ri torlu lo
rult d e ro m il n i . clipăl nse o adevărată v aloare d e si mbo l ; pe de all ă p arte, denumirea 1'1 era
mai L'llllo<cu1 1! strllinilor !il pu t ea dtscmna mal uşor aspirat i a românilor decit un, alt termen.
lm. o care a lstoril'i este si m al frer\'entli alunl'i cind se di scu t ă problema unirii Moldov l'l
şi a Ţării Rom âne ş ti rare apărea mal lrsne realizabilă In rondiţllle de atunci, după cum o va
demons tra şl aet u l din 1 859. C i n d ,.Poporul suvrran " pu ne a această chestiune Intr-un arlkol
din 19 l u l i P 1 848, su bliniind l'i'i ea est e una din .,('('stlile principale", au t o r ul ţinea să sublinieze
că ,.s trăbu n ll noş t ri au ln! clts foloa sele acestei uniri. Astfel, vedem pe l\llchal Bravul rlo.liclnd
annn In contra frat ilor no�tri din Moldova, numai ca să p oat A aj u n Re Ia ţint a sa ; apo i un
ŞtefHn �� nlţ ii"•a. Folo si nd i storia, revolutionarll llăseau deopotrivă tn ea un argu ment ş i un In
. demn. Faptul l'!'zultă extrem de clar din eunos<'utul apel Către frnlii noştri din .\!o/doPa, pu h l l cat dl' ,.Pruncul român'", la 26 iunie . .. Cum sintem o slnjlură nnlle - li st spum·a aici mol 
dovenilor - C'll m sintem fraţi, ''orbin d aceraşl Umbli, avin d aceleaşi obiceiuri şi de a t î ţ i a sero l l
acteaşi soarte, \'Cnlţl să v i'l 1m părtăşll i d e aceleaşi drl'pt u ri c u noi, v cniţl ş i gust a t l ro d u l li
bo>rtătll, lepucl a ti · cu bl!rbătie flarl'lc ruş i no ase ale drspotlsmulul şi arătaţi-vă I nain tea lumi i
v rt' d n t d dl' strl!mo şll voştri, do\·edill n aţ l ilor Europ�l cA duhul lui Ştrfan cel :'\tare lncii n-a
perit dintre voi" 54 ,
ldtea este reluată de Kogălniceanu atu n ci cind propun� ca o "cununA"

a tu tu ror cerin·
telor fonnul atr In Dorinttle Pafridei Nationale i n Moldova, c a "C!hela holţrl, fll ră carr s- ar pră
buşi lot edlfl r i u l J . :l l i onal", unirea Ct'lor două Pri n cipate . Aceastil. unire, l'onsidl'rn l'ărturan1l
revolu tionar, a fo5t "doritA de veacuri de toţi romAnii cel mal Insemnat! Bl amlnduror Prind
patelor, o u n i re prr ca rt•, nupli spiri tu l timpurilor, eu arml'le In minii au vrol t sil o slivlrşeascli
Ştt'fan cel Mare şi Michall Viteazul"ss. D a că ,.prejudecăţile v e acul ui şi Intrigile străinilor pinii
acum au stăY ilit areast i'l u nire - l'onlinua Koglllnlceanu - astllzl Insii lm prej u riirll e ne Nlnt
mal fa \' ora b l le ca sli pu t e m real iza acera l'e str11moşllor noştri le-a fost numai cu pu ti n ţ ă de a
dori "'" . I s t ori a deci a)Jare şi ai ci ca s u gerin d şi j ustificind calea pe care t reb ui e sll o urmez.e ro
mAnii In rond ll iill' n oii etape de dezvoltare a socletiiţll lor.
Apelul la trl'("l!t nu p u tea lipsi, fireşte, nici in d ezbaterea
rbestinnilor sociale ş i . ln tleos<·tll ,
a ct>le : agrare, pentru a ana j u st ificarea politicii revoluţionarilor. Tocmai refcrindu-�1' 1."1 ceas
�
tA ches tiune , găseşte Bllrnuţlu, In a mint i tul discurs , una di n explll'aţ i lle de b az ă al:' s1tua 
tiei In care s-a aflat popto latia ro m !lnească din Transih·ania pt n ă la revoluţie. lnlţlnl, ea nu a
u

timp au fost llbl'r in Moldov a ; şi plnll acum nici Intr-o ll'gislaţie
Yechc sau nouă nu se afli!. v reo kgc earc să-I mărginească măcar", Ibidem.
«S A ceastă in st ituţie provo· n ind din pruucia
societAt i i , pă str atii şi lmpn1 mutatii d e
t oate po poarele , care o priv esc ca cea mai mare garan t ie pent r u siguranţa şi li bert at ea crtll
ţenl!or, au avut-o şl romAnii moştenire de la vechii germ an i şi au păstrat-o plnll la in t ro du 
cerea Regulamentului In procesurlle clvlle". Pentru procesele criminale este citat un tratat din
vremea lal Ştefăniţă (Ibidem, p. 100) .
4 7 nl\Iol dova a avut pururea de fală de a cun o aşt e libera întrebuinţare a tuturor culturi
lor . Heligille prlgo n it e In alt e ţări au găsit pururea In ţara noastră un asi! sigur ; şi p1im !ntul
românl'sc este singurul, carele nu s-a udat de singe viirsat In războaie reli g io a se " (Ibidem, p. 1 01).
lb;dem.

u "Tiparul In ori ce

4 8 Ibidem , p . 1 0 2 .
n Ibidem .

�o
�1
52
53
54

Ibidem .

C. Badea, Lupta romdnilor pentru un itatea nafiorwlă 1834- 1819, p. 126 şi u rm .
Anul 1848, I I , p . 628.
Ibidem,

p. 1 06 .

Ibidem, p. 139.
55 Ibidem, IV, p.
51 Ibidem, p. 1 10.

109.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ARGUMENTUL

9

JSl'ORlC lN REVOLUŢIA ROMANA DE LA 1848

av u t prea mult ·de Sllferit din partl'a cu ccrlt orllor,

387

mull mal puţini la număr. Ulterior insă, si

tuaţia s-a modlflrat, nobllimea maghiari, rare ,.a tăiat pe nobiUmea română de către trupul

n a ţi o n al�57, a ln('('put sd asuprească pe ţilranli autohtoni şi chiar ,.IncepurA a-i supune la şerbi

Iute şi pe ungurii lor, cari, fiind păgtnl, erau llbert•ss. Creştlnarea nu a adus o uşurare a situa
ţ iri ; dimpotrivă, asuprirli nobiliare 1 s-a adllugat aceea a episcopllor şi prelaţilor, care " cu dreap
t a dau binecuvintarea poporulu i , Iară cu stinga Il bat ca domni pămtnteşti" 58. Cind, In 1437,
poporul nu a mai putut rilbda asuprlri lr, nobllll, In loc ..să Impace inimile nemulţ111uite, prin
ridlcana relrlor apăsătoare" •o, au apelat la Uniunea celor trei naţiuni, pentru a-l put.ea ţ ine
mal binP In friu . Situaţia a fost consflnţită prin Tripartltul lui Verbi:lczl, "acest avocat al tlră
l'lel, carP nu t rrbu ia sll Iasii niciodată din lad "el , legiuirea sa fiind nu ,.evanghelie de bucurie,
d ln,:�erul morţii celei mal ruşinoase In jugul arlstocraţllor" 82. Soluţionarea problemei sociale,

strins lrgs tă de era na\.Jonalli, apare astfel ca tiind ceruti\
el şi de trista expt>rienţli a trecutului.

nu numai de necesităţile prezentului,

I n t r-o man ieră asrml'lniltoare se punl' problema şi I n Principate, de şi evoluţia socialA
de alei. ca şi cntrgorille din rarr provin revoluţionarii au trebuit să d e t rrmin e anumite nuanţe.
Astfel, in Pror/amnfin dr la Islaz , lmproprletilrlft'a tllranllor este justificati! In mod Istoric, dar
numai d a torl l il serviciilor pe care aceştia le-au adus şi In trt>cut proprletarilor63, de la a cil.ror
,.generozi tate" se aşt raptll rezolvarea problemei. In aceeaşi manierA este pusă chestiunea şi In
alte documente oficiale ale Guvernului provizoriu, cum sint, de plldil. proclamatia cAtre "proprie 
tarii de m oşii " , In care estt> InvocatA "gl'nerozltntea" trecută n acestei categorii ca un exemplu
demn de urmatu sau In era adresată slltenllor, la 21 Iu nie , prin care li se spune că a sosit ,.ziua
In care să scăpaţi şi ''oi de asupririle, ce nedreptatea veacurilor a pus In spinarea voastră" ••.
Alături de arcastă Interpretare lstorlcll a problemei agrare", Intilnim lnsă şi o al ta , care
adaugll drept urilor ce izvorăsc pentru tArani din contribuţia la lntreţlnrrea ţilrii, pc acelea care
rezullâ din si tu a ţ ia lor anterloaril de oamenl llberl. Este I deea pc care o utilizează şi Kogil.lnlceanu
i n Dorin(e{P Partidei Nationale in Moldova. Subliniind cii lnlllturarca relaţiilor fl'udalt' din agri
eulturll ar fi nn act dc drcpt atc Intrucit ,.desfilnţlnd bolert>scul şi lntemeind proprietatea Intre
locuitorii sătl' nl, ar fi a Indrepta crudele strlmbătllţl ale veacurilor trecute\ el considerA In con
tinuare, fliclnd apl'l şi la documente Istorice, cii "este lstorlceşte dovedit că, In timpurile din In
ce put. tu ai flrrşternrc româ n cra proprietar şi eli numnl sila şi puterea eelor m ari au desbmcat
pre o marl' parte din siitt'nl dr pilmlnturile şi chiar dc llbrrtatea lor" •7• Este Interesant Insii
de ohscn·at ca, In utilizare a acestei idri, vina este aruncată rxclusiv asupra străinilor. O pro
clamalic către moşnenl, din Iunie 1848, aril.ta cii "toţi siitenll ollildatli, ln vcchlme, rrau moşneni
ca şi voi şi nişte venetici, tncuiblndu -se printre dlnşll, cu binele, cu răul, sprrtlnd, amăgind,

lncepurll a lua, a eumpilra pe nimic, azi petecul de pămlnt al unuia, mine al altuia, pinii cind
ci se filcură cu moşii mari şi moşncnll ajunserll robi, şi apoi cu regulamentul cllicaşl, ce era mal
rău decit robii din alte părţi " as.
Apelul la autoritatea lstorlrl este frecvent invocat şi In dezbaterile angajate In Comisia
proprictiiţll. Mal ales In primele şedinţe ale acesteia, atunci cind se punea problema principiilor
core urmau să stea la baza rezolvării problemei agrare, multe Intervenţii IncearcA să gAseascA
o bază Istoricii punctelor lor de vedere. Cum lnsă acestea exprimă poziţii diferite, dtrerttil este
şi intt>rprctarca d at ă caracterului relaţiilor agrare din trecut.

ln linii mari, poziţiile rxprimate In Comisia proprietăţii pot fi, şi sub acest raport, lan
părţii e In douil - acelfa cxprtmate de deputaţii Săteni şi acelea ale propri etarilor, fără a ex
rludc InsA, In fi e r are d i fl ccle două tabere, existenţa unor nuante.
"7

S. Bii.rnuţiu, Jlomânii şi ungurii, p. 16.

Ibidem, p. 1 1 .
5 1 Ibidem.
10 Ibidem, p. 1 2 .

59

11 Ibidem,
ta Ibidem,

p. 1 2 - 13.
p. 13.
' 3 Anu/ 1 848, 1, p. 493.
64 Ibidem, p. 620.
85 Ibidem, 11, p. 17.
11 Pentru explicarea căreia, un articol din ,.Poporul suveran " considera necesar ..a arunca
o privire asupra stării trecute a ţăranului•, Ibidem, p. 377.
•7• Ibidem, IV, p. 108.
•s Ibidem, 1, p. 627- 628.
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Deputaţii �llrani pornesc d e la M ee a <-A situaţia categoriei lor a cunoscut o tnp l ată o
gravut', rare a c u l mina t in ultlmli ani. Ca şi t ăran ll enf(lezi din perioada anterioarA revoluţlt-1
din \1-eacu l al :XV I I-lea, ei lm·od , in acest sens, alil lstorla, cit '' egalitatea Iniţială a o ameni lor,
rod al opnei divinităţii. E:zprimin d o idt> e reluată şi de alti d t' pu taU ţăran!, unul dintre ei spunea
t'ă .. de la moş Adam Incoace �f' va dov<'di prin tractnturl \'l'rhl r u m s-a urmat din vreme In
•n·me, t�llre m·-am pomt'nit noi d e la moşi, 1.idnd cA am t răit drslul de bine pinii Intr-o vremt• ;
1 ar dl' la nnu l 1831 n e- am p()menit prin silni cie cu un j u !( dt' lil'r, pus pe capul nostru, ce-l n umt,se
boierii propril'l ari �i sfint fl egt1lament • ••. Punctul de vedt'rt• n ! \ilranllor este sprijinit şi de
Ion lolll'SI'll de l a Bra(t, fie prin p rez ent a rt"a j ormăril sorlt>l � \ii In !umJna teorit>i contractului
socilll 70, fie prin su bl i n!e:re l! unei parlicularlU\1 a felului in cnre s-ar fi format proprietati'&
la n_ol, fa'iril t"xistenţa dl'eptului de cu crrlre n, d\1 p i1 cu m, intr-un nrticol an terio r , apelnst' la
n:e mple lnale din revo lu \l a franceza'2•
,
La rindu l lor, un ii ointre proprie tari lncurcll: să demonstreze - deşi chiar l'hlrc ei apar
unele drosehlri de păreri In acest sens - că Regulamentul nu a făcut altreva decit sA consfin
ţeucll o situaUe l'xistentă dintot deauna. P(•ntl'u unul dintre el, drrpt u l de proprie tate al bofr
riJor şi-ar găsi f�ndQmentan>a in faptul că, la inh'ml"lerca ŢArii Romdnt'ştl de rătre Negru VodA,
pămiDtul acesteia ar fi fost trnplirţit 1� "str!Uiunli ooşlrl eroi, care cu &abia ID mlnă lşi apărau pa
tria" 73• Din acel moment derl, poziţia tăranulu l ln raport ru propriMarul ar fi răm 11 s aceeaşi7•.
CoJJJbillnd pe un deputat proprieta r , care con&ldera el! situaţia tAranilor a fost mai bună pln ă
la Coragl!a, un altul afirma că .,ţăranii pc vremea l ui Mlreea Vodă
a celorlalţ i domni au fost
chiar ro.bi, pină la reforma memorabilă a lui Nicolae Mavrorordat 5•
Cu toată hotărlrea cu care susţin asemenea t eze , se pnre di deput aţii propril't ari nu sint
lntrutotul convinşi de exactitatea :>fllll;l aţillor lor. Din acest moUv, uneori ei preferă să-şi apere
poziţia p rin a rgumente Istori ce de ordin mult 111 111 !{eneral. Pentru unul dintre el, .,cind w;tiizl
se va lua rle la propri e t a r (fără voi a sa) parte dln pămln tu l s4u spre a se da ţăranului" ar fi
un lucru .,ncpomenlt In Istori a neamu rilor civllizate"78 ; In a('eastli privinţă, el găsn uD ar
gument l'biar jn i d ee a latinitli.ţli, clrepl u l de proprietate ap ă rin du - 1 ca t re buin d să fie re spec
tat şi ,.pPntru l'A ori gi nea românilor esti' n o bilil, pentru că sla:imoşll noştri. ft o!T'ani, au fost
cl'·W&aţi , �i cin d m i ('ul nostru stat s-a afătat lumii, s-a arătat civiiizqt, vite a z şi drept� 77• Altr
ori, boierii lncearcă Pxcluderea din discuţie a refl'rlrl lor la trecut. t:n alt deputat proprietar
considera că .. este de prisos a ne Into a rce la cele trecuti', a ne mal arăta r an e ll', să se lncbiz:'\
discuţ i a . Eu nu ,- oi să mă l ac apolo�istul celor fTt'cute� 7 8• J n trrv c nţi a sa a dl'tt'rll'inat rep
llca hd Ion Ionesc u de la Brao că tocmai p en tr u d rana este dureroasă "tocmai pen t r u at·Pea
s·o spăliim, s-o c· u ră t i m , s-o tăem în !'arn e ,- il' ; ne va u stu ra, dar almintrelea doctonti "nu o
lecuieşle"78• Şi i n tr -u n caz şi in Cl'l�ilal l , argu me ntu l apărea ca avind o mare greutate atund
c in d se discu t a u n a din problemele vit alr alt' societăţii româneşti.
Apelul l a lreru t este astfel prezPnl tn d e7batl'rea t ut u ror probll'nU'lor moi i mportante
pe care le ri dicasr revoluţ i a p e plaJ)u l dl'zvolt 1iril interne a societăţii rom ânl'ş li. El p utl' a sii
l ip se as că cu atit mai p u ţin atunci cind t' ra vorba de cht'stlunlle rle ordi n extern. Poz;lţla prin c i
pat elor in raport cu Tun·ia şi Rusia de te rm i n a se , oealtrcl, şi modul In care fuseserli argumentate
lran sf()rmările de ordin ln tl'rn ; freeventul apel la Istorii' avea men i re a să dov ed eas că legltlmi
tah•a acrslora. Esenţial lnsli ap1lrt'a nici dem onstrarea faptulu i că poziţia Prinrlpatelor faţă
dl' t'ur\ilr suzeran ă şi p rot ect o are nu irnplet n asupra dreptului lor de a-şi modifl!'a organizarea
InternA, ceea ce nu se putea realiza decit prin an Aliza ist orlcll. a raporturilor !'Il ('rle două puteri,
In primul rind ('ll P oart a otomană, relaţllll' cu ncPasta <-onstlt ulnd, dt'allfl'l, nota dominan t ă
a poli tldl t>xternc a re..,· oluţiei din Ţara fl o m AneascăiiO.

!.J

88 Ibidem, I I I , p. 366.
70 Ibidem , p. :!97 - 398.

71 Ibidem, p.
72 Ibidem,
73 Ibidem ,

7 1 ibidem ,
?& Ibidem,
7 8 Ibidem,

p.

270.

343.

344 .
p . 393.
p.

p . :J96 .
p. 362.

77 Ibiihm, p.

363.
78 Ibidem, p. 365.

La politi � ue o·tericure de la Va/arhie pendant la rcvo/u/ion bourg(CJi.' t 
de 1848, "Nouve11es �tudcs d'hlstolre", I I I ( 1966), p. 289.

78 Ibidem .
80 D an Berindei,
democrali� lle
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ArJ�umentarea clasică In accastl direcţie este aceea p e care o face

Bălcescu

:l 8 9
in

Drep

turile rom8nilor către Inalta Pourtii, articol puhllcat In "Poporul suveran ", la 2 şi 6 august 1848 .
Autorul porneştr de Ia pre mis a că 'fara Românească nu a fost supusă nielodată de clltrc turc i
pe calea armelor ; suzcranllatca lor a fost acceptatil ln momentul In care, du p ă lupte grele Impo
triva altor barbari, statul condus de Mircea cel Blitrln era prea slab pentru a face faţă, coir 
comJtent, dublei amenln!ărl a otomanllor şi ungurilor. ln chl nl n du-se de hunăvole Porţii, Tara
Româneasei şi-a păstrat InsA ne�tlrbite drepturile sale pe plan lntern11. Condiţiile lnţelegcrll el
cu Poarta au fost "mereu recunoscute şi lntăritc" prin mal multe hatlşerifuri, recunoscute, de
RomAni, l'ăcl R usla, fiind n umai

aseml'nea, prin t ratatele lm·helale Intre ruşi şi turci, "deşi acl'stea nu pot lega Intre nimic p e
o chl'7aşll a drepturilor ţllrll nu put<'a t rata pentru noi şi In
numele nostru " 82 . Pri n urmari', drepturile Porţii se reduc ta prrc<'perea trlbutulul şi Investi

tura acordată domnului .,ales ele ţeară", suJtnnul neputind da p orunci In Ţara Homânească .
"odul rum este construită argumentarea lui BiUcescu arată limpede că ceea ce sr urml

r<'şlr este demonstrarea caractrrulul perfect legitim al transformArilor pe care le urmăresc re 
vnluţlonarli din Ţara R om ânrască . Invocarea "!·aplt n la ţ lllor " rra astf<'l tlkutll şi din considerente
tacllce�8• Că astfel stau lucrurile o dovedeşte faptul că, In aeLI'le sale dl' politică externă, Gu\'ernu 1
provizoriu porneşte aproape Invariabil de la teza cii vechile ,.tratat e" justifică at· ! lnnra de la
1848, a clrel menire este tocmai revenirea la situaţia P<' cnre acestra o prevllzusl'ril. Estr se m n i 
ficativi maniera In care se punl' problema tncă in Proclamatia di! la Islaz. Voinţa rom ânilor dl'
"a-şi păstra neatirnarea admi nistraţiei sale, neatirnarea Jeglulrii sale, drl'ptul său suveran tn
cele din niiuntru " este , se spune alei, "legalA, e p e credinţa tractatelor şi nu e in paguba nimu 
lui•. In felul acesta apare justificată lnlăturarea de către poporul din Ţara . Rom Anească a Regu 
lamentului organle "care rste I mpotriv a drepturilor sale legislative şi impotriva traetatelor ce-i
recunosc autonomia" se . Primul punct al programului de la Islaz prevedea tocmai independen ţa
admlnistratlvl şi Jegislativli nPe temeiul traclatelor lui Mircea şi Vlad V" şi neamestecul nici 
unei puteri strlilne in chestiunile interne85 • Punerea · acestei prevederi pe primul plan apare cit
-se poate de fireascA � era evident că, fArA aplicarea el, nici restul programului nu se putea doYed i
viabil. Cu atit mai mult, aşadar, acestui punct trebuia să i se dea un caracter legal, singura
soluţie fiind apelul la caracterul iniţial al raporturilor Tlirll RomAneşti c u Poarta otoman ă .
· Această argumentare l'onstitule leit-motivul intervenţiilor Guvernului pro,•izoriu p e
Ungă Poartă8', ca şi a numeroase articole din publicatiile revoluţionare. Subliniind, d i n ra 
ţiuni tactice, c ă nu urmAresc s ă lnlălure suzeranitatca otomanA, rrvoluţionarli munteni insistA
a s upr a caracterului condiţionat al al'eslela şi asupra faptului că, pornind de alei, Ţara Românt>asrli
nu a fost nlciodolă co nsiderată In aceea ş i categorie rn alte părţi ale Impe riulu i otoman ; ct>rin
tl'le el sint deci lndreptăţlte şi apllcarra lor tsle, In acelaşi timp, In avantajul P!lrţ ll .
Argumente asemnătoare sint utilizate şi pt>iltrn a preciza caracterul raporturilor româno

ruse. Ideea de bază din diferite articole şi documente este aceea că, erijlndu-se In apărătoare
a populaţiei creştine din Imperiul otoman, Rusin a intărlt, prin diferitele tratate tncheiate c u

acesta, situaţia de autonomie a ţărilor române87 ; se subintelege deci că nu ar avea temei să
intervină Impotriva unei nlişdtri al cărei scop era tocmai revenirea la o situaţie pe care ea o
81 ' ' N .

sz

Bălcescu, · Opere,
·

P, ed·. G. Zane, p. 265-266.
·

83 ·G. G. Florcscu, Unele aspecte ale concepţiei lu i N. Bălcescu despre suveranitatea ţă
rilor romiine, "Studii şi cercetări j uri dice ", V 1 (1961). Nu putem accepta l n sil aprecierea privi n d

Ibidem, p. 266.

"concepţia originală" a lui Nicolae Bălcescu privind caracterul suveranltăţll ţărilor române In

(Ibidem ) ; invocarea vechilor "tratate" o constatăm cu multii
vreme Inainte, iar referirea la ·,;câpitulaţll", republleate In timpul revoluţiei, este const antă
Incepind cu Proclamatia de la 'I slaz .
8' Anul 1848, 1, p. 491 .
116 Ibidem, p. 49!1.
raporturile lor cu Poarta otomană

·

·

81 Vezi, astfel, In afară de actul d e Imputernicire şi instrucţiunile date lui Ion Ghica ,
In că I a 1'7 mal 1848, pen tru a lu cra in 'numele 'fliril Româneşti, Ia Constantinopol (Ibidem,' p .
398- 399), memoriul adresat lui Tallaat Effcndl, lli iunie 1848 (Ibidem; p. 439), adresa Guver
nului provizoriu către Sultan, din 2 7 iunie 1848 (Ibidem, Il, p. 146), memoriul lui Ion Ghlca
către Poartă şi ambasadorii Franţei ş i Angliei la Constantinopol, iunie 1848 ( Ibidem, I I, p .
197- 1 98), protestul Guvernului provizoriu către Sollman - Paşa (Ibidem, p . 605) etc. ·
87 Afirmaţia este frecventă In diferite publicaţii, dar şi in acte oficiale cu m sint adresa
alcătuită de Guvernul provizoriu, l a 24 iunie 1848, pentru a fi trlmJsli ţarului (Ibidem, I I , p. 58)
sau răspunsul oflcial din aceeaşi zi al Mitropolltului Neofit către Kotzebue (Ibidem; p. 67).
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gl).ran l as � . In acelasi t i m p, �e insistă nsupra i de i i că sacrillciile pe care Rusia le fA cu se · pentr u a
asil!urn o situaţi � pri..,·i Jl'ţrlată ţii rllor ro m J\nc fuast'r�1 comprns a tt' de sncrifidlle acestora In
spr i j inul l u p i ei rl impotriva JmpL riuhli otoman, ca şi de bene f icii le pe care le obţi nu se, unele
("b!ar In dc triml'nhJl romllnllor, pe care proclamasc că vrea sil-i eli bereze de sub domlnoţla
ot o m ană� 5&, d c� i Ponrtn nu nvPa dreptul să cf'dczc ceea ce n u t•ra ::11 eiA•. Asemenea idei revin
trwvcnl in d ifcrite pu blicaţii, ca �� In u n e i<' discu ţif8o.
Am insi stAt asupra modulul In cnre apelează la argument u l lstorir:, sub ra po rt u l poziţiei
rxtcr;1c a n' v olu tiri, revolu t)onarl i din Ţara nornâneasră, atit d atorlti\ l'xlstenţei alei p en t ru
o ::nurnit<i perioadă a unei conduceri propr i i , cit ş i a posibilităţilor de liberă exprimare tn pu blica 
F ie np nru tl' ac u m . n.-monstratla estr tn�ii ::�se mănătoare şi In u n ele m anifestări ale revoluţiona
rilor rno!dovt•ni duplt n en im cn l ele din martie, cind, nevoiţi să se cxlle:r.e, au put1.1.t să-şi exprimP
m::li l!l'sch i � p u nctul d e ved.-re . F.ste l"nzul, Indeosebi, cu /Jorinfele l'artidti Naflonale-..în Mol
< 1m•o . O h t, n :i p nrtr :1 argu mentării lui Ko g;1lni rcanu este re zervată tocmai dovedlrll le�tlmi
Liiţii i stori c•• a rl'n•ri l or rompatrioţllor săi, m a n i e m in care punl' problem a fiind asemAnAtoare
atit a t u n ci c1nd se re fe ră la relaţ iile Moldovei cu Poarta o l o man ă'1• cit şi la cl'le cu Ruslau .
Cum era J n să !'i fires(", rclc două Pnteri au dat o l n l l'rprd:Jr{' dift'rită ra po rturi lor lor
Istorice t' u Principatrlr . Est e ade ..•ărat, at u n ci cind a njuns Ia Giurgiu. Sollman paşa a t ri mis
adm inis t ratorului de aid o scrisoare in care arăta c;'l intrarra trupelor imprrinle in Ţara RomA
nea �dl estr f:'icută ,.numni In 1.1nirnl scop de n protţge an tid ll' drepturi ale ţării, şi de a restabili
In tr- I n sa o rdinea lt>�ală '' ea, Simpla alăturare a fflor două pJpmente dovPde"J. lnsă maniera diferită
dl' U <'t't'a a revolll tionarllor 1n rare reprezl'ntantnl turc tnţele�ea legalitatea, aşa c u m rezulta
ca din i storie. Faptul apare sl m:d li mpede tn s r riso art' a pe c:�re Soli ma n paşa o adreseazA ..bole
ri l �r şi not.abl lilor ţărli " la 19 iulie. Contrar argumentelor revoluţionarilor, el consideri că Ţara
R o m ,�n ("::tsd este ,.parte lntl'!-!fantăg a Impe riului otoman, bucurindu-se I nt ot deaun a de ..nu
m e roase p rivilegii şl i n stitu tii avantajoase"". A cţi un ea revoluţionară or fi deci, In acelaşi t i mp,
n manifrst a re a nrrt'rull OŞti nl �i (ii o acţiune ilrgai A , ra ron t ravPni n d dreptului de
suzerani 
lah•11• . Această atit u dine este .�1 mai tran şan tă după vt>nlrra lui Fy ad-Effendi. In proclam aţ la
din 1:1 septembrie 1848, el ronsi dera Tl'\' o lul ia ca o simplă . .rebcliunr, lzvorltă ' dln acel dub al
co m u n i smului In pol rl,· a căruia se bat e şi trlnm fea:r.ă acum Europa tntreagă" şi care a tulbu rat
lin isi o:>a si siJiur:mta pacinll"el în alntări c'le care vă btl("(lTR\i pină acum, prin ln�tltuţille naţlo
r nlc <'l' Tnalta Ponrtă v-a arordatg •• .
l . n fi') d !' revelatoare este atit udinra di plom nţil' l rust•. Este I nteres an t (" ă n ot a circu
lară a •·� h l n et u lul rus, din 19 iulit• 1 8 4 8 , motiva pozit i a Imperiului tarist şi prin argument!'
<:"a rr <·onslitulau un răspuns la acelea, aminlitl', ale revoluţionarilor romAni. Pentru diplomaţU
d !' la St. Petersburg, Principatele nu au o exlstenţi! politi cA decit tn virtutea tratatelor lncheiate
Intre Poartă şi R u si a . Referlrt'a se face, In deosebi, la tratatele din 1812, 1 826 şi 1829, adică la
aC\"It'::l care slahilca u situ ati a teritorială şi administratl\'ă a Principatelor din preajma anului
1 8·18 şi asigurau Ru&lcl o poziţie pre pon derent ă In l"ele două ţări. Că acestP afirmaţii urmăreau

8 8 O primă ex punere Ist orică a problemei o flcusc Bari�lu, In lu ngu l sAu arti col , pu
In aprl l lc - m a l t 8 18, 1n "Gaze t a de Transilvanlag, X I ( 1848), p. 143- 147, 207 - 208,
2 1 :-l - 2 1 1 , 217 - 218, 2 2 1 - 222, P rotectoratul rusesc in Moldova- Valahia (repubUcat In Anul
18 18, l, p. 358 ş.i urm.). Bariţiu pomea de la ide e a cA natura protectoratului se poate cunoaşte
mal ales .. din critica dl'du cere a istoriei lui". Despre caracterul acestui articol vorbeşt e şi faptul
că u c u l din numerele " Gazetei de Transilv ania " In care n apărut a fost ars in Tara RomAneasc:li.
(Amz' lHS, I, p. 375, notil.).
�• Anul 1848,
1, p. 483 - 484.
80 I . IleUade Rădulescu, .\Umoire sur l'h istoire de la Rcgeneration roumaine, p. 31 - 32.
111 � I nainte dar de toate, moldovenii protcstă despre nestn\mutata lor hotArire de a nu
lovi driturllc cuiva; tnsă vrocsc asemenea caşl alţii să nu le jignească dreptiţlle ce le au Infiinţate
şi lncbizAşluite d e sute de ani, pre care strămoşii noştri pururea şi cu crude jertfe au ştlut a
le p ăstra şi pre care şi noi voim a le lăsa Intregi strlnepoţilor noştri. Cel mai sfint din aceste
drituri este 11ealirnarea noa&tră din lăuntru şi prin urmare autonomia. Această neatirnare a foat
lntlia condiţie a urm ătorului tractat din 1 512" etc., Anul 1848, IV, p. 9'J.
0� Ib idem , p. 93.
13 Ibidem, I l, p. 578. Printre aceste nantit'e institutii" sint trecute lnsă şi formallti\lle
regulamentului sanitar.
11 Ibidem, Il, p. 60&.
•� Ibidem, p. 606 - 607.
18 Ibidem,
IV, p . 319.
hlicat
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&ă respingA fundamentarea istorică pc care rev oluţion ari i o d a u cererilor lor n• zul lă li m p , d e
di n tr-u n pasaj a l notei din 1 !) iulie , care cuprin de, dcnltfrl, o e v i denti'i l'ontradlcţ ic. Rt>f(·rin
<l u - se la proi e d ul de v i i l o r al revoluţionarilor, aşa cum apare arest a din proclamaţiill' lor. rr o ! a
arăta că e l "este acela d e a res t aura, p c o bază istorică ce nu a rxlstat nic io d at ă , :mtil"a lor n a 
ţ ion allt a te , adică d e a Inceta sli fie provin cii ş i d e a constitui, � u b nu m e le de rt>galul •!aco
rom an , un nou stat separat şi lndependt>nt el invită pe fra ţ i i lor din Moldova, din Bucov ina,
d in Transilvania şi din Basarabia". C:on damn ln d nc1·st pl an, a cărui apllcarc era e vi dent potriv
n l rd lntt>reselor sale, guvernul nts, acelaşi r are invocase unitatea de orl ginc a moldo- m u n r cnilor
atunci cind se lntocmlseră rc�tulamentclc organice, considera că el este proclamat in nnmcle
..unei pretinse naţlonaiiHiţi, a riln•i origin e se plerdt> In n oapte a vremurilor", cet'a ec P u putea
să h·gltlmezc ast>men ca pre te n ţ ii a cliror aplicare .,ar aduce eonseclnţe st>rioascu•7• C io Cilirea
dintre cele dou ă t nbfre ostil e sr rxtlndt>, astfel şi asupra felului cu m este lntrehuin1at argumen
tul lslorir.
Insistind asupra modului In care este utilizată Istoria In raporturill' româno-t ur<"o- ru se,
deel a acelora ca re erau v i t ale pentru dest inele r�•voluţlel, n u pu tt•rn omite, in ace la şi t i mp,
nici frecvent e)!' refrrlrl la trecut pe care le fac rev olu ţ ion ari i In raporturile lor <"Il nlt r �la! e ,
Indeosebi cu J:ranţa. Se urmăreşte prin acea st a , atit j u s t ifi care a rldkărll de la 1 S-I R, dt şi o
mai hunA cunoaştere a romAnilor I n strii ln ă l a tc .
Acţiunea, In acest sens, din timpul revolul ici, este, de fapt, con tin uan• a unl"i a cţiun i
anterioare. Unul din obi ective le rărturarilor noştri fusese runoaş tt•rea istoriei pro pri u l u i popor
peste hotare. Jn apropierea revolutiei, acţiunea d e pop u l ariz are a istori ei românilor in străină
tate s-a lntenslfleat. Un anumit sprijin a fost acordat , In ace astă direcţie, şi de u ni i put•licişti
francez i , ca P. Batalllard şi H. D esprez, rare au su blini at în mod pregnant ori gine a latină a
rom ânilor ca şi lupta lor anllotomană.

Se pare !'ii a reasU acţiune a dat anumite roade. O i n t eres antA dovadă o f"Ons t ituiP răs
pu nsu l pe care Il dă t1 11 erilor romAni primiţi la primăria din Paris, la citeva zile după prodama
rea republicii, Buchez, cunoscutul istoric al Revoluţiei france z!' , devenit atunci ajutor de pri m a r .
Acesta conslderă necesar să sublinieze că, In vremurile In care otom a n l l amenlnţau Eul"C'pa,
..vot, singuri cum era t i , prin al vostru curaj şi prin silinţele voastre, tră seserăţ i luart•a aminte
a Europei ; slabi cum eraţi şi mai fliră nici un ajut or , voi aţi şi clştl gat , n u li bcrtalPa ei t otuşi
nădejdea că peste puţin o veţi aveau. Europa trebuie deci sll fie recunosclltoare româ nilor . ..Noi
nicidecum nu putem uita lntllle voastre liervi cluri : Istoria le piistră pe aceleaşi. Voi aveţi dreptat e
a vă lăuda (d'etre glorleux) cu trecutul nostru şi eu cred dl fiii voştri vor fi vrednici (demni)
de

străbunll voştri w

t8.

Dupil Izbucnirea revolut ici In ŢaT3 HomAneasrll, in cnclnd să obţ i nă sprij inu l pult'.rilor
o ccident ale , guvernul provizoriu a făcut uz şi de arl!lJmentul istori c. Citeva adrese trimise Porţii
au fost aduse la cunoştinţa reprezentanţilor Franţei şi AnRIIei, In afara unor i ntervenţi i speciale.
Invocarea Istoriei a fost consideraU necesară şi pentru determinarea unei atitudini favorabile
a revolutionarilor ge rmani faţă de eveDimentele din Ţara RomAneascA. Primul memoriu p e
care I. Maiorescu Il adresează Parlamentului de la :Frankfurt este, In cea mal mare parte , o ex
p une re a Istoriei romAnilor şi a consecinţelor care decurg din partlcularltăţUe el88•

Utlllzarca argu m en tu l u i istoric pc plan internaţional este, a şa dar , constantli la rrvolut io
şi i n d eosc hi , datorltii situaţiei In care acţi one ază, la cel din Ţara Rom A oească .
Demonstraţia lor este , In gene ral , a1·reaşl ; rcmardlm t otuşi o nuanţare I n fun cţ ie de atitudinea
fiecăreia din p uteril e cărora li se adrcsea zit. Este alei o dovadă a eapacltiiţll tlm·rei diplo m atii
revoluţionare ; trebuie sii spunem toluşl că, fiind conv i nşi de importanţa contextului intcma
ţlonal, cel puţin unii dintre revol uţionari nu omit rolul pe care trebuie sii-1 aibă for �elc interne
şi alei apelul la trecut a pA rind ca nn in dem n, ca o chemare la luptă. Este sugestiv fapt u l că tocmai
cu un asemene a indemn !şi Incheie Bălcescu scrierea ca re avea drept obiectiv esenţial explicarea
revolu t i ei In raport cu poziţia Internaţională a Ţării Româneşti, Drepturile romtinilor rMre Ina lta
Poartă. Sublinlln d u-le , Istoricul-revoluţionar arăta la sflrşlt că ..părinţii noştri au vărsat preţio
sul lor singe pentru a n l lc lăsa de m O'!ten ire şi datoria noastră este de a le păstra cu aceeaşi putere
p en tru fiii noştri". In apărarea naţionalităţii ş i d rept uri lor lor , romAnii trebuit' să lup te, spunea
naril din P rin cipate

87 Ibidem,
t8

Anul 1848, I, p. 5!!3.

I I , p. 6 1 1 - 612. ·
Pn bli t· at In ",.e Constitutlonel", di scurs u l a fost r(']u::t in ,.Ga·

It Ibidem, IV , p. 4 1 4 şi u rm ; N.
B ăn escu şi V. Mlhăileseu, Ioan Maiouscu.
comemorati11ă cu prilejul centenarului naşterii lui, Bu cu reşt i, 1912, p. 387 şi urm.

zeta de Tran sil van i a".
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el, Ia fel ca anterior Băr n u ţiu sau Barilin , t•h iar ·v;'i:rslndu-şi singele ; ,.de vom eăde in această
lu p1 i:i sfînt ă , să dld,•m lncă l1ărbăt rşlC", astfel cum au trăit pări nţ i i noştri ; şi ca dJnşil să stri găm :
.
m ai 1Jinc !eara noastră să se p refacă intr-un in lins mormint, numai să rămtie ţeara rom â ni lor" 1oo
Ap elul la i� toric ap ă rea, astfel, ra o armă .Jr lupt ă ru multiple poslhllltAţl, putind oferi
revolu tionarilor din Prineipah· un sprij i n pentru d 1 ferit ele aspecte alr act ivi tăţi i lor. Situatia
rslr ase m ănăt o are şi In Transilvan i a . Şi alei, re·voluţionarli pornesc de la idl'i care fu seserA bine

preei �oat e anterior ; modul In care si nt lnt rebulnţate acC"stl'!t '\'&riază In ·funcţie de evoluţ ia ra
dintre d i fPritelC" popoarl.' ale lmpt·ri u lul aus1rlac şi dt• pri n c ipalele evenimente care
, m a r c h ează an ll 18.4 8 - 184 9 .
lnlHal. cl'ca cr inte res rază este anal i z a l'voluţiei raport urilor rl' m îl n i lor !'11 m aghi aril
.pentrn a arguml'nta, pe o bază is lorl d l . drepturile care, In noua situaţie, trebu ie să rev in ă cdor
di ntii. Prima din cl'll' d ou ă părţi ale pl'tl ţil'l-m an i fest din 28 martie 1848 CU!Jrlnde o prezentare
n sl:'ir i i p o p r ru lni TC mân . a sitt•al iri lui d i n t n·rut şi prl'7.ent, ! n tnprin si\ In sC'opul de a ju stifica
t·crerile sale fo mmJat c in a doua parte a documentului. Preluind o id<'c lntllnită anterlor· la Samull
l'rlicu . au t ori i petiţlei-manifest lşl propun sli demonstreze ex isten l a unl'i e!(al ităţl Iniţiale Intre
unţ!uri şi români, tczll care, la fel ca atu n c i cind a fo st fonuulată dt• plonerul şcol i i ardelene,
tr l'l>uia să in dice şi soluţia pentru rezolvarea pro blemei n aţional<' i n Transllvauia10 1 •
porturi lor

Cea mai amplă trecere tn revistă a raporhtrilor istorice rom ftno-maghiare este realizată
care prillt•sta hitt:'!rlt i mp otri v a unirii cu Ungaria.
coJJ SBttată analizei t n·pt at ei agravări a situaţii'!
românilor după '·en irea un gurilor. Trecut ul le conferă insii ci- lor dinttt!lnumlte drepturi . In primul
ri n d . t'SI L' v orba de faptul el! ei nu au fost supti�l' prin forl a annrlor; d I-au ales de bunl!voie
pe T u hu tum ca dom n al lor, i deea p rduat :i din argli men te iC" Supplrxufui, de a ccept area dC" bună
voi(' a st ăpiniri i străin e , invocată, dtJpii c u m am văzut şi de reprezentanţii alt or popoare, tocmai
in s ropul de a d em on s tra drepturile a cestora. Apoi, romAnii, prin a dlror mun că a fost lnt reţinută
no l>i lime a mal(hlară , şi-au demonstrat capac i tă� l le p rin citeva personalită ţi care s-au ridicat
din t o ate cele trei ţări, p ersonalităţi " d e care s-au mirat ·Şi In p arte s-au temut contem poranii ,
se miră şi se va mira posteri t atea , cu 1111ii ca ac� şt i a s-a putut ploria pe drep t .,n aţ lu nea care i-a
. n.iis l'ut , c u m se p.oate glo ria fiecare mamă cu fiii s ă i cei iUţ·e JcpţJ'" 102 • Trecutu l oferă deci argu
men l t· atit pt n tru drepturile urmaşilor romanilor pl.' stnlvel'ltlul lor terit oriu , cit şi pentru posi
bililătill' lor de d t"zvoltare auton c m il . Chiar ·d acă. I ntre ton dudlt oril rev ol uţ i ei se conturează
unt·le dcosl'biri de păreri in cee a ce privl'ştC" modalităţile de acţiune concretă şi ţ l' lurlle care tre
blcie at i n se , arguml'ntrle juristu lui, devrnit, Intr-un moment , nrcrsar, istori c . nu putut fi reluate
f rrn ent ulteri or, b1truclt elt� se rcfereau Ia o chest i u ne vitală pentru românii transilvăneni.
ln>ii acum de Bărnuţlu, in amintitul dl s{· u rs in
Jn c scn lă, p rima :parte a discursul ui său est e

I n tensificarea co n flictu lu i româno-magbiar a dus la o m odifi care a felului ln care e ste
u t ili1at argu m entu l istoric. Ambele tabere apelează In sprijinu l p oziţiei lor la referiri asupra
sttualiri din trec ut . C�ea ce u rmăresc conducătorii maghiari este, fapt explicabil, combaterea

argumentelor românilor. Ce-i drep t , Intilnim, uneo ri şi poziţ ii mal nuanţ ate , cum este aceea a
lui \\'essC"Ienyi care, renun ţ lnd, In parte Ia idel'formulate anterior, propun<'a in Camera su perioară

a D ictei m a gh i a ri.' o apropiere frăţească şi cit ev a imbunăt:lţiri pentru români, termen pe care
I l foloseşte nu "pentru dl el voiesc aşa, d ar şi pentru că · este adevărat că sint u rmaşi ai roma-

nilor" hO,

,

sus, I nspir ate şi de greut ăţi le externe de care era ameni nţ ată revo
luţia maghiară, nu s int tnsă d ecit s i n gulare printre conduc.ătorii aceste i a, propunerea lul Wesse
Jen y i , deşi aplaudată dup ă rostirea el, nefiind nici măcar discutată In DictA. Atitudine a oficiali
este l im ped e ex pri ma tă In apelu l pe care Comitetul maghiar p C"ntru ap ăra re a ţllrii il adrese ază
. Păreri ca cea de m ai

ţării românilor, la 10 oc tombrie 1848. P lecind de la ideea frecv ent lntllnltă ulterior că "naţiunea
maghiară fnlţeşte a tmpărţlt cu românii toate d reptu rile şi nu şi-a ţinut pentn1 sine chiar nici
unul, nu şi-a tnsuşit n ici un privi legiu ce ar putea re strin ge libertatea românilor", acesta admitea

nedf('pt:lţlle şi asupri rile la care au fost supu şi romAnii In trecut, dar con sidera că s i n gurii vino
vaU de aceasta si nt ,.consilierii cel răi al craiului ", care "şi pe maghiari i- au asuprit şi su bj u gat " 1 04.
1oo

lach ic

pendant la revo{ution bourgeoise- democratique de 1848, loc. cit., p. 288.
IB1 1 '. Tcodor, Jdea/ogia revolutiei din 1 8 411 şi opera istorică a lui Samuil Micii', " S tudia

N.

Bălcescu, Opere, P, p.

267.

Vezl şi O. Berlndei, La politique exterieure de la Va

Univ ersilatis Babeş -Bolyai" Hlstorla X (1963), fasc102 S. Bărnuţiu, Românii .�i ungurii, p. 15.
103 P ăciţian, op. cit., 1, p . 401.
104 Ibidem, p. 44 1 - 442.

2, p. 57 - 62.
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O asemenea Interpretare a lr<'cutulut, care putea pllrca abllll. era necesară pentru a se demo n stra
eli vremea nedreptllţllor a trecut, ceea ce, pentru conduclltorli maghiari, trebuia să just i fi c e
condamnarea dlsenslunilor, "ordinul• dat românilor să respecte legile maghiare. ·
Neputind accepta o ns<'menea poziţie, românii resping şi argumentele care trebuiau s-o
susţinll. Este adevărat, ·uneori rl par si! renunţe la invocarea istoriei. Adreslndu-se Ia 8 - 20 oc
tombrie 1848, maghiarilor şi secu llor, Comitetul român de paclflcaţie arăta că din conv ic\uirea
seeularli cu ei nu a rezultat deCit "poţln avantagiu", dar, preciza In continuare, "nu voim s1l.
scrutlm trecutul", che ml ndu -1 si! hu dea ascultare conducăt01ilor revoluţiei care s-au ridicat
Impotriva Casei de Austrin1 oG. Este adevArat, ori renuntarea In această "serutare a trecutului "

trebuia sil aibil menirea să IIIIcsneascil. o conciliere, procedeul fiind Intrebuintat şi de slovaci10& .

�

t n momentul in cnrr In ordinea zllei ajun cse problema reorganizării constituţionale a
i mperiului, ar�umentarea istorică a drepturilor românilor se amplifică, prin imbinarea mai mul·
tor elcrnl'ntc, care trebuiau să dea o cu atit mai mare pondere cererilor lor, aşa cum se p ro ct'dc azil.
In pt'l i j i n ad re s n �. ă lrnpllratului in riu mele tuturor românilor, Ia 25 februarie 1849. Se sublini ază
alei •·:1 "na ţ i nn<·a ro·nână din 1\fnrdc principat al Ard!'alulul, rlln părţile vecine ale Ungariei
şi din Bueovina, care este ce a mai veche Intre celelalte naţiuni şi cea mai numeroasă", cart' "n-a
cruţat nici o j ertfă pentru interrsele statu l ui şi a'te dinastie!, cu toate că a fost apăsatA d e celele
lalte conaţiuni şi scoasă, prin legile feudale, din toate drepturile cuvenite unei naţiuni", "care
a trecut printre at i t r a probe in decursul veacurilor şi a ajuns Ia maturitate politică prin lungile
suferinţe " , poate să ceară acordarea unor drepturi care au fost deja acordate altor naţiuni" 107 •
Constituţia din 4 martie 1849 a Insemnat o dezlluzic pentru români, care, I n mai multe petiţi i ,
protestează Impotriva noilor prevederi, Invocind ş i argumente istorice. I n parte, acestea sint
asemAnătoare art•lora amintite drja ; uneori, lnsă, li se adaugă altele, făclnd şi ele parte din
arsenalul pregătit Inainte de revoluţie. In memoriul din 5 martie, prin care se cerea unirea tutu
ror românilor din monarhie, sollcltată şi In petiţia d i n 25 februarie, cererea era motivată şi prin
faptul cA "Intr-un timp părţile Ungariei, aflătoare acum Intre marginile aici lnsemnate, aparţi
neau Ardealului " 1 oa .

t

Modificarea si uaţ iei ca urmare a victoriilor lui Bem, împreună cu proclamarea indepen
denţei Ungariei, printr-un document bazat In mare parte pe arjWmente Istorice a determinat
o reconsJderare a modului in care argumentează cererile românilor unii din conducătorii lor.
Astfel, Andrei Şaguna lsciilcştc, la 26 aprili e 1849, impreun1l. cu fruntaşii croaţUor şl slovacilor,
o petiţie colectivă In care argumentul istoric nu mai este u tilizat In maniera tradiţională pentru
justificarea cererii unei organizări · independente a celor trei naţiuni In raport cu maghiarii. D im
potrivă, se subllniază necesitatea unei ruperl cu trecutul. Reformarea statului austriac In urma
evertimentelor l nl:epute In martie 1848 , spuneau semnatarii petlţlei, trebuie să reprezinte un
moment de cotitură radicală in evoluţia acestuia. "Precum un corp fără viaţă nu poate rAmlnea
In atingere mai de :aproape cu un organism viu, · fără ca să-l lnvingă pe acesta sau să fie invins,
tot aşa nu poate li adus un principiu predat Istoriei, prin urmare mort, In legătură cu un principiu
.
pUn de viaţă ,fără a se provoca 111tre:ele o luptă deschisA, pe viaţă şi pe moarte " Ioa, O modificare
de atitudine, sub acest raport, o con11tatiim şi in petiţia delegaţiei române, din 18 iulie 1 849, prin
care se cerea . unirea românilor din imperiu intr-un corp naţional. Spre deosebire de petiţiile
anterioare, In care stăp!nln•a austriară era ronliiderată ca o binefacere pentru români, nu se
mal face o distincţie intre perioada· anterlwră .şi . cea posterioară instaurărU ei, iar "starea prea
tristi! " rare a caracterizat de se�le situatia nat!unii romAne este explicată prin faptul cil "sufe
rinţl'lt> şi necazurilr ei nu s·au crrcdnt niciodatil de către bărbaţi din sinul ei", ci Intotdeauna
de. alţii .,care ayeau mare lnt l'rrs de a Impiedica Inaintarea aceslt>i lmpilate naţiuni prin toate
J'41ijloact>le CI' le-a putut n 1l'�rocl' rrlntra . omf>ni>ască " l';l o , Modlflrarea slhlllţiei românilor, organi
zare� lor 111tr�un' corp alJlori om
'de�J, avtnrl In vedere trista experienţă a trecutului
şi ea este con<cepută' ca ţl niptu,ră, �·u �<'casta: .
· Istoria a s erv it' · co,rid(Jcăto'rl l<ir · româniTor din Transilvania pentru fundamentarea dezi
dcratelor 1\cesto.ra, ati( prin inv'o<'·atr.� . circph1rilor lor Istorice, cit şi prin sublinlerea as]>ectelor ·
negative ale ţrecut.�,�lui, am)?ele pl� mente t;re hulnd si! pledeze pentru necesitatea unor transfor-

�st'e'.�cei;util·

106 Ibidem,
108 Ibidem,
107 Ibidem,
1 08 16idem,

p. 454.
p. 225.
p . 521.
.
p.
9.

. ,

3 • '
· Ibidem, · p. ·586.
5
110 Ibidem. p . 599- 600.
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m ări. 'L"Ulizarea a rgume ntului istoric n u � r facr In mod nediferenl iat, ei interv in anumite deo
� ebiri in funl· ţie de m omen tele �� sco p urne concrctl' !n care se apelează la el. Ev i de nt , nu am
putu t menţiona aici decit u n numă r restrins de elem ente, pe care le-am considerat mai semnifi 
cative. In reali talc lnsi1 , manifestările lor sub rapor tul care ne intereseaza sint mal n umeroase
�i mai n u anţate . Indiferent de m odul in care sint form u la te, ele sublin i ază marea credinţ A a
rc\·oluţionarllor transilv ăneni In putert'a argumen tulu i istoric ca una din bazc:>le pe care trebuiau
clildi le noile raporturi ale românilor cu ttlelaltt> popoare din imperiu, In se n su l unei autonomll
care trc:>buia să reprezi n le o e tapă pe drumul cuttrirll indepen denţ L·i şi a făurlrii unui stat n aţion al
unil ar al rom ân ilor din toale �le trei tări.
S u b multiple aspecte, deci, Istori a a fost cono:lderatil. ca o eficie ntă armil. de ! aptă a re
\' o l u lit• i . Era o credlntal l�vorl lă din ne ce•!tliţlle timpului şi o direcţie pre giltl til de situ aţi a pe
can· o lnt tln i rn in perioada premergătoare an ulu i 1848. E'•ident, eL� a <'e inter�enză a<'um sint ,
in primul rind, tr ansformărlle re,·olu�lonar(', menite să pu n ă societat e a ro mân eas că pc d rum ul
dczvol1ii r!i ri moderne. A p roape I n perm:mcnl ă lnsă, revolu ţionarii, c!lrc, In bună partE', stnt
şi c:l.rl urari, ronshlerA n e cesar să apeleze 1.1 trecut. [nl r· o a doua parte:> a revoluţ iei , atund ctnd.
al'\'as l a l'ra pus11 in faţ a a numeroase dificultăţi, dnd pc:> primul plan trecea lup ta pentru apA
�a L·i , a rest apel devine mal pu ţi n fre cvent, (") fii n d utilizat, mai ales, In r aportu r i ll' cu dlte
rilrll' guverne. In schimb, la inceputurile revoluţ ie i, in condiţiile cfervesl'enţc:>i create de aceasta
istoMa est._. invocati! foarte frt'n·cnt, In lnprrjurări din ('e)._. mai dive rse , <'Il atit mal mult cu clt,
u rmarl' a climatului I n t electual din preajma anuh1i 1848, evl'nimentele rc:>voluţ ionart' sint con
sidtratc ca o rel u are, dup ă o perioadă de de cădere , a marilo r fapte pe---rare românii le-au săvlr
�it In l ri"CUl.
Semn ificati\'il ni se pare, di n a<'est p un ct de vPdc:>rP, insistt'nţa revoluţionarilor de a su
blin i ::l locul pc care şi 1-au cu cerit faptele lor in istoria n a ţion al :! . Nu este lntlmplător faptul l'ă
'
chiar primul punct al programulul de la Elnj, din 3{15 mai con ţi n e a prevr<lc:'rea conform căreia
,.c1mpul a cesta pe care se ţin e lntlia adunare n aţională româneasc.ă din Transilvanin, lntru et ern a
adu..-erc aminte a acestui act glorios, se va n um i Cimpul libertăţii, pe nt m t otdeauna" 111 !n
cercln chl · Se şi rldkarc a aicl a unu i monu ment. L:l rindul lor, n:volnţlonarll din Tara Ro m â
neasdi se referă frecvent la paginil e !!lorloase pe nre eveni men te le dl' la 1848 le- a'' scris In "ana
l._.lr" patriei112. Prin ele, rom ân ii .. ară lară Europei că fiii Romei lol'uies<' lncă pămlntul D aclel" 113,
acţiunik lnr pre z('ntlnd i mpor t anţă nu numai pentru istoria patriei d fiin d, In acelaşi timp,
şi fapte de istorie univ ersaJăll• .
Infringerea revol u ţ i e i a determinat ca programul el sil. rămtn ă o sarcină pentru viitor .
Intreaga perload!l. ulterioarlf a fost astfel m a rcată de l u pt a pentru matl'riallzarea dezlderatelor
de la 1848. Profitind şi de experienţa oferită de evenimentele din acel an, partlcJpanţU la ele
.şi-au îmbogăţit diferitele mijloace utilizate pentru atingerea lor. Apelul la trecut, indeosebi ,
a constituit un Ins trum e nt fund amental. Se cons t at ă in anii de du pA 1848 o evtdental i ntensi
ficare a interesului pen tru Istorie !li pentru difuzarea cunoştinţelor asupra el. Un accent deosebit
este pus asupra popul ari �ilrll Istoriei romAnilor peste botare, acţiune la care participă şi unU
cărturari străini ca J ules Mlchelet, Edgar Quinet, EUas Regn ault. Acţiunea a contribuit la
atragerea opiniei publi ce europene şl a oferit argumente diplomaţilor care au lm.brăţf!lat cauza
românească. Faptu l constit uie o !n semnat ă subUnlere In plus a importanţei pe care istoria a
avut-o pentru revoluţionarii de la 1848. Crescuţi Intr- u n mediu In care cultul pentru trecut era
o trăsătu ră esenţlall, el au fAcut o p ermane nti raportare la acest a a evenimentelor de la 1848.
Isto tia a con stituit astfel o aliată preţioasă şl fideli a revoluţiei.
D in istoria Transilvaniei, Il, p. 45. In ziua de treia a AdunArii de la Blaj s-a primit
1. Raţiu ca pe Cimpia Libertăţii sal se ridice un monument pentru a etemlza aceste
glorioase zile (Păcăţlan, op. cit, 1, p. 333). Mai ttrzlu, la 24 decembrie 1849, Şaguna cerea guver
natorul u i TransUvanlei, Wohlgemuth, să permiti!. ridicarea u nul monument Ia Clmpenl pentru a
eternb;a ridicarea romAnilor In ap ărarea monarhiei, lntruclt, spunea el, monumentele "care nu
sint olmiclte de apă şi nu pot cidea nici pradă focului, prin ce ele continuu rlmln In memoria
poporului, lndernnl ndu-1 sA pilşească pe urmele strămoşilor sAI, care au fiptult fapte at1t de
măreţe• (lbidem, p. 639). Woblgemuth �Ji-a dat In principiu acordul, dar monumentul nu a mal
fost ri dicat .
tu

propunerea lui

m Anul 1U8, I, p. 500, 616, 626, 672 ; I l, p. 6, 208, 287 etc.
113 Ib idem, I, p. 672.
P4 ,.Sunase ceasul ca şi Român ia să deschlzl loc ln istoria lumll spre a se ImbrAca larilşl
cu s ecoli i anUcl8, spune, de exemplu, un profesor dtn Piteşti la o Intrunire ţinută aicl la sflrşltul
lui Iunie 1848 (Jbid�m . Il, p. 208).
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In acelaşi timp, apelul Ia trecut tn timpul revoluţiei romAne de Ia 1 848 co ns titui !' an
exemplu pe care ne permi tem să-I conslderiim ca fiind deosehlt de revelator pentru acţiunea
soclaJI a istoriografiei. El poate fi şi o sugestie pentru ex tinderea cercetărilor In această direcţie .
PreocupaţU si precizeze ponderP.a diferitelor domenii Ia dezvoltarea societăţii umane, Istoricii
neglijează adeseori să realizeze aportu l propriului domeniu, poate şi dintr-o f i reas că pudoare.
fnţeleasă In sensul el cel mal larg, Istoriografia a avut Insi o importantă contribuţie tn evoluţia
socletlţU, contrlbuţle pe care mal mult o fntulm derlt o cunoaştem. Cercetarea e i apare nrresarii
nu numai pentru Intregirea tabloului Istoriei, el şi pentru sublinlerea Intr-o manieră m al preg
nantA a caracterului de permanenti nreeaftate a apelului la trecut. FArA lndolalil, o asemenea
cercetare presupune lnvlngerea unor Importante dfffcultlţl, attt sub raportul documentaţiei,
cit şi sub acela a1 InterpretArii, neputind fi decit rezultatul unul Indelung şi colectiv efort. EI
nu este, prin aceasta, mal puţin de dorit, pentru a se putea ajunge la Intocmirea unei Iucriiri

de nal llri să pună In lumina sa exactă statutnl soclal al disciplinei noastre In evoluţia el
soclalli a Istoriografiei .

L'ARGUMENT

:

istoria

H I STOR I QU E DANS LA R EVOLUT ION ROUMAINE DE 1848
R�su m �

Dans l'arsenal politlco-id�ologlque de la r�volutlon roumalne dt> 1 848, l ' argument his
t oriq ue occupe une place de premier ordre. Le fait en a plusleu rs expllcatlons. Dans une hi stoire
mouvement�e comme Ia nOtre, le retour au pass� a conctJtu� toujours une necessi te, tant pour
tonlfier Ies esprits, que pour demontrer Ia l�gltlmlt� des drolts des Roumalns. II est parliculie
rement salslssant li. I 'epoqu r de Ia g�,n�ratlon qul a prepar� et a accompll la revolutlon de 1848 ;
l'hlstoire devlent alors "la premier livrc de la nallon". Ensultr, comme on considerait Ies de
cennfes anterle urs li. Ia revolution comme une periode de decadence, c'Hait tout naturel d!' l u i
opposer Ies pages glorll'uses d u pass� n ation al , surtout celles d u Moyen Age. Enfln, parmi 1!- s
r�volutlonnalres, o n ren contrc l a majorlte des Iettr�s d e l'epoque q u i avalent des preoccupations
L'argument hlstorlque a eU cmploy e pour catalyser la Iutte revolutionairc et, dans lr
m�me t emp s , pour Habllr une llolsons entre les deslderats de 1848 et les traditions. L'argumenl
hlstorlque est present aussl dans presque tous les documents de 1 848. Il est toujours employe

hlstoriograpblques.

dans Ia bataille dlplomallque engagee li. ce moment-Il!., comme d'allleurs dans la perlode qui a
sulvl la revolutlon, tant par ceux qul sont restes dans les pays roumalns. que par les l!migres.
En dernl�re lnstanre, !'argument hlstorlque a ete employe pour preparer un avenir semblable
au pass� glorlcux.
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" OTELUL" S ANT PET.tRSBURG DIN I A ŞJ l
GH. S I B ECHI

Cine poposea in Iaşii din deceniile al patrulea şi al cincilea din secolul trecut, avea de ales,
In multitudinea de hanuri şi hoteluri existente in capitala Moldovei, In funcţie de posibilităţile
pecuniare de care dispunea2• M lrele neaj uns al acestor stabillmente, după cum remarca drastic
dr. Ignatic Welnbcrg dar şi alţi călli torl, era lipsa lor de confort, dotarea lor deosebit de austerli
In "odăile lor sărăcăcion.se " existind deseori "drept Intreaga m J b ilă, citeva scaune o m nă şi un
pat de scinduri" 3 • Superior acestora, accesibil doar celor din inalta societate, fiind apreciat
drept "tractirul de frunte' şi bu curlndu-se de reputaţie atit In Moldova cit şi In străinlitate
era, fără lndoială, otelul Sant Pe tersburg. Nu tntlmplător In acest local a fost aprinsi!., la 27 mar 
tic 18 l8 flacăra revoluţiei In Moldova, prin adunarea ce s-a ţinut alei, sub preşedinţia rcnumi tu 
lui patriot şi opo zant al regimului l ui Mihail Sturdza, Grlgorc Cuza. Aceasta a făcut ca numele
otelului, celebru după cum vom vedea la vremea lui, să intre In Istorie. D ovadă, plnă in prezent,
din cite cunoaştem, mai mulţi cercetători I-au consacrat citeva pagini Intre care menţionăm
1 tn măsura In care ne vor permite sursele inform:�.ţion:1le vo"Il prezenta, In n u merele
v iitoare citeva din edifclile din Iaşll care s-au dus.

1 D intre aces tea menţlouăm : Hanul turcesc, proprietate a Trei Ierarhilor, situat p e
Uliţa Mare, la nr. 138 (cf. Li,tele caselor şi a dughenelor capi!a/iei supuse la 11remelnic• dars a
sam.elor pentru lmllundtăţirea uliţelor capUiilliei, legiuite de Divanul Ob1tesc şi in cu 11iinţate de Prea
fnălţatul domn, Iaşll, Institutul Albine!, 1853, p. 13 ; n ioan Neculee•, fasc. 9, p arte a Il-a 1 933,
P· 301)) ; Hanul lui Vanghell situat I n Foredeul turcesc l a nr. 29 (Listele caselor . . . , p. 1 3 ; " Ioan
Neculce", nr. cit., p. 300). Hanul lui Ghlmlcl Caramlău din str. Lozonschl nr. 31 (ibillem). O telul
lui Dle Armanu, aflat pe Baston la nr. 57 (Listele caselor . . . p . 14. ; .. Ioian Neculce", nr. cit., p .,
300) ; O tel ul PărUtel ce se găsea pe U liţa Mare, la nr. 3 1 1 (L istele caselor. . . , p. 17 ; "Ioan Neculce •
nr. cit., p. 301) ; Hannt lul Mlstr. de pe uliţa Podu V � �hl (lilslele cr.uelor. . . , p. 19) ; Otelul Pe ţre a
Bacalu de pe Uliţa Mare (Listele caselor . . . , p. 2 1 ; .. Ioan Neclllce•, nr. cit., p. 301 ) ; Hanul c6'•
mlmlut GheQrghle Corot afla t pe uliţa Sf. Spftldon. la nr. 18() (tisW� erml'1r. . . , p. 33) ; Han u l
cu dughenlle răposat11lul că mlna r Costea P;�llenl, din Uliţ!l :-vtare nr. 83 (lbliem, p . 31J) ; Ha&n 1

vei căl'ttallulul Ioan O i :nltrlu din uliţa C lnre'it�gl:)l nt. 1 6 1 (1/Ji:htrl, cap. du;Jfl�ni, p. 5 ) .

a D r . Ig. Weinberg. Iaşii in v ara anului 1 8 J O d e G 3. . 8 Jg:ian - D lllcă In "C:invorbir 1
literare ", an. 58, sept. 1925. p. S U. D �spra h:ttt11l Plrlltel aflat In tS H tn PJ.cur.trl, K()tzeb 11 e
observa că era form.tt di n "odlHc a��le1 nrlt ·! , cir! av ! u u i a�r d � tn;:ti >Hr�. C(l gr 1tille c ele
gl'oase de fier la fere; tr�· c Willl!l rn de K Jtt�����. L l� �1r V i Jr!i;li, I V r U.'I din vi :t(:i :11 Jlfo uei
(1851) I a,! , F. l. V i l ţ 1 ft , n \ Hl > � l . t92 l, p. 2JJ). B Jllllttn nnJ. prin 1 3 1 7 tob de;;r! art
ot e l " ce s e chlam::l. a li.ll Btn:l!t .. el era "d�itlll de tn J :l � ;t şl lrt : :i n J l " (D. 8 Jfln tltie1nll, Cătcl
torii tn Mo/dOI1Q, r. 1., r.a., P · 19).

• Mlllall Kogălniceanu, Fiziologia prorJincialului ln la�i, In Opere, I, Sd. Acad. R. S.R . ;
1914, p. 73.

Bucureşti,
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pe Theodor Răşranu5, profesorul cerniuţean E uge n 1. P6unel8 şi mai recent, Gh. Fngu rcanu ? .
J n trn cit unelr din scrierile me n ţi on ate n efiind la lndrmlna cit itorului , ne-am propus c:1, par
cu rglnd rPprttle blblio,qraflce utlUzate de au tori i citaţi şi adAugind alte ştiri ce ne-au fost acct
siblle, să prezentăm ci teva mărturii despre renumitul hotel cit şi proprietarul sAu.
D enumirea hotelului e ra de "Sant Petersburg� adicA aceea a capitalei Imperiului ţ ar ist ,
1n n n ele scrieri fllnd men ţionat InsA şi Peters bu rg sau Regensburg (dupA numele p roprie tarulu i) .
De ce s-a ad op t at aceastA denumire '1 Ax fi douA Ipoteze. Mal lntU pentru că, de vreme ce, pentru
emis arii t u rci (reprezentanţU put eri i suzerane) veniţi la 1�1 exi st a Hanul turcesc (aflat pe ac
tu ala str. ştefan cel Mare unde e st atui a lui Gh. As.acbl), trebuia să existe un loc de găzduire
şi pentru emisarii ţarlştl (reprezentanţii puterU protectoare) Indeosebi, cit şi al corp ului diplo
matle . Iar d•mumlrea cea mal e xpresivA o constitui a tocmai capitala Imperiului In plinA ascen
siune. �al puţin probabilA pare o a doua IpotezA : proprietarul, care a trA it I'A.Ill mnlţl ani tn
Rusie ţ arlst A, av !n d a mintiri de neuitat din oraşul de pe Neva, a ţinut ca firma localului silu
sA-I evo ce acele momente. I n dlterent Insi de motivele ce I-au Inspirat pe proprietar In alegerea
numelui localului său , cert e dl faima ace stui a a trecut graniţele de atunci ale Moldovei, graţie ·
unor cilAtorit străi n i ce-au poposit la Iaşi şi care, ul terior, lncredlnţlnd tiparului lmpresUle
lor au f 11 cu t o v eri tabilA re clamă In străinătate stablllmentulul Ieşean. Intre aceştia trebuie
menţionat diplomatul prusac Car! Otto 1- u dw ing von Axnlm ce a trecut prin l�l ln anul 1836'.
Elogiin d spi rit u l pragm ati c a l propri etarul ui von Axnlm Il considera ca ..unicul care să fi aşezat
la laşi un hotel destu l de suportabil, ce n u existA p!n A atunci • . Dacă despre hotelul propriu-zis
von Arnlm n-a lăsat detalll, a rAmas In schimb I mpresionat de vertîabllul talent oratorle al
proprietarului, talent care, fArA In doi al A , juca un rol Imp ortant In atragere a clienţilor din lumn
cea mal selectii a vrfmll. Diplomatul căruia prin natura profesiei sale Il erau cunoscute toate
dantdl!.rlile verbale din arsen alu l Jngvlstic al vremii nota, despre aflnnaţllle propri etarul ui :
..Aş fi vn1t să fi fost 1n stare si not�z toate clte le spunea, citcl o astfel de Plegere de fraze nu mi
s-a m al t n tlmplat sA aud dec!t foarte rar sau chiar niciodatA•. Din nefericire, Arnim, grăbi t corn
singur recunoştea n-a concretizat nici măcar plan urile de ,.Infrumusetare a oraşului� l aşi p e
care le nutru şi 1 le- a lmp1lrtăşit, In li m baju l lui pitoresc proprlet�rul boteluJui�.
M ult m al gt>neros In detalii s-a dovedit, un an mal tirziu Anatol de D emldov care, dp asl'
menea, a fost găzduit la hot elu l St. Petersburg m al mult timp, proprietarul stabilimentului
Incasind pentru aceasta suma de 980 lei, eUberatA din p orun ca Departamentului nr. 13 834
))entru care a dat chltanţa necesară j ustificării banilor respectlv11o. Emisarul ţarist s - a aritat
I mpresionat de dim ensi unil e localului, de eleganţ a şi somptuozltatea personalului de deRervirr,
de am bian t a plil.cntă a lncăperllor realizatA prin zugrăveli ln cărcatc dar a rămas dezolat faţă
de conrortul redus =fl si mp l i ta te a moblllerulul. El scria : .,H o telu l tn cnre am fost giizduiţi era
clă dit cu o m ăre ţie mult mal mare deci t trebuitoare pentru menirea sa. Afarll de m ărim ea şi
faimoasa aşezare a saloanelor şi, de aseme n e a , afară de picturile care lmpodobesc din belşu (.l
apart am ent ele , nu se mai găsea aleea din cee a ce poate stinge oboseala şi zăpăceala produs!' de
0 cale lungA. Aceste camere frumoase nu ne dădeau alt culcuş d eci t u n bili ard rare , n u izbuti
si primească decit patru din tre noi. Restul trebulr11 sA se mulţumească cu citeva saltele um
plute cu nlt ele paie. De altfe l, ni m ic altceva, ori ce ar fi, nu lncărca luxul acestei gă:r.duirl cu totul
spartan e . L a vederea uniformelor fntm o asc ale numerosulul personal din salon, crezi că al
de-a face cu un palat şi nu bilnu ieşt i nicidecum că oas p eţ ii acestei frumoase clădiri oftează za
darnic dupll lucntrlle pe care c.ălăt oru l cel mal sArac le găseşte tn cel mal prost han de ţară. Cu
5 Theodor Răşcanu, Nepotriviri şi n edumeriri in ..Din trecutul nostru�, an. Y Il, lan apr., 1939, P• 49 - 50.
• Eu gen 1 . P ăun el , Otelul St. Petersburg din laşi (note bibliografice) In .,Din trecutul
nostru", an V II , rn al - iu U e, 1939, p. 38 - 42.
7 Gb . Ungu reanu, Acum 1 2 0 de ani la Otelul »Petersburg" din Iaşi In ,.Magazin Istoric•
an. I I, nr. 4 (53). apr. 1968, p. 5 3 - 55.
· 8 C.O . L. von Arnirn, F/iichlige Bemerkungen eines Fliichtig - Reisenden. Heraus gegeben
van C.O.L . Arn l m . Vermehrte Ausgabe Berlin 1 8 38, in der Nicolai'schen Buchhandlung, Ileft
III, Au(enthalt zu Kon�(anlinopol Reise iiber dO$ Schwarze meer nach der Moldau, Au(enthalt
d0$elbst, tra d . rom. de Eugen I, Păunel, Trecerea prin Moldova şi Bucovina a diplomatului pru
sian c.o. L . uon Arnim, acum o sutd de ani in ,.Codrul Cosminului �, an. X, 1936- 1939, Cer n A uţl , 1940, p. 39 1 - 4 12.
e Ibidem , p. 4 0 6 .
to Analele P arlamentare ale Rbmânlef, tom . VIII, partea a I l-a Bucureşti, 18.97., p .
·

5112- 593 .
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toate acl'stl'n prlmlri'im In locuinţa noastrA . . . pl'rsoane cu c<'le mal Inalte ocupaţii şi rangurl
din Ia5l printre care şi ministrul de Interne Suţu11.
O altA mArturie străi nă despre otelul ieşean au lAsat, in 1839 misionarii scotfenl An drew
A. Bon,;r şi Robert 1\lc. Cht'yne care, vizitind mal multe oraşe moldovene, la laşi, au fost cazaţi
graţie intervenţiei consulului englez Gardner, la hotelul St. Petersburg. Oaspeţii britanici I-au
considerat ca "un stabiliment mare" al cărui proprietar era un evreu ce trecuse la credinţ a or
todoxă12 .
In vara anului 1840 doctorul IRnatle Wcinberg, sosit cu treburi la laşi, a descins tot Ia
holclul Peters bu rg Intrucit, spunea el, citise lucrarea lui Arnim şi a dorit să cunoască nemijlocit
originalul hotelier şi localul său. Dl n lnsemnărHc sale se con lurcază profilul hotelierului. "Este
un individ cum rar se găseşte. In Moldova şi Muntenia el şi-a clştigat un fel de celebritate şi c u
Areu s-ar găsi un călător care să n-aibă de povestit vreo anecdotă despre el sau de spus vreo
ciudată frazA de-a lui ; ce să mal zici de locuitorii Iaşllor care, mic şi mare, li cunosc in toată
trivialitat<'a sa clasică" 13, Se numea Conrad Regenslmrg (in diferite documente Hcgcnsburger ,
Reizcnberg, Relchcnberg, Reghenzburg) s-a născut In Bamberg In anul 1779u fiind rudă cu
Hirsch - I Iy azlnt a lui Hl'in e . In timpul campanil'i lui Napo leon In Rusia ţaristă a fost lnrolat ,
Intr- o unil all' d e bav arez!, lntl m plărllc d l n război stind l a baza plcantclor şi savuroaselor sale
povestiri. înapoiat Ia Bambcrg, n-a zăbovit prea mult In localilatea natală şi, după lnchcicn·a
păcii, afacerile I-au dus I arăşi pe meleagurile rusl'şti. Ncinreglslrlnd acolo succesul scontat in
afaceri, s-a Instalat In Iaşi, prin 1824 unde "Intretine pînă acum un hotel In stare bună". Una
di n marile sale slăbiciuni o constituia discutarea problemelor politice dar, neavind competenta
n e cesară, opiniile st�le erau ru totul deplasate Incit la "o trivialitate mai comldl nu se poate aju n 
ge" . Aceasta fi't cc a ca, h o t elul să indeplinească şi o a doua funcţll', de loc prl'ferat al corpulu i
diplomat l e . al personalităţilor politice, de tntllnire spre a dezbate probleme de politică Intern ă
şi extl'rnă. Adunările din martie 1848 erau aşadar, continuarea unei practici ce devenise tra
diţie la rl'numitul hotl'l Ieşean . lntrl' altell' , Regensbnrg, obişnuia să prl'zinte cu emfază strA 
inilor, b!n efaccrlle făcute i cşrni l or : "tir le-am făcut, casi no ll'-am făcut, b11iuri le-am făcut" .
Gim·rcil' său erJ In rlllapi cordiale atît cu Mihail Sturdza, cit şi cu nltc Inalte oficial i l ă \ i moldovene
l'l'l·n ce il dl'tcnn i n a pc Regcnsburg să afirm e că "vodă nu poatt• trăi fără el şi cu m i niş trii una
<·�t("' 15. Â\"l'a profc�ia dl' dl'nlist care il făcea u n om atll de rrspcct al>il16. Prin 1852 se părea că
11 Anatole de D"emidoJf , Voyage dans la Jluss ie m eridionale et la Crimee par la Hongrie,
Valachie et la MOldavie. Executee en 18 3 7 par. . . D�die el S.Jif, Nicolas 1 er, Emper, ur de To uter
les Russies , 4 voi . , Paris, Ernest Bourdln et Cle , Ed. 1840- 1842 ; In rom . O cdlătorie in Princi.
paiele Române din O C(1/ător ie tn Rusia de Miazăzi şi Crimeia prin Ungaria, Vralacli1 a şi Moldova,
trad . de V. Ghibaldan, Bucureşti, Ed. Llbr. Alcalay & C o . , t . a . , p. 8 6 - 87 ; 8 9 ; M. K o gă lni cean u ,
op. cit . , p . 7 3 - 74 .
1 2 An dr ew A. Bon ar, Robert Mc. Cbeyne, Narrative o f a Mission o ( i n Qlliry to the Jews
(rom tlle Cf1urch q( Scotland ln 18'39, Edhi b urgh, William Wrhyte e t CO·., 184 3 prezentată In ram.
de Al.· Latk:datu, Doi ml-sionari scoţieni ln Ţările Rom·4ne acum o sutiJ de ani In "Analele A cade·
miel HomAne, MemorUle Secţiunii Istorice seria II I-a, tom. XV; 1 934 , p. 18.7. In re alitat e era
la

prot es tant Cf. Arh. St. laŞ!, Col. de stare clvill, mltrlca bls. Protestante, voi . II, f. 39 v- 40.
1 8 Dr. Ig. Weinberg, op . cit., p . 6 44 .

u Arh. St. Iaşi, col. cit. , f. 39" v - 40.
1 1 Dr. I
g. Weinberg, op. cit., p . 64 4 - 6 4 6 ; Arh. Şt . Iaşi, Tr. 1116, op. 1488, nr. 1293,
r. 45, 47, p as sim . Aici menţiunea el s- a nAscu t l a Bemberg In Austria .
11 Gine rele situ se numea Iosef Loeffl'er, clisătorlt cu Doro tela nAscu'tă Regbenzburg
( c C . Arh . S t . laşi, fond Eforia municipală Ia"t , ds. 59/18511) . A studiat la Pe sta, la no i venind
l n }ur ui anului 1829 (ct. Dr. V. Gomolu , A daos la uotum ril 1 (completare şi recti(icare de date)

din Repertoriul medicilor, farmCJ,ciştilor, ueterinarll6r din tinlllutile rom4neşti (lnairlte de anul
1810)� Bucllreştl, Tipografia Cultura, Clmplneanu 15 , 194 1 , p . 98)· In anul 1 83 1 anunţa pu
blicul CI' lucrilri dentare poate efectua după ştiinţele ce s-au agonlslt·prln ţări strelne ("Albina
romAnească, an. 1 I I , 1 831', p . 64� şi că dispune de "fellonte esenţU şi pulbere" uttUzate la p ă s
trarea danturil şi vindecarea durerilol' (ibidem, p. 164 ;) . In anul 1834 ( cf . Paul Pruteanu, con
tribuţie la istoricii/ s"jlitalelor din MoldOua, Ed· Medicală, Bucureşti, 1957, p . 13), sau 183.5 a
foSt num it dentlst al ciraşulu l laşi cu o leafă anuală de 300 lei� Prin 1838 se găsea la Braşov dar
anunţa pubtlc� l că se va reintoarce In Moldova (c.f. Dr. V. Gromoi u, op. cit., it• 98). Intr- adevăr,
ln anul 1842, numele sAu apare printre "dantlştU" cu drept de practică In Moldova ("Urlcarul•,
vot. X IX, p. 44 1)· t.n anul 185S tşl exercita profesia In Roman In casele serd arul ul An dronacb e
(D r . V. Gromolu, op. cit., p. 98).
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Regensbur g era tn viaţă, figurind Intr-o Ustă ca propriet ar al une! clase de clasa )17 • Originalul
ho te li er insă a t re c u t la cele ve�nice la 11 aprilie 1851, In vlrstă de 72 de ani, fiind Inmormintat
la 13 aprilie la cimitirul b i serlcU protestante 18• Soţ i a sa se numea Barbare şi se născuse in anu l
1 7 96 1a E aiernu. Sotie fidelă, şi-a urmat soţul in "30 guv ern amente ruseşti". Era o bun ă cofetară,
fiind in măsură sii. prepa re ,.30 de feluri de prăj i turi". Virtuţ ile ei Il determinau pe soţ s -o apre 
ciez e d re p t "o fem eie mondială" �o. W einb erg l-a găs it pe hotelier tn 184 0 In doliu. într-adevăr,
do a m n a E arbore se stin s es e din vială la 12 iunie 1 840, fiind i n m o rmlnt ată la 14 Iunie la ciml ·

tirul biseri cii

proteslante2 1 •

1n anul 1848 Iohan FerdJnend N eigebaur a rămas neplăcut Impresionat de �t �rea In
care se găsra hotelul avind preţuri m ari, lipsă de cu răţ en i e şi o bu cătă rie rea fiind, preft•rabil

hot elu l de Jtalia2 2.

Est e un adevăr un anim ac cept at că, renumita adunare din 27 marti&o.. , 1 84!l s-a ţ inut
la hot elul Sant Pctrrsburg, fapt susţin u t de contemporani23• M anolach e Drăghici2" .scria că
Inaint e de a cl"a st a "trei Se anţe " s-au ţim1t in h o tel ,.după ce droşcari! şi dl riit o rli de ap ă , "sacagil
lăsa trtlsurill" fn llli"ţ ă şi �11 suia In salonul con cordie!, ca să facă parte In adunarea n aţion ală "
ş i să dea vot uri , :tpl au d in d pe oratori i boieri". Tot D răghlcl, participant cu siguran ţ ă l:t un a
di n adun ări relata că oratorii "1n lipsă , de tribună se suiau pe o masă In mijlocul odăii şi spunea
cuvinte enlusiastlce n orod ului" Z5•

S-au mai ex prim at opin ii despre locul un de s-a aflat hotelul Sant Petersburg, opini i
merită a fi a m i n ti te . Ion Ghica Intr-o călătorie făcută la Iaşi Inainte de 1848 consl'mn a :
"mă coboram Ia hot elul de Petersburg, In casele lui bei zadea Petracbe'"Mavrogheni din uliţ ă " 26 •
Mai a p oi R adu Rosetti considera că, numindu-se ulterior hotel Binder, Petersburgul s-a aflat
pe strada Lăpuşneanu27• Theodor Răşcanu ajun gea, in urma inv estigaţ iilor făcute că, hotelul
se găsea pe str. Lozonskl "unde se află azi Seminarul Venlamin Costachi" 28• N. A. Bogdan şi
apoi Eugen I. Pă unel considerau că hotel u l in cauză se găsea "In casele Lapedat, pe strada Goli a,
llngă mănăstirea G oli a " 28• In fine Gh. Ghibăn es cu şi nu demult Gh. Ungureanu opin au că
ot elul s-a aflat In apropierea de palat u l domnitorului dar că, Regensburg n eav ind cu mpărat
un I m obil In I aşi, inchiria diverse case pentru a le destina ca het� fi e pe uJlta. Zi s, in easele
l ogorătului Gr�gore Ghlca, Ia P etrea Bacalu sau Ia Blnd er 30. Evident, interl'sează unde se găsl'a
ce

11 A
nal ele Parlamentare ale României� tom . XV II, partea I I ·a, Bu cureşti, Imprimeria
Statului, 1 915. p. 201 .
18 Arb. St . 1�1, Colecţia de stare clvUi , mltrica bls . Protestante, voi. I I , act, nr. 671 ,
f. 39 V - 40.

Ibidem , f. 21 v - 22 .
I g . Welnberg, op. cit., p. 64 5 .
21 Arb. st. I�ql, col. cit. , act. nr. 3 16 , f. 21 v. - 22 .
Z2 I . F . Nelgebaur, Beschreibung der Moldau und Wallachei, 1, Bresl au , 1854, V e rlag
11

20

Dr .

Kern, p. 305 .
Ellas Regnault, Istol'ie polit icii şi socială a Principatelor Dunăr en e, tradusă de Ioan
Făfu, Iaşi, Tipografia B uclumul ul român, 1856·, p. 4:Z7 ; "Urlcarul", voi. X, Iaşi, Tlpo-li to grafia
Buclumului romAn, 1 888, p . 5, 18 ; G. Sion, SurJenire contimpurane, Bucureşti, Tipografia A ca·,
demiel R om â ne , 1 8 8 8 , p, 175 ; K. Marx, lnsemnlfri despre romani, E ditura Academiei R.P.R .
Bucureşti, 1 964, p. 150, etc.
u D e spre Dră ghlci vezi N. Iorga, Manolache Drăghici în "Arhiva" 1, 1889- 90, p. 682 698 ; Gh. Ungurean u , N. Iorg a, şcolar la L iceul National din Iaşi, In ,,Anuarul Liceului Na ţional
pe ani1 1 942 - 1943, Iaşi , 1943 ; Aurel Golimas, Testamentu l inedit al vornicesei Maria Drăghici,
nliscullf Nacu, mama posteln icului Manolache Drăghici, Noui dat e despre Drăghiceşti in ,.Revista
Istorică Română " , an . XVI, 1 946, p. 369- 372 .
.
2 5 M anol ach e Dr4glrlcl, Istoriea Moldovei pe tim p de 5 0 0 de an i , pănli tn zilele noastre,
laşi!, Tipo grafia In stitutului Alblnel, torn . Il, 1857 , p. 208.
2 6 Ion Ghlca , O călăto ri e de la Bucure�ti la Iaşi înai n te de 1848 In Scrisori către V. Alecsan·
dri, Ed. Minerva, Bucu reşt i> t976, p . 1 4 3 .
2 1 R. Rosetti, Amintiri din copiliirie, 1, Oe·am a112it de l a altii, 1922, p. 142 .
2 8 The odor Răşcanu, op. cit., p . 50.
2 1 N . A. Bo gdan , Oraşul Iaşi, ed . I I , Iaşi, 1913� 1915, p . 426 ; Eu gen I. Păunel, op. cit.,
P· 39.
ao Gh - Ghlb!lnescu, Surete şi f:rJoade, voi· VII, Iaşi, Tipografia Dacia şl D. IUescu, 1912,
P· CCL X I ; Gh. Ungureanu, Acum o sută de ani . . . , p. 54.
von Urban
za
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hotelul fn anul 1848. L ogic, era o lmpn1denţii Inadmisibil ă şi o sfidare fă� işll să se ţln!i aclp nărl
orientate Impotriva domnltonJlui chiar la clţlva ZE'd d e metri de curtea sa. In care se jtăs�au ,
gata să intervină la semnalul său, credincioşii arniiuţl din "garda pretorianii" a lui Stnrdza. Ar
lnst>mn a cii ultima localizare propusă sA nu reziste nici la cel' 11\ al sumară analiză. ŞI totuşi,
paradoxnl, hotelul in care s-a ţinut adunarea la 27 martie 1848 s-a aflat llngli curtea domneascA.
Astfel , postelnlcul Drăghlcl localiza hotelul "ln coastele curţU domneştl" .s 1• In m anifestul "Moldova
către fHI sAI" din anul 1848 se · arAta cii adunările se ţineau "la tractirul de Petersburjl. peste
drum de cllzărmi, de tunuri şi de oastea lui" (Mihail Sturdza n . n.)82• In contractul de In chiriere
prin care Regensburg lua localul de la Strul Heim Daniel se specifica locul acestuia : ,.rasE' le ce
le are In acl'astă capitalle, In poarta palatului judecătoresc" 83• Aşadar imobilul In rauzll se
giisea pe Uliţa Mare (azi str. Ştefan cel Mare) peste drum de curtea domnească (azi P alatu l
culturii). Locul precis unde se gilsea hotelul I-a arătat In 1 913 Dumitn1 Moruzl : "La stinga
noastră se deschide o nllţă dreaptă cam ca obada carului şi de aceeaşi lărgime cu Uliţa Mare.
I se zicea uliţa Podului Roş, unde trecea pe podul de peste Bahlul şi nu se oprea la rohatca So
colel. Colţ cu Podul Roş şi Uliţa Mare era şi pe atunci aceeaşi hardughie de coloane verzuie,
aşezată pe trei trepte ca un tron lmpiirătesc, (clădirea In care funcţiona hotelul In 1848 - n.n.).
SC' zicea că ar fi a lui Michel Daniel dar n u sint sigur" 34•
Evreul Strul Helm Daniel era unul dintre negustorii cei mai bogaţi din Iaşi ce !şi putuse
permitl' luxul de a Imprumuta chiar lu i Mihail Sturdza 6 000 de galbeni35 şi dispunea de mal
multe case şi dughene In capltală88• Acesta, In anul 1847 a cumpărat de la vornicul Vasile Ghica
casele respectivi' ce se aflau pe Uliţa mare37• La rindul său Vasile Ghica le moştenise de la tatăl
său - Grigore Ghlca 38 şi erau estlm ate la imensa sumă de un milion de lei3•. La d:�ta de 21
aprilie 1848 Regensburg a Inchiriat rindul de sus al caselor respective pentru hotel pe termen
de 3 ani cu suma de 300 galbeni In primul an şi 350 In următorii doi ani40• Ca urmare lnsă a in
vazie! trupelor otomane şi ţariste sub pretextul asigurării ordinii şi liniştii In ţară, autorităţile
au dispus ca , dln septembrie 1849 hotelul să fie utilizat pentru cazarea militarilor turci41•
D espre viaţa la hotel au lAsat lnst'mni!ri interesante Negruzzi şi Indeosebi Kogălniceanu.
Acesta din urmă observa prin 1844 că unii harabagli E'rau In lnţelcgere cu Regensburg sp: •·
a-1 aduce la otel cllătorll sosiţi 1n Iaşi. Acolo erau lntlmplnaţl cu o distinsă politeţe de către
lachei. Apoi, pretiosul oaspete era dus Intr-un apartament frumos decorat şi mobilat mult mai
bine decit era la sediul ispravnicului de ţinut. Masa se putea servi in cameră sau In sufragerie'2•
Curios, pasagerul mergea In sufragerie unde ochll-i erau orbiţl de noile frumuseţi : pereţi zugră
v iţi, feţe de mese, lămpi, farfurii fine incit un provincial putea avea impresia că se găsea "tn
palaturlle din Halima". Societatea era maJ mult decit distinsă : lorzi, contese poloneze etc.
Meniurile din cele maJ alese : biftecuri, anghenahturi, budinci, blamajE', sardele. Se bea şam
panie şi vinuri alese. Negruzzi spunea că Regensburg se lăuda cu vinurile de Tokay şi Rin aduse
din viile lui Mettemich dar care, erau de fapt Odobeşti sau Cotnari' 8• După cină clientul se
odihnea pe canapeaua de adamască.
Toate acestea, ca şi astăzi dealtfel tn hotelurile de lux, avE'au un preţ mal mult decît p i
perat : 179 lei fără bacşiş, evident pentru o zi. In cazul in care călătorul, afE'ctat la pungă. pro 31 Manolachl Drăghlcl, op. cit . , P· 208. La p . 2 0 9 utllizeazii noţi u nE'a de "tractirul Pcterburschl".
32 Arh . St . Iaşi, col. Foi volante, nr. 61.
88 " Buletin f oae oficlalll", a n . X IV, nr. 64 , d i n 12 au g . 184 8, p. 259, col. 2, nr. 17.
34 Dumitru Moruzi, Cbrtea domnească din Iaşi, Ulita m are şi PodUl Derdeln ,,Drum drept•,
an. I . , nr. 4, 1913, p. 234.
35 Andrew A. Bonar, Robert Mc. Cheyne, op. cit., 1n rom. Al. Lapedatu , EDreii tn fărilt
n oastre acum o sută de ani după relatia a doi m isiOn.ari scotien i in "Analele Academiei Române,
Mem. Secţ. Ist., S. I I I, t om . XV, mem. 8, p. 209.
38 L istele Caselor. . . , p. 1 4 , 3 6 , 1 25 etc.
3 7 Documente privitoare la anul revolutionar 1 8 48 fn MoldoDa, D . G .A. S. din R.P.R.,
Bucure şti, 1960, nr. 439, p. 406 ; Gh. Ungureanu, op. cit. , p . 55.
38 Ibidem .
39 Documente privttoare la anul rtDolutionar 1848 . . . nr. 439, p. 407.
40 Ibidem, nr. 2 14, p. 207-208 ; "Buletin, foaie oficială", an. 14, nr . 64, din 12 augu&t
1848, p. 259, col. 2, nr. 1 7 .
4 1 Documente pri11itoare l a anul reDolutionar 1848. . . , p. 406-408.
·
42 M . Kogălnltleanu, op. cit . , p. 73- 74.
4a C. Negru:tz!, T'oderică tn Păcatele tinereteJor, Ed. Minerva, BucQl'ettJ, 11177, p . 63.
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pillt c cele silu cel gras" căru ia ,.t rebuia să-I dai ziua fără Impotri
codrii H t"rţei ar t rebui să dai noaptea". După 11ceastă ustur.1toarc lecţ i e cAlă
loru l mai puţin bogat se muta fie la hanul lui Corol fie n lui \'anghell44•
In anul 1853 D a n i el murise, evrefi ll'şenl prt"gi!.tindu-se să alt•agă alt cahal ln locul sAu"
proprie tar al hotelului devenlr�d Costacbl Neculce care l-a m u t at In locuinţa sa dln tTii�a Mare
nr . 2341• I n curin d hotelul cu denumirea Sant P etersburg avea să dispară detlnJtlv din fizionomia
IBŞllln i , altt ca urmare a scA derii brusce şi necesare dupA rAzboiul Crimeli a influenţei ţariste tn
Moldov a cit �� mai apoi prin mutarea capitalei, deci şi a co rpul ui diplomatic la Bucureşti, dupA
cum avt"a să disparA şl h anul turcesc:, de La Trisfelitele. Clădirea tnsă a continuat să e xist e un timp
luncţionlnd In ea hotelul VIctoria iar apoi fiind cu mpărată de S('rnlnarul Venlamin Costache".
A fost dilrlmată ln perioada Interbelică.
Pe locul unde s-a anat In 1848 hotelul Sant Pe tersbu rg In anu l 1973 s-a dezvelit o placA
comem orath•i. pe care este gravat tex tul următor : "Pe a cest loc, unde se ana hotelul Petenburg
s-a deslăşurat In ziua d e 27 martle/8 aprilie 1848 adunarea popu l ară a revoluţlotlarllor �n Mol
dova, care a dat semnalul Inceperii revolutiei burghezo-democratlc(' din 18411 1n ŢArilt' Hotqlne•.
lt"sta apil:rea Regcnsburg ,.cu

vire acee a

ce

1n

L'HOTEL SANT PETEH SBl" R G

R e s u m -4\

N o u s pres ent o n s quelques Hgnes sur le p ropriHalre de l ' HOt c l d' lassy, Sant Petersburg 
l<' j u l f Conrad Regcnsburg - et les temoignages de quelques Hrangers concemant - cet hOtel
(Armin, Deml doff, Bonar, Ncigebaur) et aussl de quelque s ecrlvains roumalns (Negruzzi, Kogăl
niceanu). L 'HOtel pr� sen t e un intcret parllculicr parce que c'est Ici qu'an 27 mars 1848 a en
li eu un c grande reunlon p op ulalre (a peu pes 1 000 personnes) quj_ a s l gnifl e au falt la debut
'
·
de la re"olution bourgeoist' dernocratique dans le s p ay s rou mal n s . '

" M. Kogălniceanu, op. cit., p. 74 .

11

Arh . St. laşi, fond Eloria municipalA Iaşi, dos. 60/185.3.
1 1 L istele caJJ elor. . . , p. 16 ; ., ll)an Neculce•, fasc . 9, partea Il•â, 1933, p. 300.
1 7 Gh. Ghlblneseu, op. cit., p. CCLXI.
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POZIŢIA SOCIAIJŞTILOR IEŞENI FAŢA DE PROBLEMATICA
ECONOMic! A R OMANIEI MODERNE
1. SAIZU

AlAturi de Bucureşti, Iaşii au continuat sil fie In perioada modernA unul din centrele
spirituale de promovare a Ideilor avansate, de dreptate socială, de unitate, de Innoire şi civili
zaţie. Progreslvltatea luptei pentru un atare program avea loc, lnsă, aicl ln:lmprejurArlle In care,
dupA pierderea calltăţU de capitalA a Moldovt·l, oraşul n fost cuprins de un prelung declin social
economic, urmat de o lentă dezvoltare a forţelor de producţie.
Procesul era atit de alarmant Incit, potrivit apreclerllor presei şi a personalltilţilor contem 
porane, oraşul wretrogradează cu paşi urlaşl" 1, că merge "spre o sigură plelre" 1• Vlzitlndu- 1
In 1888, Al. Beldlman a putut conchide cA decadenţa sa 1-n "Intristat" şi "lnspill mlntat• a.
Faptul, combinat cu efectele dAunAtoare ale conv e n ţ iei cu Austro-Ungarl9, a cauzat ca la
cadastrele prefectorale din 1883 şi 1885 sii se Inregi stre ze o puternică scădere a populaţiei. Acti
vitatea economică restrlnsil era vădită şi tn situaţia că In 1885, de plldli, conform declaraţiilor
"fabricanţilor" (afirm aţia trebuie luată In consideraţie cu rezervă. Intrucit era făcntă In lipsă
de registre) numai un număr mediu de 532 de lucră t ori aveau zilnic o ocupaţie�. In pofida deselor
propuneri pentru stimularea vleţll Iaşilor', tn care scop a şi �ăzduit Congresul economic din
1 8841, oraşul nu a putut deveni un centru Industrial, ci a rămas doar unul comerclal1.
Deşi acţiona tntr-un cadru cu o slab ă dezvoltare a producţiei materiale, mişcarea soci alis t ă
din Iaşi ijil-a asumat chiar de la In ceputul existenţei sale, alături de toate forţele progresiste din
ţ ară, misiunea tnaltă de a Impune tn conştllnţa civică şi n aţ i on ală , In raport de chestiunile cardina 
le cu care era confruntată România, p roble m at ica şi m o d al i tat e a de realizare a progresului şi aceasta
pentru conslderentul esenţial eli preluase de la ge ne ra ţi a paşoptlstă obiectivele ei democratice
şi le adaptase programelor proprii al căror purtător şi realizator nu putea fi alta decit clasa
.,

1 "Liberalul", 15 Iulie 1886.

A.D. Xenopol, Memoriu asupra unor îmbunătăţiri economice de realizat tn nordul Rom4niei şi fn special ia Iaşi, laşi, 1891, p . 4 .
a Th. Codrescu, Uricarul, voi. XX, Iaşi, 189:.!, p . 25.
2

S,

' Arhivele statului Iaşi, fond Primăria Iaşi, dosar 94/1886, f.
11.
& E . şi 1 . SBJzu, Ctteva proprtiteri privitoare la dezvoltarea economică a oraşului Iaşi (1 885), ,
t n "Revista arhivelor", an. IV (1961), nr. 2, p. 1 1 1 - 125.
8 A l doilea Congres econom ic tinut la laşi, s . 1 . , 1884, p . 3 - 77 ; C. Botez ş i 1 . Saizu,

Problemele dezvoltării econom ice a Român ieiln dezbaterea Congresului economic de la laşi din

In "Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. 1. Cuza"

1884,

din Iaşi", Istorie, an. XI (1965), p. 135-

144.

'
1 Gb. Platon şi V. Russu, Materiale privind industria oraşului Iaşi fn a doua jumătate
a secolului al XIX-lea şi la fnceputul secolului al XX-lea, tn idem, an. XV (1969), fasc. 2, p . �

177- 215.
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m uncitoares. Atunci cind aCt>ast a din unnil. a apăru t pe sce na istorici - sublinia In atare sen s
D . Hurezeanu - wln sfera relaţ iilor economice şi soc i al e, In viaţa politică, pe planul intereselor
na�ionale ale poporului român, co n ti n u a u să figurez e probleme de mare complexitale"' ·
Asimilarea m arx ismului o 1 mpinsese relativ repede spre an al i za şi cunoaşterea reali tilţl lo r
I n care trebuia 5l'l actioncze10. C. Dobrogeanu-Gherea de clarase tocmai In acest spirit ln .publlcaţla
i �eaml"Re\·ist a sociall! " ci mişcarea socialistă nu putea pomi la dru m fără o privire generalA asupra

sta diului la care a junsese dez,·oltarea societăţii, ştiut fiind că "felul acti vităţii noastre attrnl
de co n di � iill' reale ale ţll.rii noastre şi mal ales de cele economlco-soclale" 1 1 . At i tu d in ea era mot l·
vată Indeosebi de faptul ci procesul de transformare soclalistll nu se pute a aplica "firi a se lua
m seamă imprejurărlle" 12• lată de ce şi pro gramnl ei analiza s i tua ţ ia tăril "din pozltlunea popo
rulu i mu n citor, d i n relaţUle de clase, din cultura noastrA, din temelUie Cl'onomlcc"u. In acela,!
lei , revista ieşean il "\' iltorul social•, Uxlncu·şl cn sarcină centrală sus ţine r{'a n{'l'l'sltăţll industrlall-

:ri\rii , p re coniza expres In arti colul-program eli va Intreprinde acţ i uni p{'nlru-.iJ. face "analiza
o m ănunţ ită a realit!lţll econom ice româneşti : care slnt pro�re sel c l'ap lt ali s mu lu i la ·no i, pinA
unde •e inllnde ast !lzJ ac'Uun ea sa şi ce perspecth;e de viltor are� u . Aceasta, l'a şi p u nerea la

1 n dcmfnA a tnvltAmlntelor şi PXemplelor Sl'oa:se din rrri şcar�a muncttorl'aS<'il In ternaţionali[, e ra
ivă chiar şi numai pentru a sptljbtl proletari atu! romAn In l u pta sa. De aceea,
1 n edi torialul din Ianuarie 1908, ,.\'lltorul s o cial ", exprimind poziţia mişcării socialiste In pro·
blemele fundamentale ale dezvoltării st atului romlln, arA ta că at i t u dinea sa faţă de curentele
protecUonlsm sau l i ber-�chimbism, ca expre sii ale polit i c i i claselor stăplnitoarl', este determinată
o ne cesit a te obi ect

..nu de c on side ra\ ii teoretice şi ab st racte de econom ie teoretică purA, ci de considera ţ ii practice :
in teresl.'lc econ om i ce şi po l iti ce ale cl a se i muncitoare" 16 • Era vorba, cu 'll'lt e cu v i n t !' , dl' pro blem e
din toa lt· domeniile cnre frl!mlnt a\1 atun ci societatea, p re cum şi de chpst iuni rdl'ritoare la viito

ru l po porulu i rom�n : statornl cirea proprl etl!ţil lmlce a intregi i naţiuni asupra t u t u ror instrumen
telor d (' mun că, asupra pămlnt u l ui , a minelor, a fa.bricilor, a transporturilor etc . , In Ideea că
numai aceasta va da · produc ţ iei o dire cţie unitarA, proporţională, armonioasă.

P o ziţia faţA de tematică ne faciliteazl Intelegerea adln eă şi co mplexă a istorlet pat ri ei
In e po c a modernA care se anunţase deosebit de propice marilor aspiraţii şi Impliniri. A ceasta expll·
ci de ce soclallştll au atras de timpuriu atenţia, Intre altele, asupra-f@ptelor ecopomlce şi pro ce
selor care le generează, pun in d pe primul plan latura fundamentală a creaţiei Istorice - activi·
tatea productn· ă - şi pe cel prin care se real i z ează, masele largi, adevăratele făurltoare ale
istorie i, cu viaţa lor duri!, cu arsl'nalul de idei de emancipare socială 18• lnsuficll'nta dezv oltari' a
produ cţiei ma teriale şi, in cons ecinţă , neechivale n ţ a flagrantă a schi m b u r ilor comrrciale, Indeosebi
după int rarea in vigoare a i nro b itoare! c onv enţ ii cu A ustro-t:ngaria, cu lmplieaţ ii dezastruoase
pe plan social-ecOJJOmic, a pus în faţ a socialiştilor u n a din cele mal importante chl'stlunî : sta
bilirea c!lilor de p ro gre s , cu pre cizar ea că prevederile economice să albA I n V l'dl·re crl' a re a unor
u ni t ă ţ i de p roduc ţ ie menite s A servească drept temeli e viltoarci s oc ie tă ţ i .

Meritele socialiştilor in această di rec ţ ie sint eu at it mal m ari , cu cit au av u t a se con rrunta
ideologii retropracle sau semlretro�Mle . So ciallş.tii Ieşeni, intocmai ca intrea!!a miş care pe
plan naţion a l , a to m biltu t v ehement deni�ărl le venite din p arte a adversarilor . .,Respingem. cu
t o ată tiri a - scria In pri m ul număr pu blic aţ ia locală ..Revista socialA·"- caliomnlile acelora care
z1c că socialiştii vor să IntoarcA omenire a căhă starea ei primitivii . . . şi rcspln�em, de asemenea,
vorb ele celor a ce ne num esc utop�tl. V om arăta. . . cA menirea socialismului 11u e de a lntouce
omeDirea lnapal, el, dimpotrivA, de a o I mpinge pe calea progresului pe care trebuie sil meargă
Cll

din Rom.tnia
1 El.

Georgescu ,

..Anale de ��" an. X111 (1167), m. 4, p. 119.

Revendicdri general - democratice tn programele mişctlrii sociali11te

(1§80- 1911), In

1 Damlan Hurezeanu , Mişcarea muncitorea$ctl Ji prolle:tntle (undatnenlalt ale detllotLirli
Romtlniei moderne, ID idern, an. XVII (11J7t), nr. s·, p. 73.
10 M arin B-adea, Mi,carta 60�alfsttl din R•tn.tttf« # rtnalt probleme ale gindirii istorice

mar:tisu la sflrJitul seeolulrll tJl XIX·IM.
1 1 .,Re vist a socială•, an. 1 (1885),

tn f[km, an. XV U (197..1), 111". Si p. 106.
Dl'. 8 - 1, P'·· 401.
11 Iltdun.
u lbid1m .
a Prua muncUGrt!411WiJ ,i teetali.U din RomiJn ia, voi. 11, palltea n, Bueureştl, Edftara
poliUcă, 1 968, p. 4 -5.
1• Doeuln4nh dtR isttlria mt,eirli muMitoreşti din Romania, 1900- 1999. Bucurqtl, Edl·
tura poMicA, l9'7i, p. 709.
1 • Marin Badea, op. cit., p. 1 1 5.
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fatal� 1 7 • Tot atunci, ht

1884 , ţelul lusese tnsoţlt de tnc:rederea c:i .,se apropie vremea (mAcar eli
prea voiesc mulţi sA priceapA) cind lucriiterU, k1 colectivitate cu toţi tovanişll lor, vor lucra
In fabrici şi pe cimp f ii ră stiptn i şi se vor folosi de toatr roadele muncH lor " �8•
Concomitent, m işcarea a t rebuit sil. esto mpez e şi InvingA dlvagaţ il le unor mari Blaviu n l
l dcologice. Schl'ma curentului junimist, dt> pildă, cuprin dea n umeroase precepte spe ci fi ce lndus
t riei. N e gind Insii ,.cu o stnl şnlcle care nu tgolera replica• 1• existenţa la noi a burgheziei &au
re d u ci n d -o Ia p let orn de func ţlonA rl m e , ideologia rt's�ctivl considera indu st ri a , ca şi com erţul,
practic absente. Du pă indelungi dispu te , }unlmlsmul va opta cu destull inconsecvenţă pcntru
protecţionism20, fără a deven i ln tcgral partlzanul dezvoltării Industriale. l11 fapt, admitl'a Infiin
t are a sau prosperarca numai a ramurilor legat e de prelucrarea produselor agrlcole21•
nu

La I nceputu l secolului nostru, mişcarea socialistă a fost ncv olti să se confrunte cu un alt
C"urent - poporanismul - al cărui rep re ze nt ant dl' frun te �ra C. Sterc. Dacă In apă rare a ţări.
Jlim i i de explo at arc , ideologia In c auză s·a manifest at prin "Viaţa rom ânească" cu o seam ă de
rlrmcnte pozitiv e , prntru mişcarea sorla!Uită InsA poporanismul a reprezent at un curent deosebit
de periculos din cauză cii socot ea dezvoltarea capitalistă şi Industrială a ţ ări i ea ..G m are nedreptate
socială", ca ,.un rilu In sine• şi, I n ctlnsecln\li, conchidea "să ne retragem din drumul dezvoltări\
m oderne capitaliste la o parte, să ne organizăm acolo pcntnr propria- nr întrebuinţare o democra
ţie rurală semisodalistă şi, stind In această idilă rustic.ii , sunlnd din bucium şi cintind din fluier,
să a5t«'ptăm plnă ce carul progresului modern, trecind prin gropi, prin toate piedicile , peri colele
şi mizeriile drumului capitalist, va i<'şi In sflrşit ln dr u mul cel mal larg al societăţii socla!Uite re al i
zat<' ; at u n ci m· su im şi noi In car şi mcrgrm Inainte pc calca largă a societil ţ ii viitoare" 21 • fn
felnl acesta, se putea aj un ge - sperau poporanişti i - la socialism, ocolind capitali smul. ln
f a p t , era vorba - potriv it aprecierii lui C. Dobrogcanu- Gherea - de ,.o himeră n ai vă" 211•

în parte, la lnttputul existenţei sale, mişcarea socialistii ieşeană fusese conta min a tă şi ea
de poporanism. "Bcsarabia�, b ună oară , a fost influenţată In prima etapă de idei n arodnice,
redc : lupta pentru ridicarea poporului, inţelegind prin aceasta, Int o cm ai ca ideologii roşi, cel

din lii masele ţărăneşti. De asemenea, punind in raport direct gradul de dezvoltare industrială
cu piaţa şi nu măruf consumatorilor, ziarul respe c tiv căuta să convingă ci Industria ar deveni
grandioasă Intr-un timp foarte scurt, filră stăruinţă dcosebltii, dacă ţ ă ran u l ar fi consum ator24 •
!\lai mult, con chl dea eli statul "ar deveni mai puternic decit oricare din vecinii mari, civilizaţiunea
noastră ar dev<'ni u n cxrmplu strAlucit n u numai pentru Orient, dar şi pentru Occident, dacă
ţăranul nostru ar lua parte justă In această societate care se cheamă stat. Dacii toate bunurile
m ateriale, toate comodităţile v ie ţii , toată odihna n - ar fi fost monopolul unul pumn d e oameni,
dacă ţăranul ar lua alee partea care i se cuvine, put eri le lui şi, prin u rmare, pute rile st!'.tului
ar deveni enorme" 26 •

Pe măs ura maturizil.rli, miş carea socialistii. a renuntat la Influenţele poporanismului ş i
şi-a sporit capacitatea d e combatere a loturilor lui negative. ,.VUtornl social", d e exemplu, a

demonstrat că dezvoltarea capitalismului avea loc "pc baza unei legi obiective". Mal mult, a
relevat că, prin programul preconizat, poporanişll i participau la IntArirea economiei capitaliste,

căci "ce sint blnclle lor populare, ce v a fi Casa rural A, ce va rezulta dacA ţărilnlmea va scăpa
de arendaş! şi proprietari, ce vor fi asociaţiile tll'ăneştl.. cooperaUvele de consumaţiune şi de pro
ducţiune dacă nu un mare Impuls peatru dezvoltarea capita!Jamului '/" 1 1

L i mitele peporan ismului se vldeau ti din faptul eA, deşi In 1100, In dustria lşi milrlle de
aproximativ patru olli volumul faţă de 1884, partizaDU curentullli negau dezv<>ltarea lncJus..
trlală a statnhll, CGII8idertnd el relaţiile capttanste erau atit de slahe, Incit nici tD vittor nu puteau
lua a mploare . Poporanismul susţinea, aşadar, In mod fals el RomAnia era destinată să nlmlnă
17 Preşa munciloreastă şi socialilllii din Rom.tnia, voL 1, partea I, Bucureştt, Editura

p. 287.
1 8 Ibidem .
1• z. Omea, JUnimea şi junimismul, Bucureşt i, Editura Eminescu ,

politică, 1964,

2 0 Ibidem, p.
n
as

1975,

208.

Ibttlcm, p. :ua .

1975, p. 1112.

Prna manclter�U�Cd l i şoCialistd din &11t4nid,. vot,, I l, partea: 1 1 . , . . p. 94.
21 Ibidem ; N. Stoica, Gtndirea economică a sociali1tilor tomdni, laşi, Edi tura Juulmea,
p. 3 şi urm.
u "Besarabla", 21 octombrie 1879.

Sli

ze

Jb{dtlfl.

"VIItorul social•, mal

1908, p. 2M.
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o ţarii a grară, avi n d ca bazl[ mi ca proprietate ru ral:IP. Spre debs<'blre dt> si'imănători� m .
ft!pingea

ca

\11, mal tirz i u ,

ad aptal"t't8•

rare

de industri:>llzare, elogiind starea "emlnamt'nte agrară", popor::mi�mul,
ţ!lronlsm ul, o acCt'pt a n u mai după aplicarea unor semnificative opt"raţii de

r!e plano ideea

Unui alt Clll"t'nt de i dei - sămănălorkmul - t'ar<' năzuia cu atlta dăruire romantică
11'1 oonser> e ,.SlJb&tanţa unul cli mat patriarhal , nimic n u 1-a fost mai odios d<'rlt t ravaliul i n dus
t rial, cu clviUzaţla-1 caraclerl sl l că" 21. Tndu stri a şi mediul el, c11 tot cortegiul de eon st>dnţe pe
plan geograDc , t'tlt', demograDt', urbanist i r şi profesional <'rau .detestatc cu o s l nrt' ri ! at c Ct' nu

poate fi suspecl atA "80.

Mişcarea socialistă, lnţeleg1n d la cotn cxactil est>n\a şi Influenţa nl'lastă a

rl"trograde

r urent<'lor

sau semiretrogradc, a susţi nut una din tre et'le mal avansate teze ale timpului : nect'
silat ea olltecti,·i\ a or:zvolti! rll capltnll�mulul şi acelll!1 a pt'ntru consldt>rrntul rs�ţlal că, curen
trle !n discuţ i e , r. c�nd exist enţ a sau drt'ptu l la existenţă a burght>zlel, nrgnu, ln fapt, şl prezrnţa
proletari ntulul şi a semnificaţiei lu i In strul'"tura socială. "!n riucla tuturor acelor care r."t, ţipă
mereu la urech i , ba tn b ătaJe dl'" joc, ha In chip cu minleşte şi sfătuitor cii la noi nu există prolc
tariat fi dE'cl ch estia Industrială, că tara noastră e eminamente agricolă etc. - scria L ('on î.hcllt·r
Intr-un artlcol asuprn organ iz !!rll profesionale la Iaşi - studiul stării lucrurilor din oraşt•lc noas
tre ne arată tocmai oontrarlul. . . Prin organ i zarea şi Intinderea ce va căpăta mlşcarra social

democratii şi muncitoare, t'& poate sli Influenţeze asupra mersului dezvoltilrli noastre t'conc•mic.t·,
uşurind ln aşa chip lupta şi griibl nd t rans fo rm Bit' a aldtuiril de astăzi " 31.

că, deşi prin combaterea curentelor ruralistc ;" socialiştii reruno�trau

ne cesit atea obl<'ctivi\ a dezvoltllriJ capitalismului !n ft o mâ ni a, ei nu tăinuiau exploatarea la c.are
era supus prolet ariatul, Intrucit procrsul a fost lnsoţlt de lipsa de grijă pentru lucrători pr linia
Trebuie precizat

condiţiilor de muncă �� de tral12• Intocmai ca "VIitorul soclo.l", "Lumina" aprecia corect că dez
v oltarea capitali smului tinde "să nlmi et'ască straturile intermediare, să adtncească tot mal
mult abi s ul şi să delimiteze mal manat grani\a dintre burghezie şi proletariat . . . , că vor dispare
clasele m ijlocii , cii. se "Va mllri tot mereu proletariatul cu sfărămituri lr claselor lntcrmediarP,
că acumularea bogilţlllor subţla:ză din ce ln ce burghezia şi că, prin IJn:UUT!', partida proletmiafu/ui

turtnrf partida fntregului şi ade oi'Jratulu i popor" 33•
Intr-o lume In care concurenţa şi stadiul Inegal de evoluţie sancţiona fără lndurare slatt'lc
aflate In urmă, problema nu se putea rezolv a oricum. De aceea, incă de la Inceputuri, cercul so
cialist it>şean s-a declarat pentru progres u l so cial-economic al ţării, Intrucit numai astfel se asi
gura creş terea b u nă s t ă rii poporului. La aceasta se putea ajun�e - potrivit ziarului Ieşean
va

fi fn

"Besarabla " - prin punerea In apUcare a i deilor general-democratlcc34, ceea ce garanta salvart'a
p oporulu i prin el lnsuşl, emanciparea lui economică, autonomia comunală, organizarea liberă
pe ba:za

lnţe!egeril mutuale a comunelor şi solidaritatea Intregului proletariat de pe planetă,

fAră deosebire de naţi onalitate. Iatil: ce devize fuseser11 puse pe stindardul democraţiei In locul
prlnclpfllor : libertate, egalitate, frstemltate care s-au dovccllt Iluzorii făril: emancipare ccono
m1că1'�- In 1880, dr. ftu ssel, anlmatorul cercului de la Iaşi, tlpilrea Un studiu psihiatrie, urmat

de efterJa comentarii asupra ideifor st'lnNoas�,

In care Incorpora ca program sechestrsrea proprirtă
ţt l or private asupra Instru mentelor mnrl de muncli (fie naturale, fie capital!') şi trecerea lor in
proprietatea colectiv!!. a grupu rilor agricole şi Industriale ale muncitorilor, asigurarea acestora ru

produsu l Integral al muncii lor, lnlăturarea concurenţ e! şi a stării anarhice In producţie şi pe piaţă,
care prov ocau crize economlce3s. In parte, conceptul avea să fie lnsuşit şi reprodus in ,,Contt> m 

poranul", care predz a di, la noi, soci alismul are drept f e l trecerea tuturor uneltelor de muncă ·
In mina pcporu lul munfltor, fapt ce, combinal cu precumpăniren lui politică, devenea posibil

Presa muncitorească şi socialistă din România, voi. I I , partea I I ... , p. 6.
n Z. Ornea, Poporanismul, Bucureşti, Editura M inerva, 1972, p. 243.
28 ldem, Sămănătorismul, Bucureşti, Editura Minerva , 1971, p . 169.

t7

ao Ibidem.

31 "Munca", 30 mal 1893.
32 "Viitorul social", septembrie 1 907, p. 165 - 172 ; n oiembrie 1907, p. 2 95 -'- 313.
38 Presa muncitoreased şi socialistă din Romtinia, vot. I , partea· I I , Bucureşti, Editura

polltlcli , 1964 , p. 555. ·
a4 Idem, vol. 1, partea 1 . . . ,

p. 4 6 .
a• "Besarabia" , 2 8 octombrie 1879.
• • Docmnente din istori a mişci'Jrii muncitoreşti
Editura politicA, t973., p . 83.

din Romtin i a (18 79 - 1892),
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nt:mai prin "naţlonallzana, socializarea puterilor politice şi economice . Aice, In citeva cuvinte,
l' idealul rare e arătat plin vorba •Socialism• 37•
Din ronv l n gen·u c ă dezvoltarea puternică a produrţiei

m al l• ri alc putea grăbi avansul

societăţii spre socfall sm, spre pre facerea Ideilor şi a condiţiilor de trai ale poporului muncitor
s-a dat priorltatl' In program prevederilor cu continut economic, Intre acestea trecerea Intregului

pămlnt la romunele rural!' şi intemeierea de fabrici prin asociaţii de lucrători , lnşişi redactorii
lor aprl'dlndu-Ie dn·pt ecle 10ai es enţ iale38• Manifest u l electoral al partidei muncitorilor Ieşeni
din 1 8 ianu arie 1 888 avea să fa că preci zarea, pentru domeniul industrial, ca, paralel cu fabrici ,

să S<' dest·hidă atelicre şi să se crediteze brl'slele ce a\'l'au asemenea nevoi, ca şi desfiin ţarea lc
f.,tislatiei eare favoriza n u mai pc fabrican ! l 38• Era vorba nu de o simplă consemnare a unor prescrip
ţ.ii, ci de inrlurirea directii, In practică, a condiţiilor materiale al e ţării, a celor economice şi po
litke4o.

t u studiul Ce 11or socialiştii români ? publicat în "Revista socială" din Iaşi, lncepea să se

cont urez e teoria oporlunistă a lui Gherca cu privi re la dezvoltarea RomAniei sub influenţa state
lor i n ainlate4 1 • Teza n\'l'a să fk lesne lm brăţişată şi de ,.I.umlna" din aceeaşi localitate, care,

p l' l î ngă un ele afirmaţii <"orecte privitoare Ia societatea românească de atunci, Insera şi opinia
eronată, nemarxlstă , ncşllinţlfică, după care relaţiile de producţie capitaliste de la noi nu ar
deriva firesc din dezvoltarea i nternă a statului, ci ar fi. chipurile, I mportate din O ccldent42•
De as e menea,

In conferinţa din 23 februarit> 1892, ţ i nut ă Ia "Cercul studiilor sociale", plecind

de la adevărul că t>ram un sta t ale eăru i mijloace de prod ucţie n-au ajuns Ia gradul de evoluţie

al ţărilor din a pusul continentului, s-a con c h is

că ..orice schimbare tn Europa va i nfluenţa şi pe

Român i a " 43• Dealtminteri. şi programul P. S.D . 'VI . R . (votat la Congresul din 31 martie - 3
aprilie 1 893) avea sâ menţioneze ideea cli .,mai mult decit oriunde lupta .� oei alistă de la noi nu

JlOale vi:n trnnsformarea 1111/oD IATĂ a ordinii sociale actuale, pentru că transformarea aceasta
atîrnă eu desăv îrşire clc transformarea deja cfeel uată In t ărlle mai lnalntate" 44•

s-a prevăzut 'ca obiectiv central trecl•rea In s t ăp in ire a comunelor a proprietăţilor statului ,
C'a şi, prin răscumpărare, n marilor proprietăţi. în domeniul industrial , fabricile urmau să fie
orga nizat e şi adminisl rah• de asociaţii dl• m uncitori, statului revenlndu-i obligaţia de a le acorda
C'reclitt> nvantajoase şi dr a le cla spre exeeu l ie orier lu crări de intl'res publlc'5, ceea ce, tn viziun ea
de atunci . drtermina, mai Intii, o plată internă puternică, deoarece ţărănimea, practicind o
ajlri cu ltură organizată dupil rrguli ştiinţifice, ar cere din ce In ce mai multe produse industriale,
i an:•.

l\lai mult, sub tnrlurirra curentelor socialiste mic-burgheze, I ndeosebi de natură lassalle

lesne de produs In ţ ară (mobilă simplă. lmbrll.cămin t e , zaltăr, cărţi etc.), In al treilea rind, munca
fiind executată dl' asociatiile de lucrători, se avea garanţia unei prl'staţll cautativ superioare
In al doilea rind, cerl'rea masivă din

partea ţăranilor ar orienta Industria spre articolele mai

f aţă de ael' ea din fabricile patronllor, fapt cu urmări pozitive In concurenţa cu industrllle similare
străine, şi, In fine, că asociatiile de lucrători vor putea desface produsele mal ieftin decit burghezia••.
Dacă ultimele două foloase erau expresia lnfluen ţelor Iassallelanlsmulul, cele dintU relevă, pe
de o parte, condiţionarea industriei de sectorul agricol, iar pe de altă parte, plasarea greutăţii

specifire , nu pe ramurile producătoare de mljlioace de producţi e , el pe cele ca re asigurau bunu
rile de larg consum.

Partea economică din prog ramul socialiştilor publicat la laşi ln "Revista socială" mal
cuprindea desfiinţarea tutu ror dărllor Indirecte şi Inlocuirea lor printr-un impozit progresiv cu

care reallz au un venit anual sub 2 000 de lei. Moştenirile care depă�eau
10 000 de Ici urmau sll fie supuse la urmlltoarele taxe : cele colaterale la 50%, Iar cele In Unle

scutlrea cetăţenilor

37 Presa muncitoreascc! şi socialistd din Rom4nia, voi. 1, partea 1..., p . 186.

38 Ibidem, p . 358 .
31 Documente din istoria m işcdrii muncitoreşti din Rom4nia (1819 - 1 892) . . . , p .
'0 Presa muncitoreascd şi socialisM din Rom&nia, voi. 1, partea 1 . . . , p. 335 .

4 1 Ibidem, p. 278, 356 .
'2 ldem, voi. l. partea
43 Ibidem , p. 187.

445.

II . . . , p. 551).

u

Documente din istoria mişcdrii muncitoreşti din Romtinia, 1893 - 1900, Bucureştl, Edl·
19'69, p . 55 .
'5 I. C. Atanaslu, Mişcarea socialistii. 1881 - 1 9 00, Bucureşti, 1932, p. 32 ; Presa munci
toreascd şi socialistd din Rom4nia, voi. 1, partea 1, P· 357 ; Documente din istoria m işcdrii munci
toreşti din Rom4nia (1879 - 1 892) . . . , p. 446.
'' Presa mun'citoreascii şi sociali:ttd din Rom&nia, voi. 1, partea 1 . . . , p. 354.
t ura politicA,
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dreaptă la 3 0 %- In ca zul unei moştenirl mal mari de 100 000 de lei, tot ce trec ra de acea�tă �umA
răminea in folos u l naţiunii•� . Menţlunlle progra matlce se rl."ferA 'şi la comrrţ sub forma Indato
ririi co m u n elor rurale şi urbane de a lua asupra lor, cu scopul de a lnlăturo sprcula şi sc u mp e tea ,
aprovizionarea cu articole d e primii n ecesitate (pline, carne, apă şi lu m i n ă )•8. l'rl"scripţllle de
ordi n financiar au figurat. In aceeaşi structură, şi In manl fcstu l r le ctoral al pa rt idei munclto .
rllor i e� eni din 18 ianuarie 188811, de care am amintit mal sus. Asemenea pr<'vl'derl, cuprln•e
ca reve n d i cări şi In programul ziarului I eşean ..Muncitorul" 5o, erau tnsoţitl' de convinf:lPrea <'A
luc rătorii , i e� i n d biruitori In colegl!le 2 şi 3 pen tru Cam eră şi In cole�lle 1 şi 2 pentru comunll. ,
puteau int rebu in ta puterea politică astfel dştl�alll tn a intrmt>la fabrici, ote li e re şi comune agr l ·
cole "neattmate d e s tăpl nl 8 sl ,
tn rap ort direct cu maturizarea m i şcării soclb.liste , conceptul de eronomle şi, mni aiPs ,

rl e i n cl u slrie a c ăp ăt at conţinut şi valenţe s11prrioare. fn a crst f el, sorlallşl li au răspuns preocu .
păril or de i n d u strializare manifestat e In epocă 52 printr-un interes deosebit, la�!lnd idl•i de rea

mai aleasA sub sl anţă �tiinţ i nciL Gindirea şi lllt>raturo lor, punind arcent pe lndustrinlieare ca
pe un obi ectiv inevitabil, ex pri mau argu m e n tat dl num ai a reasta putea asigura un nlvt>l ridicat.
<l e c ivi lizaţ i e ş i cultura'!, t n riurind favorabil c elelalt e compartimente ale econom i ei n a ţ i onale :
agricul tură, tran sporturi, apărarea stalului rtc. Socialiştii recunoşteau n e cesitatea Industriali·
zării ţării ,.pentru dl un stat industrial crează rel aţii om eneşti supl'rionre", mal bune condlţ Il

,.de t rai prntru muncilorime, eondl1ii m ateriale, moral e , intelectuale", un cadrp mai propice
"de luptă pentru emanciparea muncii8, posil>UJtll:ţl pe ntru dezvoltarea ulterioară a societăţii
p e fundalul căreia "social-democraţia !şi Intrevede idealul" 53, SemVUJ cativă estl', de areca ,
afirmaţia fAcut!! in r evista ieşeană "Viitorul social", demonstrată strălucit chiar din primu 1
n u m !!r, că dezvoltarea industrială a României, nu numai eli este posibilă, deoarece fără de ea
nu se putea concepe realizarea socialismului, dar că In acea vreme statul se ana In plin proces
pe un asemenea plan cţe producţie54,
Capacit atf a industrlt>l era vAzută nu numal prin prisma consecinţrlor Interne. el şi ex
terne. fn consecinta'!, const>mn!nd progresu l netă găduit al i ndustriei noastre, care, cu toate a
cestea, rllml nea mArglnită la debuşeul din interiorul ţărU, "Viltoryl social" tşi exprima convin
gerea c4, cu timpul, ea "va ieşi din perioada de lntilrire in care se găseşte acum şi vn străb at e
şi in piaţa extern ă" P, că, dezvolt!n du·se , "!şi creazA singură mal mult loc In viaţa ţa'lrll, provo
cind neln ce tat noi nevoi, deci şl n o i debuşeurl pentru produsele sale" 58• Industria petrolulu l
f ăc11se dej a progrese lnsl."mnate sub acest raport.
Asemenea atlrrnaţll şi teze se conjugau perfect cu o Idee tot atit de radicală şi anu me

că

numai dezvoltarea capitalistA ducea la socialism. De aceea, "VIItorul social" din mal 1908 exprim a
categoric că "stntem deja In capit alism, că dezvoltarea capitallsto-industrlală ni se impunf',

că trebui e să o dorim ca pe un mare progres asupra stării noastre tnapoiate, că o dezvoltare cap l 
t allsto-Jndustr!aiA e p osi b ilA , ş i nu nu mai posibilii, dar ş i necesară, ş i n u numai necesară, dar
e chiar o condiţ i e de existenţA In viitor a ţării, o condiţie de a fi ori a nu fi" 17• De asemenea,
In articol u l Sot'ialism ul fn Rom ânia, considerat al doilea articol - program, se demonstrează
·
că, la noi, s-au făcut paşi mari la Inceputul secolului In direcţia lndustriallzărll, In speţ1i s-au

construit uzine şi fabrici, In care p u terea aburulul şi a motoarelor cu explozie erau folo�ite tot
mal mult . RomAnia devenea un stat principal producător de petrol. In porturi apAreau l'lev a ' 7 Ibidem , p. 357 ; 1. c. Atanaslu, o p . cit., p. 32.
49 Presa muncitorească şi socialistă din România, voi. 1, partea 1. .. , p. 357 ; Documente
din istor ia m işcării muncitoreşti din Rom ân ia . (1879- 1892) . . . . . p. 4 4 6 .
• B Docum en te din istoria m işcdrii muncitoreşti din Român ia ( 1 8 79 - 1 892) . . . , p. 445 .
5° "l\luncitorul" , 1 noiembrie 1887.
0 1 Ibidem .
5 2 Vezi, Intre alţii, p, s. Aurellan , Politica noastră comercială fală cu conventiile de ro
merJ, Bucureşti, t885, p. 17, 31 ; C. 1. B ălcolanu , Ctteva cuvinte asupra politicii noastre vam ale
şi comerc iale de la 1 8 75 pfnă fn prezent, Buc ure şti , 1902, p. 7, 10 ;' N. 1. Păianu, Marea industr i e

in România, 1866- 1906, Bucureşti, 1907.
ea

�'

'6

"VIItorul sdclaJ", mal

Pusa muncitoreel8că

1908, p. 264.

şi socialistă din Romflnia, voi. II, partea II . . . , p.

,;Viitorul social•, lunie-luUe 1908, p . 351 .

•• Ibidem, p. 35 5 - 356.

•7

ldem, mai 1908, p . 2&4.
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se introduceau războaiele mecanice ; producţia Industriali\ creştl'a

�i. o dală cu ca, şi numărul lucrătorilor lndustriall•8.

In ace laşi sptrit, Cr. Racovskl, tn studlul Poporanism, socialism şi realitate, a dov edi t prin
date şi ctrre comp arat ive că soci ali s mu l este u n rezultat al evoluţiei cap italiste lndcobştl' şi
nu n u m ai al lndustril'i mari şi aceasta pe n t ru eli repre ze nt a Interesele dln Industria mare şi mică,

din ap;ri cnltură, din comerţ, din transporturi şi căi de comunicaţie, ca şi ale altor straturi sociale
- mici proprietari din satl' şi oraşe - ,,cind intl'resele lor economice şi politice se asl'amănă
�i merg para le l cu Interesele p roletariatulul" 68 • De aceea, socialiştii constatau cu s ati sfacţ i i' ,

potrivit d�telor anchetelor lndustrinleao. că In multe ramuri importante au apărut u n ităţi pro
d u c t in• şi că ,,nu va mal intirzia mult plnă vom avea u zine pentru construcţia de maşi n i agricole
de v a�roane l'tc. " al PIE'clnd de la Ideea că o a m en ii sint nişte miel planete care se lnvlrtesc pe ar
bite fixate dt• evolu t i a economica, el au demon stra t că progresul marii Industrii In capi t alism ,
conl'enlrind producţia şi bogăţiile tn miinile unui mic număr de persoane şi intreprin deri, face
l'll p u t i n ţ ă regimul s()!'i ulist . căci tnsuşi proletariatul, ,.ce este el alta decit un product al intln
dt•rii şi dl•zvoltărli modulul capitalist de prod ucere '/ " 82 ,

D !' aid a l'('zu l tal şi cri ti ca pe care socialiştii au fil:cut-o tuturor curentelor tradlţionaliste
care am vorbit mai sus. In opoziţie cu promotorii Industriei de prel u crare a produselor agrico
li', l'i s-au pronuntat p!'ntnt fondarl'a şl de zvo lt area unl'i Industrii moderne, In conformitate c u
tl'hnira d e ultimi! cxprcsi(•; m a i mult, au propulsat i deile de Indu strializare odată c u un ansamblu
de

de măsuri cu caractl'r mai larg: economice, sociale, politice şi cultural-artistice. Soclal-democraţla
s l'ria rl'vista irşeană .,VIitonJI social" referlndu-se Ia l'onseclnţele sociale pentru clasa mun citoare

- tinde sprl' lnclu slriall:r.arl'a ţării, preconizind, tn raport cu stlpul aţ llle partidelor politice burghe
zt· . n•ll' mai av:msatc soluţii, cu i nt enţia cvidl'ntă ca dezvoltarea acestui sector si! conducă la
rmnnciparca Cl'onomică, politldl. şi i n telec tu ală a mase lor muncitoare . Cum binl' a remarcat Ion
Iacoş, industrializarea nu Insemna In vlzlunra socialiştilor .. un proces mecanic, o sumi! aritml'tică

dr fabrici şi uzine,
din t rl' l'las!'• 8�. •

l'i şi o prefacen• a sa, o transformare continuă a raporturilor sociale, a relaţiilor

socialiş tii nu in chi deau ochii Ia metodele aspre
rrin l'an· hurf.!lll'zia o n·aliza. Revista menţionată mal sus a su blini at la timp că prosperarca
i nduslri l'i l'apitallsle era insot ită de suferinţe pentm clasa mun cito are , a cărei cr!'ştere este direct
il'�alii. de cea a in du�trici şi a ceast a pentru considcrcntul că socialiştU vedeau In Industrializare
un t· o mp lcx de fcnonwne, o sl'rie de raport uri sociale care se nasc pe baza modului de producţie
n·spccli\·84 • lntr-un atare context, ,,Con temporanu l " a demonstrat , comhăttnd malthu sianis 
m u l , cii mizeria nu se clalora suprapopulaţicl, ci sistemului capitalist, care con damn ă la sărăcie
majoritatea In folosul unl'i minoritiiţ i86• Pentru acl'Sll' cru de realităţi, "Besarabia" avea să nu
mt'ase:l nu ordine, d dezordine socială monopol l :r. arl' a civilizaţiei şi culturii Intr-u n cerc restrins .. unica cauză a sără c iei şi slăbiciunii relative a t u t uror statelor din lume, a slăbiciunii şi sărăciei
.

S u s ţ i n î n d (Jlozvol l arca capitallstă a ţării,

tTonomicc, intelectuali', morale şi fizic!'" 66 .

s-a rostit radical şi asupra mijloacelor de tnfilptuire a dez
indeosebi a i nd ustri l' i . Ea a relevat că, faţă de o atare chestiune, punctele de
••ukre ale social-democraţiei şi ali' bur!(hczil'i industriale "nu concordă, după cum nu con
cordă nici mo bil url le eare le tac intrrcsate In realizarea acestui deziderat" 67, Ca urmare, socialiş
tii, relevind conţinutul !(Cneral·istorlc pro!(rcsist al op erei de industrializare, dlsociau Interesele
de clasă ale prolet arl at ul u l de cele ale burgheziei domlnant e68, Astfel, spre deosebire de bur((hezle
care cer!'a protecţi a statului sub forma sporiril taxelor vamale, social-democraţia- scria ..Viitorul
s ocial" din mal 1 908 - apela Ia sacrificii care "să ntlngil. c it se poate de puţin Interesele munciDe licee:�, ml şcarra socialistă

volli't rii economi(•i,

& e Ibidem .
&a Idem, i un i e - iulie , p. 329 - 367.
10

Ancheta industriald din 1 9 01 - 1902, Bucureşt i , 190 3 .
11 ,.VIItoru l social", tunle-iulie 1908, p. 346.
62 Idem, august 1 907 , p. 3 .
8 3 Cristi an Racovskl, Scrieri social-politice (190 0 - 1 916), Bu c ureşti , Editura politicii..
84

••
sa

'7

as

1 977 . p. 19.
.,Viitorul soci al", mai 1908, p. 264.
.,Con temporanul" , an. V I I (1891), nr. 11, p. 432 - 433 .
,.Besarabia", 21 octombrie 1879.
Damlan Hurezeanu, op. cit., p. 79.
Ibidem.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

-t10

I.

S..UZU

8

ck1 srtor nevoi��e. ��� n u f i e ră c t J i c- pt" �pinarea loru 09• Pl.' de altii parl<', pe !'Ind pro
ducţia c .1pitalisHI st· rL' allzu pri n e x plonl art• : : mun elt orllor grupaţ i In intt'resul profitulni, �ol'inl
dcrnocraţia 1 i n dl'a �:'i ap<'re ror ' a de mundi şi i n h·rPst•lr dl' clasă ale prolctariatului pr n l ru a-l
preface intr-1111 ell' r n v n t dr d e z,·ol1 ar<' int t•led l ! a l i1 morali\ şi !ll'm ocratică a t ărli şi n-l l r� ! : • forma
tn �forta şi el�m entu/ conştiPnl al d t•zvol1 ării �od a k " •�.
Cu alte eu,·inlr, av in d 1n ,·rdert• ril, in rcal i lale, n \ il li ber-srhimbismul, cit şi prolt•l"\ ionis
m u l se manifest au prin anunH' măsuri !'Oil cretl' (lt lfi. imp ozite, drt•p furl vamale, t•onven1ii
come rci a le rtr . ) Atiludinea soci al i �t ilor fat � rl r a1:rslt·a trebuia drtenn i n a l ă de conţlm; l u l lor.
Mîn genl"-re - a rn l a1J ei - n o i sin! l'm ş i ,· o m fi im p o tr l'\' a a t ot ce lnlcsnt·ş! e speculaţia, ('{' intă
l'l'�e privile gll l e d e l'l n sil. � i vom rli u l a a dl'�p il rj i ri'I'B l't' l'SII' in dauna dasei munt'it oarl' şi a
con sumator ilor, in j.!l'ncral , dl' <'f'ra 1'[' poall' nju l a la drz'\·olfarra lndustrlolii n ţArii fări\ �ă lo
vească in lnterrHie lor" 71, adică de a lupta con tra burghezll'i a<,olo unde lntercsl"'e t'i crnu pntriv
niee prolel arlutulul, clasa dom ir> u � t! ă up!irtnd tn p ost u ra lmpUntoare şi rcr.c ţ lon ară , âho. o �pri
jfnl acolo u n dt• se arati\ ca o dasă l't'volution ară şi progrl'sist!la.
Se cere l't' m a rratll In toati plcnltudinea o alti teză pe care socialiştii au I n sera t -o in pro
gramul lor, ar!'ea c ii numai o rganizarea produ c1iti putta frri ţarn de primejdii. Din punct dt'
vedere social, or�anizare a prod1w1lei rra prrconizalil să fie lnfăptuitli nu de burghezif, lnlru"it
nu s-ur fon d a prin aceast a ma n·a in <iustrie, rl dP poporul muncilor, l'eea ce "ar aduce urmări
frumoase In privinţa materiali!, morală şi i n ldl'!'lualll, ar fnrc cu putinţă şi lntemei<-n·a unei
indu strii n n t lo n ol c condu�l' de asoc iaţl l dt• Iun:lt ori" 73•
tn pro ces u l dez'\• olti!rli cconomll'i, soc l nliştil ieşeni au pus nccrhl şi pe necesitatea t r an s
formării au torltllţ l i l'Cntralr, 1111 in st•ns L , J <l i�tru�l'rll, t•um 11 aru:rau ndvcrsarll, l'l al pnfarerii
so cialiste a so cietăţii, de ni mlcirl.' n caroet rrulul el oprimator74 . Fledac1 i a ziarului "BPsarahia "
a prl'clzal Ind! din prlmelt• sale numi'Tl' dl poporu l vrea u n stat Intemeiat pe "principiul .< f înt
a l muncii ca un ira :,i si11guro ba:ă a orgoni; nfiuni i �ale" 7&, garnn1 i a realiz;iril culturii şi progre
sului In bt>nefit'iul maselor ; el urma �i.l f i i' , in ronsecintA, o coledivitate ele oameni liberi. { 'n
alare proces, combinat ru tran sformarea a lnsuşl rl"gimulul proprietăţi in sensul ca pămln t ul
şi fabrldle să apnrţ l n ll poporulu l 7' . cu cmoneiparea tărall J d u i de rotria lolifundlarllor, t•u ridiraru

torimi i şi r;]e

nivelului In telect u a l şi moral al poporului, c-u lnlroduc·t· rca unti v eritabile democraţii in ţară
şi cu lnlJ!t u rarra stirii de mizerie a majorităţii populaţ iei puteau suprima piedicile sPrioasl', de

momen t şi de pusp cc-tlvă, puse In calea dr1.volti\rli imlu slriale".

D upă Pum se ,·ede, miş carea sodalistii irşeană a contrlhuit substanţ ial la definirea con

ţinutului, a d!llor şi

a fortelor soclalr chemate să asl�ure pro grPsu l economic al ţArii. Ea s-a deta

�at vizibil chiar de la lneepulu l exlst rnţ ei sale prin radlcalism, pe m ăsura lndepărlărli unor
I."Jemente şi influenţ e & o rl all st r mlc-hu rl!h1'7.P şi a asimllllrii marxismului.

L'ATTJTUDE DES SOCJAL ISTES DE JASSY Â L'EGAFID DE LA
ECONOl\I I QPE DE LA FIOL'MA�IE MODERNE

Ql1ESTION

Fl � s u m e

M�mc

de son commencement, Il' mouv em ent socialist s'est assumt! la h aute responsabilltt!

d 'hnposer dans la conscience clvique et nationale, cn llalson avl'c les importantes questlons
avec lesquelles etaient confront� la Rou m a n ie, la problematlque et la modalite de
la
n!allsatlon du progres, tl"oant co m pte , que le mouvement
socialist avnit assimile

d e la g�nhatlon du 1848 ses aspiratlons democratiques et lt's avail'nt adaptees a son program
me. La posltlon des sociallstes ă. l'egard de la th�matique nous alde la comprt!bension dP. la pt! ·
u

70

71

7Z

73
74

7:;

71

77

Presa muncitoreasca şi sa<:ialistă din România, vol. II, partea l i . . . , p. 95.
Ibidem.
Docwnente din . illloria mişcării muncitoreşti din România, 1900- 1 9 09. . . , p. 709.
Ibidem, p. 710.
Presa muncitorească şi socialista din România, vol. J, partea 1.. p. 355.
"Vlitorul social", apriUe 1908, p. 186.
"Besarabla", 21 noiembrie 1879.
Presa muncitorească şi socialistă din Romania, voi. 1, partea J . . . , p. 47.
"Viitorul social ", Junle - iulie 1 908, p. 357.
.•
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rlodl' morll'rnl' de l'hisloire de la patrie, q u i se annon�ait partlcuUerement propice aux grandl's
aspiralions du pt•uple rournaln. C'est pour eeia, que les soclallstes ont attlre de bonnc heurl',
l'attention sur Ies talts �ronomiqucs. Dans un monde, dont la concurence et le stade '"�gal d'�vo
lu tion, sanctionnt! sans m�nagement, les pays sous-dhelopp�s, le probleme t!ronomlquc ctait
asscz dlrflcllc a rrssoudrl'.
C 'cst pour rette ralson, que le mouvcment socialist de Iassy, blen qu'il actlonn alt dans
une v i i l e avcc un falbll' dev�loppement de Ia producllon mal�rlelle, s'est declar� m�me des prl'
mi�res ann�cs de son existanae, pour le progres soclal-�conomlque du pays, etant donnt! que
cctte alnsi qu'on pouvalt assurer la prosp�rltt! du pcupic. Ayant la certltude qu'un fort d�veloppl'
ment dt" la productlon materlel\e pouvalt acc�Jcrrr J ' avanccment de la sor.lete, on a donne
pl u s d'importance au programme t!conomlque.
01' cette munlere, le mouvement socialiste dt• Iassy a contribui! su bstantiei a la deflnltlon
du cont<· n u , aux moyens ct aux forces soclalcs voues a assurrr le progres economique du pays.
M�mc du commenrcment le mouvement socialist c'est dt!tarh� par le radicalisme, a mesure de
i 'eloigncment de ccrtains e le menls ct l'infiurnre des �lements social\stes pctit bourgeois et de
l 'a�sim i lation du marxlsnw.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

PAGINI DIN MIŞCAREA MUNCITOREA SCA ŞI DEMOCUATICl
IEŞEAN! PINA LA 1 9 1 8
DUM ITRU D . RUSU
Pentru a avea o Imagine cit mal clară asupra mlşcmil muncitoreşti di n laşi, se I mpune s�
stAru im �i asupra acţiunilor de luptă revoluţionară ale clasei muncitoare.
.
Condiţiile de muncii. erau acelea" ca pe lntrpg teritoriul ţArii. Lipsa unei reglementAri
c uprlnziltoare a raport u ri lor de muncă dJntre stăplni şi lucnltorl va gen t>ra cele mai mari abu
zuri şi nedrept ă ţi . Durata mare o zilei de munell, conditiile grele rlln Intreprinderi, lnsuflclenţa
salariului, amenzlle abuzive aplicate muncitorilor, folosi re a Intensă a muncii femeilo r ,1 co 
piilor , sint citeva din aspectele comune ale asuprirll maselor mu n citoare . AdAugind, la aceasta ,
condiţllle tehnico-sanltare precare, lipsa de p rotecţie a muncii, lipsa de Ingrijire medJcalA, avem
o imag l nl', fie ea şi generalii, asupra greutllţilor pe care le Infrunta muncitorlmea ieşean A tn acei
ani. D at e le asupra s itu aţ i ei lucrătorilor din fabricile existente, tipoeratll, brutăril, atelle re
meş tt>şu găreştl sint edi f icato are In privinţa condiţiilor precare de muncă şi trai ale maselo r
lucrătoare1. Mun ci t ori i din Intreprinderile mari lucrau In condJţll deo�bit de grele, In s paţii
nt>corespunzlitoarl', lipsi t i uneori de cele mal elementare măsuri de protecţie. Pe UngA munc:a
Istovitoare din fabrică, suballmentarea, condi\Jile necorespunzAtoare de locu it , agravau existenţa
acestei clase. Aceca�i situaţie grea, priv in d condiţiile de muncă şi de viaţă, care va duce la des
filşurarea numeroaselor demonstraţii, mitinguri, greve, pe Intreg teritoriul ţArii , va determina
şi şirul luptelor revolu ţionare din Jaşl, In ultima treime a secolu l u i trecut2 şi In primele două
dt>crnl l ale veaculu i nostru. Dintre acestea, să conturăm citeva momen te mai lnsemnate.

ln ceta ce priv eş te lupta de clasă şi Iaşii cunosc formele specifice Intregii tiri. De Ia In
ceput s e impune Insii precizarea referit oare la dominanta unor forme de protest prin presA, alte
tipilrituri, intruniri, solidaritatea cu lupta ţărănimij. Filră a di min u a lnsemnătatea mişcărilor
grevlste şi la Iaşi, t ot u şi evantalul mişcărilor muncitorilor şi socialiştilor ImbracA cele mai di verse
forme protestative.
Printre primele acţ i uni din Jaşl sint cele ale studenţilor. Jn t oam na anului 1 880, stu
dentii Universităţii din Iaşi fac grevă Impotriva re ct o ru l u i Petre Soclu, pro fe sor de drept rom an ,
care, prin comportarea brutală şi jignitoare, le z a demnitatea tineretului u niv ersitar . Organi 1 Pe ntru date asupra situaţiei muncitorilor din Iaşi In a doua j u măt ate a se colului
trecut şi la lncl'putul secolului nostru a se vedea : Documente privind Istoria României. Războiul
pentru independenţă, voi. J, partea 1, Editura Academiei R. P.R., 1954, p. 685- 686 ; Preaa
mrmeitoreascci şi socialistii din Romdnia, voi. 1, partea 1, p. 448 ; Ibidem, voi. II, p arte a 1, p. 2 ;
" S oli d arit ate a " , Bucureşti,
11 de cembrie 1905, p. 1 ; ..Lumea nouă", 30 aprilie 1896, (articolul
..I.ucrătorul brut ar" ) ; Documente din istoria m i.�cării muncitoreşti din România 189 3 - 1 900,
p. 82 ...:. 83 ; Arh. St. Jaşl, Fond PrimAria laşi, dosar nr. 123/1 893, f. 1 8 ; nr. 318/ 1 902, f. 2 - 14,
nr. 38/1914, f . 1 0 - 12, nr. 408/1906.
a Ve:tl şi D umitru D. Rusu, .\lişcarea muncitorească şi socialistă din laşi fn a doua ju
mătate a secolului al X 1X-lea, I n Carplca, Bacău , 1973 - 1974, p. 145 - 160.
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:z a tă � i con du sa de Clubul sh, d cnţilor din l"n i n ns i tatc, g rc,· a a durat mai binl' de o săptămină,
soldinou-s� cu ln loculr�a rl'ctorului�.
Inten sificart>a pro p D g a ndei soc i alist<•, lnso ţ l l ă dr orlentnrea soc ialiştilor sprc organi
z aţiile m1m.-itorcş11 a spori t ln f(ri j o rarL·a a u l orilăt llor. După tnfrln ,::cfl'a J(rev�l studl'nţllor rrl
ciallşti <;in Iaş i , din 1 �R(), folo�lml actiunile sorlnllşl llor i eşeni pt•ntru cinstlrea t•rlcl de a zrrca
anivrrsiiri a Con�llDI'i din Paris. :mt orit n l ilt• vor l11a măsuri rrpresivr Impotriva lntrnsifkiiril
unor aslfel de acţiu n i. C11 toată persel' u \ ia clr7.lântult11 dr j!uvrrnul li brral. cercul socialist din
Iaşi, In care a cH,·au numel'O!;i stu<1 r n ţ i şi profesori de la l "n l v t•rsit alr, sr prl'j;iit ca s:i silrbăto
rtască i storicul e...·l'nlmen t din primih·ara lui 1 � 7 14 . Anlvl.'nsarea urma si! fie m arc at il printr-un
banchet, la care [)r. H u ssel, Constantin Mllle şi Ion 1'\ărh•j<le urmau s:'l evoce, In discursurile
lor, lmpreslonan tele fapte dl' eroism ale comunarzilor. D I' ascmcn('a, se prt•vilzusr dcclamarca
u n or poe7.i l revoluţion are . se pnp:lltl�cril coruri t'U clntece revoluţ ionare. l.Jt,mărind să tmpie·
dlcc slirbl\torirea, prefectul int crzisl' ba n chetul orl!anizat In saln ,.Chatcau a1i'x flcpr.;". Hotă
r1rea organi zatorilor de a gl!si t ot u ş i un alt local det e rm i n ă Intervenţ i a poliţlC"i, care inconjură
casa D r . Russel, unde se făceau preg:'ilirilC" şi arestează pl' cei prezen ti at"olo. Pe baza legii "asu•
pra straiinllor", abia votatl", au fost expulzati o serie de fruntaşi socialişti, printre care şi Dr.
nusscl. Totodată, nntor1 tăţilc au inlen.Js activi tatea organizaţiilor socialiste, nu fost eliminaţi
d i n t:n innsltate studrnţil Const. MIIle ş i Al. B !! d l!rll u , iar profesorii Ion şi Gheorghe Nădejde
au fost j u dl'ca\ i , In Iunie 1881 , dl' un juriu univensilar5•
Rcpresiunea exercitată dl' �uvrrn Impotriva socialiştilor, aplicarea lrgil cxpuldrilor,
1'11 au putut stâvlli dezvoltarea ml şl'ării socia list�. acţlunilt• de sQlldarltatc lntrmaţiol'ală a
muncitorilor şi, ln gl'nerc, răsplndirea şi radicallzarea ldl'ologil'l soelallsle: Numai la citev a luni
d u pll actele de rt'p�siunl' din m artie, la 1 lulil' 1 R B 1 , apare, la Iaşi, primul număr al rt'vlstei
,.Contemporanul", editat de cercul soci alist din localitate, tribunA de riispindire a idrllor ştlin
ţiri!·e şi, In parte a .teoriei socialismul u i şlllnţlflc In Intreaga ţarii.
Soci�il din R om Ania şi, in special, cei din Ia�l, au acordat o atenţie deoseb ită răspln
dlrii ideilor socialiste printrt' ţllrani•. CNreul muncltor1lor din Iaşi, cuprinzind mulţi intelectunll,
condu s de Ion Nildej d e şi Vn slle Mortun , !şi indrepta mare parte din actlvjtate spre sote. Pro
blema agrară şi slt11aţla ţăranilor figurau ca teme m ajore 1 n actlfltatea prop�t-Ra'll dlstlc.ă şi agl
tatorldl. pe care o desfăşurau membr11 cercului din Iaşi. Totuşi, mobllul orientării gn1piirll so

clallsle din laşi către til.rănimc era detenninat, In bună parte, de considerente electorale .
Campania t>lcctoralil. din Iarna anilor 1887- 1888 a oferit Cercului din Inşi prilejul dl' a

desfilşura o largă propagand ă printre ţ ărani . lntrunlrile organizate la sate unnllrcau sll lămu
rească pe ţărani asu p ra necesităţii organi zării lor Intr-un partid politic ..muncitoresc", care sA-,1
aleagâ deputaţi proprii, accş.tla unntnd să lupte pentru uşurarea condiţiilor d� viaţă ale tArA

nimii. Petiţiile formulat e cu prilejul acestor Intruniri, lnalntate Ministerului de Interne de către
repn·zl·nt anţ li Cl·rcu lui munl'itoresc din laşi, cert'au vinzarea ciltre ţărani a piimlnturilor statu
lui, m odiflt-ana l r gi l lm;olelllor agricole, reducerea l mpozltl'lor ş.a.
Con1 1nutul propagandei grupării socialiste din Iaşi printre · ţărani nu depăşra limitele
legalit l\ţ i i. Se de:zbAtea u cu precildere nnoile I m ediate ale ţ ăranilor şi se Indicau soluţii care nu

ţlntcau In mod direct lnlăturana marii pmprle1ilţi fuuciare. Lipsa de pămtnt era enuntatA,
adesea, ca o simplii co••slatan , filru să formc z(• obiectul unor lozinci moblllzatoart'. SoclallştU
se apropiau dl' ţărani ca de o !'alegorie care sufert'D. Ei considerau c:'l ţăranii avrau nevoie de

, Tinerelul comunist în actiune, Editura ştilnţHică, Bucureşti, 1 9 i2, p . 5-t .
4 Pentru delalll a s e vedea : Aurel Loghln, An iversarea la laşi, In 1881, a Comun ei din
IJaris, In Analele ştiin ţifice ale L'nlversilll.ţli "Al. I. Cuza� Iaşi, Istoric , tom. X I, 1965, p.
1 1 7 - 124 ; Tinerelul comunist in actiune, Editura ştiinţlflcll., But·ureştl, 19i2, P · 54 - 56.
5 Procesul /rotilor .VăJ:lejde ]Itainlea juriului universitar, laşi, 1881, 2:J p. ; Sentinta comi·
sid judiciare a f ;niversilătii din Iaş l in procesul lral ilor I\'ădcjde, laşi, 1881, :l5 p. Menţionăm
că evenimentele petrecute In mişcarea soc i al i st ă din Iaşi, In j urul anilor 1880, sint legate de
nunrele prof esorului Ioan Nădejde, care, pentru o perioadă de timp, a reuşit să polarizeze In
j urul său activitatea soelal)ftDor. Casa sa din strada Sll.răriei devine un fel de centru al ml.şcăril
socialiste din laşi. Concepţiile snle, evidenţiate şi cu prilejul procesului din 1881 porneau de la
cunoaşterea unor lucrări ale lu i Marx şi aplicarea anumitor pFinclpli marxlste la realltăţU�
dt> la noi. NAdejde considera că ..poporul muncitor" e despuiat de mare parte din roadrle muncii
sale, ataca lmoralitatea socleliţll burgheze, este i mpotrlca dogmclor religioase. Nu neagii po
sibilitatea re�·oiuţiel, dar are rezerve faţă de o asemenea metodă

carea
tura

soeialistă 1881 - 1 900, Editura "Adevărul", Bucureşti, 1932, p. 1 8 - 30).
• Pentru unele date a se vedea : Mişcarea muncitorea.scă din România
politică, Bucureşti, 1965, p. 22 1 - 223.
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rlr apilrnre şi d<' !nţ clf�<'l't', dar nu preconizau dl'dilşurarea unei lupte revoluţionare a
contra, �(]('ialiştii din la.şl consldl'rau eă singura cale care trebuia urmată pentru

l ă ril:ni m l i . Din

uşuraru soartei ţărăn imii

r1•a

era

trlmltrrea de deputaţi in Parlament, unde

I egalil,

să lupte

pentru lmbunătlll irE>a situaţlfi "muncitorilor de pămint"7• l\'u lnt lmplător sute de ţărani ve
fi r<'zolvate prin stăruinţele depuse de
n l'au Ja laşi cu pl'tl ţ ll nădăjduind că Cl'rerll<' lor v or
r<'pre1.cntanţil C!•r!·ulul socialist din laşi. După cxl'mplul mundtorilor d e la oraşe, In unell' sate
nu incrput rhi a r si\ s1• organizeze h rl' sll' nil' l ă ran l lor .
p!•rifE>rla orn.5 ulul laşi, In Tătăraşi şi )'.;!colina.
Amploar1·a acţiunilo r H lraJ•ilor, i n �l st l'n l a

lniţlaJ, asemenea bresle au

<'li !'::IT<'

!unt fiinţă la

acl'�tia asaltau cu petiţii Cercul mun

citorilor din laşi. 1l!·termină Intervenţia brut ală a au t ori tăţ ilo r

impotriva soci al işt ilor şi t lirnnl
lo r <"arc nvnu lq;ăturl cu mişran·a soclallstă . I mpotri v a al'estor samnvolnlcli socialiştii vor
prot e st a la P re f!' rtu rn poliţ il'l din laşi şi Ministerul de lntl'rn <' . Răscool<'le lzbucnlte Ia In cepu t u l

an u lu i 1888 vor d etermina o

Intensificare

a activităţii socl :.liştllor Ia sale.

Răscoala din 1 88 8 , prima more acţhlll<' dr luptă a ţi\rănlmil după aflrmarl'a mişcări i
munclt onştl pe arl'na viei ii soc inl-pollt il' <' , a pri ldu i t mnnlfl'starC'a d!'srhlsă n poziţiei munci

orlmii fa ţii de probl!•mrl<· car!' frlimlntau ţă rii n lmea. Pr plan g<'nrral , riisroala a dPzvlilult
rii monl!'roşi participanţi Ia mişcana sodnllstă avPau un l'Ontact strins eu satele. Totuşi,
eondu l'uea Ccrl'ulul muncitorilor din Iaşi, do m in ată de l'lemcn tcle burghezo-llbcrale, şi-a I'X·
p rim at dezacordul cu ridicarea la luptă revoluţ ionară a t ă ranilor Ia 1888. Jn manifestul lansat
!'u ocazia rll s!'oalelor, "C ăt re ţl(rani ", in num ele Cl'rcului muncitorilor din Jaşl, deşi s<' r<'cunoştea
eă Urăniml'a s-a ridicat Ia Iuptli datorită lipsurilor materlalP,
fă r !'a t otuşi apPl la linişte, la
nt>l'esitatl'a dl' a renunţa la lupt li r<'voluţlonară şi de a se acţi ona pe calca pct lţ lllor lcţ!ale : ,.Nu
Yă ră5rulaţ l, stat J J ln lşlfţ l - st:'iruia manifestul citat - dar rercţl CII tărir drl'pturiiP voastre" •.
D a r, m a sa muPC'ilorllor din intreprinderile industrlalr, In dl'zacord cu poziţia conducătorilor
�cl'iali�t l . !şi va manifl'sta simpatia faţă de lupta ţărănimii. Asemenea atitudini sint semnalate
I

faptul

sr

şi

in

rindurile muncitorilor tipografi din

laşi.

Socialiştii Ieşeni sint l'l'l care au reuşi t să Impună, prin Int rarea primilor deputaţi socia
lişti tn parlaml'nt, problematica muncltorească In cadrul dczbatl'rilor parlamentare. Acest act

este re7.ultatul lilrl(iril sferei dl' activitate, a dlversificării metodelor de acţiune a socialiştilor
din Ia�i, sub lnflurnţa directă a l'rl'Şll•rll mlşci'lrll muneitoref l i . fn acest context nu a fost neglijat
n l d parlam entul, prinl'lpalul organ r<'prezcntatlv al ţi'lril. Chia r dacă In parlament au Intrat
h 1 888, ra repn!zrntanţi al muncitorilor, elemente mic burgheze, \'. G. l\'lorţun (Roman) şi
1. l\'lidcjde (Jaşl), totuşi aceştia au fost purtători, la nivelul parlamrntulul, al l dl'ilor sodaliste,
al problemelor l'ar<' frăm l nt au masl'le de mun cit o ri . l_'n m erit Incontestabil al primilor de
put a l i socialişt i rezidă In prezenlarl'a tn

a maselor m un ci

toarr şi l'cn·rca de a

se

faţa pa rlamentului a unor aspecte ale situaţiei !(rele

lu a grabn ic măsuri legislative

pentru tndreptarca

aces

teia. Dintre revcnd lcllrile stringente ale muncitorilor se va insista asupra nrrcsltiiţli reglementăril
duratei mun cii , a repausulul dumlnlcnl, asll(urărllor sociale etc. Pe linia lnfăptuirllor cu caracter

gl'nt"ral·demol'rallc, cerinţele se
t iiţ ilor inst'rise In constituţie.

opreau la reforma

electornlă,

re spectar!' a drepturilor şi Iiber

.
C.n toate limitele In
atitudinea
primilor
deputaţi
soclatişU din parlament, ten
dinţa de apropil're de llbuall, actlvitatl' a acl'stora ri'imlne lnsnnnată prin critica, de pe pozi
t i i l e rlasrl mnnclloarr, a regimului sorlal-pol i l l c din Romania de Ia finele veacului trecut , prin
aducaea in faţa fondul lcp;lultor al j l!rli a revendicărilor vitale ale proletarlatului8•

din 1 887 . L uc ră l or l l

Prima actiune revolutionarii muncltorl'ască mai amplă va fi cea a lucrAtorilor tipografi ,
d e I a crlc două Intreprinderi tipografice m a i mari - "Tipografia naţională"

şi "Goldner", nu dl'rlarat grl'v:'l . cerind sporirea salariului, reducerea timpului de lucru, plata
orelor supliml'ntare1 o. Consemnăm pentru anul 1888 şi actele de solidaritate ale muncitorilor

din

laşi cu tipografi! şi ceferiştll din Bucureşti fi Galaţi. Gazeta

,.Muncitorul"

de la

Ia.5l publică

7 Documente din m işcarea muncitorească l li i 2 - 1 916, ediţia a 1 1-a, Editura C. G . M.

Bucureşti, 1 947, p. 107 - 109.
1 Ibidem, p. 108.
8 A se vedea şi Vasile Niculae,

J>robleme ale m işccirii. muncitoreşti in dezbaterile par/a·
m entului rom(1n la s/frşitul set'olului al XIX-lea, in "Anale de istorie", anul XV I I (1 971), nr. 6,
P· 1 1 7 - 1 25.
·1 0 Gh. Platon şi V. Rusu, Materiale prioind industria oraşului laşi în a doua jumătate a
şecolului al X I X-lea, In An alel e t:niversltăţll "Al. 1. Cuza" din laşi, Istorie, fasc. 2/1 969, p. 21 4.
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partea autoritii.Ulor31•

Cunosc u tul

apel "CIItre con cediaţi şi rezervl�tl" (publicat In ,.Homânla

muncitoare" din 1 1 - l ll marUc 1097) , nparţlnlnd !ul M. Gh. Bujor, se număra printre actele
cele ma l c<'mhativc, mal fume de solidaritat e a condu cerii mlşdirll socialiste cu lupta tii ră nl m l i .
Nu mal p u ţ i n > l b ranti'i e s t e ş i contlnmn area ororllor represaliilor prin arll eolnl ·rnanlf�st

(Hom a\nln mvnrlto are din 1 - 8 aprilie 1'907), rare se I nch ei a l'U un a dev ărat act de
aurcsa guvernul u i llb<·ral . . . . . In numele dvlllzatlel, In nu ml'i� muncii dt'sconsiderale,
In numelr demnlUI\11 omt'neşt l , In r. v mrle solldarlt ă1 1 i t : m o.Iw , In nunu·lt' U ('l'lor milioanr
suft rlnde şJ batjororitr, st rl !IJhn I n dignat guvernanţilor noştri : .. D estul " .
,.Dest u l "

acuzare

la

In t i m pul tlcsăv l r.; l r l l rl!Fcc �tlflor in h•dctt'l<' din nordul Mclllovcl nu fo�t scmnalali
.
el ' ""a st u c' en1 1 din laşi c u frckrlnd mlele şi Indemnin d pc 1 ăran l la r:1sroalli. ])t' ns<'ml·nea stu
den t i i socialişt i di n laşi, l rn prt'ună ru st uden ţii membri al sodet ii ţ ll ,.t;nlrra", au protestat In
m al multe rin dur i , impot riv a politicii de repre siun e a guvt'rnulu i . L a in�utul)unll martlt' ,
In plină desfl!şurarc a r hcoalelor dJn Moldov a , o delegatie a st u denţilor din Iaşi mci'Qe la Bucu
reşti unde p a rt i cipă la o mari.' Intrunire stu dentească şi intră In grupul acelora care trebuiau
să prezlntr regelui moţlu nea v o latll de st udenţ i i din Iaşi şl Bucureşti la intrunirea din sala
,.D acia• 32 •
fn cndrul ac puni lor m 1 r n r l tcreşll de �prlj i nlre direelă a ţărainlm ll răsculate t rt'i>Uie men
ţionate faptele cll n preajma Iaşului , de la Ru si noasa şi P a şcan l . Muncllorll cl'ferlşll au parti
cipat la dlbrrarea 1 llranllor arest aţi , solldarizlndu-se cu ac\ lunlle de luptă care an continuat .
Astfel, şl pentru m işcarea progresistii dln Iaşi , � epi sodul 1 9{)7 reprt;lnt ă un pas mal dep arte pe
linia aflrmărll spiritului revolu ţion ar , a solldarlt.lţ li tuturor celor exploat a ţ l .
Sărbăt orirea zilei d e 1 M a l , fllcut l! an de a n prin Intruniri publice , mitinguri şi sl'rblirit
c1 mpene şti , o fe re a t otdeauna prileju l u nor adev ll rat c demon straţii de forţă din partea mi şcii.rli
munclt ore� tl . Adun aren din sala Pastla, d e la 1 Mal 1 !11 2 , a fost o gran dioa să mnulfe5l are pentru
Il crl' de mt: n d l , rcmtra n o i l l t•pJ 11 mtseriilor din 1 91 2 , prulru vot l'i \JDivn�al e l !' . Jn :mll 1 9 1 0 1 91.4 sint fren· rntl' I a Iaşi in lruni rlle lmpotrh• n lt'J!fl •. �!'rlerat c " din 1 90!1 şi a noii legi a mcse
riilor din 1 91 2 , In fa·voarea aplldirll rt'!flementiirllor referitoare In repau s u l dumlnkol ( 1 !1 10) şi
asigu rările social e ( 1 9 1 2 ), hnpotriYa războiului şi pentru leften l rea traiului, pt'ntru acord area
votului u n lver�al şi lnfilptu lrt'a rdormel a,ran . lnşul nu riimlne In afara nici unria din marile
problem e rare friimlnt ou mnsrle mun clt oa:rt', poporul român, In preajma pri mulu i război mondial.

Acţiuni l e d e protest , demon straţiile şi m i şcilrlle grcvistc vor continua şi se vor dezvolta
după primul rii z bof mondial.

1 n planul a ctelor Ideologice anterioare refacerii partidului, lupta Impotriva poporanismului,
tn care socialiştii Ieşeni au fost angajaţi din p lin, n u a fost deloc uşoară. Acest curent avea

mulţi aderenţi şi pArerile acestora nu puteau fi I gnorate atunci cind se analiza situaţia exlstentii
şl de stin ele viitoare ale RomAniei . Aliiturl de promovarea consecventii a soclollsmului şi necesl
Uţlle organ lzl!rll muncitorlmi l , fruntaşi i socialişti din Iaşi s-au Incadrat In polemica gt'nerală
Impotriva poporanismului. Referindu-ne doar la paginl l e ,.Vlllorulul social" , remarcăm magis
trala polemică temeinic argumentată teoretic şi practic, ceea ce constitu ia şi front

pe linia mişcării naţionale. Infringerea deflnllfyii a poporanlsm u lul va fi manată ]Jrln crrştcna
fortei Ideilor socialiste, refacerea partidul ui social-democrat In 1 910, prin vlctorll1c obţinute
pe plan organizatoric şi Ideologic d e proletariatul din ţ a ra noastră.

de apărare

După 1910, a lături de ml şciirl le grevlste, Iaşul se siturnză in miezu l luptelor na1 i onale
pentru apăr:� rea intc�rrit11\li stat a le , pentru dcsăvlrşirii unit ăţi i naţionalc23•
L a con gresul din 1 9 1 0 cit şi la congreselc care s-au desfăşurat după

de alte manifest!irl, s-a evidenţiat strlngatea Jegâtulilor cu

1 9 1 0 şi intr-o serie

socldiştii d in Transilvania şi
B ucovina, contu ra rea , tot ma l evidentă, a necesităţii soluţionării probl e mei naţ ionale In ca d r u l
proceselor revoluţionare generale. Proletariatul român mai conştient de necesitatea i mperloas{l şi
Importanţa deosebită a de săv lrşlril statului naţional pentru dezvoltarea pe toat e planurile a

31 A se vede a Docwn enie din m işcarea mundtoreascd 1872- 1 916, rdi ţ i a a 1 1-a, Editura
C. G.M., Bucur�ştl, 1 947, p. R57 - :i70 ; Presa muncitorească şi socialistă elin Român ia, voi. 1 1 ,
partea J, 1900 - 1 9 1 7, Editura politici\, Bucureşti, 1966, p. 302 - 3:.!0 .
32 1\1. Ion, J>o:iţia studenli lur fafă de rtiscoala ţăran ilor din 1 !107, In " Studii, revistă de
I storie�, tom. 20 (1 867); nr. 2, p. 247-260 ; Marea răscoală a ţăranilor din J !JiJ7, Editura Aca
demiei R . S. R . , Bucureşti, 1 967, p. 62 1 - 646.
aa A se vcdcn şi Dumi tru D . Rusu, Mişcarea m uncitoreascd ş i socialistd din România 
factor activ in lupta pcrafru desă11irşirea un ită/ii rraJionale, In volu m u l 1>\aţlune, suv:ranifatc,

indcpmdrnJd,

Editura

politică,

Bucureşti,

1977, p.

396 - 410.
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societă�l româneşti a contlnm;t lupta, cu mal multă energie, In fruntea Intregului popor, In vede
rea lnfăptulrll acestui Ideal. El a subscris, cu hotărlre, la această luptă, lmpletlnd activitatea
desfăşurată In direcţia satisfacerii propriilor revendicări cu acţiuni energice pentm Indeplinirea
asplraţlllor Intregii naţiuni.
Ceea ce muncitorii nu I n tu i t şi simţit, dorinţa fierbinte de unitate a românilor, teoreticienii
soclnllştl au argumentat ştiinţific, plecind de la Ideile claslellor socialismului ştiinţific Imbina te cu
real ită ţ il e şi interesele poporului român. Fruntaşii socialişti au relevat Importanţa deosebltăa
con s ti tu i ri i statelor na!lonale independente pentru evoluţia ascendentA a fiecărui popor, pentru
dezvo l tarea l u p tei de eliberare socială. M. Gh. Bujor apăra patria ca pe un cadru naţional ş i
Istoric de dezvoltare a popoarelor. Făclndu-se purtătorul d e cuvint al social-democraţilor d e la
noi, se declară hotărlt .. Impotriva ciuntlrll ţărilor constituite, Impotriva lnfringerli popoarelor
in bucăţi, Impotriva suprlmăril vie\11 naţionale a popoarelor", pentru "dreptul imprescrlptlbl l
şl lnviolabll al tuturor naţiunilor la viaţa liberă şi integrală" 3' . De remarcat că asemenea poziţii
erau l m pll rtă ş it e şi de conducători ai mişcării muncitoreşti şi socialiste din celelalte provincH
româneşti . La accasUi slmllltudlne de gindire revoluţionară au contribuit, In mod hotAritor,
legăturile dintre proletarla tnl rom â n de pc ambele versante ale Carpaţilor. Schimburile recipro
ce ele del e ga ţ i , publica \ 1 1 şi corespondenţa, acordarea de SJlrlj ln mat!'rial şi moral In diferite
acţluui lntrrprinse, pun In l u mi n ă Intensitatea, pe rman en t a şi caracterul multilateral al acestor
legături.
Apropiata pcrsp!'ctlvă a lzbucniril unui război mondial imperialist, determină noi
v iziu n i In ahorrlarea problemei desăvîrşirii statului naţional unitar. Cnlrea Transilvaniei cu
România pc calca luptei maselor pentru transformări democratice era op usă alipirii Transilva
niei pc calea unul război alături de marile pu t eri imperialiste.
Ideea transformărllor de mo cra t i ce ca bază a apărării existenţei naţionale şi a desăvlrşlril
unităţii statale a poporul u i român devine coordonatA centrală a poziţiei P.S.D. In anii care a u
ur mat l n priajma şi In timpul desfăşurări i primului război mondln l . După izbucnire" războiului,
In condl�iile adin�rii procesului de clarificare Ideologică, partidul social-democrat Indica mal
c o mp le t calca adecvată intereselor maselor mun<'itorcştl pcnlm desăvlJ"Şirea unirii naţionale a
poporu lui ro m ,1 n . Po.rh·nlc poziţiilor războinice ale burgheziei, P . S.D. se oronunţa pentru desă
Y ir�irra statului naţional u nitar prin acţiunile revoluţionare ale maselor, prin revoluţie la nevoie
cu a rma In mină . .. Cnltatea naţională pe care o urmărim noi socialiştii se deosebeşte de aceea
urmărită de către burghezle a t it prin forma el, cit şi prin mijloacele de realizare . . . Mijlocul la
care re cu rg clasele asuprlte este lupta organizată In Partidul Social-Democrat, luptă care recurge
la intunlrl, la alegeri parla mentare, la greve şi, cind ImprejurArile o Impun, la revoluţie vlolentă
pentru lnfăptuirea ţelurilor ei" a ; .
Izbucnirea primului război mondial marca Inceputul unor ani extrem de grei pentru po
porul român. Situată Intre cele două tabere aflate In conflict, România trebuia să reziste pentru
a nu clldca pradă unor Interese acaparatoare. Dezvăluind opiniei publice din România primejdia
ce plana asupra ţării din partea ambelor tabere Imperialiste, socialiştii romAni au subliniat,
totodată, lnsemnătatea adoptării unei politici de strictă neutralitate pentru destinele poporului
român. Opunlndu-se alăturărll României oricărei dintre taberele bcllgerante, socialiştii români,
reprezentanţii mişcării muncitoreşti se pronunţau, In acelaşi timp, fără echivoc, pentru des4vlr
şlrea unltllţll statale pe cale revoluţionară. Intulnd, cu exactitate, pericolul ce plana asupra
existenţei ţării, socialiştii, pe bună dreptate, considerau - la Inceputul războiului - neutrali
tatea şi menţinerea României In situaţia de dinaintea războiului ca garanţie pentru des4vlr�lrea
unităţii naţionale.
lnţelegerca deplină a pericolului ce plana asupra statuiul romAn de a fi şters de pe harta
lumii, idealurile naţionale mereu vii In conştiinţa populară au nermls mobilizarea Intregului
popor pentru obţinerea victoriei. Numai eroismul de masă al luptlltorllor romAni, numai rezis
tenţa legendară a bravllor ostaşi de pe frontul Mărăşeştllor, 1\lllrăştllor şi Oituzulul au zdruncinat
planurile cotropitoare ale marilor puteri Imperialiste, victoria reprezentind - aşa cum sublinia
tovarăşul Nicolae Ceauşescu - "o contribuţie Importantă la Infringerea mllitarlsmulul german,
un moment hotărltor In lupta pentru eliberarea oatrlel noastre, pentru InfAptuirea Idealului de
uPitate naţională3B.
34 Presa munciloreascc'i şi socialistii din România, voi. I l, partea I l-a (1907 - 1916), Edi
tura politică, Bucureşti, 1 968, p. 155.
a:. Cr. Rakovskl, Rdzboaiele. Cauze. Consecinte. Sflrşit, Bucureşti, 1 914, p. 25.
38 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul desăvlrşirii construcţiei socialiste, voi. 12, Edi
tura politică, Bucureşti, 1 968, p. 469.
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DupA I n succ es ele (Ilo prima parte a rAzboiului, paralel cu 'acţiunile maselor din teritoriul
ocupat, muncltorlmea din Iaşi a trecut la acţiuni �voluţlonare de amploare In sprljlnul lntegr:l
tAţU patriei, pentru desăvtrşlrea unităţll naţionale, Impotriva regimului ocupanţilor strAlnl87.
In a cest ca d ru se In scriu şi actele de simpatie faţă de victoria revoluţiei din Rusia expri
mată prin apeluri, manifeste, articoleaa.
t n m orm lntarca cunoscutului militant socialist Ottol Călin a prilejuit o puternică demon
lltraţle muncitoreascA la Iaşi la Inceputul lunii aprilie 1 917. O manifestare deosebită a clasei mun
dtoare a avu t loc la Ia�l cu prilejul zilei de 1 M al 1917. Intr-o atmosferA de entuziasm s-a desfă
şurat o grandioasă demonstra ţie pe strAzile Iaşu lui , srandlndu-se lozinci pentru o Românie libe
ri şi democra tiei!, pentru drepturile muncitorilor, pentru unire şi frăţie Intre popoarest.
In condl\Hle reluărll acUvităţllor mal multor organizaţll social-democratice, In Iulie � 918,
se '"a desfll şurala ia şl primul congres regional al mlşcllrli socialiste şi sindicale din Moldova.
Printre altel e, Congresul a protestat Impotriva prevederilor Inrobitoare ale tratatului de pace,
'
p entru eliberarea teritoriilor ocupate, pentru Independenţa RomAnlel'o .
,
AnU avintu lui revoluţionar găsesc laşul ln miezul frAmlntllrilor dln ţară. ŞI al ei remarcAm
starea generală de nemulţumiri, largi manlfestaţU de protest, o efervescenţă revoluţionară cu
caracter generalizat.

PAGES DU MOUVEMENT OUVR IER ET DEI\IOCRATI QUE D"IASSY Jtr S QU ' EN 1 918
R e s u m e
L 'auteur presente le mouvement ouvrier d' Iassy du demier tlers du siecle passe jusqu'en
191 8 . Comme forme& de l utte sociale on enreglstre le proteste dans la presse et dans d'autres
publicallons, des reunlons, des greves etc.
•.

S7 A se vedea A. L o gl. n, I . Agrigoroale şi Em. Bold
(19 1 8 - 1 969), Editu ra ,..Junimea", laşi, 1969, p. 9 - 21.

,

Iaşul contemporan. Scurt istoric

3 8 Documente d i n istoria m işcării muncitoreşti din Rom8nia (191 6 - H l21), Editura po
litică, Bucureşti, 1966, p. 67 - 74 .
au Oli mpl a Matichescu şi Elena Georgescu, 1 Mai in Romania, Bucureşti , 1 970, p. 1 1 4 - 1 1 6 ;
O. M atl chc s cu , Actiuni revolujionare din Iaşi desfăşurate în cursul lunii m ai 1 9 1 7, In ,.Studii 

�vistă de istorie", nr. 5/1967, p. 863 - 87 1 .
to Documente din istoria m iţcării muncitoreşti din România (1916 - 1 921) Editura po
,
litică, Bucureşti,

1966, p. 92- 97.
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După alegerea lui A lexandru Ioan Cuza ca domn al celor două principate, efortul de
tnfăptulre a statului national modern, centralizat, a fost dublat de silinţa depusă de minţile
luminate In vederea sustinerii şi a firmărll unităţii spirituale a tuturor românilor. D ezvoltarea
limbii şi a culturii poporului nostru impunea canalizarea, Intr-un torent unle, a energiilor crea
toare a locuitorilor de la IJunăre şi Carpaţ i. Pentru infăptulrca unei asemenea cerinţe vitale erau
necesare instituţii speclallzate care să adune laolaltă tot ce avea mai de seamă natiunea. Înfiin
ţarea, la 1 aprilie 1 866, a Societăfii Literare Române şi transformarea el, după un an, In Societatea
Academică Romtină vin In tntlmplnarca acestui imperios deziderat comandat de ascensiunea
noastră spre unitate şi neatirnare. Pentru a sprijini In şi mal bune condiţii "cultura Umbli şi
istoriei naţionale , a llteraturilor, a ştiinţelor şi a frumoaselor arte" 1, legea din 29 martie 1879
desăvlrşeşte organizarea instituţională prin transformarea Societăfii Academ ice Romtine in
Academ ia Romtină .

Inaltul for creat, fiind u n organism ştiinţlrlc menit să judece, să lncurajcze ş i să sprij ine
eforturile tuturor Intelectualilor In vederea făurlril şi dezvoltării culturii nationale unltare,
s-a simţit obligat să cheme In Incinta lui "pc acei care s-au deosebit prin rivna lor pentru ocupa
ţiunlle cf'le mai Inalte ale spiritului omenesc" 2, după cum r preda N. Iorga. Pentru a sintetiza,
prin personalitatea membrilor el, stadiul de evoluţie a culturii şi ştiinţei poporului nostru, din
�ecenlul al nouălea al secolului al X IX-lea, Academ ia Română a trecut la selectarea de noi m,embri.

Spre deosebire de astăzi, cind Academ ia Republicii Socialiste Romtinia numără nouAzeci
şi cluei de membri activi, ce-şi desfăşoară munca de cercetare In treisprezece secţii, la 1880,
cel treizeci şi şase oameni de cultură şi ştiinţă, lucrau grupaţi cite doisprezece, In Secţiunea lite
rară; Secţiunea Istorică şi Secţiunea ştiinţifică. La sflrşitul anului 1880 erau trei locuri libere,
unul la Secţiunea literară şi două la cea istorică. Fotoliul numărul unu al Secţiunii istorice era
ocupat, după cum o atestă Decretul Locotenentei Domneşti din 22 aprilie 1866 şi documentele
de mai tirziu, de Iosif Hodoş. Plecind dintre cei vii, la 10 decembrie 1880, locul rruntaşului luptei
naţionale a românilor transilvăneni a rămas liber. Colegii săi au purces de Indată să completeze
golul rămas .
S . FI. Marlan, mutlndu-se In casa socrului său de la Siret ş i fiind pus la a dăpost de grijile
milrunte ale existenţei cotidiene, se dedică cu hărnlcia-i caracteristică pasiunii sale timpurii.
El continuă, cu şi mal mult sirg, să adune şi apoi să valorifice, prin intermediul revistelor şi a
volumelor, comorile spirituale şi vestlgiile materiale lăsate de lnaintaşl. In răstimpul a paispre
zece. ani Marian publicase numeroase creaţii folclorice In versuri şi proză ln principalele periodice
ale epocii, printre care se numărau şi cele conduse de B. P. Hasdeu. ln a cest interval de timp
I-au mal apărut trei volume de balade şi unul de legende, lnsumlnd şase sute cinci zeci şi trei pa
gini. Intensa activitate a etnografulul şi folcloristulul bucovinean, precum şi preocuparea sa de a
1 Academia Română, Legi, statute, regulamente, Bucu reşti,
2 Analele A cadem iei Române, snia II, tomul 33, p. 144.
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Volumul se află În biblioteca rămasă de la S. FI. Marian, Fondul documentar memorial S. Fl.
Marian, Suceava.
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Coperta interioară a volumului : V. Alecsandri, Derpot Vodă, legendă istorică în versuri, 5
acte şi două tablouri, Bucureşti, Editura Socec, 1 880, cu dedicaţia bardului de la Mirceşti,
pentru S. FI. Marian.
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adtma şl iDterpreta doct1mente arheologice, toponlmlce, Istorice şi de altA natură spre a demon
atra permanenta, unitatea şi latinitatea conaţiODalnor sAI din Ţara de Sus, 1-au fAcut cunoscut
1n mal toale provlncUle locuite de români. Prin aria preocupArilor, a rea lizArilor şi datoritA po
alţlel sale de cercetător :pa triot, Marlan a tra�e luarea aminte a multor oameni de culturA din
ţară � � chiar de peste graniţA, printre care se aflau şl reprezentanţii Academiei Rom4ne.
L a Inceputul an u l ui 1881 , privirii<' unora dintre ml'mbrll lnaltulul for de Ira diere splrl
t u al i'l din Bucureşti se opresc asu pra profesoru lui bucovinean. Pentru foll.ol lul numArul unu al
SecţlunU Is tori ce al Academ iei Rom4ne, el propun pe S. Fl. !\!arian, iar pentru locul rAmas vacan t
la Secţiunea l iterarA pe lacob Negruzzi. D u pA o prealnhllă discuţie p1· sl'cţiuni, candidaturile
alnt supuse, simultan, dezbaterii şi aprobărli plenului din 26 martie 1881 al Academiei. DupA
cum rezult!I din procesu l verbal n u mArul 1 5 al ş edi n ţ ei plcnare, din cei treizeci şi trei membri
activi erau de faţă douăzeci şi patru . Printre personalităţile cu drept <k:._ vot ce au participat
la dezbalerj şl au hotAri t primirea lui S. FI . Marlnn şi a hd Iacob Negruzzi In rlhdul membrilor
ac:llvi al Academ iei Romdne, se a f l a u : Ion Ghlcn (prcşl·dintl'), A l . Odobescu (secretar genera l),
Vas i Le Alecsan dri, B. P. Hasde u , Titu
1\laioresl'u, G . Sion, V. Babcş, George Bariţiu, N.
Q u l n tescu , G. Cbiţu, N. Ionescu , V . Manlu, Mclchlscdec, Dimitrie Sturdza, V. A. Urechia,
P. s. Aurell an , G. Caraglanl, Al . Roman, M. Bacaloglu, D . Brl ndză , 1. Fl'lix, Gr. şteriincscu,
N. Tl.� cl u şi P. Vasle!.
Deoarece Marlan n-a 1 ual parte la plenara care 1-a pus activitatea In · discuţie, In acreaşi,
z.1 , prin adresa n r . 1096, este anunţnt la Siret că Academ ia Română, după propunerea Sectiunii
Istorice, aprecl ind Inaltele dumneavoastră calltăl l şi activitatet -ce pururea aţi arătat pentru
dezvoltarea cul turii Intre român i, v-a ales membru al ei" a Marlan devine astfel, dupA Eudoxlu
Hur m u zakl, cel de al doilea membru a ct iv, ales, al Academiei Rom4ne, selectat din rindul ciirtu
rarllor bucovinenl (A l . Hurmuzakl şi 1. G. Sblera nu fost numiţi membri al Academiei la Infiin
tarea el, I n 186'6). Tot acuma li e xp edia ză statului şi Invitaţia de a participa la lucrările seslunll
academice de Ia Inceputul anului 1881, la care InsA nu poate lua parte.
•.

II

Obiceiul d e a s e organiza o recepţie solemnă, c u ocazia primirii d e noi membrl ln A cadem i a
Romdnă, prin lectura In public a unei lucrări originale, ce se referă la o ramurA oarecare a dez

v ol tă rii culturii sau ştiinţei naţionale s-a inaugurat In 1869, prin discursul ţinut de Al. Paplu·
D ar i an . Al doi Lea membru al Se cţiuni! Istorice, care a fost supus aceloraşi rigori regulamentare
tn rata plenulul academic, a fost S . FI. Marlan, urmat, in 1 883, de At. Marlenescu.

Pentru ca Marlan sA-şi :poată susţine discursul inaugural, la 15 Ianuarie 1882, Academ i"a
Rom âni! ti tri mite delegaţia de participare şi o a dresă prin care-I InvitA să fie prezent la sesiunea
genera lii ce "urmeazA a I ncepe I n ziua de martl 23 februarie (7 martie) a.c . . . . In sala Academiei" ' •
spre a - i facilita deplasarea, Inaltu l for Il m a l expediază un ,,bilet d e liberă călătorle pe calea feratA
Roman- Bucureşti şi un bilet, cu preţ redus, Suceava- Roman" &. D e Indată, S. FI. Marlan
cere lnvolre a autorltllţllor guvernamentale, b isericeşti şi şcolare. După multă a lergătură şi plo
conlrl pe la uşile funcţionarilor s uperiori al statului habsburgic, după numeroase aminAri şi
tergiversări el primeşte, tn luna martie, de la Conslstoriul arbieplscopesc al Bucovinei, "un ron
cediu de cA lA torie la Bucureşti spre a :putea lua parte, ca membru, la sesiunea generală a Acade
miei Rom âne , care va dura douăzeci şi una de zile" 8•
La 5/17 martie 1 8 82, S. FI. Marlan se afla deja In capitala Românicl7• Acuma, pentru
prima oarăt a avut ocazia sA cunoască o parte din cel mal de seamă oameni de cultură şi şUinţă
al \ ă rll, l u ind rontact nemijlocit cu atmosfera tn care actlvau, cu unele din lucrările şi chiar cu
opiniile lor intime. Pe redactorul revistei Co nvorb iri literare, Iacob Negruzzi, Il contactase prin
Intermediul corespondenţei lndi di n 1876, pe Titu Maiorescu In 1880, iar pe Vasile Alecsandri
In 1 881. O dovadă că activitatea l u i Marian era cunoscută şi de rele mai de sramă cercuri ale
culturii româneşti o constituie şi u rmătoarele referiri inedite . In n umele unui grup de academla Manus cri sul inedit al adresei Academiei Homâne, nr . 1096, din 26 martie 1881, Fondul
memorial - documentar S. FI. JUarian, Suceava, inv. nr. 493.
� Manuscrisul inedit al adresei Academiei Homâne nr . 1381, din 1 ianuarie 1882, Fondul
documentar - memorial S. FI. Marian, Succva, lnv. nr. 1 .
5 Ibidem, n r . 1 419, d i n 1 5 februarie 1882.
8 Adresa inedită a Consistoriului arhiepiscopesc al Bucovinei, ibidem, inv. nr. 153.
7 Titu Maiorescu, Insemntiri :ilnice, volumul I l , (1881 - 1886), edi�ie IngrijitA. de 1.
Rădulescu - Pogoneanu, Editura Socec, Bucureşti, p. 46.
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Facsimil după scrisoarea lui B. P. Hasdeu, din 26 mai 1 892, către S. FI. Marian, ce se află
la Suceava, în Fondul documentar-memorial S. Fl. Marian, inv. nr. 307 �i care atestă conti
nuitatea legăturilor folcloristului bucovinean şi după colaborarea acestuia la Etymologicum
Magnum Romaniae.
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cieni şi j u n i m i şt i (lin B1rn•rcşll, la 27 h•P i e 1 A 80. T i t u Maiort>s<·u l�i expri m a astri'! admiratia
cir ,· m or al<· d n o grafului şi folclor isl u l u i mcevt>an . ,.!\'oi urmărim
1 o ţi, cu cel m a i ''iu l n t r rr � , publ i r:"rilr dunmt>a,· oaslril <'la A lbina r.arpatifor şi aiure a şi toţi
lil era� i i ro m i."tni si fi lo-români \' li ,-or fi rrc·un osditori pentru o ornitolo!!ll' poporolll româ n ă .
Din pv l e ml ,-11. s tau Io d l spozill e p e n t r u ori şi r t> l'o municarc literară Ia care Y·aşl pu tt>a servi"•.
Schimbul de S <·r l s o ri ce a m; u t loc a d u s , In mod rlresc, la dorinţa de a se c un oaşt e mal
indeaproape. Pri l eju l s-a h· it odat:1 l'U porllciparea l u i Mari an la sl'sinnea gcnl'fală anuală a
Ac a d em ie i <lin 1 882 . C c rc c U nd j ur n n l u l i n t im al l n i Titu l\ln l ores r u afll! m , ronsrmnate lapidar,
inform aţii cu pri v i ri' la I Pj!:i t u rilc direl'll', o fielnle şi p o r l i l-ulare din tre ct>le douli personalităţi
ale cul lurH ro : n ii n eş ti . Inainte d e n·şi şus( ine discursul d e rrccp lfe in fa ţ a in altu lui for academic ,
Marlan este invitat de Mai o r('scu la una din obişnui lele srri litrrare ale JuniiT'ii, und<' şi-au ll'c
lura t creaţUie mal mul t i artişti al cu\'lntului. Pri u t re <'i se afla şi mrntorul cenal'lulul şi al reYistel
L itera t orur, Al. llfacedonski care, mrreu I n con f l i c t c u j u n i m lş l ii , s<' f.(llsea � astă dată In una
din ru re le sale perioade de arm , stil i u şi, proriltnd d e i n v i t a ţ i a lui Titu M ni ore�c u , v�ne să-i ln
ru nte l a ei ac as !! . Cee.1 c e cred că a şi rc.1li zat . d L' o .u cce gazda a f o s t en e rvată chiar de l'a I nce put
faţă de reali7.ările şi p la n u r i le

·

de aro ganţ a, i n raLuarea şi st i lul <lel'larnator al lui 1\Jacedomkl, in aşa măsură incit n-a putut să
asculte lectura pl llă la capăt şi P ici măcar să reţ i n ă cu exactitate titlul poeziei c iUtă de teore 
ti cianul slmholls m u l u i românesC'.
ln at m o sf!'ra parla mentar-academică a şedinţei junl mlst r, etnograful şi folclorlstul
bu co\'lncan lşl pelreeu seara, ptnă la orele dou ăs p rll'ze ce şl j u mătah· , in compania a \'rro două
zeci şi şase personalităţi. Printrl' rei in\·itaţ l la Malorc�cu acasă se aflau : B . P. Hasdcu, Mihai
E m inescu, Ioan Slavlci, Iacob l'egruzzi, Th. Hos ct t l , G . Bariţiu,•A. T. Laurian, Al. Roman,
Ştlrbey , 1. Cerchez, Chlbici, A. D emet re scu , Zlzl n f.antacu7J n o , D . R . Rosetti, Burghde, Mih ă
escu, Jlpescu ş . a . Tot acu m l-a c u n oscut direct şi pe Vasile Alecsandri, iar dup ă citeva zile au
mers imprcună la Teatrul n a ţional , unde se re prezrn l a drama Ist orică a bardu l u i de la Mlrceştl,

Despot vodd, ce (uscse nu demu l t tipări tă. ln semn de amiciţie Alecsandri i l oferă edi ţia prlnceps
a capodopere! sale cu urmlitoarl'a dedica! ie : .. P drlntel u l :\larian, din part<'a autorului suven l r
afectuos• • .
Sesiunea d i n prim ă v a ra l u i 1882 a fost condusă d e v l ccp.reşcdlntele .-).cqdem iei Române,
Titu :\laiorcscu.. deoarece preşedintele el, Ion G hico . era reţ i nut la' l.ondra de obligaţiile Inaltei
sale demnitll.\1 diplomat i ce. Printre cele unspreze ce puncte <·e figurau p e ordinea de zi a seslunii
academice, se n u măra şl ,.recepţia solemnă� a mem brilor de curind primiţi. L a numai o s ăp

tămln!l de la prima i mpr<'sle l ăsată de at mosf e ra serilor j unimiste, S. FI . Marlan ia parte la solem
ni tatea des făşu rată In onoarea sa. La 1 2{24 m artie 1 882, după ce ,.Mitică Sturdza, In dezgustător
blzantlnlsm, a cit it P u iul" lo, profesoru l de l a Su ceava citeşte cuvintul său de recepţie, Chro
matica pOpulară romând, ln prezenta unui public mrmat din academicieni şi Invitaţi, pri ntre
care se aflau Vasile Alecsandri, Me lchisedec, m i n ist r u l englez Whlte ş i mulţi al tii.
In i ntroducerr , dupil. ce subliniază lati ni t at e a vocabulelor care denumesc principalele
culori In graiul popular, S. FI . l\lari an lansează un veritabil manifest de şcoală folclorică. D e la
fol cloristu l şi etnograful român afirmă că o n;.�ţi uuc care dorl'şte să
t r i bu n a ln:-ltul u i for,
aibă o limbă bogată şi omogt'nă, ar tre b u i , mai inainte de toate, să adune şi s ă scoală /a lumină
tntreaga sa literatură popnlarcl" 1 1• Aceasta este principala direcţie de cercetare căreia tlnărul
academician li va con sa cra t oată energia şi priceperea pină in ultimele clipe ale vieţii sale, lăslnd
In urmă o operă i mpună toare pc ca re mulţi au ci tat-o dar puţini au pătruns-o In vastitatea şi
Conform u zant elor st:.tutar c, răspunsul la disc ursu l de recep \lc al l u i s. FI. Marlan Il
dă academi cian u l B. p, H as deu . JnteT\·enlia savan tului de format le enciclopedică n u este Impor

s ubstanţa sa.

tantă numai prin lap l u l că evidenţiază şi sistcmatlzează activitatea ştiinţifică a creatorului etno
grafie( româneşti, el şi pentru că in ea găsim o privire prospecti\'ă a direcţiilor sale de cercetare.
Adreslndu-i-se nou l u i ales, Hasdeu spu n e a : ..Chemlndu-te alei, fiu al Bucovinei, Academia
Română de sch i de sinul său unui preot l u mina t şi to to dată gata a pri mi lumină, Intr-un secol
cind ş tiinţa şi şcoala n u se

mai

pitulează t re m u ri n d sub aripa bisericii . . .

6 S cri soa rea lui Titu Maiorescu di n 29 iunie t 8SIJ, către S. FI. Marian, in Zori noi, nr.
5 5 33, dln 2& septembrie 1963.
8 Paul Leu, Consideratii prilJitoare la relaţii/� dintre V. Alecsandri şi S. FI. Marian
in Zor i no i, C o ordonate literare, an u l X X \' I l , n r. 7 7:37. din 5 noiem br i e 1 972, p. 3 .
10 Titu Maiorescu, lnscmn•iri :ilnic,· . ,- olu m ul I I , ( 1 8 8 1 - ! 886), ediţie ingrijltă de 1.
Rădulescu - 1' o gonean u , Editura Socec.. Bu<'ureştl, p . 4 8 .
1 1 S. F I . Marlan , Chromatica poporului român , Extras din A na lele Academiei Române,
seria Il , tomul \', secţiunea l i, Memorii şi n otiţ e , Bucureşti, 1882, p. 3 !
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Ceva mal mult, adurlndu-tc alei Acadrmia Română umple un gol ce se simţea In rindurile
noastre. Avem Istorici, naturallştl, filologi, leglştl, matc•ilatldcnl, economişti, poeţi, publldşti.
un huch.et modl"st din cite· s-a putut culrgr din tln ăra grădină a neamului românesc, dar un <'lqo
graf, etnograf In adevAratul sens al cuvintului, car<' sd fi răzbit 1n to.ate unghluleţele, fie cit de
ascunse, din t raiul , din cugetul, din simţul' poporului romAn, ne lips ea plnă l!.cum . A cest etnograf,
dă-m! voie să ţ i-o spun, june şi distins coleg, ·singurul etnograf român, deocamdată, eşti tu.
O ramurll de tot nouă a cu noştinţelor uman<', prevăzută pentru prima oară Intr-un mod
vag; abia pe la tncep11tul secolului trecut, de către marele napo!ltan Glambattlsta Vlco, etno
graUn, studiul vl<'ţll lntlmc, morale şi matl"rlale, :i fiecărui popor lnpart.e ŞI a diferitelor popoare
In comparaţlune unele cu altele, a devenit astăzi o nt>stcmatii flntlnă de lnformaţlune şi de
lnsplraţlunl', o flntlnă la care se adapă nu numai Istoricul cind !şi dA seama de ce a f.9st şi de ce
poate ti o naţiune, suu omul de stat clnd ·v rea să aşeze pc o temelie trainică legislaţia unei ţări,
nu numai pm•lul sau artistul, dnd amblţlonează a fi prb:ma, a fi Inima unul popor IJ?-treg, dar
trebuie _sll se adape, ne-al spus-o tu chiar astăzi, tre buie să se adape plnă şi spiritele cele curat
Industriale" n.
In continuare, pentru a argument � justetea hotărlrll plcnarel Academ iei Rom6ne din 26
marUe 1 881 , B. P. Hasdeu face o succintă, substanţială şi revelatoare trecere In revistă a ceea
ce a dat şi ar fi putut da lncă culturii româneşti s. FI . Marlan. Fllclnd un bilanţ al realizărilor
!'tnografulul şi folclorlstu lul din Ţara de Sus, cu clarvlzlunea sa multldlmenslonlilă, Hasdeu
pun cteazA perspectiva muncii de cercetare pe care va trebui s-o desfăşoare S. FI. M'arlan sub

lndrumarra şi cu sprijinul Academ iei Romtlne. Cele sintetizate prospectlv de savantul român
sint cu atit mal Interesante cu cit o bună p; rte din ele au fost confirmate de trecerea timpului.
"Din c.lte al aduna, spunea Hasdeu, puţine al scos la lumină, drajuns Insii ca să te cunoaş
tem şi mal deajuns ca să te Impingem, să te silim cu toţii şi să-ţi dăm mijloace de a l u cra şi mal
mult de alei Inainte.
Al publicat la Cernăuţi, la 1873, un volum de balade popularr, ba şi dintr-un al doilea
volum al dat deja cite ceva In folţcle periodice : Amicul fam iliei, !)ezlJtoare şi Aurora romtln ă.
Al publicat, t o t l h capitala Bucovinei, la 1875, u n t o m de Doine ., i hore ale poporului
romAn, dar mal ţll tncă patru volume de Doine, doine ostăşeşti, doina halduceştl, doine de dra
goste ş i de jale, dintre rare numai puţine au apăn1t presărate In Con11orbiri literare, Albina
Carpaţilor, Columna lui Traian etc. şi pe llngn care ne vei mal da u n vol u m de Bocete şi u n ul
de Basm uri.
Al publicat la Sibiu, la 1878, o culrgrre de Tradiţiuni poporale la care s-au mal adunat,
In urmA : Legenda despre Sas-11odd, lntercalată In Cdrfile săteanului rom<2n, Iug a şi Vasile-vodd
in Albina Carpaţilor, Ştefan-llodd şi tătarii şi Românca şi tătarii In Calendarul bucovinean, astfel
că toate lmpreună ar forma un frumos volum, afară de care mai al un frumos volum de Isto
rioare ale pororului român, un volum de Satire, un volum de Descfntece, un volum de Farmece
şi vrăji, In parte scoase deja la lumină In diverse foi periodice. Al publicat, l mprilştlate tot
acolo, In aşteptare de a fi adunate Intr-un singur volum, daUnele şi credlnţrle românilor In clş
legl, precum : In Albina Carpaţilor : Seara Sfintului Vasile, V crglulat sau vergelat şl
Pluguşorul
in Familia : Cfntece poporale şi OspdJul feciorilor ; In Am irul poporulu i :
Iro:ii şi ma l al IncA

Inedite : Turca, sau Cerbul, P clpuşi/e, Steau a etc. afară de u n volu m Intreg de Datine şi cre·
dinte de peste an şi afară de patru v olume de obi ceiuri relatlvr , In special, la Naştere, N untd
şi Inmormintare .
Ai lncrput a pubJica, deocamdată, tot In foi periodice, tczaure poporane de Botanicd
şi Ornitologie, tot ce ştie, tot ce crede, tot ce face şi simte ţ ăranul român faţă cu plante şi păsări,
o colecţie ce va apărea la lumină In cinci tomuri, pc llngă care şi un volum separat despre Şerpi '
şi un alt volum privitor la Mam ifere.
Al Inceput a publica In Albina Carpaţilor şi In Amicul familiei preţioase fragmente din
Mitologia poporului rom4n : Ba/aurii, Solomonarii, Spiriduşii, l\loroiu, Samca etc.
Nu mal urmez, ca să te rezum In două cuvinte, poporul român, mindrul ţ ăran şi duioasa
ţărăncuţ ă, graţie ţie vor ajunge a ne fi cunoscute pe deplin In toate ale lor, şi merită de a fi
cunoscuti, merită nu numai că poartă tn vinele lor singele legionarilor romani şi a matroanclor
romane, ci pentru că acel singe n-a degenerat după două mii de ani, asftel că ieri acel ţâran a
uimit Europa lntreagă
printr-o antică vitejie . . .
lncă odată fii bine venit Intre noi, t u , rare n e introduci I n mintea ş i inima acestui superb
popor ! . . . " l a
lZ

13

A nalele Academiei Române, seria Il, tomullV, secţiunea 1 1 , 1884, p. 161 - 163.
Ibidem.
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La numal citiva an i de la obţlnl'rea independentii de stat a României, cind ţăranul soldat
uimit Europa cu actele sale de curaj , dovedind lumii că sintem un popor cu lnsuşlrl alese
Hasdeu sublinia cont ri butia tui Marian la depUna cunoaştere a prlnclpalulul lnfAptultor al uni:
tllţU şi nealimăril na ţionale . Actlvltntl'a academlcianulul de la Suceava este cu atit mal bine
venitA , cu cit Pa sondea7.ă In adincul timpului şi descoperi!. drumul mllenar al vlrtuţllor strAbune
ce a u stat la ba7.a actelor de eroism In campania din 1877.
D a că m u lte dintre obiectivele muncii etnografulul şi lolclorlstulul româP, pe care B. P.
Hasdeu le -n men\Jonat In raportu l silu, au fost transpuse In viaţă prin Intermediul unor valo
roa"e sinteze folclorice şi etnogral ic(", altele InsA au rămas necunoscute pinA In zlaele noastre.
Intre cele pest e douiizeel şl patru de mi i, trei sute de pagini aliate In manuscris, putine au foat
valorUlcate postum. t n 1 91 0 , A cadem ia RomllnrJ, a publicat manuscrisul culegerii Hore şi chiuitu
ri din Bucor�ina, pregAtit de Marian 1 n că din 1904, iar In 1975, Editura Junimea a făcut sA aparA,
1ub Ingrijirea noastră, volumul intitulat Basm e din Ţara de Sua.
',
Impresionat de aria v as t ă a preocupărilor etnograf ului şi folcloristului rori\in, de nouta
tea şi de calitatea ştllnţHlcă a l ul'rărli Chromatica poporului romt111, B. P. Hasdeu intervine
pe l lngă Marian cu rugămintl'a de a -i pl'rmitl' să tipărească fra11mente din l'a In coloanele revistei
Col umna lui Traian. Semne evidente de stimă şi pretuire a noului membru al Academiei Român e
au venit şl din partea altor personaliU\i ale culturii româneşti. Tllu Maiorescu, a doun d dupA
l.e a av ut loc discursul de recepţie, Il invită să cinezc ImpreunA. Şi fiindcă soţia şi fiica li erau
plecate la Bl'rlln, con du cl!toru l j u n i mist lşl pofteşte oaspetele In casa Kremnltz. fn seara zilei
de slmbil.t ă, 1 3)25 martie 1882, S . . F l . Marian pe trece alăt uri de Maiofl'scu, Zlzln Cantacuzino
şi Burghe)el4 , cîte v a ore plăcute. VIzita a constituit pentru oaspet�e sucevean un prilej de a fi
cunoscu t şi de a cunoaşte mai Indeap roape, in intimitatea lor, pe clţiva dintre cel mal de seamA
oameni ai t i mpulu i .
Studiul etnografic Chromatica popor ului romc1 u a atras luarea aminte şi unor oameni
d e şll in \ă strl!J nl.· Profesorul universitar A. l . InHmirski şi-a formulat opiniile critice In recenzla
int i tulat ă Chroma1ica poporului român de S. FI. Mar ia11 , ce a apărut In revista moscoviU. :
Etnogra{iceskoe obo:renie. Analiza evidenUază valoarea ştiinţifică ce depăşeşte sfera de Int eres
a u nei singure � ări, precum şi stadiul Inaintat la care a ajups tlnăra etllo&rafie românească
datorită contrib1ttiei lui s. Fl . l\larian . . . Studiul etno�raflei la !Jwăta\i i români a Inceput, selectiv,
nu de mult timp şi este atestat de l u crări masive, Sl'mnate de cercetători cu renume, scria fostul
profesor de slavisticl! şi romanistică de la Un ivPrsitatea din Petrrsburg. Ele oferA, selectiv, un
a bun dent şi valoros material care poate să completeze golurile şi să elimine neajunsurile apărute
pc această temă In literatura r usă. Din aceas tă cauză noi considerăm că e necesar să prezentăm
a.

In mai multe recenzii recentele lucrări etnografice ale oa menilor de ştiinţă românl" 1� După ce
trece In revistă citeva aspecte ale realizărilor etnografului de l a Suceava, comparativ cu stadiul
In c are se aflau studiile pe această temă tn R usia, doctorul tn filologie slavă al Universităţii
din :'\loscova analiz.ează Insi ste n t , pe Intinderea a ş<1pte pagini, discursul de recepţie al lui S. FI.
Marian. El suuliniază că atit calităţile ştiinţifice ale Chrom aticii poporului romdn, cit şi forma
deosc ult de accesibilă a expunerii ei, antre nează deopotrivă pe specialist şi pe cititorul obişnuit.
Profesorul u n i v ersitar rus susţinea că "ccrce tărlle lui S. F . Marian sint superioare deoarece mate 
ri a lu l faplic este adunat personal, iar el este unul dintre cei mal activi etnografi români . Lucră
rile sale sînt stră bătute de o dragoste ne obişnuită f a ţ ă de poporul din mij1ocul căruia s-a ridicat
şi In ele d es coper i noi capacită ţ i şi a p tit ud in i originale ale acestuia . D atorită simplilăţll şi cla
rităţii expune rii, lu crările lu i 1\lnrla n se lecturea7.ă cu plăcere, b ucurindu-se de o binemeritată
primire atit i n lumea lnvătaţllor, cit şi a intregului public cltitor " 18• D u p ă o amănunţită şi la
obiect anall7.ă a Cl1rom atic i i poporulu i rom 6 n, Alexandru Ivanovici Iaţi mirski conclude : ..Aceas·
tă solidă lucrare românească a t nvă latulu i român, i n tr- o problemă de specialitate pură, arată
cit de mult a evoluat in Romilnia s tudiu l etnografic a l poporului său " 17 •
L 'ADM IS S ION D E S .

FL. 1\IAIUAI" A L 'ACAD EMIE
R e s u m e

PCl. 1\"A IJ:I.:E

Tout comme le tltre l'annonce, l'auteur prrsente le cadre histor iQul' o u l'on a fait l'admis
sion a I'Academle roumalne en 1881 du folkloriste ct dhnographe de Bukovine, s. FI. Marlan.

11 P au l Leu, Din relatiile lui S. FI. •'\larian cu Titu 1\Jaioresru, In Zori noi, Coordonate
literare, anul XX IX, nr. 8 235, din 8 i an uarie 1 975. p. 5.
15 A. I. Iaţlmlrski, Chromatica poporului româ11, de S. FI. Marian, In revista F.inogra{i
ceskoe obozrenie, !\loscova, 1 895, tomul XX V I I I . p. 177 .
16
17

Ibidem, p. 1 78.
Ibidem, p. 183.
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UNELE D ATE PRIVIND PARTICIPAREA Ţ!RANILOR
DIN ZONA ŢUŢOREI -IAŞI , LA RASCOA LA DIN 1907
N ICOLAE C IUD IN

La cumpăna anilor celor două secole - sflrşltul secolului al X IX·lea şi Inceputul celui
urmlltor - continuă sA se adlnceascil contradJcţUle sistemului agrar din RomAnia. Menţinnta
marii proprietAti moşlereşti asupra p ilmtntulul , cu consecinţele ce decurgeau din aceasta, fAcea
ca principala contradicţie din lumea satelor, aceea dint re moşieri şi tA rAnime, să Imbrace forme
tot mal aeute. Aceasta era agravatil şi de sistemul arendărllor cw-e lnrăut ăţcau şi mal mult
situaţia ţărănimii.
Dintr-un raport al primarului comunei Ţuţora V. 1. Mlhăllil, care p oartA şi semnătura
secretarulu i acesteia Gh. Nilstuţil, din 8 Iulie 1907 , către primul procuror al Tribunalului din
laşi, privind obligaţllle ţăranilor către proprietari şl arendaşl, In anul agrlcol 1 906, reiese că pe
moşia Ţuţora - Crlsteştl, proprietatea lui Mihail o . Sturdza şi arendatil de Adolf Blumenfeld
şi căpitanul M. L. Negrutz, falcea de pAmint cultlvabll (1 falce = 1,43 hectare) luate In arendă
de ţărani de la arendaş!, era de 48 de Iei, Iar cea de nnaţl, 7.0-80 de lei, variind In funcţi e de am·
plasare a lotului In cadrul moşiei. Iată cum erau plătite muncile agricole : Contractele d e lnvoleJI
agricole prevedeau preţuri variate acestora, In funcţie de perioada cind erau tnchelate. Dacă
contractul era perfectat Iarna, ţăranul primea mal puţin decit ar fi primit In momentul lucrărilor
agricole. Deci, lnchelate tocmai In mljlocul lernll, cind ţăranul se afla la cea mal grea strimtoare
materială, angajamentele deveneau din ce In ce mal Inrobitoare, pentru Indeplinirea lor fiind
necesară folosirea şi a copiilor nevlrstnlcl. De pildă, pentru arat primea 12 lel Iarna, faţă de 16
lei vara, pentru o falce . :Pentru aceeaşi suprafaţă de prAşlt, lua 40 de tel, iar la secerat 1 6 lei
dacă se ,.lnvolau" ln timpul iernii şi 28 de lei In vremea secerll. In perioada de Iarnă, cind ţăranul
avea cele mai multe nevoi, se ,.Implica" să-I cosească arendaşului cu 1 6 Iei falcea, Iar dacă ar mal
fl putut aştepta şi vremea muncii, pretul s-ar fi putut şi dubla. Luna de plugărie era calculati.
la 32 de zile lucrătoare. Pentru ca ţăranul să efectueze toate lucrArile agricole ce se cer la o talce
de porumb, adică cele douA praşile, tlilatul şi făcutul glugilor, căratul, desfăcatul, clădit stru
jenllor In glreadă şi căratul porumbulul ln coşarc, avea nevoie de 62 de zile. Totalitatea lucrArilor
de pe o falce de griu (secerat, legat, făcut clăi), 24 de zile. Cea a lucrărilor de pe o falce de iarbă,
adJcă cosit, a"dunat, căplţat, tras căplţcle şi clăditul stogului, erau făcute de un singur lucrător,
abia In 21 de zilel.
Raportul sub formă de chestionar, al primarului comunei, a fost folosit ca material docu
mentar, de către procurorul general de Ia Curtea de Apel din laşi, N. V. Leonescu, In stabilirea
tabloului privind lnvoiellle şi muncile agricole pe anul 1906 - 19072•
1 Arhivele Statului Iaşi, fond Parchetul general al Curtii de Apel, dosar 87 bls/ 1907,
f. 65 şi 72.
a N. V. Leonescu, Tablouri despre invoielile şi muncile agricole din judetele : Bacău,

Botoşani, Dorohoiu, Fălciu, Iaşi, Neamtu, Roman, Suceava şi

Bucureşti, 1 908, p . 42 - 45.
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O constatare c are trebuie menţionat!! pe moşia Ţuţora - Crlsleştl, se referă la natura
care era percepu ti! In exclusivitate, In bani, In timp ce pe moşia Holboca, apartinind ace
luiaşi proprietar şi cultivată de acelaşi arendaş!, p lata se percepea atit tn bani cit şi In muncă3.
Apo i dacă aşezăm faţil tn faţă tabiOlJ I prhlnd lnvolellle şi muncile o l(rlcole de p e cele două moşii ,
se constaU! condlţ l l mal aspre pe moşia Ţuţora, decit pc cea de la Holboca.4•
Dintr-o com;o:rblre :realizată l a 10 !unle 1 979, la şcoala generală Ţuţora, cu un grup de
săteni locali, In l:run l e cu lnvăţătorul-penslonar Dumitru Slma, au releş!t cit se poate de clar
cauzele rldlcărll .a luptă a ţărani lor t u toren!, In anul 1 907 . Jmproprletilrlrea din anul 1864,
cu l ocurile numlle : .La vadul Zamlire!" şi �Toloaca " , reprezintA suprafeţe mici In comparaţie
cu restul pil.mtntului aflat In pr o pri et atea moş!erulul , astfel că, lipsa de pAmint · a constituit
cauza fundamentali! a acesteia. Starea ţ !lranilor era agravatil şi de sistemul arendărllor. Arendaşli
au mllril astfel preţul pll m t n tul u i , Incit să s coată un profit cit mal mare. Cu tQj.ll ne-au relatat
despre situaţia grea a ţăranilor. L u crau <Un zori �i plnă In scarii, desculţi sau lncălţaţl eq papuci,
conrecţionotl d i n clnepil, cll ţi sau buci. Mincarea era compusi! din miimăllgă, brlnză Iute, care
uneori era mucegăllll şi �mari!.. De pc mlrlştl strin geau spicele pe care le aduceau, tn urcloare
acasă, pe �tscuns, Iar noaptea Il pisau sau 1) rl'"eau şl l ilceau o turtă, pe care o coeeau tn vatră
pentru a dGua zl la �J�uncă. ŞI aceasta era min cat i 1,11 ��&cuns, deoarece ar fi fost Intre baţi de undl' au
avut grlul necesar. Dacă In urma sererişulul erau găsi te spice , pe ziua aceea, nu primeau nimic.
Tiranul era dependent total de boier. El mergea la acesta dupil făină In tot cursul anului :
Iarna la Crăciun sau Anu, Nou , şi primăvara la Paşti, sau pentru a putea Ieşi cit de cit din Iarnă.
Pt"lllru aceast a se angaja pentru \'ara viitoare la prA�it, cosit, secerat etc. Stliplnul il mai mlluia
pe ţăran cu o căruţă d e stur sau papurA din Vladnic, pentru a-şi acoperi "casa" sau bordeiul,
pe t"arc-1 silpa la un metru în pămint ca sil-I ţlnil cald5•
Con<Uţille muncii In cUjmil a păml ntulul, devenl'au tot mal apăsiltoare, la acestea contri
buind Intr-o milsură 1:ot mai mare şi ro lul crescind pe core-I l-apătă arendaşul ca intermediar
lntre marea proprietate şi ţ ărăn ime . De aceea, marea rilscoală ţăriinească va căpăta un dublu
caracter : antlmoşleresc şi antlarendiişesc8•
Plin gerlle ţăr!lnimil adresate autoritilţilor superioare, şi �e s-eu ln�ul.ţlt la sflrşitul
secolului al X IX-ll'a şi la Inceputul secolului al XX-ll'a, dezvl!luiau Situaţia excepţional de grea
In care fusese adusi!. Robii boldelor de aur nu erau a scu l taţ i de n i meni : "Dacă mergem la primar
ne Injurii, domnul subprefect ne bate, domnul prefect nu ne ascultA, la domnul ministru stau
vrafurl de petlţU de ale noastre puse la dosar", declara studentul in medicină Nicolae Truflnescu, la
19 martie 1907, arătlnd starea ţăranilor In prea jma rilscoaleF. De aceea, "nevoia şi nedreptă
ţile ce 1 ! se fac de eiltre proprietari şi arendaş!, I-au Impins la aceasta" (răsroală n.n.), recunoaşte
tntr-un raport privind stările de lucruri din judeţul laşi, din 3 aprilie 1907, procuroru l general
N. L eonescu de la Curtea de Apel dJn Iaşi, către ministrul de justiţie D. Greceanu. "P ăm î nt
pentru hrană nu H se dă, sau dacă Jl se dă, n plAtesc aşa de scump Incit degeaba il mai muncesc ;
unora nici nu le rAmine timpul pentru a-l munci la timp. Imaş pentru păşunatul vitelor nu li
se dă de 1 o c sau foarte puţin, astfel că nu pot sil ţie vilele trebuincioase pentru hrană . Sint ne
drept ăţiţi la muncă . Preţul li Ee fixează de a re ndaş sau proprietar. Li se măsoară moi puţ:n decit
muncesc in rea l l t ale. Cele mai multe ori măsurătoarea li se face nu indată după ce au terminat
munca, ci mult mai ttrz!u, cind vrea arendaşul sa u proprie t a rul şi cin d semnele despărţlloore
au cUspârut. Admin istraţia comunală nu-l apără In pretenţiile lor, cele mai multe ori drepte
fatA de proprietari şi arendaş! . Astfel că In sufletul fiecărui ţăran este tnrildăcinată credinţa
că stnt furaţi la mâsurătoarea pămlntulul, tncărcaţl la muncă şi câ nu li se plăteşte cinstit. Aceste
motive au făcut sil crească ura ţiiranllor contra arendaşilor şi proprietarilor . . . " 8 •
O permanentă sursă d e abuzuri o constituia u prevederile inscrise i n contractele lncheiate
po trivit cărora ţăranii nu-şi puteau ridica recolta Inainte de a fi asigurat muncile pe moşie şi
de a-şi fi achitat integral toate datoriile. D in această cauzâ, ţăranii nu erau d ij mu i ţi decit tirziu.
1n toiul iernii sau spre prlmăvară8•
pll!ţil,

3 Ibidem , p. 42 - 45 şi 4 6 - 49.

4 Ibidem .
Fonoteca şcolii Tu/ora, comuna 'fuţora, judeţul Iaşi.
8 .Uarea răscoală a ţăran ilor din 1 9 07, Bul:urcşti, 1 967, p. 66 - 'i' l .
7 Arhivele Statului Ia�i, f on d Parclletul general al Curtii de A pel, d'l!sar 75/1907, f . 25 - 26 .
8 Arhivele Statului laşi, fonei l'arcllctul general al Curtii el e .-1 prl, dosar 75/ 1 907, f. 39 ;
Documente privind marea răscoala a Jăranilor din 1 9 0 7, voi. 1 , Editura Academiei H.. S. România,
�ucureşti, 1977, p. 438.
� M. Jos a, Răscoala ţăranilor din 1907, ln "Revista de Istorie", tom. 30 ne. 2/1977, p. 187.
•
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" lnvoielile a!lrlcole erau aşa de grele, Incit ţărănimea gemea su b apăsarea lor. Am putut
vedea cu Insumi, relata Splru Harct, cum un arendaş al unei moşii a statului din judeţul laş 1,
chiar din ziua cind a Intrat pc moşle, a silit pe ţâranl să-I plătească 240 lei falcea de f l ncaţă ,
pentru care el plătea statului 12 Ici şi aceasta In 1 904 , cind flneţelr nu au produs nimic " lo ,
Astfel, In primăvara anului 1 907, ţăranii Inarmati cu coase, topoare, sătul de mizeria
In care trăiau, au pornit spre casele arendaşllor şi proprietarilor cerind pămlntll.
Conţinutul obiectiv al luptei ţărănimii a fost determinat de sensul transformArilor pe care
aceasta le viza : lnlăturarea puterii economice a moşierilor şi sfărimarea marii proprietăţi
moşiereştl. Intrucit aceasta ar fi asigurat rezolvarea burgheza-democratică a problemei agrare,
potri\· J t etapei de dezvoltare a ţării, şi Intrucit s-au afirmat ca o forţă socială şi revoluţionară,
răs coala care a urmat, a avut un conţinut revoluţlonar-democrat n.
Hldlcarea la luptă a ţărănimii Impotriva asupritorilor ei a fost urmarea firească a ascuţ!ril
contlnule a contradicţiilor sistemului agrar din România, de la Inceputu l acestui veac, bazat
p c nedreapta lmpărţlre a pămlntulul şi pe existenţa unor puterni ci' resturi fl'udale, strins lmple
titc cu relaţiile de producţie capitallste13•
Starea grea a ţăranul u i era recunoscută şi de cotidianul .. L iberal u l" din 27 februarie
1907 care nota : "Ţăranii Istoviţi de mizerie şi boii au ieşit din răbdarea lor proverbialA şi 1n
cete compacte pornesc spre casele arcnda şllor şi proprietarilor cerind indulclrea traiului lor
mizerabil şi pămlnt•. El se pling, se arată In continuare, că : ..plătesc 80 şi 100 de lei falcea de
pămlnt, cind lşl aduc bine aminte că erau vremuri cînd plăteau falcea cu 20 lei " 1& . ŞI cotidianul

conservator "Opinia" din 1 martie, acelaşi an, relata : "Ţăranii cer naţionalizarea pămlntulul
lor ; şi se lndrltulesc a-şi lua el asupră-lc toată munca şi tot folosul muncii a grlcoh•. Slabi şi săraci
i ci, ne uniţi dincolo ; fără pic de credit la cel mari, sleiţi şi rl şi vitele lor. . . " 1• ln a ceste condiţi i
s-a dezlănţuit vulcanul mlnlel, care s-a aprins Ia 8 februarie 1907 la Flămlnzl, In judeţul Botoşani
şi s-a revărsat cu repeziciune şi tn celelalte judeţe din Moldova- laşi, Vaslui, Suceava, Roman ,
N eamţ, Bacău, Dorohol - apoi, a continuat tn Muntenia şi Oltenia, avind de partea lor la ,
Paşcanl, Buhuşl şi Galati pe muncitori şi la Alexandria pe rezervişti, fapt care a mărit şi mal
mult panica In rindul eercurllor conducătoare, pentru care fapt au şi pornit sln geroasa represiune,
soldată cu circa 11 000 de vlctlme18•
Către sflrşltul lunll, frămlntărlle şi agltaţllle ţăranilor din judeţele de nord şi citeva din
cent rul Moldovrl Incep să se generalizeze. Nemulţumiţi de răspunsurile ce I l se dădeau la cererile
lor de către administratori, proprietari, arendaş! sau de reprezentanţii acestora, ţăranll lşl Indreap 
tA aten�la spre localităţi mal Importante devastlnd locuinţele arendaşllor, magazinele comer
cianţilor angajind ciocniri cu armata, lnreglstrlndu-se şi primele jertfe din partea răsculaţllor17.
In tre 5 şi 10 martie, valul mişcărilor ţârăneştl a continuat In toată Moldova, atlnglnd
punctul culminant Intre 6 şi 9 martie, cind revendi cările răsculaţllor a u depăşit sfera limitată
a obt inerii unor condiţii mal avantajoase de muncă, deviza generală fiind "Pămlnt� 1 "Vrem
pămlnt". Incepind cu ultimele zile ale primei decade, şi mal ales cu era a doua a lunii, cind In
Mol dova acţiunile se apropiau de sflrşlt, răscoala a Izbucnit cu şi mal mare furie In Muntenia
şi Oltenia, marcind o etapă nouă In dezvoltarea luptei dusă de masele ţărăneşti pentru dreptate
socială. Spre deosebire de Moldova, unde acţiunile răsculaţllor pot fi cu uşurinţă urmările In
revărsarea lor de la nord la sud, In Muntenia şi Oltenia mişcările Izbucnesc simultan in mal multe
lo

nr.

Victoria Popovlcl, Spiru llarel şi răscoala din

1 9 0 i, in "Hevista de istorie", tom. 30,

2/ 1 977, p . 219.

1 1 Georgeta Tudoran, Dale prinind atitudinea studentilor din laşi faJă de răscoalele fă·
rilneşli elin anul 1 907, In "Analele ştiinţifice" ale Universităţii " t\.1 . 1 . Cuz a" din laşi, Secţiunea

laşi, 1 967, p. 1 3 1 .
7 1J de a n i de l a marea răscoală a Jăranilor din România. 1 907 - 1 977, in "Anale d e istori e " ,
XX I I I , nr. 1 , 1977, p. 7.
1 3 Şt. n ragomir, Noi contributii la cunoaşterea situatiei economice, sociale şi culturale a
ţărăn im ii botoş<inenc in anii premergători răscoalei din 1907, in "Studii şi articole de istorie",
XXX I I I - XXX IV , Bucureşti, 1 97G, p. 8:L
H "Liberalul", \' I l , nr. 283 din 27 februarie 1907.
u "Opinia", IV, nr. 84 dln 1 martie 1 907 .
18 M area răscoală a filrănilor din 1 9 07, Bucureşti, 1967, p. 1 92 ; M. Iosa, In "Re
vista de Istorie", tom. 30, nr. 2/1977, p. 1 88 - 189 ; 1. Gh. Şendrulescu, Po:iJia m işcării socialiste
,�i m uncitoreşti fală de răscoala Jăranilor din 1 9 07, in "Studll şi articole de istorie", XXX I I l 
XXX IV, Bucureşti, 1976, p. 80 - 82 .
1 7 l\1. Iosa, in "Revista de Istorie", t o m . 30, nr. 2 / 1977, p. 189.
I I I , a.
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judeţe şi mal multe comune din acelaşi judet, fărll să mal păstreze aspectul continuu In ceea ce
priveşte ordinea de desfăşurare cun oscută la nord de Milcov. Pretutindeni, răscnlaţU au dat do
vadă de combativitate şi eroism, tn apărarea drepturilor şi a demnltăţllor lor18•
J udeţul laşi a fost al doilea din Moldova unde s-a Intins vllvătala răscoalei ţăranllorll.
Sfirşitul lunU februarie şi In ceputul lui martie, au fost marcate de o creştere a stărll de
tensiune şi a unor violente ciocniri dintre ţărani şi unităţile de represiune de pe tot cuprinsul
judeţului. La Bădenl, un mare număr de locuitori s-au Indreptat spre curtea arendaşu lui Flscher,
cerind să Il se arendeze pAmintul cu 25 de lei falcea. Ţăranii din Cotnari, Hodora, Ceplenlţa, Bel
ceşt i, Bivo iarl, Slrca etc. se ridică la luptă. Condu cătorii răscoalei sint arestaţi şi trlmlşl:la Tg.
Frumos şi de acolo la Iaşl2•. La Tg. Frumos şi In comunele lnveclnate, au loc ciocniri violente
Intre ţărani şi un escadron al Regimentulu1 3 Roşlorl, ln unna cărora cad o serie de răniţi. Autorl
tăţlle locale cer tntăr:lturl. Ţăranii din comuna Popeştl, vin In masă Ia curtea arendaşului cerind
pAmi n t tnl arendă, tot cu 25 de lei !aleea, dar fiind refuzaţi, devastează curte!\, maltratlnd pe ve
chil şi pe contab ilul moşiei, apoi se In dreaptA spre Tg. Frumos, unde se refuglaseJOI\ arendaşii.
Ţăranii de pe moşia Hărpăşeşti, pătrund In locuinţa arendaşului Rabmll şi o devastează·. La cere
rea ţăranilor, arendaşll stnt siliti să Incheie cu aceştia noi contracte agricole. Mal tlrzfu, cind
răsco alele au fost lnăbuşlte, contractele care fuseseră lncheiate, vor fi revizuite. La Podul Iloalei,
după trei zile de agltaţll,este chemată armata- Incepind cu 28 februarie, răsculaţll din Tg. Frumos,
Podul Iloaei şi din satele din Imprejurimi, desfăşuraseră cele mal mari actiuni. La Clurea se tm
lmpart pămlnturlle fără a se ţine seama de semănături. Procurorul general de pe Ungă Curtea de
Apel din laşi , N. L eonescu, telegrafia ministrului de justiţie din guvernul conservator, D. Grecean u
informlndu-1 că la Podul Iloaei e linişte şi că sint vreo 20 de aresta1J� vor fi expediaţi la Iaşi.
Pe moşla arendaşului Stern, din V!Aden!, pe valea Jljlel, a fost rănit Tănase Onofrelal. 400 de să
teni d e la Şlpote, Tabăra, Bivolari ş.a., au silit autorităţile să IntocmeascA noi contracte de
tnvolel l a gricole, p e care urmau să le perfecteze cu arendaşll şi proprletariiZB.
Pesle tot, ţăranii atacă şi distrug conacele şi primărllle unde erau păstrate registrelE'! d e
lnvoieli a gricoJe2l,
Flăcările răscoalei au cuprins şi localităţile din valea Prutului şi a Jljlel, printre care
Ţuţora, Mlnzăteşti, Bosla, Golăeştl, Podoleni, lcuşenl, Lucenl, Clrplţl şi Sculenl. Cotidianu l
conservator "Opinia", care şi-a ţinu t la curent cltltorll cu desfăşurăn!a răscoalei h'lcă de la Inceput
1n numărul din 7 martie 1 907, notează : "Aseară (6 martie 1907) au Izbucnit dezordine In regiunea
Ţuţorei şi anu m e In satele Ţuţora, M!nzăteşti, Bos!a şl Coada Stlncll". SătenU In furia lor a u
devastat curţile şi acareturlle arendaşilor şi proprietarilor, precum şi localurile In care erau
instalate

autorităţile. Cancelariile

sint

distruse, condicele date pradă flăcărilor, hambarele

şi coşarele prădate şi primărille ameninţate. Administratorul moşiei Coada Stinci!, reuşind cu

greu să scape din mina unul grup de ţAranl răsculaţi, a informat redacţia cotidianului ..Opinia · •
d e cele tntlmplate : "Săteni! dia comunele Mtnzăteştl, Bosia ş i Ţuţora, după c e au prădat acele
sate, au venit şi a c i (la Coada Stincii) de au devastat totul . Cancelarla a fost distrusA, condlcele
rupte, funcţionarii bătuţi" 2'Volumul de "Documente şi mărturii pentru Istoria României", publicat In anul 1948
cuprinde !nsemnate mărturii - telegrame şi rapoarte - referitoare la răscoala care a cuprin s
şi zona Ţuţorel. Intr-o telegramă remisă la 18 martie (18/3) 1 907 din Iaşi de prefectul Cananău
către ministrul de interne, arăta : "Devastările continuă, ţăranii din comuna Bosia şi Golăeşti
au d evastat casa proprietăţii de unde au plecat spre cotuna Coada Sttncli şi Ţuţora" z&. Areeaaşi
Informaţie ne este relatată şi de procurorul general M. Leonescu Intr-o telegramă remisă la 1 9
martie 1 907 din Iaşi, către ministrul de justitie Dlm. A. Greceanu : "Locuitorii din Golăeşti
şi Bosla a u devastat casa proprietăţii. Primarele comunică, că locuitorii sunt hotăriţi să plec e
la Coada Sttncii şi Ţuţora. La Bivolari şi Podu l Iloaei, pentru mom ent l i nişt e . Loru i l orii d in
judetul Iaşi au sosit In Ştefăneşti. P!nă acum nici un act de violenţă. Lipsă de armată " 26 •

1 U G . Tudora n, op. cit., in "Analele ştllnţifice", Secţiunea I I I, a. Istoric, tom. X I I I
lB Ibidem, p.

laşi,

190 - 1 93 .

19&7, p. 1 3 1 .
20 M area răscoală a făranilor din 1 9 0 7, Bucureşti, 1967, p. 1 92 - 1 94, 200.
21 Ibidem, p . 195 - 1 97 .
• • Ibidem, p . 199.
23 M. Iosa, in "Revista de istorie", to m. 30 , nr. 2/1977, p . 1 90.
u
Opinia
IV, nr. 89 di n 7 martie 1 907.
2" Documente şi mărturii pentru Istoria României. Răscoala lăranilor din 1 9 0 7, Documente
publicate de Mihail Roller, v ol. 1, Editura de stat, Bucureşti, 1948, p. 131.
•• 1 bidem, p. 788.
..
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Simultan cu ţ !lranll din Ţuţora, Mlnz!lteştl şi Coada Stinci!, s-au ridicat şi cel din Bosia,
Golăcşti şi Podolenl. Ţinta principală a r!lsculaţllor a constituit-o cancelariile moşiilor unde se
gAseau contractele de lnvolell agricole, şi punind mina pe registre, le-au dlstrus27. Ziarul
,,Adevărul" din 8 martie, ne InformeazA : "AsearA (la 7 martie 1 907), pe la orele 1 1 , s-a adus
ştirea cum ră s!ltenll din Ţuţora, Bosia şi alte comune se IndreaptA spre oraş" ( Iaşl)28.
Informaţia este confirmată şi de relatarea săteanulul Ion Ciofu, din satul Ţuţora, rare
arată că bunicul său dinspre mamA, Vasile Nlstor, avind In 1 907, 34 de ani, lmpreună cu aHI
localnici, ca : Costachc Gogol, Nicu Cojocaru şi alţii au participat la răscoală. Împreună, s-au
Indreptat spre Bosla, unde s-au unit cu alţii din Imprejurimi. Acolo InsA au fost opriţi de către
armată, care 1-a sliitult să se ducă Ia casele lor. El lnsă, s-au Indreptat spre Iaşi28•
Răscoalele au continuat. "Curtea şi hambarele de pe moşia Holboca, proprletah·a lui
Mihail o. Sturdza, au fost complet devastate. Uneltele agricole de pe moşia Rosenl şi Golăeştl,
arendate domnului Avram Solomon, au fost devastate" ao .
Săteni! cel mal virstnici din satul Ţuţora, care se mal află In viaţă, lşl amintesc că In anul
1 907 , vreo 30 de ţărani Inarma ţi cu topoare, furci, coase şi sapi.', s-au Indreptat spre conacul
arendaşului Adolf Blumcnfeld şi dupA ce au prădat şi jefuit hambarele şi coşarele, le-au dat
pradă flăcărilor. Nimeni nu s-a grăbit sA stingă focuJ3 1 , afirmă Grlgore Plugaru In vlrstă de 87
de ani şi Costache Gogol ln vlrstă de 98 de ani. Conacul arendaşului s-a aflat In centrul satului
unde astăzi sint locuinţele sătenllor Mihai Neamţu, Mihai Noroc, Alexandru Mancă şi Petrache
Onescu. Locuitorii satului menţionează pe un anume Avram Solomon, ca fiind subarendaş. Să
fie vorba oare de arendaşul menţionat cu ocazla devastărli uneltelor agricole de pe moşia Rosen i
şi Golăeştl ? Poate eventuale cercetări viitoare vor putea aduce lumină şi In această direcţie 1
DupA spusele lui Gheorghe A. Harlton, In virstA de 79 de ani, conacul s-a menţinut plnă după
primul război mondlal.
La constituirea autorităţilor judeţene, civile şi militare, care a avut loc la prefectură
colonelul Mustaţă a primit comanda trupelor ce aveau misiunea să tnnăbuşe răscoala ţăranilor din
judeţul Iaşia2• ln'acest sens, tn comunele răsculate a fost trimis Regimentul 13 "ştefan cel Mare".
Puterea cu care se desfAşura răscoala In judeţ, a făcut ca arm'\ta trimisă să nu reuşească să stă 
v ilească lupta ţăranilor. A fost necesar să Ue mobiilzat Escadronul 3 Roşlori şi să fie chemat
In grabă şi Regimentul 8 Călăraşl, pentru a lmprăştia grupurile de ţărani ce lnconjuraseră cap 1tala judeţului, oraşul Iaş133• Cu toate acestea, răscoaleh se desfăşurau cu o şi mal mare lnten 
sitate. La Bivolarl, evenimentele au atins maxlmul de Intensitatea•. La Ţuţora situaţia este
tulbure, dar alei, se pare, că răscoala s-a potolit repede deoarece, "s-a trimis din laşi un
escadron de călăraşl (sătenll precizează că aceştia aparţineau Reglmentulul 7 Roşlori), care
iă împrăştie, eventual să aresteze . . . pe instigator!" 35, şi 250 de soldaţ i din cei 1 000 a i
Batallonului 9 Vinătorl din Ploieşti, restul fiind trimis către Golăeştl, Sculeni şi Bosia, n e
relatează cotidienele ..Opinia" ş i "Adevărul" din 8 martle88• Trimiterea armatei I n zona răscoa lei
este confirmată şi de tdegrama prefectului de Iaşi, Cananău, către ministrul de Interne, din
data de 19 (nu se menţionează luna şi anul telegrame!), unde se arată că : ,,Asemenea s-au răscu
lat satele Clrpiţl, Stinca, Medelenl, Icuşenl şi Lucenl, intervenind lnsă la timp armata, ei s-au
2 7 "Opinia", IV, nr. 89 din i martie 1907.
28

"Adevărul", X IX, nr. 6 300 din 8 martie 1 907.
Tutora, comuna 'fuţora, j udeţul Iaşi.
30 "Opinia", IV, nr. 93 din 11 martie 1907.
al N . Cludin, Un episod al rdscoalei din 1 9 07, In "Cronica", nr. 13 (583) din 1 aprilie
1977, p. 2 .
3 2 G. Tudoran, o p . cit., In "Analele ştiinţifice", Secţiunea I I I, a. Istorie, tom. X I I I.
Iaşi, 1 967, p. 131.
83 Ibidem, p. 131.
34 M. Iosa, In "Revista de Istorie", tom. 30, nr. 2/1 977, p. 190.
85 "Adevărul", X IX, nr. 6 299 din 7 martie 1907.
38 "Opinia", IV, nr. 90 din 8 martie 1 907 . "Adevărul", X IX, nr. 6 300 din 8 martie 1907
2 9 Fonoteca şcolii
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lini.ojtit . S-au ma i riisculal comunele Bosla şi Ţuţora In n u măr de 5UO, Int erv e nind armata, s-au

l mprăşt ia t• �7•

L ocalnicii !şi mai a min te sc, c•i , In timp ce u n grup de răsculaţi se In drep tau di n spre
C ri� tc şl i spre Ţuţor�. a cestora li s-a >l lăturnt şi :\lanole I\istor din Ţ u ţora. Ei au i ost insă opriţi
de un detaşame n t de o s t a ş i de s u b coma n da ci!pilantu u i de cavalerie Mihai N egrut z , arendaşul
moşiei. Altii sus ţ i n l'ii w�o 130 de ţăra n i din sat u l Tu tora , au Ieşit la marginea satului să-i intim
pine pe răsr u l a1 H ce ''<'lll'au dinspre C risteşti, pentru a se u n i cu el, dar nu fost l mp ră ştia ţj de
către :1rma tă. A11rel Tolan, locuitor al satul u i Ţuţora, in vlrstă de 52 de ani, ne relat ează,
aminllndu-şi de po,·rsl lrea bunicii sa le , Catlnca H rlst ca Gogol, că "Intr-o bună zi, Hristea Gogoi
sot u l ci, in t o i u l o !ji t u ! illor pencrale, a v e n i t fu rios acasă, a pus mina pc coasă, a l u a t un
c uţ i t la brlu :ş i a pornlt-o lm preu n il. c u fratele său Costache Gogoi, P e t ru Stu.li, Anghel Aştcfă
holerul u l " 08•

Gr. Alexa n d rf'scu .. diri�nlele Poştei din Iaşi, intr-o tclegrami'i ci!lre Direcţiuneu Ge n e
rală a Tr l q,'l'afclor �� Poştelor - B u c u reşti din data de 29 (nu se menţlonea1.ă hl!ia şi al}ul) infor
mează : .. Factorii rurali rapor tf'a z ă eli ln toate comu11ele şi cătunc l e este linişte. Deta'şamente
de a rma tă se află in Scu l rnL Ţ u ţora, Bucium şi Poieni. Compania de vinători din C iml cen l ,
plc('at spre Bivolari, i a r escadro n u l d e roşiorl din Popricani, plecat spre Iaşi" ae.
Minia ţilranllor ca re a cuprins p At u ri l e sărace ale sat u lui a fost ,.potolltll". Cotidianul
,Adevăr u l " din 28 [f'bruarie 1907, arăta : "ţărănimii noastre 1-a ajuns cuţitul l a os• şi că "mlş·
('.area ţ ă răn e ască ... arc rădăcini adinci sociale", acestea fiind "relele organl?.aţiunli
noa st re
economice, sociale şi pol itice", şl con chi d e că "va v e n i ziua unui cataclism general sub zguduirea
\'io lcnt ă a c !l ru i v .. n cea mal mică şi mal puţin dureroasă pagubă, pră buşirea actualului sistem
" ·
politic cu part idele sale "istori ce• cu tot• • o .
La Ţu ţora , d u p ă cit se pare, n-a fo st lnsă nimeni arestat. N i ci localnicii nu-şi amintesc,
din mărt u riile p a rticipanţilor la răscoală, să fi av u t Joe eventuale a restări .
noaci :şi al! l i ,

spre

con acul

D upă răscoală, povestesc localnlcli, din cele auzite, de o oarecare uşurare, constind din
primirea unei t reimi din recoltă . Griu nu li se dă de a , ci numai porumb. Bolcrul l u a două p ărtl
Iar ţ ăra.-:ul una singură .
Puh·rea de luptă, curaj ul şi spiritu l de sacrificiu de care a dat dovadă ţărănimea, a scos
In e v i denţă n ecesitatea unor reforme fundamentale In sistemul agral'", �e se vor lnfăptui u lterior .

ANEXA
P rim dr i a cam un�i

Ţ ufora, Plt1s a Prisacan i, J udrfu l Iaşi
Nr. 1 466/190'1 i ulie 8.

Domnule Prim Procuror
Lu. oficia Dom niei voastre .Vr. 7 7 3 6 cu care ne trim iteti în copie ordinul D-lui Procuror
Gen eral sub Nr. 51 1 9f907 am onoare a vă com unica urmdtoarele relatiL(ni cerute şi anume :
1. Numirea moşiei - Ţufora- Cristeşti
2. Numele şi prenum�le proprietarului
sau arendaşului care c ullivd m oşia : - M. L.
Negruji şi A . IJlumenfeld.
3. Pretul cu care se aundează (aleea de pămînt cultir,abil la Jdrani şi cea de jin at ; dacă
plata s e (ace în bani sau in muncă :
- {aleea de pămint cultivabil cu preţul de 48 lei
- {aleea de {tnat cu preţul de 7 O lei şi 8 O lei.
(plata s-a fdcut în bani )
4. Cit .�e plăteşte pen tru 11aratul vitelor ?
pen tru una pereche boi
lei 24 bani
- pentru un a vacă . . .
lei 12 bani
mente publi ca te de M.

37 Docu mente şl mărturii pe n t r u
Holler, voi. 1 ,
a s Fonoteca şcolii Ţutora.
39 D o cu men te şi mărturii pentru
mente pu bli cate de M. R oller, voi. 1,

10 ,.A devărul" X IX,

Istoria României. Răscoala tăranilor d i n 1 9 07, D ocu
p. 134.
Istoria Ro mâniei. Rdscoala făranilor din 1 9 ()7, Docu·
p.

1 38.

nr. 6 292 din 28

fe bru ari e 1907.
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pentru un gonitor . . . . . .
. lei 8 ban i . lei 6 bani pentru un m îliZat . .
pentru un cal . . . . .
lei 1 2 bani pentru un cal tretin . .
. . . lei 12 ban·i . lei 6 bani pentru un cal straJnir .
. . . . . . lei 2 bani .5 0
pentru una oaie m u lgdtoare
pentru u n a oaie stiarpă . . . . . . . · . . . . . . lei 2 bani 5 0
pentru u n berbece . . . . . . . . . . . . . . . . lei 2 bani .5 O
pentru un cfrlan . . . . . . . . •. . . • . . . . lei - bani 50
.5. Dacă pentru varatul vitelor m ari şi m ici precum şi oi se ia plata in bani, prin produc te
'·
brfnză, lin ă sau prin muncă ?
- Costu l pentru lloratul vite/or, atft a celor mari şi m ici cum şi pentru oi, se achită în bani
şi n u prin muncă sau producte ca brfnză şi lfnă.
6. Pretul m uncii, pentru bani primiţi in timpul iernii, şi, luaţi in timpul muncii, şi, llacă
li se dă pentru muncă taln, sau nu, şi in ce cantitate ?
(aleea de arat, pentru bani primiti tn timpul iern ii .
lei 1 2
(aleea de arat, pe bani luaţi în timpul muncii . . .
lei 1 6
lei
(aleea de grupat pentru bani primiţi în timpul iern ii
(aleea de grapat pe bani luaţi in timpul muncii . .
lei 4
(aleea de prăşit pentru bani primiţi in timpul iern ii
lei 40
(aleea de prăşit pe bani luaţi în timpul muncii
lei 4 0
(aleea de secerat pentru bani prim iti fn timpul Iern ii
lei 1 6
(aleea de secerat pe bani luaţi in timpul muncii .
lei 2 8
(aleea de cosit pentru bani primiţi in timpul iernii .
lei 1 6
(aleea de cosit pe bani luaţi In timpul muncii . .
lei 3 2
ziua cu carul pentru bani luaţi in timpul iern ii .
lei 3
ziua cu carul pe bani luaţi in timpul muncii
lei 3
u'
ziua c palmele pentru bani ltcaJi in timpul iernii
lei 1
ziua cu palm • le pe bani luati in timpul muncii .
lei 2
7. Cît se plăteşte ziua, pentru un om mare, sau r..n copil, la plug ? Cum li se calculea:ă zilelede muncă? Li se scad din lună zilele de sărbătoare sau nu ?
ziua de plugdrie pentru un om m are pe bani luaţi in timpul iern ii lei - bani 5 0
ziua d e plugărie pentru u n o m m are p e bani luaţi i n timpul muncii : lei - bani G it
ziua de plugărie pentru un copil p e bani luaţi i n timpul iern ii : lei - bani 5 0
ziua d e plugărie pentru un copil p e bani luati I n timpul muncii : lei - bani 63.
luna de plugărie este calculată la 32 zile lucrătoare, zilele de sărbători se scad din
lună.
- pentru luna de plugărie, se dă ca tain mincare la hurtă şi una pereche opinci.

8. Dacă costul pămlntu lui, (în aţului şi suhatului se pldteşte în bani sau muncă ?
- se plăteşte in bani şi nu prin muncă.
Cu cit este redus preţul muncii, pentru acel ce n-are putinţă a cdra şi ridica popuşo ii în
coşere ? Cum sunt văd uvi/e.
- nu se reduce in acest caz din pretul muncii ;
- li se dă cară de către arendaş .
1 0. Dacă pe lîngă m uncă trebuie a m ai da pui de găinii, ouă ext. şi cite anum e ?
- n u s e dă.
11. Dacă li se ia platd pentru topitul cfnepii fn baltă, pentru pescu it peşte, pentru rata sau
gisca ce umblă pe părău, pentru m ascur, viţel şi cft anum e ?
- pentru topitul cînepii nu s e ia plată
- nu se pescuiesc in bellele arendaşului,
- nu se ia plată pentru rată sau gîscă fiindcă nu umblă pe părăul arendaşu lui, precum
nici pentru m ascur şi viţel.
1 2 . Dacă li se cere plată pentru lutu l de uns casele, şi cft anume, şi in ce condiţiun i, fn ban i
sau fn muncă ?
- nu se ia plată pentru lutul de uns casele.
1 3 . In ctt timp, considerind m edia, un om poate pr�l o dată, de două ori, secera, des(ăca•
cara strujen i la gireadă şi pune popuşoi tn coşeri pentru o (alee de popuşoi ?
- Pentru m uncile ce se cer la o (alee popuşoi se tntrebuinjează 62 zile
şi anume :
·
16 zile praşila 1
1 2 zile praşila a II· a
9.
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� zile caraful popa,oilor la stanfie
H :z ile curJitatul popuşo ilor şi clddit ,ţtrrrjeni in gireadă
1! zile caratul popuşo ilor in coşer.
111 . ln cit timp se poGtt ara, grăpa, boroni şi sămăna o (alee de popuşoi, o (alee de griu ?
- Una [alee popuşoi, fn 4 zile, şi an ume, in J zile se ară şi 1 zi se seamănă şi boroneşte.
- Una (alee de grru, In s zile, şi an ume, in trei zile se ară, in una zi se seamănă
fn una se boroneşte.
J.;. Cit timp freb uie unui om a secera, tera, pune în clăi şi căra la arie o [alee secere
de grîu sau or: ?
- Una (alee de grî u se secerd in 24 zilt, şi anume : in 16 zile se seccrd şi in 8 zile se
1 eagă şi face clăi.
- La orz şi ovăs tot aceeaşi muncel
.. ,
- Caratul se plăte�e lndeoaebi c u ziua.
1 6 . ln cit timp, un om poate cosi, aduna, cllpili şi clădi o (alee de iarbă ?
- Una (alee de iarbd, fn 21 z ile, şi anum e :
8 zile coasa
4 z ile adunatul
4 zile căpitatul
2 :z ile tras cllpifelt
3 z ile clddit ul stogului.
1 1. Dacd pen tru desfacerea snopilor, după ce au fost plouaJi, intillderea mănunchi/ar pentru
a se usca, legarea din nou şi punerea snopilor in claie se plăleşte aparte sau se cuprinde în pretul
secer atu fu i ?
- Această muncă s e cuprinde in pretul seceratulu i.
8 zile secerat şi făcut glugi

Aceste ştiinfc sunt date pe punct de adevăr şi pentru anul agricol 1 9 06.

Dineuoifi vă rog Dom n u le Prim Procuro1· a prim i asig. prea oseb. noastre considera(iun i
�

Primar,
V. 1. JJihăilă

Secretar,
Gh. Năstută

Domniei Sale
Domn ului Prim Procuror Tribunalului Jassu.

(Arhivele Statului laş!, fond Parchetul general al Curţii de Apel, Rapoartele primnrllor

citrc procuror în legătură eu obligaţiile ţ!lranllor către proprietari, D osar 87 bisj1907, f. 65 şi 72)

DES I!S'FORMAT IONS SUR LA PARTIC IPATION DES PAYSANS DE LA R EGION D E
ŢUŢORA Ă. L A GRANDE EMEUTE DE 1907
R e • u m e
na n t les obllgations des paysans envers les proprletaires et les fermiers a la vellle de la revolte .

L'artlcle analysc quelques documenta qu'on trouve les ArcWves d'Etat d' Iassy, concer

Dehors Jeurs obllgatlone s li y avalt u ne serie de dons qul n•etalent pas prevus dans ieurs
contracts de travall.
La situatlon et la vie diftlcllle menee par les pnysans etait reconnues par les autorites et
par la presse du temps, ce qui a determine l'eclat de la revolte.
Elle a commence le 8 Fevrler 1 907 a FlAminzi (Botoşani) d'oil elle s'est etendue rapide
mcnt dans tout le pays.
Parml les localit� afectees par la revolte etalt aussl la locallte de Ţu�ora, comme on
lil dans la presse la temps.
Le probleme paysan ne pouvait etre resolu que par des reformes radlcales, qu'on ne
pouvait realiser que dans les annees du socialism.

de 1 907.
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REZI STENŢA R OM..\NA DIN 1917 REFLECTAT,\ IN PRESA
DI N ORAŞUL I AŞI
1. AGR IGOROAIEI, G . CAl.CAN, M . STRGGARIU

România a Intrat In primul război mondial, la 14/27 august 1 91 6 , cu scopu 1 realh:lril
Idealului naţional. Cu zece zile mai inainte, la 4/17 august, se semnase la Bucureşti tratatul
de alianţă cu Franţa, Anglia, Rusia şi Italia şi convenţia militară care, Intre altele, recunoşteau
României dreptul asupra teritoriilor din Austro-Cngarla locuite, In majoritate, de români t i
stabileau obligaţiile mllltaro-economlce ale st•mnatarllor.
Succesele obţinute de armata română dupil trecerea In Transilvania n-au putut 11 con
solidate datorltil, in primul rind, faptului ră Aliaţii nu şi-au Indeplinit , decit In mică mlsurl
şi cu mare Intirziere, angajamentele asumate, dind astfel Puterilor Centrale posibilitatea si
realizeze pe frontul român o covlrşltoare superloritate1 • Armata română a fost prinsă Intre
două fronturi, trebuind să se retragă, după lupte extrem de lndirjlte, In lata unui Inamic &u
perlor. Dar planul de distrugere a R omâni ei a eşuat. Puternica rl'zistenţă a armatei romAne
a provocat pierderi lnsemnate Inamicului şi 1-a oprit In sudul Moldovei.
Ca urmare a acestei rezistenţe, deşi redus considerabil la t eritoriul Moldovei (dar nici
acela In Intregime), statul român a continuat să existe, pregălindu-se pentru o nouă şi grea
I n cercare . "Viaţa Moldovei In aceşti doi ani (1916 - 1 918, nota n s.) - scrie Const. K iriţe&cu e ste o bucată din Istoria Homâniei Independente. Acolo s-a concentrat toată vlaga ţării, acolo
e mintea care plăsmuleşte şi braţul care loveşte " 2 •
Oraşul Iaşi a d�venit, n u numai capitala Hom lnlci, a unei Românii redusă l a aprox 1mativ o treime din fostul său teritoriu, ci şi centrul refacerii şi a l rezistenţei victorioase.

N . Iorga, refugiat din faţa valului tcutonic care-I urmArea cu ginduri negre, anunţa că
"Neamul romlnesc" lşi va continua apa ri ţia la Iaşi şi scria rinduri de o mare valoare mob lll
zatoare : " la5ul c az i, nu un oraş, el un simbol de r�zlstcnţă naţionali!., de afirmare nezguduită
a unei datorii pc care n-o părăsim, filndcil. rtu v o i m a o părăsi. Steagul Româ.niei ce slngere ază
din rănile ei eroice a fost adus aici şi spre el se ridică ochii ostaşilor care fac supreme sforţări.
Sub acest aspect şi nu suh acela al unul banal loc de refugiu voim si vede m laşul" a . Comen 
ttnd cuvintele mar�lui nostru Istoric, du5m1n nei mpAcat al Imperialismului german, ziarul
"Mişcarea" arăta că ora5ul laşi participă "cu tot sufletul, cu tot avintul la lupta naţională".
"Alei Ia Iaşi - se scrin In lncheier.!a articolului - s-a făurit In vremuri mari u n irea, alei In
vremuri grele se va făuri Homânia nouă" ' . Chiar In condiţiile extrem de grele de la sflrşitu 1
1 Vezi, pe larg, \'ictor Atan asiu, Anastasie Iordache , M ircea Iosa, Io n M. Oprea, Pau 1
Oprescu, Romdnia în primul război mondial, E dit u ra militară, B u c ureşti, 1 979, p. 137 şi urm. 1
Ion Cupşa, Armata română în campaniile din anii 1 9 1 6 - 1 9 1 1, Editura militară, Bucureşt i ,
p. 1 7 8 şi urm.
a Const. Klriţcscu, Istoria războiului pentru intregirea Rom:iniei, voi.
3 .. Neamul românesc", 29 noiembrie 1916.
' Jaşul simbolic, I n "Mişcarea", 28 noiembrie 1916.
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AGR r.GOR<JIA,JE.I şl COLABORA"''ORI

anului 1 9 17, in zilele pline de su rrrlnţ ă ale refu g i u lui, s-a exprimat In crederea fermă că Iaşul
v a reprezenta centru l In jurul căr u ia se va realiza desăv lrşlrca unităţii dr stat : " Iaşu l , vechea
cap itală a vjtezel l\loldove , Iaşu l de unde au pornit I d ei le mari, laşu l undC' s-a tăurit RomAnia
de ieri, laş u l este oraşul hărăzit să rle locul unde se v a tăuri HomAnln de miine, Homânla c ea
mare, c n re \·a cuprinde In hotarele el nat u rale pe toti cel de grălesc dulcea limbă românească " 5•
O raşul Iaşi a fost nevoit s ă facă faţă unor deosebite greutăţi. Fa lă de cel 70 000 locui
tori, popu laţia sa a sporit In cite\· a săptămlni la pes te 300 000 locuitori, filră a socoti efectlvrle
militare românt'ştl şi, apoi, cele rusC'şti staţlonate aici sau In imPdlata sa apropiere&. Efortul
a fost cu atit mal mare cu cit oraşul nu cunoscuse, In etapa anterioară, o d<·zvoltare Industri
a lă ş i edilltară deosebită, nu dispunen, Intre al t t' le, de un fond de locuinţe capabil să adăpos
teascii un n umăr atit de mare dr oameni. ,.Să nu uităm - scria un refugiat - că Iaşul nu a
fos t p rn cnlt şi că prin surprinden• este Invadat de o populatie triplă, ba chiar q uadruplă d e
cea obi�n uită.

Es te dar u n mare merit s ă poţi suporta şi lndestula nevoile t u turOI'�- Şi atunci

c i n d ne ,-om Intoarce Ia căminele n oastre, "şi atunci cind ne vom găsi şi fiinţele scumpe şl (IVU·

tu! ce am lăsat a colo, să nu uite ni meni că Iaş�l a fost pentru. noi insula de scăpare a naufrn·
giatulul, eli a fost un bunle bun şi milos, care a rupt din pUnea de la gura copiilor lui spre a o
l mpiir' i cu n o i " 7 •
O a menii d e c u l tură şi arl 11 , personal ităţi marcante alt> spirltuallhi \ J i româneşti mlate

al u n e! la Inşi au j u cat, prin exemplul şl scrisul lor, un rol deosebit In mobilb.an·a maselor largi
populari', tn rr-enţlnerea trează a lncredl'ril că Izbinda va fi de partea noastră. I n presa d e la
Iaşi - aspect asupra căruia ne-am lngădult să stăruim In paginile lucrării n oastre - inte
ll'ctuall - mlllta.lţi de seamă au semnat articole-manifest de o mare fot\A moblllzatoare, do

cumente v i i ale ln ţelegerll misiunii ce le revenea In cllpell' grele prin care trecea ţ ara. După
expresia lui Octavian Goga, din articolu l de l ond din primul număr al ziarului "România",
oamenii condeiulul s-eu făcut "vestitorii cintecului de biruinţă care se urzeşte ceas de ceas"
şi, lmpreună cu toală sufl area ţărll strămoşeşti, ,.noi vo m avea ochii lndrrptaţl spre voi, sol
daţi al neamulu i , care din tranşee trimiteţi moartea I Ut el or străine. In ranlţele voastre e b i
ruinţa de miine" 9•
I n genera l , presa din laşl1 a dat expresie - tn acele momente de grea ruJ:!lpănă .
voinţei de rezistenţă, de luptă a poporului român. D i n colo de unele Interese de partid sau grup
politic, a nua nţelor ce se explică prin atitudinea faţ11 de u nele acţiuni concretr, de succesiunea
etapelor In rl'alizarea unităţii naţionale, faţA d e problema reformelor ş.a., ziarele au consti
tuit u n Importan t Instrument de I n curajare şi mobilizare a tuturor forţelor româneşti şi repre 

zintă pentru n oi, astăzi, un semnHicativ document istoric. s-au mutat la Iaşi unele ziare care
apăruseră la Bucureşti, Intre acestea "Neamul românesc" avind un rol remarcabi110. Clte\'a
ziare existente şi Inainte le Iaşi - ,.Opinia " (director V. I. Radu), "Mişcarra", ,.Evenimentul"
ş . a . - au devenit mal I mportante, unele depăş lndu- şl condiţia de ,.ziare locale" ("Mişcarea ...

a devenit, In fapt, din organul clu bului ieşean al Partidului liberal , principalul organ de presă
al a cestui partid şi oficiosul guvernului Brătlanu) .

Au apărut a i ci noi orga ne de presă, din tre care s e detaşează "Acţiunea român ă " (primul
n umăr a apărut la 3 ianuarie 1 9 1 7 ; d i rec tor Ioan D. Nicolau, prim-redactor Emil N icolau )
şi, tn mod deosebit, "RomAnia" (februarie 1917 - martie 1'918), care a constituit, In deplină
COIICordan lă cu subtitlul său, un adevărat "organ al apărării naţionale" pentru românii de pre
tutindeni, ce a atins adesea un tiraj zilnic de mai multe zeci de mll de exemplare . Director al
5

Idem,

14

decembrie

1 9 16-

• :\!u există o statistică, mal mult sau mai puţin exactă, asupra numărului de locuitori

din l a� i. in p eri o a d a 1 9 1 6 - 1 9 1 8 . l'nele surse indică, pentru i n ct'putul anului 1 9 1 7, chiar cifra
de 400 - 4 5 0 000 l o cuitori, fără t r u p el e româneşti şi ruseşti ( .. Opinia", 13 ianuarie 1 917).
7 "l\liş c:area", 14 decl•mbrle 1 9 1 6 .
8 "Romani a ", 2 februQfle 1917.
9 O li st ă referit oare la z iarele şi revistele ce au apărut l a Iaşi, In perioada 1 9 1 6 - 1 9 1 8

(desigur, unele cu existenţă ef em eră ) cuprinde peste 5 0 d e titluri - cotidiene şi săptămlnale,

politice şi culturale etc. (Arh. St. Iaşi, Colecţia N. A. Bogdan, mapa 4).
10. L a Iaşi, "Neamul românesc• a Inceput
s ă reapară de la 2 9 nolembrle/12 decembrie
191 6. Guvernul a dispus mărirea tlrajulul cu lncă 5 000 de exemplare pe seama statului pentru
a fi trimise pe front, in special in tranşee, In primele linii, unde era citit cu nesaţ. ImpreunA cu
ziarul "Român i a ", "Neamul romAnesc" a avut o contribuţie l mportantil l a sil.dlrea credinţei că.
biruinţa v a fi de partea noastră, că după clipele de Incordare se va realiza Idealul se ump al
tuturor românilor.
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gazetei a fost !lllhall Sadoveanu (pc a t unci mobilizat c u gradut de Jocntt•nt•nt), iar prim-re
dactor Octavian Goga ; din redacţie mal făceau parte P. Locusteanu, C. Gongol, G. Hant'ttl,
Corneliu l\loldovon, N. B. Beldiceanu ş . a . Ziarul "Tribun a", apărut la Iaşi In pl'rioada mar
tic-decembrie

1918,

a desfăşurat o activitate susţinută In direcţia promo,·ărll rl'formelor

mocratice .
Preso a avut un rol deosebit in combaterea pesimismului şi

deletismu l u i11,

dl'

in l m băr

bătarea opiniei publice, In sădirea credinţei că sacrl flclile nu vor fi zadarnice . .. Am t ăcut sa
criCicll enorm de dureroase. Parte din floarea populaţ iei noastre a fost fără milă st'rl'rn1 ă. Am
avut şi ulflllinţa

de

a vedt'a o bună parte a teritoriului nostru tncălcată

de

inamic. Şi totuşi

p aharul amărăclunllor nu se vede a CI ajuns la lund. C u toate a cestea, avem satisfac tia de a
vcdt'a că curajul şi răbdarea noastră stau mal presus decit cet•a ce s-ar fi putut prl'supunc�.
România e decisă să ducă lupta, alături �c aliaţi, plnă la capăt. .. Ea ştie că trt'bu ic să faeă
noi sacrllicll de oameni şi material, dar n u se dă lndărăt de la orice pen tru că ştie că la mijloc
stă existenţa e i " 1 2 . România îşi l'a (ace �i de aici inainte datoria se Intitula un articol apărut
tn acelaşi ziar, puh·rnic indemn la rezistenţă : ..Din col\lşorul in care acum ne odihnim, să ne
aruncăm prlvin•a noastră ci\trl' orizontu l Indeplinirii asplraţlunllor n oastre şi să nu ne lâsăm
pradă dcsnădl'jdll. Mal sint zile bune rezervate necil.jl lului nostru popor [ . . . ]. România con
tinuă să-şi facă datoria cu acelaşi curaj ea şi pină acum". Sub semnătura lui Şt. \'lădescu a u
apărut, in "Opinia", citev a articole care subllniau dreptatl'a cauzei româneşti şi increderea
nestrămutată In realizarea l'i. Intr-un asemenea articol, se arăla : .. ŞI dacă astăzi am fost i n
călca ţ i de duşmanul care s-a năpustit ca fiara să n e sflşle, nu va dura mult pinii ce ziua ră

full.'lilor din urmă va suna şi pentru dlnşii. Aceasta t'ste credinţa neclintită a poporului � 13.
Cu prileju l zilei t:nlril Prlnclpatt'wr, chiar şi In condiţiile atit de grt'll' alt• Inceputului
de an 1917, se aprecia eă in curind Iaşul v a fi martorul rcallzârll ldcalulul naţional : ":Kol, ge
neraţii de astăzi, n u n e ostoim a crede că n e v a Il dat chiar nouă să vedem cu ochii şi rea
lizarea acest u i nou vis [ ... ]. Cum la 21 Ianuarie 1 859 a m jucat Hora t:nlrli Principatelor, aşa
ne va f i dat In curind să jucăm Hora Unirii românilor de dincoace şl dincolo de Carpaţ i " u_
Acum, ea _şi In lunile următoare, militan ţ i , oamt'nl de cultură transllvălll'lli au expri
mat, In ziarele dl' l a Iaşi, lncredert'a că ;dll'k grele vor trece şi românii lşi vor realiza năzu
Inţa de veacuri. ... . . Un astfel de Idea l , In marginile putinţt-1 şi dreptăţ ii - scri a Vasile Bogrca
ln "Neamul românesc" din 12 februarie 1917 - e Idealul nostru naţional. Prin colbul de stele
al Căli Robilor, de-a lungul veacurilor, p l.' zbuclumatclc drumuri de fulger ale război u l u i de
acum, neamul a cesta mrrge mereu cătrt• t'l . lncă puţin, o supremă sllin ţ ă şi, la răzbunarl'a fur
tunii, sub arcul de triumf al curcubeului păcii, pasărt'a a lbastră a visului va cobori Intre

noi �

Iar Ion Agârblceanu , In n umărul din 22 februarie 1917 al aceluiaşi ziar, sublinia rolul conşti
Inţei naţionale In depăşirea grcutăţilor prin care trect•a poporul român : " . . . A vt' n l t ct•nsul
lncercărllor dl'-acum şi azi fiecare s-a convins de următorul adevăr : cu rît conştiinţa n aţ i ondă

16 •

a cuiva a fost mal putcrnlcâ , cu atit s-a purtat mai vitejeşte
atlta rezistenţa lui e mal

mare"

In

război, mal cinstit acasă, cu

S-a luat atiludine faţă de regimul de teroare şi jaf Introdus de oc u p a n ţ l : .,De trei luni
- scria "Homânla " - Capitala ţării noastre suferă tot amarui unei invazll care n ecinsteşte
o vatră sC!ntă a su fletului românesc" 1 8 . D uşmanii lşl inehipule că, "prin terorizarea populaţie i

In teritoriile ultraglate prin prezenţa lor", a sosit momentul să-şi Impună voinţa lor poporului
român şi intregii Europe. România a primit o lovitură, dar nu şi-a pierdut cumpăt u l şi nu a

pierdut din vedere ,.scopul ce are de atins in actualul război". RomAnul "ştie că plnă la ceasu l
st lnt al indeplinirii in tegrale a idealului său naţional va fi silit să bea din paharul amar al sufc 
rlnţeloc, dar o face aceasta cu bărbăţie şi credinţă, o face aceasta deoarece

are uoinJa de a

înuin -

11 1 n articolul R<ini/ i i (.,Opinia", 25 decembrie 1916) s e scria, intre altele : "Două lumi
se găsesc I n oraşul no;tru. t;na e a celor mereu lngrijoraţl şl grăbiţi după ştiri [ . . . ] . E lumea p a
nici!, a pesimismului uneori şi a l aş ltă ! l i [ . . . ]. O altă lume e ascunsă I n localurile de suferin ţă,
ln spitale. E lumea eroilor, care aduc cu ei de pe fronturi, aerul de i mbărbătare, de rezistenţă,
de speranţă şi I ncredere [ . . . j. Sufletul nobil al poporului nostru alei i l p J �i intilni".

12 "Opinia", 22 sccembrie 1 9t6.
1 a Idem, 25 decembrie

19 16.

14 Idcm, 26 ianuarie 1 9 1 7 .

15

Vezi ş i Lupta pentru un itate naJionalii reflectatii î n presa

hivelor", supliment la voi.

16

XL,

"R omânia", 23 februarie

1979, p. 2 58- 260.

1 9 17 .
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ge• 1, . G('rmanla n-a reuşit, aşa cum s-a lăudat, să .,termine• cu România In 30 de zile. In

prima

fază a războiului, care ne-a fost vitregă "am găsit element(']C
gem ent>rgiile şi experientele. Cu o forţă şi In credere !ndoită vom
plnă la cap11t [ . . . ], convinşi cA marea cauză a neamului a meritat

de care am ştiut să eule
duce lupta mal departe.
jertfele trecute şi merită

a lt el e n o i " 1 .
A afirma, tn a cele condiţii, dreptul popoarelor miel la dezvoltare liberă şi lndl'pendenlll,
Insemna ma l m u l t decit sublinierea unul principiu, Insemna un atac direct la adresa cotropl
torl l or. Iată de ce cuvinte le lui Th . D . Speranţla, sintem siguri, au găsit un larg ecou In rindu
rile cititorilor ziaru l u i ,,Acţiunea română� di n 16 februarie 1 917 : .. Orice popor, precum are
dreptul la viaţ1!, tot aşa are drept şi la libera dezvoltare, pentru că numai libera dezvoltare
poate să-I procure feric i rea, pentn1 că nu mai llb('ra dezvoltare poate să-I ajute să se folosească
pe dl'pl in de via\1! ". Aceeaşi Incredere nestrămutată, lzvorltă din profunda cunoaştere a legi
lor evolut iei I storice, străbătea articolu l lui A. D. Xenopol, Necesitatea existentei statelor m ici.
publ i cat in "Neamul românesc• din 22 şi 23 mai 1 9 1 7 : .,1\=u trebuie să se clatine nlcl un' mo
ment Increderea ln Izbinda noastri:!, căci a cest război nu se poate Incheia decit cu Implinirea
scopului, care nu stă numai In voinţa oamenilor, ci in menirea Istorică [ . . . ] . Nu există printre
veacuri dovadă mal puternică de slujba adusă de statele mici de c it rolul istoric jucat de Ţă
rile Române ( . . . ]. Nu ! Si:! nu ni se clatine credinţa n ici o clipă. Am trăit mici şi neinsemnat!,
vom trăi mllne mari şi pu ternici. Existenţa noastră e necesară cumpănirii lumii, situaţia noa
stră geografică, care ne-a impus toate suferin ţele, ne va dărui miine toate bucuriile. Numai
să fim oameni şi să tnţelegem glasul vremurilor care ne cheamă la cinste şi datorie" u.
S-a exprimat permanent şi cu tărie increderea că marile greutăţi pl'lrl care trecea popo
rul român vor Il depăşite, că ele reprezintă preţul cu care se va scrie o pagină glorioasă a
istoriei noast re . "Tineri Intelectuali de seamă mi-au pus - releva un publicist tn ziarul ..Opi
nia• din 4 martie 1 9 17 - referitor la ImprejurArile mari şi grele, războinlco-soclale, prin care
trecem, Intreba rea : Cine ne va scrie Istoria ? Răspund : O veţi scrie voi cu faptele mari şi lnăl
ţătoare, cu abnegaţiunea şi jertfele fiinţei noastre pentru desăvlrşirea unul ideal mare şi sfint.
cu priv aţiunile unei vieţi pribege dureroase, care se ridică ptnă la martiriu, cu sacrificiul averii
şi muncii noastre de ani, toate fapte care nu se pot acoperi astfel ca a dev ărul s4 Ue Intu
necat . O va scrie, tot cu faptele ei, o armată lntreagă, vitează şi intreaga lume care a voit
să facă jertfe l iniştii şi fericirii pentru Izbinda idealului pe care voi l-aţi pus in lumină". în
tr-adevi:!r, numai peste ci tev a luni, in memorabila vară a lui 1 9 17, acel tineret istoric-ţărani,
muncitori, Intelectuali - au realizat, cu elanul lor, cu pieptul lor, barajul de netrecut in fat a
duşmanului. El au scris, aşa cum s-a prevăzut, o pagină nepieritoare In lupta pentru apărarea
pămlntului strămoşesc.
8

Poporul român a făcut şi de data aceasta dovada unei rezistenţe şi mobllizărl exem
plare, muncind cu abnegaţie pentru refacerea armatei. Heferindu-se la aceasta, Mihail Sado
veanu va seri.-, mai tirziu : "Am luat arma pentru drepturile neamului nostru obijduit şi sfir
tecat sub stăp ln iri străine [ .. . ] . Va interesa pe istoric fapte de ordin social : cum s-a organizat
un popor, clt11 abnegaţie şi cită cinste a pus şi mal ales cum a ştiut să apere şi să se re
culeagă In marile dezastre [ . . . ]. Energiile latente ale n aţiunii s-au deşteptat şi s-au incordat.
Tot popor u l s-a strins Intr-un bloc sub i zbitura de val a netericiiri " 2D .
De la tribuna parlamentului, prin ziarul "Neamul românesc", in discuţiile cu oameni i
politici etc., N. Iorga s-a ridicat, la sftrşitul anului 1 9 1 6 şi Inceputul anului următor, Impotriva
oricărui semn de neincredere In forţele proprii . ln memorabilul său discurs din Cameră, din
14 (27 decembrie 1 9 1 6 , In sala Teatrului Naţional din Iaşi, se proclama lozinca "rezistenţei
pină la capăt�, se expunea decizia fermă a Românie! libere de a se opune, pină la atingerea
ţelului suprem, pentru care a Intrat in luptă : "Oriunde am fi, oricum am fi, sintem hotărlţl
să mergem pină la capăt, In credinta că nu se poate, cu nici un chip ca, şi Inaintea celei mal
sălbatice forţe organizate, să piară drepturile unul popor de a trăi pe pămlntul ln care nu este
fir de ţi:!rlnă care să nu fie acoperi t de cel mal nobil singe". Soldaţii fuseseră momentan .,cople
şiţi de număr", insă, - aidoma oştenllor de pe vremea lui ştefan del Mare - el stau gata sli.
se lntoarcă pentru a clştlga "dreptul nostru Intreg. P en t ru allt şi nimic mal mult, nu•. ŞI de
plin increzător In victoria finală, oratorul a Incheiat, In aclamaţUle aslstenţel, cu cuvintele ros17 "Acţiunea română�, 10 ianuarie 1917.
18 Idem, 7 februarie 1 917.
u

2o

Vezi şi Lupta pentru unitate naJională . . . , p. 260 - 261.
" Romania", 2 februarie 1911:1.
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tlte de Petru Rarcş : .. Vom fl iarl!şl ce am fost şi mal mult decit atlt " 21• Cuvintarea lui N. Iorga
- scria ziarul .. Opinia" - ..va fi ca apa proaspătll, curată, a Izvorului, după un drum lung
de arşiţă şi osteneală". Ea exprima "crezul românlmel de pretutindeni, rostit poate de unicul
român care, pe llngl! calitatea de fruntaş Intre fruntaşU neamului, o are şi pe aceea de lnvăţat
Intre învăţaţii vremii /ui [ . . . ]. N u e numai un admirabil cuvint oratorle, ci mal ales chinte
senta de convingere a unul mare lnvăţat care-şi poate lngădul, Inainte de vreme, judecăţi Is
torice pe care viitorul le va lntări ea lmutablle adevAruri ştllnţHlce" 22 .
tn repetate rinduri, erau invocate marile fapte de vitejie ale lnaintaşilor In lupta pen
tru neatirnare, se subllniau marile indatoriri ale momentului : "Dacă am tnvăţat de la stră
moşii noştri să ne păstrăm libertatea noastră de popor Independent, - scria ziarul "Opinia "
d i n 1 1 ianuarie 1 9 1 7 - a r fi o profanare ce am aduce acelora care i n viaţa l o r au luptat ş i au
murit cu credinţa că neamul şi ţara trebuie să fie apăratc cu singele de cald patriotism al tu
turora, care vor să nu trăiască tngenuncheaţl, de t:iUAul fratilor noştri de peste Carpaţi. Cu
credinţa aceasta am Inceput lupta pentru revendlciirile şi năzulnţele noastre naţionale, cu cre
dinţa aceasta lntimplnăm pe toţi acel ce s-au năpăstuit contra noastră şi cu credinţa aceasta
vom continua să ţinem pavăză de apărare pinii la ultimul credincios al neamului nostru, ca
să se ştie că urmaşii lui Ştefan şi Mihai VIteazul păstrează cu sfinţenie credinţa vie şi nepie
ritoare a lnalntaşilor lor" .
In cursul iernii şi primăverii anului 1 917 s-a procedat la reorganizarea armatei române.
La refacerea el a contribuit şi Misiunea Militară franceză condusă de generalul Berthelot.
S·n procedat la modificarea Constituţiei, previizlndu-se exproplerea marii proprietiiţl şi votul
univ ersal, fapt !'C a contribuit la lntărlrea clanului de luptă al ţărămlnli. Jn aceeaşi perioadă
s-au constituit batailoanele de voluntari transilvăneni şi bucovlnenl, veniţi din Rusia (unde
Cllzuseră prizonieri) pentru a lupta Impotriva Puterilor Centrale. Armata romAnă era gata
de a rezista, cu noi forţe umane şi tehnice, oricărei ofenslve inamice.
La Inceputul lunii Iunie 1 91 7, populaţia oraşului laşi a făcut o primire entuziastă pri
mi' lor batalloane' de voluntari români ce veneau din Rusia. Octavian Goga ii Intimpina cu
inflăcărare, scriind in "România", la 7 iunie 1 91 7 : "Jml dau seama că marşul vostnt este
cea mal grozavă spovedanie mută a pătlmirii noastre de veacuri [ . . . ). Cu voi trec batalloanele
moţilor, nesflrşltele batalloane indurerate ale Istoriei noastre. Vin popii şi ciobanii din bă·
trlni care au păstrat la Olt şi Murăş o lege românească, vin cărturarii din criptele de la Blaj
şi Sibiu, vine Şincai cu cronica lui şi Andrei Mureşanu cu strigătele coardeior sfărlmate, vin
cu toţii - toate vlbrărlle sufletului nostru din Ardeal, cintecele de plug, zvonurile din pădure
toate tremură in văzduh dnd se va rosti jurămintul vostru sub � tragul ţării româneşti".
"Unirea Ardealului şi a Bucovinei cu ,.ţara" s-a făcut ieri la laşi - se sublinia In arti
colul Zi istorică : 8 iunie 1 9 1 7 - căci acolo e Ardealul şi Bucovina unde sint cel mal scumpi
fii al lor, unde sint credinţele şi puterea, sufletul şi braţul, In sflrşlt l iberale, ale poporului care
a rămas vremelnic numai cu trupul su b vechea tiranle, dUpă ce şi-a trimis tot ce avea mal
nobil şi mal sfint sub steagurile româneşti dezrobltoare". Ardealul şi Bucovina "nu mai pot robi
la stăplnlrl străine", şi nici o putere din lume nu le mal poate răpi sfinta l ibertate cucerită
in risipa celui mal nevinovat singe" 23 .
Mihail Sadoveanu publica, In ,.România" din 1 1 iunie 1 917, rinduri de o mare valoare
patrhtică, de incredere 1.1 viitorul luminos al naţiunii nostre, pe care nimic şi nimeni nu-l mai
poate inlătura : ,.Zilele acestea, cind voluntarii ardeleni s-au unit cu ostaşii României libere,
pentru lupta dreptului nostru , care nu ne mal poate duce decit la lzblndă, zilele acestea isto·
rice vor rAmine scrise In analele neamului ; alături de momentele cele mai mari, cu zilele de
la Alba Iulia, cu cele din Clmpla L ibertăţii, cu cele de la 1859. Insufleţirea care le-a intovă
răşlt e o dovadă pentru aceasta. Mult lncercatul nostru popor, după nespuse amărăciunl
găseşte In propria-! durere şi jertfă incordarea supremă. L eglunile biruinţei se adună ; şi am
simţit In intreg sufletul acestui popor atlta voinţă de a se elibera din tragicul int uneric al
trecutului, Incit nu este putere ca să mai poată opri fapta, cum nu este putere ca să poată
stăvili răsăritul de soare�.
In cadrarea voluntarilor transilvăneni şi bucovineni In armata română - şi prin aceas
ta lntărlrea capacităţii de rezistenţă in faţa cotropitorllor - reprezintă incă un fapt In dl·

21 K Iorga, Pentru intregirea neamului (Crwîntări din război 1 9 1 .1 - 1 91 7), Bucureşti,

1 925, p. :r10 şi urm. , ; vezi şi Gh. Buzatu, Activitatea lui N. Iorga pentru desăvîrşirea unită/ii
de stat. Noi contribu{ii, in "Anuarul Institutului de istorie şi arheologie "A. D . Xenopol" t. IX,
1 972, p. 81 şi urm.
22 .. Opinia", 20 decembrie 1 9 16.
23 ,.Mişcarea", 10 lule 1 9 1 7 .
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recţla _ s u b linieril u n i til.lli de lupl ll a romAn ll or de pe ambele versante ale Carpaţilor, a ltgătu
riJor permane nte In acllunca d e mare amploare, de refacere a vechii RomAnii şi de clădire a

R o m an iei

tntrcglte .
Guvern u l romAn de la Iaşi, cercuri le politice aflate aici, opinia publicA u rmăreau cu deo
sebită atenţi e , a tit evoluţia operaţiunilor militare , ctt şi evoluţia evL•nimentelor politice inttr

n aj io n a l e, p ropunerile �i tratativele de pace dintre marile puteri, luind atitudine faţă de lncer
căril e de sacri!i care a Intereselor p opoare lor miel. VIctoriile dln vara anului 1 91 7 sint cu atit

mai i mporta n te , cu cit, In lunile anterioare, cercurile conducătoare germane şi austro-ungare
1ntor m iseră mal mult e planuri de lmpărţlrc a terltorhdul romAnesc. Se prevedea, dacă nu o

desfiin ţare a statului romAn, ruenţlntrea sa ca wun stat micuţ, după modelul Monaco-ulul"
redus n u m a i la teritoriu l Dobrogei, şi l"are, evident, nu putea să-şi păstreze lndependenţ az'.
l ncercările m a rilor puteri de a Incheia pacea separată cu sacrificarea tnl�reselar unor
'
state mll'i , a liate sau nu, nu au reuşit. In ceea ce ne pliveşte, rezistenţ a glorioasă din h.ille

au!lust 1 9 1 7 a avut un rol hotAritor, mal ales că a mbele tabere au privit actst an ca decisiv In
obţ in erea ·v i ctoriei . P u terile Centrale Intenţionau sil. rupă frontul din Moldova pentru a ocupA

Intreg teritori u l R om âniei şi a-şl des chide drumul spre bogatcle reRiunl din sudul U crainei ,
pentru a sili Rusia să Incheie pace şi, prin aceasta, să slăbească st'rlos Antanta2&.
!'\u nr propune m alei să anal lz�m desfăşurarea ma rilor hătălll de la Mărăşti, Mără
şrştl şi Oiluz, mal a l es cii , şi Intr-o lu crare re cent ă , 11 se acordă un spaţiu larg28• Preocupaţi
uneo ri, mai m u l t de l atura narat l\· ă şi descriptlvlstll., tre cem prea regţde peste semnificaţia
lor

isto ric a .

Tocmai In acest sens ne propunem să stăruim, pe scurt, folosind şi unele aprecieri

din pres A ee apărea atunci la Inşi .
Dupil ofensiva de la M l! răştl, un strălucit succes care n-a putut 11 exploatat in Intre
gime din ca u 7.a situaţ i ei generale de pe fron tul oriental, in luptele foarte grele de la Mărăşeştf,

armal.a r·omll r r :'l a respins ofensiva duşman u lui şi a rep u rta t una din cele mal strălucite v ictorii
din istoria noastră. In ordinul de zi dat de gcnualul Grigorescu la sflrşltul biltăliel, se exprima
adm iraţia ta ţă de eroismul fără seamăn al ostaşilor noştri şi Increderea In apropierea momen 
tului realizării un ităţ ii naţionale depline : �Prin re zistenţ a ce aţi ol)us cu piepturile voastre
la Mărăşeştl şi Muncelu (şi ex tlndem Aprecierea la toate luptele din zonă - nota ns.) ati făcut

să se tntunece visurile de cucerire uşoară a părţii ce ne-a mal rilmas din scumpa noastră
ţa ră [ ..• ] . Aţi f ăcut să relnvle tn mintea tuturor amintirea glorioasă a faptelor străbunlllor noştri.

Fi�l gata să ardtaţl l l ftelor săl b atice că romanul nu are de dat din pAmintul scump a l ţării de
cit locul de mormint [ . . • ]. Din s inge le vostru se va ridica, curat şi măre ţ , o ţ ară românească
a tuturor romAnilor" 27•
In strin sA Ieglltură cu bătălia de la Mllrăşeşll, bătălia de la Oltuz a zAdărnidt

Incerca

rea duşmanului de a pătrunde In Valea Trotuşului, a zădărnicit complet marele plan strategic
al i n a mi cului , a salvat Moldov a şi, implicit, România de Ia catastrofa Invadcl ; cleştele celor
două a rmate austro- germa ne care trebuiau să opereze de-a lungul Trotuşulul şi Slretului,
zllcca la pămtnt cu braţele sfărlmate28• Drumul spre Iaşi, spre grinarul Ucrainei şi portul
Odessa era Inchis.
Comunicatele referitoare la evoluţia o peraţiilor militare, ordinele de :1li etc., date publl
c itătli In acele zile t lerbinţl, veneau să remarce , In rata opiniei publice Interne şi internaţionale,

vitejia ostaşului român, hotArirea poporului roman de a rezista şi de a-şi realiza Idealul na
ţional. 1\fan ifestul l'i:llre ţarii, dat cu prill'jul lmpl lnirll unui an de la intrarea in război, preciza
caracterul just al parti cipării României la acest conflict : .. ŞI era limpede : ori lzbutlm să tn
figem st e agul românlmll din colo de munte, ori s-ar stinge v iaţa noastră dincoace de munte".

In crederea I n izblndl! era nestrămutată. Chezăşia el era dată de eroismul ostaşulul, a intregii
naţiuni române : ,.Bătlndu-ne pentru dezrobirea moşiei strămoşeşti, ne batem pentru triumful
l ibertăţii şi a l dreptăţii In omenirea intreagl!. Biruinţa este sigură. Nimic şi nimeni nu o poate
i mpi edica [ . . . ). In locul RomAniei de ieri, vom dobindi România de miine, aşa cum au mingi
iat-o tn v is u rile lor părinţii noştri, aşa cum o vom l ăsa moştenire urmaşilor noştri. Erolsmu 1

luple din vara anulu i 191 1 pentru apărarea independentei şi fiinţei statu/11i român, In ,.Carpica",
t lX, 1977, p. 1 55 - 1 56 ; l dem , Glorioasele victorii din vara anului 1 91 7 şi dcjucarea planurilor
de împ<irjire a României, In ,.Revista arhivelor", voi. XL, nr. 1, 1 978, p. 52 - 55.
2" Ion Cupşa, op. cit . , p. 209.
20 România in primul ri:lzboi mondial. . . , p. 269 şi urm.
27 Vell Ion Cupşa, op. cit., p. 253 - 254.
� 8 Const. Klritescu, op. cit., p. 263.
�4 Vc1.l

Ion Agrlgoroaiel,

Conte . . tul internaţional şi semnificatia istorică a glorioaselor
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uimitor al ostaşilor, admirat de toată lu mea, a f o st susţinut de bărbăţla noastră, a celora de
a c a să [ . . . ]. Prin suferinţele noastre vom rlştlga dreptul la viaţă românilor de pretutindeni,
singura viaţă care are preţ pentru noi toţi. Sus inlrrlle şi strins uniţi lmprejurul stl'agulul aco
perit de glorie prin vitejia ostaşilor, să nu lasă din piepturile noastre decit un singur strigăt :
Inainte pentru România Mare !" 29.
Ziarele ce apăreau atunci la Iaşi s u bl l ni au eroismul armatei ro m ân e in aceste bătălii de
mare importanţă pentru dl'stinele neamului. " I n tr- un cadru mal restrins, ca t eritori u - scria
ziarul "Mişcarea" din 21\ i ul ie 1 9 1 7 - viaţa noastră de stat a atins o Intensitate pc care n-a
cunoscut-o niciodată, iar po p oru l român a dove di t că posedă o rezervă de f orţe In epui za b ilă
şi veşnic tlnert'ască. Da c:l In pri ma fază a războiului, România a uovedit a şti să l upte In cele
ma i grclc condiţii şi nu şt i e să t rem u re In faţa Ct'lor mai fu rt un oase primej dii, In cea de a doua
lazii a războiului ea a dovedit In faţ a l u mii Intregi că for\a de viaţă a poporu lui roll1ân este n e
secată şi că această forţă face minuni. Duşmanii n oşt ri au simţit a c um citeva zile, In valea
Ca şi n u l u i , ce p oate face e rois mul ş i p ut erea de viaţă a poporului român" . Pentru a doua oară
I n cursul războiului - scria acl'laşl ziar - frontul român devine teatrul luptelor celor mai
Intense şi capătă o l n se m năt at e deosebită pentru dcsfăşurarl'a In t regii campanii europene.
L u ptele vin să demonstreze, In d1 i pu l cel mai dureros pentru germani, "că a rmat a română re
făcută rsle un f a ct or peste carr nu se pont!' trece atit de uşor. Şi această dovadă Il se făcea
tocmai in momentul cind hoardele teutone se arun caseră asup ra frontului cu nădejdea că aici
vor avl'a să Inregistreze o vk t or ie d eo seb i tă " ao.
In a r tico l u l intitulat s u gestiv . . Şi pe aici nu se trece", zia rul "Acţiunea rornârlă" scria :
Zilele de luptă t l t an lcr , d� brav11ră neasemănată au d oved it "că nu se poate trece peste piep
turile de oţel ale soldaţilor noştri, ce st a u in apărarea şi celui mai mic pălmac de pămint d e
dincoace de Siret [ ., . ] . U n n en m care I n restrişte p oa te striga vrăj maşului c u mindrie : "Pe aici
nn se tr,•cc", un asc m<• n t'n neam nu arc n e voie de a se Inchina cu umilinţă vr-Jjmaşului său" 31.
Implin irea u nu i an de la I n t rarea României In rbboi, acum cind armata română re
zista cu indlrjir!', n con st it u i t un pri lej dl•osebit de a releva co nt ri b u ţ i a României. Acest răz
b o i - se arăta In ar ti col u l Un an de luptă - ne-a ce ru t jertfe mari, ne-a prilejuit dureri adinci,
d ar ele au fost sup or t a t l• cu b ă rbă ţ i e . ..Toate fibrele energiei noastre naţionale s"au lncordat
şi In lunile lungi !'li triste d e iarnă, aici In a c est colţ de refugiu şi re con fortare al sufletului şi al
forţelor ro m ânrştl s-a săvlrşlt minunea refacl'ril noastre, care a transformat oştirea noastră
In forţa aceea uimi toare care a In scri s paginil e de glorie nepieritoare de la MArăşeşti, Mărăştl
şi Oi luz". Aceste bătălii "acoperă de gl ori e nepieritoare an u l de luptă, de jertfe şi de suferinţe
pe care Il Incheiem a stăzi " az . Am stat neclintiţi l'ste Intitu lat un alt articol din acelaşi număr
al ziarului, In care se sublinia : ,. Istoria se scri e cu singe şi cn sin � ne-am scris cea mal glorioasă
pagină din Istoria n oastră naţlonalli ; iar cronicarul, care va cerceta miine, va cumpănl che
marea şi rostul f l l'rllrul neam In rlizbolul de astăzi, nu va putea tăgădui Românil'l nici jertfa,
ni ci avintul el, In lupta comună pentru triumful adevdrului [ . . . ]. Am stat neclintiţi plnă acum
şi vom sta pl'lă la u rmă neclintiţ i. Aşa a fo st sufletul părinţilor din părinţii noştri, aşa l-am
moştenit şi no i" a3 .
Rezistenta rom i\nea scll din vara anului 1 9 1 7 - şi faptul a fost consemnat I n presa din
Iaşi - a avut un putl'rnl c răsunet In tabăra Antantel, fiind socotită, p e drept cuvint, ca una
di n cele mal Importan te v ictorii din primul război mondlal 3'. După ce primul ministru al !ZU
vernulul provizoriu rus a adus In mod public omagii României, Intr-o telegramă adresată lui
Ferdlnand lşl exprima admiraţia pentru vitejia armatelor In apărarea pămll'ltulul natal : "Gu
v ernul provizoriu se lnclln!l In faţa vitejie! ce a acoperit de !dorle trup el e romAne sub direcţia
comandantului lor suprem şi Il roagă să primească, ca semn al fraternităţii nostre de arme,
ordinul Sf. Gheorghe , crucea bravilor" 3•.
2 8 "Mişcarea", 1 5 august 1 9 1 7 .
ae

ldem, 10 august 1 9 1 7 .

31 "Acţiunea

română",

11

august

1917.

a2 ., Mişcarl'a", 1 5 august 1 9 1 7 .
3 3 Ibidem.
34 Vezi şi A . Deac, Luptele din !>ara anului 1 9 1 7 in aprecierea contemporan ilor, I n .. He
·vlsta de Istorie", nr. 7, 1977, p. 1 209 şi u rm . ; S. Columbean u; Mtlrăşti, l\1ărăşeşti, Uituz ln do
cumente m ilitare străine, In .,Revista de Isteri e " , nr. i, 1977, p. 1 227 şi u rm. ; A. Deac, 1. To adt,
L upta poporului român impolrilla cotropitori/or 1 9 16- 1 91/i, Bucureşti, Editura militară, 197 1 ,
p . 2 4 9 şi urm.
35 " Miş c area ", 1 8 august 1917 şi 27 august 1917.
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Tel egrama primului ministru francez, Rlbot către Brăllanu exprima admlrapa pentru
eroismul R om â n i ei :şi predza sprijinul Franţei in realiza rea Idealului naţional : "Franţa salu t A
Na1iunea � o m ănă, sora s a curajoasă, c a re a arătat, In mijlocul greutăţllor de acum, cele mal
eroice 'l."irtuţJ, zălo gu l \; i ctoricl [ . . . ]. Rog pe ex cel en ta voastră să creadă că guvernul francez
se asociază mai mull c:a nlcloda1 11 la speran ţele de miine şi are hotărlta Incredere In apropiata
lor 1n1 1!ptu lre• 38• Telegrama su'l."eranului Marii Britanii adresată regelui României exprima ,
şi e a , admiraţia poporu lui britan ic pentru vitejeasca rezistenţă a poporului român ; eroismul
o ştirii tn h1pteJe de la :\1ărăşeştl, şi Olt u z ..adaugă un prestigiu nou poporului român şi un te
mei mai m u lt dreptelor lui revendicări" 37•
\'ictorl l l e de la MărilşU, Mări!şeşt l, şi Oiluz au avut o importanţă capitală, făcln d să
eşueze planuril e de impărţire, de desl ilnţarc a statului român . Au fost apărale - cu preţul a
n u m eroa se j ertfe - independenţa şi suveranitatea naţională, s-a asigurat conttnuitat�:,a s t a1 3 1 5 . oblet ti,· maj or, p erm anen t , al inaintaşilor noştri, de-a lungul secolelor. In acelaşi timp,
glorioasa e p opee din 1 9 1 7 a avut o importan\ă vitală In Indeplinirea Idealului naţional . Expe
rienţa istorl<-ă ne arat ă greutăţile, uneori In surmontabile, pe care le lntimpină un popor In ac
ţiunea de nfaccre a statului, odată re acesta a l ost desfiinţat. Unirea din 1 91 8 a fost - dupii
cum se �tie - rodu l luptei tuturor rominifor ; mentinerea, însă, a fiintei statului român prin vic
toriile din 1 9 1 7 a insemnat r.r entincrea nuclwlui către care au gravitat toate fortele de eliberare
nationolii romj n rşi i . Lipsa acestui nucleu ar fi creat m ar i greutăţi desăvîrşirii unitătii naţio

nal-statul•.

\"ictorlile roml\n cştl au făcut să se prăbuşească una dintre cele ��i puternice ofensiv e
iniţiate de Pul erllc Centrale pe frontul de est şi sâ bareze drumul acestuia spre. Rusia. Răml
nlnd pe loc, Intr-o atit udine de fermă apArare - apreciază Seton-Watson - românii au Im
piedicat pe J.lackensen să ocupe Odessa şi pe L eopol d de Bavaria, l\loscova3 8 • ln urma lnfrln
gerllor din iu l le-a u g u st 11117 comandamentu l german a renuntat definitiv la operaţii ofenslv e
pc această porţiune de front 38• Frontul se stabiliz:� aici pentru o perioadă a cărei durată n u
putea li, deocamdată, est im at ă. Intre Rusia şi armatele Puterilor Centrale, I n această zonă ,
continua să existe st a tul român.
La s fi rşitu l anului 1 917 şi Inceputul anului urm ător , In condiţii Internaţionale complexe ,
asupra cărora nu ne-am propus să ne oprim aici4D, România, complet izolată, a fost nevoită ,
pentru a -ş i menţ ine fiinţ a de stat şi a nu-şi sacrifica inutil armata, să Incheie armlstlţlul ş l
apoi pacra cu Puterile Centrale. ,.Perioada ce urmează după In cheierea păcii sillte - scrie
Const. Klritescu - c o perioadă de dureri lnăbur,lle şi de aşteptare plină de speranţă" 4 1 • Po 
porul român avea con şt i in ţa că şi-a fă cu t Intreaga datorie : ,.Am păstrat o parte a pămlntului
românesc pe care am apărat-o cu o vitejie fără seamăn, iar la Mărăşeştl am sfărim::tt cea mal
formidabilă n ăvalll a foJ"\ e l or duşmane. Acolo a fost limita durerilor noastre şi consacrarea bi
ruinţei nostre. Strin s uniţi [ . . . ] n ştrptăm cu l h.lşte şi cu incredere desfăşurarea evenimentelor
[ . . . ]. !"oi a m stat alei st: ăje; i J:l'dmllţi ai nenm,· 1 ui, am suferit, am luptat şi am biruit [ ... ].
Nu a m fost lnvlnşi. Acest fapt flxenză atitudinea şi drepturile noa stre • .z, Iar Mihnll Sadoveanu
re\ienea, ln fc bru arle 1 918, asupra scopului de c l ibcrare al Intrării României In război03 şi ca
ra cteriza pacea cu Puterlle Cen tra l e ca .,o paei' tristă", ce impun e o situaţie provizorie, "o stare de
tranziţie , căci nea m u l e intreg şi viază [ . . . ]. Puterile aspiraţlllor noastre n u pot fi oprite de tre 
cătoare le clipe cart' cad In vtrtejul veşniciei. Ele cuprind de pe acum In ele lnllorirea viitoare,
ca o lege organică" 41 •
Chiar In condiţiile suprnvegherll exercitate de Put erile Centrale, s-a marcat, cu de osebit
curaj, Implinirea unul an de la vlctorille din anul 1917 şi a doi ani de la intrarea Rom âniei in
•

•,

·

l dcrn, 24 august 1 9 1 7.
l dern, 18 au gust 1 9 1 7 .
3 8 H . \\'. Seton -\Vatson, Hisloire des Roumains de l't!poque roum a in e d l'achevem ent de
/'unile, J.es Presses t:niv e rsltai re s de Francc, 1 937, p. 561.
39 Gh. Z aharia, 1\Jărăşti, M ă răş eş t i, O ituz - m area epopee din vara anului 191 7, In . .Ana
lele de istorie", nr. 3, 1977, p. 8.
4 0 \'ezi, pe larg, l'au] Oprcscu, intreruperea operatiilor m ilitare pe frontul românesc
(noiembrie 1.� 1 7 - martie JS1.� ) şi relaJiife Roman iei cu a/iafii, In "Studii şi materiale de Istorie
modern ă ", Bucureşti, voi. V I, Bucu reşti, 1979, p. 161 şi u nn.
u Co n st . Kiriţescn, op. cii., vol.
I I I, p. 258.
42 "M i şc are a " , 20 Ianuarie 1 918.
4 3 .,Hornfmia", 2 februarie 1918.
u Ide m , 27 februarie 1 918.
36

37
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rilzbol. Nu erau, desigur, simple anlvers4rl, el subllnlerea hotărtrii poporului romAn de a rezista
In faţa pericolului teutonlc. "A fost un război In care vitalitatea şi vitejia poporului romAn au

strălucit cu puteri'& elementară a unor lnsuşlrl care alcătuiesc pirghia de viaţă, de rezistenţă
de biruinţă a neamului nostru [ . . . ]. 1\lărăşeştil, prin proporţiile pe care le-a avut lupta şl

şl

prin forţei!' re s-au aruncat Impotriva noastră, au intrat In rindul bătăliilor mari din Istoria
universală [ . . . ]. Războiul nostru sint Mărăşeştl, pentru că acolo s-a dat bătălia cea mare In
care torta şi sufll'tul românl'sc au putut Izbucni In toată splendoarea [ . . . ]. Mărăşeştii \·or fi
ceea ce sint astAzi In sufletul oricărui bun român : simbolul gleriei cu care armata a acoperit
prestigiu 1 Rom�nlcl şi a sfinţit războiul unltătii naţionale" 10• Războiul României a intrat In
Istoric "cu lnţclrsul lui adev ărat şi cu valoarea l u i necontestată : afirmarea hotărită a drep

tului poporului român la unitatea lui naţională. Pentru aCl•st ideal, poporul român a făcut rele

mal grele şi mai eroice jertlc", In lupta cu cea mal formidabilă năvală de forte•8• "In moment ul
de reculcgere şi de revedere a drumului parcurs, momentul anlv ersării intrării noastre In războ i - se
scria In acelaşi ziar - aceste constatllrl sint pentru noi un motiv mal mult de lntărire a in cre
derii In viitorul pc care ni l-am prrgăllt pe calea grl'a a sacrificiului şi a luptei, singura cale,
dealtfe l , pe care ştiu să meargă popoarele conştiente şi vredn ice să trăiască". Se exprima .,nestră
mutata convingerl' ră jertfl'le fără seamăn ale ţării şi ale neamu l u i Intri'!! nu vor răminc fără

tolos şi că, peste ruinele şl durerile de azi, se va ridica Romania ::\1are de miine, nu numai mai
măreaţă şi mal puternicii, dar mai bună şl mal unită" 47•
Mentinerea statului român, ca urmare a strălucltelor victorii din Iulie- august 1 971 , şi

apoi, In condiţii Internaţionale foarte dificile, ca urmare a activităţii diplomatice, a constituit
un factor dl' cea mai mare Importanţă In lupta unitară a tuturor românilor pentru realizarea
ldl'alulul naţional.

Intr-adevăr. In primăvara anului 1918, Unirea cl'a Mare trecuse dincoace de orizont .
R o m a n i i de pretutindeni I l Inlesneau apropierea prin mari acţiuni de eliberare, I n cooperare cu
popoarele asuprite ee luptau pentru constituirea statelor naţionale sau dcsăvirşirea lor. ,.La

1859

- scria ziarul "Mişcarea'" cu prilejul aniversărll acestui act, In Ianuarie

1918

- s-a in che

gat simburele din care trebuia să răsară arborele puternic [ . . . ]. Procesul dezvoltilrll fireşti a
poporului român era In curs. L egile naturale care clrmulese existenţa naţiunilor Impun datorii

peste cart" nu se poate trece şi jertfe ce nu se pot precupeţi. Idralul unităţii naponale a rămas

busola vieţii de stat [ . . . ]. Evrnlmentele sint In curs. Poruncile Istoriei se infăptulese. Dcsllnele
popoarelor nu se pot abate din făgaşul lor firesc". Dar acest Ideal nu se realiza de la sine : ..Am
I ntilnit dureri ce nu ne-au lnlrlnt put erea de luptă, a m suferit decrpţll ce nu ne-au slăbit credinţa,

ni s-au Impus jertfe In faţa cărora nu a m ezitat. Pentru că, pe deasupra tuturor vicisitudinilor
trecătoare, avem pururi limpede Inaintea ochilor u n 'ideal pe care ştim bine că nu-l putem ln
făptu l fără dureri şi fără sacrificii" 4 8 •

ln anul 1918, presa din oraşul Iaşi a jucat un rol deosehlt d e activ : au fost publicate
documl'ntele esl'nţlalc ale Unirii, nu lost relatate acţiunile din diferite provincii In vederea rea
llzllrll marelui act naţional , s-a exprimat bucuria, entuzlasmu l l ără seamăn care a cuprins po
porul român etc. Ac<'astă chestiune, care dl'altfel depăşl'şte cadrul articolului no�tru , a constituit
obiectul unor lu crări spl'clale40• Rl'producem numai citeva coml'ntarll din presa leşeană. Ziarul
..Evenimentul" aprecia că ,,Alb a Iulia rămlne de-a pururi c<'tatea celei mal mari lnfăptuiri is
torice românl'şti pină In zilele noastre"50,iar "Opinia" sublinia aceeaşi id<'e : .,Actu l Istoric de
la Alba Iulia depăşeşti', In importanţă, tot ce voinţa românească a cunoscut In cursul răstim

purilor. Unirea mult visată, odinloaril abia sperată, constituie astăzi un fapt Implinit ( , . . ]. Ferice
generaţia căreia i · a fost dat să trăiască arest ceas, f<·rici \ i ct"l ce au fost contemporanii măreţului
eveniment " u . Relatind faptele, relatind manifestările de la laşi in cinstea Unirii, "Opinia"
scria : .. Iaşii, bătrlnul oraş al bătrlnllor noştri , a imbrăcat Ieri haina de sărbătoare pentru a

45

"Mişcarea", 2:1 iulie

48 ldem, 1 6 august
47 Ibidem.

1918.
1918.

48 Unirea, in "Mişcarea", 26 Ianuarie 1918.
4 9 Eufrosina Popescu, F. coul un irii Transiluan iei c u 11 echea României î n presa de dincoace
de Carpati, in t'n itate şi continuitate în istoria poporului romcîn, Editura Academiei R. S . R., Bu
cureşti, 1 968, p. 4 1 7 şi urm. ; 1. Agrigoro niel, G. Calcan, !VI . Strugariu, lnfăptuirea statului na

tional un itar român ş i presa din oraşul /aşi, In "Cercetări istorlce", IX, laşi, 1978 - 1 979, p. 451.
·
·
şi urm.
50 Adun area 1\'aJion al{I de la Alba Iulia, In "Evenimentul", 21 n oiembrie 1 918.
u Un act de m are însemnătate, tn "Opinia", 28 noiembrie 1918 .
•
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prosHh; l marele aci al Unlrli". O mare multime s-a adunat In jurul statuii lui Al. 1. Cuza, a "ma
relui domn sub care s-a făcut prima unire a fraţilor munteni şi moldoveni". Astăzi, constata cu
deplinA satlslaeUe ziaru l , se realizează ,,acea Dacie la care au v isat tnalntaşll noştri" 32•
La 1 Decembrie 1 918 se Incheia procesul desăvlrşlril unitătll de stat a RomAniei. Lupta
pentru consolidarea Independenţei naţionale şl lntegrităţii teritoriale Intra Intr-o fază nouă.
l n perJ oada i mediat următoare, presa ieşeană va urmări cu dt•osebită atcnjie problema recu
noaşterll Jntemaţionale a Unirii din 1 9 18, va lua atitudine hotărllil lmpotriva tendlnţdor marilor
puteri de a nesocoti anumite drepturi româneşti şi de a ştirbi suveranitatea noastră naţională33•

LA RESl STA!'\GE ROCMAlKE DE 1 9 1 7 REFL E Tf:E DANS LA PRESS E' DE �� V ILLE
D E IASSY

Hesume
L a Rou man ie entra en g1;erre, en aor t 1 0 1 6 , afin de rcalisrr son Ideal national. La cam
pa[!n c de 1 91 6 fut un insucces. L 'armee roumalne, serree entre deux fronts, fut ohli�et• de se
retirer, apres des c-ombats rxtremement acharncs avec un ennemi�perieur. Rtduit conside
rabh·mcnt (au trrritoire de la Moldavie) l '{tat roumaln continua a exister, pret a unc nouvelle
resist. nre. D an s la viile de Iassy, capit ale du pays de 1 9 1 6 a 1 918, paraissalent de nombreux
journ�ux : l es u n s, d'a,·ant gucrre ("Opinia", "Mişcarea", "Evenlmcnlul"), d'autrcs avalent
antcrieurement parJ.I a Bucarest ("Keamu l românesc•, sons la direction de N. Iorga), enfin,
quel q u e suns lurent nouvellement crees ("România", "Tribuna", etc.). Malgre les difft'rences
d'vri(·r.latlon politiqne, ils e:xprimerent la dt'dslon de !'elat roumaln de maintenir son exlstence
ft de rcaliscr son t!nite nation u l e .
La presse de Iassy pou rsuivit attcntivemcnt l a rtorranlsătkm d e l'armee roumalne, son
rt>nror cement par l es volontaires roumalr.s venus de Russie, ! 'alde rec;uc de la part de la Mlsslon
Mililair� Fran� aise, etc. De nombreux articles exprimerent In confiancc lnebranlable en la force
<le rcsistance du peuple roJ.l main et son enthousiasme sans egal lorsqu'on apprlt les nouvelles
sur les vlctolres de :\lărăştl� Mărăşeştl et Oltuz. Les joumaux de Iassy ne cesserent de soullgner
le lit'n lndlssoluble entre ces ,·ictoires; qul pennettaient de malntenlr l 'cxistence de l'etat rou
main, l't 1 'etape sulvante, le parachcvement de l'unltc nationale qui allalt se realiser elJ 1918.

G. Calcan, 1\1. Strugariu, Atitudinea marilor
pulrri fală de Romania la Con(. rin/a d� pace de la Paris, reflec-tată in prrsa jfşcană ( 1919
- 1 9 ·!0) , In "Anu urul Institutului de Istorie şi arheologie cA. D. Xcnopoh loşi", 198 1 .

�2
•�

"Opinia•, 28 noicmbrie 1918.
Vezi, I n acest sens, 1. Agrigoroalcl,
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IAŞII IN LUPTA PENTRU CONSOUDAREA ŞI APĂRAREA
UNITA.ŢII, A INDEPENDENTEI ŞI SUVERANITATII IN PERIO.\D,\
'
I NTERBEUCA.
A. KAHEŢK I, D. ŞANDRU
După constituirea statului naţional unitar român, manifL•statllle consacrate nnlvcrsării
unirii - actului de la 24 Ianuarie 1859, unlrU Dobrogei cu România şi Marii Uniri din 1 !1 1 8 s-au concretizat lh Iaşi prin mari serbărl organizate, an de an, In Plata Unirii, tnchelatc fără
excepţie cu Hora Unirii, prin conferinţe şi aşezări patronate de Atencul Tătăraşl ori de LIJ!a cul
turală, prin festivaluri dnte In sala Teatrului Naţional, prin conferinţe ţinute la universitate şi
In şcoli, prin scrbărl ale elevilor şi prin publicarea In presa locală a unor articole menite a subli
nia semnificaţia acestor acte epocale şi urm:'irlle lor pentru Românla1• In articolul Iaşul şi un irea
publicat In .. Opinia" din 26 Ianuarie 1927, A. A. Bădereu, refcrlndu-se la preţuirea de care se
bucura t;nlrea In fosta capitală a Moldovei, scria, fllrll nici o exagerare, că oraşul laşi a organ izat
totdeauna cele mal spectaculoase serbilrl In ziua de 24 Ianuarie, zina unirii Principatelor. Săr
bătoarea unirii din Ianuarie 1 85 9 - observa el - nu mal constituia lnsă numai sărbătorirea
a doua ţări surori, el unirea tuturor teritoriilor locuite de români, rări prin unire s-a atins idealul
care, pentru genera ţiile trecute, fusese un vis, un Ideal, la lnfllptulrca căruia partea Iaşllor fusese
botil.rltoare, căci cultura sa a radiat, ţinlnd vie conştiinţa naţională In ţ ările surori, prin generJ
ţllle de romani din teritoriile subjugate ce au studiat la universitatea h•şeană2•
Chiar din primii ani de · după Unire, la marile scrbărl de la laşi consacrate operei de uni 
f !care naţională şi făuritorllor ci s-a evidenţiat că opera de cinstire a acestora Impunea in mod
necesar o vigilen l ă permanentă pentru păstrarea neştirbită a moştenirii lăsată prin jertfele
atitor generaţii trecute, intrucit in cercurile conducătoare ale u nor state care ţinuseră plnă in
1918 In stăplnlre teritoriile locuite de români legitimitatea actelor poporului nostru era contes
tată. Cu incepere din anul 1 932, cind revizionismul maghiar a g:lsit un sprijin din ce In ce ma i
larg la fascismul italian, aniversarea unirii la Inşi, ca şi In alte oraşe ale ţ ării dealtfel, a căpătat
o semnificaţie mai amplă, ca fiind n u numai un prilej de cinstire a gcn eraţlllor ce a u milita t
pentru unire, ci şi de exprimare a voinţei hotărltc de a păstra această cucerire. Lupta antire
vlzlonistă, la care şi-au dat acordul general toate clasele şi păturile sociale din România, nu s-a
1 \'l'Zi Arhivl'le Statului laşi, fond Prlrn ilrl a Municipiului Inşi, dosar 1 1 /1919, f. 1 9 - 20,
28, 3 1 , 38 ; Jdem, fond Teatrul Naţional laşi, dosar 455/1925, f. 5 - 6; Jdem, fond Prefectura
judeţului laşi, dosar 1 1 / 1 939, f. 22 ; Opinia, nr. 3 596 din 29 martie 1 91 9 ; nr. 3 540
din 23 ianuarie 1 9 1 9 ; nr. 5 007 din 8 februarie 1924 ; nr. 5 599 din 28 ianuarie 1 926 ;
nr. 5 954 din 30 martie 1 927 ; nr. 6 208 din 31 Ianuarie 1928 ; nr. 6 285 din 1 mai 1928 ; nr. 6 440
din 2 noiembrie 1 928 ; nr. 6 466 din 2 decembrie 1928 ; nr. 7 423 din 28 Ianuarie 1932 ; nr. 7 957
din 29 octombrie 1933 ; nr. 8 029 din 26 ianuarie 1 934 ; nr. 8 399 din 1 2 aprilie 1 935 ; nr. 8 640
din 29 ianuarie 1t'36 ; 1 / 1 935, f. 180 ; 1 1 /1942 ; Mişcarea, nr. 273 din 30 noiembrie 1928 ; nr.
275 din 2 decembrie 1 928.
2 Opinia, nr. 5 900 din 26 ianuarie 1927.
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limit8t la acţiunile organizate 1n clnstirca anlversărll unirii, dar, după 1932, ea nu mal poate
li separată de a ceste moment e , fiind legată, de cele mal multe ori, In mod semnlflcallv, de ele .
ln 1mprcj urările concrete de după anul 1 932, Intre mişcarea antlrcvlzionlslă, mişcarea
antifascista şi lupta impotriva pericol u lui nuul nou război s-a creat şi s-a dezvoltat o corelaţie
strt n să şi permanentă, toate impre ună urmărind scopuri similare : apărarea Independenţei,
integritătU şi suve ranltăţll naţionale. ln august 1932, ziarul "Opinia" publică, In numele Comi
tetu l u i local de a cţ i une Impotriva războiului, apelul adresat de Comitetul din România, Inti
tulat Acţiunea tontra rdzboiului şi pentru consolidarea pdcii, semnat din part('a ieşenllor de
P. Constantinescu- laşi, Radu Gemătescu, Ilie Cristea, Demostene Botez, Zoc Frunză, Panait
Moşoi u , prln care opinia publică era avertizată asupra pericolului ce plana asupra o menirii şi,
In special, asu pra Român i e i dln pregătlrlle ce se făceau In unele state pentru un nou războl1.
Profesorul ieşe an P. Constantinescu- laşi, participant la lucrările Con grcsulnl anlfrăzbolnlc
de la Amsterdam, din 27-29 august 1932, evidenţiind rezultatele In e8re delegaţii ajUnsesenl,
scria cu satisfacţie c!l ,.Astăzi există un front unle anl icapltalist şi un stat major mondial antllm
peria list. Lupta s-a I n ceput l a Amsterdam ;
succesul final care duce la lnlăturarea definitivA
a ră z boiului prin desfiinţarea cauzelor generatoare, societatea socialistă nu e dcparte" 4 •

! n articolul . .Mişcarea antlrăzboinică din localitate", unde s e arată c ă u n mare număr
de cetăţeni şi organizaţii ieşen i au răspuns la apelul antlrăzboinic lansat de 47 intelectuali,
Ilie Pintilie, In n u mele sindicatu lui lucrătorilor C.F.R. din Iaşi, saluta "cu mult entuziasm această
actiune al eărel scop este atU de necesar şi folositor pentru Intreaga ,p�:nenire" 5• La rindul său,
A l . Voilin sublinia : .. Dacă forţele l agărelor fasciste nu vor fi Incercuite aşa Incit să nu poată
mişca, dacă nu se vor face toate sfortărlle ca frontul pAcll · grupat In jurul Franţei şi Uniunii
Sovietice să lle tn tărit, fascismul de toate naţiunil e vor da lOC lumll"8•

L a 1 decembrie 1 932, c1nd s-au Implinit 14 ani de Ia Unirea Transilvaniei cu RomAnia,
manUestaţlllor organizate la laşi, Federaţia societăţii feminine şi feministe din Iaşi,
prin prezldenta generală, Elena Melssner, asocllndu-se din sunet la serbarea UnlrU Transllva·
11ici cu p atria mamă, lşl exprima protestul energic Impotriva acel�ra care cerel\u revizuirea Tra·
t at elor de pace. Dreptatea Istorică clştlgată prin atlta singe vArsat :...._ se spunea In comunicatu l
prin care asocla�ia feministă din Iaşi se asocia la mişcarea antlrevlzlonlstă - nu poate fl lncăl
cată prin noi calcule hrăpăreţe şi lmorale7•
cu prilejul

La Inceputul lunii decembrie 1932 un grup de intelectuali ieşeni, In frunte cu preşedintele
Secţiei Iaşl a Ligii cul turale, a luat iniţiativa organizării unei mari demonstratii contra ten
dinţclor de revizuire a tratatelor ce se manifestau In ultimul timp In unele state. tn acest scop,la
7 decembrie 1932, tn localul seminarul ui pedagogic au participat toţi reprezentanţii socletAţi
lor cul turale, al partidelor polllice şi to t ce avea oraşul Iaşi mal reprezentativ ca intelectuali
şi patrioti. Toţi vorbitorii au arătat utilitatea manifestaţiilor antlrevizloniste pentru menţi
nerea graniţelor României. Aici s-a hotărlt convocarea leşenllor la o mare Intrunire antlrevl
zionistă, pentru ziua de 18 decembrie8• In n u mărul din 18 decembrie 1 932 al ziarului .. Opinia",
care aducea la cunoştinţa locuitorilor hotărlrea privitoare la mltlngul antlrevizionlst, era pu 
blicat, sub semnătura lui Ylctor Munteanu, arti colul Drepturile sacre ale Român iei. Adevăru 1
istoric şi agitaţia revi:io nistă, In care se sublinia legitimitatea drepturilor României. ,.Noi român li
am socotit şi socotim lnehelat definitiv p r ocesul istoric al graniţelor noastre hotlrlte prin tratatele
de pace de la Versai l les ş i Tria non . Toatll l u mea de bunA credinţă ştie că la conferinţele de pace
au l uat parte citeva s ut e de savanţi geografi şi Istorici, care au contribuit cu luminile ştiinţifice
la deLerminarea hotarelor şi drepturilor Istorice ale naţiunilor In litigiu ; Iar situaţia geogra
fică a l"ngarlcl de astăzi se datorează In bună parte şi i zvoarelor ştiinţifice germane, in special
(hărţile etnografice ale lui Klpert şi studiul "Naţionalităţile" al lui B. Auerbach din Austro-Unga
ria ) . .:\u s-a deslipit nici o ţară fără raportul bine motivat al savanţilor pc baze serioase ale rea
lităţilor Istorice . Aşa că, nu poporul maghiar a fost despărţit de fraţii săi, ci s-a dovedit, ptnă
la c ea mal clară cvidl•nţă că românii au fost subjugat! şi siliţi să păstreze acel jug multe secole
d e su ferinţi şi nedn·ptăţi. Nici un popor din lume n-a suferit, poate, atit de mult tn decursul vre
lll t.; rilor ca po p o r u l n o s tru , pentru a-şi p ăs t ra patrimoniul naţional. Pămlntul României Intrelde m . nr. 7 598 din 26 august 1932.
"N u .. , 111' . 1 din 2 octombrie 1!132.
Ibidem.
8 :Manifest, nr. 9 din 25 octombrie 1934.
7 Opinia, nr. 7 681 din 1 decembrie 1932.
8 Idem, nr. 7 688 din 9 decembrie 1932.
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gite de astăzi este o moştenire lăsată nouă de mii de ani, de către strămoşii daco-geţl şi de către
romAni, prin marele lmpărat Traian. Inflltraţiunllc vremelnice ale al tor neamuri strecurate In
vremuri grele de rezistenţii n noastră, n u pot să determine dreptul l a nici un deget de pămlnt
din sfinta noastrA moştenire . Răşluirlle ce ni s-au făcut din toate părţile din pămlntul nostru
strămoşesc m•-au fost recunoscute şi s-au Inapoiat cu dreptate prin tratatele de pace lnchelate
şi prin autodetrrmlna rea populaţiei, In mare majoritate români, care au locuit şi locuiesc şi
astAzi statornic Intre vechile noastre hotare Istorice, păstrlnd Intacte : limba, obiceiurile, dati
nile şi eredlnţt>lt> strămoşeşti. l ncerc.Arlle duşmanilor noştri secularl de a n e readuce la stările
din trecut, prin cererile de revizuire a tratatelor de pace, ne-au lăsat reci atlta vreme cit s-au
mărginit Ia Intervenţia In favoarea maghiarilor a lordulul Rothemer, care, ademen i t de pro
paganda ungureascA, lmprăştla prin ziarele sale un curent In favoarea revendicărilor nedrepte.
Dar această propagandă de rea credinţă a Inceput să zdrunclne şi In Italia credinţa In sfintele
noastre drepturi. Ceea ce ne-a determinat sA Ieşim din rezerva ce ne-o impunea conştiinţa drep
turilor noastre intanglblle şi să arătăm l u mii tncă necunoscătoa re de partea cui este drepta tea ,
a fost acţiunea ofi cială a primului ministru ungar, d. G. Giimbiis, Impotriva noastră . ln mitin
gurile noastre naţionale facem dovada evidentă a drepturilor noastre istorice teritoriale şi a
unităţii conştiinţl'l noastre naţionale. Atragem atenţlunca tuturor asupra adevărului, că pace
tn lume nu poate exista decit prin respectul tratatelor de pace, prin respectul tuturor popoarelor
la o viaţă liberă şi unitară. Pc aceste considerente, Iaşii, "capitala Moldovei, oraşul tuturor
Unirilor şi al tuturor saeriflclllor reale, Iaşul cultural, centru viu de cu ltură cu tradiţii şi obli
gaţiuni Istorice de a tntreţlne neatinsA flacăra Idealismului şi a demnităţii culturale organi
zează mltingul naţional de afirmare din nou a drepturilor istorice, intangibile, ale României
Intregile In vechile el hotare" 1•

Mart>l!' miting antlrevizlonlst din 18 decembrie 1 932 a avut loc tn sala Sidoli. Preşe
dinte!!' Scc ţil•i locale a Ligii culturale a relevat că manifestarea era menită să dea un răspuns
provocărilor tndrăzn�ţc ale revlzlonismulul maghiar. Declarind că românii doreau să trăiască
!n pace cu ungurii, ca şi cu toţi vecinii, el a ţinut să sublinieze, pe de altă parte, că tratatele
tncheiatc pc principiile naţionale erau şi rămlneau intangibiJelo. Profesorul Ion Boreea, In cali
tate de rt>prczenlant a l corpului didactic şi de delegat al Partidului Ţărănesc-Luplst, după ce
a adus omagii generaţlllor trecute de profesori care au ştiut să sădească dragoste şi credinţă In
sufletele generaţiile următoare, a declarat : "Cind este vo rba de o cauză naţională, toţi fiii acestei
ţări stnt uniţi. ŞI In acest moment declarăm - conchldea el - că tratatele nu sint revlzuiblle,
ele rămln veşnice" 1 1 . I.a miting au l u at cuvintul reprezentanţii tuturor secţiilor lcşene ale par
tidelor politice, deputaţii oraşului, rectorul Universităţii, mitropol i t u l Moldovei, preşedlnta
Asociaţiei fe meilor române, reprezentanţii organizaţiilor studenţeşti, preşedintele Ateneulu i
Tătăraşi, delegaţi a i muncitorilor, a l presei, al ofiţerilor d e rezervă, a i pensionarilor şi invitaţi
din Bucurrştl şi Cernăuţi. t n incht>ierea adunării a fost adoptată o moţiune, In care se spunea :
"Poporul român din bAtrina capitală a Moldovei, leagănul unlrilor naţionale, din j u deţul Iaşi

şi din Imprejurimi, tntrunlţi In adunare naţională, azi 18 decembrie 1 932 , protestează din toate
puterile revoltei lui sufleteşti, In contra agltaţlllor maghiare, din zi In zi mai indrăzneţe, care
cer sfărlmarea tratatelor de pace, tnchriate după marele război mondial, pe care el i-au provocat
şl tn care au fost tnvlnşl. Declarăm că aceste tratate sin t intanglbile, fiindcă, realiztnd unirea
neamului românesc Intr-un singur stat naţional l iber, am Indeplinit o poruncă de mult repetată
a conştiinţei morale u niversale . Rălbu narea lor ar Insemna re invierea cauzelor de zvlrcoliri
dureroase şi de lupte singeroase In omenire. Dorinţa noastră sinceră este de a trăi tn pace cu
toate popoarele vecine, deci şi cu ungurii. Dorim Ungariei, pentru binele el şi liniştea lumii,

să priceapă că popoarele, ca şi oamenii, trebuie să se Impace ... ". Participanţii la miting s-au In
dreptat, apoi, In corpore, In frunte cu muzica militară, spre statuia lui Cuza Vodă, apoi l a
mitropolie şt ia statuta lut Ştefan cel Mare, locuri unde au vorbit reprezentanţi ai studenţilor,
ai veteranilor din războiul de IndependenţA şi al altor organizaţiiU.
Venirea la putere a lui Hitler In Germania, creşterea pericolului fascist care ameninţa integri
tatea patriei, actlvizarea forţe�or reacţionare din Interior au creat o stare de spirit profund
ostilă fascismului, reflectată amplu In presa vremii. Ziarele şi revistele ieşene, de nuanţă poli ·
tiei foarte dlfcrltll, eu colaboratori ee-şi aveau crezurl politice diverse, au inserat ln paginile

9 Idem, nr. 7 697 din 18 decembrie 1932.
10 Idem, nr. 7 698 din 20 decembrie 1 932.
11

Ibidem.

1 2 ldem, 4ftr. 7 698 din 20 decembrie
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lor, l n că din primele zile ale lnstaurllrll fascismului In Germania, articole demascatoare ale
regimului fascist.

La scurtă vreme după ven irea l ui Hitler la putere In Germania numeroase persoane au In
tuit cu clarv l zlune legAtura lnolsolubllă ee se crea Intre mişcarea hitleristă şi lupta el pentru răstur
narea ordinei Europei stabillt ll prin tratatele de pace, atrăglnd atenţia asupra perlc.olulul ce apArea
pentru România prin noua situaţie pol iticii. din centrul Europei. In articolul EX TREMIS
MUL, pror. V. Euţurcanu arăta că o . primej die extrem de gravA pentru ordinea statului o repre
zentau curentele extremiste de dreapta, care lşi alimentau fondul Ideilor lor din programul
bogat In reforme al partidului hitlerist. Ca doctrinA de guvernii.mtnt, hltlerlsmul - observa el
- rste o I deologie specificA reacţlonarllor germani care au avut totdeauna o predilecţie deose
biUI pentru zornl!ltul pintenllor şi demonstraţtile milltarlsmulul de paradă. Aceste porniri, In
alte timpuri respectabile, nu stnt, oupl! cum arată evenimentele, pe placul unanim.. al popula
ţiei germane şi mal ales a l claselor muncitoare, care nu pot uita lecţia pe care răz8uiul a a
plicat-o metodelor de conduc<'re , pe care Hitler vrea să le relnvle Intr-o ţară sărAcltl! pe urma
greşelilor predecesori lor săi . Ce am putea clştiga noi, lncurajlnd asemenea curente pentru care
uniformele şi emblemele Inlocuiesc problemele serioase ale populaţiei '1 Am dezorienta elemen
tele tinere d e la ocupaţiile lor curente şi l-am face să vadă - ceea ce este o adevărată crimA
naţională - In oameni ce aceeaşi Umbli, de aceeaşi origine şi cu Interese comune lndestructl
b lle, adv ersari care trebuie exterminaţi prin mijloace grabnice şi radicale. lată aspecte dureroase
pe care le oferă Germania, de la venirea lui Hitler. Dar bitlerismul1Pfezlntă, in situaţia atlt d e
tulbure a pollt.lcl l Europei, un pericol şi mal mare pentru statul nostru, pe care partizanii hitle
rismului român, dintre care mulţi n-au văzut războiul, au tot dreptul să-l lgnoreze. Hitlerismul
este o do ctrină r1izbolnlcă şi revlzlonistl! care aşteaptă prilejul favorabil spre a-şi formula preten
ţiile sale teritoriale : coridorul de la Danzig, colonllle şi retrocedarea Alsaciei, convinşi fiind
că a semenea cereri nu se pot satisface In mod paşn ic şi benevol. Dar revizionismul nu se extinde
numai asup ra revendicărilor statului german ; el In globeazA şi reclamatlunlle statelor care s-au
soUoarizat cu interesele Germaniei şi a cestea din urmă ne privesc Indeaproape şi pot pune statul
român Intr-o situaţie evident critică. Dacă hitlerlştll noştri şi-au-procurat căşti -de oţe.l şi le pot
suporta, sint liberi sli se Inscrie In batalloanele de asalt ale lui Hitler. Dar a determina In ţara
noastră curent e po trivn i ce Ideilor liberale, pentru care am luptat alături de Franţa In rlizbol
este pe cit de primejdios, pe atit de absurdu.
Se Impune a fi evidenţiată tendinţa multor publicişti de a atrage atenţia maselor asupra
necesităţii luptei active Impotriva In staurării fascismului. l· xperlenţa tristă a Germaniei, incă
tuşată de regimul hitlerist, trebuia folosită In lupta Impotriva pericolului Instaurării faţ;clsmu
lui in România. ]n ţara noastră există deja o altA experienţA, care dovedise maselor că drumul
fascismului trebuia şi putea fi barat. Bătălllle de clasă din anii crizei economice şi mal ales
l uptele din ianuarie - februarie 1933, prima ridicare pe plan Internaţional a proletariatulul
român după venirea lui Hitler la putere, cu pronunţatul lor caracter antlfasclst au demonstrat
In mod practic că fascismul poate fi Infrint dacă Impotriva lui se ridică clasa muncitoare, toate
forţele patriotice, democratice . .. Mulţimile sărace din lumea lntreagă . . . lşl dau seama că lupta
In contra fascismului nu trebuie l ăsatl! dupli instaurarea lui la putere, ci lupta antifuscistă
trebuie dusă mal ales I n mod lnteţlt to cmai pentru a preveni lnscăunarea acestuia" - scria
G. Ivaşcu ( .. Intre fascism şi antifasclsm")u . T. Radu, student Ieşean, exprima in ziarul
"Focul" un punct de vedere analog : ..Fascismul nu trebuie lăsat cu nici un preţ să-şi joace
sinistrul rol plnă la urmă. El trebuie nimicit Inainte de a fi de.zlănţult catastrofa rl!zbolulut•
(.. Fascismul vrea război")1 3•
Poporului român il erau străine manifestările retrograde şi antlumane ale regimului
fascist. ,.Ţara este plugărlme11, ţara este muncltorlmea fabrlcllor, ţara este Intelectualitatea crea
t oa re . ŞI ţara nu-l fascistă " - scria profesorul Ieşean Traian Gheorghiu (,.Moartea fasclsmu
l ui ")1 1, exprimind starea de spirit ce domnea In Intreaga ţară.

Caracterul războinic al fascismului, pericolu l ce-l prezenta pentru pacea omenirii, a
constituit una din preocupările de prim ordin ale publlclştll�r Ieşeni. .. Fascismul - arăta L .
Marcu - s-a dovedit războinic şi criminal . S-a dovedit dlstrugătorul civilizaţiei. S-a dovedit
cea mai ideală unealtă şi consumatoare a produselor uzlnelor de război" (,.Demascarea fasclsmu-

13 Idem, nr. 7 759 din 5 m artie 1933.
a M anifest, nr. 10 din 5 noiembrie t934.
1 & Idem din 12 n o iem bri e 1934.
16 Politi ca,
nr. 88 - 89 din 25 decembrie 1935.
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sublinia caracterul agresiv a l

fascismului a cArul doctrină rAzboinicA venea In contradicţie c u dorinţa de pace a poporului.
Fascismul duce la război, după cum apele curg la vale. Dar fascismul nu se Identifică cu poporul.
George Ivaşcu, In articolul "Intre fascism şi antlfascism•, sublinia legătura organică Intre fascism
şi dictatura a celor mal reactionare forţe ale Imperialismului, indreptatA Impotriva oamenilor
muncii şi caracterul său expanslonist. Fascismul, scria el, este ,.un regim de teroare şi exploa
tare, un factor războinic de prim plan• t 8 •

Presărat de puternice acţiuni de masă, manifestaţii. demonstraţii şi lupte ale clasei
muncitoare, ţărănimii, intelectualltdţll, deceniul al patrulea se Inscrie In istoria patriei, a Parti
dului Comunist RomAn, a mişcil.rll muncitoreşti şi democratice ca o epocă a unor clare şi viguroa
se rldlcări ale majorltă•ll poporului român Impotriva pericolului fascist, pentru apArarea inde
pendenţei, suveranităţ.ll şi lntegrltil.ţll patriei. Desfil.şurarea lmpetuoasll. a acestor bătălii repre

dntă, totodală, expresia lntenselor legături ale partidului comunist cu oamenii muncii, c u
straturile cele mai largi ale populaţiei, a capacităţii sale de organizare şi mobllizare, d e conduce
re a luptei pentru apărarea Intereselor fundamentale, a fltnţel naţionale a poporului român .
Fascismul cu orientarea sa politică revlzonlstă şi agresivă, a meninţa pacea, indepen
denţa şi hotarele naţionale ale ţării. Expansiunea Germaniei hltlerlste ş i a celorlalte state fascis

te a fost susţinută de cercurile fasciste şi prohitlcrlste, dintre care cele mal active şi mal peri
culoase pentru Interesele poporului român erau Garda de fier şi Grupul etnic german, care
constituiau coloana a cincea a nazismului In România. Garda de fier, organizaţia fascistA teroris
tii, agentură a Germaniei bltlerlste, era susţinută şi folosită de v irfurile cele mal reacţionare
ca detaşament de şoc Impotriva mişcării muncitoreşti şi democrati celD .
In acele momente, tragice pentru destinele României, s-au ridicat la luptă hotărltă
Impotriva pericolului fascist forţele patriotice, naţionale ale ţării, In frunte cu clasa munci

toare. Lupta poporului romAn Impotriva fascismului pentru apărarea Independenţei ş i suveranl
tăţll patriei se Inscrie In Istoria modernă a României ca unul episoadele cele mai glorioase. Suc

cesele obţinute de forţele democratice In această luptă demonstrau, fără putinţă de tăgadă,
existenţa In ţara noastră a forţelor sociale şi p oslbll'tăţllor de realizare a unei largi con centrări

<lemocratice antlfasclste. Conştiente că Instaurarea fascismului constituia o primejdie de moarte
pentru poporul român, clasa muncitoare, masele ţărăneşti, Intelectualitatea, toate forţele demo

cratice şi patriotice, s-au ridicat la lupta hotărltă Impotriva pericolului fascist, sub steagul
democraţiei şi Independenţei patriei. Este o mindrie patriotică de a sublinia realitatea că
In România fascismul nu a avut o bază de masă, că diverse categorii sociale, uneori de colora
tură politică extrem de variată, şi-au unit glasurile şi forţele pentru combaterea pericolului
fascist.
In cadrul luptei generale duse Impotriva fascismului locul de frunte l-a

ocupat

Partidul

Comunist RomAn. Deşi aflat In Ilegalitate, partidul comunist a participat şi şi-a spus cuvintul In
toate problemele vitale care frămlntau societatea românească . Dind dovadă de un profund
patriotism, lden tlflclndu-se cu năzuinţele cele mal largi mase populare, P.C.R. a fost singurul
partid politic din ţară care a chemat cu consecvenţă la unirea tuturor forţelor politice
pentru bararea drumului fascismului, pentru salvarea ţării. Comuniştii, răspunzător! pentru
viitorul patriei, nu au pregetat de a declara că vor fi In primele rinduri ale luptei pentru sal
varea ţărli, dacă Interesele acestora o vor cerc. "Noi comuniştii - glăsuia apelul C.C. al P.C.R.

din 1 noiembrie 1 935 - sintem gata să apărăm cu arma In mină Independenţa României dacă
ţara noastră ar fi sllitA să ducă un război naţional de apărare contra Imperialismului fascist . . .
comuniştii vor considera necesară apărarea fiecărei palme d e pămlnt a ţării noastre", precizind
In tnchelere că vor Intra ,.In primele rinduri ale luptătorllor pentru respingerea agresiunii fas
ciste" 10• Vibrantul manifest al partidului comunist rAspindit la sflrşitul anului 1 937 şi Inceputul

anului 1938, manifest mobilizator Impotriva primejdiei hitlerlste In creştere, sublinia : "Ne
cheamă la luptă singele lui Doja, Horia şi Tudor Vladlmirescu. Ne cheamă la luptă dragostea

de ţară, pe care nu vrem s-o vedem sflşlată şi cotropltă, dragostea de acest popor, pe care
vrem Ingenunchiat şi roblt" n.
In acest context trebuie să subliniem şi remarcabila lnregimentare a

nu-l

intelectualităţii

In lupta pe care o ducea Intregul popor, In fruntea căruia păşeau cu fermitate comuniştii. Adver17 Caradaşca, nr. 44 din 20 octombrie 1935.
1B Ecoul, nr. 4 din 22 lulle 1934.
1 1 Arhiva C. C. al P.C.R., fond 96, dosar 2 304 f. 67 - 7 8.
zo

Idem, fond 6, .dosar 1 201, f. 95.
21 ldem, dosar 219, f. 303.
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Impotriva a tot

6

ce era retrograd. putred, Iraţional şi antiuman In ldeolo ·

in apărarea Independentei şi
suveranitllţH patriei, a valorilor cultu rii naţionale I-au detennlnat sA caute formule in care să
�� Imbrace protes tul. Din amfiteatre, săli, pe scenele teatrelor sau In ziare şi reviste glasurile
in telectua alJor se u n eau cu vocea Intregului popor, profund ostil fascismului şi conştient de peri
gia şi practica fascismului, conşlllnla unor riposte vehemente

colul

ce-l

reprezenta

pentru

ln săşl

lilnţa

naţională.

cara cterizată printr-un vi guros spirit democratle, pro�resist, umanist,
marilor amen ln!ărl ale fa5clsmului, a ajuns, după exemplul pe care-I oh•renu munci·
In faţa
lorll, la lnţe legerea necesit1iţll organ lzărll unor acţiuni hotAri te pentru Infrin gerea forţelor oarbe
dezlănţ u i te, tn vederea apărării ştiinţei, artei şi culturii prlmejdulte de huliganii lmbr:lcaţl In
cămăşi negre sau verzi . Imensa majoritate a intelectualită ţii RomAniei s-a ridicat In apărarea
valorilor spirituale all' umanităţ i i . Ameninţarea lnsăşl a existenţei naţional�, barbarllle săvlr
�ite Impotriva valorilor culturilor naţionale şi universale, distrugeiTn lllca�urlloro. �e ştllnţa
şi cultură, a rderea In pie ţe publice a cărţilor de cultură progresiste, politica rasială şi
dementă, t erorism u l şi beslia l i tăţ h e ridicate la rang de politică oficială de stat nu puteau
să lase indlferentă intelectualitatea progresisti cu adinci şi viguroase rlidărinl de traditii
uman iste şi de mocratlce22. fn acord c u masele largi muncitoare, Inteligenţa românl'ascii şi-a
Intelectualllatea,

adu s o apreciabilă contribuţie l a lupta pentru apărarea Integrităţii teritorialt', a Independenţei
�1 suveran ltăţll de stat a Român iei. Intelectualii de mare prestigiu al ţării au văzut perma

nenta şi i n d isolubila legll tură dintre fascism şi primejdia apariţiei sau reap:triţlel focorclor de
război. In scurte cuvinte, poziţia lnalntată a intelectualităţii de apjl&"are a in dt'pendenţel şi
suvera n ilăţ i l patriei poate 1i caracterizată prin ceea ce profesorul comunist antifascist Petre
Constantinesc u - laşi p reciza Intr-o formulă pe cit de �umară pe atit de compleh\ : .. Polltlco
extern A a României nu poate fi decit u na singuri! , aceea dusă acum alături de Franţa şi
Mica Antantă, de Anglia şi Rusia Sovietică, alături de statele ee asigură nacea, Integritatea
teritorială şi In dependenţa naţională a poporului romAn" IB.
D e la an la an, pe măsura creşterii pericolului fascist, tot mal mulţi şi mal valoroşi oameni
de ştiinţă şi cultură subllniau necesitatea apărllrll culturii, ameninţată de fortd!' retrograde ale
fascismuh1l . Faptul că P.C.R. a militat a ctiv pentru salvarea varol'llor culturH na l fonole a con
stltujt un element esenţial pentru atragerea personalităţilor progresiste In eroica bătălie Impo
triva fortelor Intunericulu i ,

Num eroase acţiuni lntreprlnse tn deceniul al patrull'a dau Imaginea unul tablou cuprinză

tor, extrem de variat al luptei botărite duse de forţele lnalntate ale socletătll româneşti şi, In
primul rind, de către P.C. R . Impotriva concepţiilor soclal-polillee tasclste. " ln fata poporului

nostru - se sublinia In holărlrl l e Plenarl'i a V-a lărgite a C.C. al P.C.R. din august 1 936 - stă
ca o sarcină urgenta crearea u n e i literaturi politice de masă care să dezbată In faţa maselor
largi popu lare toate prob ll' m r l e act uale zilnice in terne şi externe, contrabalanstnd influenţa
otrăvitoare a propagandei şi literaturi şovino-fasclste" zo .

dului comunist şi a organizaţii lor

Sub influl'nţa

ideologlr.ă

o parti

democratice lndrumatl• sau conduse de partid, numeroşi
intelectuali de vază şi-au manllestat averslunea fată de con cep tiile retrograde ale fascismului.
Ei au m ilitat pentru crearl'a u n ei literaturi politice de masă, a unor opt•re valoroase inspirate
din lupta poporului, opere care sA ducă ma l departe glorioasele tradiţii progresiste şi umaniste

ale culturii român eşti. Oameni de ştiinţă şi cultură, publicişti, cadre didactice au desfăşu rat
o m erltuori e activitate demascatoare a propagandei fasciste, cercetind, analizind şi explicind
maselor populare, Intr-un autentic spirit ştllntlfic, atit originile şi conţinutul Ideologic al doc

trinei fascis mului, cit şi rolul său nefast In v iaţa societăţii româneşti. Se ştie că In afara metode
or terorii şi extermlnării fascişti! au propagat o deşănţată demagogie socială, o In tensă propa·

gandă obsc.urantl stă, punind ln circulaţie concepţii din cele mal reacţionare. Fascismul a manife
stat In permenenţi! un lnverşu nat dispreţ faţă de umanism şi cultură, lntrc ţinlnd ura de rasA
�� cultiv l n d cu asiduitatc sentimentele naţionalist şovine. Dezvăluirea pericolului influen tei
ideologici fascismului, a primejdiei otrăvlrll maselor, prin diferite lozinci demagogice cu fraze
mistice sau patriotarde a const ituit un preţios aport adus de Intelectualitatea progreslstă la
Impiedicarea rllsplndirli leorlllor l asciste25•
t2 V
ezi pe

1 97 1 , p .

larg Gh. J . loniţă, A. Kareţchi, lntelectua/i ieşeni in lupta antifascistă, laşi,

10, 71 .
23 Nu, nr. 1 din 2 octombrie 1932.
2 1 Arhiva C.C. al P.C. H . , fond 1 , dosar 229, f. 174.

26 Vezi pe larg laşul în lupta rello/ulion ard şi democru.ticd Editura J u nimea, 1979.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

7

fAJŞri

I'N

LUPTA

PENTRU

APARA,REA

UN:IITAŢll

ŞI

!NDElPENDENŢEI

In momentul cine! rasdsmul german lşl justifica pretenţiile teritoriale , expanslonlste
fluturind Ideile ..spatiului vital", "ale rasei pure ariene", bazate pe Iuer: rea lui Hitler Mein
/\ ampf prolesoru l un lv<·rsitar leşl'an Gr. T. Popa işi elabora In anul 1 93 9 un studiu In cari' trl'cea
In revistă lucrările rasisti' apărute plnă in acel a n , denunţind caracterul lor antiştiinţlfic. Dl'spre
amintita lu<·rarl' a lui 1 l ltll'r, Gr T. Popa l'crla : "Dacă . . . vom reciti cartea l u i Hitler, vom ved<'a
că argumentar<'a sa cade ; nici arienli şi nici evreii nu sint "ra s e • ; nici caracterele psihice or
sociale nu pot inlocui p<' c!'ll' anatomice ; nici pulcolul hlbril.lărilor, cu degen<•rarl'a drl'pt conse
cin ţă, nu <·xlstă, nici singl' pur, cu superlorltăp nordice nu SI' poate evidl'nţla . lntrl'aga cons
trucţie a cărţii se sprijină pl' fantasll şi pe lntl'rpretărll falsc• 26 •
Mijlocul cl'l mal răspindll şi eflracc pl'ntru concretlzarl'a vcdcrllor antifasciste 1-a constitu it In
acl'astă pl'rloadă presa. In coloanl'lc zlarl'lor şi revistelor politice, ştiinţifice sau de culturii
prof<'sorl un lv<'rsitarl, publicişti, artişti, m<'dlcl, jurişti, lnvăţ ători sau in gineri semnau articole
antlfasciste. C<'rcetătorul acestl'i perioad<', Inconj urat de nu ml'roase colecţii ale ziarelor ş i
revistelor acelor an i , rămlne imprl'slonat de numărul ş i calitatea combatlvă a articolelor, de
varletatl'a tematlrll abordate, de mul lltudin<'a semnăturilor. Intr-adevăr, cum să nu rămil uimit
l'lnd Ilustre p<·rsonalită ţ l , reprl'zen tanţ l l inteligenţei românl'şti s-au avintat cu pasiune, hotă
rlre şi curaj pe frontul nobil al luptei Impotriva fascismului. Eram obişn u i ţ i să considerăm
ziaristica de după primul război mondial ra fiind domeniul scriitorilor, publ lclştllor, al celor
c.are trăiau in l u mea ziarl'lor şi rl'vlstelor. Dar lată l'ă amenin ţarea ven i tă din partea fascismului
a făl'ut ca l'minrnţl oaml'ni de ştiinţă, - numele cărora depăşlse graniţele ţArii - să se avlnte
In v lltoar<'a luptei pollllel', pentru l'ă socotl'au că In acest mod işi aduc contribuţia Ia zdrobirea
fascismului, lşl pot mărturisi public conv lngrrllc lor democratice, antlfasclste. Presa a celor
vr('ml reprezintă o bogată sursă pentru istoricul contl'mporan, oglindă a unor profunde frămln
tărl pentru apărnrea fiinţei naţionale.
Opoziţia faţă de influenţrlc retrograd(', lupta Impotriva acrstora au atras de-a l ungul
anilor In pa�lnilr publicaţiilor progresiste pe cel mal proemlnenţi reprezentanţi al culturii, ar
tel şi ştiinţi'!. Generaţia "VIeţii Românl'şti� cu străluclţll ei reprezentanţi G. Ibrăileanu , lorgu
Iordan ş. a . nu-şi puteau dezminţl convingerii(' tradiţionale ; ea s-a Incadrat activ In lupta Im
potriva a tot ce era putred, străin spiritului poporului, a tot ce era reacUonar In viaţa politică
şi soc-ială a ţ ării. In anii cînd perleolnl fascist creştea, amenlnţlnd lnsăşl fiinţa naUonală n po
porului, Ia laşi s-a format un puternic eurl'nt de opinie antifascistă care se manifesta in cele
mal largi crrcuri Intelectuale, formate din universitari, profesori Sl'cundarl, oameni de litere'
publicişti etc. Fascismul, opunindu-se deci Intereselor majorităţii zdrobitoare a populaţiei
frontul anllfasclst trebuia să grupeze In lupta sa toate aceste categorii Interesate direct contra
dominaţiei fascislr. Presa il'şeană, refractară prin conţinutul el u manist curentelor şi grupărilor
profasciste, in contextul luptei gl'nerale pe care o ducea poporul român, şi-a ampl ificat bogatele
tradiţii democratice, luind o poziţie hotărită de combatere a fascismului. Prin orientarea sa
progresistă, incadrindu-sc activ In publicistica antifascistă a vremii, presa leşcană şi-a adus
o contribuţie naţion ală la lupta impotriva fascismului.
Zlarl'le "Ecoul", "Manifrst", ..Caradaşca", ..NU", " laşul" etc. precum şi revistele "MI
nerva", "Gindul vremii•, "Inscmnări iesrne" şi altele au polarizat in jurul lor reprezentanţi
de seamă al cu lturii na ţ ionale, oameni de ştiinţă şi prestigiu in ternaţiona l , publicişti talen taţi
care şi-au unit glasurile In lupta comună Impotriva fascismului27•
In cadrul l upll'l pc call'a scrisului impotriva fascismu lui, pl'ntru apărarea in dependenţei
şi suvernnltăţll patriei am<•n irq ate, un loc dl' seamă Il ocupii presa Ilegală ieşeană editată de
organizaţiile P.C.R. ("Moldova Hoşie", "Buletinul apărării regionalei Moldova", "Buletinul
Comitetului regional din l\loldova al P.C.R. ", "Tini\ra Gardă a Moldovei" etc.) ziare, care au
l uat o poziţie fermă, intransigenti!. de demascare a lasclsmulul din exterior şi din interior.
ln fruntind teroa rea regimului burghez, a dictaturii antonescienr, comuniştii tipăreau ziarele
pe care le răsplndeau in masele largi. "Partidul Comunist Român şi organizaţiile revoluţionare
de masă, fie ele mascate sub formă democratică, fie sub forma dictaturii regale, sau a dictaturii
mllitaro-gardiste, a tipărit, In condiţiile celei mai groaznice prigoane şi a pus in mina munci
torilor gazeta lor, Scinteia, Steagul Roşu, Lupta de clasă, Deşteptarea, Moldova Roşie etc. se arăta intr-un articol din ziarul "Moldova Roşie", organ a i ' Comitetului R egional Moldova al
P.C.R.z8 • Numeroşi comunişti a u plătit cu viaţa pentru cA nu tipărit presa de partid. Comunişti

1 939,

zo Gr. T. Popa, Rase şi rasisme (referat de ansamblu) in Inscmnări lcşcne, voi. X 1, nr. 7,
pag. 502.
27 Vezi A . Kareţchi, C. Cloşcă, Publica tii antifasciste ieşene, laşi, 1969.
28 Moldova Hoşie, nr. 4 - 5 septembrie , octombrie 1940.
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de profes iune tipograrl ( 1 . Nlcull, Du mitru Leonte, C. SAcăleanu şi altii), pentru activitatea lor
din i l egalitate de tipărire şi răsplndire a cuv intului partidului, au stat ani multi In t!'mnltele şi
lagărele re!!lmul ul burghez".
Influenţa presei Ilegale de partid asupra Intelectualităţii lcşene a fost determinantă. Ea

circula tn cereurl din ce tn ce mal largi, lozlnclle partldulu l lşi gAseau drum tn Inimile şi conşti
Inţa lntelectaaUlor, multi dintre el membri al P.C.R., sau avind legAturi nemijlocite cu partidul.
I deile expuse In presa Ilegală a P.C. R. erau reproduse tn ziarele democratice Ilegale aflate sub
Indru marea şi conducerea comuniştilor (..Manifest", "Ecoul", " Iaşul" etc. )80 .

La condu cerea revistelor şi ziarelor ieşene, care contribuiau la ImbogAtirea tezaurului
culturii na1 ion ale şi la rAspindirea Ideilor democratice, profund ostile fascismului se găseau
numero�l Uteraţl, oameni de ştiinţă, profesori recunoscuti pe plan naţional ca : G. Călinescu,
Iorgu Iordan, George Ivaşcu . Dar publicaţiile leşene au atras In paglnlle lorÎlumeotase alte per
&enal ităţi demo cratice, progresiste, valoroşi oameni de ştiin ţ ă din Intreaga ţarii, car.e au gAsit
1n ziarele şi revistele din Iaşi posibilităţi sporite de a -şi pune pana In slujba Ideilor lnalntate
ale progresu l ui şi culturii. L. Pătrăşcanu, L . Rădăceanu, Vasile Maclu, Matei Socor, Scarlat
Callma cbl au semnat numeroase articole milltante, demasclnd Ideologia retrogradă, lraţlona
l lstA şi antlumanll a fascismului. Este demn de remarcat faptul că Intelectuali valoroşi, gazetari
de prestigiu au căutat mul tiple mijloace pentru a-şl exprima dezacordul lor cu !deologla fascistă,
folosind pentru acea�ta coloanele div erselor ziare şi reviste antltasciste din ţară. După cum tn
presa leşeană colaborau cele mai distinse condeie din ţarii , tot BiUel lnt!'lectualil Ieşeni erau

prezenţi tn alte publicaţii (lin ţară, expunlndu-şl poziţia lor militantă. Scarlat Callmachl nu se
limita numai la "Clopotul• din Botoşani, Ilie Cristea la ..Cuvintul liber" din Braşov, după cum
nltl Iorgu Iordan, George Ivaşcu, P. Constan tinescu - laşi nu se mărgineau la publicaţiile leşene.

Această multiplă colaborare avea drept consecinţă ridicarea nivelului publicaţiilor antlfasclste
şi, ceea ce este deosebit de Important, ducea la consacrarea pe plan naţional a luptAtorllor antl
fasclşll, la cunoaşterea lor de clltre mase tot mal l a rgi . Dacă la Iaşi au semnat condele consa

crate pe plan naţional, de o ln dlscutabilă valoare ştiinţifică, era un semn de preţuire a atitudinii
antlfasclste existente tn acest oraş, o recunoaştere a rolului pe ""'care il avealS ziarele şi revistele
democratice din b!ltrlna cap itală a Moldovei31.

ln viaţa politică a ţării, ca urmare a creşterii influenţei cercurilor monopollste reactio
nare, se accentua tn aceşti ani procesul de lichidare a democraţiei burgheze, de restrtngere a
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti . Reacţlonarlsmul politic al regimului s-a manifestat Intre
altele şl prin suspendarea ziarelor democratice, urmărirea şi arestarea semnatarllor artico
lelor, fapt ce n-a putut lnsă stăvili, lupta antifascistă care cuprindea straturi tot mal lafgi. Este
edificator faptul că intelectuali de prestigiu al Iaşului se găseau sub supravegherea permanentA
a po liţiei şi siguranţei care vedeau In activitatea lor patriotică un pericol pentru regimul burghez.

t;'r

O notă a siguranţei, din septembrie 1 935, semnala arestarea lui George Ivaşcu ..s�cre
al re v i stei Manifest, bibl iotecar la facultatea de litere din Iaşi şi care scria sub pseudonlmele C. Au
rella , Mihai Vidra, G. I. Mindru, Raluc.a Rodan, I. George, Mihai Stoleru şi Nltrogen A. A fost
arestat de chestura poliţiei din Iaşi In ziua de 3 august găslndu-se la el materiale de propagandă
antifascistă" 31• Aceeaşi notă sublinia activitatea antifascistă desfăşurală de P. Constantinescu
Iaşi, lorgu Iordan , Ilie Criste a, A lexandru Blrllideanu etc. as. Intr-o altă notă din februarie 1936
se cere înlăturarea lui George Ivaşcu din tnvăţămlnt pentru activitatea lui patriotică : ..Faţă
de activitatea extraprofeslonală a nu mitului prol esor suplinitor Gh. lvaşcu şi ca o măsură pre
ventivA din partea dvs. , apreciem că la expirarea supllnlril 20. II.a.c. d-lul Ivaşcu să nu 1 se mai
aprobe pentru viitor predarea de cul'Suri la Liceul Militar""· Comandamentul Liceului Militar
din Iaşi cerea relaţluni detaliate cu privire la activitatea comunistă a l ui G . Iva şcu 35• Ace
leaşi v exaţiuni erau indreptate Impotriva ilustrului om de ştiinţ ă Iorgu Iordan care, pentru
bogata lui activitate antifascistă, a fost IndepArtat din tnvăţămint. ln şedinţa Consiliului de
Miniştri din 29 octombrie 1 94tl I. Antonescu cerea ministrului Tr. Brăileanu suspendarea pro2 9 Vezi pe larg ln laşul in lupta revolufion ară
V ezi A. K�eţchl, C. Cloşcă, op. cit.

ao

n

Ibidem.

u

Ibidem.

3� Arhiva C.C. al P.C.R., fond 8, dosar
a4

Arhiva I.S. I. S.P., fond 8, dosar

36 ldem, r. 262.

şi democratică, Junimea, 1 979.

1598, f. 202 .

1630, f. 263.
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fesorulul I . Iordan : ..Dacă a fAcut apologle comunismului şi propagandă comunistă In Univer
sitate, trebuie suspendat, judecat şi condamnat" aa .
Impotriva ziarelor şi revistelor antlfasclste ce apAreau la Iaşi s-a revărsat valul terorii
regimului. Numl'roase articole au fost cenzurate, numere Intregi confiscate, ziare suspendate.
Organele de represiune ţineau ca presa, pe măsură ce devenea un Instrument tot mal eficace
de luptă a maselor Impotriva fascismului, pentru drepturi şi libertăţi democratice, să fie scoasă
de sub Influenţa vădită a partidului comunist, a vederilor lnalntate ale clasei muncitoare. Inspec
toratul regional de poliţie din laşi, Intr-o notă din 15 octombrie 1934 adresată şefului Direcţiei
Generale a Poliţiei, sublinia numArul mare de ziare antlfasclste apArute In oraşul Iaşi şi tşl ex
prima ingrljorarl'a In ce priveşte Influenţa pe care o exercitau In mase : "In ultimul timp s-a răs
plndlt un Insemnat număr de ziare Intitulate sau nelntltulate antifasclste, dar care In realitate
duc o campanie asiduă de popularizare a lozlncllor lansate de partidul comunist, pe calea a c .
ţlunll antlfasclste şi antlrăzbolnlcl', care prinde considerenţă In masele muncitoare şi ţărăneşti. . . .
Toate aceste ziare au un tiraj printre sătenll de la sate . . . De obicei, aceste ziare se trimit Inte 
lectualilor din sate şi In special autorităţilor comunale" 37• Gazetele antlfaselste se adresau ma 
selor largi chemlndu-le la luptă hotărltă pentru bararea drumului tasclsmulul, pentru apărarea
drepturilor şi llberlăţilor democratice. "Menţionăm eă din observaţiile zilnice rezultă - subli
nia o notă a Inspectora t ului poliţiei Iaşi - Intreaga activitate contra fascismului şi războiului
din RomAnia l'ste IndreptaU spre comunism şi propaganda se duce astfel făţiş cu scopul de a
atrage atenţia pături! muncitoare asupra personalităţilor care conduc mişcarea şi care lşl asumă
răspunderea fiind In majoritate Intelectuali ca : profesori, avocaţi, medici, studenţi, ziarişti etc.as.
Numeroase ziare au lost suspendate. In 1 932 a fost interzisă apariţia ziarului democratle
.. Pax", Iar rl'dactorul el Martln Graur a fost arestata'. La 5 februarie 1 936 Directia poliţiei de
siguranţă a suspendat apariţia ziarului "Manilest" 40, In Juna mal 1 936 şeful Poliţiei şi Sigu
ranţei cerea "suspendarea revistei prohibite "Caradaşca " 4 1 , Iar la 11 Iunie 1 936 această cerere
a fost satisfăcută : "Corpul IV Armată a dispus suspendarea revistei ..Caradaşca" ce apare In Iaşi
sub direcţia cunoscutului comunist Lazăr Marcu. Dat fiind că numitul vrea s-o tipărească In
altă localitati', luaţi măsuri de lmpledlcare şi contlscare" 02• In anul 1 937 se cerea suspendarea
ziarului ..Lumea" pentru articolele publicate de George lvaşcu" u .
C u toate aceste greutăţi, ziarele ş i revistele antifasclste ieşene lşi continuau apari ţ i a
lncadrlndu-se activ In frontul larg al luptei Intregului popor Impotriva fascismului. Creşterea
pericolului fascist din afară, conjugată cu cel din Interior a generat o evidentă linie ascenden tă
de combatere a lascismulul, marcată prin creşterea de la an la an a numărului publicaţlil or
antifasclste, prin varietatea tematlcil abordate şi prin mărirea cadrului colaboratorilor. p u
bllclstlca democratică leşeană a abordat temele majore ale luptei antlfasclste, pe care au du s- o
pe coordonate foarte largi.
Faţă de amploarea cresclndă ce o lua In unele state europene propaganda Impotriva
tratatelor de pace de la Versailles după instaurarea hitlerismului la putere tn Germania, la 28
mai 1 933, In sala Sldoll a avut loc, din Iniţiativa secţiei din laşi a Ligii culturale, un al doilea
mare miting antlrevlzlonist, la care au participat cetăţeni din toate straturile sociale, inclusiv
reprezen tanţii satelor din judeţ. Intre delegaţii se remarca cea a invalizllor, orfanilor şi vădu
velor de război, purtătoare a unei pancarte cu Inscripţia unui vehement protest antirevizionist.
Preşedintele Secţiei ieşene a Ligii culturale a rostit o amplă cuvintare, criticlnd intenţiile d e
reviz�lre a tratatelor d e pace, care puteau genera u n nou război. Poporul român nu va răb da
IŞă i se ştirbeaseă nici o palmă din pămlntul cucerit cu viaţa atitor eroi. ln numele Asociaţiei
femeilor romAne, Elena Meissener a relevat, In cuvinte Impresionante, rolul femeii In această
acţiune : "Femela romAnă este lnsufleţită de cele mal nobile sentimente şi nu vrea să vadă tn
viitor urgia războaielor trecute. cind milioane de vieţi au acoperit cu valuri de singe solul fie
cărei ţări. Femela luptă să schimbe mentalitatea din tre cut şi să creeze o sferă nouă, care să per38 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 103, dosar 8 212, f. 16 - 1 7 .
3?

Arhivele Statului Blrlad, fond Poliţia oraşului Tecuci, dosar 4, 1934, f . 397 .

38 Ibidem.
au Arhiva J . S. I.S.P., fond 8, dosar 1650, f. 166.

f. 44.

•o Arhivele Statului Iaşi, fond Prefectura judeţului Iaşi, dosar 1 / 1 936, Birou l Cenzurii,
n

u

n

ldem, dosar 385/1936, f. 22.
Arhiva C.C. al P.C.R . , fond 8, · dosar 1608, f. 368.
Idem, dosar 1597, f. 149.
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m i tă adu cerea păcii I n tre oamenii �� realizarea lrăUel Intre popoare" 4 1 . La rindul silu, prof.
Ion E orcea ml'ntlonn, I ntre al tele : rDacă, deci, slorţiirlle de tot felul din secolul trecut şi rllzbolul
mondial p rin care am trecut au a du s la viaţă naţională popoarele cotropite, cct·a ce se Impune
ca marcă a secolului nostru e să asigurăm deplina lnţelegere şi co.aborare Intre toate popoarele
civilizate. De aceea trebuie sll fim in gardă permanentil faţă de acele personalitllţl sau popoare
care, stăplnlle tncă de o truiie nemăsurată, de idee de rasll superioară, de stăplnlrea lumii, se
pun de-a curmezişul cerinţelor timpului şi concrntrază pe ascuns sau pe faţă la metode de for�ll
şi a gresiune , cil.utind a Intoarce l u mea Inapoi şi chiar departe Inapoi, la evul mediu. Zăngănltu l
de a r me ce se simte tot mai mult, ne lnfiorează cu drept cuvint, căci In starea actuală a mijloa
celor tehn ice e o ameninţare de prăpăd " . Cît priveşte neamul nostru, care a suferit şi n luptat
mult pentru le�itimile Jui drepturi, odată statornicite In hotare lrăţeşll, n u poate abandona
absolut nimic. De a ceea, intreaga fiinţă românească să fie de veghe ac\l.m ctnt o criză bolnă
vicioasă t u lbură omenirea. Conştiinţa drepturi lor noastre şi o acţiune l uminatil, ne va intărl
poziţia de drept, va contribui la v indecarea altora şi la mersul Inainte. ln Incheiere el a spus :
., Stăm pe o pozi ţie de drept �i declarăm odată mal mult că graniţele lireşti ale ţării noastre sint
lntan gibi le : în ţelegem a conlu cra l ea l cu toţi vecinii pentru pace şi civilizatie. Cerem deci ho
tărlt respectarea tratatelor ce au Incheiat singerosul război mondial . Dorim lealitatc mai multA
şi tn discuţiile lnternaţionale asigurarea cn•dilulul şi schimburilor Intre popoare ; garantii se
rioase pentru menţinerea păcii şi Impiedicarea acţiunilor ce caută a tulbur,a ordinea stabilită.
N e declarăm in p ermanenţă alături de Comitetul central constituit la Bucureşti, comitet ce a
luat fiinţă din motive Inalte de prevedere şi apărare naţională,. �ill tem solidari cu aliaţii noştri
ce ma ni fest ă cu noi acelaşi gind sincer de apărare a granitelor firt•şti şi apărarea civ i lizaţiei u · � .
L a rin dul s1iu , sllteanul Grlgore Gherasim, vorbind in numele delegaţilor din judeţ, a declarat
că ,.Ţăranul român arc destulă putere şi voinţă să se apere. Aceasta dorim să •e audă şi să se
ştie de toată l u mea". Au mai luat cuvî ntul reprezentan tului meseriaşilor, al profesorilor şi de·
l egatul ziar ului �Univ ersu l". care a citit moţiunea ce s-a votat la toate întrunlrile din ţară•8•
Pub l 1C11 l s-a indreptat apoi spre Piaţa lJn irii. D e pc soclul staturii lui Cuza Vodă an vorbit doi
reprezentanţi ai studenţimii ieşene, care au reliefat că tineretul era pregătit să-şi facă datoria .
A poi, corte giul e plecat spre mitropolie, cu muzica militară Şi spre statuilli lbl Ştefan cel Mare,
u n de au luat cuvintul reprezentantul ofiţerilor, al veteranilor şi cel al foştilor subofi ţeri mutilaţin .
In aceeaşi zi, Comunitatea evreilor din oraş s-a adunat pentru a protesta contra lcn
dinţelor revizioniste. Au vorbit dr. Solomonovlci, a\'ocatul H. Gherner şi a l \ii, după care s-a
votat o moţiune In numele Intregii populaţii evreieşti din localitate. ,.Astăzi ţara noastră
alllturi de toale ţările lnvingătoare, protestează in contra acelor popoare care, dezlăn\uind
războiu l mondial, vor sa reducă la nimic sacrificiile milioanelor de oameni ai muncii din toate
ţările şi a celor opt sute de mii de la noi j ertfiţi pe altarul dreptăţii şi al păcii. Noi, evreii comuni
tăţii icşcnic, adunaţi aici, unim protestul nostru energic cu cel al Intregii suflări româneşti In
contre tuturor acelora care caută sl! zădilrască pa cea l u mii atit de greu clşligntil, printr-un nou
război catastrofal care să readucă evul mediu in Europa u 4 8 .
Cu prilejul anlversărli a 15 ani de la Istorica adunare din 1 decembrie 1 918 de la Alba
Iulia, I n at mosfera unei propagande revizioniste tot mal intense, ziarul .. Opinia" publica, ll 3
decembrie 1 933 articolu l l' EN T R U A PĂ R A REA TERITORIUL U I NA Ţ IOXA I. , In care
evidenţia pericolul generat de acesta pentru poporul nostru . .. Revizionismul se Impune unei
aten ţli serioase din partea neamului românesc, pentru că inc�rcările duşmanilor noştri seculari,
de a ne readuce la stările din trecut, se lnteţesc. Budapesta se agită cu o intensă propagandă
şi este Incurajată de Berlin şi Roma. La Sofia se ţin mitinguri cu rezoluţii categorice Impotriva
Tratatului de la Ncuilly. Moţlunea propusă de cei 1 68 parlamentari din Camera comunelor
din Londra, pentru revizuirea tratatelOr este iarăşi destul de semnificativă. Franţa rămasă
singură dintre celelalte mari puteri lşi păstrează o statornică şi credincioasă atitudine In men
ţinerea Integrităţii tratatelor. Ziarul .. Universul", din iniţiativa d-lui Stellan Popescu, face un
apel pentru organizarea unei ligi antirevlzloniste pentru a ţine IncordatA atenţiunea gindului
românesc asupra hotarelor noastre şi primej diei ce ne pindeşte. Această inimoasil iniţiativă
merită toată atenţiunea presei, In totalitatea ei, pentru că masele trebuiesc bine pregătite asupra
temeiniciei drepturilor noastre etnice şi Istorice lntărite prin tratatele şi Liga antirevlzionlstă
Opinia, nr. 7 827 din 30 m ai 1933.
mai 1933.
u ldem, nr. 7 827 din 30 m ai 1933.
17 Ibidem.
1 8 Ibidem.

u

• 5 Idcm, nr. 7 828 din 31
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trebu ie sprijinită. Nici un popor uln lume n-a suferit mai mult In decursul vremurilor ca poporul
nostru pentru a-şi apăra şi păstra patrimoniul na ţional. Răşlulrile ce ni s-au făcutl din toate pil r
ţile, din pămlntul nostru strâmoşesc, ne-au fost n•cunoscute prin studii şi rapoartele savantilor
români şi străini pe ba1.ele serioase ale realit ăţilor Istorie!', far prin tratatele de pace incheiate
şi prin autodeterminarea populatiei, in marea sa majoritat!' români, ni s-au Inapoiat cu dreptate
teritoriile locuite In majoritate de români, care şi-au păstrat statornic limba, obiceiurile, datini le
şi credinţa strămoşească. ln cercările din toah• păr!ile ale duşmanilor noştri secular! de a ne
readuce la stărilr din t recut, prin crreri de revizuire a tratatelor de pace, a ceastă propagan dă
de rea credinţă impotriva sfintelor noastre drepturi etnice şi Istorice, trebuie să fie combătută
cu lnverşunare de unitatea conştiinţei noastre naţionale . Printr-o propagandă paralelă In in
teriorul ţării şi alta l'xtemă, trebuie odată şi pentru totdl'auna, ca lumea intreagă să ştie şi să
se convingă, că sint zadarnice lncerdirlle de distru gere a blocului unitar a l neamului nostru
lntreglt cu dreptate. In liga antirevlzfonistă nu trebuie să lipsească nici un român şi presa să
! ie la lnălţlmea rolului el patriotic" 4&.
Dat Iilnd perkolul �:rescind al revizionisrnului in Europa, Sl'rbările Unirii organizate
cu prilejul zilei de 24 Ianuarie t 934 au fost legate nemijlocit de voinţa fermă a poporului nostru
de a apăra teritoriul pa triei. In ianuarie 1 9:i4 a fost inaugurată in intreaga ţară o săptămlnă a
unirii, prilej de ample manifestaU! pentru ieşt•nl. VIctor Muntranu, făclnd comentarii asupra
săptămlnil un irii, nota că ,.Ultimele evl.'niml'ntl' politice din lumea ln treagă ne deşteaptă aten
ţiunea asupra t:pclurilor la un irea popoarelor, pentru realizări de o viaţă mai bună, mal In tihnă
trllită . . . Poporul aştl'aptă exemple .apUce ale unirii şi in\ dcpdunii dlrlgul torilor ,1 să sperăm
că nu se va precupeţi nici o jertfă pentru consolidarea naţională şi prosperarea ţ ării" 5 o . Adesea
vorbitorii au stabilit o relaţie directă Intre necesit<ttea apărării unităţii naţionale şi cea a luptef
impotriva legiona rilor. Aşa de pildă, la serbarea din 24 ianuarie 1 934 organizată la Ateneu l
C.F.R. Nlcolina, confrren ţiarul a evidenţiat semnificaţia actului Unirii, evocind In acest cadru
figura regretatului ministru 1. G. Duca, asasinat citeva săptămlnl mal Inainte de leglonari51.
I n primăvara anului 1 934 a fost reorganlzată Liga antlrevlzlonlstă in Moldova62 • Noua
ei conducere a desfăşqrat o rodnică activitate pc linia lnlăptuiril scopurilor pentru care Liga
lusese crea tă. In numai citeva săptămlnl ea a obţinut citeva mii de adeziuni -de membri din
toate s traturile sociale. ln iunie 1 934, secţia din laşi a hotărlt a forma echipe de propagandă ,
compuse din personalităţi prestigioase ale oraşului, cu misiunea de a organiza, In numele Ligii.
adunări antirevlzlonistc In străinătate, de a ţine conferi �e pc�te hotare, de a edita broşuri de
propagandă, de a cu ceri noi aderenţi etc. S-a hotărit , In Iulie 1 934 , ca prima echipă compusă
din profesorii Ion Borcea, P. Dragomirescu, O. Tafrali, Ion Pe trovici şi alţii, să plece In s trăi
nătate in acest scop•a.
Ostilitatea celor mal largi pături sociale faţă de fascism a îmbrăcat diverse forme şi s-a
manifestat In domenii foarte variate. Prin acţiuni concrete de luptă, prin solidarizarea largA
cu popoarele cotroplte sau ameninţate de a gresivitatea fascismului, poporul român şi-a manifes
tat ura faţă de fascism, in cadrlndu-se in lupta generală dusă Impotriva acestuia.
Opinia publică icşeană, afirmindu-şl dorinţa termă de a lupta pentru apărarea inte
grităţii teritoriale a ţării, s-a ma nifestat concomitent ca o apărătoare sin ceră a statelor ce cl!deau
victime unor agresiuni străine. Cind In anul 1 935 lmperialismul fascist Ital ian a invadat, Abisinia,
In treaga presă ieşeană s-a situat de partea poporului ctloplan •4 • Dacă s-au ridicat unele voci
care să evidenţieze "calităţile militare" ale ducl'lui Mussolini (maior Costandachi), in presă a u
apărut imediat articole d e răspuns, vehemente prin tonul polemic, pline de simpatie pentru lup
ta de eliberare pe care o ducea poporul etiopian. ln articolul "Războiul Impotriva Abislniei".
Lucreţiu Pătrilşcanu demasca caracterul imperialist al războiului din Africa, cauzele declanşării
l u i : " Instrument politic al capitalului financiar, stringind In jurul ei cele mai reacţionare, şovl
niste şi războinice grupe ale burgheziei, dictatura fascistă italiană porneşte războiul In Africa
In numele şi serviciul exclusiv al marelui capital, singurul profitor al măcelului plănuit- scria e).5>
"ln zilele In care omenirea, la 21 de ani de la marele război lşl plinge morţii şi-şi tămăduieşte
rănlie nelnchlse - observa Lucreţiu Pătrăşcanu - Italia fascistă dă semnl>lul unui nou inu

ldem, nr. 7 897 din 3 decem brie t 93 3.
ldem, nr. 8 032 din 30 Ianuarie t 934 .
IUem, nr. 8 029 din 26 Ianuarie 1934.
Idem, nr. 8 108 din 1 mal 1934.
Idem, nr. 8 147 din 20 iunie 1 934.
54 Gindul vremii, nr. 4 , 1935 ; J urnalul literar, nr. 13, din 26 martie 1939.
55 Manifest nr. 9 din 14 aprilie 1935.
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cendlu. Pomlt in Aa rlca, el se p oate Intinde cu repeziciune In Europa, cilcl dictaturile fasciste
sau mascate au transformat de mult continentul nostru Intr-o Imensă pulberArle, căreia 11 va

ajun ge o s cint eie pentru ca si!. se aprindA şi s!l cuprindă Intreg p1lmlntul1058 •
In num Arul 1 , din 1 noiembrie 1935, al ziarului ,.Torţa " din Botoşan 1, prof. Petre Conslan
llnescu - laş i a publicat articolul Pentru Abisini a , pentru pace. D u pă ce autorul menţiona că
in Ablslnla curgea. singe nevinovat, din cau za poftelor Imperialiste ale unul .stat fascist, In
Incheiere el se Intre ba : "Ce facem noi � Trebuie si!. ne spunem cuvintul. Să ne alăturăm protes
tului mon dia l ; s1l se organizeze simpatiile de care pretutindeni se bucură poporul ablslnlan.
Aceste slmpa til i coresp und cu In teres el e pAcii, cu salvarea civilizaţiei. Ele corespund cu Intere 
sele ţArii n oas tre, care prln politica alianţelor susţinută de d. Titulescu, merge alături de ţArlle
de mocrat ice ce se opu n aventurierilor lasclşli dln afară sau interiorul ţări157 ". ln semn de simpatie
faţă de pop or u l abisinian, care l upta impotriva agresiunii itallent>, In seara zilei de 29 noiembrie
1 935, In local u l societăţii culturale .,Horia" din Iaşi a a vu t loc conferinţa 'Rrotesorulul Oreste
Tafrali de spre .,Abisinla şi Egipt " , la care au luat parte 60 - 70 persoane, in ma1oritatea lor
•
stu de nţP8 •
Ieşenii au condamnat, de asemenea, politica de subjugare a Albaniei de către Italia fas
cistă. lntr-o discu�e purtată intr-u n local dln laşi de un grup de Intelectuali, co mentin du -se pro

blemele zilei, profesorul Mihai Carp a declarat că, pin ă la urmă, Albania lşl va recilpilta ln
depen denţa . Poporul albanez - spunea el - este tenace, adinc pătruns de spiri tu l libertăţii
naţionale. Istoria lui ne vorbeşte de imensele sacrificii ce le-a săv irşlt pentru Independenţă.
Vremuri de-a rindul s-a luptat pentru independenţă şi acum nu se va lăsa dominat, Iar pro

fesorul N. :Martiniuc a ccen tua că numai Anglia şi Franţa ar putea �l!ădul pretenţiile teritoriale
ale Germani� �� Italleiss. ln stra da Lăpuşneanu s-a deschis in primăvara an ulu i 1935 o expo 
ziţie italiană pentru protecţia ma me i şi a copilului . ln condica de impresii, o sugestivă slovă scrisă
de magistratul Tity lamandl reflecta fidel atitudinea antifascită a intelectualului ieşean : ..Ar
vrea să ştie cum stnt pro tejaţi de către i talieni, copiii şi mamele lor din Albania ? 50".

Prin atitudinea sa de compasiune şi de solidarizare cn lupta popoarelor cotropitc de
fascism, opinia publică leşeană se incadrează pe deplin In poziţia in ternaţionallstă a poporului
ro m â n, apărăt or al indepe n denţe i ş i suv e ra nităţii oricărui al.l _p opor.
•
•
Ziua de 1 decem brie 1 935, cin d se a niversau 1 7 ani de la Marea Unire, a re prez enta t pentru
Liga re giona lă antirevizionlstă un p ril ej nu n umai de sărbătorire a unirii Transilvaniei cu Ro
mânia, ci şi de respingere a unel tiril 9r revizioniste . O mare adunare a fost organizată in sala
Teatrului Naţional, condusă de preşedintele L igii, Petre D ragomirescu, Au l uat cuvintul pre
şedintele de o n oare al Ligii, iar din par tea corp ulu i didactic, in numele profesorilor secundari,
profesorul Gheorgh e Obrej a. �stăzi - evidenţia O breja - conştiinţa naţiei se ridică hotărîtă
şi dec la ră sus şi t are ca să audă şi Budapesta: Nul ; N iciod,ttă. Apoi, din partea tineretului, Roman
Filimon. ln in cheirre a vorbit profesoru l Petre Dragomirescu, care a spus : "Să p răznu im această
zi mare, cu sufletul deschis, aşa cu m au făcut-o lnaintaşii noştri . Adunările noastre antlrevlzio 
niste au pro dus mare Impresie atit In Ungaria, cit şi In alte ţări, lovind in proiectele ma ghiare ". 6 1

Pe măs ură ce pericolul revizionist devenea tot mai lngrijorător, acţiunile de demascare
a mişcării se desfăşoară pe planuri multiple. HOpinla", reterindn-se la atitu dinea subsecretarului
de stat la min i ster u l italian al pro p a gan dei, Dino Altier i, care, cu prilejul vizitei efectuate la
Budapesta, a exal tat In mo d public "justele" revendicări ale Ungariei, lnfierînd Tratatul de la
Triano n , p n b l lca s u b semnătura X, articol ul Italia fascistă a rămas revizionistă şi inseamnă
prim ejdie pentru integritatea României61 • . La rindul său, in articolul .�fişcarca pentru pace şi
cultură inseam n ă ap ărarea granitelor României. ExplicaJia cunoscutu lui romancier G. Z am(irescu,
se evidenţia că ac ţ iun e a pcn Lru pace şi cultură fusese pornită re cen t la laşi de un grup de inte
lect uali. G. M. Za mfirescu, unul dintre semnatarii apelului lansat de noua grupare, a făcut pre 
cizări, ar!itt n d că luptă contra spiritului şovin şi revanşard, manif es tat In o ol i ti ca externă a
ţări lor tnvinse In război, contra tutqror acţiunilor revizio ni s t e , aderind la un ultim efort de
salv are a umanităţii, prin cultură. Manitcstul pentru pace
fusese semnat de profesori universitari,
·
ga zetari , i ntelect uallea .
56
57
58
59
60

81

ez

63

ldem din 28 Iulie

1935.

Arhiv ele Statului laşi, fond Inspectoratul regional de poliţie laşi, dosar
ldem , f. 327.
Opinia, nr. 9 614 din 1 3 aprilie 1935.

Ib idem.
Idem, nr. 8 596 din 3 decembrie 1 935.
Id em, nr. 8 670 din 4 martie 1936.
I de m, nr. 8 806 din 15 august 1936.
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O reacţie deosebit de puternicA a produs In ţară discursul revizionist ţinut de Mussollnl
la Inceputul lunii noiembrie 1 936, la Milano, Intreaga opinie publică respingind, prin declaraţllle
date ofensiva revizionistii.. Iaşll,:care au stat totdeauna In fruntea mişcărilor naţionale, n-au lipsit
nici de această datA de la a exprima răspicat dreptul etnic şi Istoric al poporului român lntreglt
In graniţele de după 1918. La această poziţie au aderat pinA şl cel mal tnflăcăraţi •lmpatlzanţl
al Italiei. Corespondentul ziarul ul ..Opinia " a in tervlat pe doi dintre fruntaşii politici ieşeni, care
nutreau sentimente de simpatie faţă de Italia : Const. 1\leissner, tost ministru, fost membru
al Junim ii (societate care luptase pentru unitate naţională), fruntaş al Partidului Poporului,
şi pe Ion P etrovlcl, fost ministru, fruntaş al Partidului Naţional-Creştin. Profesorul Melssner,
intrebat cu priveşte situaţia ţării noastre taţă de atacurile revizioniste aie premierului Italian,
a rAspuns că cuvintele rostite de Mussollni la Milano au produs emoţii In lumea românească,
dar că el credea In sfinţenia cauzei noastre . ..Marele mutilat In timp de o mie de ani a fost po
porul românesc, iar hotAririle de la Trlanon n-au constituit decit un act de reparaw� a unui trecut
de neomenea scă asuprire . Nu sintem noi, In deplină concordanţă cu principiul naţional, cu
norma stabilitA ca popoarele să-şi hotărască ele singure destinele lor '/ " La rindul său, Ion Pe
trovlcl a răspuns : ..Discursul d-lul Mus�ollni a rănit adinc sufletul nostru şl a pus un obstacol
dintre cele mal serioase dezvoltllrll momentnne a curentului ltalofll". România - concbldea
el - nu are, nici din punct de vedere etnic, nici din punct de vedere istoric a restitui nimic
Ungarletet.
La numai citeva zile după discursul de la Milano, ţinut de Mussolini, In Aula universităţii,
Societatea studcn ţlJOr tn Istorie a organizat o intrunire de protest Impotriva politicii revizioniste
a Italiei. ln cuvintul de deschidere, rectorul Traian Bratu, a făcut un Impresionant apel către
studenţi, lndemnlndu-i să stea In gardă şi să fie pregătiţi pentru .,ceasul cel rău". Toate fră
mlntările interne şl disensiunile dintre fraţi trebuie să amuţească - spunea el - atunci cind
se simte pericolul extern. Profesorul Oreste Tafrali, decanul facultăţii de litere, a dezvoltat
o serie de argumente Istorice şl entograflce care dovedeau că Transilvania f usese pAmint ro
mânesc, In chiar momeiJtul In care In acest teritoriu se făcuseră primele aşezări. ln proflda
asupriri! maghiare care a durat mal bine de un mileniu, românii şi-au păstrat limba, porturl[e
şi obiceiurile, cu toate că vremelnic ţinutul se aUa sub altă stApinire. Vorbitorul evidenţia că
harta geografulul francez Emmanuel de Martonne arăta că românii din Transilvania erau ca o
mare de corali, iar In jurul lor se aflau doar grupuri de saşi, germani şi unguri. Cum toate
argumentele pledează In favoarea României - conchldea Tafrall - tn mod firesc Ungaria n u
poate să aibă nimic de revendicat. ConcluziJ similare au dezvoltat şi profesorul llie Minca şi
alţi vorbitori. Preşedin tele Societăţii studenţilor In filozofie, N. Grigoraş şi alţi studenţi au
declarat că, In momentul greu, studcnţimea va şti să se sacrifice pentru ţară65 •
Concomitent, opinia ppbllcă leşeană si-a manitestat aceeaşi hotărirc d e luptă şi impotriva
pericolului revizionist german. La 7 noiembrie, 1 936, .,Opinia" lua atitudine, prin articolul
Italia a gr'isit un concurent, Impotriva Germaniei, arătind că dacă Italia se arăta ,.generoasă",
oferind Ungariei pămint din Transilvania, recent ei Incepuse să i se facă concurenţă de către
Germania. La radio Gleiwitz se transmlsese in seara zilei de 5 noiembrie 1936 o st>rbare destinată
exclusiv Transilvaniei. Poeziile, cinteccle discursurile se ocupau toate de germanii ardeleni.
Se accentua că Transilvania era un teritoriu g<'rman , pe care Germania Il r<'vendlra pur si simplu.
Faţă de aceste pretenţii Italiene şi germane, - comenta autorul articolului - românii vor sta
de strajă, hotăriţl a nu da lndărăt nici un pas, niciodată 66 •
I n atmosfera lredientlstă generată in toamna anului 1 936 de către patron ii fascişti al
revlzlonismului, cu prilejul aniversării a 1 8 ani de la l\Iarea Adunare Naţională de la Alba Iulia
mitropolitul Moldovei, Nicodim, rectorul universităţii, Traian Bratu, primarul municipiului
Iaşi, Osvald Racovltză şi preşedintele Ligii antirevizioniste, Petre Dra gomirescu, adresau o
Chemare către populaţia oraşului pentru a lua parte la serbarea ce se organiza In sala Sldoll
tn cinstea celei mai mari sărbători a neamului, aceea a Implinirii idealului nostru naţional.
�Români i - se spunea In chemare - uemurlle sint din nou tulburi. Cei ce pe nedrept au
stăplnlt şi impllat ţinuturi româneşti, o mie de ani, se pregătesc şi caută aliaţi pentru a ne In
călca hotarele. IncearcA revizuirea tratelor ce constinţesc drepturile tuturor naţiunilor, pentru
a repeta nedreptatea şi a impune silnicia. Dar acum nedreptatea nu se mai poate repeta. Trăim
sau murim cu toţii In graniţele de azi ale ţării 1 Din pămîntul ,nostru stropit cu singele părinţilor
şi fraţilor noştri, nu cedr'im n ici o palmd 1 Pentru a mărtutlsl cu toţii acelaşi gind ; pentru a-l

8� ldem, nr. 8 881 di n 11 noiembrie 1936.
85 ldem, nr. 8 892 din 24 noiembrie 1936.
8 8 ldem, nr . 8 878 din 7 noiembrie 1936.
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spune răspicat şi hotărll ca să fie Inteles ; pentru a manifesta dragostea clltre prleten ll solidari
cu noi In apă rarea tratatelor", leşenii erau cho!maţl să participe la marele mltlng87•

L a mitlngul din 1 decembrie 1936 din sala Sldoll au vorbit rcctorul Traian Bratu, Gr.
T. Popa, 1n m1 mele profesorilor un iversitari, Petre Dragomlrescu, ln numele L igi i antlrevlzioniste,
studenţ i ş i reprezentanti al altor p ă tu ri sociale, tr.trunlrca lnchelndu-se cu Imnul Pe-al nostru
steatf 8 • Un a mp l u comentariu a fost făcu t de Victor Munteanu In artlcolu l liO T A RELE RO
MANIE l RAMIN VEŞN !CE, In care se sublinia, de la Inceput că cu prlleju l lmpllnirll a 18 ani
de la marea unire po/itici'J a tu tu ro r românilor, la 1 decembrie, vechea capitală a Moldovei,
oraşul t u turor unlrllor şi a sacrlfleUlor, Iaşul cultura l a organizat un miting naţional de afirmare
d i n n o u a drt>pturllor lntangiblle ale României Intregile tn adevăratele el hotare. Dupll ce repetă
lde!le din art ic ol u l Dreptur ile sacre ale României, publicat la 1 8 decembrie 1 932, autorul arată
că o propagandă intensă, de rea cred inţă , Impotriv a drepturilor noastre etnice şi Istorice făcută
de Ungaria, prin cereri d e revizuire a tratatelor de pace, a găsit sprijin In ll'Rele c�rcurl pol it ice
şi In o anu mi tă p re să străină . Intre ea , cea a lordului Rothemere .. iar In ultimul timp, Italia,
..L u m ea toa tă trebuie să Inţeleagă l ă mu r it că propaganda revizionistii Impinge fatal popoarele
e uropene la cel mai crince n război ce a cunoscut omenirea. Popoarele ce s-au eliberat cu drept ate
nu v or lichida ni ciodată Independenţa l o r cişt igată prin mari jertfe, românii nu vor renunţa
n i ciodată la o viaţă liberă şi unitară, voită şi cerută prin a utodcterminare a populaţiei şi reali
zată prin i m e n se sacriticli09� .
La 3 decembrie 1 93 6 , Pet re Munteanu, in articolul lnvăfămintrle z ile i de 1 decembrie
1 9J6, dă d ea un răspuns ferm propaga lorllor revizioniştl, In care nr@t!l că România nu lnliiptuise
un i rea prin t ra t ate , ci prin hotărîrea şi voinţa noastră şi că un popor care a ştiut să lupte o mie
de ani pentru libertate , ştie să şi-o apere. 1 decembrie inseamnă prăbuşirea vechilor graniţe şi
vi ctor i a in lupta noastră na ţ ion al ă ln ccpută de cei trei martiri : Horia, Cloşca şi Cr işan, care
s -au sacrificat, dind tărie naţiunii spre a-şi putea cro i drumul spre independenţă şi unire. Cu
astfel d e eroi am ajuns pină la a realiza această mare ca uză a neamului ; datorită luptei sfinte
a l acestor inaint aşi s-a infă p tuit România Mare de nzi70".

[;n nou prilej de afirmare a voinţei ferme de a a p ăra integritatea teritorială a ţ ării s-a

rna n iteslat in cursul l u cră rilor Con gresului general al Li gi i pentru unitatca •clil turală a tuturor
românilor ce s-a ţinut la Iaş i , in t re 27 şi 29 iuuic 1 937, in pn· zenţa marelui istoric Nicolae Iorga'
care le-a prezldatn . Dealtfel, contribuţia secţiei icşene la lupta pentru unitate culturală şi na

ţ ională a fost re ma rcată de Comitetu l Central Executiv al L i gi i , in f e bru a rie 1 938, cind s-a ho
tărît a se construi la Iaşi un local al ei, cu fonduri obţinute dl' l a Preşedinţia Consilulu i de Miniş
t r i , pe un teren ce urma să-I ofere primăria municipiuluF2•
'' nii 1 937 - t9:l9 s-au concretizat la Iaşi pri nt r- o I m ple tire mai strlnsă a a cţiu nilor
antirevlzioniste cu cele Indreptate Impotriva mişcării legionare din i n teri o r . in care tot mal mulţ i
localnici vedeau un peri co l imin!'nt pentru [linţa naţională. Nu este deloc intimp lător faptu 1
că l a 3 1 octombrie 1 937, intr-o perioadă cind organizaţiile de ext rem ă dreaptă din România
se aflau in ofen si vă , la Inşi se dezvelea statuia lui I. Gh. D u ca, ope ră a sculptorului local I .
Matccscu73, p ersona l ita te a cărei activitate n u era legată de oraşul Iaşi, ci de atitudinea sa h o 
lărtt an t i ga rdi stă ş i care fusese asasinat de legiona ri . CV!ai mult. la sfîrşi tu l anului 1938, cind
pres a centrală a dat pub licităţii Comunicatul Corpului Il Armată ce anu nţ a l uarea de măsuri
r e presive I m p o triva unora din tre f runt a şii m işcări i legionare, " Opinia " lşi exprima deschis
satisfactia faţă de acest acl, indreptat Impotriva unei organizaţii ce promova "doctrina de vio

In condiţiile internaţionale t u l bu ri din pri măva ra anului 1939, la ideea necesităţii intă
ririi so lidarităţii n a ţionale ca mijloc de luptă l mpo trh· a statelor ce viza u teritorii locuite de
l en ţ ă

şi

asasinat7l•.

67 ldem, nr. 8 S98 din 1 d eccmln i e 193[).
88 J dcm, nr. 8 !ICI� di n :3 d e c em bri e 19:36 .
00 l d·" m, n r . 8 899 din 2 d e �c m b ri e 193G.
7 0 I d cm, nr. S 900 din 3 decembrie 1936.
7 1 Idem, nr. 9 068 din 29 iunie 1937 ; Arhivele Statului laşi, fond Primăria l\lu n i dpi u l ul
laşi, dosar 14 1 / 1937.
7 2 Arhivele St atulu i Iaşi, fond Primăria M unicip i u lu i laşi, dosar 340/ 1 938, f. 1 - 5.
a ldem, dosar t 9 1 9{ 1 9:J.t, 1. 1 - 3 ; Opinia, nr. 9 174 din 2 noiem brie 1 9:37. T ot aşa d e
s e mniiieativ rămtne şi fa ptul că unul dintre pri mele acte ale l egio n ari l or , după venirea lor 1 a
putere , a fost dărîmarea, la 18 septembrie 1 9 !0, a st atuii lui l . l;h. U u ca ( /dem, nr. 1 0 0·19 din
20 se p te m b ri e 1940).
74 Opinia, nr. 9 505 din 2 dec emb ri e 1 938 ; nr. 9 508 din 6 decembrie 1 938.
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romAni au aderat toate categorllle sociale ale urbei. Din această solidaritate naţională tn jurul
sfintelor crezurl ale patriei, de apărare a pAmintului strămoşesc, din această tnchegare lndlsolu·
bilA a conştiinţei - observa "Opinia• In articolul FOR ŢELE MIRACULOASE ALE SOL I·
DAR IT Ă TII NA TIONALE - se ridică lnseşl puterile mtntultoare ale poporului nostru,..
ln conjunctura internaţională din primăvara anului 1 939, cind pe plan intern se punea
problema sporirli fondurilor pentru apărarea hotarelor ţării, presa locală a ţinut să remarce că
statul român continua să urmărească o politicA de pace şi de bună tnţelegere cu toate popoarele
şi că sen timentul general al naţiunii era animat de aceeaşi dorinţă a de pace. "Grija noastrA,
una singură şi nestrămutatA. este de a asigura păstrarea Integri tăţii naţionale. România nu a
pregătit o forţă armatA destructivă pentru un război ofensiv şi pe care nu-l nutrim t mpotriva
nimănui. Străduinţa guvernului a fost de a asigura această forţă de apărare a hotarelor. Dar
la mijloacele necesare pe care le-a pus guvernul la dispoziţie In acest scop, s-au adăugat � i
contribuţiile pilduitoare ale lnlţlativei patriotice a fiecărui român. Au dăruit, pentru fondul de
apărare a graniţelor, bogaţii din prisosul lor. Au dăruit lnsă şi săracii, din puţlna lor agonisitA ,
cu mare satisfacţie că-şi fac datoria de ţară ce ne ocroteşte pe toţi deopotrivă. Funcţionari
modeştl din provincie, miel orilşeni, ţărani ce nu se scaldă In bogăţie, s-au simţit datori cu obolu l
lor, pe care nimeni nu 1-a crrut, dar pe care ţara Il primeşte cu rccunoscătoare mulţumire ş i
c u mindria c ă poate I l sigură I n ImprejurAri grele, l a vreme d e primejdie, d e puterea d e sacrificiu
a flllor săJ7h.
ZI de zi
observa ziarul, citeva luni mal tirziu - se lngroaşe tot mal mult numărul acelor
români care, conştienţi de nevoia unei armate temeinic pregătite şi bine lnzestrate, jertfesc
din puţinul lor penlru Implinirea acestui Ideal. După cum In nenorociri şi primejdii se cunoaşte
adevăratul prieten , tot aşa numai In r.easurl grele se poate manifesta nedezminţlt sufletul brav
al unui popor. Rlizboalele noastre din tre ut pornite pentru apărarea hotarelor, au rămas do
vezile unul adevăr de nezdrunclnat : că românii nu rabdă să le fie călcat pămlntul , orlclte sa
crificii li s-ar cere pentru aceasta. lnr.Ppînd din toamna anului trecut, România a ţinut să facă
o dovadă, mal grăltoerc decit toate - fiindcă ea arată cită putere de Intelegere şi sesizare a
momentului are acest popor - aceea de a se pune singură In sprijinul statului; pentru a Inzes
tra armata cu cele de care are en nevoie. A fost de ajuns un singur apel al guvernului ca Indată
să InceapA să sosească din lung şi latul ţării, obolul dat de bunăvoie In scopul de a se asigura o
armată bine InzestratA şi temeinic or�anizată, spre a putea răspunde tuturor cerinţelor moderne.
De la un capăt la altul ţara s-a mişcat. N-a râmas instituţie, n-a rămas funcţionar conştient de
rostul acestei danll, care să nu-şi facă datoria ... Poporul român şi-a manifestat IncA odată,
astAzi marile lui lnsuşlrl suflrteştl. Abia a aşteptat momentul, ca să şi le punli in aplicare,
pentru binele şi propăşirea neamuluF7•
ln condiţiile de maximă tensiune internaţională din august 1 939, care au precedat iz
bucnirea celui de-al doilea război mondial, la 6 august 1 939, la Mărlişeşti, pe locul istor;cii bătălii
din 1917, s-a ţinut o serbare. cu participarea unor formaţ ii artistice din intreaga ţarli, serbare
care, Intr-o perioadă de nesiguranţă ce frămlnta statele continentului, căpilta o semnificaţie
deosebitA . ..Lozinca de altii dată de la Mărăşeşti "Pe aleea nu se trece" - observa " O pinia" capătă şi astăzi, după 22 de ani, acelaşi inţeles simbolic, aceeaşi vigoare românească78•
La o săptămlnă după Izbucnirea celui de-al doilea război mondial, articolul PEN T R U
PACE evidenţia cerinţa Imperioasă d e a s e lupta pentru acest ideal scump al omenirii. DacA
In Balcani continua să fie attta prlmltivltatc, aceasta se datora sumcdenlilor războaie pe care
marile puteri le făcuseră aici. Aslăzi - scria Valentin Gr. Chelaru - interesele marilor pu
teri se ciocnesc din nou. Ţările mici, prin atitudinea lor, s-au sustras tnsă de a mai servi drept
Instrument altora. Ele au nevoie de o lungă perioadă de linişte şi pace, pentru ca să-şi asigure
o epocă de prosperitate. E un semn al vremli79•
Crima comisă de legionari, la 2 1 septembrie 1 939, Impotriva primului ministru român ,
Armand Călinescu, care manifrstase opoziţie faţâ de acţiunile Germaniei hitleriste, a fost
condamnntă tn mod vehement de opinia publică ieşeană, atit pentru faptui ln sine, cit şi pen 
tru Intenţiile politice ale autorilor ei. Astfel, la 24 septembrie 1939, la Liceul de aplicaţii, de
pe lingă Şcoala normală superioară, a avut loc o adunare pentru comemorarea primului mi·
nistru .,care a căzut victim�'i unei odioase crime infăptuită In ImprejurAri atit de triste pentru
-

75

Idcm, nr. 9 598
7 6 idem, nr. 9 6 1 7
7 7 Idem, nr. 9 6 9 4
78 ldcm, nr. 9 7 1 0
79 Idem, nr. 9 7 J 9

din

din
din
din
din

martie 1 939 .
aprilie 1 939 .
2 0 iulie 1939 .
8 august 1 939.
10 septembrie 1 939.
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1ntregul neama. Directorul de studii al liceului, Şt. Blrsănescu a lnflerat groaznica crlml, sco·
In evidenţA meritele şi capacitatea de muncă, priceperea şi dirzenia eroului. A vorbit apoi
profesorul Traian Gheorghlu, Incercind să explice faptele ce au determinat comiterea acestei
n emaipomenite crime,· care a lipsit ţara de primul el sfetnic, tocmai tn momentele cele mal
critice p en t ru v i i torul neamului nostru8o. La 28 septembrie 1939 s-a ţinut un consiliu al Facui·
til.ţll de medi cină tn care a fost comemorat şi Armand Călinescu. A vorbit Gr. T. Popa, lnfle·
rtnd actul antinaţional comis . El a propus să se trimiti! un protest către Preşedinţia Consl·
Uulul de M in i şt ri, apoi s-a pAstrat un moment de reculegere tn memoria celui dispArut Bl.
Ri!pirea unor te rit orii din trupul ţării, in vara anului 1 940, de către statele revizioniste,
cu concursu l nemijlocit al pute ril or fasciste, a provocat un adevărat val de Indignare tn rindul
popula\lel la!iilor. La 6 sept embrie 1 940, profesorii universităţii, lntrunlţl In sala Marelui
Colegiu, au votat o motiune prin care condamnau politica de dictat şi de răşlulrl teritoriale.
Profesorll din \larele Colegiu au găsit că este de datoria lor de factori coftducătorl din Inte·
'
lectualltnlea românească, să exprime u rmătoarele82 - se ari!ta In Moţiune :
.
1 . Avem In credere tn d reptatea şi vitalitatea poporului român care a reuşit să lnvtngii
toate n i:I v ă l i rlle şi p ri n care a persistat de-a lu ng ul veacurilor. Va lnvlnge şi de data aceasta
şi va persista.
2. Con siderăm căderile de teritoriu ca acte de silnicie, primite de nevoie şi aşteptAm
vremea cind v o m putea să spunem cuvintul dreptăţii.
3. Rea mintim că provinciile azi răşlulte incii odată, s·au reallpit la patria mamă In ur·
ma rAzboiului mare, prin proprie voinţă, exprimată legal la Adunări Naţionale. Aceeaşi exprl·
"·
mare stn tem siguri că va venl din nou la vremea potrivită.
·1 . Cerem popoarelor care stabilesc o nouă ordine să n u nege altora principiul funda·
mento l pe care s-au sprijinit ele tn ascensiunea lor ; principiul naţionalităţilor şi al etnicltăţll.
Cerem să ne admită şi nouă propria lor revendicare pentru care nu pot exista decit două
ţlnd

tnţelesuri .

5. Indernn!im poporul român să se inspire dln exemplele trecutului şi sii lntărească uni
tatea noastră naţională prin cea mai desăvîrşită disciplină şi solidaritate, prin concentrarea
tuturor sforţărilor In vederea unui singur şi exclusiv scop : s&Warea patrit;i . .Nici o altă pro·
blemă să nu ne mai preocupe, nici o altii pasiune să nu ne distragă atenţia, nici un scop să
nu mal punem decit relniilţarea României.
6. Vom intretine meren o unitate de simţire şi de aspiraţii naţionale, prin toate mlj·
loaceh de cultură care ne stau la lndemină peste frontierele artificiale şi silnice de azi.
7. Sfătuim tineretul u n iversitar, a cărui educaţie o facem să-şi fixeze un singur Ideal
In ved· · rea căruia să-şi permită a trăi, şi acela sii fie reconstituirea României Mari, pe care
generaţia noa stră a fi!cu t o şi pe care generaţla lor trebuie s-o reclştlge.
8. In vederea clştigăr!! luptei finale a neamului nostru, rugăm guvernul ţării si! facă
toate sa cr lrtci ile posibile pentru păstrarea universităţilor, azi izgonite din locurile lor, pentru
a face din ele foc are de tntreţinere a sentimentelor şi culturii naţionale.
9. C•.•rem toat e j ertfele, oricit de mari pentru tntărlrea şl desăvlrşirea armatei române,
ln apărnrca căreia punem toate nădejdile.
10. lnsuflcţiţi de acest crez, punem, fării nici o rezervă, toate puterile noastre şi voinţa
noastră d e a fi de folos, la dispoziţia ţării noastre, oriunde ne-ar chema ea.
1nalnte de anul 1 9 1 6 - observa "Opinia", la numai citeva zile după Dictatul de la
Viena - ave ' m o ţară mică, tnsă o ţară liberă, independentă, care insemna un puternic nucleu
pentru afirmarea dreptului la unitatea noastră etnico-polltic!i - unitate ce s-a realizat tn
1 918. România de azi, ştirbită, totuşi mai mare şl mai puternică decit in 1 9 16, rămlne Icoana
Idealului de unitate, spre care se vor lndrepta privirile arzătoare ale ramurilor româneşti răz
leţite. Aceasti! Românie va fi sprijinul unităţii culturale şi a conştiinţei de neam, pentru po
porul nostru care s u fere de-a lun gul veacurilor, dar nu piere83•
1n ca dr ul acPunilor desfăşurate la laşi pentru cinstirea trecutului patriei, un loc aparte
l-an oc•p:1t manifestaţiile consacrate unor evenimente sau personalităţi de care lupta pentru
păstrar•·a sau refa cerea unităţii naţionale fuseseră in di solubil legate. Pe această linie, trebuie
menţionate actiunile a numeroase ins tit u ţii sau societăţi culturale - Universitatea, Ateneul
Tătăraşi, Centrul studenţesc din Iaşi, Arhivele statului şi altele - organizate In vederea co·

-

8Q

Idem, nr. 9 753 din 27 septembrie 1 939.
Idem, nr. 9 756 din 30 septembrie 1 939.
ea Idem, nr. 10 040 din 1 0 septembrie 1939.
81 Idem, nr. 10 034 din 3 septembrie 1939.
81
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memorărU unul veac de la moartea lui Tudor Vladlmlrescu (27 martie 1921) Ul, a· 30 de ani de
a moartea lui Mihail Kogălniceanu (mal 1 921 ) 85, a 150 de ani de la asasinarea domnitorului
l Moldovel Grlgore Ghlca88, aniversarea a 71 de ani de la Adunarea din 3/6 mal 1848 de pe
Clmpla Libertăţii de la Blaj (16 mal 1919) 87, a unul veac de la naşterea lui Vasile Alecsandri
(Iunie 1921) 88 , a 250 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir (1923) 81 şi multe altele.
O semnificaţie deosebită au acordat-o organlzatorU comemorărll unui veac şi jumă
tate de la moartea lui Grlgore Ghlca Vodă, care s-a destăşurat exact tn ziua şi la ora clnd
domnitorul moldovean ce se opusese răplrll Bucovinei de către austrieci fusese asasinat mişe
leşte de turci. ,.Ghlca Vodă, azi România e tntregită şi frumoasa BucovinA, cu Suceava, cu
Sucevlţa, cu Humorul, care-ţi erau aşa de dragi, - arăta directorul Arhivelor statului, Sever
Zotta, cu prilejul comemorări! - sint Iarăşi ale noastre şi peste tot numele tău nu se uită" 80•
La rindul el, redacţia ziarului ,.Opinia", consacrind un ciclu de articole acestui eveniment, con
chldea intr-unul din ele că "după 150 de ani de ta jertfa mi supremă, Grigore Alexandru
Ghlca Volevod poate dormi liniştit, cAci mindra Bucovină s-a reintors la sinul patrlei81 •
Ateneul Tătăraşl, pe llngă faptul că a patronat citeva cicluri de conferinţe dl'dicate
făurltorllor statului român modern, a organizat, an de an, excursii la mormintul lui Cuza Vodă
de la Ruglnoasa şi de la Mausoleul de la Mlrceşti al lui Alecsandr!•2 • La rindul său, Centrul
studenţesc din Iaşi, serblnd, la 1 6 mal 1 919, comemorarea istorice! adunări de la Blaj din
3/16 mal 1848, a organizat concomitent un festiva l la Teatrul Naţional, donind copiilor or
fani de război din Transilvania fondurile realizate cu acest prilej•a.
Un moment cu valoare de slmbo l ln Istoria Iaşilor şi a contribuţiei acestui oraş la lnfăp
tulrea şi con�olldarea unităţii de ·tat 1-a constituit păstrarea er"mlulul lui Mihai Viteazul la
Mitropolie şi solemnltăţlle pentru reaşezarea lui In cripta de la Mănăstirea Dealu94• Din Ini
ţiativa lui Nicolae lorga85, care a insistat pe lîngă guvernele y.. rezldate de Arthur Văitoianu
şi Al. Avercscu88, a lo•t hotărltă transportarea relicve! pentru l una noiembrie 1 9 1 9 87 , stab i·
llndu-se o proceslune solemnă98, care trebuia să străbată oraşele Iaşi, Suceava, Turda, Alba
Iulia, Sibiu, Şelimbăr, Mănăstirea Dealu, şi In care trebuia să se desfăşoare ,.mari serbărl cu
caracter naţional şi militar" 9o, Dar - după cum notează Nicolae Iorga" in ultimul moment
o notă a gencralului• Rimnlceanu, şeful Ca sei Regale, anunţă aminarea fără termen a solemnt
tăţllor" 100 • Craniul lui Mihai Viteazu a continuat să fie păstrat cu multă grijă la M itropolia
84 ldem, nr. 4 214 din 29 mal 192 1 .
8 5 ldem, nr. 4 205 din 1 6 mal 1 92 1 ; nr. 4 208 din 2 0 mai 192 1 .
86 ldcm, nr. 6 6 1 9 din 14 octombrie 1 927.
8 7 Arhivele Statului Iaşi, fond Primăria Municipiului Iaşi dosar 1 1 / 1 919, f. 46.
88 Opinia, nr. 4 23 1 din 20 Iunie 1 92 1 .
8 9 Arhi vele Statului laşi, fond Primăria :\1unidplulu! Iaşi, dosar 2/1923, f . 131.
90 O pinia, nr. 6 1 1 9 din H octombrie 1927.
81 ldem, nr. 6 1 t8 di n 13 octombrie 1 927.
8 2 Arhiwle Statului laşi, fond Prefectura j u deţului Iaşi, dosar 12/1929, f. 15.
93 Idem, fond Primăria Municipiului I aşi , dosar 11/ Hl29, f. ·1 6 .
94 I n imprejurărilc dramatice din timpul războiului, pentru a evita căderea In miinile
ocupanţilor germani a r c c liv c i scumpe a neamului nostru, s-a hotărll transportarea el de l a
Mănăstirea D calu la Iaşi, d e unde a fost strămutată In Rusia ş i re adusă la 5 aprilie 1 9 1 8 I a Mi·
tropolia d in l aşi ( Ilie D umi tre sc u, Constantin Cirjan, Odiseea capului viteazului, In .,Magazin
istoric", nr. 8 1976 , pag. 23 ; Scarlat Porccscu, Craniul vaievodului Mihai Viteazu, in Anuaru l
Institut l! lui de istorie şi arheologic A. D . Xenopol, X IV, 1977, pag. 277 - 299).
8" Io n Pctravici, De·a lungul unei ni efi. Amintiri, E.P.L . , B u cure ş t i, 1966, pag. 280 .
96 Nicolae Iorga , Memorii, I I (18 martie 1919, pag. 18 1, 3 noiembrie 1 9 19, pag. 260) ;
vezi Ion Pctrovicl, op. cit., pag. 280.
97 Arhivele S tat ul u i Iaşi, fond P r i m :i r la :\lunicipiului Iaşi, dosar 1 1 / 1 9 1 9 , f. 78 .
98 lbidem. S e stabilea că la a ceast ă procesiune să fie p reLcn t e autorităţile civile, militare ,
clerul, t r upe cu d rap el e şi muzică, ş colile ; lădiţa cu craniul trebuie aş ez ată pe un afet de tun
cscortat de 4 ofiţeri s u pe r io ri d c c o ra ţ i cu o r d inul Mihai Viteaz u l ; in timpul procesiunli clopetele
trebuiau să sune, iar o companie de onoare trebuia să dea onorul pe peron ; vagonul mortuar
trebu i a să fie drapat cu drapele ce rn i t e şi cu coroane de flori ; se prevedea, totodată, ca in timpul
cere moniei să se tragă salve de tun, iar dacă ar Ii fost cu putinţă, un avion să zboare d easupra
locului ceremoniei ( lbidem, f. 78, 81).
D9 lbidem.
100 N icolae Iorga, Memorii, I I , pag. 264 (13 noiembrie 1 9 19).
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din Ia�, locuitorii oraşul ui mlndrindu-se c u cinstea c e I l s e acordase. Dealtmlnterl, trebuie
de subliniat că pâsl rarea relicvei la laşi a stimulat lupta românilor pentru desăvlrşirea unl
t!lţH sta l al e . De pildă, In ani i războiului, un vagon militar ce pleca din laşi pe front avea pe
uşi scrise cuvintele : "Voinicii şi plăieşii l ui ştefan cel Mare/Vor o Românie Mareflar capul

eroului de la M !l n !l sllrea Dealul/Vrea ArdealuL" 1D1 •
Chestiunea slrâmutărli craniului l u i Mihai Vileazu a fost repusă In discuţie, stabillndu-ae·
procesiunea pentru 20 august 1920 lo!, i ar traseul trebuia să slrăbatâ localităţile Iaşi, Paşcanl,
Roma n , Bacău, Alba-Iulia, Sibiu, Tirgovişte loa.
Da r şi de această dată solemnităţile au fost aminate pentru 23 august 1920 to 4 , lmpu
nlndu-sc şi simplificarea traseul ui, procesiunea trebuind să străbată calea cea mai scurtă pen-.
tru a ajunge la Tlrgovişte1•5• Această hotărlre a afectat pe mulţi contemporani ; explicaţia
s chimbăril or survenite ne este dată de Nicolae Iorga care avea să noteze : "Regele contra
mandfa ză serbărl le pentru Mibai Yileazul . Va fi o simplă strămutare a-. moaştelor de la
'
Iaşi la Tlrgovlşte Intre 23 şi 24 (august 1920 - N. N.). Colonelul Manolescu şi mln.lstrul de
război sint rău Impresionaţi. Ei atribuie deriziunea unul anume cerc de la Palat " too .
·

ln pofida deselor aminări oraşul s-a pregătit sărbătoreşte pentru a se despărU de Ma
rele Erou. în Piaţa Unirii a fost confecţionat un Arc de triumf ornat cu verdeaţă de stejar şi
ghirlande, iar pe ambele laturi ale Arcului a fost prinsă pe fond alb instrlpţla : 1 599 "Mihai
Viteazulu 1920 107, oraşul a fost pavoazat cu drapele, străzile care urmau a fi străbătute de
procesiune au fost reparate şi curăţale ; pentru ziua de 23 august 1 920 cursurile şcolilor au
fost suspendate , de asemenea serviciile instituţiilor publlce108 • Pentru transportul relicve! a
fost constituit un tren special, cu un vagon special amenajat In care"sfcriul ce conţinea craniul
să fie păzit de două santinele militarelot .
Cu deosebită onoare a fost primită la Iaşi delegaţia formată dln Nicolae Iorga, mal
mulţi arhierel, In frunte cu mitropolitul primat Miron Cristea, trei reprezentanţi al Universi
tăţii din Cluj, Marin Ştefănescu, FI . ştefănescu-Goangă şi 1. Lupaş - precum şi doi repre
zentanţi al parlamentului ; din partea Senatului, generalul ardelean, Herbai, Iar din a Ca
merei Ion Petrovicl. A mai sosit un mare număr de ziarişti de la ziarele bucureştene "EvenimentuL", "Universul", ,,Adevăru l", ..D i mineaţa" etc. no .
... ,
în zua de 23 august 1920 s-a desfăşurat Intr-un cadru solemn ceremonia transportărll
capului Lui Mihai Viteazul de la laşi la Mănăstirea Dealu. După oficierea serviciului religios
de la Mitropolie, procesiunea s-a indreptat către gară ; moaştele celui care a tnfăptult tn acest
oraş prima Unire, aşezate pe un afet de tun, au fost insoţite de locuitorii oraşului. "0 lume
imensă, foarte călduroasă" - notează Nicolae Iorga111 • Printre cei care-I conduceau pe Mihai
Viteazul erau şi socialiştii ieşeni, veniţi la solemnitate cu steaguri roşii1 12• ,.Parada militară scrie tn continuare Nicolae Iorga, care, după cum se ştie, nu era prea darnic In laude - la gară,
e admirabilă" ua . Cortegiul era aşteptat tn gările Podu Iloaiei, Tîrgu Frumos de numeroşi lo
cuitori , care işl aduceau prinosul lor de recunoştinţă marelui Mihai. Trenul s-a oprit Ia Rugl
noasa, unde, in mod simbolic, a avut Intilnirea dintre cei doi bărbaţi ai neamului, al căror nu
me este tnscrls cu l i tere de aur in istoria românilor : Mihai Viteazul şi Al. I. Cuza, domni al
Unirilor . Iată cum descrie un ziar al vremii solemnitatea : ,.Trenul transportind capul l u i Mlh:..l
t ol

Opinia, nr. 5 127 din 30 august 1924.
Municipiului Iaşi, dosar 1 1/ 1 920, f. 63 .

•o ! Arhivele St atului Iaşi, fond Primăria
to l Ion P
ctrov!cl, op. cii . , pag. 281.

to� Arhivele Statului laşi, fond Primăria Municipiultri laşi, dosar 1 1 /1920, f. 53.

tor. Ion Petrovicl notează in Amintirile sale : "Nu ştiu
ocol şi in ultimul moment s-a decis să urmăm calea directă

din ce motive s-a renunţat la acest
; de la Bacău la Focşanl, Rlmnlcu..
Sărat, Buzău, Ploieşti, Tirgovişte" ( Ion Petrovici, op. cit., pag. 281).
1oe Nicolae Iorga, Memorii, I I I , pag. 57 (16 august 1 920).
lo7 Arhivele Statului Iaşi, fond Primăria Munlclpiului laşi, dosar 11/1920, f. 66, 68,
70, 72.
1 o& ldem, f. 58, 63.
lot Ion Petrovici, op. cit., pag. 281.
no Idem ; vezi şi Scarlat Porcescu, loc. cit., pag. 300.
ll t Nicolae Iorga, Memorii I I I , pag. 61, (24 august 1920).

112 Ibidem.

1 13 Ibidem.
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Viteazul, oprindu-se In staţia Cuza-Vodă, a fost Intimpinat de mii de săteni şi a clamat : NI·
colae Iorga a vorbit sătenllor dPspre viaţa şi actl'le lui Mihai Viteazul şi Cuza-Vodd, electrizlnd
pe săteni, care au răspuns prin urale nesflrşlte " 1 1 ' .
Trenul a parcurs drumul către Tlrgovlşte, dar Ieşeni! au continuat să-şi manifeste dra

gostea şi neţărmurlta lor recunoştinţă pentru cel care Ia 1 600 se proclamase Ia Iaşi domnul
celor trei Ţări unite. I n ziua de 24 august In sala Tl'atrulul Naţional, cu ocazia depuneri! moaş
telor in cripta de Ia Mănăstirea Dealu, a avut lor un festival dedicat domnului 1 15• Era IncA
o dovadă a dragostei leşenllor pentru marele Mihai.
Readucer!'a osemintelor lui Dimitrie Cantemir In ţară şi aşezarea lor la Joc de odihnA
veşnică In Iaşi - oraşul de rare numele gloriosului domnitor era legat pentru totdeauna In

Istorie - a n•prezl'ntat n u numai un act de pioşenie faţă de faptele lui Cantemir, ci şi o sim
bolică manifl'stare a solidarităţii naţionale In anii cind In Europa se făcea tot mal puternic

auzit zăngănitul armelor. Cum se şti<', după stabilirea, In 9 lunii' 1 934 ne , a relaţiilor diploma 
tice dintre RomAnia şi U.H. S . S . , Intre cele două guverne s-a convenit readucerea rămăşitelor
pămlnteşti ale domnitorului Dimitrie Cant!'mlr In România1 1 7.
L a 1 6 Iunie 1 935, corpul lui Dimitrie Cantemir, carl', după istoricul Lăpedatu, era "In
treg, cu I n grijire desfăcut de Ungă al l ui Antioh, purlind lncă rămăşiţe de veşminte orlen
11
talc 8, a fost adus Ia Constanta de vasul "Principesa Maria " , Intimpinat de numeroase perso

nalităţi, printre care Nicolae Iorga, Al. Lăpedatu, N . Tltu1Pscu 11' ş . a . P e vas, episcopul a făcut
sl u jba mor!ilor, Iar In port s-a intonat un Te Deum, după care slcriul - "de fapt o lădiţă pă
trată" 1 20 - a fost aşezat pe u n mortier, dus Ia gară şi Indreptat spre Iaşi. "ln cale spre Iaşi,
foarte cuvilncloasă Intimpinare a sicriului, mal ales In Rlmnicu Sărat " - notează Nicolae
Iorga1 21 . Cortegiul fum•rar a ajuns la Iaşi In dimineaţa zilei de 17 Iunie. Locuitorii oraşului,
oficialităţile s-au pregătit In chip deosebit pentru a marca acest moment de profunde semnifi
caţii istorice. Primăria municipiului a lansat un •.Apel către ct•tăţenl", In care se arăta că ora
şului Iaşi i-a revenit cinstea d e a-1 primi pe fostul domnitor al Moldovei "spre a se odihni In
pămlntul Ţării peste care a domnit " . Era adresată vibranta chemare locuitorilor oraşului

"pentru a da cinstirea cuvenită
prin vitregia soar\ el i-a fost dat
Pe drumul de Ia gară plnă Ia
Impodobit cu brad na. Au fost

memoriei a cestui mare cărturar şi lnţclept Do mnitor, căruia,
•
să-şi sflrşească viaţa departe de ţara peste care a domnit " 111
mitropolia au fost făcute arcuri de triumf din brad, oraşul
arborate stindardeie naţionale nelndoliate1 24 •

I n lntlmpinarea trenului care se oprise In gările Blrlad şi Vaslui 126, au vorbit repre
zentanţii clerului In frunte cu Mitropolitu l , reprezentanţii regelui, a l Preşedinţiei Consiliului
de Miniştri, reprezentanţii Parlamentului, a i Comlslunii Monumentelor Istorice, autorităţile
civile şi militare, rcctorul Universităţii, profesori, studenţi şi elevl128 • La ceremonie au fost In 
vitaţi să participe şi ultimii descendenţl ai l u i Dimitrie Cantemlr127 • La coborirea sicriului
114 Opinia, nr. 3 998 din 27 august 1 920.
1 1� ldem, nr. 4 000 din 28 august 1 920.
11 8 Arhiva M. A. E. , fond Mica Î nţelegere, dosar, 10, Le Conseil Permanent de la Petlte
Entente le 3 juin 1 934, dosar 1. L a declsion du Conseil Permanent.
117 D . Cantemir a Incetat din viaţă In ziua de 21 august 1 723, Ia moşia sa de Ungă Mon
cov a - Dimitrovk a. Corpul lmbălsămat a fost adus ia Moscova şi in gropat Ia 1 octombrie In
biserica zidită de ei, Sfinţii Constantin şi El e n a, In t·urtca mănăstirii greceşti Sfintul Nicolae.

Acolo se

mal găseau lnmormlntate : prima soţle, Casandra Cantacuzino ş i fiica sa Smaranda.
Mal tirziu, tot aici, au fost lnmormtntaţl M aria, fiica sa şi Antioh Cantemir, fiul său, una din

cele

mai Importante

figuri

culturale ale Europei veacului al X V I I I-lea (Apud, I.D. Lăudat,

Dimitrie Cantem ir, Editura Junimea 1 978, p. 34 - 43).
118 Nicolae Iorga , Memorii, 1 932 - 1 938 ( 1 6 iunie
119 Nicolae Iorga, op. cit., (15 Iunie 1 935).

1 935,

120 Idem ( 16 iunie 1 935 ).
1 21 lbidem.
1 22 Arhivele Statului laşi, fond Primăria Municipiului
1 23 ldem, f. 1 .
1 14 ldem, f . 8.

1211

f. 138.

A rhive le

Statului

Iaşi, fond

pag.

259).

laşi, dosar

Inspectoratul Regional de

ne

Poliţie

231/1935, f. 3.
Iaşi, dosar

6/1935,

Idem, fond Primăria Municipiului Iaşi, dosar 231/1935, f. 3 - 4 .
Ultimii descendcnţl al lui D. Cantemir erau : Constanta Gr. Ghyca, Grigore Ghyca,
Ion Constantin Gr. Ghyca, Alexandru Gr. Ghyca, Ellza Ctmplneanu, Irina Costăchel Sturza,
1 27

30

-

oarcetln l.atonce
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din tren au fost trase 1 �1 salve de tun, iar cl opo tele bisericilor din oraş au sunat. Coşciugul a
fost ridicat de profesori al Unlver5lt4ţii leşene şi aşezat pe un afet de tun . O campanie mlll
tar.ll a dat onorul, Iar după efectuarea unul scur t serviciu divin, cortegiul, stril.bătlnd străzile

Arcului şi Ştefan cel Mare, s-a in dreptat e.lllre MltropolleliB.
La Mitropolie, dupA o scurtA sluj bA religioasă, mltropolltul a ro stit un di s n rr · r t nf'l
rlc, p e care Nicolae Iorga l-a cara ct erizat ,.plin de greşeli, de fapte şl lipsit d e v i bra ţ ie � nu .
Confor m pro gra mul ui stabilit , urma ca si criul să fie dus la Trei Ierarhi unde treb ula să albe
loc In ace ea zi tnhumarea . Dar cum IncepuserA sA fie enunţate unele păreri care p u neau la ln
dolall! că In coşciug s-ar a fla cu a devArat osemintele domnitorului s-a aj uns la solu ţla deschi derii
In t r-un viit o r apropiat a sicriului şi expertizei oseml ntelor .
D eschiderea si criului şi relnhumarea osemintelor domnitorului Dimitrie Ca ntfmlr au
av u t loc In ziua de 16 au g ust 1935, In prezen ta unui public nu meros, ale.lltult . dl n ofici alităţi
şi un grup de studenţi venlţl ln laşi Impreu nA cu Nicolae Iorga1 3o, In ,.M emoriil�" l ui Nicolae
Iorga găsim următoarea descriere a even iment ului : ,.La orel e 10 ( 1 6 a u gust/ 1 9 3 5' - N.N.) se
deschide slcrlul. fnăuntru, supt sigiliul pus de Le gaţla de l a Moscova, adeverirea că acestea- sint
oasele. Ele se vl!Q fără craniu, şira spinării şi coa stele , cu ceva din braţe, picioare şi un singur
dege t. Veşmtntul oriental de mătasl! are o cul oare ştearsă gălbule. La mlnecl nasturi ordinari
de o s ... Nici un Inel . . . " 111. tn prezenta speclallştllor, Istorici, medici leglştl, după d eschiderea
•lcriuluil�z a fost alcl!tult proce sul - verba l de constatare pe care Il reproducem tn extc nso :
,.Azi 1 6 august 1 935, tn prezenţa P. S. Vicar al Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, ş. preşedin
telui Comlsiunll :Monumentelor istorice şi a reprezentantului Ministerelor Cultelor s-a deschis
&lcriul trimis de la Moscova de ministrul României, cuprinzind rămăşl"le pămlnteştl ale lui
Dlmllrle Cantemir, Domnul Mo ldove i . S-a găs i t In racl l! o parte din osemlnte, fără craniu, cu
prinzind o aa ele, braţul şi picioarele, lrnpresurate de resturile unui veşmlnt de mătasă croit
oriental, din care s-au fotografiat, lmpreună cu oase le tnsăşi capetele rnlneeilor. M edicu l legist
(d r. Bălan - N.N.) a coqsta tat prezenţa corpului unul om In virstA de aproa pe 50 de ani,
avind talia de 1 , 65 m, ceea ce corespu nde intrutotu l cu datele Istorice privitoare la Dimitrie
Vodă. Aşeztndu -se, lmpreună cu giulgiul ln care au fost aduse, In sicrlul de aramă pregătit de
Comlsiunea Monumentelor Istorice, s-a aşezat trupul In gropniţa domnească din dreapta naosulul Bisericii celor trei Ierarhi & 1aa .
Imediat după lnhumarea osemintelor, care s-a desfăşurat Intr-un cadru sobru, In Au l a
Universităţii, Ni co lae Iorga a conferenţlat despre valoarea operei seri se a lui D imitrie Cante
mir, la care a p arti cipat - dupl! cum noteaz1l. N i colae Iorga - ,.multă lume " 1 3' .
Manifestaţiile comemorative de I a I a şi au mers nu r areo ri mină In mină cu iniţiativele
diferitelor so cietăţi pentru ridicarea unor monumente dedi ate eroilor din războiul pentru,
I n t regirea neamului şi luptătorllor pentru infAptuirea acestui ideal. In vara anului 1919
1 n urma u nor mari serbări desfăşurate la R ep edea , s-au strins şi primele fonduri pentru lnăl
ţan·a monumentului e roilo r p atrie it36 , care avea să fie realizat opt ani mai tirziu, graţie con
cursului socletl!ţii �Mo rm in te le eroilor• 1ae . In mai 1921, cu ocazia comemorări! a trei decenii de
�-

•

la moartea lui Kogăln iceanu, At eneul Tl!tăraşi a Iniţiat o colectă publică pentru executarea
bustulul Ilu strului flu al Iaşllorla7 • Prin contribuţia bănească a Ateneului, a Prim ăriei, a altor

I n sti tu ţii şi a unor persoane particulare, tn toamna aceluiaşi an, la 14 n o iembrie, pe mormintul
de la Eterni tat ea, Ateneul din Tătăraşi a dezvelit bustul marelui on pol i tic138 •

Margareta Ghyca, Gr i g ore C. Ghyca, Ana Alexandru Em. L ahovary născută Kreţulescu, Marin
Gh. Sturdza (,\1i clăuş eni), Scarlat Ion Ghyca (Miclăuşenl), Ecaterina Olănescu, Maria O l ănescu,

Ana Macedonsky (văduva poetului ), George Slătineanu, Emanoil Slă tl ne anu (A rhiv ele S tatului
laşi, fond Primăria Municipiului Iaşi, dosar 231/1935, f. 10. 18).
us l de m, f o n d I n spectoratul R egional de P o liţi e laşi, dosar 6/1935, f. 1 62 - 171.
129 Nicol ae lorga, 1\lemorii, VII, 1932 - 1938 (16 iunie 1935, p. 35).
130 Idem (15 au gust 1935, 1 6 august 1935, pag. 269 - 270).
131 ldem (16 august 1925, pag. 270).
113 U
niversu l, nr. 227 din 19 august 1935.
1 88 Arhivele Statului Iaşi, fond Primăria Municipiului I aşi , dosar 2 3 1 / 1 935, f. 20.
13� N. Iorga, ,\olemorii, V I I , 1932 - 1938 (16 august 1 935, pag. 270).
m Opinia, nr. 3 669 din 1 1 iulie 1919 ; nr. 3 671 din 15 iuli e 1 9 1 9 .
138 Idem , n r . 5 999 din 23 mai 1927.
137 ldem, nr. 4 211 din 28 mai 1921 ; Arhivele Statului Iaşi, fond Primăria Municipiului
latl, dos81' -4 351 din 15 noiembrie 1 92 1 .
1811 Opinia , nr . 4 3 5 1 di n 15 noiembrie 1921.
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La 3 februarie 1924, din ln lţlaUva unor ofiţeri de rezervă s-a hotil.rlt deschiderea unei sub·
scrlpţii publice pentru ridicarea la Iaşi a monumentulul eroilor D iviziei a I I-a cavalerie din
Moldova138• Cu concursul efectiv al prefecturll, Teatrului Naţional şi al altor Instituţii, monu
mentul de bronz, operă a sculptorului Dimltriu Blrlad, a fost dezvelit la 30 mal 1 927, In aceeaşi
zl cu monumentul (;nlrli dln Piaţa Tufll. Solemnltatea s-a desfăşurat in prezenţa reginei, a prin
ţulul moştenitor, a principesei Elena şi Ileana, a miniştrilor l u crărilor publice şi de război, c .
Melssner şi general Ludovic Mlrcescu şi a mal mul ţi generali. Pe terenul din taţa Reglmentulul
7 Roşiori, unde a fost a mplasatA statuia eroilor Diviziei a I-a de cavalerie, In prezenţa oaspe
ţilor dln Capitală şi a autoritAtilor locale, s-a făcut un Istoric al luptelor purtate In marele război de
către ostaşii acestei dlvlzll, evldenţlindu-se jertfele umane ale reglmentulul I I dln această
divizie care, In timpul şarjci de la Pruncru, a rămas cu numai 134 de soldaţi din cel 5 ooouo .
La 16 octombrie 1 938 a fost Inaugurat la Iaşi, In locuinţa domnitorului Principatelor
Unite, In prezenţa marelui nostru Istorie, Nicolae Iorga - care a dat un substanţial concura
pentru adunarea de piese - muzeul Cuza Vodă141 •

Imediat după unire, opera de cimentare a legăturilor dintre românii din Vechiul regat
şi cei din noile ţinuturi s-a realizat şi pe calea a numeroase vizite reciproce . Pentru aceştia din
urmă, oraşul laşi păstra valoarea de simbol al unităţii naţionale. De aici, interesul lor constant
pentru cunoaşterea unul loc atit de lncărcat de Istorie . Oraşul s-a dovedit a fi totdeauna şi
pentru toţi o gazdă dintre cele mal ospltallere. In perioada i mediat urmAtoare Marll Uniri,
cind cel mal mulţi dintre români din celelalte provincii vedeau pentru prima datA Iaşii, pri·
mlrile ce 11 s-au făcut au avut un fast şi un ceremonia] aparte. Aşa de pildă, la 17 noiembrie
1 919, cind reprezentanţii Basarabiei In Parlamentul României lntregite, aflaţi In drum spre
Capitală, s-au oprit In Iaşi, pentru un pelerinaj la statuia lui Ştefan cel Mare, el au fost Intim
pinati şi conduşi nu numai de către autorităţile administraţiei locale, el şi de corpul profesoral
al Universităţii şi de numeroşi studenţt162 •

Intre 1 şi 3 iulie 1920 oraşul a fost gazda unor grupe de elevi şi profesori din zonele Crlşu
lul şi Beluşulul. Şi de data aceasta - observa "Opinia" - oraşul, unde Idealismul n-a Incetat
vreodată de a f1 forţa sa, &·a arătat la lnălţimea vremurilor legendare, caracteristic geniului
său de a fi şi la zile de bucurie, ca şi la cele de Intristare, tot bine primitor şi cu suflet des
chls143. In chiar seara sosirii, Conservatorul le-a oferit prilejul de a asista la producţiile sale de
sflrşit de an. In cele trei zile cit el au stat In oraş, Intre elevii Ieşeni s-a manifestat o adevărată
competiţie pentru a le asigura condiţii cit mal plăcute In fosta capitală a Moldovei. In ultima
zi, Mihail Sadoveanu a venit In mijlocul tinerilor transilvăneni, pentru a-şi exprima sincera
bucurie de a saluta pc fraţii de peste CarpaţP44 • La 6 mal 1922, cind studenţii bucovlnenl au
v enit la Iaşi pentru a vizita oraşul şi pentru a asista la conferinţele organizate de universitate,
la sosire, el au fost tntlmpinaţi de studenţimea ieşeană, venită cu drapelul româncelor din Sibiu,
simbol al luptei Intregului popor pentru unire şi al sacrificillor din războiul pentru lntrcgirl'a
neamului, de oficialităţile j u deţului şi municipiului şi de numeroşi profesori. La coborirea din
vagonul Impodobit cu drapele tricolore, fanfara a Intonat Imnul naţional, Iar de pe peron spre
oaspeţi şi de la oaspeţi spre peron au �ăzut adevărate ploi de flori. In cuvintul de răspuns al
prof. C. Beraru de la Universitatea din Cernăuţi la salutul adresat de preşedintele Comisiei
lnterimare, Eugen Heroveanu, s-a evidenţiat că la Iaşi au fost lnfăptulte toate operele mari.
la Iaşi s-au reslmţlt clipele cele mal grele , dar şi marea bucurie de a se vedea Intii reunlte toate
provinciile româneşti. Re ctorul Traian Bratu , adinc emoţionat de puternica manifesta ţie de
solidaritate na ţională, a salutat, In numele universităţii locale, pe studentii din Cernăuţi la
primul lor pas In Iaşi, amintind de unirea ţărilor surori şi de desăvlrşirea idealului naţional.
De la gară, cortegiul, In cintecul muzicii şi cu drapelul din Sibiu desfăşurat, s-a· Indreptat spre
Piaţa Unirii. Alei, In jurul statuii lui Cuza-Vodă s-a incins o mare horă a unirii, la care au luat
parte to!l cei prezenţilU.
In anii următori, grupurile de excursionlştl din provlndill' unite, veniti.' la Iaşi, formate,
In special, din elevi, invăţători şi profesori s-au bucur:\l, fără excep ţ ie , de ac�h-aşi calde primiri14&.
1 3 9 ldem, nr. 5 073
ldem, n r. 6 004
1 4 1 ldem, nr. 9 466
142 Arhivele Statului
Ho

1oa

114 lbidem.

us

ldem, nr. 3 956

din 1 mai 1 !12-1 .
din 31 mai 1927.
din 1 8 octombrie 1 938.
Iaşi, fon d Primăria Municipiului laşi, dosar
dln 6 Iunie 1920.

Idem, nr. 4 487 din 10 mal 1922.
Jdem, nr. 4 912 din 15 octombrie 1923 ; nr.
Statului Iaşi, fond Prlmlirla Municipiului laşi, dosar
ua

1 1 / 1 9 ! 9,

f.

75.

5 879 din 29 decembrie 1926 ; Arhivele
265/1926, f. 30.
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lJ n ceremonia] a parte a avu t loc cu pril ej u l sosirii , la 25 mal 1927, a elevilor şi elevelor şcolii
normale mixte din Abrud, care au vizitat şcoala normală Vasile L up u, In cadrul unei exc ursU
ce a cuprins oraşele Bucureşti, Iaşi, Chişinău, Ploieşti, Constanta, Brăila şi Galaţi pe nt ru a da
un fes tival l n vederea colectArll de fonduri necesare ridicării unei statul a lui Avram Iancu la
Abrud147. Elevii au fost primiti de gazde, I mbricate In costume naţionale, care la sosire le·au
int onat un marş de pri et enle . Profesorul Gh. Ghibănescu, In cuvintul de bun sosit, a evidenţiat
rolul moţilor In lupta p entru păstrarea fiin ţe i naţionale. DupA v izi ta rea şcolii, elevii din laşi au
clntat clntece populare din Mo ldov a (.,Lingă le a gAn " , "Mindrullţo din cel sat", do in e), sflrşlnd
cu Multi ani trăiască 1 Emoti onat de spe ct acol , un el ev din Abrud a expu� Istoricul moţllor,
demni u rmaşi al lui Avram Iancu , lncbeind cu Trăiască România Mare ! Festivitatea s-a st lrşlt
'
cu o horă comun ă.
Ca şi inainte de Unire, după 1 9 1 8 , Universitatea leşeanll a continuat sA reprezlnlc un
punct de a tra cţ i e pentru numeroşi stu den ti din Ba sa rabia , Bucovina şi TransllV'anla148, O grijă
aparte a manifestat conducerea el pent ru Inscrierea la studii a cit mal mulţi tineri basa'rabenl.
în lmprejurările g re le din primii ani postbellcl, u n l ver�ltat ea a făcut sacrificii cum nu
f ăcus e niciodată In is1"oria sa per.tru l i r ere1ul din vechra Românie spre a asigura condiţi i
prieln ice de stu diu şl de locuit studenţilor basarabenf14t.
In acelaşi timp, aportul Iaşilor la organizarea invllţămlntului superior tn limba română
de la Cluj şi CernAuti a i ost consi derabil . ln iunie 1919, consiliul facnltllţll de drept din Iaşi ,
luind In dezbatere problema reorganizărti universită ţii din Cernăuţi, a d ecis sll-t ' dea In tregul
sAu conc u rs , Indeosebi facultăţii j u ridice, pentru ca ea să-şl poată InceP.: .jiCtivltatea la 1 octom
brie al aceluiaşi · an. S-a hotărlt ca profe sorii facultăţii de d rept să tina cursuri regulate odată
s a u de dou ă ori pe săptămlnă la facultatea similarA din Cemăuţilso .
ln toamna anului 1 9 19, cu prilej ul deschiderii cursurilor Universitllţii din Cluj un număr
ln�mnat de profe so ri din Iaşi au co mpleta t disciplinele la care facultăţile clujene nu aveau
specialişti. Astfel , In sept embrie 1919, profesoru l de latină şi fra n ceză de la liceul internat, Vasile
Bow-ca, a fost numit agre gat definitiv la cat e dra de filologic clasică a facultăţii de l it e re din
Cluj, profesorul I. P aul , de filozofie ş i germană de la acelaşi li ceu a devenit profesor titular la
e st cl i ră1; 1, in noiembrie 1 91 9, profeson • l Ioan Scriban de la U n i v l"''!!,tatca dln , Iaşi s-a trans
ferat pe postul de zoolo gie şi anatomie compara tă al Universităţii din Clujl52, N i cu Teodorescu
de la Consel"\•atorul di n laşi la cel din Cluj etcl•a .
În feb rua rie 1 920, cu ocazia (leschiderU ofici ale a Universităţii c l uj cn e , c are s-a făcut
In prezen\a regel ui Ferdinand, profesorul Dimitrie Gusti, citind textul prin care universitatea
leşP a n ă sa luta acest eveniment, arăta că misiunea univ ersi tă ţ ii din Cluj, de a propăvădul ide·
alul naţional, trezea tn Universit atea din Iaşi amintiri preţioase. Ga o bucurie rccunoscătoare,
un iver�itatea din Iaşi tşi in dreaptă glndu 1 spre pri mii el profesori, care In ziua de 26 octombri e
1860, cind s-a inaugurat Universitatea din laşi, din 1 1 , clţi e rau atunci la facultatea de drept ,
l i t•·n· şi şt i inţ e , 5 erau din Transil vania : Suciu, E mi lia n, Micle, Pop, primul decan al facultăţii
u n i te •k litere şi ştiinţe şi Simion Bărriuţiu. Universitatea din Iaşi nu poate uita că aceşti pro
fesori ardeleni au dat strălucire In ceputurilor ei, in special, nu poate uita figura marelui tran
silvănean, a ma rel u i român Simion Bărnutiu, care şi astăzi planează asupra Universităţii din
Iaşi ş i-i pa tron eaz A activitatea. Dat fiind legăturile cordiale, tradiţionale intre Transilvania
şi \Jnivl'rsi tall•a din Iaş i , aceasta din urmă lşi exprimă dorinţa vi e de a in tra tn relaţii to t mal
stl'lnsc şi ma l fe r l c l,t e cu sora ei Clujana, p ent ru a face, ImpreunA cu celelalte universi tăţi surori,
ca unltrca po l i tlt'ă clştlgată pri n forta bai onetelor să se p ă st rez e şi să se consfinţească printr-o
uni t a le s upcrloară culturală datorUă for t e i 1 del l şi a d evărului . Univers itatea din laşi - se arăta
tn i nche i e re - tş i exp ri ma Increderea ci prof un dă tn viitorul universităţii din Cluj, care, si t ua t li
la Int ilnirea O rientului cu Occidentul , ocupi! un post de onoare n aţion ală şi are ch emarea de a
de v e n i far u l intelectual al n a ţlun ii U4 ,
în a pril ie 1 920, la cererea profesorilor ieşeni I . Paul ş i Dlmitriu, care se mu tas<'ră In
t oa m na anului 1 9 1 \J la Universit atea din C l uj , senatul Universităţii din I aş i a d onat institu11 7 A rhh:clc Statului Iaşi, fond Prefectura j u deţului
Iaşi dosar 1 8 / 1 927, f. 9 ; O pi n i a,
n r. o 002 din 28 mai 1927.
14 8 Opinia, 1:r. 4 08 7 d i n 1 5 decembrie 1 92 0 .
U9 Idem, n r . 3 840 din 1 5 februarie 1920.
130 Idem, n r .
:3 6 6 0 din 29 iunie 1919.
151 ldcm, nr. 3 7 :34 din 27 se p tem b ri e 1 9 1 9.
1 52 l dem
, nr. 3 778 din 19 noiembrie l \J l 9.
153
Idem, nr. 3 782 din 24 n o ie m brie 1 9 1 9 .
1 3-1 Idcm, nr. 3 842 din
19 febru arie 1920.
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ţlel clujene, In semn de preţuire faţă de tlnăra şcoală superioară românească, tabloul Execuţia
i ui Horia, realizat de Gh. Popovlci, directorul şcolii de bele arte din Iaşi. Tabloul avind dimen

siuni de 6/3 m, fusese pictat la Inceputul veacului nostru şi trimis ·la Paris, la una din expozi
ţiile Internaţionale. Din cauza opoziţiei guvernului maghiar, el n u a putut fi însă expus. Re
adu& la Iaşi, el a fost aşezat In sala Senatului UnlversltăţlflG5.
Pe de altă parte, chiar din primul an universitar postbelic, conducerea universităţii a
iniţiat actiunea de Instruire a profesorilor basarabeni, prin intermediul unor cursuri libere
·de vară, activitate ce s-a repetat sistematic şi care a reprezentat tot atitea prilejuri de consoli
dare a legăturilor ştiinţifice şi culturale cu intelectualii din această p rovincien•.
După Marea Unire, un sentiment la fel de puternic s-a manifestat şi la Ieşeni pentru o
-cunoaştere mal profundă şi pentru apropierea sufletească din românii din provinciile desroblte.
La realizarea acestor deziderate o contribuţie aparte şi-a adus-o Ateneul popular Tătăraşi,
creat Imediat după Unire din Iniţiativa unor l ocalnici, cu sarcina expresă de a activa ,.ca un
Grganlsm de propagandă pentru tnălţarea nca mulul românesc prin cultură naţională" . .. Este
un mare i nteres naţional- scria VIctor Munteanu - in legăturii cu obiectivele propuse de Ateneu,
In articolul OPERA "DE ED UCA ŢIE NA Ţ IONALĂ - ca să ne stringem rindurile n u ca
11ă deznaţionalizăm pe nimeni, căci nu avem nevoie de aceasta deoarece lnăuntrul statului nostru
sintem o majoritate etnică, dar ca să "'* apropiem suneteşte toţi fiii patriei noastre, să creăm aceea
unitate sufletească, pentru a putea aşeza pe o temelie solidă RomAnia de miine . Nu trebuie
uitate adevărurile scoase din Istorie din care se pot trage invăţămlnte, Iar unul dintre a cestea,
lntcmclatc pe fapte petrecute este că situaţiile dobindite nu pot fi totdeauna eterne şi de aceea
să fi m de strajă, să veghem zi şi noapte, să nu coalizăm sufleteşte şi să ne punem pe muncă " 157•
fn primii ani de după unire, numeroase grupuri de ieşeni a u participat la excursii organi
zate In Bucovina, In Transilvania sau In Basarabia. Este semnificativ faptul că cea dintii ex
cursie efectuată tn noile ţ i nuturi a avut drept obiectiv locul de veşnică odihnă al marelui voie
vod al Moldovei, Ştefan cel Mare. Cu prilejul comemorării a 451 ani de la moartea lui Ştefan
cel Mare, din _iniţlatlva asoclaţl!'i "Frăţia Moldovei Unite", a fost organizată o mare excursie
la mănăstirea Pulna, prilej cu care ieşenii s-au Intilnit cu p clcrinii din Bucovina, veniţi şi el
la procesiune. fn afara grupului de ieşeni, au participnt miniştrii Vasile Goldiş, Ion Nistor,
Al. Constantinescu, C. Angelcscu şi Buzdugan, armata, prin rcgimentele 13 Iaşi, 25 Rahov a
�1 15 Războicni - Ştefan cel Mare. Pc mormintul marelui voievod au fost depuse coroane din
partea Universităţii leşene , a studenţilor şi a Frăţit'i Moldovc>l Unile. In cuvlntările ţinute,
s-a evocat fi!-(urn marelui domnitor şi epoea de lupte inl'hl'iată prin unirea românilor de pre
tu t lndenP�•. Pclerinaj ul la mormintul lui Stefan cel Mnre a fost apoi repe tat, an de an, graţie
Iniţiativelor Ateneulul Tătăraşl şi asociaţl � i Frăţia Moldovei Unite, cu care prilejuri au parti

cipat sute de Ieşeni, ce au drpus coroane nu numai pe mormintul l u i Ştefan cel Mare, ci şi pe
eri ale volevozilor mo ldovrnl de la biserica Bogdan din Rlldăutl158• Dintre acestea, excursia
din H i - 1 7 iulie 1921 a m:ut o mai amplă semnificaţie din punct de vedere naţional, prin faptul
că cetăţenii !'apitalci Moldovei cfcctuau prima lor vizită In oraşul Cernău ţ i160• Cu prilejul

pelerinaj u l u i efectuat In iulie 1922 de către cel 600 de ieşeni, profesorul Gh. Ghibăneseu a ţinut
la Suceava conferinţa La poalele cetălii lui Ştefan cel Mare, iar corurile Ateneului Tătăraşi ,

comunei Osoi şi oraşului Tirgu Frumos, dirijate de Antonin Ciolan, au prezentat aici un progllli m
evocind in acel cadru momentele cele mai semnificative ale rcdeştcptării naţionale16 1•

artistic. La mănăstirea l'utna, Mihail Sadoveanu a vorbit despre viaţa lui Ştefan cel Mare,

In fiecare an, grupuri de elevi, de studenţi, de lnvăţătorl, de profesori sau de localnic i
apartinind unor profesii sau straturi sociale dintre cele mal diverse au vizitat oraşe şi locuri
din provinciile u n i t e carr aveau profunde semnificaţii istorice pentru poporul român.

fnlre

153 Tdem, nr. 3 90-1 din 4 mai 1 9 20 ; nF. 8 336 din 4 mnrtie 1 935. (In prezent el este expus
In holul Palatului Culturii).
136 ldcm, nr. :1 6 7 6 din 20 Iulie 1 9 1 9 ; nr. 3 677 din 22 iulie 1 9 1 9 ; nr. 3 955 din 4 iulie
1 9:.!0 ; Arhivele S t a tului I aşi, fond Primăria Municipiului laşi, dosar 1 1 / 1 9 1 9, f. 6 1 - 62 .

70 ;

157 ldem, n r . 4 2:31 d i n 28 mai 1 92 1 .
158 Arhivele Statului
Iaşi, fond Primă:ria l\lunlcipiului
Opinia, n r . 3 6 7 3 d i n 17 iulie 1 9 1 9 .

laşi, dos ar 1 1 / 1 9 19, f . 64, 6 7 ş i

1 50 Id c m , f. ()5 ; 1 2 } 1 923, f . 37.
160 I dem,

161 Opinia nr.

dosar 243 / 1 92 1 ,

f.

4 5 4 5 din 2 1

5 şi

17.

1 ulle 1922.
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excursionişl1 figurau adeseori şi re pre2.en tanţl de seamA al vieţii culturale şi ştiinţifice a oraşului
ca Sadoveanu, Parhon, Mlronescu şi alţi ! L8S .
Prin ampl oarea manlfe sl aţUlor organizate, reUne a tenţia excursia efectu a tă Intre 17
ş i 2 9 Iulie 1924, la care au participat 500 de Ieşeni, printre care 40 de elevi ai şcolU normale Vasile
Lupu şi intelectuali din Moldova, Basarabia şi Bucovina, care a avut ca principal obiectiv
vl2.itarea principalelor locuri Istorice ale provinciei de peste Carpaţi: Tlrgu Mureş, Clmpia Turzll,
Clmpla Crlstlşulul, unde se aflA mormintul lui Andrei Şaguna de la Riişlnarl, mormintul lui
Gheorgh e Laz!l.r de la Avrig .
Pretutindeni, I n locurile vi zita te , leşenli au fost tntimplnaţl ş i salutaţi d e personalităţile
cele mal marcante, eKcurela dovedindu-se - aşa cum remarca ziarul clujean "Cultura poporului"
In numArul special dedlcat Ateneulul Tătăt aşl, care o organizase - un "adevărat eveniment
In propa garea culturi! şi clmentarea solidarit ăţii naţionale prin cultură"183• In numărul său
festiv, din 20 Iulie 1924, acelaşi ziar făcea o caldă urare moldovenilor sosiţi In oraŞ': wBIII.e aţi
venit descăllcAtori ai unor tradilil vechi şi dru meţi care aduceţi In inimile şi sufletele voastre
t recut u l măreţ şi plin de fapte mari ale Moldovei, fiţi bineveniţi pe pămlntul Ardealului 1 Cu
vol aduceţi idealismul curat şi aduceri aminte de pe locurile cele mai scumpe tuturor românilor,
din ţ ara mormint ului lui Ştefan cel Mare şi Sfint, de pe locurile de vitejie din Moldova de p e ste
Prut şi din Iaşii cultural şi istoric, In care dorm şi voievozl\scumpl şi scriitori şi lnviiţaţl ai nea
mului ro mânesc" 18 4 • Pretuim Moldov a şi pe moldoveni, pentru care ardelenii nutresc cele ma l
vii simpatii- declara prof.univ. c. Bogdan-Duică, In discursul de recepţie de la Cluj, din 1 9
iulie 1 924. . . Veniţi Intre noi cu acelaşi sentiment de iubire şi daţi di n spirit.Pl d-voastră, care n u
este de prisos a l e i . Repetati vi:r.itele. Adu ceţi chiar elemente moldoveneştf care să se statorni ·
cească alei ; s!.ntem fericiti s ă le primim ; ştim cit sint de sincere ş i tnsetate de ideal. R o g priviţi
univ ersitatea din Cluj ca o continuare a operei l ui Alecsandri, Russo, Creangă, Conta, KogAlni
ceanu şi a intreBI! pleiade de cu get i! tori şi artişti ai Moldovei. Primirea dvs. e urta din puţinele
zile fericite care au fost date poporului ardelean . . . " 1 66 • Aţi venit să contribuiţi la o operă Imensă :
Intregirea sufletească - declara Şt. Meteş, In aceeaşi zi, In numele cetăţenilor oraşului Cluj.
Prin sufletul vostru duios, prin dezintere sarea şi vitejia voastră aţi cucerit un mare loc In inima
tuturor generaţiilor ce vor urma. Peste rănile făcute de politicianism,. turnaţi uDtdeleDlllu 1
i ubirii şi al alini!rll. Avind aceeaşi afinitate sufletească veţi găsi intre noi bucurie şi Incredere
6
ş i pentru fapta voastră mare, nu ştim cum o să vă răsplătim '< 1 6 •
Cu prilejul

primirii ieşeni l or la Cluj au luat parte un mare număr de moţ!, iar la festi·

vitatea de la Teatrul Naţional a vorbit profesorul 1. Ştefănescu ; la Oradea ieşeni! au fost salu·
tati de Gala Ga l action, la Arad de I. Savin, l a Lugoj, de Ion Vidu care, in urma cu trei ani ,
I n Iulie 1 921 avusese prilejul să viziteze Iaşii c u prilejul unul concert coral susţinut !.11 sala T ea •
trul u l NaţlonaP87, a dat un concert ln cinstea oaspeţilor, la Cîmpia Libertăţii a vorbit Ion Lupaş. ·
Iar l a Sibiu, sfinţlndu-se drapelul Ateneului, p e a l cărui steag era deviza : "Unire prin cultură " ,
a vorbit Vasile Goldiş, preşedintele ,.Astrelw 1U, prilej cu care luptătorul ardelean a fost pro·
clamat membru de onoare al Ateneului159• " Senin! purtători de noroc din plaiurile blondei

Moldova, bine aţi venit la noi i - scria ziarul arădean "Tribuna nouă" din 21 iulie 1924. In
flamura ce ne aduceţi este Idealul , In cuvintul ce n e spuneţi este vraja care a rodlt pe seam!l
lumii grădina minune a sufletului românesc ... Ne veţi Intelege, ne veţi cunoaşte . Veţi stringe
cu dra g asprele voastre miini de străjeri " . Şi bucuria noastră a tuturor nu va fi mică, vAzind
Inceputurile noastre triumfătoare . P entru că mină tn mină cu voi, vedem şi noi mai bine. Iubi·
rea l impezeşte ochii şi sporeşte In crederea. Peste zidurile vechilor şi numeroaselor lntocmlri

m isteru 1 sehelelor sufleteşti . . . Să lnvăţăm ln doi drumul stelelor cu noroc. Şi·l vom cunoaşte"

româneşti din Arad, ri!sar schelele construcţiilor de mllne. l\leşterl mai mari, aţi venit să ne spuneţi

182

Idem, nr.

4 484

din

5 mal 1922 ;

nr.

4 584

din

24

iulie,

1922 ;

nr.

4 862

din

16

l7o .

august

1923 ; nr. 4 911 din 14 noiembrie 1923 ; nr. 4 923 din 28 noiembrie 1923 ; nr. 5 184 din 15 Iulie
1924 ; nr. 5 1 77 din 30 august 1924 ; nr. 6 362 din 3 august 1928 ; Arhivele Statului Iaşi, fond

Primăria Municipiului I�i, dosar 12/1925 ; 12/ 1 928, f . 12.
113 O pinia, nr. 5 184 din 1 5 iulle 1924.
164 Idem, nr. 5 1 55 din 9 august 1924.
1 15 ibidem.
111 ib idem.
187 Arhivele Statului Iaşi, fond Prefectura judeţului laşi, dosar 76/1921, f. 69.
188 Opinia, nr. 5 184 din 15 Iulie 1924.
161 I dern, nr. 8 044 dln 13 febPUarie 1934.
17a ldern, nr. 5 1 58 din 13 au gu st 1924.
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din Arad, dr. Lazăr Nlchl, a unei coroane de laurl, din partea oraşului Arad, acesta a spus :
..Porţile oraşului s-au deschis larg ca să vă lmbrll.ţlşeze cu drag fraţi din dulcea BucovinA şi din

Cu prilejul predărU conducAtorului Ateneulul din Iaşi de către directorul palatului culturii

Moldova dintre Carpaţi şi Nistru. Sintem fericiţi să vă arătăm bucuria n oastră aci In Palatul
cultural, Intemeiat acum zece ani de străini, dar prin vlaga ţăranului nostru şi care a ajuns acum
altar de lumină pentru fUI acestui ţăran. Oraşul Arad se simte mindru şi prea onorat şi va oferă
această cunună, ruglndu-vil. ca, duclndu-vă acasă, să transmiteţi tuturor fraţilor moldoveni
frăţia şi Iubirea voastră şi să le spun eţi că a i ci domneşte aceeaşi conştUnţil. româneas că " 1 7 1 •
"Pe timpul refuglului nostru In Moldova, unde ne-au adus vitregiile războiului, moldo
venii au lmpil.rţlt cu noi - refugiaţli din Ardeal, Bucovina şi Banat
frăţeşte ultima fărlml
tură de mil.lalu , ne-au adăpostit pe toţi, dinaintea duşmanului cotropltor
scria la 20 iulie
1924 ziarul timişorean "Banatul Românesc". De el ne leagă o mulţime de obiceiuri, care sint
Identice cu ale noastre, a bănil.ţenilor . După cum moldovenll s-au arătat fraţi buni cu noi In
zile de mizerie şi de restrişte, se cuvine ca şi noi să-I primim cu Inima deschisă şi intr-o lmbră
ţlşare frăţească să căutăm a săvlrşl cea mal frumoasă serbare culturală ce s-a văzut vreodată" 171 •
,.Poporul Ardealului, In sflrşlt liber, se simte onora t şi măgulit de vizita moldovenilor
-

-

-

declara dr. Preda, preşedintele . .Astre!" din Sibiu, In discursul din 27 iulie 1924. Asociaţia
pentru propagarea culturii şi literaturii, mlndră de contribuţia el de acum 64 de ani la pregă
tirea un irii măreţe de azi, e fericită să vă ureze, prin mine, bine aţi venit. Sosiţi din regiunile
lndepărtate ale Moldovei viteze, unde, In timpul războiului, a fost atlta suferinţă, dar şi atlta
glorie, fiecare ceas de restrişte era atunci pentru noi un cer de mindrie şi de speranţă" 1 73•
,.Cu braţele deschise şi cu lnlmlle pline de dragoste frăţească, vă zicem din tot sufletul :
bine aţi venit ! Bine aţi venit pe pAmintul sUnt al Blajului, unde In vremuri de restrişte s-au
aprins cele dintîi focare de cultură naţională din Ardeal. Bine aţi venit In locurile unde s-au
rugat, au muncit, au scris şi au lnvăţat pc alţii, dascilll ca Samuil Clain, Gheorghe Şincai şi
Petru Maior" - declara la 27 iulie 1927 prof. dr. Al. Lupeanu, din Blaj, in cuvintul de bun
sosit. Vă rugăm să vă simţiţi ca la voi- continua el. Blajul nostru modest este al neamului
Intreg. ŞI cind �ţi reveni Iarăşi Ia Iaşi, la Suceava şi la Tighinn să spuneţi tuturor celor ce n-au
putut să fie alei. la frăţeasca noastră lmbrăţlşarc. că Blaj u l ii salută c u . dragoste şi pe ei şi el
vrl'a să fie tot ceea ce a fost totdeauna : cuib de şcoli de simţiri naţionale" 1" .
,.Cel dintii regiment românesc intrat In Braşov , In 1 9 1 6 , a fost un regiment moldovenesc,
al I I-lea. In retragere, mulţi români de alei au urmat trupele In Moldova, unde au cunoscut
minunata ospitalitate şi superioarele calităţi ale moldovenilor. ŞI cel rămaşi In urmă au şti u t
sa păstreze neştirbită demnitatea naţională, dovadă cele 7 condamnări la moarte In Braşov " arăta dr. Ciurea, prefectul judeţului Braşov, la 28 Iulie 1 924 . ..Cu sUmă şi din toată Inima vă
zic, In numele Braşovului, bine aţi venit 1 - rlcclara, In aceeaşi zi, dr. Schnell, primarul oraşului
In banchetul din sala Transilvania. Opera uniticării surleteşti nimeni n u o p utea !ndeolinl mal
bine, In Ardeal decit moldovenii. Men talitatea dvs. , relaţiile cu Ardealul şi rolul ce l-aţi jucat
In 1 917 vi\ desemnează ca atare. Doresc ca sămlnţa aruncată să cadă pe pămlnt bun, căci mal
presus de partide, există dragoste faţă de patria comună" 173 • ,.Mesageri al culturii şi al unirii,
cu aceeaşi dragoste frăţească, cu care m-aţl primit la voi, vă primim azi Intre noi - căci multe
nopţi de veghe am petrecut lmpreună, mult am suterlt şi am plins, dar tot lm preună a m avut
fericirea să privim răsări tul Izbăvirii şi al glorie!"- declara la 28 iulie Maria Balulescu, in nu
mele femeilor române din Braşov178• " . . . Vorbitoare mal mult decit vorbele - scria ,.Gazeta
Transilvaniei" din Braşov, In nr. 81 din 2 9 . V I I . 1 924 - sint momentele Intilnirii noastre care
rcpr<'zlntă Moldova prietenoasă şi adăpo stitorul Inşi al anilor grei de restrişte. Fraţii moldoveni
n e-au primit cu braţele deschise atunci cind nu mal aveam nici că minurl, nici .familii ; ne-au
îmbărbătat In durerea b'I'elelor suferinţe şi ne-au deschis porţile largi ale nădejdii, care nu pierise,
nici atunci, din Inimile noastre" 1 77 •
Patru ani mal tirziu, Intre 12 şi 2G Iulie 1928, Ateneul Tătăraşl, cu concursul financiar
al Primăriei, a organizat o nouă excursie de proporţii asemănătoare celei din 1924, la care au par
ticipat 100 de Ieşeni şi 300 de lnvăţătorl din Basarabia, vlzltlndu-se Valea Mureşulul, oraşul
1 7 1 ldem, nr. 5 158 din 13 august 1928.
17 1 Ibidem.

173 Idem,nr. 5 163 din 19 august 1024.
17' Ibidem.
17' Idem, nr. 5168 din 24 A uag ust 1924.
17' Ibidem.
177 Ibidem.
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Ttrgu �1ure�. Ţara :l>lo�llor, Turda, mormintul lui Mihai VIteazu l , Abrudu l , Alba lulln, Sarml·
zege tu sa , H a ţl' gu l , Caransebeşul, Turnu Se v erin, Craiova, Constanta şi BrAIIa1 78 .
!Su trebuie pierdute din ved('"re nici lnlţlatlv<'le din primii ani de după Unire ale Tea 
trului �aţional şi orchestre! slmfonlce "George Enescu" din localitate de a propaga In provin

ciile u n ite tradilllle culturale ale Iaşllor şi, l mpii<'J t, ale ţărll1'8. In sperlnl, Teatrul Naţional,.
prln lungile lui turn ec din anll 1919- 1 922 făcute nu numai In oraşe. el şi In satele altor ti·
nuturl, unde n dat spectacole l(ratulte, a tras aici brazde adinci pe ogorul culturii româneşt J 1 8• .
După pri m u l ră zboi mondial, oraşul laşi a dev<'nlt iniţiatorul unor acţiuni menite să
clmenteze vechile relaţll de prietenie slahi llte In veacurile trecute şi consolidate In anii războ

iu l ui de lnliTgire a neamului dintre poporul român şi cel francez. In semn de omagiu pentru
activitatea desfăşurată la laşi In anii războiului pe linia pregătirii armatei române, la 2 Iulie

191 9, Comisia

Jnterlmară a Municipiului a aprobat să fie pusă o placă comemoratlvă pe locuinţa

In care a stat şeful misiunii militare franceze In nomAnia, generalul Berthelot , din acest oro şl8 1.
Du pă Unire s-a fo n dat la laşi o societate a elevilor de liceu, Intitulată .,Grădina ehrtlor", ..care
a luat sub Ingrij ire mormintele ofiţerilor şl soldaţllor francezi căzuţi In războiul de Intregire a nea 

mul ui şi in gropaţl la laşi. In cadrul excursiei ce şi-o programaseră studenţii Ieşeni la Grenoble ,
ei şi-au propus să la ţ ărtnă de pe mormin tele a cestor eroi, pentru ca jertfa francezilor morţ i
pe meleagurllc noastre si! fie trează tn amintirea tinere t ului rlin şcolile franceze, aşa cum ea era

in sufletele tuturor leşenilor. S-a eomandal şi turnat In bronz o frumoasă urnă, modelată de
profesoru 1 1. �1at ee sc u şi de profesoara Stol l o w , pe capacul cărui potir era reprezentată �omânla,
ţlnt n d In brale un ranit francez. S-a hotărtt ca urna să fie umplută cu pămint de p e mormintde
ero i l or francezi , care, impreună cu vederi de l a � l !i răşeş ti să fie oferite \ll.li�Ulul Naţional din
Grenoble, Iar la Grenoble să fie organizată o ceremonie prllejuită de transmitl'rea acestl'l pioase
a m i n tiri a v i tejie! rom âno-franceze182• Grupul de studenţi, In număr de 1 30, condus de prof.
N. Şoerban şi lnsoţt t de rectorul lulian Teodorescu şi profesorii Mll ler, Ştefănescu-Galaţi şi alţii,
au părăs it oraşul Iaşi tn ziua de 1 6 Iulie 1920 dcplasl:ldu -se, pentru patru luni la Grenoble, In
cadrul cărora stu denţ i i au 'participat timp de două luni la cursurile de vară de aici I Ba .

O semnificaţie aparte au avut-o In ansamblul prieteniei româno-franceze vizitele efec
t ua t e la laşi de genera lul Berthelot. In octombrie 1 922, cu ocazia primei lui vizite de după războt
in oraşul de ca re ti legau atitea a mintiri, venind să anunţe municlpalitatea că guvernul francez
a hotărlt să decoreze Iaşii cu "Crucea de război", " pen tru că Iaşul a fost In timpul războiului

sufletul lnsuşi al rezistenţei şi inima patriei", generalul declara că pentru el şi pentru vechii lui
soldaţi, pentru Franţa Iaşii <'rau simbolul lnsuşl al României, v a tra unde flacăra românii, cu
tot vintul şi f ur tuna , a con t inuat să ardă şi să !ncăl zească1 84.
După mai puţin de un an de la prima sa vizită, In septembrie 1923 generalul francez a

ţinut să asiste la inaugurarl'a parcului sportiv şi a expoziţiei agricole a Moldovei. Venit la Iaşi,
In compania ministrului de r!'sort , Alecu Constantinescu, Berthelot a tost găzduit, In mod sim
bolic, In locuinla profesorului dr. Bogdan In aeeaşi cameră in care lucrase in timpul războiului
şi care rămăsese neschimbată185. Expoziţia agricolă a Moldovei Intregile s-a deschis la 28 sep .

tembrie, In prezen ţ a lui Berthelot şi a miniştrilor Al . Constantinescu, G. G. Mlrzescu şi 1. Inculeţ.
Preşedintele comitetului expoziţiei, profesorul Petru Pont, In cuvintarea rostită, a ţinut să
a m i n tea se!! de vremurile grele prin care trecuse România şi de ajutorul mărinimos al Franţe 1.
Adreslndu-se l ui Berthelot, el a adus prinosul de recunoştinţă celui ce a contribuit la Izbinda
noastră, dlndu-nt' putinţa să spunem la Mărăşeştl "Pe aici nu se trece". In răspunsul său, gene
ra l u l a declarat că se s i m ţea fericit de a se regăsl ln Iaşi, u nde

petrecuse zile grele şi dureroase,

de glorle185.
La 30 mal 1927, generalul Berthelot a foat din nou oaspetele oraşului. Cu acest prilej
a d!'pus o coroanA la mormintul eroilor de la cimitirul Eternitatea. La Iniţiativa profesorului·
Dan Bădărău, Uniunea ofiţerilor In rezervA a sădit In grădina Teatrului Naţional, In prezenţa
178

l dem, nr. 6 362 din 3 augus t 1928 ; Arhivele Statului laşi, fon d Primăria Munlclplulul

laşi, dosar 127) 1928, f. 12 .
. 1'19 Opinia, nr. 3 682 din
februarie 1922 ; nr. 4 410 din

27 Iulie 1919 ; nr. 3 699
29 Ianuarie 1 922.
27 Iulie 1919 ; nr. 3 699

din

16

august

191 9 ; nr . 4 4 17

1Ro Idem, m. 3 682 din
din 1 6 august 1 9 1 9.
181 Arhivele Statului laşi, fond Primaria Municipiului Iaşi dosar 222/1919.
182 O pinia, nr. 3 955 din 4 februarie 1 920 .

188 Idem, nr. 3 965 din 17 Iulie 1 920.
1e. ldem, nr 4 628 din 2 octombrie 1 922 .
1� Idem, nr. 4 8118 din 2 9 septembrie 11123 ; nr. 4 899 din 30 septembrie 1923.
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ofi t erilor superiori, a reprezentanţilor autorităţilor, al universităţii şi a unei numeroase aslstenţe,
u n stejar In vlrstă de 10 ani, ce răsărlsc In timpul războiului, căruia 1 s-a dat, In mod simbolle,
numele de ,.Stejarul Berthelot". Generalul a aruncat lntlla lopată de ţărlnă la rădăcina copa
cului. ln numele Uniunii ofiţerilor ln rezervă, Dan Bădărău a menţionat că figura generalului
era adinc lntlpărltă In sufletul ofiţerilor, care nu ullaseră că e l fusese alături de ei la Oituz, la

Mllrăştl , şi peste tot locu l . ,.Stejarul acesta, pt' care l-am sădit aici, lnseamnă in chegarea vite
j iei poporului romAn, cu dragostea şi vitejia poporul ui francez. Izbinda n u se datoreşte spunea generalul In replică - modeste! melc persoane , el bravilor soldati şi săteni care au In
fruntat foamea şi toate mizeriile greld boale, ce a fost războiul �1 a u adus zilele senine de azi.
Stejarul acesta să reamlntească copiilor, In viitor, şi de clipele dureroase prin care a trecut ţara
7•
şi de succesul ce a adus Izbinda. Trălasră România Mare 1 " 1 8
ln faţa agltaţillor cu caracter reyizionist de la Inceputul anului 1932, intelectualitatea
ieşeană a lnlllut o apropiere de cea din Polonia, relnnolnd pc un plan mai amplu vechi tradiţii
de prietenie. Din Init iativa unui grup de studenţi, membri ai societăţii "Turismul academic ",
In frunte cu studentul In a g ronomle Popescu- Ialomiţa, s-a holărtt, la

22

mal 1932, a se crea

societatea ,.Amicii Polonieiu. Sropurlle iniţiale erau de a contribui la cimentarea legăturilor
·de prietenle cu poporul polonez şi la o mai bunii cunoaştere reciprocă a celor două ţări. In şedinţa de constituire s-a evidentiat de către decanul facultăţii de l itere, Ilie Bărbulescu, semnifi
caţia şi ne cesitatea soclelllţll. La rindul său, profesorul Ştefan Berechet insista asupra necesi
tăţii de a 1 se da un pronunţat caracter cultural, spre a se menţine vechile tradiţii, in special

cele stabilite prin cronicarii noştri din secolul al X V I I-lea, solicitind chiar un lectorat polon
pe llngă Universitatea din laşl188• Deşi primea un pronuntat caracter cultural, societatea se
născuse de fapt din necesităţi mal complexe . Aşa cum remarca, la 29 mai 1932, prof. univ. N.

Şerban, In articolul Prieten ia romcîno-pc/onă, apropierea Intre cele două popoare avea la bază
.apărarea tratatului de la Versailles, Iar sosirea la Iaşi, la 28 mal 1932, a ambasadorului Poloniei
la Bucureşti, contele Szembcck, ln clipa In care se auzea zăngănit de arme In Manciurla, impunea
mai mu l t ca orjclnd atenţia moldovenllorl89.
Programul de perspectivă al societă�ii prevedea schimburi de profesori Intre Iaşi şi uni
versităţile Poloniei, de studenţi l a studii, crl'area unui consulat polon la laşi, excursii ale clevllor1"'.

Ca u rmare a iniţiativelor societăţii, in prima j u mătate a lunii Iulie 1933 a fost organizată de
·către Casa culturală şi sportivă C.F. R . "A. D. Xl'nopol" o excursie In Polonia, in septembrie
1 933, urmtnd ca 100 de copil de feroviar! polonezi să efectueze in schimb o excursie In nomânla111•

lcl

La sflrşl tu l l unll ianuarie 1934 a avut loc adunarea gl'ncrală a asociaţiei "Amicii Polon
"
prezldată de preşedintele socletllţll, prof. univ. 1 . Alanasiu. Realeglndu-se un nou comitet,

compus din 1. Atanaslu, ca preşedin te, conf. univ. 1. Hudlţă şi Şt. Berechet, v icepreşedinţi şi
profesorii M. David, Ilie 1\linea şi N. Şerban ea membri, iar ambasadorul Poloniei la Bucureşti,
M. Arciszewchl, a fost ales membru de onoare. S-a hotărlt cu acel prilej ea societatea să des
chidă filiale la Făltlcenl, Cernăuţi, Chişinău şi Galaţi, să orţ.lanizeze u n ciclu de conferinţe la

Iaşi şl ln oraşele din Moldova despre Polonia, să efectueze schimburi reciproce de studenţi pentru
practica de vară şi o excursie In Polonia, să tipărească broşuri despre ţara prietenă şi să organizeze
·cursuri de limbă po1Gnă 18 2 • C a rezultat a l intensificării legăturilor dintre cele două ţări, la 1 8
membrii ,.Amicii Poloniei" şi al societăţii studenţPştl ,.Mihai Eminescu '" ; a_poi , au vizitat, ln
·decursul a douA zile, ora�u l , universitatea şi şcoala normală "Vasile Lupu " ua . In octombrie
1 934, medicul şef al Iaşllor, dr. N. Cădere, a vizitat Varşovla18 1, iar la 16 noiembrie 1934, prof.
D. Bădărău a Iniţiat seria unor conferinţe In Polonia, prima din e l e fiind prezentatA la Varşovia,
februarie

1934

a u sosit l a laşi

2 0 d e studenţi

din Lemberg. Grupul a fost primit la gară de către

la Invitaţia Sorietllţil de filozofie poloneză şi a facultăţii de litere din capitala Poloniei ; la

27

noiembrie el a ţinut o lecţe publică In sala de onoare a Universltllţii, I n faţa a numeroase per
sonalităţi polonrze, la care a asistat şi vlcemlnistrul instrucţiunii publice. La 28 noiembrie,
Dan Bădiirău a fost primit In mod solemn de Societatea de ştiinţe şi litere, cu care ocazie, pre187 ldem,

nr.

ldem,

nr.

188

18 8

Idem,

nr.

u o Idem,

nr.

Ul

Idem,

nr.

Idcm,

nr.

181 Idem, nr.
183

19l ldem, nr.

6 005
7 518
7 523
7 677
7 869
8 037
8 050
B 238

din
din
din
din
din
din
din
din

1 Iunie t92i.
24 mai 1932.
29 mai t9:12.
26 noiembrie 1932.
19 iulie 1933.
4 februarie 1934.
20 februarie 1934.
4 octombrie 1934.
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şedlnte le soeletiJ.ţl!, Serp lanskl, l-a Inminat medalia comemorativA Marie Curie, cu misiunea
expresii să o p redea unlversltil.ţll din Iaşi, ca un omagiu din partea socletilţll. Pe de altă parte,
la Invitaţia prof. N. Da�covlcl, In cadrul inaugurărll conferinţelor academice ale Universităţii,
decanul facultllţll de drept din Lwow, Ludwig Erllcb a ţinut o conferinţA despre Constituţia

pol onezA şi o alta despre Ren aşterea dreptulu i in ternaţional public, In care a Insistat asupra re
]aţtllor de amiciţie rom�no-polonet's.
La 3 august 1 936 au sosit la Iaşi 100 de cercetaş! polonezi, elevi, studenţi şi profesorii

lor, care, In drum spre serbările cereetaşilor de la Braşov, au vizitat citeva dintre oraşele mari
ale ţării. Cu ac�st prilej, prof. Gh. Obreja a publ icat două articole tn ziarul .. Opinia� In care evi
denţia semnificaţia vizitei şl a prieteniei româno-polone 1•8• Oaspeţilor Il s-a făcut o primire
prietenească, fiind lnllmplnaţl la gari cu fanfara militară. Au vizitat prlnclpolcle monumente
ale oraşului, Iar la sflrşit , Cl!l 230 de cercetaş! polonezi au prezentat o serbare In parcul sport Jv117 •
La 14 noiembrie 1938, In cadrul şedinţei plenare a societăţii "Amicii Poloniei�� secretarul
el, prof. Gh . O breja, a vorbit despre semnlflcaţia zilei de 1 1 noiembrie, In care se lmplineau
20 de ani de La declararea Indepen denţei Poloniei. S·a expediat o telegramă contelul Raczynskl,

ambasadorul Poloniei la Bucureşti. Totodată, s-a botărlt a se realiza o mal efectlvil apropiere
Intre "Amicii Poloniei" şi Liga polono-ro mână� din Varşovia �� de a se pune o placA comemo
ratlvă pe fosta loeuinţa'i a lui Stanlslaw LeszczynskPIII .
Creşterea pe plan extern a tendintelor revanşarde şi revizioniste ale Ger:mnnlcl .bltlerlste
şi aliaţilor ei punea tn faţa maselor celor mai largi problema organizării unei riposte comune.
O asemenea ripostă organizată putea fl realizată numai I n condlţtlle ralieriW11tr-un front comun
a tuturor categoriilor sociale şi a forţelor politice interesate In propăşirea democratică a ţărU,
ap llrarea int egrităţii teritoriale, a in dependenţei şi suveranltăţli el naţionale. Succesele reali
zate pe Linia untrll forţelor antlfasclste dovedeau j usteţea tacticii Partidului Comunist RomAn
care a promovat cu consecvenţă ideea creării unui front larg de luptă antilascistă.
Dacă totuşi Inchegarea organizatorică a unui front naţional de luptă Impotriva fascis

mului a fost realizatA mult mai ttrziu, In condiţiile in care cele mal reacţionare fortt> rlln Interior
au reuşit cu sprij in din afară să Instaureze, In septembrie 1 940, dictatura legionară, In condlţllle
In care ţara fusese deja aruncată intr-un război urit de Intregul popor; aceasta se 'datoreşte
contradicţiilor existente Intre partidele burgheze, inconsecvenţele lor politice, cit şl a fricii lor
de ridicarea maselor, de comunism.
Ideea neceslt!lţli organizării unei riposte comune Impotriva fascismului apare la Inşi,

ca şi ln

alte părţi ale ţării, exprimată tn moduri diferite. D e la apeluri adresate Intelectualilor
d e a Ieşi ,.din Izolare ", s-a ajuns pină la constituirea unui front antifascist. Astfel, P. P. Stănescu
lşl adresa cbemo rea In cuvintele : "Faţă de ineonştienţa şi porniril e antisocial e , fascismul bltlerism, cuzism, eodrenism şi aşa mai departe - care se organizează pentru intoarcerea lu

mii la starea de sălbăticie, prin răptrea tuturor l ibertăţilor şi drepturilor Individului, cel ce vor
va viaţa lor să rămlnă omenească au datoria llă lasă din izolare In care trăiesc" ("Dlctatura" ).1 88
turul

ln numewase publicaţii ale v remii (.,Ecoul", .,Manifest", presa Ilegală a P.C. R.) con
frontului popular de luptă antifascistă apărea deosebit de clar, precizlndu-se forţele l u i

componente şi obiectivele largi care le unea p e o platformă comună. In .,Apelul", publicat In
ziarul "Ecoul� se arăta : "Lupta Impotriva fascismului şi a războiului necesită, din ce In ce ma l
mult, o concentrare a forţelor, o IntArire a obiectivelor. Fascismul şi războiu l ameninţă prea
puternic ca să mal poată fi vorba de aminAri, pertraeta'iri şl tilrăgănărl . . . Pretutindeni, forţele
proletare trebuie să fie avangarda, conducătorul luptelor antifasciste" zoo , Obiectivele care stă

teau la baza platformei de 1 uptă Impotriva fascismului (lupta contra cenzurii şi a stării de asediu ;
l upta contra concedierilor de fun cţionari publici şi particulari, lupta contra reducerii salarlllor)
se adre sau unor pături foarte largi, unite prin adversitatea lor faţă de fascism. "Chemarea noastrA.
se adresează nu numai muncitorilor Industriali şi manual! care se află in situaţia arătatA mal
sus, ci şi tinerilor care se pregătesc pentru viaţa grea de mal tirziu. Ea se adresează, de asemenea,

femeilor muncitoare, pe care suferinţa generală l e l ov eşte şi Indirect, ca mame, ori fiice de mun
citori necăjiţi, dar şi direct, atunci cind sint silite să-şi clştige singure existenţa" se arăta In
Apelul pentru crearea frontului popular antlfasclst la Iaşi, publicat In ziarul "Ecoul ". Semnlfl-

8 291 din 5 deeembrlt' 1934 ; nr. 8 295 din 9 decembrie 1934.
8 792 din ' 30 ·iulie 1936 ; nr. 8 796 din 4 nugu1t 1936.
l l7 Idem, nr. 8 796 din 4 august 1936 ; nr. 8 797 din 5 august 1936.
188 ldem, nr. 9 491 din 16 noiembrie 1938.
ue Gindul vremll, nr. 4, 1936, pag. 9.
aoo Ecoul, nr. 13 din 28 octombrie 1934.
1115 Jdem, nr.
ldem, nr.

ue
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�atlv este faptul el in j urul acestui ziar s-a constituit nucleul Comitetului antlfasclst din Iaşt1•1 •
In alte n umeroase articole se sublinia caracterul larg al frontului antlfasclst. "Fascismul - arăta
Gh. Ivaşcu - opunlndu-se deci Intereselor aproape unanime ale majorităţii populaţiei, frontul
antlfascist trebuie să grupeze In lupta sa toate aceste categorll Interesate direct In contra do
minaţiei fasciste• (" Intre fascism şi antlfasclsm ")IOD .
La 25 februarie 1934, In casele profesorului Iorgu Iordan, s-a format Comitetul Anti

fasclst Ieşean şi organizaţia nAmlcll U . R. S . S . ".
Intensificarea luptei pentru făurlrea unul front an tlfasclst a fost favorizată şi de succe
·aele obţinute pe plan Internaţional de mişcarea antifascistă. Realizările frontului popular din

Franţa şi Spania au fost p e larg popularlzate In presa leşeană. Articolele lui P. Constantinescu
laşi, Vasile Maclu, Mihai Uţă, Al. Claudlan şi alţU aveau un scop bine definit : Incadrarea mlş

�Arll antifasclste din RomAnia In lupta antifascistA dusă pe plan european.
Parte componentă a atitudinii antlfasclste a constituit-o lupta forţelor democratice

Impotriva pericolului războiului. Presa leşeană s-a situat pe pozitiile lnalntate ale demascării
�racterulul agresiv, expanslonlst a l fasCismului, militind consecvent pentru unirea efortu
;rllor In vederea salvării omenirii de la Izbucnirea unul nou măcel mondial . •.0 singuri forţă
poate fi opusA războiului. Forţa acelora care vor fl trimişi să moară tn tranşee, a acelora care
poartă p e spinarea lor povara lnarmărllor, a acelora care tot vor fi sortiţi foametei şi mizeriei
indiferent dacii. vor fi sortiţi foametei şi mizeriei, Indiferent dacA vor li invlngătorl sau tnvinşi " Ioa
Ieria G. Ivaşcu.
Dictatura de la 6 sep tembrie 1 940 a Insemnat Instaurarea In România a unei forme de
guvernAmint teroriste, antlpopulare a cercurilor cele mal reacţionare fasciste şi profasclste,

legate de Gennania hitleristă. Ea s-a caracterizat prin lichidarea oricăror drepturi ş i libertăţi
democratice, prin rAspindirea ideologiei fasciste, subordonarea ţării Intereselor Reichului german

,1 lmpin gerea ci ln războ iul hitlerist, antisoviet ic. Au fost suprimate toate ziarele democratice
.permiţlndu-se apariţia numai a ziarelor şi revistelor puse In slujba regimului. Publicişti anti
faaclştl cunoscuţi pentru atitudinea lor fermă, combatlvă nu au mal putut să-şi desfăşoare pe

�lea scrisului activ itatea lor patriotică.
Cu toate el teroarea regimului era lndreptată Impotriva oricărei lnccrcări de a scrie
adevărul, de a chema masele la luptă Impotriva războiului nedrept, uneori erau trecute In mod
curajos aspectele fascismului lnrobitor, expanslonist. Astfel in ziarul "Prutul" a apărut o suită
de articole care tratau invazia trupelor germane In diferite ţări ale Europei. In septembrie 1940
M inisterul de Interne, Intr-un ordin trimis Prefecturii judetului laşi, cerea supravegherea z ia
rului ,,Avintul" (suspendat In acelaşi an) deoarece erau prezente" anumite lnflltraţiuni . .. cu
nuanţă de stinga In personalul redacţlonal" 204 • Printre cei care trf'bulau să tie supraveghea ţi

erau şi Eusebiu Camilar şi Magda lsanos.
Comparativ cu perioada precedentă, presa legală nu ne mal oferă materiale care să con
firme participarea masivă pe calca scrisului a publlclştilor Ieşeni In lupta Impotriva dictaturii
din motivele mai sus menţiona te. Trebuie avut In vedere că mulţi valoroşi publicişti ieşeni au
părăsit acest oraş, lndreptlndu-se, In special, spre Capitală, sau fiind concentrat! şi trimişi p e

l: ront . C u toate nccst!'a, chiar In ziarele oficiale s e observă u n e l e torme d e protest , situaţia d e
p e tront era prezentată s u b l:ormă de ştiri ; lipsesc articolele de amploare, articolele care s ă jus
tifice teoretic fascism u l ; citeodată, prin fotogratii sau ştiri ingenios reproduse In ziare era re
l lefată atmosfera dezolantă a războiului nedrept .
Intelectualitatea ieşean i'i , participantă activă l a lupta Impotriva pericolului fascist, de
pe meleagurile dragi ale bAtrinului oraş, sau din alte păr�i, unde a dus-o vitregia momen tului,
a continuat să-ş i exprime aversium·a protundă faţă de fascism şi dictatură. M. Sadoveanu care,
In anul 1939 vorbea despre asimilarea totală cu lntelectealitatea leşeană , de care - spunea
el - "m-am simţit şi mă simt indisolubil legat. Oriunde m-ar purta valurile yJeţii, dumnea

voastră ştiţi că mă Intorc aici aşa cum albina, după ce explorea1.ă cimpla şi cerul , se Intoarce
la rolul său, fără de care nu poate trăi" 20 5 a tipărit In mod semnificativ volumul al treilea din

10 1 Arhiva Sectorului din Iaşi al I.S. I . S.P. (Documentul "Comitetului Antifascist, secţia
laşi - scurt Istoric" de acad. lorgu Iordan şi Tr. Gheorghlu. ln literatură se indică data de
Iulie 1933 (P. Constantinescu - laşi. Organizatiile locale de masd conduse de l . C. R. in anii 1 932-

1 938, Editura Academiei R . S. R. , Bucureşti, 1952).
ao1 Ecoul, nr. 4 din 22 Iulie 1934.
aoa Iaşul, nr. 4 12 din 5 august 1939.
104 Arhivele

Statului Iaşi, fond Prefectura j u deţului

••5 lnsemnări ieşen e , nr. 5 din 1 mai 1939.

laşi dosar 457/1940, f. 229- 230.
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romanul .. Fratii Jderi "
nat istoriei d � blitAlll şi

30

jert fe a poporului, o chemare a contemporan ilor l a lupta pentru Indepen
-

a d mlrabilii epopee a luptei poporului pentru libertate, un Imn lnchl·

de n t� şi suveranitatea patriei.
Expre sia at i t udinii pot ri v n ic e

a intelcct ualilăţli faţA de dictatura antoncsclană a cons

st itu il -o lnmlnarra, In aprllit' 1 9-14, generalului 1. Antonescu a apelului penlnt salvarea ţării.
Grăitor este raptul că din ct•i 65 de semnatari, 23 erau Ieşeni. "In actualele lmprrjurărl - arătau

I n telect ual i i - l !i ccrca noastra ar Insemna o crimă . . . Activitatea şi trecutu l nostru sint mnr
tore că fi ('!' St dem ers nu porne�te d i n laşitate sau in terese personale " zoa .

Corol arul luptei antlfasclstc a poporului român 1-a consitult victoria lnsnrecUei naţionale
din august 1 9-H şi parti ciparea cu arma in mină l a Infringerea Gennaniel hltlcrlste. După ani
d e l uptă popo rul român, condus de partidul comunist, şi-a v :i zut visurile şi Ideal urile lmpllnlte,.

România a ren ăscut ca tară liberă, independentă ş i suverană, Iar poporul , marele făurltor a l
Istoriei, a devenit stăpln ul propriul u i său desti n .
.. ,
Organizaţia co m u n istă din laşi a preluat bogatele tradi!ll a l e vechii mişcări socfaiţste ,
le-a d a t noi dimensiuni, s-a m an i fe sta t ca u n apărător consecvent a 1 intereselor fundamentale
ale maselor . ca un conducător şi organizator Incercat a l luptelor pentru progres şi civilizaţie.
Nu ne propunem să facem istoricul organizaţiei comuniste leşene. Am dori insă să jalo
năm citeva coordonate fundamentale ale activităţii comuniştilor din această parte a ţărU,
pentru a s u b l in ia prOcesul creşterii şi maturizării lor, procesul cuccririi de către organizaţia de
partid a ro l ului de conducător tn anii grei ai ilegalităţii, cont ribuţia adusă de oamenii muncii

l a lnfăptuirea mărctu l u i August 1 94 4 . D evotaţi cauzei poporului pe care il slujeau, increz!itori
In victoria finală a clasei muncitoare, comuniştii din laşi, ca şi cei din tdtieaga ţarii, s-au aflat
In pri m ele rinduri ale marilor bătălii Impotriva fascismului, pentru apărarea drepturilor demo
cratice, a indepen denţei şi suveranităţii patriei.
Organizaţia co munist ă din Iaşi a fost In permanenţă un reazim de nădejde al partidul u i .
N u a e x i stat actiune iniţi ată de P.C.R. la care comuniştii din această parte a ţării s ă n u par
ticipe activ, in făp tuln d n eabătut linia strategicA şi tactică elaborată de partid. Pe fondul unor
actiuni comune In tregii ţări se remarca spiritul de iniţiativă şi ingeniozitatea comuniştilor

ieşeni in găs irea Ct'lor mal eficace metode ş i mij loa ce de l uptă . Nu au fo$t rare cazurHe cind or
ganizaţia de partid din laşi a dat tonul p e n tru Intreaga orchestr!i a comuniştilor români. Şi acest
fapt era lnlrulotu l justiJicat, căci mişcarea revol uţionară şi democraticll din acest oraş, dezvol
tln d u - se In cadrul general al mişcării revoluţionare şi democratice din intreaga ţară, işi avea
şi a numit e caracteristici proprii, genera l e de cond i ţiile concrete ale Iaşului.

Cu totul in dreptăţi t se subliniază că I n acest oraş existau bogate şi viguroase tradlţl
de luptă democraticll, progresisti ; şi, tot p e bună dreptate, se scoate In evidentă că oraşul cl.
tadelă a ştiinţei şi c u l turii n aţionale era rl'fractar oricăror curente obscuran tiste, mistice. ira 
ţional e , de e senţă fascistă. Dar trebuie avut in vedere faptul, după părerea noastră, esenţia l ,
c ă I n Iaşi exista o puternică orga n i za ţ i e comunistă, că oraşul laşi era sediul Comitetului R e 
gional Moldova al P.C . R . , c ă a i c i ş i -a u desfăşurat activitatea militanţi d e seamă a i J.. a rtldulul

ca G h . Tllnase, Ilie Pintilie, Lucreţ iu Pătrăşcanu. Lozincile, chemărilc partidului şi-au găsit
un larg ecou In inimile şi conşt iinta maselor largi, care vedeau In comunişti apărătorii cei mai
dlrzi al intereselor naţionale. l\l u lţi dintre intelectuali sau reprezentanţi ai altor categorii so
ciale au venit In rin durile partidul u i sau au păşit alături de partid, a u dat o strălucire naţională
luptei a n tifasciste duse pc aceste meleaguri.

tn totalitate şi celelalte categorii de asupriţi şi exploataţi. Nu a u fost puţine cazurile cind pe
ln oraş u l Iaşi acţionau detaşamentele lnaintatc ale proletariatului, căruia 1 se alăturau

străzile oraşului, sau In diferite grev e se revărsau Intr-un şuvoi uriaş, pătrunşi d e Inaltul spirit
al solldarit:lţil şi hotărlril de a bara drumul fascismului mii şi mii de ceferişti, textillşti, brutar!,.
l u cr!itoril uzinei electrice şi de tramvaie, funcţionari, ţărani, mici comercianţi, studenţi, elevi,
proresori şi alte categorii sociale. Organizaţia comunistă a ştiut să elaboreze asemenea lozinci
d e luptă care au mobilizat şi antrenat păturile cele mai largi, categoriile sociale cele mal diverse
rn lupta comună i mpotriva pericolului fasci s t . In fruntea acţiunilor .au păşit Intotdeauna cu
termit at e şi combativitate revolu ţionară comuniştii Ieşeni .
Istoria din perioada in terbelică a organizaţiei d e partid ieşene, constituie o mărturie
vie a l uptei eroi ce desrăşurată de comunişti, In condlţtile grele generate de existenţa fostulu i

regim burghez. In bezna acelor ani de restrişte, cind deasupra patriei greu tncercate se n ăpusteau
zoe Textul memoriu lui a
fost publicat pentru prima oară in numărul legal al ziarulu 1
Honoânia liberă apărut In dimineaţa zilei de 23 August 1 944.
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forţele retrograde, sinistre, lntunecate ale fascismului l uptărorii comunişti ieşeni, In deplină
co ncordanţă cu voinţa intregului popor, au spus un NU hotArit fascismului.
Spre cinstirea lor mişcarea revoluţionară, Partidul Comunist Român, ln că in momentele
In care pentru prima oară fascismul se strecura In viaţa politică a ţării prin acţiuni şi mijloace
nu totdeauna dintr-odată sesizabile, au Intuit primejdia reprezentată de acesta, caracterul său
reacţionar, chemind masele sA-I riposteze cu vehemenţă. Cu toate greutăţile generate de munca
ilegală, Organizaţia de partid din laşi a desfăşurat o Intensă activitate pentru eoallzarea tutu
ror forţelor antlfasclste, Intr-un larg front de acţiun e . La baza cuprinzătorului front popular
antlfascist trebuia să stea unitatea de acţiune a clasei muncitoare. Urmarea consecvenţei co
muniştilor ieşeni a fost posibilă a cţiunea comună a muncitorilor comunişti, social-democraţi,
socialişti sau fără de partid şi obţinerea unor rezultate de rezonanţă naţională. Căci frontul
unic al muncitorilor realizat pe plan local a hnpulslonat activ itatea celorlalte forţe antifasciste
şi victoria c supra forţelor negre ale fascismului. Un exemplu, luat dintre nenumăratele existente,
ni-l oferă alegerile comunale şi j u deţene din aprilie 1937, cind, la laşi, In urma_ tacticii preco
nizate de comunişti, a fost realizată coaliţia forţelor anlifasclste207 • Forţele democratice, unite,
aşa cum s-a a rătat de chemările realiste ale comuniştilor, au obţinut o răsunătoare victorie :
4 417 voturi, adică , cu 2 857 mal multe decit grupările de extremă dreaptă, care-I aveau pe listă
pe lnsuşi A. C. Cuza ŞI In acest caz ieşenll ou spus un NU hotârlt fascismului. Pe bună dreptate,
ziarul "Adevărul" consemna : "La Iaşi, grupările de extremă dreaptă care, prin procedee impru
mutate din alte ţări, au crezut că vor Impresiona prin manifestări zgomotoase şi anarhice, sint
respinse de corpul electoral208 •
Fascismul, care ameninţa lnsăşi fiinta naţională, a fost demascat In numeroase docu 
mente elaborate de Organizatia comunistă leşeană. Astfel, la Conferinţa Regionalei P . C . R .
Moldova d i n a n u l 1 938 se arăta : "Fascismul InseamnA trădarea neamului prin aruncarea ţării
In ghearele Germaniei şi Ungariei revizioniste. Fascismul InseamnA război. Luptaţi contra fas
cismului" 201 • Animaţi de un profund patriotism, comuniştii adresau chemarea : .. Ridicaţi-vă
cu toţii pentru a asigura ţării voastre apărarea cont�;:a agresiunii hltlerlste", exprimind, tot
odată, In cuvlntete "comuniştii români vor fi in primele rinduri pentru apărarea Homânlel"
dragostea lor nel ărmurltă pentru glia strămoşească.
Idealurile de progres şi l ibertate au constituit fundamentul activităţii comuniştilor, el
reuşind să desfăşoare o amplă şi rodnică activitate de Influentare şi atragere a intrlectualităţll.
Din amf iteatre şi laboratoare, de la catedră se făceau auzite In permanenţă glasurile Intelectua
lilor Ieşeni, apărători al valorilor culturii naţionale , acuzatori ai curentelor şi practicilor fasciste,
străine sp iritului poporului român.
Organizaţia comunistă din oraşul Iaşi şi-a orientat activitatea spre atragerea şi canali
zarea protestelor intelectualllăţii ieşene In nemljlocitll legătură cu lupta şi idealurile c l a sei
muncitoare. Este o mindrie patriotică de a sublinia adevărul Istoric c ă intelectualitatea leşeană
şi-a găsit sensul activităţii sale progresiste păşind alături de clasa mun citoare . Organi zatia
comunistă leşeană lşl avea nuclee atit In Intreprinderi şi In cartiere, cit şi in facultăţi, spitale,
şcol i. Intelectuali de prestigiu, recunoscuti oameni de ştiinţă eran membri ai organizaţiei co
muniste sau simpatiza nţi al acesteia. Partidul a apreciat rezultatele organizatiei comuniste
leşene, Iar experienţa acumulată a fost extinsă şi In alte organizaţii ale partidului.
Munca organizaţiei de partid a fost IndreptatA In diverse domenii. O trăsătură definitorie
constă In faptul că organizaţia de partid a fost prezentă şi a Influenţat sau a determinat c u rs u l
vieţii politice d i n oraş. Comuniştii au ţinut sus steagul luptei pentru l ibertate şi dreptate socială .
Nici gloanţele, nici teroarea forţelor dezlănţuite ale fascismului, Inchisorile sau lagărele n-au
Infrint dirzenia şi voinţa lor de luptă.
Este meritul nepieritor al Partidului Comunist Român, stt•garul neinfricat al intereselor
vitale ale poporului român, că In anii grei al dictaturii antoncscicne s-a ridicat de la Inceput
cu hotărlre Impotriva agresiunii Germaniei fasciste şi a războiului I mpotriva Uniunii Sovietice
a dat glas frămlntărllor şi asplraţiilor uriaşei majorităţi a populaţiei ţării, a organizat rezistenţa
antifascistă şi lupta maselor pentru răsturnarea regimului de dictatură, ieşirea din războiul
purtat alături de Germania �1 alăturarea României la coaliţia antihltleristă. De la Inceput, prin
esenţa antifascistă şi antihitlerlstă a poziţiei sale, P.C. R . a reprezentat acea forţă InaintatA a
societăţii româneşti care deschidea naţiunii alternativa viitorului progresist, promova adevă
ratele interese naţionale ale poporului.

zo? Arhiva C.C. al P.C. R., fond 8, dosar 217, f. 72.
208 A devărul din 27 şi 30 aprilie 1937.
zoe

Arhiva C.C. al P.C. R . , fond 8, dosar 32, f.
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După in staurarea dictaturii antonesclene, plnă la 23 August, organ izaţia de partid din
Iaşi s-a situat In fruntea luptei antihltlerisle a maselor pentru libertatea şi independenţa de stat
a RomAniei, a organi zat şi condus pe baza liniei generale elaborate de C.C. al P.C. R. mişcarea
de rezistenţă din aceasl.i parte a tăril. Printr-o intensă muncă politică, organizaţia a reuşit sll
mobilizeze masele la acţiuni de amploare şi răsunet. Prin munca politică desfăşurată la atelie
rele şi depou) C.F. R . In rindul l ucrătorilor din In dustria textllă, In rindul lucrătorilor din ln
du!trla alimentar!!, a luerătorllor tipografi prin comuniştii din aceste sectore, cit şi prin munca
desfăşurată In spitale şl In rindul studenţilor de la Universitate, organizaţia locală de partid
a reuşi t tncă din toamna anului 1 940 să mobilizeze masele Impotriva Gărzll de Cler, a dictaturii
Jegionare2 1o.

Prin organul ilegal de presil. � Moldova Roşie", prin manifeste, broşuri, fluturaşl, Inscripţii
pe ziduril e caselor, prin demonstraţii de masă făţişe, populaţia oraşului Iaşi şi-a manifestat
opoziţia Impotriva dictaturll, a acţionat Impotriva războiului hitlerist, cerind orgl1tizarea luptei
,
pentru eliberarea ţării de sub jugul fascist. Organele represive erau lnspălmtntate de amploa

rea luptei an tlbitlerlste din oraşul laşi , . Intr-un raport al Inspectoratului regional de poliţie
din Iaşi se sublinia fapt ul că "din urmărirea zilnică a acţlunll clandestine comuniste se constată
ei Intr-adevăr instaurarea actual ului regim In RomAnia, precum şi prezenţa trupelor germane In

ţară au determinat o recrudescenţă In activitatea membrilor organizaţiei comuniste, ctt şi prin
difuzarea de manifeste şi etichete eu diferite lozinci comuniste, prin care masele muncitoreşti
sint tndemnate să pomească la acţiuni turbulente " s n .
Comuniştii ieşeni şi-au dovedit profundul lor patriotism, chemind masele la lupta pentru
salvarea patriei, tngenuneheată de robia hitleristă. Intr-un manifest sern\'llticatlv Intitulat "Ro
mâni" se spunea : •. Ceasul răzbunărll a sosit. Veniţi cu mic cu mare să vă lnrolaţl ln admirabila
armată a eliberării. La luptă 1 Acolo unde numărul vostru Intrece numărul armelor, rupeţi
cu dinţii, sfişlaţl eu un ghii le " au.

Pe baza liniei tactice elaborate de C.C. al P.C.R., organizaţia comunistă din Iaşi şi-a
lmpulsionat activitatea In direcţia intensificării contactelor cu reprezentanţii al tor grupări
nefasciste din localitate, cu orientare antihitleristă. Pentru a Impiedica activitatea e o munlştllor
organele Siguranţei au trecut la areslări su ccesive tn perioada anilOI' 1,9 40 - 1 944213• Cu toate
că organele represive au urmărit prin aceste arestări decapitarea organizaţiei comuniste, ele
n-au reuşit să-şi atingă ţinta . De fiecare dată, după fiecare arestare, noi cadre de partid completau
locurile celor arestaţi.
tn anii de teroare fascistă, organizaţia comunistă ieşeană a condus mişcarea de rezistenţă
a mas<'lor . Iată citeva exemple care ni se par edilicatoarc , dar care nu pot epuiza multitu dinea
formelor şi metodelor folosite de comunişti in lupta lor de salvare a ţării ; In perioada octombrie
1 94 1 - noiembrie 1 942 la fabricile textile din laşi au avut loc 18 conflicte colective de muncă
cu participarea t u turor muncitorilor ; comuniştii din celula de partid de la atelierele C.F .R . Ni
colina au Intreprins nu meroase acţiuni de sabotaj Impotriva maşinii de război fasciste. O notă
a siguranţei referitoare la a cţiunile organizate de muncitorii ceferlşti specifica : "Elementele
comuniste se străduiesc să provoace a cte prin care să parallzeze transporturile mil itare pe cale
ferată". ln acelaşi timp comuniştii din Iaşi care se aflau mobilizaţi la unităţile militare au des

făşurat o intensă muncă politică. Stringerea de armament şi munitii In vederea luptei armate
pentru izgonirea hitlerlştllor a constituit una din preocupările principale ale comuniştilor ieşeni.
Armamentul strins a fost depozitat In diferite case conspirative ale partidului. Pe baza Instruc
ţiunilor date de partid, la Iaşi s-a reuşit să se creeze Comandamentul Forma ţiunilor de luptă
patriotice, a cărui misiune era de a spori numărul armelor tn depozitul de armament şi, In ace
laşi timp, de a crea grupe ale formaţiunilor de luptă In vederea acţiunilor armate pentru dobo
rirea dictaluril milltaro-fasciste. A fost prevăzută instruirea militară a grupelor patriotice. Pa
ralel cu aceste misiuni au fost intensificate acţiunile de sabota j. A fost constituită o grupă de

patrioţi formată In majoritate de u:r.C.-işti care au efectuat nu meroase acţiuni. ln unul din
laboratoarele facultăţii de medicină a fost preparat materialu l exploziv necesar formaţiunilor
de 1 uptă patriotlce21& .
Munca politică şl organizatorică pe care au desfăşurat-o comu niştii de pe aceste meleagu ri
a creat condiţii favorabile şi a influenţat direct lupta maselor Impot riva dictaturii şi a ocupan
ţilor hitleriştl.
no V
ezi A. Kareţchi, M . Covaci, Zile insingeralc la Iaşi, Editura Politică,
211 Arhivele Statului laşi, fond Prefectura j udeţului Iaşi dosar 2 15, f. 57.
l lB Idem, dosar 114, f. 7.
ata Vezi Iaşul in lupta reoolutionară şi democratică, Editura Junimea, 1979.

11' Ibidem.
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Măsurile de ordin politic şi organizatoric In vederea luptei armate conform planului
general al P.C. R . nu au mal fost aplicate la laşi, Intrucit In noaptea de 19/20 august a Inceput
ofensiva Armatei Roşii pe frontul Iaşi- Chişinău. Insurecţia din august 1 944, ca şi evrnlmen
tele ce i-au urmat au găsit comuniştii Ieşeni pregătiţi de acţiune, gata să-şi aducă contribuţia
la soluţionarea marilor probleme ce stăteau In faţa ţării şi a poporului român.
Deceniul al patrulea este plin de pagini glorioase de luptă antifascistă, aspecte multiple,
extrem de variate şi plinA de lnvăţăminte, In care un rol important l-a avut participarea cate
gorlllor sociale la nobila luptă pentru păstrarea fiinţei naţionale, pentru libertatea patriei. Por
nind de la analiza amplelor acţluni populare, iniţiate şi conduse de comunişti, putem să explicăm
succesele repurtate de poporul român, sub conducerea lncerată a partidului comuniştilor, In
perioada grea a luptei Impotriva dictaturii antonesclene şi a războiului hitlerist, pentru scoaterea
ţării din acest război şi Intoarcerea armelor Impotriva Germaniei hltleriste . Izvoarele victoriei
Insurecţie! din August 1944 trebuiesc căutate In poziţia InaintatA a mişcării demo cratice,
antlfasclste, In a ctivitatea susţinutA desfăşurată de P.C.R. In anii grei al !legalităţii pentru
stringerea legăturilor sale cu masele In vederea mobillzărll acestora la 1 upta eroică pentru apă
rarea drepturilor şi libertăţilor democratice, Impotriva fascismului, pentru apărarea integrl
tiţtl teritoriale a ţării, a Independenţei şi suveranităţli sale naţionale. In acei ani grei ai l uptei
antifasciste oameni de diferite profeslunl şi convingeri pol itice au Infruntat cu demnitate şi au
Invins eroic primejdiile reprezentate de fascism şi au contribu i t - prin cuvintul, scrisul şi fapta
lor - la pregăti rea acelui memorabil August 1 94 4 .

IASSY DANS LA LUTTE POUR L A CONSOLIDATION E T LA
D EFEN,SE DE L 'UN ITE, DE L ' IND E PENDANCE ET DE LA
SOUV E RAN ITE DANS LA PER IODE DE L 'ENTRE- DEUX- GUERRES
R t! s u m t!
Consldt!rant que la viile de Iassy avalt eu un partlculier rllle au cours de toute l 'hlstolre
des Roumalns, t!tant a juste titre consideree La viile des grandes unions, les auteurs ont voulu,
recberchant un vaste matt!rlel doccumentaire, mettre en evldence que la viile de Iassy, d'apres
1 'unlon du decembre 1 9 1 8, a contribue pleinement a la consolldation et la defense de !'uniti!, a
l'lndependance et a la souveranlte nationale. On a accorde une partlculiere attentlon a la lutt e
contre le pt!rll fasciste, les courants revlsionnlstes exceptes les limltes du pays. Dans ce con
texte, on soullgne largement l'actlvlte de l 'organlsatlon communlste, qul a reussi a dlrlger les
grandes actlons de cette viile pendant toute la periode de 1 'entre-deux-guerres.
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CURENTE ŞI TENDINŢE IN G INDIREA ECONOMici ROMÂNEA SCA.
DIN PERIOADA INTERBEUcl
ION A GR IGOROA I F. I
Problema dezvoltArii economiei naţionale, a poslbllltAţllor sale ş i a căilor c e trebuiau
ur mate, a constituit, In a doua jumătate a secolului al X IX-lea şl ln primele decenii ale seco
lului nostru, obiectul unor ample dezbateri şi confruntAri In care s-au angajat Istorici, econo
m iştl, jurişti etc. şi reprezentanţi ai tuturor forţelor politice. ln funcţie de situaţia economicA
d Intr-o etapă sau alta, In funcţie de Interesele urmArile de grupul sau clasa socialA respectivA,
au fost elaborate dUerlte soluţii privind calea de dezvoltare a economici româneşti. Au fost
exprimate numeroase opinii şi au fost formulate păreri deosebite apartinind unul curent sau
altuia, unul partid ori altuia sau cblar diferitelor grupAri ale aceluiaşi partid. Cind aflrmAm
acesta, avem In vedere şi conţinutul larg al problemei, numeroasele elemente ce o compun (esen
ţa şi stadiul relaţiilor d e produe fie • . raportul Industrie - agricultură. poziţia faţa de c apitalul
străin etc.), avem In vedere, pe de o parte, poziţia teoretică şi, pe de altA parte, rezultatele prac
tice obţinute.
ln anul 1918, In condiţii Internaţionale favorabile, s-a desăvlrşlt unitatea statului naţlo
J�al român, rezultat al unul Indelungat şi necesar proces Istoric şi victorie strAlucitA a mlşcAr il
de eliberare a romAnilor de pe ambele versante ale Carpaţilor. RomAnia Intra Intr-o nouă etapA
a evoluţiei Istorice, In care problemele sale fundamentale cereau o rezolvare corespunzAtoare
noilor condiţii şi poslbllltAţl. S..a realizat cadrul naţional propice unei mal intense dezvoltAr i
a economiei, ştiinţei şi c'ulturli, pe Intreg cuprinsul ţArii. Actul Unirii a fost lnsoţlt de elabo 
rarea unor măsuri, reforme cu caracter burgheza-democratic : votul universal, egalitatea tu
turor cetăţenilor indiferent de naţionalitate, reforma agrară ş.a. Aceste tranformărl (fiecare
In tr-o măsură şi In limite bine determinate, precizate tot mal atent de istoriografia noastrA din
ultimii anil) au avut consecinţe similare asupra bazei economice şi a regimului social-politic
Gln ţara noastril. A fost adoptat, după 1 918, un ansamblu de măsuri care au statornicit, pe plan
legislativ, administrativ, financiar, cultural etc., unitatea statului român. Unirea realizată
pe baze democratice a grăbit elaborarea acestor reforme şi le-a lărgit considerabil conţinutul,
faţă de ceea ce Intelegeau unele cercuri conducătoare să acorde Inainte de război. Ele s-au apli
cat, evident, României Intregile, avind aceleaşi consecinţe pozitive, economice, politice, sociale,
culturale etc. pe Intreg teritoriul ţării.
UnUicarea naţional-statală a impulslonat dezvoltarea forţelor de producţie, a economiei,
In general . Unele din noile posibllltAţi nu au putut li valorificate la parametrii maxim!, datoritA
1 D . Şandru, Reform a agrară din 1 921 In Romd.nia, Editura Academiei R.S. România,
Bucureşti, 1975 ; M. Muşat, 1. Ardeleanu, V.i aţa politică in Romd.nia 1 918 - 1 921, ediţia a 1 1-a,
Editura politică, Bucureşti, 1976 ; 1. Scurtu, Din oiaţa politică a Romd.niei. Intemeierea şi acti
oitatea Partidului fărănesc (1918 - 1 926), Editura ,.Litera" Bucureşti, 1975 ; Aron Petrlc,
Cu privire la trăsăturile regimului social-politic din Rom4nia in anii de după 1 918, In ,.Forum
ştiinţe sociale. Cercetări privind Istoria României", anul 1, voi. V I, Bucureşti, 1970 ; l. Agrlgo
roalei, 1. Saizu, Formarea statului naţional romd.n şi re/ormele democratice postbelice, In ,.Analele
ştiinţifice ale Universităţii «Ai. l. Cuza », Istorie", t. XXV, 1978.
J1

-
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unor factori, obiectivi şi suhieeUvl, ee decurgeou din caracteristicile dezvoltării eronomlel
burgheze i n terne, precum şi din caracteristicile schimburilor Internaţionale, ale raporturilor 
şi n u numai economice - dintre statele miel, mijlocii şi marile puteri capitaliste. D e asemenea,
trebuie să s e ţină seama de faptul eă România participase, timp de peste l ani (1 91 6 - 1 9 18 ) ,
la pri mu l răz boi mondial ş i suferise p a gu b e Imense In oameni ş i materiale ea urmare a purtării
op eraţlllor mUlt are pe teritoriul său şi a jafului economic dl' mari proporţii, In zona ocupată .
A fost ne·voie de un efort deose bit pentru a se depăşi r eest e greutăţi ; s-a trecut la refacerea
�� la orf(a nl zarea economiei unitare astfel eli, In 1924, a fost atins nivelul antebelle, urmind
a poi depA �Irea lui.
RomAnia lntregltă, observa VIrgil )1adgearu, ,.po se dă Izvoare şi forţe de producţlune
care trebuie sA fie l uate In v eder('. Astfe l : Industria metalurgicA, a f(azulul metan, a lemnului,
clmentului, stlclăriel, indu stria chimică şi textllă, creşterea vitelor, cultura viţel� vie ,1 a po 
milor fructifer! constituie un aspect economic Important al noi lo r provlncll"1• Faţă rle nhelul
antebelic, ror'a industriei a crescut de peste douA ori (235 %), de la 2 1 1 .582 H.P. la 480 093 H.P.• .
Aspectul canti tativ al acestor date nu trebuie rupt - In nici o direcţie - de latura ea 
Utatlv! L In multe din aceste ramuri, I ntreprinderile erau, I n majoritatea cazurilor, miel şi mij
locii, cu un gra d redus de prelucrare a materiilor prime. Pe de altj parte, In dustria metalurgicA
pi �zenta, procentual, o creştere mai mică (76,8) faţă de alte ramuri, dar această creştere avea
o Importanţă deosebitA pentru tntreaga economie'. Conform unei alte statlstlcl�, ln 1919, numArul
tntreprlnderllor In dustriale metalurgice era de 305, din care 171 In vewa Românie şi 134 In
nolle provincii, numai cA ace$tea din urma erau, In majoritate, mal pufernlel'. Astfel, dacă no
tăm cu cite 100 numărul Intreprinderilor, capitalul investit şi personalul utlllzat In vechea Ro
milnle, numArul I ntreprinderilor metalurgice din noile provincii reprezenta 78,4 %. dar capi
talul Investit se ridica la 126,4 % şi personalul la 295,5 % - fapt ce sporea ponderea lor In ramura
respectivă, la nivel naţional.
!nainte de Unire, economia Transilvaniei, deşi cunoscuse o oarecare dezvoltare, nu era
nlcl pe departe la nivelul posibllitAţllor, deoarece fusese menţinută In situaţia de anexA furnl
zoart: de materii prime şi piaţA de desfacere pentru produsele lndustr"'le dln re11iunile dezvol
tat e ale Imperiului. O comisie alcătuită de guvern care a vizitat, In noiembrie 1919, Intreprinderi
şl lnstala�U miniere, metalurgice etc. din Transilvania, cu scopul de a se pronunţa asupra mă
surilor necesare I n v ederea refacerii şi dezvoltări! acestei ramuri, nota, Intre altele : " lmpreslunea
cu care am rJ mas noi este di industria metalurgicA din Transilvania n-a fost dezvoltată decit
1n măsur� In care ea t rebu fe a satisface nevoile marilor uzine din Interiorul Ungariei. Se storcea
din Transilvania tot ce se putea pentru a indestula nevoile uzlnelor dincolo de Tisa" 8 •

Nu facem - şi nici nu putem face - abstracţie de earacteristclclle dezvoltării eaplta
lis•e, cu l i mitele sale eoonomlco-soclale ; dar, Unirea Transilvaniei a avut, tn cadrul problemei
naţionale, o latură economică Importantă, chiar dacă, pentru o anumită perioadă, ea a urma t
o evoluţie capitalistă, In raport cu stadiul de atunci al României. lneadrată organle In economia
naţională, acolo unde-i era locul firesc, Industria Transllvanlel a cunoscut o dezvoltare lmpor
tantă7. Din provincie periterică a Imperiului, ţinută In Inferioritate economică, politică, eul-

z V i rgil M a d gearu, Evolutia economiei româneşti după primul ră:boi mondial, Bucu
reşt i, t 940, p. 215.
3 La Roum anie economique, Bucureşti, 1921, p. 62. N.P. Arcadian a acordat acestui
aspect o atenţie deosebită. Intr-un p aragraf special, Industria mare după primul razboi mondial,
din lucrarea lndustriali:area României, el analiza pe larg (aproape 30 de pagini), noile poslbiU

tfţl de după desăvlrşirea unlt ăţil de stat. In procente, sporurile variau Intre 200 şi 250 % : nu
mărul locuitorilor erau de 220 % faţA de vechea Românie, suprafaţa totală - 2 1 5 %, suprafaţa
cultlvabilă - 21 5 %, lungimea diilor ferate - 250%, forţa Industriei - 235 % ( lndustrializarea
Romaniei, ed. I I-a, Bu cureşti, 1936, p. 147). Se ştie că datele diferă de la o statistică la alta,
dh cauza greutăţllor de informare, a diferitelor criterii care au stat la baza lntocmiril lor etc.
Subliniem că aici ne interesează mai mult sensul creşterii, al dezvoltărll cuprinse in aceste cifre
:şi, mal puţin, valoarea lor absolută.
4 La Roum anie economique . . . , p. 62.
1 1 1, Bucureşti,
� C. Orghi d an, lndllfltria metalurgică, In Enciclopedia Romllniei, voi.
s.a., p. 850.
6 Comisia a intocmit, ln decembrie 1919, un Studiu re:umatio al industriei metalurgice
din Trans ilvania (23 pagini dactilografiate), care se aflA tn Arhivele statului Bucureşti, Fond
Casa RegalA, dosar nr. 25/1919, f. 1 şi urm.
7 Vezi La Trans iylviill it, Bu cureşti, 1938, p. 483.
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turală etc., Transilvania s-a emancipat şi s-a putut dezvolta, prin capacitatea de creaţie a popu
laţiei ei, prin bogăţiile sale naturale, prin tlreasca el tncadrare politică8• Simion Mehedlnţl ob
lerva, cu deplin temei : "Renaşterea economică a Transilvaniei, după ce şi-a recăplltat rolu 1
el Istoric in cuprinsul neamului românesc, c dovada cea mal l ămurită că provincia din mljlocu 1
ţArii formează o unitate organică cu restul statului român" •.

Un rol deosebit de activ 1-a avut, In România lntregită, politica economică a statului
ti gindirea economică care 1-a stat la bază. A crescut ponderea concepţiilor şi tezelor favorabile
lndustrializărll şi ele nn condus la măsuri rn pronunţat raractrr protecţlonist, mal ah•s In anii
IUVernărllor liberale (1 922 - 1 926 ; 1 927 - 1 928 ; 1934 - 1 937). Dacă plnă In 1 9 1 8, caracteri
zarea RomAniei ca "ţară eminamente agrlrolil." avea o largă circulaţie (atit ca mod de Interpre
tare a realităţii rconomlce, cit şi ca politică economlră), după Unirea cea mare sint tot mal
puţini rconomlşti care susţin o asemenea teză. Pe drept cuvint, N. Arcadian va consemna :
"După intregire (subt. ns. , I.A.), Ideologia lndustrofobă a citorva sau perlmata pledoarie pentru
o ţară "eminamente agricolă" n-a Izbutit să Impiedice, In nici un fel, avintul şi continuitatea
procesului organle de Industrializare a ţării" 10 • Dominantă In glndirl'a economică românească
devenea problema lndustrlalizărll, In nu mite accepţiuni şi c u nuanţe spcclflce epocii.

Alături de I. G. Duca, Vlntllă Brătlanu, 1\litlţă Constantinescu, Tancred Constantinescu
f.a. - reprezentanţi al Partidului Naţional-Liberal, 1. N. Angeiescu şi Mihail Manollescu (ime
d iat după război membri al Partidului Poporului, clţlva ani mai tirziu, primul a trecut la li
berali, Iar al doilea, a evoluat pe poziţii politice de dreapta), Şt. Zeletin, N. Arcadian şi alţi
specialişti de marcă (Incadrati sau nclnr.adraţl In vreun partid politic) au adus, nu Intotdeauna
de pe poziţii identice, Importante contributii la teoria şi practica indus trlalizi'U"II RomânieP 1 •
Deosebit d e semnificativă este afirmaţia lui I . N. Angelcscu (profesor universitar şi dcţinător
a Importante posturi In departamente cu profii economic), făcută Imediat după realizarea UnlrU :
"Avem toate condiţiile care se cer unei ţări industriale : ma teriile prime cele mai variate şl lz 
voarele de energie cele mal bogate. Industrializarea României nu este numai posibilă, dar ş l
necesară" 1 2. Raportul agricultură-Industrie a ocupat un loc Important In discuţiile angajate
ln gindirea economică. După desăvlrşlrca unităţii statului naţional a devenit preponderent
curentul care, ln dinamica economiei româneşti, punea accentul pe dezvoltarea Industri e i,
cWar dacă, la majoritatea ginditorilor respectivi, aceasta nu avea, deocamdată, finalitatea schlm
blril raportului In favoarea lndustrieln.
8 Victor Jinga, Problemele fundamentale ale Transilvan iei, voi. 1 1 , Braşov, 1 9 4 5 , p.
386 şi urm.
8 Simion Mehcdinţl, Opere complete, voi. 1, Bucureşti, 1943, p. 223.
10 N . Arcadlan, Politica industrială, In F.ncic/opedia României, voi. 1 1 1, Bucureşti,
ş . a., p. 193.
1 1 I n legătură cu acest aspect, vezi Progresul economic in România 1 8 7 7 - 1 9 7 7, Editura
politică, Bucureşti, 1977 (capitolul Confruntări in gindirea econom ică privind evolutia econom iei
româneşti ) ; D . 1\l ureşan, Concep/ia economică a lui Ştefan 7.elelin, Editura Academiei R . S.
România, Bucureşti, 1 975 ; M. l'odosia, Teorii burglreze în perioada interbelică cu prilJire la in
dustrializarea Romdn iei, laşi, 19ll7; M. Rusenescu, 1. Saizu, Viata politică in România 1 922 - 1 !J:!S
1979, Edi tura politică, Bucureşti ; Gh. Buzatu, Problema pr trolului romdnesc şi nationalizarea
subsolului m inier in 1 923, 1n "Anuarul Institutului de Jstorie şi arheologie ,,A.D. Xenopol" Iaşi",
t. V, 1968 ; G. M acarle, Vintilă Brătianu şi industrializarea Romdniei, tn ,,Analele ştUnţlflce
ale Universităţii "Al. 1. Cuza" Iaşi, Şt. economice " , t. X IX , 1973 ; V. Nechita, Mihail Manoi
lescu despre profilul industrial al României, In ,,Analele ştllnţUlce ale Cnlversităţll "Al. I. Cuza"
Iaşi, Şt. filosofice, economice şl j urldlce", t . X IV, 1968 ; I. Sai7.u, Opinii din perioada 1 922 - 1 928
privitoare la de=/Joltarea economiei nationale, in .. Anuarul Institutului de istorie şi arheologie
"A.D. Xcnopol" laşi ", t. I X, 1972 ş.a.
11 1 . N . Angelcscu, Politica econom ică a Romdniei Mari, in "Analele statistice şi econo
mice", nr. 9 - 1 0, septembrie-octombrie 1919, p. 25 - 26.
13 La O. Drilghiccscu, uflat atunci sub influenţa Partidului Naţional - Liberal, găsim
formulată ideea ca Industria să depăşească, după o anumită perioadă, agricultura : "Cu cărbunii,
cu petrolul, cu gazurile naturale, cu fierul şi diferite metale ce conţine solul nostru şi tot astfel
cu bogăţiile foresliere şi cu cerealele, care se pretează la atitea derivate de fabricaţie alimentară,
cu creşterea vitelor şi cu lndustrllle ce pot deriva din ea, se poate prevedea o dezvoltare industri
ală de aşa natură şi cu repeziciune ră, In treizeci plnă Ia patruzeci de ani, ar putea depăşi şi ecllpsa
agricultura" (D. Drăghicescu, Partide politice şi clase sociale, Bucureşti, 1922, p. 105).
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clase de ţărani de sine stlitătonre (observaţi conceptul - nota ns., I.A.) şi Industria lizare, e l
re cipro c ă Intre dezvoltarea agriculturii ţărăneşti ş i Intre
prinderile Industriale mari ( . . . ). Dacă nu este Inerentă ţărănlsmulul o tendinţă Impotriva
de2:volti!ril industrial e, In schimb el este impotriva protectionismului vamal , creator al lndus
trlllor de seri!, al tru st u rl lor şi cartelurllor• 20. Iar Ion Mlhalache scria, I n 1925 : ,. Industria este
o necesitate din lnsuşl pu n ct u l de vedere al interesului noului regim a grar, pt•ntru absorbirea şi
utUlzarea bratelor ce prlsosesc a gricul t urii . Dar partidul u i t ări\ncsc conccpc lnsă altfel de ln
dultrle decit aceea artlficiall! şi parazitar:i creată pc contul s ta t u l u i pentru partizanii politicii" 21 •
Erau aeslzate citeva aspecte reale, in spe cial In ce priv eşt e finanţarea industriei şi profiturile
n:al l za te de marii capltallş t l , dar se trecea cu vederea pcstl' aportul Industriei In cadrul veni

dimpotrlvl! se descoperă o Intregire

tulu i naţion al. tn acelaşi timp, ţărăniştii nu l nţelcgt n u că protccţlonlsmul vamal era o politică
necesară, core spunzAtoare etapei de dezvoltare a econ o mie i romllncştl. Ră�{IUnzlnd, parcă,
unei asemenea poziţii la sflrşitul deceniului al IV-lea şi avind ca a rgume n te de bază rezuttatrle
obţinute In acel a n l în dezvoltarea Industriei, N. Arcadlan a pre cia protrc!lonlsmul ca ·..o ex
presie a te n d i n ţei de industrializare, o expresie a năzuinţelor de a ne crea ( . . . ] o bază mal sigură
pentru Independenta noastră politică ; In fine, o so l u ţ ie pl'ntru a ut il i za forţele de muncă ru 
rale disponibile" 2 2 .
Pol itica �porţ ilor dcschlsl'" a P.N.Ţ. (adoptarea d a contribu i t Ia adincirea frămlntă
rilor In terne din in terioru l partidulu i ) oferea capitalului străin poslbllilall·a de a .pătrunde nes
tingherit In economia României. I.l'gea mlnelor din 1 929 prevedea .. egalitatea de tratament"
pentru toate eapilalurile i ndiferent de naţlonalitatl', ceea ce avant• marile societăţi mono
polls te strJUne. Promovarea politicii .,porţilor deschise" şi contractarea unor mari lnprumuturi
externe a d u s la o creştere a dependen ţei faţă de străinătate, fapt agravat şi de condiţiile In
ternaţionale din anii erizel econ o mic e (1929- 1 933).
Trebuie lnsă să pre clzl!m că, In condiţille creşterii pericolului hitlerist. ale tendlnţelor
de Integrare a României In .,ordinea e cono mi că europeană" promovată de al I I I-lea Re lch,
V Irgil Madgearu - reputat pro fe sor universitar şi economist practician - s-a pronunţat cu
botărlre pent ru apărarea şi dezvoltarea Industriei româneşti, pentru dezvoltarea schimbului
extern p e baze echitabile. Pentru atitudinl'a sa deschisă antihltlerlstă, \"irgll Madgearu a fost
asasinat de legionari la sflrşitul lui noiembrie 1940.
Unii fruntaşi ai fostului Partid conservator s-au orientat tn direcţia menţinerii - Ia
limite mai reduse - a marii proprietăţi funciare şi de adaptare a ei la noile condiţii istorice.
Con trar realităţii, C. Garoflid afirma că Unirea din 1918 "nu a schimbat caracterul eminamente
agricol al ţării noastre" şi că .,nu trebuie să ne Inchipuim că vom putea sprijini vreodată pros
peritatea economică a acestei ţări pe altceva decit pe agricultură" 23 • Această poziţie Insemna,
In fond, menţinerea economiei româneşti la nivel scăzut, mai ales că se pronunţa şi pentru ,.in
troducerea pe scară mare a capitalului străin" u. Industria trebuia subordonată complet agri
culturii, şi ca protil şi ca mod de organizare, Intr-un s i s tem artificial, de dispcrsare a Industriilor
(sub forma unor Intreprinderi mici şi mij locii) pe proprietăţile funciare mari şi mijlocii, pentru
a prelucra produsele agriculturii tn vederea exportului şi pentru a utiliza forţa de muncă a
,.ţărănimii ruinate• (termenul li aparţine lui C. Garoflld)25•
Prin reforma agrară, aprecia C. Garoflid, problema agricolă a Inlocuit problema agrară ;
repartitla proprietăţii funciare era considerată un capitol Inchis şi discuţia trebuia tranferată
numai pe planul producţiei şi productivitil.ţii28• După el, ,.o nouă cxtensiune a proprietăţii ţă
răneşti", deci

o

nouă reformă agrară, nu mai era posibilă. C. Garoflid,

ca

ministru al reformei

a !o(rare din 1921, avea dreptate să atragă atenţia că latura economică a problemei a fost negli
Jată, dar regretul său i zv orăşte dintr-o poziţie de natură conservatoare, lnsoţită de o e xagerare
20

. . p. 83.
regim agrar, Bucureşti, 1 925, p. 25.
22
industria/il, In /,;nciclopedia României, vol. I I I , p. 1 94 .
23 C . Garoflid, Păreri economice şi f inanciare, Bucureşti, 1 926, p. 6 - 7.
26 ibidem, p. 157.
25 Un program agrar, Bucureşti, 1 923, passim ; ldem, .1\Jenirea proprietdJii m ijlocii şi
mari, Bucureşti, 1 938, p. 290.
:• A se vedea Intervenţia lui C. Garoflid In Cameră, In şedinţa de Inchidere a discuţiei
31

Virgil M adgearu, Doctrina tăriinească, in Doctrinele partidelor .

Ion

Mlhalache , Noul
N. Arcadlan, Politica

15 Iunie 1 921, in "Monitorul oficial", nr. 1 1 8, 7 iulie 1 92 1 ), precum şi Expunerea de

generale la proiectu l de reformă agrară (.,Dezbaterile parlamentare. Adunarea D eputaţllorw,

fedlnţa din

tare.

a legii agrare pentru vechea Românie, redactată de C. Garoflid (,.Dezbaterile parlamen
Senatul*, şedinţa din 21 februaric 1921, 1n "Monitorul oficial", nr. 29 din 25 februarie 1921).

motiue
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a rezultatelor obţinute : reforma a grară ,.a transformat aşa de repede o ţară de latifundii Intr-o
ţară de prea mică proprietateM. C. Garoflid - economist agrar cu o pregătire deosebită - se
pronunţa pentru o a gricultură intensivă, prntru crraren de staţiuni agronomice, executarea
de lmpăduriri, irigaţii, crearea unui institut de credit agricol, pentru dezvoltarea lnvăţlhnln·
tului agricol etc. ; dar, toate aceste măsuri aveau scopul, mărturisit, al lncurajării şi lntăriril
proprietăţii mijlocii şi mari şi al ruinării micii gospodării (dr sub 7 - 1 6 ba, in raport cu cond!·
ţiile geografice) : ,.Prin a ceastă diferenţiere a ţărănimii, prin ridicarea unei clase lnstărite şi
prin lmpingerea unei părţi a populatiei rurale către meşteşug, comerţ şi industrie (in limitele
şi In organizarea amintită - notQ ns., I.A.), se va obţ ine un aşezămlnt mai priincios pentru
agriculturăM. Permanent şi In mod deschis, C. Garoflid subordona problema producţiei agricole
şi a evoluţiei Intregii economii naţionale mcnţ im·rii şi întăririi marii proprietllţi rămase după
reformă, întăririi ţărănimii lnstări te. Dar chiar inter!'scle marii proprietăţi de la sate, ale ţ ărli·
nimii lnstărite - şi C. Garoflid nu a observat propria·i contradlc�ic - nu puteau fi lndeplinite
fără o dezvoltare a industriei. Tn esenţă, concrpţia sa rrn nu numai ireallzabllă ci şi antldemo
cratiră In direcţie socială, fiind !ndrrptatA Impotriva ţărănimii sărace. Mulţumirile pe care C. Gn·
roflid le·a adresat regelui Carol al Il-lea pl'ntru asigurările date In sensul că o nouă reformă
nu mai era posibilă Il cnractcrizrază pc deplin. C. Garoflid a făcut parte din grupul de reprezen·
tanti ni marii bu rghezii şi moşierimi pe carr s-a sprijinit dictatura rcgală (In calitate de pre·
şedinte al Uniunii Centrale a sin dicatelor agricole şi de preşedinte al Uniunii Centrale a sindi
catelor viticole, C. Garoflid a fost numit mrmbru In Consiliul Superior Economic ce-l avea
preşedinte pe C. Argetoianu şi In care mai intrau C. Angelescu, 1. Gigurtu, I . Bujoiu ş.a.).
În cond iţiile aplicării reformei ngrorr şi a rreştrrii rolului ţărănimii In viaţa politică a
ţării prin acordarea votului unlvrrsal, unii fruntaşi conservatori, şi, In spec.al, C. Rădulescu·
Motru, au lncrrcat sii dl'a naştrre unul ţărănlsm de nuantă conservatoare Indreptat attt lmpo·
trtva mişcării socialiste cit şi (Intr-o primă t'tapă) Impotriva ţărănismulul (l-am numi, prin con·
trast, de nuanţă , dernocratkă). Dară doctortna ţărilnlstă recunoaşte, Intr-un anumit sens, ca
pacitatea politică a ţărănimii, rolul el In evoluţia ulterioară a societăţii româneşti, ţ ărănlsmul
conservator scotea In ev i denţA şi exa gt'ra pasivitatea ţărănimii şi, prin aceasta, aşa-zisu l el
conserva torlsm .
C. RAdulescu·Motru a făcut, Inainte şi după primul război mondial , un aspru rerhlzl·
toriu politicianismului burghez 27• Critica viza fapte reale, aspectele negative şi abuzurile dez
văluite au existat Intr-a devAr, dar ea plel·a de pc poziţia conservatoare a formelor fără fond.
Afirmind că lncllnaţllle sufleteşti ale ţărănimii (care reprezenta, după el, practic Intreaga na 
tiune) nu o apropie de a ctivitatea industrială, C. Rildulescu-Motru se ridica , la Inceputul dect·
nlulul al I I I-lea, Impotriva dezvoltării Industriei (cu exceptia unor meşteşuguri şi a "Industriilor
agricoleM care să prelucreze produsele a griculturii). România trebuie sA rămlnă o ţară agrarA
deoarece industria ca şi alte forme, instituţii ale rivlllzaţlel moderne ("am maimuţărit, In formA ,
burghezia europeanăM scria el, in 1 92 3 , reluind o idee, mal veche, a junimismului) nu se potri
veşte cu sufletul de păstor şi plugar al românului28. Prin conservatorismul său, prin Inclinatiile
sale sufleteşti, ţărăn imea se In dreptA in mod firesc către Partidul conservator; ea ,.va da Par·
tldului Conservator constituţia lui definitivă" şi va pune capăt abuzurilor din viaţa politicA
a ţării. Ţăranul nu-şi are locul In democraţia ţărănismulul, apreciată de Rădulescu-Motru ca
total dcmagoglcă, ci in politica conservatoare, "care urmăreşte ridicarea morală a sufletului
cetăţenescM şi nu Indeplinirea "unor pofteM, precum setea de pămlnt 19•

Nu e cazul să mal insistăm asupra faptului că ţărănimea nu s-a orientat deloc spre gru ·
pările conservatoare, aflate atunci In plin proces de descopunere şi că aceste I de i erau , In mare
parte, speculaţii teoretice In neconcordanţă cu realitatea . tn condiţiile aplicării reformei a grart',
I ncercarea de a atrage ţărănimea de partea Partidului Consevator, singurul care-i "inţelege"
aspiraţiile sufelctcştl, era zadarnică, după cum zadarnică era Intreaga Incercare de a salva Par·
Udul Conservator de la decesul pregătit de lnsăşi dezvoltarea societăţii româneşti.

27 Vezi şi Gall Ernii, Sociologia burgheză din România. Studii critice, E . S . P.l..P., Bucu·
reştl , 1 958, p. 1 02 şi urm.
I H C. Rădulescu·Motru, Conceptia conservatoare şi progresul, expunere făcută la
Jnstl·
lutul Social Român, la 17 decembrie 1922, publicată ln Doctrinele partidelor politice . . , p. 58 ;
l dem, Adevăruri pentru România Mare. Scrisori din m ijlocul Jăranilor, In " Ideea europeanlK,
nr. 126, 26 august - 2 septembrie 1923, p. 2.
28 ldern, Spre lărănismul conservator, tn Omagiu lui

1924, passim.

Alex.
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In decen i u l următor, se produ ce o apropiere reciprocă Intre ţalrănlsmul-conservator şi
lărănl smul propr i u -z is . Era şi rezultatul a lu necă rii spre dreapta a P.N.Ţ. (chiar dacă nu In
a n sambl ul său) şi al consecln, elor guvernărilor din anii crizei economice . De la opoziţia de na
tură conservatoare faţă de ţărăn ism din d ecen iu l al I II-lea, C . Ridulcscu-Motru se apropie de
reprezentan ţii P.N.Ţ., fiind un : dept - cu pu nc te de vrdere proprii, de sorginte conserva

toare - al teoriei "statului ţărănesc" şi, revenind, Intr-o oarecare măsurii , asupra atitudinii
�ale Ln p roble m a industriei=D.
tn general , tezele şi Ideile promovate de pc pozllll conservatoare, atit timp cit au mal
existat ase mene a poziţii, au Izvorit din re gret u l p<'ntru lovitura dată marU proprietăţi şi din
resp i n ge rea căii de dezvoltare industriali! a tllrll. In comparaţie cu celelalte curente şi opinii,
I nf l uen ţa lor a fost mult mai redusă.
Nu ne-am propus ai ci să prezentăm I n tregu l tablou al gindirii econorn.lce româneşti din
perioada interbe lică. Anallza p robl emei necesită un spaţiu mult mai larg. Am luat' In discuţie
unele o rientări burgheze care ni s-au părut sl·mnlficatlve pentru tnţelegerea nu numai a aspec
tului In sine ci şi a evoluţiei economice, a cvolu11el so cl eU i t l i româneşti, tn general, In cele
două decenii.
Dezvoltarea

oada modernă a Istoriei noa stre ( ln c hela tă tn 1918) au avut un caracter obiectiv, decurgind din
legile generale ale orinduirii burgheze. Consecinţele Marii Uniri - de cea mal mare importanţă se Impletesc şi se intercondiUonează organic cu prelungirea unor factori anteriori, cu consecin

economi că a R o mâniei, progresele realizate In Industrie In raport cu peri

ţele reformelor amintite (tn special a celei a grare), cu condiţiile subi�nve, cu politica economici
p romovată de numite cercuri con ducătoare b urgh eze etc. şi se plasează Intr-o anumită conjunc
tură eco nomi că şl politică i n ternaţională . După dezvoltarea din 1 922 - 1 928, Intreruptii. şi dati
tnapoi de criza economică, indu s tri a a cunoscut un avint deosebit, atin gind punctul maxim din
condiţiile orin du irii capitaliste In anul 1938. Agricultura a continuat sA rămlnii. ramura pre
dominantă a e conomiei naţionale, dar p on derea Industriei a crescut ; In 1 938, agricultura dlldea
4 1 % din venitul naţional, Iar Industria 30,8 % , tn timp ce In 1912 - 1 91 3 , Industria participa
cu 1 9, 6 % , i ar In 1929, cu 22 % din venitul naţlonaJ31. Românla. J}rezenta caracteristicile unei
ec onom i i capitaliste agrar-industrl rJe32•
Industria a Inregistrat - faţă de perioada anterioară anului 1 918 - sporuri cantitative
lnsernnate, dar şi u nele modificări calitativesa. Răspunzlnd necesităţilor Interne şi unor cerinţe
legate de apArarea ţării (mai ales după lncordarea sltuaţiel lntemaţlonale prin Instaurarea bltle
rlsmulu i la putere), industria a Inregistrat un ritm mai ridicat de dezvoltare In ramurile me
t a l urglcll , s l derurgiell , textllă ş.a. Nu s-a pu tu t atinge şi depăşi raportul genera l favorabil ra
murilor indu striei uşoare, alimentare, textlle etc., dar tendinţa schimbării sale s-a manifestat,

S e consta tă , In perioada interbelică, tendinţa deplasării lmportului d e l a produse gata
fabricate spre I mp ortu ri de materii prime şi semnlfabrlcate. Din 1 930 plnă In 1 939, ponderea
mate riilor p ri me In totalul lmportului creşte de la 9,6% la 33,8 %, a semlfabrlcatclor, de la 25,4 %
la 32,2 %, iar a fabricatelor scade de la 65 % la 33%. Faţă de 65,2 % , In 1929, producţia Industriei
ajunge sA sati sfa că , In 1938, 78,6% din nevoile de produse Industriale (In raport cu stadiul şi
r.erin �ele de atunci ale dezvoltării sale)M .
In noua fază de dezvoltare a economiei româneşti, s-a manifestat un proces obiectiv de
creştere a r o l u l u i capitalului autohton, un proces plin de asperităţi şl contradicţii, dar ajutat
prin promovarea (cu excepţia crizei economice din 1 929- 1933, perioadA dominată de guver
ările Partidului Naţional-Ţărănesc) a unei po li t i c i protecţloniste, de limitare a capitalului
In spec ia l

l�

31
az

după

1 93 3 .

z. Ornea, op. cit., p. 334.

Progresul economic in România .

. .
Nicolae Petreanu,
interbelică, in Problem e

p. 228.

Ion Ardeleanu,

Trăsături ale lliefii economice şi social-politice din
Român ia în perioada
fundamentale ale istoriei patriei şi Partidului Co
mun ist Român . Prelegeri, Editura didactică şi p e d a g ogică, Bucureşti, 1977, p. 168.
33 M . E . Iovanelll, industria românească 1 9 3 4 - 1938, Editura Academiei R. S . România
1975, p. 177 şi urm.
34 \'. Axencluc, Situa(ia econom ică-socială a României in perioada 1919 - 1924, tn "Analele
lnstitutului de studii Istorice şi social-politice de pe Ungă C.C. al P.C.R. ", nr. 4, 1966, p. 1 3 1 şi
urm. ; [dem, Evolu(ia economiei româneşti intre 1918 şi 1938, I n "Analele lnsUtutulul . . ", nr. 6,
Bucureşti,

1966, p. 6 şi urm. ; M . Iovanelll, op. cit., p. 194 - 195 ; Emllia Sonea, Gavrllă Sonea, Viaţa
economică şi politică a României 1 9 3 3 - 1 938, Editura ştiinţifici!. şi enciclopedică, Bucureşti,
1 978, p. 83 şi urm.
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străin. Semnificativ este faptul că la mijlocul deceniului al IV-lea, capitalul român a reuşit pentru prima dată - să depăşească c:�pitalul străin In economia României, ultimul dcţlnlnd
1ub 40 % din capitalul societăţilor Industriale pc ac\iunl. Dar, In unele ramuri, capitalul străin
continua sil deţină poziţii lnsemnate şi, In ansamblu, România continua să depindă de marile
monopoluri Imperialiste şl de marile puteri capitaliste, Intr-un complex sistem de relaţii eco
nomtco-polltlcc.
La 1flrşltul perioadei Interbelice, România prezenta tabloul neuniform, In care alături
de u:r.lne şi centre Industriale existau lnllnse regiuni filră Industrie sau cu "o Industrie" mică,
compusă din atellere, mori, "Industrie casnică" etc. Agricultura deţinea lncă o pondere mare
In venitul naţional şi peste trei sferturi din populaţia ţării locuia la sate. S-au Inregistrat şi In
agricultură unele progrese, dar productivitatea redusă, calitatea Inferioară a produselor agri
cole şi problema datoriilor agricole au constituit, la nivelul Intregii agriculturi, al ţărănimii
miel şi mijlocii Indeosebi, aspecte cu grave Implicaţii pentru economia ţării şi pentru ridicarea
materiali! o satului românesc.
FilrA lndolalil, din punct de vedere economic, România a Inregistrat - In special In ce
priveşte dezvoltarea Industriei - un salt Important, In raport cu perioada anterioard desJvir
,irii unitdtii national-statale. Cu toate aceste rezultate, obţinute Intr-un Interval scurt de timp,
RomAnia nu a avut posibilitatea sA-şi depăşească condiţia de o anumită Inapoiere economici\
faţil de statele capitaliste dezvoltate.

COURANTS ET TENDANCES DANS LA PENSEE ECONOM I QUE
L'ENTRE-DEUX-GUERRE S

ROUMAINE

DE

R�su m�
Le paracMvement de l'unite de l 'Hat roumaln marqua l 'entree de la Roumanle dans
une phase superleure de developpement. On enreglstra des progres notables dans !'economie
(speclalement dans le domaine de !'Industrie), de meme que dans la culture et la sclence .
Apres la premiere guerre mondiale, les confrontatlons de courants et d'ldees soclales,
polltlques et economiques connurent une ampleur partlcullere, par rapport aux lnterets lmm�
dlats ou de perspective des dlfferentes classes et couches sociales. Dans la nouvelle phase de
developpement de la societe roumalne, les conceptlons et les thesese favorables a l'industria
llsatlon acqulrent une importance partlcullere.
Les reprcsentants du neoliberalisme (dont la plupart appartenaient au Parti Nationa l
Liberal) dcvc lopperent le vleux protectionnisme qui prit, dans lcur conceptlon de meme que
dans la polltlque qu'ils pratlquerent , une ampleur particuliere, comme en tcmolgne la formule
"par nous-memes". Le neollberalisme representa la tentative de la grande bourgeolslc roumaint:
de developper )'industrie et de limiter la penetration du capital Hrangrr, tentative qul se con
cretlsa en resultats positlfs evldents.
Le pa11sannisme, doctrine des dlrigeants du Parti Paysan et, par la suite, du Parti Na
tional Paysan, s'interessa partlculierement a la ferme paysanne; c'est qu'il se fondait sur la these
du primat de l'agrlculture ct de la paysannerle (en tant que classe homogene) dans la vie eco
nomlque et soclalo-politique du pays. La politique "des portes ouvertes", promue par le Parti
National Paysan, offrait au capital etranger la possibilite de penetrer llbrement dans ) 'econo
mie roumalne.
Quelques dirlgeants de l'ancien Parti conservateur elaborerent, a partir de positions
dlfferentes, des theses et des ldees que flt naltre le regret de volr attaquer la grande propriete
par la reforme agralre de 1921 ; ils s'erlgeaient, en fait, contre le developpement industriei du
pays. Par rapport aux autres courants et tendances, leur influence fut de beaucoup plus reduite.
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PARTIDELE POLITICE BUR GHEZE ŞI POLITICA ECONO.III d
ROMANEAScA DUPA DES!VIRŞIREA U NITAŢII NAŢI ONALE
(191 8 - 1928)
GH. BUZATU

După desAvlrşirea unităţii de stat, la sfl!'fitul primului rAzboi mondial, In RomAnia au
avut loc profunde transformări social-economice ce au determinat, la rindul lor, importante
modificAri pe plan politici. î n a ceastă epocA2 au ap!lrut noi partide politice, paralel cu dispa
riţia treptată a rămăşiţelor partidului conservator. Reforma agrară, votul universal, atitudinea filo-germană adoptatA de cAtre unii dintre liderii grupării conduse de Al. Marg hlloman
Intre 1914 - 1918 au subminat bazele partidului conservator-progresist. In ceea ce priveşte
partidul conservator-naţionalist îndrumat de Take Ionescu, acesta nu dispunea de o solidă

bazA socială, forţa lui datorlndu-se In cea mai mare parte prestigiului dobindit de şeful său in
cursul războiului unităţii naţionale. Partidul naţional-liberal reprezenta, acum ca şi Inainte
de 1914, gruparea politică a marii burgehzii a băncilor şi industriei. ln acest timp, P.N.L. a
inţeles cA dezvoltarea ţării pe calea capitalistă necesita lnfi'iptuirea unor reforme şi a colaborat
la realizarea lor. Dintre formaţiunile politice noi, constituite după război, ca reprezentante ale

unor pături ale ţărănimii sau ale burgheziei mici şi mijlocii, amintim In primul rind partidu l
ţărănesc ( 1 . 1\tihalache) şi partidul poporului, de sub conducerea generalului Al. Averescu.
Partidul naţionalist-democrat al lui N. Iorga fiinţa lncă din anul

1910

şi se bucura de populari

tate mai cu seamă In rindul intelectualităţii3 . După infăpluirea Unirii din 1918 In viaţa poli
tică a ţării au inceput să a ctiveze şi grupările politice ale românilor din provinciile istorice,
dintre acestea un rol de seamă avind sli-1 joace partidul naţional român din Ardeal ( Iuliu Maniu).

Distrugerile considerabile provocate de războiul mondial, cheltuielile mari necesitate
de purtarea campaniei militare din 1916- 1918 etc. au impus ca prim obiectiv cercurilor con

ducătoare din România, după anul

1918,

InfAptuirea grabnică a refacerii economice şi asa

narea situaţiei financiare a ţării prin valorificarea importantelor bogăţii naţionale. Nu era vorba
In fapt de o simplă redresare a ţării după război, ci şi de impulsionarea dezvoltării ei econo
mico-financiare sub toate aspectele. Vintilă Brătianu, teoreticianul politicii economice a P.N.L.,
a subliniat atunci că România trebuia să tindă a ajunge "o ţară industrială de export" ' · Dupii
Incheierea conflictului mondial, toate grupările şi partidele politice din România au Intocmit

1 Vezi Aron Petrlc, Trifsiflurile generale ale de:vallifrii României în primul deceniu inter
l , ln "Cumid ava", t. I lft960, Braşov, p. 1 1 şi urm.
2 Cf. Polilics and Politicul Parlies in Roumania, London, International Reference
Llbrary Publlshing Co. , 1936, p. 1 2 9 şi urm .
belic,

p.

3 Dr. M . Muşat, 1 . Ardeleanu,

300 - 302 .

Viata pOlitică în Rom ânia.

4 Vintllă Brii.Uanu, Situaţia economicif creatii
e x ternă a României", Bucureşti, 1925, p. 170.

1918- 1 921,

Bucureşti,

României noui dupif rifzboi,
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progra m e pentru redresarea şi d e 1.voltarea economică a ţ ă rii 5 • Deşi fiecare d intre partidele sau
grupările poli tice respective i!fi propunea drept ţrl suprem restabilirea si t u aţi e i generale şi pro
gresul e conom ic al ţ ării , Intre ele au ex istat , totuşi, importante deosebiri de co nce p ţi e, deter
minate de o serie i n t reagă de factori c u m ar fi fost : fortele sociale, diferite, pe care se •pri
n ea ori pe care le re pre zent au f iecare din lrc gru pă r i l e In cauză, poziţiile economice deţinute
de că tre p11rtizanii acestor grupări et c . e t c . Unul din punctele de p ro gra m cel mai dezbil tu t
ti care a condus - In l i ni i mari vo rbin d - la deli mitarea a douil tendinţe In domeniul poli
ticii econ o m i c e postbelice a parti d elor cercurilor conduciltoare din Homânia se referi'& la rolu l
capita/uri/or slrăine In refacerea şi dezvol tarea economică a ţării. ln fond a renAscut vechea
disputl! , de dina i n t e de 1 9 1 4 , dintre partidul liberal şi partidul conservator In p roblema capi
talului străin şi care, acum, s-a pus Intr-un cadru complet nou şi lărgit, separlnd, tn ge nera l ,
P.N.L. de restul grup ăril or politice d i n Homânia8• Trl'buil' r e ţ in ut că esenţa problemei nu s-a
rezu m at simplist la alternativa cu sau fdrl! C'ap ilalurilt slrt'Hnt. tn rlndurile-.cercurilor condu·
cătoare româneşti a existat o opinie unan imă In p ri v i n ţa absolutei n e ce si tăţ i a · cQlaborării
st răinătăţii la opera de redresare cconomico-finan ciarll p o s tb e li că prin exploatarea intensă
a bogii.Uilor naturale. D e ?.a cordu l a in tl'rvcnit In legăturii cu rolul şi gradul de col abora re ce
treb ui a admis, pe scurt, cu regimul ce avea să f i e aplicat ca pit al urilo r străine. Cele mai multe
dintre partidele politi ce ale claselor dominante s-au pronunţat pentru admiterea In ţară a capi
talurilor strl!ine fără lngrădiri, pentru libera confruntare pe tll rlm ul economic a acestor capi
taluri cu cel autohton. Acest punct de vrdere nu a fost lmbrăţişat indeosebi 'de cl!tre P.N.L
care, fară a respinge neeondU ionat colaborarea capitalurilor s trăine, a insistat ca să se re
zerve capitalului naţional rolul p rimordial In valorificarl'a b o gă ţi lh,r naturale ale R o m.l niei .
D i n a c eastă confruntare de concepţii şi de interese i n tre partidele politice ale cercurilor guver
n a n te d e la Bucureşti au rcieşi t principalele tendinţe care au divizat burghezia - In general
v o rbind - in donă t a b ere disti n cte pe tărimul poli t ic ii economice propovăduite du pă pri mul
rizboi mondial : .,Prin noi lnşine" şi .,porţile d e schi se�.

Proclamată de c:\tre pa rt i du l liberal Inainte de primul fă1:boi mondlaf 7, politica ec<.1·
oomicl! Mprio noi inşi n e " reflecta interesele celei mai puternice grupări a burgheziei româneşti,
tn speţă a c ele i liberale. Dupil 1918, burgh e zia liberală. a ajuns să deţină o puternică pir ghie
tn v i aţ a economică, financiarA şi comercială a Homâniei. Centrul de greutate I-au const ituit
Banca Naţionalil a Romdniei şi Ban c a U1Jmânească ; prin intermediul acestor bănci şi al raml
ficaţiilor lor Liberalii căpil. taserll posibil itate:� de a controla o mare parte dintre firmele româ
ne!)ti constituite Ina i n t e sau imediat d upă război9, ei alcătuind - prin poziţiile tra in ice de ţi ·
nutl' tn sectorul economic - cel ma i puternic partid al claselor dominante din România p o st
belică. P . N . L. reunea In miin i le lui, după cum a remarcat u n contemporan, ..banca, industria
şi cred it u l" •. P u terea economică deţinută i-a inle sni t dominaţia politică, ce la rlndu-i contri
buia es enţ ial la i ntl! ri rea celei dintii. ..Azi - scria, In 1925, Ş t efan Zcletin - Banca N a(io
n ald şi Banca Românea.�că alcătuiesc un singur tot : prima instituţie economică e un izvor de
dominare politică, iar dominarea politicl! devine ea însăşi un izvor de privilegii economice
pentru a doua instit uţie. De u n d e reiese că deţinătorii a ce s tei finanţe sint ctrmuitării politici
reali ai ţării noastre, chiar ctnd ei nu au in mină puterea poli ti că form ală (subl. lui Şt. Zele
tin - n . n . ) " 10.

După primul război mondial, burghezia liberală - bazindu-se pe poziţiile economico·
financiare deţinute, dispunind In repetate rinduri şi de puterea poli tică tn stat (1918 - 1!;19 ,
1 922 - 1926, 1927 - 1 928) şi folosindu-se de contra di cţi ile existente Intre grupurile monopo
liste in ternationale - a lncercal, sub lozinca "prin noi tnşine", să se emancipeze cit de cll
1 cr. Flor i n Em . M anollu, J.a Reconstruclion t!conom iqu e et f in an c i Cr e de la Roum an i e
el les partis poliliques, Paris, 193 1 , p. 149 şi urm.
1 cr. Nationalismul economic şi doctrina partidelor politice din Romdnia, Bucure�U,

Imprimerlile " Indep endenţa",
7 Şt. Z eletin, Prin noi

1 / 1929.

1931, p. 3.
inşine ... ( lsloria unu i principiu ), tn ,.Viaţa

Românească",

nr.

Organizatia de credit a Rom ân i e i, Bucureşti, Cartea
1922, pp. 1 1 - 19, 88 - 124.
1 Cf. " Re v i sta v remll", nr. 24 din 10.X l l, 1922, p. 4.
1" Şt. Zeletin, Marea finanlă in econom ia şi politica acluald a Rom4niti, tn "Independenţa
Economică", nr. 2/1925, p . 36.
8 Vezi detalli In Victor Slăvcscu,

Românească,
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de sub dominaţia fapitalului străin, activlnd In sensul consolidării propriilor interese In domeniul
economiei. Politica .. prin noi inşinc· a exprimat, In esenţă, dorinţa celei mai puternice grupări
a burghct.iei româneşti de a-şi asigura un loc mai important In in dustria, băncile şi comerţul
din ţară, cu scopul de a obţine pe această calc valorificarea optimii a capitalului propriu �1
creşterea mai rapidl a acumuli\rilor intcrnen. Programul anunţat, tinztnd la activizarea capi ·
talului autohton tn viaţa t'conomică a României, exprima totodată dorinta burgheziei libe
rale de a obţine beneficii tot mai importante de pe urma exploatării bogăţiilor naturale.
A�a după cum s-a menţionat, teoreticianul incontestaiJil al politicii "prin noi tnşine •
a fost VintilA Brătianu. ln guvernarea liberală din 1 922 - 1926 el a Indeplinit funcţia de m i ·
nistru d e finanţe, calitate I n care a Inspirat şi a participat nemijlocit l a elaborarea tuturor le
giuirilor sau măsurilor cu caracter economic adoptate In perioada respectivă12• tn perioada
cercetată, fruntaşul liberal a fundamentat programul "prin noi Jnşine" In fonna lui Integrală
- aceea a naţionalismului economic. După cum s·a remarcat de cAtre unii speeialişti13, con·
cepţia naţionalismului economic - care a stat la baza activităţii economice a celor mai multe
dintre stalele europene In urma primului război mondial - izvora din premisa că "fiecare naţi 
u n e alcătuieşte o unitate economică autonomă, cu alte cuvinte cii fiecare naţiune alcătuieşte
un organism economic, de sine stătător, avind interese specifice" u . Vintilă Brli.tianu a dez
voltat doctrina naţionalismului economic tntr-o serie de studii tipărite după război. El a sub 
liniat că, In urma Unirii din
1918, s e modiflcaseră complet condiţiile dezvoltArii RomA
niei care devenise o entitate politică!& a cărei libertate de acţiune nu mai putea fi ImpiedicaU
- precum anterior - prin vreo intervenţie a celor trei imperii vecine (Rusia ţaristă, Austro·
Ungaria 'i Turcia) 18• Unirea a avut Importante consecinţe pe plan economic. Dacă Inainte
de războiul mondial România era mai mult o "ţară de tranzit a văii Dunării" 17, eontlnd doa r
prin producţia el de petrol şi cereale, lucrurile s-au modificat substanţial după anul 19 18 .
Pri:l unirea Ardealului şi a Banatului cu patria se schlmiJascră tnseşi datele structurii şi poten
ţialul economic al României. Cele două provincii Istorice dispuneau de un ridicat potenţial in 
dustrial, ca şi de tnsemnate bogăţii naturale ce au venit toate - In modul cel mal fericit să le completeze pe cele din vechiul Regat. Astfel, RomAnia a devenit şi o "entitate econo 
mică", dispunind - remarca Vintilli. Brătlanu - "de tot ceea ce trebuie unul stat modem ca
să trăiască liber şi să fie UD factor vlu" lB. Iar, cu alt prilej, tot el constata că In urma războiu·
lui mondial Romilnia ajunsese un stat "complet din punct de vedere economic" 1•. Concluzia
ce se desprindea din această situaţie era aceea că România trebuia să-şi dezvolte o economie
naţională "de sine stătătoare" ao . Se putea atinge acest obiectiv In primul rind printr-o valori
ficare superioară a bogăţiilor naturale. tn acest context, Vlntilă Brătianu a IntrevAzut să s e
rezerve primul loc "forţelor v i i ale naţiunii", adică muncii, capitalului ş i iniţiatlvei autohton e81

Dezvoltarea economică a ţării după război era de neconceput fără "participarea factorilor na
ţionali" 22• Pronunţlndu-se pentru activizarea capitalului naţional in valorificarea bo găţiilor
ţărU, neindoios că Vintilă Brli.tianu se glndea, Inainte de toate, la utilizarea capitalului celu i
mai puternic din România, tn speţă a celui de provenienţă liberalii.. Din acest punct de v e ·
dere, fruntaşul P.N. L . apăra In modul cel mai strict cu putinţă interesele grupării ce o re·
prezenta - marea burghezie liberală. tn acelaşi timp, trebuie menţionat că atingerea ţe lurilo r
fixate de Vintilă Brătianu - In primul rind crearea unei economii naţionale independente ar fi constituit un fapt pozitiv pentru progresul general al RomAniei. Realizarea acestui dezi·
11 Vezi

1929. p. 18.

Rezultatele politicii bugetare a guvernului liberolln anii

u,

1 .9 2 2, 1 9 2 3 - 1028, Bucureşti,

Viata şi opera lui Vintilă 1 . C . Brt'ltianu, Bucureşti, 1936, passim.
Cf. Leo Pasvolski, Economic Nationali&m of the Danubian States, London, G eorge
Allen and Unwin, Ltd ., 1928, passim.
u Romtlnizarea economiei naţionale, Bucureşti, Dacia Tralană, 1943, p. 3.
1& Vlntllă 1 . Brătlanu, Economia naţionold a Rom6niei Mari, In "Democraţia", nr. 4 - 5/
1 9 19, p. 195.
18 ldem, Pentru cei mai tineri, In "Democraţia", nr. 2/1926, p. 13-14.
17 ldem, Problemele ce se pun pentru unificarea şi consolidarea Romtlniei Mari, In "Demo·
craţla", nr. 1/1919, p. 26.
1 8 Idem, Pentru cei mai tineri, p. 14.
1• Vezi ..D emocraţia", nr. 8/1919, p. 437.
u

10 Vlntllă 1. BrAUanu, Problemele ce se pun ... , p. 1 .

Il

ldem, Pentru cei mai tineri, p. 15.
21 ldem, Econom ia naţionald a Rom4niei

Mari, p. 200.
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derat conducea eu slguran�A, pr i n faptul eliberării economice a ţArii de s1,1b dep e n denta ca
pita�tllor străini, la lntll.rlrea Independenţei politice a RomânleJll3.
Unul din aspectele ce le mai controversate In epocă ale politicii "prin noi lnşine" 1-a re
prezentat chestiunea capitalului străin. Reprezentanţi ai monopolurilor internaţionale sau a i
partidelor d e opoziţie din ţarA au acuzat, I n repetate rinduri, guvernele liberale di n 1 922 - 1 926
'i 1 927- 1928 că ele ar fi respins necondiţionat aportul capitalurilor străine sau că ar fi
manif estat o condamnabilll. ..xenofobie• faţ ll. de acestea. In sprijinul acestor acu1.atii au fost
avansate p rev ederil e restrictive tnscrise In legile economice promulgate de către liberali In
epoca postbelică. Asemenea aserţiuni nu corespundeau cltuşl de puUn adevArului. Liderii li bera li
au aublinial nu o dată că ei doreau colaborarea capltalurilor strAine şi chiar nu admis-o In cele
mal multe dintre Intreprinderile create conform legilor economice elaborate. Aşa, de pildA,
m inistrul de exteme 1. G. Duca a specificat In 11123 că doctrina "naţionali!i..mului economic�,
1mpArlifit.ă de P.N.L . , nu respingea nicidecum "colaborarea cu strAinAtnteâ. Dlii\JiotrivA. . .
o reclalllll ea o nevoie şi ca un stimulent. Naţionalismul economic ştie că zidurile chinezeşti nu
ae pot lnălţa, c4 in filtra ţiu nea capitalurllor strAine este fatală şi necesarA" " · tn 1927, tot Duca
avea sA declare tranşant : ..Nu este exact ci\ sintem potrivnici capitalurllor străine, cerem nu
mal introducerea lor In viaţa noastrA economică sub formă de colaborare iar nu de acaparare" P.
!n ceea ce ne priveşte, menţionăm eă nu există vreun temei care ne-ar putea lndrltui
sA alinnll m cA P.N.L. era ostil colaborArii capitalurilor strAine ori că declaratll ca cele ale lui
1 . G. Duca ar f l fost nesincere. Parcurgerea dlreclivelor lntocmite de către Vlntilă BrAtianu
peotru uzul exclusiv al cabinetului liberal este In mAsurA, credem, llio ne ediflce asupra unuia
di n tre punctele controversate ale programului ..prin noi lnşlne". Astfel, Intr-un raport pre
�:entat ln vara anului 1923 cabinetu lui condus de 1. C. BrAtianu, ministrul liberal de finanţe
releva că 1 arc in a fundamental.il a gu vernulu i consta In dirijarea operei de refacere şi Inzestrare
a ţiri i prin valorifi carea bogi\Ulor naturale. Indeplinirea cu succes a acestui plan reclama in
vestiţii 1erioase, Interne şi exteme . ..Avem nevoie şi chiar folos- nota Intr-un loc Vintilă BrA
tlan u - de participarea capit alu lui din afară . Sint atitea LnzestrAri noi de făcut . . . Incit ar fi
a greşealA de a o absorbi In Intreprinderea lor tot disponibllul din ţarA, chiar cind 1'1
ar fi
auficient• s•. tn iunie-Iulie 1923. Vintilă Brătianu a efectuat o călhtorie ln strAinAtate (Anglia,
ItaUa şi Franţ a), unde s-a interesat de ,.posibilităţile concursului financiar străin"la refacerea
� Inzestrarea economică a RomAniei17• Ministrul român de finanţe a Inaintat personal guver
nelor ţjrilor vizitat e, iar Statelor Unite şi Belgiei prin legaţiile lor la Bu c ureşti , un memoriu
ex:plicativ asupra programului de dezvoltare economică a ţării. ln memoriu se sublinia că Ro
mânia putea proceda la Indeplinirea programului propus fie cu mijloace proprii, f i e cu ajutorul
atrAinătăţ i i . Cabinetul român prefera cea de-a doua cale - apelul la concursul financiar al
,.ţărilor mai avansa te " - Intrucit prezenta avantaj ul atingerii mai grabnice a obiectivului
vizat

u.

Rezultă că guvernul liberal era de acord şi a solic itat chiar concursul capitalurilor stră 
lne Ia dezvoltarea economiei naţionale. Ceea ce nu accepta guvernul liberal era admiterea capl
talurilor străine ca In regimul "porţilor deschise" aplicat In colonii. L iberalii au insistat p en t ru
a impune recuno aş terea pr inci pi ului colaborării capita lurilor străine cu cel naţional in activi 
tatea de valorificare a bo găţ i ilor naturale ale României. ln 1 923 I. G. Duca opina pentru afla·
rea unei "formule" de colaborare care ,.să tnlăture acapararea unora şi sugrumarea celorlal t i " 28 •
Un alt teoretician al P.N.L. avea să n o teze , peste clţiva ani, că gruparea politică ce o repre
zenta admi tea afluxul cap italur i lo r străine, lnsă numai cu condiţia "să fecundczc, nu să aca
pareze. Cerem colaborarea cinstită şi rodnică, dar refuzăm orice subj u garc ... " 30. Şi Vin tiJă BrăCf. Gh. N. l.con, Politica econom ică a P.N.L., B u cureş ti , Cartl·a Hom::ineasrii, 1932, p. 2 6 .
11 J. G . D u ca, Doctrina liberală, In ..Doctrinele partidelor politice", Bucureşti, 1 923,
as

105.
25 Idern, P.r..·.L. - Partid industrial (0 nouă legendă), in ..Dcrr.ocraţia" nr. ,.1 / 1 !>27 , p. 6.
28 A rhive le Statulu i Bucureşti, fond Casa Hegală, dosar 9f1 !l2:l, f. 7 ( i n co ntinuare vom
clta Arh. St . Buc.).
27 Vezi R apo rtul lui Vintilă Brătianu din 19.V I I . 1923 (Arh. St. Buc., fond Casa Hegală,
dosar 8/1923, f. 1).
as V ezi m emori u l " Si tuaţia economică şi finandară a Horr.âniei şi programul de viitor"
(Biblioteca Centr::lă de Stat, Bucureşti, fond A l . Saint-Georges, dosnr CLXX I\'(7, f. 92 - 93)
21 I . G . Duca, op. cit., p. 105.
10 Mircea Dj uv ara, Doctrina P.N.L. : Spiritul sdu, In "Democraţia", nr. 7 - 8/1929,
p. 16.

p.
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tianu a declarat I n cursul cAlAtoriei I n Apus din 1923, că, dacă guvernul său făcea apel la ca
pitalurile străine\ aceasta nu Insemna cii el scotea "la mezat bogiiţiile naturale" pentru satls·
facerea unor implj!rallve de moment 31• TotodatA, ministrul romAn de finanţe nu a ascuns In
terlocutorilor săi \că lntrevedea participarea capitalurilor strAine la valorificarea bogilţlllor
naturale sub fo rn'! a unei colaborări ad hoc cu capitalul autohton31 • Iar In memoriul Inaintat
In numele cabinet'.. lui de la Bucureşti celor cinci guverne occidentale, Vintilă Brătianu soli
cita acestora din ur mă să răspundă dacă "lnţeleg să participe" Ia InfAptuirea programului de
dezvoltare economică a României, aceasta, InsA, "In cadrul politicii române• 33• Bineinţeles,
la aplicarea ei In practicA formula "colaborArii" capitalurllor strAine cu cel naţional a suferit
importante amendAri. Liberalii au fost departe de a se fi dovedit intranaigenţi şi au acţio
nat, In ultimA instanţA, dupA formula clasicA a burgheziei de oriunde şi de oricind : Les affaires
sont lea affairc�.
Politica economicil. proplivlidultA de P.N.L. a fost respinsA attt de grupările din opo
ziţie, cit şi de cil.tre capitaliştii strAini mai cu seamA. Ea a fost calificatA ca ţinlnd de dome·
niul "naţionalismului economi c agresiv" 31 şi neconformA cu interesele reale şi situaţia RomA
niei după primul război mondial.
I n primul deceniu postbelic programul economic liberal ..prin noi lnşine" a cunoscut
următoarele faze distincte de apUcare : 1918 - 1921, 1922 - 1 926 şi 1 927 - 1 928.
Prima perioadd (1918- 1921) s-a caracterizat mal ales prin afirmarea principiilor pro
gramului "prin noi lnşlne". In acest timp, In articolele tlpArlte In publicaţiile oflcloase liberale
("VIItorul•, "Democratia" sau "L' Independance Roumaine"), In manlfcstele cAtre ţară sau
In programele P.N.L. s-a Insistat adesea asupra rolului ce trebuie rezervat factorilor naţionali
In activitatea economicA prezentă şi viitoare a Romiinit>l. Aşa, de exemplu, ziarul "VIItorul"
subliniind, la scurt timp dupA terminarea războiului, necesitatea apArArii bogăţiilor naturale
de pericolul acaparărll străine, Insista să se acorde ..precAdere elementului naţional faţA de
cel strAin" In activitatea economlcli36• Cu alt prilej, un colaborator al ziarului amintit opina
ca "sli pAstrăm pentru romAni cea mal mare parte a bogăţiilor României" 38 • In 1919- 1920
cunoscutul flnandar liberal VIctor Slăvescu a publicat un Intreg ciclu de articole tratind dife
ritele laturi ale doctrinei economice ..prin noi lnşine• - rolul şi menirea tapltalulul autohton,
condiţiile colaborării capltalurllor strAine In economia naţională, necesitatea naţlonallzărll
vleţU economice etc.37• Deşi nu şi-a exprimat dezacordul faţă de colaborarea capltalurllor
strliine38, Slil.vescu s-a pronunţat pentru naţionalizarea cit mal grabnică a vieţii economice
merglndu-se pinii. acolo ca la baza actlvltliţli economice sA stea "In primul rind şi, dacă s-a r
putea, In mod exclusiv, elementul românesc" "· In acelaşi spirit manifestul-program lansat
cu ocazia alegerilor parlamentare de la sflrşitul anului 1919 releva că P.N.L. urmArea să ob
ţină "neatirnarea economicA a ţării, prin dezvoltarea bogăţtllor el şi prin sprijinirea ca{llta 
lutul, a energiei şi a muncii româneşti" "· Cea mal lapldară expunere o doctrinei "prin noi In 
şine" a fost Inserată In programul adoptat la congresul P.N.L.-ulul din 27 noiembrie 1 921. In
capitolul consacrat politicii economice programul anunţa că ţelul llnal al partidului consta
In obţinerea independenţei RomAniei pe plan economic, In care scop se impunea refacerea
grabnică {lrlntr-o valoriiicare superioară a bogăţiilor naturale. In privinţa mijloacelor mate
riale necesare punerii In valoare a bogăţiilor României programul a stabilit că "dezvoltarea•
lor avea să se facă, Inainte de toate, "prin munca, iniţiativa şi capita/urile romdne.�ti (subl. n1.
Gh. B.)" 1 1 • Afluxul capltalurllor străine era permis, lnsă numai cu condiţia ca ele să lucreze
3 1 Arh. St . Buc., fond Casa Regalii., dosar 8/ 1 923, f. 9.
3 2 Ibidem , f. 9 - 10.
13 Vezi memoriul S ituaţia eronomică şi financiari'! a Romaniei şi program ul de 11iitor,
3' Cf. Virgil Madgearu, Bazele nouei politici economice, Bucureşti, 1929, p. 5
6.
ar.

f. 93.

"Viitorul" din 6/ 1 9. 1 1 1 . 19 1 9, p. 1 .
G. Pletraru, Probleme din România econom ied d e mîine, In "Viitorul", din 18. V I .
1 919, p. t .
3 7 Vezi indeosebi articolele lui VIctor Slăvescu tratind despre : Finanta naţională şi finanţa
internaţionald (In "Viitorul" din 8.XII. t9t9) ; Metodele de lucru ale finanlei internaţionale (ldem,
din 14.X l l . t 919) ; Ce urmdreşte finanta naţională (idem, din 23. X I I.t919), So/idarismu/ financiar
romanesc (ldem, din 26. X I I. 1919) ; Finanta romdneascd şi capitalul strdin (ldem, din 16. 1 1 . 1 920).
aa Victor Slii.vescu, Finanta romdnească şi capitalul şirdin, p. t .
3• Idem, De c e este atacată finanta naţionald, In "Viitorul" din 1 . 1 1. 1920, p . 1.
'0 "Viitorul" din 5 . X.t919, p. 1 .
u Istoricul P.N.L. de la 1 8 48 li pind astdzi, Bucureşti, 1 923, p. 233.
3 ' C.
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In bii'Za one l "clnstlte colaborări" cu capitalul autohton şi numaidecit In ca.i:trul Intereselor
econoiDiei naţionale româneştl42 •
1
Paioada J 922 - 1 926, cit timp P.N.L. a deţinut puterea prin guvernul c;Cndus de 1. 1. C.
Br4Uanu, a s.cmniflcal epoca de aollcare a programului econom! ,.prin noi lllşlne". tn spiritul
aces tui program, llberalli au adoptat mal multe .egiuiri şi au trecut. apoi, 1� traducerea lor In
vla\ă. Initial, guvernul Brătianu a promulgat, In martie 1923, o nouă Coqstltuţie ce a creat
cadrul juridic adecvat pentru elaborarea celor patru legi l'conomlce "organice" de exploatare
a bunurllor statului şi a bogitiilor nat u rale in conformitate cu principiile programului .. prin
noi tnşlne• : legea privitoare la comercializarea şi controlul intreprlnderllw economice ale sta
tu l ui din 6 iunie 1924 • a ; legea regimu l u i apelor din 23 Iunie 1 924 44 ; legeD energiei din 1 Iulie
1D24 &a şi legea minelor din 3 iulie 1924 "· Printre alte măsuri adoptate In spiritul acelceaşl
orlentll ri e co nomi ce ar mal l i de menţionat legea organizării marine! comerciale din 20 decem
brie 1 922 " şi crearea ,.comlsiunll speciale economice" la 1 0 august 1 922 insărcinată cu stabl·
llrea crlterlll or de n a ţionali zare a intreprinderilor aflate In provinciile lstorlct<i8• DIQtrc toat e
legiulrlle men ţionate, punctul culminant al politicii economice liberale ,.prin noi lnŞine" l·a
marcat ado pt area regimului minier de aa 3 iulie 1924 48,
Elaborate In spiritul politicii "prin noi l nşin e ", toate ieglle economice din 1924 cuprin
deau dispozltU spe ci ale care favorlzau evident factorii naţionali (capital, muncă şi lnlţlatlvll)
,1 alt ele restrlcUve pentru capltalurlle str4lne. In linii generale, legiuirile economice liberale au
stabilit con diţii similare pen tru favorizarea elementelor naţionale In activitatea economicA a
ţll.rll (articolele I l şi 18 din l e gea comerclallzllrii, articolul 11 din legea energiei şi, lndeose b 1,
articolele 32- 33 dln legea mlne lor ) , şi anume ; a) Impunerea noml�Uvltăţll acţiunilor Intre 
prinderilor şi a nctransmisibilitătli lor fără avizul consiliilor de administraţie respective ; b )
•tab l . lrea unul P,rocent minim (60 %) din capitalul social a l fiecărei intreprinderi ce trebuia
deţinut In mod obllQatorlu de că tre cetăţenU români ; c) obligativitatea pentru toate Intreprin
derile care Intrau sub. re gimul legilor economice ca să lncludll cetllţenl romAni, tn proportie d e
2f3, In consllUle d e administraţie, I n comitetul de direcţie ş i Intre cenzori ; d ) impunerea atin
gerii, In tr-un anumit răsti mp, a procentului de 75 % cetăţeni romAni pentru fiecare categorie
de salariati In Intreprinderile In cauz.ii.

A doptarea de cAtre guv ernul liberal a legilor economice cuin1nzlnd asemenea dispoziţi i
restriclive pentru rapitalurile străine nu s-a făcut fllrll serioase dlflcul tiiţl . Pe olan Intern ,
In pri mu l rincl, cabinetul condus de I. I. C. Brătlanu a trebuit sll In frunt e dezacordul parti
delor de opozitie50 care erau, in maj o ritate , adepte ale JiOi itlcil ..portilor deschise". De asemenea ,
acestea au văzut In dispoziţiile inserate - şi nu s-a tnşelat - mijloace menite sA contribuie
la consolidarea aproape exclusivă a ţ.oziţillor economico-flnanciare liberale, fapt de care se
temeau atit de mult mal cu seamă datorit4 consecinţelor pe plan politic. ln discuţiile pur
tate la Cameră In j u rul legii comercializArii, Virgil Madgearu, reprezentant al partidului ţără 
nesc, nu şi-a ascuns temerea că liberalii tlndeau să-şi Instaureze in ţarll o veritabilă ,.dictatură
economică" care, ca un corolar, trebuia să le-o conceadll pe cea.politiclls1. Prevederile restric
tive pentru capital uri!e străine Inserate tn legile economice din 1924 au condus Iremediabil la
un conflict des..-his Intre guvernul ro m An şi grupurile monopoliste Internaţionale ce deţineau
poziţii In economia naţională (mal ate s In Industria de petrol) ori abia voiau să-şi facă Intra ·
rea52• Capitaliştii strălni au insistat pentru promovarea unei pol itici a ,.porţilor cleschlse" de
u

13 ..Monitorul

ofic-Ial", nr . 121/7. V l . 1 924. pp. 62 17 - 6222.
Idern, nr. 137/27 . V l . 1924, pp. 7185 - 7 1 97 .
15 Idern, n r . 143/4. V II . 1 924, p p . 7605 - 7612.
48 Ibidem, pp. 7596 - 7604.
17 Vezi Avocat Iosif 1. Cohen, Despre naţionalitatea socielătilor in Romdnia, Bucureşti,
1925, p. 12 - 1 3 .
18 ibidem , p. 69- 77.
41 Vezi Gb. Buzatu, Unele aspecte privind lupta pentru petro/ul rom6nesc (Legea m inelor
din 1924 ) , In ..Anuarul Institutului de istorie şi arheologie ..A. V . Xenopol•, Iaşi, t. V 1/1969,

Ibidem.

u

10 Vezi 1 . Salzu, Contradictii între parlidele burgheze din România în domeniul politicii
econom ice (1922 - 1928 ), In ..Anuaru l Institutului de istorie şi arheologie .A.U. Xenopol",.
laşi, t. V l l l/ 1 971, pass im.
51 V azi Dezbaterile Adunării Deputaţilor (şedinţa din 20. 111. 1924), p. 250 şi u rm .
51 Gb. Buzatu, op. cit., pa ssim.

passim.

•
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către RomAnia ra llnd conformă cu Interesele lor. Dealtfel, campania lor concentrată vreme
de aproape c-Inci ni (1 924 - 1 929) contra legilor economice liberale a constituit unul dintre
factorii principali c au provocat revizuirea tuturor măsurilor a doptate in spiritul orirntllrll
"prin noi tnşlne".
Dispoziţiile c prinse In ll'gllc economice au Inceput a fi puse tn aplicare In perioada d e
afirşlt a guvernării J. 1. C . Brătlanu. Atunci s-au p u s bazele mai multor intreprinderi econo
mice constituite pottlvlt prevederilor cuprinse In legile menţionate din 1924 53• Liberalii nu
au procedat la apllrarea strictă a ansamblului de mAsuri enunţat, li au fost nevoiţi - dupA
cum am arătat - să admită adesea derogărl de la prlnolpille stabilite, fAcind importante
concesii In favoarea rapltallştllor străini. Guvernul liberal a procedat astfel silit fiind de mul
tiple şi serioase motiva - lipsa mijloacelor materiale pentru Indeplinirea Integrală a prevede
rilor programului "prin' noi tnşlne", opoziţia capltallştllor străini, starea generală economlco
Unanclară a RomAniei etr. etc. Cn atare, orice abatere de la mAsurile adoptate In 1924 venea
sA confirme Imposibilitatea aplicArii Integrale a programului economic "prin noi lnşine" şi
anunţa renuntarea - treptatA şi parţlalA, Iar nu totală şi bruscă - de către P.N.L. de la
principiile avansate . Acest l ucru s-a petrecut In cursul guvernărilor 1. 1. C. Brătianu şi Vin 
UlA Brătlanu de Ia sflrşltul perioadei stablllzărll capitallsmului54•
Reorientarea lntervenltă cAtre anii 1927- 1 928 In domeniul politicii economice "prin
noi tnşlne" şi-a găsit o elocventA ilustrare In noul mod In care P.N.L. a lnţeles să pună probl e
ma capltalurllor străine In manifestul adresat ţării de către guvernul 1. 1. C. Brătlanu Instau 
rat In vara anului 1 927. Astfel, manifestul nu mal vorbea de favorizarea cu precAdere a facto 
rilor autohtoni In opera de dezvoltare a economiei naţionale, el de atingerea acestui ţel cu
"participarea cuvenită a muncii şi capitalului romAnesc (subl. ns. - Gh. B.)". Referitor la co 
laborarea strălnAtăţll se exprima doleanţa guvernului de a vedea "capltalurlle strAine venind
sA ajute la dezvoltarea ţării• 65.

Dupll. prlm�l război mondial, Importante forţe ale cercurUor conducătoare româneşti
nu au fost de acord cu politica "prin noi lnşlne•. Acestea considerau cA, mal ales tn condiţiile
postbelice, cind se făcea Indeaproape slmţitA lipsa de capltalurl moblllare şi se Impunea c u
strlgenţă refacerea nelntlrzlată a economiei naţionale, era absolut necesar s ă s e apeleze I a aju 
torul larg a l capltalurllor străine. Această orientare a fost calificată ca ţinlnd de domeniu 1
politicii ..porţilor deschise". Partizanii acestei tendinţe erau de părere că nici un fel de piedic 1
nu trebuie să bareze calea liberei afluenţe a capitalurllor străine, acestea urmind să se bucure
de un regim avantajos In RomAnia şi nefiind "persecutate" prin tot felul de măsuri restrictiv e
ca cele cuprinse In legile economice liberale din 1924 . Exprimind tocmai a cest punct de vl'dere ,
un colaborator al revistei " Independenţa Economică" a evidenţiat astfel necesitatea capita
lurilor de peste graniţă : " . . . O revenire grabnleă la o stare economică şi financiară normală
nu e cu putinţă fără aportul capitalului străin" 58• Pentru cunoscutul financiar Aristide Blank
rellefarca necesităţii de capltalurl străine nici nu se impunea cel puţin ; era o problemă ţ in t n d
d e tnsăşi na tura lucrurilor şi de "virsta Istoriei omenirii " : "Cind omul cavernelor s a u pădurilor
preistorice a fAcut primul gest către un vecin sau trecător pentru a-i cere ajutorul sub forma
concretă a praştie!, plasel sau undlţei, sau sub forma superioară a sfatului, curajului sau des
t o iniclei, atunci se născu pentru prima oară Ideea capitalului străin" 107• Relativ l a regimul
de care trebuia să se bucure capltalurile străine, un alt exponent al politicii "porţllor deschise"
In 1 923 cerea : " ... In politica Internă nici un gest nu trebuie făcut, nici un aşe:r.ămint nu trebuie
tnjghcbat care să jignească susceptibllitatca capitalurllor străine . ără ajutorul cărora nu putem
trăi" 68 •
I n Unii generale s-au pronunţat In favoarea unei politici a "porţilor deschise" a cele forţe
ale burgheziei româneşti care, din punct de vedere economic, erau mai slabe ori d epindcau

5 3 Cf. Preşedinţia Consilulul de Miniştri, Activitatea Corpurilor Legiuitoare şi a Guver
nului de la ianuarie 1 922 pină la 27 m artie 1926, Bucureşti, Cartea Românească, 1926, p. 234.
54 Cf. Gh. Buzatu, Le Problfme du petrole dans les negociations financieres de la Roumanie
pou r la conclusion de l'emprunt exterieur de stabilisation de 1 929, in "Revue Roumanie d ' l-l is
tolre", nr. 2/1 972, p. 303 şi urm.
55 "Viitorul" din 26. V I . 1927, p. 5 .
&e " Independenţa economică", nr. 10 - 12/1973, p. 68.
5 7 Adstlde Blank, Economice, 1, Bucureşti, 1932, p . 103.
&a C . Argetolanu, lndrumări politice, Bucureşti, 1924, p. 29.
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�n măsură destul de largă de �:1pital u l străin. A cestea se temeau, totodat d, de consolidarea
pozitiilor economlco-polltice a l e P.N.L-ulul prin apl ica rea programului .,pr
noi tnşlne". Ccn·
Irul ban car al grupării .,port i l o r deschise" I-au n· prczen ta t mal cu seamă
anca 111 armorollch
BlanJ.- et Co., p re cum şi Banca de Credit Rom â n şi Banca Comercială Româ ă, care erau consi
derate in bloc de ciltre liberal i ca reprezentante ale intereselor capitalului in ternational in eco
nomia F\omânle!>D. Aceste bind - disp unind de puternice ramificaţii il) Industria m inieră,
metal u rglcă şi t2xtilă din \;ar41• - aveau, In adevăr, strlnse legături cu rtnan'ta strălnă. ln aceastA
privinţă excela B anea Jlfarm orosch, Blank et Co. a cărei comuniune de lntllfese cu unele grupuri
occidenta l e (In special Banque de Paris el des Pays Bas ) era bine cunosqută8 1 •
P c plan p o l i tic, gruparea �porţilor deschise" detaşată din rlndurnc cercurilor conducă
toare româneşti reun('a, In mare, toate partidele politice moi Importante ee s-au aliat In opozitie

In t i m p u l guv ernărilor li berale postbelice - partidul naţional rom:ln din Ardeal , partldu 1
ţăriln esc, partidul poporu lu i, partidul naţional ist-democrat, ca şi rămăşiţele conservatoare .
] n tr e adepţii acestei ori en tări economice se numărau şi membri al Casei Regale, In frunte cu
'
r egele şi reglna•a.
Intre grupăllle pol itice amintite, dt-şi toate partizane ale statornlclrll unul regim ec� nomlc
� I t mal la,·orabll capltalurllor străine, au existat t n să tn perioada cercetatA I mportante dcoscbtri
de nuanţe şi de Interese care ne Impun sA nu le tratăm In bloc.
partidul poporulu i l n drumat de generalul Al. Avcrescu care a guvernat ţara In

două rin duri in epoca postbelică (1920 - 1 92 1 şi 1926 - 1 927), nu exista nici o ln,dolală asupra
n ecesităţU capl talurllor strillne in lnfăpt ulrca opl'rei de retacere şi dl'zvol tare economică a ţăr1181•
� · · · A vorbi de refacerea n oastră - se menţiona I ntr-o lucrare otlclal
\._;;- numai prin noi lnşlne
este o nah·itate pc care trebuie să o lnlătur1im cu un ceas mal devreme, dacă vrem să facem o
operă utilă� ••. In timpul primei sale guvernări, partidul poporului s-a condus In domeniu 1
politi cii economice după principiul necesltiitll colabor1irll capltalurllor strliine prin investiţii
direct e, Imprumuturi de stat etc. Condiţiile tratamentului aplicat acestor capitaluri au fost
ast l el formulate de către Octavian Tăsliluan u , pri m u l titular al <iepartamcntulul de Industrie
şl ornerţ tn cabin e tul av erescan : .,Capitalul străin se va bucura, fireşte, de acelaşi regim
ca �1 cel In di gen � 05• Totuşi, guvernul nu s-a dezinteresat şi de dezvol tarea .,In sens naţional"
a lndustrlei8e . [nlr-o perioadă lrăm l nt a tă de conllictele violente- qlntre puternlcele trusturi
occidentale, care constituiau o mare amenlnţare pentru Independenţa economică şi politică
a României, guvernul din 1 920 - 1921 nu a pierdut din vedere posibilitatea impunerll unei
"colaborări" Intre capitalurlle strlline şl cel n a ţiona l . N. Titulescu, ministru de finanţe In cabi
net u l averescan, a exprimat clar acest punct de vedere In proiectu l legii pentru bugetul pe
1 92 1 - 1 922. Se sperlt ica eli. v a l o rifi carea bog!iţiilor naturale ale României impunea .,colabora 
rea" statului cu lnl\latlva part i cu lară autohtonă. Relativ la .asistenta străinătăţii, atrăgea
ate n tia următorul paragraf inclus de autorul proiectului : .,. . . F\omânia nu respinge ajutoru l
capitalului străin. Capitalul străin care vrea să se asocieze capitalului român in condiţiile impuse
de interesul conservărll noastre va fi blnevenlt". O altă condiţie impusă capitalului străin era
aceea de a se abţ ine "să in depl in eas că o funcţie politică, ei doar una economică� 87•
Pentru

Unii frunt aşi av ercscani nu s-au arătat ostil i Ideii de naţionalizare a vieţii economJce.
El priveau, Jnsă, acest fenomen ca pe un proces indel u ngat, rezul tat din consolidarea treptată
şi naturală a poziţiilor c.apitalu l u l naţional in economia României, şi nu In făptuit prin .,me tode
de silnicie c o l lfo l'm cnpitalu rilor străine 0B .

In timpul guv ernării l ib erale din 1922 - 1 926 acţiun ile grupării averescanc tn domeniul
politicii economice au fost dominate din ce tn ce mal mult de tendinţa favorabilă .,porţilor des-

80 Ib idem , pp. 109
- 113.
CF. Banca Marmorosch, Blank ci Co. ( 1 8 4 8 - 1923 ), Bucureşti, Cultura Naţională,
1923, p. 72 şi urm.
5� Arh. St. B u c . , fond Casa R egală, dosar 6/1925, f. 1 - 2 ; ldem, dos.ar 18/1 920, f. 2 - 3.
03 Partidul P opo r u l ui , S tudiu as upr a s itua/iei /drii în martie-ianuarie 1 9 2 2 şi aprilie 1 926,
58 CI. Victor Slăvescu, Organizatia de credit a Rom â n iei, p. 19 şi u rm.
n

B ucureşti, 1 927, p. 13.
1 !i 2 0 ),

�

u

Ibidem.

Oc t.avian G. Tăsl1iu anu, ProducJia. Un program econom ic ( f:poca guvernului Averescu
Cluj , 1924, p. 27.
60 i bidem , p . 36.
87 Florin Em. M anollu, op. cit., p. 202.
68 Octavian C. Tăzlăuan u , op. cit., pp. 27 - 36.
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chlsc". F..a şi-a găs\t ecou Indeosebi In dezbaterile congresului partidului poporului din oclom
brlc 1 92381, precu � şi, apoi, In mantrestul adresat ţării de către guvernul Avercscu cu prilejul
Instalării la putere din 1 92 6 . Pe plan economic şi financiar - se spunea In acest ultim docunwnt
- guvernul găsea Cii "normalizarea nu este cu putinţă decit prin colaborarea capitalului străin.
Această colaborure nu este lndestulătoarl', dac4 nu se lnlătură acele măsuri de ordin adminis
trativ şi legislativ ale guvernului trecut (liberal - n.n.), care au format pină azi piedică ori
cArul Inceput de lmbunătăţlrc a vieţii economice"70•
Atitudinea partidului naJionalist-democrat In problema capitalului străin a fost, la fel ca
şi cea a grupArii avrrescane, nuanţată. Liderul partidului, marele Istoric N. Iorga, a recunoscut
nu o dată lnscmnătatea deosebitA a exploatării bogăţiilor subsolulul românesc plmtru dezvol
tarea ţării Intr-un ritm mal rapid. FIInd partizan convins al IntAririi legăturilor României cu
marO Aliaţi cUn Vest (mal ales cu Franţa), Istoricul a recomandat să se realizeze o cooperare
economicA adecvatA. ln acest cadru, arăta savantul, Homânla "doreşte Iniţiativele economice
ale prietenilor el, doreşte capital urile lor care vor fi bine remunerate" . Dar Homânla trebuia
să refuze - conchldea Iorga - "o tutelă şi se derobcază de la tot ceea ce ar putea să Insemne
acaparare"71• ln alte ImprejurAri, N. Iorga a scris că, deşi accepta colaborarea capltalurllor
străine, nu putea recomanda ca ele să fie primite cu "prea largă ospitalitate" ; fiecare popor
are "o existenţă naţională" şi nu se poate apela In mod excesiv la bogăţiile acumulate de
cAtre străini, căci s-ar ajunge la Intronarea unei "suprema�ll economice" a acestora din urmă72•
Intre 1918 şi 1928 poziţia P. N. D-ulul In problema capltalurllor străine a fost deter
minată adesea de considerentele de conjuncturA politică. De multe ori N. Iorga s-a situat, pc
plan politic, alături de partidele naţional român sau averescan In campania purtată Impo
triva liberalilor. ln acest context sint de inteles unele aprecieri contradictorii de-le lui N. Iorga
referitoare la capltalurlle străine, precum următoarea declaraţie din anul 1928 : "Capitalul naţio
nal este acela care sporeşte bogiiţla ţării. ŞI nu Importă de unde vine acel capltal"73• ln acest
caz atitudinea liderului P. N. D.-ulul era determinatA, evident, de spiritul opoziţionist
faţă de programul economic liberal pe care, de altfel, il califica ca fiind "de orlgină polltlc4
şi de scopuri acaparatoare"74. Pe a ceeaşi Unle, programul grupărll lorghlste adoptat In 1 928
Insista pentru abandonarea politicii economice promovată de P. N. L. pinA In acel moment ş l
pentru "deschiderea porţilor pentru capitalul străin onest ş i activ" 7�.
ln problema atitudinii adoptate faţă de capitalul străin au sflrşlt prin a se Intilni pe ace
laşi teren partidele conservator-naţionalist, naţional român din Ardeal şi ţărănesc.
Şeful grupării conservatoar -naJionaliste, Take Ionescu, a fost totdeauna un adept al poli
ticii "por�llor deschise". Este cunoscut că In 1 900 şi 1 905 el s-a declarat de acord cu concesio 
narea masivă a terenurilor petrollfere ale statului român trusturilor străine. Ulterior a devenit
avocat al societăţii "Româno - Americane ", filiala lui "Standard Oil"ln Românla78• După primu l
război mondial, Take Ionescu - in calitate de ministru de externe In cabinetul averescan ( 1920
- 1921) sau ca şef de guvern (decembrie 1921 - Ianuarie 1 922) - s-a pronunţat pentru o largă
cooperare a capltalurilor străine la refacerea economică a ţării, ca şi pentru contractarca unor
mari Imprumuturi externe In schimbul concesionAri! capitaliştllor străini a unor dintre bogăţiile
naturale ale HomânleJ77• In ţară, Take Ionescu a fost considerat, imediat după terminarea pri
mului război mondial, drept cel mal fervent partizan al politicii "porţilor deschise". El ar fi fost
dispus - se consemna intr-o notă informativă prezentată regelui la 3 august 1920 - să dea
,.tot străinilor"78• Atitudinea l ui Take Ionescu a fost privită favorabil, se Inţelege, de capitaliş
tii străini şi de reprezentanţii oficiali al marilor puteri la Bucureşti. ln cabinetul averescan din
1920- 1921 , el s-a dovedit - comunica Foreign Office-ulul Rattlgan, ministrul britanic
In Homânla - "tn special folositor pentru combaterea ideilor xenofobe ale brătlenlştilor şi
89 Cf. Gr.L .Trancu- laşl, Colaborarea capitalului strilin, Bucureşti, 1923, passlm.
70 Vezi "Argus" din 9. 1\'. 1926, p. 1.
7 1 N . Iorga , La s ituation politique de la Roumanie d'apres sa Conslitution, In "L'Annce
polltiq�e fran�aise ct etran gcre", Paris, fasc. 1/1926, p. 44.
' 2 Idem, lntroduction, in M . Pizanty, L e Petrole en Roumanie, Bucureşti, 1931, p. 5.
73 Vezi "VIitorul" din 2. I 1 . 1928, p. 2.
74 Vezi . . Argus" din 19 III 1 925, p. 5
76 Partidul N aţional, Programul şi Congresul Partidului de la li februarie 1 928, Yălenil
de Munte, 1928, p. 49.
78 Cf. Vasile Th. Canclcov, lmpresiuni şi păreri din războiul României I, Bucureşti, 1920,
p. 236 - 237.
77 B.C.S., fond Al Saint- Georges, pachet XL I I/3 , f. 140 ; ldem, pachet LXXX1Xf6, f. 8 .
7 8 Arh. St. Buc., fond Casa Regală, dosar 13/1921, f. 2 1 .
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a l e s uporteri l o r l o r din guvl"rn " " · E v rn t ua l a indepArtare a lui Take lonesdu din �uvern era
·considerată, i n cons ecin ţă , o .. calam ; la tc" p e n tru lntcrcsrle britanice In Homânla .llO.
După moartea lui Takr lonescu, In anul 1 !tl2 , membrii grupării sale au trecut In partidul
1
national român a l l ui '1an i n .
Parffclu f naliona/ român din Ardrnl a aj u n s să ocupe un lo c Important In sistemul gru
pă rilor po l i t i ce al., cl a se lor dominante din H o mâ n la după Unirea din 1 9 UI . El rcprezrnta In
p o tiţ l i Insemnat(', Incompa rab i l mal slabe lnsă decit cele deţinute de l iberali. Fi ef- ul ardeleni
l o r il constituiau l n dustrlllc min i er ă şi mc t nlu rglcă , ca şi băncile din Transilvania. Inainte de
1nan·a L'n irc, acc8stă p rovincie grav!taRe din punct de v edere financiar spre Viena şi Budapesta.
D upă 1 9 18, a rdel enii s-au st răduit s ă -şi consolldezc poziţiile economico-finan clarc In primul
deaproape lnt('rt'sele burgheziei ardelene care, In

domeniul

economico-Cinanciar,

dispunea

de

rtnd In T ran si lv a nia , unde au trebuit să facă faţă unei puternice ofensive a lib eralilor. In acest
fel la contradicţiile politice care sep a rau pc ard eleni de liberali s-nu adăugat ee.lc economice. In
problema capita lu l u i străin, burghe1.la ardc l e a n ă a op ta t pentru promovarea polifl�ţi "porţi

lor de sc h i se • . Ea considera cii nu pttteau fi ,. e x c l use " capital urile străi n e de la .. cimentarca"
i n dust riei Romaniei şi a fost in permanentă de acord cu ,.intrarea netul lmrată a capi ta l u lu i
străln Jn Iara no a s t ră pentru I n temeierea de I nd u st rii , (capital - n . n . ) care aducea ţării viaţă
-şi singe nou o.�� 1 . Liderul P. N. R . - ul u i , Iuliu :\-!anlu, a lansat In anul 1928 lozinca potrivit căreia
capital u l slrăin In semna pentru e co nomia lndigenă ..ploaia mlnoasă" ce filcca să rodească cim·
u
la a3•
•
Parlidu/ ţărtinesc re prez e n ta lnt{'resele pAturilor rurale instărlte şi ale unei părţi a burgheziei mici şi mijlocii. G rup a rea l u i ) . Mlhalache a Intrat de tlm�i'i u In contact cu finanta
românească - Banca de Scont&� şi flrmca .Uarmornsch, Blank et Co . 84 • Sfera relaţiilor tntreţlnute
de \ărănl�tl p ermite să se lntrevadi\ că , pe plan economic, el au fost de asemenea adepţi şi poli·
tlci i ,.porţilor de schise• . în l upta con tra programului liberal ,.prin noi lnşlne", partidul ţărănesc
.a benericlat considembll de aportul cunoscutului economist Virgil Madgearu, care In perioada
stu dia tă s-a de ta şa t net drept tl'oretlcianul orientării . .porţilor deschise", Ia r după 1 928 - drep t
unul dintre prinl'lpalii autori ai transpunerii ei In pract l !'ă . Madgearu respingea Integral doc
•trlna e con o m i că liberală, menită - după părerea l u i - să lnlcsi;LCască instaurarea "dictaturii
economice", cu coroL• r u l ci - dominaţia politică a P. :-.1. L.-ului in România8;;. El a propus,
In lo c u -i , propr i u l program de " democraţie economică" In care un loc principal il ocupa coopera
rea capitalurilor străine la v al orifi carea bogăţiilor naturale româneşti. Madgearu nu admitea
n i ci o discriminare faţă de capital urile străine , e le urmind să se bucure In ţară de .,aceleaşi con
diţ i i rn şi capllalu l autohton" 116,
După cum se observă, poziţiile P.N. R. ş i ale partidului ţărănesc In pro bl e ma capitalu
l ui strAin erau sensibil apropiate. După mal multe lncercărl infructuoase87, cele două grupări
p o l i tice au sllrşll prin a fuziona, In octombrie 1 026, punind bazele partidului national - ftlrănesc.
In programul adoptat atunci se pre v e dea , Ia capitolul consacrat politicii economice, că noul
parliu avea să a c tione z e pentru a Impu n e ,.egalitatea de tratament a capitalurllor străine şi a
capitalurilor n aţ !o n o le tn faţa legii şi a administraţiei" 88,

Fuziunea din octombrie 1 926 a creat un pericol serios pentru poziţiile economice şi
politice ale P.N.L. Timp de aproape un deceniu după primul război mondial, 1. l.C. Brătlanu
1ntreţinusc - In avantajul evident al liberalilor - discordia Intre grupurile politice adverse81•
Prin c o ns ti t uirea P . N. T- ulul , devenit al dotlea mare partid politic burghez din România lnter
beUcă, a apărut o I mportantă forţă de contrapondere faţă de dominaţia polltlco-economlcă a
7 8 Cf. Docum enls of British Fore ign Po/icy. 1 91 9 - 1929, Flrs Series, voi. X l l, London
H.M. S.O., 1962, doc . nr. 352 (Hattlgan către lordul Curzon, Bucureşti, 5. V I I. 1 920 ) .
80 ibidem.
8 1 Arh. St. Buc., fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar 4/1925,
1. 23 .
82 N. Consta n tines cu , Capilalul •trăin ln econom ianationaltl, In "Democraţia", nr.
1 2/ 1 928. p. 9.
8 3 ..Opinia" din 12. X I . 1 9 1 9, p . t.
84 C f . A l . Marghiloman, Note pol itice, V , B ucure�tt. 1927, p. 1 3 .
a& V.N. M ad (!ea ru , Dictatura economice! sau dmtocraţia econom icii, Bu cu reşti , 1925, p. IV-V.
88 Ibi dem , p. V I - V I I .
8' Vez i "Adevărul" din 1 0 . I I I. 1 925 , p . 5.
88 Cf. F lorin Em. Manollu, op. cit., p. 233 .
11

Arhiva

Vezi Sludlu a1upra r�ielii 1i polifieii lui Carol a-l II-lea, f. 88 ( Bi bliote ca Academiei,

Palatului, pachet XXI/

1 a).
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P.N.L. c e fusese prea puţin stlnghcrilă Imediat după 1918. ln domeniul politic, naţional - ţără 
niştii au fondat o grupare capabilă să-şi dispute p uterea In stat de pe poziţii aproximativ egale
cu liberalii. In domeniul economic este adevărat eli situaţia tinerei grupări <'ra momentan infe
rioară celei deţinute de către liberali. Oricum ca era suficient de trainică pentru a permite na
ţional - ţărăniştilor să-şi Indrepte atacul, In cursul guvernărilor dintre 1 928 - 1 932, şi asupra
bazei

economice a

L:C:S

P.N. L .

P AR T I E S P O L I T I Ql:Es B URG EO I SE S ET L A P O L I T I Q UE ECON O M I Q UE

ROUMA I N E D'APRES LE

I'AH AC H EVE\IENT DE L ' O NITE NATION.\LE
( 1 9 1 8- 1 928).

En Roumanle, l a prrlode d 'aprcs·guerre est marquce par u n accroissemc nt de l 'lnteret
de certalns groupes de la bourgeoisle a u tochtone et par la mise en valeur du capital nationa l
dans l 'exploltatlon des richesses naturelles. La tendance de la bourgeoisie nationale - no
tamcnt de cele qul gravltait au tour du Parti national-liberal - a renforcer ses positions ccono
mlques ct financieres par rapport a celles des capitalistes ctrangcrs l-tait evidente . Ces efforts manlfestes dans dlffercntcs branchcs de la production cn general et dans le petrole c n particu
ller - curent des rcsultats objectifs positifs, aboutlssant, entre autres, au dcveloppement de

! 'Industrie nationale e l a la rcduction dans une certaine mcsurc de la domln ation d u capital
ctrangcr dans ! 'economic de l a Rournanle.
A u cours de la pcrlode cn qucstlon, l 'attitude de la bourgeoisie roumalne ne fut pas
unltalrc. Si le Parti national-liberal se prononr;alt pour le renforcement du cap ital autochtone
et pour la collaboratlon condltlonnee des capitaux Ctrangers dans ! 'economic du pays, d'autres

partls poltlques (du pcuplc, national ·paysan etc.) prcconlsaient la polltlque des "portes ouvertes".
L 'attltude de ces 'tlcrniers partis politiqucs trouve son cxplicatlon dans leurs re lations avcc la
flnance In ternationale, dans une plus faiblc base economlque e l dans la crain te du renforce
mcnt de la domlnation liberale a !cur detrimcn t.
Les efforts de la bourgcoisie roumalne pour la consolidation d e ses proprcs p ositions
dans !'economic aboutircnt a l a crcatlon de quelqucs grandes soclctcs a capital national . L es

essals du capital autochtone d'ctcndrc son influcncc dans le domalnc de ! ' industrie petroliere, en
partlcullcr, se hcurterent, comme il fallait s'y attcndre, a la forte resistancc dl·s capitallstes
etrangers. Par sultc, un grave conflit se produslt en tre les capitaux e trangcrs et la capital na

tional. Ce conflit prlt des proportlons surtout apres l 'arrlvec a u pouvolr, a u mols de janYier
1922, d u gouverncmcnt liberal, presidc par Ioan 1. C. Brătianu. Le cabinet l iberal ( 1 922 - 1 926)
a soutenu les lnterets de cette partle de la bourgcoisie rou malne qul etalt deslre use de con

sollder ses posltlons dans ! 'economie du pays. Il proclama offlclllement le p l an d ' exploitatlon
des richesses naturclll's de la Roumanie "par nous mcmc", c'cst-â. dire avant tout par le capital
national. Dans ce cadre, Il a adopte les lois t!conom i q11es de 1924. Entre les annees 1924 - 1929,

tant que ccs lois scront en vigucur, ellcs soulcveront de serleuses dlfflcultes aux cablnets d e
Bucarest. Dans cctte pcriode, la Houmanic cut a trancher avec l ' etranger d'lmportants pro 
blemes politlques, economlques el flnancicr�s ct, dans beaucoup de cas elle se heurta

â. une posl

tion hostilc de la part des grandes puissa'lccs. Fina ilem �nt, dans les an nees 1927 - 1928, â.
l 'occaslon des ncgoclatlons mcnees par le gouvcrnemant Vintllă 1. C. BrAtlanu pour la conclu 
slon d'un emprunt necessaire a I a stabllisallon d � monnale, les capltallstes etrangers demandc
rent - et l 'obtlnrent cette fois - e l - la revision de l a lois economlques de
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PROBLEME POUTIC}: ŞI CVLTURALE IN DEZBATEREA
INTELECTUALITAŢII IEŞENE, IN ANII I MEDIAT (jRMATORI
PRIMULUI RAZBOI 1\IONDL\L
ROD ICA RADU

Viaţa oraşului Iaşi In anii i mediat următori primului război mondial evoluează In con
textul economic, social şi politic al României p ost belice , dominat desigur de dcsăvlrşirea proce
sului Istoric de formare a statului naţional unitar român, ca şi de de zvo l tarea amplulul curent
de opi nie democratică, avind in frunte clasa mu n citoa re , prin deplasarea frontului maselor
populare spre stinga vieţii politlce1•
ln para lel şi In strinsA concordanţă cu dezvoltarea e conom i că a Iaşului imediat pos t b elic
se amplifică şi tabloul cultural-ştiinţific, In măsura In care desăvlrşlrea unităţll de stat impunea
ridicarea nivelului cultural al ţărU prin declanşarea tuturor po te nţ elor el creatoare . Chiar dacă
Instituţiile culturale din laşi au fost prof un d afectate de răzb oi , prin I nt rerupe rea sau dimi nu
area a ct i vi tăţi i ca şi prin dist ru gerea pa rţ ia lă a pa t ri mon i ul ui lor, Iaşul dispunea In unii po st 
bellci de un număr Impresionant de I ns ti tu ţii de acest fel . Existau aici importan te instituţii
de lnvăţămlnt de toate gradele, Intre care Universitatea cu mal multe facu l tăţ i, Conservatorul
de muzică şi a rt ă dramatică, Scoala de Belle-Arte, 10 li cee de bună t ra diţie, intre ca re unul
tehnic şi Industrial , şco l i comerciale şi profe siona le , peste 20 de şcoli primare. Fllnţa u de ase
menea Muzeul de antichltăţi al Universită�il, Muzeul de is t orie naturală, un muzeu munlcipa l
fl lşi continua existenţa cea mal v eche pinacotecă de stat din ţară. Teatrul Naţional şi Societatea
simfonică, Infiinţată In 1919 In jurul nucl e u l u i format In anll războiului prin munca neobosită
a ma rel u i Enescu, prin intensa lor activitate artistică făceau din oraşul Iaşi un oraş cultura l
de prim ran g al ţării. Pe llngă a ce s te instituţii cultural-şlllnţHlce de stat, lşi desfăşurau acti
vitatea mal multe societăţ i cu l turale create din lnlţiativ:i particulară, fle Inainte, fie tn anii
următori războiului, sprijinite In limita p o si bi lităţilo r de municipalitate, precum : Societatea
p e ntr u lnvăţătura poporului ro m ân , Societatea istorico-tllologlcă, Societatea d e g i mnast i că ,
sp ort şi muzică, Societatea culturală .. Atencul Popular din Tătăraşi• şi altele.
Un număr mare de publicaţii, unele de interes social-cultural, altele politice, Intre care
majoritatea de orientare democratică, po ten ţau peste barierele convenţionale şi arbitrare curen
tul de op in ie democratică in favoarea soluţionării unor probleme specifice perioadei traversate ,
dezvoltind astfel tradiţia pro gresi stii a scrisului Ieşean. Se cdltau acum ,.Revista ştiinţifică" ,
" B ul l et l n d e l a Soclet e d e pedlatrle d e Iassy ", ..Arhiva", .,Arta şi Arheologia", "Revue m � di co 
chlrurgicale ", "Athenacum", "Vremea şcolii", "S cena " ; ziarele " Opi n ia", "Lumea" ş.a. Se lnliin
ţa ln 1919 revista " lnsemnărl literare" iar din 1 920 lşi relua existenţa rev i s ta "Viaţa ro mân ea
scă".

Toate aceste Instituţii aveau să polarizeze In j u r ul lor reprezentanţi de seamă ni splrl·
tualltăţll româneşti care au desfăşurat o Intensă activitate cultural-ştiinţifică şi social-politică,
1 l\1. Mu ş at , 1. Ardeleanu, Viufu politică in
politică, B u cu reşti , 1976, p. 3 3 .

Rom4n ia 1 9 1 8 - 1921,
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uneori de un avangardism meritoriu, care lşl punr a mprenta pe climatul spiritu al ieşean In an ii
Imediat u rmători primului rAzboi mon d i a l .
Trăgtndu-şl seva din sol ul spiritual al Inceputului secolului XX, fcrllllzat d e tradiţia
I d eilor J:leneroase ale generaţiei paşoptlste şi unlonlstc, precum şi din atmosfera de patl·tie
patriotis m

din

anii

războiu lui ctnd
laşul
fusese
cuibul
rezistenţei
sufleteşti a na
marcat de Influenţa şcolii socialiste, acest climat spiritual ieşean poartă
pecetea mutaţ i i lor s urvenite aici, ca şi In Intreaga \ară, In urma primului război mondial. Proble

ţi uni i romane , putern ic

matica spe cillcă a vieţii e co no mice şi social-politice a acestor a n i determină liniile directoare
ale activităţii cul tural-ştiinţifice, precnm şi căile şi modul de manifestare a Intelectualităţii
lcşene.

Intreaga viaţ� spirituală ieşeanli din aceşti ani stă sub semnul entuzias l mului sin cer declan

şa t de istoricul a ct de la 1 decembrie 1 9 1 8 . Diversele manifestări culturale lntreprinse In perioada
imediat u rmă toare desăvlrşirii unităţii naţionale se adaugă a cţiunilor anterl_oare prin care
IaşuJ şi-a a dus contribuţia la constitu i rea statului naţional unitar român2• IntelictualH,Ie toate
profesiile salut.ă In coloanele ziarelor locale destrămarea Imperiului au stro-ungar multinnţional
şi formal'l'a statelor naţionale : .. Pe ruinele vechii monarhii - scria Octav Botez - nationali

tăţile şi-au văzu t realizate aspiraţiile lor seculare, independenţa politică ca şi Intregirea etnică".
Poporul maghiar nu face decit să p lătea scă astăzi orbirea unei nobilimi rare In numele unui

fals orgoliu de rasă a călcat In p i c ioare prea multă v reme In centrul Europei, cu o sălbatică intransi
genţă, orice idee democraticA ş i orice drept naţional" 3• In aceastA stare de spirit dăscălimt'a
i ezşeană organizează festivităţi de celebrare a istoricului act. Astfel, deschiderea cursurilor uni

versitare se face In ca dru l unei solemnităţi cu totul deosebite, profesowJ D. Gusti ţinlnd o di
zertaţie introductivA al cărui subiect este legat de memorabilul eveniment4 , fiecare profesor
universitar căutlnd �să facă legătura Intre războiul ce s-a dezlănţuit asupra omenirii timp de patru
ani şi mai bine ş i ştiinţa ce o propăvăduieşte de la lnăltimea catedrei sale, cum şi unele proresiu ni
de credinţ A · ·�. 1 n aet'raşi atmosfe r A de entu ziastm, u niversitarii ieşeni redactează calde tele

grame adresate reprezentanţilor politiei ai provinciilor reintegrate, precum şi scrisori de
licitare puterilor aliate pentru vic toria obţinută6•

fe

Dar războiul pretindea ţării lncă un an de jertfe şi lupte, de data aceasta In masa trata
t ivelor de pace, pentru recunoaşterea drepturilor poporului român. Problemati ca vietii politice
internaţionale nu a lăsat indiferenti i ntelectualitatea ieşeană. Scriitori, publicişti, jurişti, pro
fesori lşi manifestă In coloanele ziarelor locale sau centrale atitudinea faţă de modul de desfli
şurare a lu crArilor Conferinţei de pace de la Paris, la care RomAnia era prezentă ca ţară cobe
ligerantă a cArei unitate naţională fusese tnfăptuită printr-un act de voinţă al poporului său.

Pornind de la cunoa şterea sacrificiilor României făcute In numele reintregirii fiinţei naţionale,

la care laş u 1 şi locuitorii săi !şi a duseserA obolul, intelectualii ieşeni demonstrează In scris nece
sitatea unei poz:iţii ferme a reprezentanţilor României faţă de tendinţele marilor puteri de a

tergiversa Incheierea tratatelor de pace, de a Intirzia recunoaşterea unirii provinciilor istorice
reintegrate , de a diminua meri tele contribuţiei româneşti la Infringerea Austro-Ungariei ş i
a a lia ţilor e i . Problema tncheierii , dar nu I n orice condiţii, a tratatelor de pace era deci In acel
mom ent problema nu mărul unu spre care se Indrepta atenţia intelectualităţii ieşene. ln a cest
context se Inscrie articolul-apel al poetului George Toptrc!'anu, devenit tn această ,.clipă supremă"

a dresat opiniei publice : "Să nu uităm că zilele număra te ale acestui so lemn

sflrşit de pri măvară vor hotări soarta românismului pentru veacuri r . . . ]. tn clipa supremă, tn
faţa străinătăţii nepăsătoare sau ostile, romanismul trebuie să ridice un singur glas şi un sin
gur pumn . . . " 7 •
publicist-militant,

Consecvent I n a-şi mărturisi Ingrijorarea faţă de modul de desfăşurare a lucrărilor Con

ferinţei de pace, a celaşi George Toplrceanu, Intr-o frază plină de vehemenţă şi luciditate politică

se declară Impotriva lribulaţiilor marilor puteri, Impotriva falselor argumente şi principii di
plomatice aduse de acestea In considerarea poziţiei şi sitiuaţiei României, subliniind Intr-un
alt articol că baza discuţiilor ce se poartă Ja Paris trebuie să fie condiţiile şi scopul urm ărit d e

2 A . Loghin, Jaşu/ in istoria constituirii statului n aţional u n itar rom8n, In Analele ştlln
ţHice ale Universităţii ..Al. I. Cuza" laş!, Istorie, tom XV, 1969, fasc. 1, p. 47 - 5 5 .
3 "O pini a ", 2 7 m ai 1 9 1 9 ,
4 Arh ivele Statului laşi (Arh. St. 1 . ), fond Universitatea "Al. 1. Cuza". Rectoral,
dosar 14/1918, f. 3 6.
5 ,.Neamul românesc", 21 ianau rie 1 9 1 9.
8 ,.Mişcarea", 21 februarie 1919 .

7 ,.Opinia" 23 mal 1 919 .
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t ara noastră In acţiunea beligerantă : "Pentru noi românii - scrie acesta - lucrul este mai
simplu. Revendicil.rile pentru care am pornit la rAzboi şi pe baza cil.rora am Incheiat tratatul,
erau atit de departe de ceea ce se cheamil. Imperialism, Incit ele nu au venit In contrazicere cu
principiile enunţate mal tirziu de preşedintele Wilson. Noi am cerut doar garantarea integri
tăţii vechiului regat şi alipirea regiunilor locuite In imensil. majoritate de romAni . . . Iar daei
1narii noştri aliaU ar găsi cii. aceste două temelii ale argumentării noastre nu se pot suprapune
In mod perfect plnă la milimetru, ar trebui să le arătil.m că mai Intii a venit tratatul, apoi sa
crificiile şi tocmai la u rmă principiile" 8•
Preocuparea şi aprehenslunea pentru atitudinea marilor puteri faţă de poziţia şi inte
resele României In cadrul lu crărilor Inaltului for internaţional generează un ciclu de articole,
apărut In ziarul .. Opinia", sub semnătura ilustri a scriitorului Mihail Sadoveanu, cu genericul
wConferinţa de pace", ln tot cursul anilor 1 9 1 9 - 1 920. ln cunoscuta sa manieră literară, cu aceea'i
frază de o inimitabilă coloratură moldovenească, nedezmintita limbă sadoveniană atacă In acest
ciclu de articole nu frămlntărilc vremii marelui Stefan sau a Ducăi-Vodă, ci cele mai arzil.toare
probleme ale lumii sale contemporane. Rlnduri Îc acestea precursează astfel ct'alaltă serie de
articole politice din anii luptei antifasciste, prin care M. Sadoveanu se va Inscrie din nou In
mijlocul curentului de opinie progresistii.. Apărute sub forma unor povestiri spuse de ,.prietenul
meu Vichcntie", articolele dezbat problemele majore ale Conferinţei de pace, Intr-o optică pa
triotică, de pe poziţia statelor mici ale căror interese erau primejduite, căci .. piticii se luptă tot
deauna pentru onoare, iar folosul e al uriaşilor" 1• "Diplomaţii- scrie el mai departe - s-a dună
de obicei ca să zugrume pacea şi s-o lngroape. Noroc numai că se lntlmplă ca-n povestea noa
stră cea cu doi fch logofeţi cu păr de aur creţ. Cind o zugrumă. cade o lacrimă ori scapă un suspin
de durere şi din lacrimă ori din suspin, dreptatea iar naşte şi umblă rătăcind prin lume" 1 o.
Genericul .. Semnarea tratatului de pace" se găseşte şi In fruntea unor articole semnate de
cunoscutul scriitor şi publicist Mihai Sevastos, de criticul literar Octav Botez. Dealtfel, pro
babil pentru tonul p rea vehement, articolul acestuia din urmll, intitulat ,.Germania şi pacea de la
Versailles", din cotidianul "Opinia", numărul din 20 mai 1 91 8, apare In intregime cenzurat.
ln acelaşi timp, noua situaţie internă a RomAniei, Implinirea dezideratelor celor ma i
diferite pături sociale, mult aşteptatele transformări democratice ale regimului social-politic,
necesitatea realizării unificării economice şi administrative, a cimentării spirituale a unităţii
statale proaspăt lnfăptuitc şi determinate de acestea, sporirea sarcinilor intelectualităţii, au
devenit preocuparea primordială a vieţii spirituale ieşene . ..Formulele v echiului regat nu mai
pot corespunde nici ideilor, nici ceri r.ţelor, nici intereselor, nici tendintelor şi nici sentimentelor
vremurilor noi" 11, remarca avocatul Oswald Teodoreanu. In aceste condiţii atenţia unor re
prezentanţi de seamă ai spiritualităţii ieşene se lndreaptă spre straturile cele mai oprimate ale
societăţii româneşti, tnţelep;lnd că opera de consolidare a ţării nu poate excepta o lmbuuătă
ţire a stării lor, intuind totodată că anii ce vor aduce o tot mai pronunţată ridicare a maselor :
,.Popor al durerii. Acestea stnt cuvintele care imi vin mai intii de cite ori Incerc a vorbi despre
nefericitul nostru neam - scria M. Sadoveanu. Si totuşi, acest popor al durerii, lncă ameţit
de vechi suferinţe, IncA nevindecat de proaspete răni, se ridică mai cu tărie şi cere mai lndlrjit
astăzi dreptul său In lume. Pe cind lmpărăţii se surpă, se inalţă viu neamul acesta horopsit.
Aş tcptind şi căderea blăstămului dinlăuntru, poporul de săraci şi n ecărturari pare a simţi in
conşlient că aspru) şi nerlintitul său destin, prin toate piedicile, s-a hotărlt In sflrşit să-i dea
drumul pc căile istoriei" 1 2 .
In una din moţiunile sale, Marele Colegiu al Universităţii ieşene, Intrunit sub preşedinţia
rectorului dr. Leon, sublinia faptul că ,.agitaţiunile din ţară se datorcsc In primul rind nevoilor,
lipsei şi nedreptăţii pc care le lndură de atita vreme toate clasele sociale şi care apasă mai cu
seamă asupra popu)aţiunii nevoiaşe de la sate, iar pe de altă parte situaţiei anormale in care
ne aflăm, continutndu-se vechiul sistem de guvernare, atunci ctnd toată lumea aşteaptă o ru
pere desăvîrşită cu relele trecutului" 1 3•
Este meritoriu faptul că poziţia critică faţă de relele sociale dinlăuntrul ţării se mani
festă In tr-un spirit de comprchcnsiune general umană şi faţă de starea socială a popoarelor lumii
8 Idem,

8 iunie t9t!l.
• ]dem, 10 iulie 1919.
1o ldem, 3 iulie 1919.
1 1 Jdem, 27 septembrie 192 1 .
1 2 ldem, 1 7 Iulie 1 9 1 9 .
l a Arh. St. I . , loc. cit . , f . 5 1 .
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,.peste dill"rcntierilc de li mbă, ol>icc i u ri şi aptitudini care caracterizează felurite rase ale Europci".u
P este graniţele �fireşti sau silnice •, consta tă Mihail Sadoveanu, ,.lumea a cea sta s·a lmpărţit
de fapt in dou:l mari categorii : una a marelui popor, aplecat pe brazdă şi unelte, robul tradi·
\i i lor, producătorul de pline şi de confort , docil ignorant şi supus muncii ca un blăstăm. Alta
a unei viclene caste de oameni de război, care şi-au făcut cu sabia partea de leu din munca mul
timilor" n. Hidiclndu-se I mpotriva oligarhiei mondiale, Impotriva ,.lupilor care se lnfrăţl'nu la
pradă .şi 11rlau la fel", Sadoveanu declară : "Stăplnitorii n-au avut patrie, n -au avut naţionali·
tate• 18• S i g ur că acest cald spirit de umanitarism a animat pe cei oameni de cultură ieşeni care

I n 1922, alături de comun işti sau de reprezen tanţii unor partide burgheze, au creat comitetul
�Maxim Gor k i", p entru ajutorarca populaţiei din regiunea Volglli, lovită de secetă, despre care
relata ln p resă Eu gen Herovanu17,
... _

�

Tre b u i e 1 n să s11bliniat fapt u l că abordarea problematicii sociale are un caracter b\H" ezo ·
democratic , fiind implicate aici tocmai limi tele ideologice ale acestor reprezentanţi ai sp1ritua·
Iit!!ţii icşene, cei mai mulţi din tre ei mizind pe căile de Indreptare a situaţiei sociale In cadrul
regimulni politic existent . Astft"l, in moţiunea lor universitarii lndeamnă tineretul la ,.linişte" 1 8 ,
avocatu l O. Tcodoreanu vorbeşte de "bunul simţ al poporului" 19, iar l\lihail Sadoveanu, exa·
gertnd funcţia modelatoare a culturii , pe care o ridicA la rang de armă politică - şi aici influenţa
pop ora nismului este evidentă - consideră cii. "stinca trecutului se va roade cu timpul" 20 prin
cnl turalizareo maselor, fără să Inţelea gă nid unii, nici alţii, că numai calea revoluţionară poate
"' •
3 d u ce o schimbare radicală a sit u aţiei poporului.
�i totuşi, fără a discuta a i ci "in rxtenso• problema adeziunii politice, merită subliniat
raptul cii i ntelect u al ii ieşeni, in toată gama convingerilor lor politice şi filozofice, cu un devo

tament declarat pentru interesele largi ale po po rulu i, s-au Incadrat In activitatea politicii, de
păşind adesca progra m ele partidelor respectiv � , dindu-şi girul pentru lnfiinţar<·a u nor partide
noi care s-au situat In stin ga vieţii politice burghl'ze, avind In vedere modalităţi de Innoire
şi demo cratizare a ţări in. 1n acelaşi timp, mulţi intl,Icctuali ieşeni s-au alAturat fie ca membri
activi, fie ca simpatizanţi ai Partidului Socialist care lşi baza activ�a�ea pe principiul rcvolu·
tionar al l u ptei de clasA, In scopul declara t al instaurării dictatnril proletariatului 12 • Apariţia
Progra mului Partidului Socialist din mai 1 91 9 este priviti! ca ,.un act de mare importanţă politică"111
presa localll constatind că "simptomatlce sint numeroasele adeziuni ale intelectuali lor care
plnă acum 11\ceau parte din partidele ist ori ce" !4 şi că "Partidul Socialist va de,•eni foarte repede
o forta mai presus de toate, o mare forţă politică" 15• Iar scriitorul Dcmostene Botez sublinia
că "pro gramul socialiştilor rămtne ca un suflu dezrobitor de umanitate " 2 8 •
Este cunoscută participarea directă Ia unele acţiuni ale clasei muncitoare a pictorulu i
Octav Băncilă, cercetat de organele represive in urma grevei generale din 1 920 2 7, <·a şi a pro
f esorului Petre Const antinescu-Iaşi reţinut pentru acelaşi motiv28, precum şi strălucita ple
doarie a j u ri s tului :\-1. B. Cantacuzino in apărarea tipografului Gh. Tănase, condamnat pentru
14 "Opinia", 29 ma l 1919.

1 8 Ibidem.
17 !de m , 4 Iunie 1 922.
18 A rh. St. 1., loc . cit.
1& .. Opinia", 27 septembrie 1921.
20 l d em, 29 m al 1 9 1 9 .
21 Vezi ş i z . Ornea, Ţărănismul. Studiul sociologic, Ed . politică, Bucureşli, 1 969, p . 34,
40 - 4 1 ; 1. Agrlgoroale, Programul .5 i orientarea Partidu lu i Muncii din 1 9 1 7 - 1 9 1 8, In Analele
�tlin�iflce ale l'niv ersit i'; ţll "AI . 1. Cuza" laşi, Istorie, 1 973, fasc. 2, p. 244 - 245 ; ldem, Trad i ·
liile democratice ale presei ieşene . Z iarul Tribuna ( 1 9 1 8 ) , in Cercetări istorice Iaşi, V I l , 1976, p. 183.
zz L. Eş anu, D. Morăraşu, Actiunile u nor pdturi mijlocii din Moldova in anii 1 9 1 8 - 1 921,

1r. Ibidem .

tn Danubius., IV, Galati, 1 970, p. 261 şi urm.
za

.. Opinia", 30 mal 1 9 19.

21 Ibidem .
23

Ibidem .

2& ibidem.

27 ldem, 29 octombrie 1 920.
2&

.Apărarea patriei", 21 aprilie 1971.

•
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crimA de ,.lez-majestate• 11, toate aceste luări de poziţie fiind semnificative pentru mentalitatea
majorităţii intelectualilor ieşeni In această perioadă.
Alături de alţi reprezentanţi ai spiritualităţii româneşti, clţiva din cei remarcabili oameni
de cultură ieşeni şi-au consacrat toată energia !dealurilor comunismului, văzlnd In noul partid
cea mai puternicii forţă In lupta pentru dreptatea socială, civilizaţie şi progres. Este cunoscutA
atitudinea de netA dezaprobare faţA de procesul intentat congresiştilor comunişti, manifestată
de unii intelectuali ieşeniao. Traian Bratu, dr. c. 1. Parhon, Paul Bujor, Constantin Stere, profe
sori ai Universităţii ieşenc, fac Intervenţii directe pe lingA Ministerul Instructiunii, fapt pentru
care presa reacţionară ti acuzA de lipsa sentimentelor patriotice ,.pentru că n-au lnţelcs să apese
asupra studentului Marin la Consiliul de Război, odatA ce nevinovăţia sa este evidentă " a l .
Altii !şi manifestă indignarea faţA de tratamentul brutal aplicat celor arestaţi şi militează pentru
,.respectul demnităţii omeneşti" 1 2 , atenţionlnd autorităţile că acesta nu poate decit să ştirbească
prestigiul ţării : ..La noi t>xistA un perfect dispreţ pentru libertăţile cetăţeanului şi demnitatt>a
omenească, cuceririle moderne care au fost scrise in legiurile noastre sint literă moartă şi n-au
intrat aproape de loc In moravurile noastre publice şi particulare [ .. ]. In unele ImprejurAri, cum
e procesul comuniştilor de la Consiliul militar din Bucureşti, se face dovadă nu numai că stăm
ln urmă cu gradul de civilizaţie , dar că !notăm In plină barbarie medievală. Tratamentul aplicat
deţinuţilor de la Inchisoarea militară Intrece Inchipuirea ct>a mai neagră. Deţinătorii de auto
ritate !şi dezleagă bestia primitivă care se pitcşte sub masca lor de om şi imping !moralitatea
şi nelegiuirea pinA la nebunie şi crimă" 33• Nu este lipsit de semnificaţie faptul că Intre avocatii
apărării In procesul intentat congresiştilor comunişti, Il Intilnim pe Oswald Tt>odoreanu, tatăl
cunoscutului scriitor, om de mare frumuseţe sufletească şi care se bucura de o caldă simpatie
In rindul concetăţenilor săi, scrisoarea sa deschisă publicată In ziarul ,.Socialismul", sub titlul
,.llegalitatea să incetez!'" 34, fiind o probă concludentă a curajului şi simţului său de responsa
bilitate civică.
Plt>dlnd cu căldură dl' pe poziţi ill" umanismului In favoarl'a comuniştilor, act>şti intelec
tuali se inscriu ferni In lupta pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţl'neşti, mare parte
din ei lnttlnindu-se ca semnatari ai vibrantulul apel din 1923 prin care se anunţa Infiintarea In
ţara noastră a ,.Ligii drepturilor omului", ca secţie a organizaţiei europene cu acelaşi numeab
Fără să ne ocupăm de acensta aici, trebuie să subliniem faptul că In perioada următoare
primului război mondial, cea mai mare parte a intelectualităţii ieşene a manifestat o atitudine
patriotică netă, combătlnd cu vehemenţă de pe poziţii democraticE' şi umaniste mişcarea naţio
nalistă şi organizaţiile de extrl'mă dreaptă chiar din momentul apariţiei lor38• In anii următori,
aceştia se vor grupa In diferite organizaţii de masă şi obşteşti iniţiate şi dirijate de Partidul
Comunist, alăturindu-sc largului front patriotic al forţl'lor democratice antlfasciste.
Relevante pentru optica inl'lectualităţll ieşene In ceea ce J:riveşte problema democra
tizării ţării, a ridicării nivelului cultural al maselor populare sint preocupările slujitorilor ln
văţămtntului de toate gradele pentru dezvoltarea şcolii, pentru sporirea rolului educatorului
In viaţa socială. Institutori, profesori din tnvăţămtntul secundar, universitari sesizează că i n
noile condiţii social-economice create după război "nevoia de şcoală e mai simţită azi decit In
trecut" 87• Cultura tinde In conditiile date să devină o necesitate reală, căci, aşa cum sublinia
profesorul C. V. Buţureanu, "ştiinţa de carte a devenit o armA de luptă In existenţa individulu i
ca �i a statului [ . . . ]. Ideile democrate sint ca un puhoi de munte căruia nu i se poate pune nici
.

28 C. Cloşcă,
Manifestări antimonarhice ale comunistului ieşean Gll. Tănase, In " laşul la
aniversarea unul sfert de veac de la proclamarea Republicii" (lucrările sesiuni! şliin\ifice orga
nizatll de Comitetul Jude ţean Iaşi al P.C.H.), Iaşi, 1972, p. 257.
30 M. C. Stănescu, Depun mărturie in faţă istoriei. Timotei .'\larin, Ed. Junimea, Iaşi
1977, p. 34 şi urm.
11 Opinia", 4 Iunie 1 922.
32 Ibidem .
33 Ibidem. ,
a& ,.Socialismul", 9 februarie 1922.
35 . Adevărul", 23 Iulie 1923.
18 \' ezi Gh. Ioniţă, A. Kareţkl, lntelectuali ieşeni fn lupta antifascistă laşi, 1971; Em.
Bold, Din activitatea democratică şi antifascistă a profesorilor şi studenţilor Universităţii ieşene
( 1920 - 1 926) In voi. ,.Universitatea ,.Al. 1. Cuza" din laşi la a 50-a aniversare a P.C. R. Referate
şi studii", Iaşi, 1 97 1 , p. 227 şi urm. ; 1. Agrigoroaici, Impotriva organizaţiilor nafionaliste de ex
tremă dreaptă ( 1 9 1 9 - 1 920), in Cercetări Istorice, Iaşi, V I I I, 1977, p. <11 9 şi urm.
3 7 . Opinia", 3 aprilie 1922.
..
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o stav ilă " � � . "Datoria noa stră a edueatorilor - lpunr: profnorul C. S t r rn h oli u la o şezătoare
a �Ca sei de s fa t şi cl'tire � Si m i o n Bărnuţiu "din laşi - este s-o facem să pătrundil plnă tn stra
turi le cele mai ad i n c i ale poporuluis•."
Porn i n d de Ia ln ţ ele gca rolului formativ-educativ al şcolii, profesorii ieşeni au militat
pentru a do p tarea � i st e mulu i de lnv ă ţ ărnln t la nece sit ă ţ ile reale ale epm·ii moderne, ale dezvol
tării social-economice. In p r eajma Congresului care avea să pună bazele "Aso c iaţi ei generale
a tutu ror daseil l i lo r din R o m â n i a " , al că ru i pnşedintc de ono a re a fo st ales Pe tru Poni, dortu
rile pe n tr u a l căt u i rea u n ei platforme de a ct iv it ate a d:lscălimii sporesc . Unii institutori pledează
pentru scoaterea r eli giei din pro!!rarna ş<·o lii primare, insistind asu pra faptu lui că şcoala şi bi
St'riea Lre bu ie să rărnină institu t i i separate, I n tru ci t ,.una r<'pre zint ă trecutul, alta viitorul" iar
l u mea de a stăzi se c on duce de m ora la ştiinţifi<"ă, singura care p o a te satisfacl' nev oi le omului" 4 o.
Pe acl'caşi linie de i d e i se insc riu efort urile profesori l o r universitari rare In aceşti ani l u ptă p en tru

transformarea ra di ca lă a tm·ăţilmlntului supl'r io r , pentru dezvoltarea lnvăţămlntului t ehn ic , pen
inzcstrarea lab ora toarelor d e fizici! şi c h imi e ale t: n ivers i t ăţi i icşen e , pcntru 11fegătirea cadrelor
tehnice de rare tara avea acum nevoie : � Şt i inţ ă pentru ştiinţă şi art ă pentru artă pot li- practicate
de di leta n ţi pe cont u l şi pe seama lor , pentru sati�facerra lor abstractă, ideală. Ca lnvăţămlnt
p u b l i c , tnsă, ştiinţe l e şi artele trebuiesc aplicate rral la n evo i le ţării şi neamului pc toate cim
purile de a d i \· i tat e. Cu cit � Li inţe le şi arte l e vor fi ma i desăvlrşit e , cu atit ele vor s erv i ţara mai
m u l t şi mai bine• H. Tot n şa, dr. C. 1. P arhon , insistind asupra necesităţii unei reforme a ln
văţ ă m i n tului medical, subliniază "necesitatea predominanţei invăţămint ulu i practic asupra
celui teoreti c " u, r elev in d interesul social al unei astfel de reforme. Tot el este cel ce don<'azA
Facultăţii de m edidnă din Iaşi Sll ma de 20 000 Iei pl' n tru consti l u irea unui fond "dr. Maria Parhon•

�din ca re facultatea vn de ct>rn e din doi in doi ani un premi u pentf'tt cea mai bună lucrare de
biochim il' a unui student d e Ia această facultate• 4 3 •
O lăudabili:! in iţ iativ ă t n spiritu l progresu lui şi democrati ză rii invăţămlntului a fost
numirea \"erei Myller, la 16 noi embrie 1 9 1 8, ca profesor titular la catedra de alg<'bră superioarA

t eo ria f u ncţi i lor de pe Ungă Facu J tatea de şt iin ţ e din Iaşi, numire ce avea să suscite vii discu
ţii a tit In m ediu l u n iversitLr cit şi In rin du rile opiniei publice. 1ncă inainte c' e război, Senatul

:şi

universitar făcuse toate demersurile şi form el e pentru rccoman dan•a Verei Myllcr, doctor do
cent in m a t e ma t i c i , ca profesor la ac ea s tă catedră, reeomanda1'41 lăsată fără rAspuns de către
Ministerul In stru c ţiu ni i . Dat f i in d meri tele ştiinţifice deosebite ale V e rei Myller, experienţa

a cumulată In cei opt ani de muncă didactică strălucită, Facultatea de ştiinţe intervine prin
decanul c i , cerin d In 1 9 1 8 Ministerului In stru cţ i uni , numirea sa definitivă, subliniindu-se cA
pr i n aceasta se va da posibilitatea lJnivcrsităţii i<'şcne .,să-şi apropie toate energiile de valoare
fără a l te ronsideraliuni decit consideraţ iile. lnoJte de merit ştiinţific şi didactic şi de calităţile
sufleteşti care pot servi de model tineretului nostru universitar" 4 4 . Obţinerea ace�tei numiri,
care din pun ct de vedere şt i in ţ ifi c avea pentru Universitatea ieşeană valoarea numirii Celebrei
m atematlciene Sofia Kowalewska la t:n iversitat<' a din Stocholm şi a fizicicnei Marie Curie
la Universitatea din Pari s, o fost co n siderat ă de p re sa ieşeană "o revoluţie" prin i mplicaţiil e
sale politice. Aceasta In t ru cit , conform Constituţiei , Membrii Senatului universitar, In care
u rma să in tr e \'era Myller, aveau dreptu l de vot şi dreptul de a fi aleşi, ceea ce contravenea In
m om ent u l de faţ 1! cu legea e lectorală care interzicea femeilor dreptul de sufragiu. Dealtfel,
"c he stiu n ea intrării femeilor 1n Universitate, prezenlindu-se pentru prima oară la noi In ţară" 4�.
Min i st er u l Instrucliunii numeşte o comisie , alrătuită din Petru Missir, D. \'olanski şi N. Mi
tescu " pentru stu d i erea posibi lităţilor legale după care o femeie poate fi numită profesoarA
univ ersitară . " ••. lat11 de ce ziarul ieşean "Opinia" admitea cii Universitatea din Ia şi ,.a rezolvat
cea mai gravă chest ie socială şi po liti că : eman ciporea completă a femeii şi recun oaşterea drep
tu rilor ce t ăţeneşti integrale pentru fem ei . D-na Puşcariu, născută Densuşianu şi d-na Myller
vor fi singurele femei din România M a re care vor putea da un vot politi c In a legerile a ctuale ,
ca oric• re altul din colegii lor de celălalt sex" 1 ' .
�8

38

Ibidem .
� Neamu l românesc�, 13 m arti e 1 9 1 9 .

4° ,.Opini a " , 2 1 noiembrie 1 9 1 9 .
Idc m , 1 8 ianu a r ie 1 !J 1 8 .
42 Idem, 1 6 septe m b rie 1 9 1 9 .
4 3 .. Lumea", 1 6 m a l 1 925 .
•4 A rh ivele Statului Bucureşti, fond Min isterul Instrucţiun ii, dosar 190/1918, f. 102.
" ldem, f. 1 3 3 .
4 6 Ibidem.
4 7 �Opini a •, 3 martie 1 922 .
n
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Aceleaşi preocupări pentru dezvoltarea lnvăţămlntulul sint comune şi profesorilor de
Ia Consl'rvatorul de muzică şi artă dramatică ca şi celor de la Şcoala de Belle-Arte, care inteleg
că prin înfăptuirea idealului naţional acestt" Instituţii de lnvăţămlnt artistic deţin un rol im·
portant "ca factor educativ al sufletului romanrsc"48• Lipsuri de tot felul puneau uneori aceste
lnstitut ii, n tunrl asimilate doar şcolilor secundare, In Imposibilltatl'a Indeplinirii misiunii lor.
Localul Conscrvntorului fusese rechizitionat In timpul războiului pentru Legaţia Franct•ză iar
cel al Şcolii de Belle-arte pentru Marele Cartier General Rus, suferind serioase deteriorări. L a
acest st·rios neajuns se adăuga lipsa d e fonduri pentru al'hizitionarea d e materiale şcolare ş i
Instrumente muzicale, insuflelenţa bibliotecilor d e specialitate, fondurile mici pentru burse
care durenu In pierderea unor demente talcntate dar total lipsite de mijloace49• Luptlndu-se
cu aceste lipsuri, sprijini ţ i uneori materialmente de particulari sau de forurile municipail', pro
fesorii act•stor Instituţii depun In anii Imediat următori primului război eforturi s!'rionse pentru
"lnălţnrea ac<"storn" 50, pentru prl'gătlrea cadrelor necesare vieţii r.rtlstlce a ţării. Astfel, imediat
după redeschiderea cursurilor, In condiţiile In care localurile proprii nu fuseseră redate in folosinţă,
mulţi p rofesori ţ in ctl l'SU J ile In locuinţele pe1sonaleSi. Alţii st• obligă a p1eda gratuit nbor
dind ePie mal difPrite domenii muzicale, alţii ajută numeroşi elevi să recupen•ze eursurill' şi
examt'nelc pierdute din cauza războiului, manlfestlnd In acelaşi timp preocupări pentru ca l i
tatea l'ursurilor, in transigenţă In pregătirea elevilor, insistind pentru promovarea valorilor
artistice tradiţional e româneşti.
In acelaşi spirit se Inscriu frămintările şcolii istorice leşene, profesorii din lnvăţămintul
de toate gradelt' relevind rolul deosebit pe care Il are "familiarizarea tinerei gent'ra�il cu rămă
şiţele trecutului� 52, importan�a creării muzeelor şcolare. Intre toate celelalte discipline care
fac obil'etul de studiu In programa şcolară, Istoriei 1 se rezervă acum, aşa cum scria profeso 
rul Emil D laconescu, .,un rol co'\·irşltor In crearea conştiinţei unltare a originii şi valorii n eamu·
lui românesc" 03• Iar In articolul .,Rolul profesorilor de Istorie In România Mare " , se conturau .
intr-o concepţie de o actualitate Incontestabilă, principalele obiective ale studiului istoriei In
şcoli. Se subliniază faptul că In predarea Istoriei profesorii trebuie să urmărească necontenit
să inrădăcinl'ze In conştiinţa tinerel generaţii convingerea că "neamul românesc a avut un rost
mare In acest sud-est european [ . . ] că sintem pre acest pămint cu mul t mal vechi decit cei care
ne-au stăplnlt In parte plnă acum, că sintem aborln genl, urmaşi al tracilor fără frică de moarte
şi ai romanilor, a căror clvlllzaţie o reprezentăm de aproape două mii de ani" u . Dezvol tarea
conştllnţri naţionale, cultivarea respectului faţă de tradiţiile trecutului erau asociate cu nl'ce
sitatea subllnlerll rl'laţlilor Intre istoria naţională şi cea universală : "Să nu uităm a arăta rolul
de istorie unlwrsală pe care l-a jucat nu numai Ştefan cel Mare şi Mihai VIteazul, dar şi un V a
sile Lupu, ccl lntnt totul asemenea vechilor stăplnl al Bizanţului şi un Constantin Brlncoveanu,
darnieul impărţitor de cărţi In tot orientul creştinese." 60• ln acest fel, continuind bunele tra 
diţii ale şcolii istorice ieşene, dăscăllmea lnţelegl'a să pregătească sufleteşte noua generaţi e
căreia ti revenea sarcina dezvoltării ş i democratizării RomAniei a cărei independenţă ş i unitate
fuseseră cucerite, căci doar aşa "tntărim mindria şi siguranţa In viitorul neamului românesc " 66 •
Pe linia preocupărilor educative, poate fi menţionată şi campania In favoarea filmelor
educative, susţinută şi de Ieşeni. Astfel, profesorul N. A. Bogdan sollcltă In 1 920 preşedintelui
Comisiei interlmare supravegherea spectacolelor cinematografice şi interzicerea celor dăună
toare ordinii şi educaţiei civice, fiind dealtfel numit lmpreună cu Ana Conla Kernbach şi ingi
nt-rul Serghe Intr-o comisie avind acest scop�7•
Pătrunşl de suflul Innoitor care lnvlora Intreaga viaţă spirituală a ţării, profesorii de
toate gradele din Iaşi abordează problema necesităţii unei reforme a invă�ămlntulul "care să
nu fie opera ocultă a birourilor din minister, el rezultatul experienţei, studiului şi observaţie!
profesori lor şi să fie dată In discuţie cel puţin o lună Inaintea depunerii ei In Parlament" u,
aşa cum se sublinia Intr-o moţiune a secţiei Iaşi a Asociaţiei Generale a Profesorilor Secundari .
.

48

Arh. St. 1 . , fond Academ ia de muzică şi artă dram atică, dosar
48 Idem , dosar 9/1921, f. 241.
50 Idem , dosar 7/ 1918, f. 2 4 1 .
5 1 ldem , dosar 3/1917, f. 26.
62 "Neamul românesc", 9 septembrie 1 9 1 9.
& a ldcm, 22 august 1 91 9.
u Idem, 24 august 1 9 1 9 .
15

7/1918,

f.

Jbidem.

61 lbidem.

Arh. St. 1 . , fond Primăria laşi, dosar 4 1/ 1920, f. 5.
n Idem, fond. Academ ia de muzică şi artă dram atică, dosar 12/ 1923, f.70.
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rizează şi prin lupta pentru consolidarea unităţii statale de curind lnfăptulte . Astfel, nu micii
este semnificaţia rolul u i jucat de Universitatea leşeană In Infiin tarea Universităţii din Cluj.
Cind la 12 septembrie 191 9 se dădea decretul de lnfllnţare a Universităţii clujene, a cărei prele
gere inauRural!l "D atoria vieţii noastre" o susţine Vasile Pârvan, dascăli! Universităţii
le � n e lşl l n dreapt !l gtndul cilt re primii el profesori care la inau gurarea din 26 octombrie 1860,
din 1 1 ,5 e rau ardeleni. Cu aceste ginduri, universitarii din vechea capitală a Moldovei tşl mani
festă •. dorinta vie de a Intra In relaţU cit mal strlnse şi mal fericite cu sora el clujeanA, pentru
a face tmpreun� cu celelal te universităţi surori ca unirea politică clştlgată prin forta baionetelor
sil se păstreze �� să se consfinţească printr-o unitate superioară cul turală şi datorită forţei Ideii
şi Adevărul ui " 1'. Jar sp eologil Emil Racovlţă, filologii V. Bogrea şi Teodor :-;"aum, chimiştii
Gb. Sparu , Raluen Rlpan , C. Macarovicl, zoologul V. Radu, llzlclanul Gh. Dima, matematl
dl'nli T. Anghel uţă şi Gh. Bratu , j uristul V. Dimllrlu (primul rector cluj ean)7"J.oţl formaţl la
V l a1 a splrltuaHI leşeanil din anii imediat u rmători primului război mondial se caracte

laşi, Intorc peste decen ii ceea ce cetatea spiritului moldovean datora Ţării ArdealuliiJ.. pentru
scin teia de lnvă ţiltură şi patriotism aprin să aici de Si mion Bărnuţiu, Suclu Emlllan, Mlcle Pop
(pri m u l decan al !'a cuităţii unite de lllere şi ştllnţe ) , ş.a .80 .
Dealtfel, pe parcursul perloadl!i Interbelice, mulţi profesori valoroşi al Universităţii
i cşene se vor transfera şl la Univ ersitatea din Bucureşti : C. 1. Parhon, Şt. S. Nlcolau, Fr. Ralner,
Ion Sl mione!cu, C. Balmuş, Gr. Vrănccan u , Em. Condurachi care lşi vor lega actlvllatea atit
de numl'le Iaşului cit şi al Bucureştiulu 181 • Prin aceasta şcoala ieşeană participă la schimbul
de \· alor! naţionale, făclndu-şi profesie de credinţă din a pune "apostol tul ln serviciul poporului
..
In tot cuprinsul lărgite lor el hotare" 82•

\.

La această operă de consolidare culturală conlucrează acum cel mal diverşi factori. Astfel,
Societatea .. Reuniunea femeilor romAne" Iniţiază Jnliinţarca de şcoli profesionale In diverse
centre din provinciile reintegrate, contribuind In egală măsură la pregătirea cadrelor tehnice
atit de neces are In acel moment. Teatrul Na�lonal leşean, sub conducerea l u i l\lihail Sadoveanu
şi apoi a lui Mihai Codreanu i-a revenit sarcina de a duce solia artei româneşti In provinciile

reln t e grat e In stag]unlle 1918 - 1 919 şi 1 920 - 1 921 cu plesrle "Fintlna Blanduzlei", .. Răzvan
şi ·vidra�, .,VIalcu Vodă " •s, lnlţ l! n d apoi In diverse centre turnee sau phlar staglunJ permanente.
Deallfel . In tot cursul anului 1919 a existat pe această temă o corespondenţă bogată Intre T.
Bredlceanu, dir ectorul Teatrului din Cluj şi Mihai Codreanu, primul solicitind Naţlonalulul
Ieşean �al cărui program a constituit o adevărată revoluţie In arta teatrală din România " ",
desemnarea u nei t rupe care să dea spectacole la Cluj, Oradea, Arad, Sibiu şi Braşov, "căci din
p u n ct de vedere artistle şi polit i c datoria noastră este să atragem publicul pentru aslft'l de spec
tacole� 110• Ca u rmare, In 1920 i se acorda actoru l ui 1. P rofl r 3 luni de concediu pentru a Intre
prin de un turneu In Ardeal". In acelaşi an, Lucla şi Ştefan Braborescu sollcită pentru acelaşi
scop un conrediu de un an, argumentind cererea lor prin "conştlln�a clară ce avem despre ur
�o�enţa şi eficacitatea unor asemenea Intreprinderi de propagandă culturală şi educaţie naţlonală"87•
La rindul său, Societatea culturală "Ateneul Popular din Tătăraşl", desăvlrşind prin aceasta
val oarea unei actlvitl:lţl cultural-educative cu lntenţlonalltate deschis afirmată, !şi Inscrie pe
steajZul său deviza "unire prin cultură" şi realizează Interesante acţiuni cul turale In Transil
vania şi Bucovinaea.
Problematica vieţii spi rit uale ieşene Inscrie In aceşti ani ca o coordonatA majoră manifes
tarea amplă a c re ativităţii ştiinţifice pusă tn slujba Intereselor practice ale soclelăţll, prolile·
rarca valorilor tradiţionale româneşti In cadrul unei activităţi artistice de bună calitate, spo
rlrea eforturilor de ridicare culturală a maselor. Este concludent faptul că In această perioadă
v iaţa ştiln ţlfi că a Iaşului InregistreazA Importante realizări : C. C. Bcdreag studiază spectros-

5• .,Opinia", 16 februarie 1920.
l.'n ir,ersitatca ..Al. J. Cuza� - laşi. 1860 - 1960, Iaşi, 1 960, p. 74.
Ibidem.
•·! "Nr::unul roman esc·, 20 martie 1 !1 1 9.
t;a Anuar - ghid al municipiului laşi, la şi, 1935, p. 186 - 187.
"! Arh. St. l., Cond Teatrul Naţional, dosar, 389/ 1 919, f. 340.
66 Ibidem, f. 423.
65 ldem, Uosar 402 / 1 920, f. 29.
87 Ibidem, f. 1 6 1 .
as C . Cloşcii , Acţiuni cu/iurale - educative d e m a.� ă organizate d e către Ateneul Popular din
c artierul T6tăraşi - laşi in perioada dintre cele două războaie mondiale, In Cercetări Istorice,
IV, 1973, p. 283.
(j)
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copia la Infraroşu, Horia Hulubel conduce cu su cces lucrările laboratorulul de chimic-fizică al
Universităţii, Radu Ccrndtcscu face studii de chimic maeromolcculară, iar Ştefan Procopi u
comunică I n 1 921 l a Paris descoperirea polarizării longltudinale a l u minii d e către soluţiile co
loldale şi suspensllle cristaline, aşa numitul "efect Procopiu " . Tol acum, M. B. Cantacuzino
publică ,.Elemente de drept cl\·11", Iar Pelrc Andrei " Sociologia revoluţiei". Ynsufleţiţl de exem
plul neuitat dnt de marele George Enescu, un numi'ir restrins de muzlcleni, grupaţi In j urul
Conservatorulul Ieşean şi ni Societăţii slmfonicc, desfăşoară o valoroasă activitate lnterprctati v i!.
şi creallvă, contribuind l a filurirca cul turii muzicale moderne. Departe de experlmentăriie
gratuite cunoscute acum I n alte părţi, muzicienii Ieşeni merg pe linia trndlţlonnlulul şi a valo
rlflcărll resurselor :.rtel populare, aşa cum făcea T. Burnda care in 1 920 lucra la armonlzarea
celor 500 cl ntece culese din diferite zone ale ţilrU69• Se conturează astfel In mu zica românească
un specific il'ŞI'an, urmărindu-se In acelaşi timp, prin activitatea concertlstlcă, educaţia muzi
cală a mnselor70 • In acelaşi timp, la Teatrul Naţional ieşean, directori, regizori şi actori se silesc
a transforma scena Intr-un factor de cultură ,.pentru a reintoarce publicul p e căile adevărate
ale artei interprct atlve" 71 • Realb:nrea acestui deziderat este garantată In mare măsură �1 de
faptul că Naţionalul Ieşean beneficiază In aceşti ani de concursul unor prcsllgloşl oameni de
cultură aflaţi fie la conducere, fie In componenţa comltetulu i de lrctură sau a consiliului de
admlstraţie . Astfel, aşa cum afirma In 1 935 Em. Serghic , :\lihall Sadov eanu, care deţine postul
de director din 1 9 1 0 plnă in 1 9 1 9, se străduieşte să creeze .,o atmosferă de Innoire şi progr('s•,
Iar poetul Mihai Codreanu, cari' 1-a urmat la conducere, "este preocupat ca şi predecesorul său
de ideea că un teatru naţional este numai o Instituţie artistică el şi o şcoalA lnaltă de edueaţle
şi cultură" 72 • La rindul lor, Al. Phllipplde, G. Ibrăileanu, 1. Pctrovlci ş.a. ca membri al comi
tetului de lectură urmAresc In alcătuirea repertoriulul cultivarl'a valorilor culturale naţional e,
In curajarea creaţiei tinere de calitate cit şi Introducerea unor capodoprre din dramaturgla uni
versală. Astfel, In repertoriul stagiunii 1 920 - 1 921 se Intilnesc piese nou montate din creaţia
lui A. Maniu, l\1. Sorbu, Hortensia Papadat-Bcngcscu, alături de rcluArl din opera lui V. Ale
csandri, B. Delavranceh, Davilla, Caragiale, Anghel şi şt. O . Iosif, piese de MoUere, Rosland,
Ibsen precum şi adaptAri după Tolstoi, Zola ş.a.7a. Pe scena Naţlonalulul evoluează acum fie
actori aflaţi la apogeul talentului lor ca Aglae Pruteanu, fie tineri actori care lşl Incepeau ascen
siunea ea Anny Braeskl, G. Calboreanu, Margareta Baclu care se ridicau la cele mal Inalte cote
ale artei interpretatlv e . Pc dl· altă parte, ca In toate domeniile vieţii spirituale leşene , şi m!'dlul
teatral cunoaşte frAmintAri In jurul problemei reformei sistemului de organizare . As tfel, In 1 920,
Mihai Codreanu Inainta directorului general un memoriu cuprinzind propuneri pentru proi�ctul
legii de reorganizare a teatrelor de stat74 . Dncă unele propuneri se referă la principiile de alcă
tuire a rcpertoriului şi statut u lui de funcţionare al actorilor (pe bază de contracte cu cail'tc de
sarcini), altele sint menite să Impiedice Infiltrarea nefastA In viaţa de teatru a influenţelor po
litice (directorii teatrelor să fie puşi la adăpostul fluctuaţiilor politice şi să fie numiţi stabili
pc termen de 5 ani" 75), Intreg memoriul vizind aşezarea pe baze noi, democratice a vieţii tea
trale din România.
Atmosfera spirituală a Iaşului Imediat postbelic Include in acest suflu Innoitor şi creaţia
artiştilor plastici, a scriitorilor şi poeţilor care se circumscrie In jurul aceloraşi ldd şi adevăruri.
Creatori şi cetăţeni, aceştia contribuie la imbogăţirea patrimoniului spiritual românesc., ln
•crllndu-se prin tematica operelor lor In marea tradiţie a artei mllitante româneşti. Astf�l. crea
ţia literară inregistrează noi aparHII : "Note şi Impresii", "După război", "Cultură şi literatură"
ele (i. Ibrăileanu, "Floarea pAmintului" şi "Povestea omului" de Demostcne Botez, .. Uliţa ropl
lll rle i " de Ionel Tcodoreanu etc·. Scria de desene cu tematică progresistă ale lui ::-1. N. Tonitza,
dd u l de lu crări ale lui Octav Băncllă Inspirate din viata sărăcimii oraşelor sau din problemallca
duMl'l muncitoare, creaţia lui Oscar Han, Ştefan D imitrescu ş.a. dovedesc că Iaşul este cu ade
' 1\rul un mediu creator de Individualităţi artistice.
Healizarca mul t visatului Ideal al unităţii naţionale şi problematica generalA a reall1 6 \llor social-politice a Homâniel işi pune astfel pecetea pc viaţa spirituală ieşeană din anii
lmnllut postbelici. ln atmosfera de sincer entuziasm declanşată de istorica Jnpllnlre, pe Ungă
" Arh. St. 1., fond Academ ia de muz ică şi artă dram aticei, dosar G/1 920, f. 155.
1 9 noiembrie 1 9 19.
71 Arh. St. 1., fond Teatrul Naţional, dosar 402/1920, f. 9.
7i .\nuar - ghid al municipiului Ja�i, laşi 1 9�5, p. t5fo.
7 1 Arh. St. 1., loc. cit. .
u ldcm, dosar 402/1920, f . 2 18.

1ll ..Mişcarea",

'1

Ibidem.
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lll masel or, climatul spiritual ieşean se confruntă tot mai mult cu o stare de nemulţumire cres
cindA faţă de n ereallzarea in Intregime a reformelor aşteptate inainte şi In timpul războiului,

efortu rile depuse p entru consolidarea el p e plan cultural , pentru ridicarea orlzontulul cultural

cu dor i n ţa de sc h i m bare a regimului social-politic. Concomitent cu creşterea avintului revolu·
ţloner al clasei muncitoare, se produce şl ln mediul Intelectual o trezire a conştlinţelor pe care
Ideile revolu llonar e ale vremii le ra dlcalizează. Oamenii de culturA Ieşeni, pAtrunşl de Idealurile
umanis te Ale epocii, profun d Interesaţi de problemele cu care se confruntA actualitatea lor,
desfllşoară o Intensă activi tate creatlvA care rAspunde intereselor imediate ale socletAţll, miii·
l l n d tn acelaşi timp, tn limita con cepţlllor lor Ideologice, pentru satisfacerea dczlderatelor
maselor muncitoare. Vla\a spiritualA leşeanA se cuprinde tn largul curent de opinie democra·
t l că şi progresist!! care se conturează acum şi care se va dezvolta In anll următori In cadrul
lupte! forţe l or democratice conduse de Partidul Comunist RomAn Impotriva wimejdlel fasciste ,
•
pentru apărarea Independenţei, suvera n ltllţli şl lntegritliţli României.

PHOBL EI\IES POL ITI QU E S ET CULTIJREL S DANS LA D I SC U S S IO N D E S

INTELLECTUELS D E IASI, APRES L A PREM IERE GUERRE MONDIALE
R esu me
Pe ndant l e s annccs sulvantes a l a premi&e gucrre mondiale, le dcveloppcment de la vie
cul l u re lle d scicntiflque de Ia şi est concordante a la sltuatlon economlquc et soclale-polltique
gene ra le . En d rpit de la sltuation grave provoq u ee par la gucrrc, pendant ces annces Il y avalt
a laşi u n nombre impressionant d'instltutions cu lturelles et sclcntiflques dont : l 'Unlverslte,
l 'Ecole de Be aux -Arts, 10 lycees de bonne tradltion, plus de 20 �coles prlmalrcs, des ecoles de

commercc, un i\lusee d'blstolre naturclle, un Musce municipal, la plus anclenne Plnacothcque
d'Etat du pays, un TheAtre National, unc Socl�tc! Simphonlque et quelques socletc!s culturelles.
Un certa i n nombre de publications culturelles, sclentlllques e t politlques eontlnualent la tra
dition progresslste de l'actlvite journallcre de Iaşi. A uto u r de ces instltutions bon nombre de
gens de culture de grande valeure deployalent une mc!ritoire aetlvltc! splrltuelle et soclal·poll
tique

d ' avant -garde .
La tradltlon des ldees de la generatlon progressiste de 1848, l'atmosphere d'un pathctique
pa t rio tls me des annees de la premiere gucrre mondiale (quand cette viile a etc le centre de la
rcsislance spirituelle de la nat ion roumalne),l'lnflucnce de l'ecole socialiste tout comme les mu

tations economiques et polltlques survenues aprcs la guerre ont lnfluence la vie spirltuelle de
ces annees et aussl l a maniere de manifestatlon des intellectuels.
Dans l 'a t mosphere d' enthouslasme dcclanchce par l 'aehevement de l'Etat national uni·
tairc roumaine de remarquables gcns de culture ont salue ce t act hlstorique. Ils ont manifeste
leur i n q u ietude pour le deployement des travaux de la Conference de palx de Paris. Les transfor
mation dernocratiques du regime social -polltique de la Roumanle, le probleme de la consoll
dation spirituclle de ! ' unite statale rccemment r�allsee, l'augmentatlon de la rcsponsabilite de
la cull urc ont suscilc l 'interet des intelleetuels de Iaşi. Dans ces conditlons, Ils se sont preoccu·
pcs de l 'Cicvation c ulturelle de s masses populaires, du developpement et de la dc!mocratlsation
du systc me d'enseignement. Dans la mcme mcsure, la vie splrltuelle de laşi a comme trait prin
cipal \ ' a mple manifestation de la creatlon sclentlfique concernant les lnterets pratiques de la
socit!tc ct la pro l ifera tion des valeurs traditlonclles dans le cadre de la vie artistique d'une haule
qual lt(· .
L 'ample couran t d'oplnion dc mocratlqu c a gagne pendant ces annecs l a majorite des
ln i•: l l c c t u e l s c](• la�i qui onl manifeste leur attltude probrresslstc a l 'egard des principaux pro
b l � m c s sociaux-· politiques et culturels de leur t e mps .
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DIN ACTIVITATEA PARTIDELOR POUTICE DIN R OMÂNIA
LA SFÎRŞITUL GUVERNARII UBERALE (1927 - 1928)
1 . C IUPERCĂ

Evenimentele care tngiiduie structurarea observaţiilor asupra activitllţii opoziţiei tn
lunile martie - mal 1928 sint urmlltoarele : tntrunirile demonstrative din 18 martie 1928, plani
ficarea adunării finale de la Alba- Iulia pentru 22 aprilie şi ţinerea ei la 6 mai 1928. Forţa princi
pală a opoziţiei era P.N.Ţ. In toatll această perioadă, opoziţia şi mai ales P.N.Ţ. tşi pune cu
mai mare acuitate problema deosebit de complexă a utllizllrii nemulţumirilor populare ; era
vizată tn primul rtnd ţllrănimea In numele căreia pretindea să acţioneze P.N.Ţ. Afirrnll.m com
plexitatea problemei In măsura In care conducerea P.N.Ţ. trebuia să stabilească dacă masa
ţărănească din România a atins un aşa grad de nemulţumire faţă de guvernarea liberală "tiranică"
incit să se ridice la un semn şi s-o măture Inlocuind-o cu un guvern naţional-ţllrănist. Exista
o sjmilitudine a intensităţii n emulţumirii faţă de liberali la toate nivelele opoziţiei şi, respectiv,
la toate nivelele partidelor componente cu cea existentă In satul romAnesc 'l Este cunoscut cA
generalul Averescu şi formaţiunea sa politică lupta pe cont propriu şi putea constitui - aşa
cum s-a Intimplat - o rezervă guvernamentală pentru organizarea unor manifestaţii ,.paralele"
cu ale P.N.Ţ.
Lipsa de unitate a opoziţiei devine şi mai evidentă dacă adăugăm faptul că lncă la Inceputul
lunii martie 1. Petrovici şi grupul Motru- Manoilescu, formal şi temporar tmpăcaţi cu O. Goga
In Partidul poporului, renunţaseră să se tnscrie la P.N.Ţ. şi aşteptau ,.un gest" al lui N. Iorga
pentru a i se a lătura ; 1. Pctrovici transmitea lui Nicolae Iorga că are mai multă autoritate ca
oricind si'l. creeze ,.un mare partid popular• 1•

E ra o problemă complexă - cea a ridicării maselor la revoltă - tn măsura tn care se
crea posibilitatea sA se demonstreze cu fapte adevărata esenţă a P.N.Ţ. Prudenta conducerii
P.N.Ţ . şi ln special a lui Iuliu Maniu se vede tn grija cu care acesta din urmă declara că are ..la
stinga" pe comunişti • şi ,.la dreapta " pe N. Iorga3• Dorea deci o linie "de centru", cumpănită,
cuminte. Asupra Intregii perioade se răsfrtnge dezideratul menţinerii şi consolidllrii unităţii
naţiunale, unitate deopotrivă de periclitată, după părerile unor oameni politici - mai ales
liberali -- atit de folosirea nemulţumirilor unei provincii abia unită cu ţara, cazul Transilvaniei,
cit şi de folosirea nemulţumirilor unei clase - ţărănimea. Numai luarea tn considerare a aces
tor elemente de j udecată permite aprecierea nuanţată a acţiunilor naţional-ţil.răniste
tn lupta pentru preluarea puterii. Nici Iuliu Maniu şi nici ceilalţi naţional-ţllrănişti
nu doreau "revoluţia • cu
care
urmllreau
numai
să
intimideze
partidul aflat
1 Biblioteca Academiei n. S. Homl\nia, in continuare : Blbl. Acad., Corespondenta N.
Iorga, voi. 3·12, f. 436 - 43i, ( Ion Slngeorglu, Bucureşti, către K Iorga, Paris, la 3 martie 1 928) .
• Adică P. S.D. şi Partidul liberal de la guvern ; şi din străinătate era condamnată aceas
tă alianţă (vezi, l\l aurice Pernot, Balcans Nouveau:s:, Llbraire Hachette, Paris, 1929. p. 137 -

1 38).
»

2 Blbl. Acad., Coresp. N. Iorga, voi. 342,

- CercetAri Istorice

f.

323- 326.
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la guvrm şi Rcgt>nţa . :Kumo i astre! St' cxplid! altcmarea concilinbulelor cu guvl•mamrntalii3
cu i r�irt'a zgomotoasA in stra dă . Poate cel mai interesant concept politic produs dc pcrioada
premergă toare instalării unui guvern !\[aniu este cel de ,.rezistenţă cctăţcneasră". Tn H o mâ n ia
hurgheză In care votul universal avea doar ctţiva ani vechime, democraţia - cea hurgheză lnainta ane\•Di os cătrt' formclt- ci s o cotite cl asi ce • . Fenomenul frecvent In multc 1 1iri curopr.ne
era favori za t la noi, ea şi In I u goslavia, de n ecesitatea consolidării unit ăţii naţionale In impr<·
jurll rile iutt>maţi onale dr ntunci1 . Cum part idul de la guvern era el'! confruntat cu prohlcmali<·a
con cret ti :1 consolidării uniti:lţii n aţionale, şansa lui de a se do,· cdi "partid democratic", a şa cum
era absolut necesar să fie pr.-:zentate lucrurile In faţa deţinătorilor votului universal, diminua.
Aşa explic ll m de c e partidele opoziţioniste şi ln special P .N.'('. se cons id eră şi se prezintă dnpt
exponenţii .,adev llrotei democroţi i " . Astfel se ex pli că de ce in mediul nostru politie interbelie,
unde voin\a maselor deţinătoare a dreptului de vot universal - In limitele q,urghezt· eunoscute
ale acestui drrpt - a fost a deseori falsificat11, partidele politice hurgbezr sr Intrec in. �-şi do'\' <'di
,.democratismul". lJeziluziile prod u se In masa alegători'or au generat nelnrrt>derea in sist<·mul
partidelor şi In fiecare I n pa rte , lucru demonstrat, intre altele, şi prin diferenţa apreciabilă a
voturilor arordatt' acl'luiaşi partid in postura de organi7.ator al alegerilor, adică partid de �
vemllmtnt şi tn cea de partid opoziţionist •; aceleaşi deziluzii sint accentu ate la unii intt'lectuali
români dl' frecven t�.re� l u cră rilor engleze şi franceze, mai Ycchi şi mai noi, rarr suhliniază
"criza democ raţiri• şi lndeamnă la nt>garca democraţiei ca sistem•.
Aşadar. liderii naţional-ţărănişti opun guvernării •oligarbice• liberale "rezistenţa n l ă
ţeneasel:i" p entn1 a se reveni la ll'galitate" � . De cea mai mare importnnţă este conţ inutul no
ţiunii aplicată, după cum se spune, şi la Bucureşti, la 18 martie şi tn celrlalte Intruniri naţ ional
ţărăniste şi chiar la Alba Iulia, la 6 mai 1928. E ste sesizabilă nuanta contradictork a noOnni i .
La prima vedere este u n act d e nesupunere şi rev oltă i n faţa unor măsuri guvernamentale aLu
zive şi arbitrare. De fapt, li(]eri naţional-ţ.ărănişti vorbesc de această rezisten�ă ca de o manieră
"de a ţine in friu masele muncitoare rurale• pentru a nu lăsa "să se producA un nou 1 907 ", cum
s-ar lnllmpla dacli P.N.Ţ. ar abdica de la datoria sa. ,.Noi vrem să fim supapa de siguranţă contra
izbucnirilor intcmpestive ale maselor, spu r<e: u nuţlon::l-t ără n iit i i , fără sii pierdem din v edere
obiect ivul ce ni 1-am propus : alun garea regimului liberal" 7 • fultu Maniu deelara In manieră
similarA cA dacă nu se va produce "o schimbare de regim�, el Pa lăsa masele ..sti ac(inueu" 8.
Cu aceste gtnduri de ..rez istenţă cetăţencască", P.N.Ţ. organi z!!a ză la Bu cureşti lnlrunirl!a
din 18 martie 1928. Modalitatea desfăşurării este cea obişnuită unor asemenea lmprejurări. N e
vom . opri asupra l'oourilor i n străinătate a l e momentului politic respectiv deoarece consid1•răm
uti l să stăruim de fiecare dată asupra repercusiunilor pe plan .-xtern ale actelor opoziţiei, mai
ales acum, ln prrioada negocierii lmpru mutului de stabilizare. ln ţară şi in străinAtate se cuno�
tea cifra de 30 mii de participanti la Intrunirea naţional-ţărănistă. D . H. Ioaniţes<·u pretinde a
mai tirziu', că iudeţele Vla�ca şi IUov au dat la 18 martie cei :m mii de "solda �i In armata d e
rezistenţă a democraţiei române", precum şi 1 ::! răniţi. Tensiunea politică a acelui moment in 
spira franct-zului Maurice P ernot, martor ocular, căruia i se reproşa că a venit "să vadă revoluţia ' '

3 D i n nou sint sl'lllllalatc asemnea convorbiri l a inceputul lunii martie 1 !!28 (Arh. st,
Bucurl'�tl. fond Casa rcj:lală, re�t>h' l\lihal, do sar '10/1928, f. 48).
"
.:'\c referm In primul rind la controlul Parlamentului asupra puterii 1':'\l'Cuth•P.
4 '!al multe ţări europene ajun!! mai repede decit Rom:\nia l a ngimuri dict atorial<• :
Bulgaria, I n 1 9'23 ; Polonia - t 92 ti ; Portugalia -- 1926 ; Iugoslavia - t 92!J ; In L n gari a re
gimul lui Horthy era considerat drept u nul dl l'tatorlal ; In (irecla era o �ituaţie si mi! arii ; ln
Turcia, regimul lui Kemal Atat!irk era unul autoritar şi singurul in stare, se spune, sii propul
seze tara In lumea m odernă, ruplnd hotArit eu unele elemente ale tradlliei.
li v.-�i şi : Emil.- filraud ; /.a n111fite de la politiqne internafion alr des grandes dcmocwlie�
( 1 91 9 - J 9.�D), Paris, 1 938, RecuPIJ Slrey, p. 2 829.
· • C. Stcre, ( Docume11te $i Mm11riri politice, Bucureşti, 1930, p. 86 - 87 . ) explică ce ar fi
trebuit să fie in realitate această linie a revenirii la ]egalitate. ln concepţia lui ar fi trebuit să
se revlnă la raport u ri normale I ntre coroană şi rcprezentanţa na(ionulă, potrivit prev ederilor
eonstltutionalc. "Pentru r<•aUzarea ace�;tui scop, P . K Ţ. nu avea dreptul să rcani puterea dt
la factorii constltu1 1onaU�. Trebuia să declare de mul lnainte "că se va inclina verdictului popular,
oricare ar fi el" şi in felul acesta "avea dreptu l de a cere aceeaşi supunere şi din partea celor l: d <!
partide ".
7 .. Patria de Duminică", Cluj, an. Il, nr. 27, din 1 5 Iulie 1928.
8 Arb. St. Bucureşti, Fon d Casa regală, dosar 40/1928, f. 55.
9 " Patria de D uminică�, Cluj, an. 11, nr. 27, din 1 5 Iulie 1 !128.
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a ri rma ţia că .de fapt , istoria a d uală a R omf, n iei se rezumă la certurile dintre liberali şi adver
sarii lor" lo ; unele ziare en g leze t'xprimau ma i mult spt'ranţa lor că rege nţa in Ro m ânia "va
rc ruza să fie intimidati\" de intrun irile P. N.Ţ. co ndu s de Iuliu Maniu. La Budap�sla se anticipa
l'U tot mai mult zel proclamarea autonomiei Transilvaniei şi Basarabiei ca urmare a a ctiv ităţii
opoziţiei naţional-ţărăniste" n.
! . a L ondra se comporn d r mon straţia naţional-ţărănistă cu marşul fascist asupra Romei,
dlndu-se o cifră dublă de part icipare - 60 000 de "ţă ra ni paşnic! romAni" ("Time ..)12• "Daily
Mai!", ostil Romonici, oficiosul folosit In campania R otbe rmere , scria desp re România, imediat
după ucrnonstratia de la 18 martie, ca de un "stat a men i nţa t de revoluţie In care orice plasa ment
este o pie rde re totală " ; o tară "virtual proscrisă de către celelalte state europen e" 1a. Preţurile
r idi cat e , taxele grei!', li p sa capitalului, dobi n zile enorme, zădărnicirea dezvoltării naturale a
n egoţului, industriri şi agrk ul t u ri i sint, f!iră lndoială , scria "The Times" din 10 oprilie 192814,
"cauzele nemulţu mirilor contra regimului lihcral şi de care naţional-ţărăniştii
ştiu să profite
·
cu m ult suc ces " .
EVl'llimcntul cart' captează lntrPaga v iaţă politică şi pe liderii politici aflaţi la guvern
aau In opoziţie I'Stc a duna rea de la Alha Iulia . Analiza atitudinii opoziţiei faţă de guvernarea
Vintilă Brlitianu nu poate ocoli acest moment de Incordare a relaţiilor dintrt' p arti dele politice.
Acum, după desfăşu ra re& evenimentelor, exi st A o proporţie mai exactă a lor ; In mai 1928 actele

guvernului şi ale opoziţiei sint marrate de dificultatea aprecierii consecinţelor. Intrebarea fun
dame n tală era aceea In lcglituni cu fapt u l dac ă se va ajunge sau nu la folosirea forţei şi in acest
caz st• inlrevrdrau rept•rcushmi adinci pe p la n intern şi mai ales se crea pretextul unei intervenţii
din afară asupra R o mll nic i c u prinsă .. de revoluţie".
Citeva observaţii asupra stilrii de sp irit guv emam<'ntalr se dov !'de sc utile In cont urarea
atmosferei politicr rlin lunile apriliP-iunie 1928, şi In special din jurul datei de 6 mai. M cmbril
�uvernului Vint ilii Brătianu, in faţa hotărlrii conducerii P.N.Ţ. de a organiza marea manifes
taţie de la Alba Iulia, ezită In privinţa atitudinii Ct'lei mai adecvate ; informaţiile vremii permit
apre cierea că guv ernan ţii erau preocupaţi de răspunderea unor asemen ea atitudini. Acrastii
stare de sp irit explică n u mă ru l mare de In tru n iri a le Consiliului de miniştri consacrate adunării
opoziţiei la Alba Iulia. " Pat ru şedinţi a le Consiliului de miniştri pentru o a duna re a opoziţiei,
ca şi cind ar fi fost vorba de intrarea României intr-un ri7.boi, pare de necrezut, - nota
C. Arge t oianu - dar aşa a fost . După tra ge diile pe care le-am trăit de atunci, cind mă gindesc
la fleacurile pe care le umflam noi In acele vremuri fericite, Imi v in e să rid 1 5 . . . " Guvernul acţio
nase pentru a convinge pe N. Iorga sii nu participe la Alba Iulia ; orice personali ta te politică
smulsă acestui curent era un ctştlg pentru guvern. N. Iorga mărturiseşte cii nici nu dore& ca
at itu d in ea lui "să aj u t e la consolidarea unui regim • a cărui stlrpiciune, tn lipsa de oomeni, In
goliciunea de idei, era evidentă" 18• Se mulţumeşte dar să declare că recunoaşte P.N.Ţ. "drep tul
de a fi valorificat Int r- u n nou guv ern cum va în(elege Regenta" (s ubl . ns.) 17• Telegrama lui
N. Iorga cons t itu ie o dova dă d e con stru ire a lini ei politice iorghistr potrivit sugestiilor secretarului
general al Partidului nu ţional - C . Ci hodariu .
Ministrul de i nterne - I . G . Duca - s-a gindi t la organizarea unei demonstraţii ..paralele"
cu cea naţional ţărănistă, sarcină ce urma să fie ln cre din ţată generalului Averescu. Ar fi trebuit,
potrivi t ace stu i proiect , să fi e aduşi In Bucureşti circa o sută mii de ţărani. Tot C. Argetoianu
pretinde a fi cel care a contribuit la neoplicareo i de i i lui Duca ln ciuda faptului că naţional ţără
nişt ii Il credeau pe el autorul ideii demonstraţ iei paral ele " . Cu ironie, Argetoianu nota : "Atit
mai lipsea : de frica lui l\laniu să u mflăm pe Averescu şi să vedem pe prinţu l Carol lnşeUndu-se . . .
ti cobo rind In braţ e le lui Moş Traci . . . " 18 .
,
Subsecretarul de stat al Ministerului de i nterne , G h. Tătalrescu , p ri me& sarcina dificilă
de a coo rdona forţele guv erna mentale , avind libertatea să-şi stabilească reşedinţa la Turda sau

lt M au rlce Pl'rnot, op. cit., p. 1 35.
11 Arh. St., Bueurl'ştl, fond )llnlstl•rul Propa gan dr i Na\lonale, Prl'sa externă, dosar

64. r. 65.
la Idem,
dosar nr. 120, r. 24.
18 l de m
, regele :\lihai, dosar :1 1 / 1925, (. 1 1 3.
u Arb. :\I .A. E., fond 71, 1920 - 1 944, Anglia, Presă, 1921 - 1 �9. v oi. 15, p. 240 şi urm.
u C. Argetolanu, op. l'it., p. 287.
• Se referă la gu\' ernul '\' intllii. Brătl an u .
18 N . Iorga, O r>inţU de om, v oi . 1 11, p. 2 1 3 - 2 1 4 .
1 7 l d cm, Supt trei rcui, Bucureşti , 1 932, p. 422.
18 C.
Arg<�toianu, op. rit., p. 38i.
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la Aiud, "după pla c " 1' . Proba bil la ordinele lui I . G. D u ca şi a l e subsecretarilor de stat de la
interne se efectua suprav eghere a tuturor personaUtAţiJor op oziţ ion ist e mal In sem na t !' , !ntoc
mindu- se rapoa rte 11 mllnunţite, ziln i c , sau la citeva zile, prindpalllor fa c tori de ră s pu n d ere gu
vernamen tali şi p ersonalitAţi lo r liberale. Un asemenea rap ort din 20 apri li e 1 92820 co n ţ in e preci
zarea că "' · Io rga • sfătuieşte guvcrnnl să ntl permită P.N.Ţ. să ţ ină con gresul l a Alba I uli a ş i
e ste impotriva lncurajării c-onduci\lorilor n cestui partid I n convorbiri particulare, intutnji\ri
care li dl"t!'rminll pe naţionol-ţllrilnişti "să fie in drăzn e ţ i lh acţ iuniJP lor şi acest part i d trebuie
s:ll ştie cA atlta t i mp cit ''a sta In echivoc In che st ia constitu ţ i onahl nu se pot bizui pe o chemllr<'
Ja c-Irma i ă rii . . . . ". Ac-elaşi raport i n e d i t informa eli In P.N.Ţ. rxistau păreri potriv it ci'i rora tre
b uie me rs la .\Iba Iul ia cu sau făril tncuvi in ţarea guvernului Intrucit . "ori t rup ele n-ar tra!(e
a suprA oamenilor, ori dacă ar trage şi ar fi m orţi şi ră n iţ i guvernul va trebui să caci:'\ lml'dial " .
Rap ortul c-onţinP şl următoarea ,.observaţiunew: "Ar trebui sel ectionatc trup ele ca să n u Sl' lntrcbuin
ţeze trupe r rcrut at e din Ard eal ... Acelaşi birou B infonna Ia 2 mai 1 928 că ungurii . . . nr da s<'mne
"ca se pregătesc să vină" In eaz că se petrec tulburări Ia Alba Iu lia. H ap o rt u l conchidea·C'� .. . . . este
greu de admis ("ă el ar indră:z.ni să se mişte in contra n oastră . . . " 2 1 •
-=

\'rcdnică de remarcat este una din ob servaţiile constante făcute In a ceste rapoarte, ob
serv aţie potriv i t căr<'ia guvernu l trebuie să d ea dovadă de tact, răb da re şi nu t rebuie ,. să ir it e
mulţ i m ea care şi aşa se va dov edi sensibilă Ia violenta discursurilor�. Attt In preajma adunării

din 6 mai 1928 cit şi In p eri o a d a următoare, b irou l B . , o s ec ţ i e a S i guranţ ei probabil, avea ordin
să urmărească a ctivitatea P . N-T. şi a cond ucătorilor lui . ..Frica de bol ş�ev ism'" 22 t· ontribuie
mai mul t sau mai puţin direc t, după părerea noastră, la tntrcţinen•i. Jlnei t en siu n i politice In
România şi in alt e ţări europene. Şi documentele introdu se In discuţie ifustrează pr<'gn nnt accnslă
afirmalie.

Este de presupus că rapoartele primite de diferiţi oamen i cu răspu n dere in gunrn şi in
Partidul liberal influcntau soluţiile tntrevăzute de aceştia in discuţiile cu alţi oameni polit i d
a:i v remii , discutii, care, consemnate, completează tabloul stării de spirit exi st en tl' in guv ernu l
V. Brătinnu tn prea j ma şi tn timpul adunării de Ia Alba Iulia . La Iaşi, C. 1. Brăt ianu discuta
cu fr u n taşu l iorghis t Sever Zotta23• C. I. Brătianu se arăta ingrijorat de perspectiva strtn ger ii
a 300 mii de ţărani ta Alba Iulia, lntreblndu-se, pe drep t cuvint, cu m notează Sever Zo l l a, "dacă
nu poa 1 e să i a să o surpriză " char pentru cei ce organizează o asemenea manifestarl' . L i d e ru l
1 i b era l opina că un guv ern ..de destindere" ar fi fost foar te util tu a s emen ea Imprejurare.

A tmosfrra acelei perioade capătă contururi mai exacte prin corelarea stării de sp i ri t
guvernamentale cu era existentă in ca drul Partidului naţional ţărănesc şi a maselor p opular e
din Transilva n i a . Informaţiile siguranţei arăta u tendinţa organizatorilor a dunăr i i de la Alba
Iulia de a cupr i n de cercuri lot mai largi ale populaţ i ei In curentul favorabil manifestaţiei din
6 mai 1 928. A stfel, potriv i t ra port ului biroului B din 17 apri li e H l282t D.R. Ioaniţrscu i nt enţ i ona
să rea li z.-ze legă tura cu caclrele annatei şi mai a les cu cav a lerii Ordinului 1\tihai \' i teazu prin
m ai oru l Vasiliu. A celaşi lider naţional-ţărănist făcea declaratii potrivit cărora organi7.area na
ţional ţi:lrăniştilor est e desilvirşită, aştcpt in du-se doar ordinul Inceperii acţiunii. Pe linia ded a - ,
ra.ţiilor destinate s!i impresioneze guvernul ş i Regen ta ş i s !i aducA reuşita "revolu\ iu n i i paşnice"
D.R. loa niţ eseu afinna că : ,.Totul dl'pin de de at itu di n ea din ultimul moment a guvernului " :li>
Deose bi t de interesante sint Informaţiile pr iv it oare la starea de spirit exi stentă tn satele ardelene .
In tre bati , ţăranii rlispundeau că vor mer�e la Alba Iulia deoarece "domnii l or" (liderii naţion a l
ţărăn l,t i - n .n s . ) le-au s pu s că de vor veni In numil.r mare "guv ern ul va fi dob orit de Ia putere"
şi va veni M a n iu ., c are le cunoaşte suferintele şi neca z urile şi le va lmbunătăţi soarta" . ..NeUlul
ţumirile sint multe, continua raportul : sărc'fcia care s-a Incuibat In sate (subl., ns . ), llpsa de nu merar
dobinzil e grele, vilele n-au preţ, iar autoritAţlle se poartA rău cu populaţia ; p ercep lor ii sint
a spri şi fără ini mă, ja n darmii i nsultă oamenii, bat, tnjură şi jefuiesc populaţia , Dolarii iau cit
pot din piel ea ţăranilor, iar de rec la mă undeva nu găsesc dreptat e, pă durarii stnt tilha ri , a gron o mi i

la 24

a l dem , p. 388.
20 Bi bl . Acad. mss. Arh. G. 1. B rătlanu, I I I, va ri a 5, r. 4.
�
După părerea noastră, sub denumirea codlllcată Pa-Heg. este N . Iorga.
21 B
ibl. Acad., mss. Arh. G. 1. Brătlanu, I I I, varia 5, f. 12.
2 2 ldem, f . 1 3 .
23 Bibl. A cad . , Corcsp. N . lorga, vol. 342 , f. 546 - 547 (Sever Z ot l a, laşi, că tre ::-\ . I orga,

aprilie 1928).
ldem, Arh.

24
21

Ibidem.

G.

1.

B răti an u,

I I I, v ari a 5.
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şi silvicultoril fac şicane populaţiei, l i şperţuicsc pe locuitori şi trag In profiturile lor di n piid�:ri
şi din păminturile statului " . . . 26 •

U n alt raport din 1 2 aprilie 1 928 z ? cuprindea informaţii asupra stării de spirit d i n Transil
v ani a pe o perioadă de 12 zile. Agentul informa că cei mai zeloşi propagandaşti ai P . N . T . sint
chemări�lii . . şi preoţii uniţi. Se semnalează faptul că In Transilvania, .,ţăranilor nu li se v orbeşte
d e ţAmn!şt!, de M !halachc, Madgearu şi ceilalţi. El ştiu de Partidul naţional*** cu l\Ianiu, V a i d a ,
Popavic! etc. Tntrlrctualii, In intimihte, nu se sfiesc a-şi man 'fesh nemulţumirea f:oţă de ţ ări'i
nişti şi mai nles fată de fruntaşii lor care au aere ca s� dictrze tn partid şi care, desigur, s e vor
Inghesui. - zic ei - la s ; tu a ti u n ilc 1rtnlte. Detaliul este semnificativ si confirmă observatiile 1 :'\ cute
d e autorii care s-au ocupat de b t oriQ P.N.Ţ In legăturii cu perpetuarea disensi•Jnilnr din tre
ramura transilvăneană şi cea din ·•echiu l Re!!at a ac •<tui p a r t i d2".
Tdeea că este posibilă anlt'liorarea situaţiei din ţară de către opoziţie ş i m a i ales de că tre

P . N . Ţ. - organizatorul manifrstaţiei de la Alba Iulia - , prinsese In rindurile mu ncit orilor din

ba

zinelr carbonlfere transilvlinene. I.a mlnele di n Vulcan! şi 1 .upeni se decJamse grevă pe motiv 1 1 l nea
cordării celor donA zile de concediu cerute pentru partici parea la adunarea de la Alba lulia2' .
300 de mineri pleacă pe jos ln Orăş ti e "ca d e acolo si! se a lăture ţăranilor ce merg spre Alba" 30 •
Peste 500 muncitori mineri de la minele de aur de la Hrădişor, proprietate a societăţii ":\lica � ,
au suspendat lucru l pentru a merge la Alba Iulia31 •
Numărul celor prezenţi la Alba Iulia 1:. 6 ma i 1 928 !'stc apreciat diferit In informaţiile
vremii. Sursele guvemamt>ntalc se strllduiau să sublinieze eşecul, punind cifra "reală" a parti
cipantilor - 40 000 - tn faţa intenţiei liderilor naţional-ţărănişti de a aduna 200 000 de ţăraniB2•
Aflat la Cluj pe timpul desfă şură ri i evenimentelor, "l a urice Pernot aprecia cifra celor prezenţ i
la Alba Iulia la 50 00038• Tot controvrrsată este şi cifm participării munc!torilor31 • Fireşte, pentru
istoric importanţă covlrşitoare prezintă, pe Ungă numărul participanţilor, organizarea, starea
lor de spirit, ecourile In ţară şi In străinătate, pc scurt, amploarea consecinţelor acestui fapt
politic. Cei sosiţi la Alha erau incadrati Intr-un sistem organizatoric cu alură milita ră, de altfel
cel mai la tndemlnlt, mai comod, capabil să impresione7.e şi verificat ca eficienţA ; comunele for
mau plutoan e ; plăşile - rompan i i ; judeţrle formau legiuni ; mai multe j u deţe formau o brigudă,
iar provinciile se constituiau in di1Ji7ii3 • . Tot din "spectacolul" re gizat de lider ii opo ziţ ie i
făcea parte şi j urimlntul depus In faţa preoţilor naţional-ţlirănişti, componenta religioasă
dovedindu-se din nou utilă Intr-o manifestare politică cu participare preponderent rurală.
Din punct de vedere al relaţiilor dintre partidele politice desfăşurarea propriu-zisă a
adunării de la Alba Iulia nu aduce elemente esenţial-noi ; dezideratul Inlocuirii guvernului Ji.
bera] cu unul naţional-ţărănist, "reprezentantul real al poporului", lua In discursuri forme ce
depindeau şi de temperamentul fiecărui vorbitor. N. Iorga reţine drept semnificativ e pentru
ae

Este vorba dcun raport al BirouluiB, referi tor la perioada 1 8 - 23 ap rilie 1 928.

27 Bi bl. Acad., mass. Arh. (�. I. Brăt!anu, I II, varia 5.

** Termenul vine de la ziarul "Chemarea", infiintat I n 1 926, intr-un moment de răscruce
a activităţii Partidului naţional român, cind tineretul acestui partid, in frunte cu seeretarul
general de atunci al partidului, Sever Dan, cerea o acţiune decisivA şi imediată. Cind in 1 930
se trece la organizarea t emei n ică a "Tineretului ţărănist", erau amintite faptele "ehemărişt ilor
din perioada pregătirii adunării dl� la Alba Iulia .
..... Este vorba de ramura transllvllncană a P.N.Ţ. ; fostul P . :-<. R . condus de Iuliu
�a nl u . De remarcat că şi formaţiunea politică con dusă de K Io rga purta in at:ea�tii perioadă
tot d enumirea de Partidul nal ional.
28 St anclu
Stoian, Faezle dezroltării Jdrănism ului in

Rom â n i a, Bucureşti,

1946.

29 Blbl. Acad., mss. Arh. G . 1 . Brăt!anu, I I I , varia 5 (raportul di n 4 mai 1 928).

30 Ibidem.
31 Ibidem.

32 Arh. St. Bucureşti, fond Casa re gală, regele Mihai, dosar 7/1 928, r . .t .

33 M aurlce Pemot,
84

85

Vezi N.

Iorga,

op.

cit.,

MPmorii,

p. 47,

V, p. 277.

Dacă " Socialismul" · din 27 maJ 1928 dă rHra de 1 0 000, o descriere entuziastă a un ul
parti cip ant cuprinde numărul de 22 000 min eri . (Cf. Dan Aleru, Alba Juli a . fi mai Jfl38, C on 
st anţa, 1928, 23 p.)
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moml· n tul 6 m a l 1 92 8 ct"•lntc dl' ordine ale participanţilor cum sint : •murim azi şi n ici ! ; Azi
�c schimbe guvl'rnul, azi• ! a•.
O o b serva !ie se Impune 1n legătură cu acest net politic al opoziţi ei şl ln specia l al P.N.Ţ. :
(•xi�Lil o discrepanţă vizibilă Intre a mploarea pregătirilor şi forta su �erată prin "rej!l7.area" de
monsirn! i ci de la Alba Iulil'l şi rezultatul el imediat - o moţiune ce condamna partidul libera l
ca n· stă lncă ,.ji l av la conducerea ţării• 37• Eco uri le contradictorii ne care cercetătorul lc constată
tn l itera t u ra i nternă se explică tocmai prin sursa accslel litcraturl; autorii interesaţi In sublinlcren
forţei P. :\. Ţ. şi a capacit.AţU sale de a se lael.' urmat de m ase, de a fi partid de masă deşi In realitate
u-a unul de cadre, construlau nprcclclerile lor pe temeiul forţei sugerate de pregăti rea adunării
de la .Alba Iuli a . Literatura interesată in dimin uarea celor tnttmplatc la Alba Iulia pornea de
la n·z u llatul practic i me d iat . Acelaşi mod de apreciere işi face loc, aŞa cum vom dovrdl cu do
nunentc. chiar in ra<ln1l P . K Ţ . , con tribuind Ia tra sarea liniei de a cţ iune a.p.!':.Ţ. In perioada
•
i m ediat următoare a d unări i de la Al bn Iulia .

s!i

t\stfel , rdatărl i nteresate ale evenimentelor conţin aprecieri entu zia sll'. "TrAiam ceea ce
cu a tita patimă dorisem, eram martorii şi făptuitorii unei J ăsturnări (sic!) In politica ţă1 ii"-nota
un naţional -ţărănist. Un alt naţional ţărănist scria mal tirziu l'ă adunarea de la Alba Iulia e.ra
,.cea 111ai mare d emonstraţie ţărănească nu numai din R om ân ia , d di n tonle ţărill� a!(rare eu
ropene· 38•
Tonul aprericrilor altor doi condu cători de grupări opoziţionistc esfe cu totul difl'rit
Din motive a n a l i7�"tlc mal sus la l'are se adăuga grija i storiculu i dt � lăsa posterităţii imaginea
cit mai veridir1\ a celor tnt lm pla le , N. Iorga dezaproba ,,iacobinrsmul anacronic" u l motlunii
votrltt· la Alba hJlla39• Cit de clocy en te pentru dezvăluirla resorturilor al·cstor atitudni ale
l ui N". Iorga ne apar mărturiile lui G .T. Kirilcanu din 2() aprilie 1 92840. Vizilindu-I Ia \'ăknii
de '1unte, Kirilea�u il găseşte p e N" . Iorga furi os conlf'o.l ,.lui Manill- eti Alba Iulia a lu i ; tună
�i f u lgeră contra lui .C. Stere pc care vrl'a să·l impuştc . . . " Dacă ţara nu mă Y rea (preşedintc u l
Consiliului de M in iştri - n . ns.), voiu pleca din ţară, .căci in st răină tate m i se dii consideraţlunca
meritată, pe cind aici trebuie să mă lupt cu plata proct·ntclor l::t dat oriile făcute pentru utlt ea
publicaţii ce le fac In folosu l culturii nuţ i ona l e (170 000 lei procente anuulc) ; . � cite n-ar fa c(• 
consemna Kirileanu - dacă ar fl l'l la guYern . . . ". Erau momente de a mă răc i une pentru nelm
plinirl'a p e plan politic, momente i11 care pentru N. Iorga devencu tot mai dară d iminu area
şansei lui de a guverne In condiţiile confruntării dintre partidele Liberal şi 1'\aţlonul-ţArănlst.
Analiza făcută de generalu l Averescu momentului de la Alba Iulia41 l'onfirmă lncă o dată aprl'·

cierea că generalul , lipsit de forţa un u l partid puternic, spera In acl'st moment să mai preia pu·
teren tot cu ajutorul conducerii Partidului liberal . Elementul esenţial dl' sesi�t In acea st ă ana
liză a generalului Ali crl.'seu este f�lul tn care pune problema desăvlrşirii unităţii naţionale ; ase
menea d efun ct u l ui , Ionel Bnltlanu, el sesiza utilitatea tmbrăţlşării "interesului superior al sta

tului· In faţa căruia cele petrecute la Alba Iulia puteau lua aliura u nor manifestări centrifuge
pot ri,·nice acestu i interes. Mal mult interesat decit rea list, generalul aprecia că "P.N.Ţ. dczu m·
flat la Alba Iulie, a llmpezit situa.tiunea , aducind cel mai mare serviciu posibil P artidul ui po·
porul u l . . . 1 2 •

Aprecierea consecintelor adunării de la Alba Iulia eŞuează dacă cereetătorul se mArgim•ştc
Ia wnstatarea c4 din punctul de vedere al schimbării de guvern* nu s-a Intimplat nimic. Chtar
dacă in analiza istoricA nu este operanti Intrebarea "ce s-ar fi Intimplat dacă . . . ", există elemente
ale sih1aţiei a căror evaluare este mai relevant.A folosind această Intrebare. Este de presupus
că pornirea acţiunii la Alba Iulia lăsa deschise mal multe posibilităţi pentru eare, probabil, li
deri i naţional ţărănişti aveau soluţii. Este cunoscutA corelarea manifestării naţional ţărăniste

:Jft �-

�7 Cf.
87 '

Iorga, Supt lrci regi, Bu cureşti, 1 9::2. p. 422 .
Dan Al ccu , np. cit., p. 22. . ,

38 P a v el P ave l, Wh!J Roumall ia fo'ailcd, London, Alliancl' Presse I . . T.D
Ibidem.

�• !'\ .

Iorga, op. cit., p . 422.
40 Bibl. Acad., mss. Arh. Gh. Kirileanu, mapa I l , mss \',
·
19:0:1 1 - 1920, plicul 11.
4 1 Abis [Al. Avercscu], .-1 lba Iulia, Bucureşti; 1928, 32 p.

.•

s.a.p. p. 5 :l.

lnsm11uiri despre N. Iorga,

• in epocă se foloseşte fl'ecvent expresia, eronată du pă părerea noastră, a ,,schimbării
de r�gim� ; regimul pol i ti c in Homania a rll.mas cel burghez şi după preluarea puterii de rătre
'"

I!lcm, p. 1 I .

.

national·\ iirănlşti.
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de la Inceputul lunii mal 1 928 cu ac tiunea la Londra a prinţului Carol43. Conţinutul Manifcsfl:!ui
apărut In "Dnily Expres" din 6 mai 1928" probează tncă o dată acest lucru. "l\: a ţlu nl'a - SI'
spunea tn Man ifest - tn•bule să aibă putinţa de. a-şi exprima voin ţa p ri n alegeri li b e re • - tl'za
opoziţiei şi mal ales a l u i Iull Manlu . ..Trebui!' să existe o opoziJic parlamentarci /iberri p<•nt ru

a asigura ţării o guvernare justă şi democraticău - continua prinţul Carol care, devenit Carol
al I I-lea tn iunie 1 930, a acţionat sl st ematil' pentru o conducere autoritară . Care ar fi fost dedzia
lidrrllor naţlonal-ţăr-.'i nlşti dacă l a Alba Iulia ar fi "cobortt u şi prinţul Carol ? Care ar fi fost ati
In legătură cu folosirea forţei In cazul tnc<'rcăril prinţul u l Carol de a reintra in ţară s-ar fi aplicat
probabil. In act'st ca z exlstii toate temelurilr să se creadă că s-ar fi ajuns la un război civil In

tu dinea gnvemulul tn acrastă situaţie ? Ordinul MlnlstnJl u l de Interne, mt'nţlonat in altă parte,

România - manifestare violcntă

a lupft'i partidelor pentru putl·re. Fără a ceste l'lemen l e, mani

festaţla n aţ ion al ţăr-.'i nistii de la Alba Iulia lasă impre6la unui lul'ru oprit la jumătate.

situaţia politică In care popularitatea P. N . Ţ. era una reală. Astfel se poate explica ten :ativa
l u i I . G h . Duca de a trata cu liderii naţional-ţărănişti ,.transmiterea puterii în mod paşn ic de la
Partidul llberal la cel naţional-ţărllnistu '� . Popularitatea dovedită la 6 mai 1928, alilturi de

Cu toate acestea, lidrrli politici liberali, aflaţi la guvern, au fost nevoiţi să rel'on sidere

alţi factori asupra cărora vom reveni, va contribui la preluarea puterii in noiembrie 1 928 de
către Partidul naţional-ţărănesc.
Imediat după adunafl'a de la Alba Iulia, atmosfera politică este dominată dl' măsurile

guvernamentale Impotriva participantilor. Există dovezi ale măsurilor represive guv<•rna meot n l e

destinate s ă prevină repetarea unor manifestaţii d e asemenea amploare. S · a dnt dispoziţie prt'f<·t:·
tllor de judeţe să se lntocmească liste cu· participanţii de la adunarea din 6 mai din rindul func
ţionarilor - categorie căreia i se interZicea activitatea politică. L ista lntocmltli de prefectul
judeţului Alba48 cuprindea 43 de funcţionari. Rezoluţia pusă pe acest tabel nominal de l·ătre
tnsuşi şeful guvernului - Vlntllă Brătianu - este semnificativă pentru Intreg ansamblul de
măsuri ce au fost luate după 6 mai 1928. R ezolu ţia indica aplicarea mll.surllor disciplinart' d l'
către diferitele âepartamenlc funcţionarilor ; Indica apoi s ă nu se l a nici. o măsură impotriva
consilierilor comunali, primarilor, membrilor delegaţlilor permanente, medicilor, profesorilor
S-au operat arestări Intre ţăranii şi muncitorii participanţi la Alba Iulia. Cel 24 de ares
taţi din Inchisoarea militarii de la Sibiu scriau preşedintelui P. N . Ţ . , arătlnd mizeria in rnre i-a
şi lnvăţătorilor.

aruncat Gh. Tlitărescu lll.stndu-le familiile fără salarii47• Dispoziţiile guvernamentale aspre stirnesc
proteste In rindul populaţiei. Cităm dintr-un asemenea protest Inaintat concomitent lui N . JorJra
pentru autoritatea sa de mare lnv ă �a t şi preşedinte de partid şi ministrului l\:icolae Titules�:u48•

Autorii scrisorii lşi propun să dea lui

N. I orga

amănuntl'le ce le au "cu privire la teroarra dl'zlăn

scrisorii cer l ui N. Iorga să spună preşedintelui ConsiUului de miniştri şi Regenţel .. u n ruv int
rălplcat despre omenie şi lege a căror călcare I n picioare n u n e vesteşte nici u n bine". El cer l u i
\ultli In Transilvania, dar mai ales la Petroşani, in unna adunării de la Alba Iulia". Srmnatarii

N . Iorga să facă e l c e crede" ca s ă lnceteze ruşinea a ceasta a tntemnităril de către u n guvern

român, naţional liberal, a !ltitor romAni cumsecade, care nu au alt cusur drcit că aparţin u n u i
a l t partid tot aşa d e naţional şi libera l . E vremea - continuau autorii, s ă tnceteze _r" uerşunarea
aceasta dintre partidele care-şi disputll guoernarea ca un monopol (subl . ns.), pe care ar vrea să-I
albă neîmpăr�it. Ţara are nevoie de alte lndrumări, care a r f i de dorit să vie de sus, fiindcă de

jos n-ar putea veni fără turburări, care nu se poate şti unde ne-ar duce . . . " .

I n tre urmările adupărll de la Alba Iulia atrage atenţia detaliu! aprecierii eontrov t>rsate
a relaţiilor dintre a cest act politic opoziţionist şi desăvlrşirea unităţii naţionale. Că manifestarea

naţional ţărănistă nu trebuia sll. fie şi mal ales sti apară drept una potrivnică unirii Transilvaniei

11.etndoielnic in momentul decisiv .-. 6 mal 1928. O asemen ea atitudine era utilă atit pe plan
Intern clt mai alrs pe plan extem. Drept unnare acestui fapt şi pentru a diminua Impresia formată ,
cu ţara, el mai ales o manifestare

antiguvemamental.ă in cadrul

43 Jdcm, p. 1 5 .
4 4 Arh. St. Bucureşt i ,

Statului romAn , faptul pare

forid Ministerul Propagandei !S aţionale, Pr�sa extl·rnă, dosar
34, f . 1 1 9.
•• Blbl. Acad., mss. Arhiva G. 1. B rătianu , 1 1 1 , varia 5. Consfătuirca naţional ţ ărftnistă
din 3 Iunie 1928 respi nge această propunere.
46 Arh. St. Bucureşti, fond. ::\I.A. 1. (331), dosar 320/1928, nepaginat ( ta bl oul n· po artă
'
data de 18 mal 1928).
47 Bibl. Aead. , mss. Arh. G. · 1. Bră ti anu, 111, varia 5.
4 8 ldem, Corrsp. N. Iorga, voi. 346, f. 4 5 (Lucian Borcaş, Cluj, l'ăt re N . Iorga).
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In ţarn şi , pro bab11 �l in at rilnăl ate, de-a lungu 1 opo zi ţiei Indelungate faţă de guvernările llberall'
că lntnmirea la A lba Iulia concrell7.ea:ză n e m ul ţ umirea unei prov incii, la 6 ma l 1928 se proclamă
$Olcmn că act u l unir i i din 1918 e st e �definitiv� ; generalul Aversscu protestează impotriva insi
nuări i prin a ceastă declaraţie , că la Alba Iuli a s-a fi!cut Unir<'n Transllvanlei cu ţara şi că se
poate desface tot acolo19• Av erescu avea dreptat e ln s ens ul că unirea din 1 918 nu era a unui
partid, ci expre sia voinţei maj orităţii zdrobitoare a populaţiei din Transilvania.
D eopo tr iv ă de semnificative sint telegramele achlmbate Intre membrii guvernului imediat
d u p ă ad una rea de la Alba IuUa. Telegram ele arali! ci! l iderii na\ional-ţărănlşti au acţionat In
cadrul şi In limitele intereselor atatului român. Astfel, N, Titulescu scria lui I.G. Duca, la 8 mal
19'.!8 , expr i m i n d �at i sfa cţia că opozitia "c u toată lupta aprigă, nu se atinge de unitat ea noastră
naţional:ii>ll ; la aceeaşi datA, o telegramă semnată de Vlntllă Brătlanu şi I.G. Duca şi trimisă
lui Victor Antoncscu&l conţine a satisfacţia expedltorllor de a fi nu torizat intrunirea de Ia Alba
lul i ::� .. care n pus <"apăt legendei rcvoluţiunli* şi face o dovadă c ompletă a l ip sei de şerlozi t ate
u ln tr��il campanii a lui Maniu � .

1 n faţa acestor aprecieri, sesizăm nota dominantă a unor comentarii din strl!inătate.
Ea consta in sublinierea id eU că la Alba Iu l ia preponderentă era ne mu l ţu mi rea impotriva Ve
chi u l u i Regat. In preajma a dunării de La Alb a Iulia ziarele franc<'zc scriau despre •O imensă
a tmosferă de luptă ce domneşte tn nomânia lfl despre pasiuni pol i t ice ajunse la paroxism• ;
d e spre pl anul pc care Iuliu Manlu il ţine in rczervii , plan capabil de a forţa mina liberalilor şi
u 1 ua

făcindu-se apel la patrio tismu l Jlderilor politici . Ziarişti străini ca Mlurice Pemotiia, discutind
cu mC'mbri ai P.N.Ţ. , c on sem nau sub semnătură părerill' acestora potrivit cărora conflictul
Intre Partid u l l iberal şi Partidul naţional-ţărănesc'� depăşeşte lupta obişnuită lntre parti de,
fiind .,o mişcare a a gri c u ltorilor contra burgheziei orăşencşti " care lşi rezervă monopolul puterii
polit ic e ; că este mai ales .,protestarea lfi chiar revol ta , neviolentl!, . . . contra metodelor politice
şi administrat ive ale Vechiului Re sat. In ti mpu l ncgocil'rii i mprumutu lu i de stabilizare, in preaj
ma co mplicaţl ilor produse in relaţiile internationale de criza economică din 1929- 1933, asemenea

de

guvernu1 '2 ; de la Min ist eru l de externe fra n cez se sugera ml'n tinerca llniştei in Rom ânia,

aprecieri puteau dăuna României. Analiza lor urmăreşte sesl�a dif ieultăţUpr specifice pe
rioa dei consolidării unit ă\ii naţionale pentru activitatea pa rti dd or politice şi creeazi! posibili·
tatca co rdări i , in limita posi bili tăţilor de documentare, a ele mente lor de poli tică internă cu
ce le de p oli ti că intcmaţlonalil ale Ro m âniei . Pe plan intern, a ct ivitatea partidelor burgheze
opoziţ ionistc , ana lizată de noi In studi u l de mal sus, are drept principal rezultat răsturnarea
guvernului Brătianu şi preluarea p ute rii de că tre Partidul Naţional Tărănesc, la 10 noiembrie
1 928 .

DE L 'A C T I Y IT E DES PARTIS POL IT IQUES DE LA RO UMAN IE, Ă LA F IN
D U GOU VERNEMENT L IB ERAL , (1927 - 1928)

Resu me

Dans c-et arliclc l 'auteur a essay c d'analyscr l 'activitc dl' l ' op p os itlon (c'est a dire des
partis polltiques bourgrols en opposition) en vue de renverscr le gouvemement de Vintllă
Brăt ianu.
L ' au teu r utillsc des documents lnedits, qui se trouvent surtout dans la Blblioth�que
de l 'Acadcmlc de la Roumanie . service des manuscrits. Ces documents, ainsi que Ies informatlona
ronc ernant Ies partls en opposltlon, a alde l'auteur a refaire les actions des partls dans le but
de prcndrc le gouvemement en novembre 1928.
1.. 'autcur presente egalement le s nombreuses rnanifestations de l'opposition qui on1
culminc a\"ec celle de Alba Iulia (le 6 mal 1928) ; il poursuive l'ecbo dans notre pays ainsi qu'a
1 'etmngcr de cet te activlte. de m@me que l'etfet de l'aetlon de l'oppositlon a l 'egar d de la situat ion
internationale de la Roumanle.
•9 Abis

Arh . St. Bucureşti, fond Casa rcgală, dosar 4 1 / 1928, f. 32. (Telegrama nr. 1 487 din
8 ll'ai 1 928, e :,; p edi at ă din San He mo).
51 Idcm, dosar 7/1928, f . 4 (tel egrama nr. 9 536/8 mai 1928).
>e

[Al. Avercscu], Alba Iulia, Bu c ureş ti 1 929, p. 20 şi urm.
,

de revoluţie folosit in epocă avea o sferă dl'stul de Iauilă.
Ap. Abis (Al. Averescu J, op . cit., p. 1 4 .
L ' Europe :-.;ouvelle" nr. 535, 1 2 mal 1 92 8, p. 677.
l\laurice Pernot, op. cit., p. 154 - 155. Bi bl . Acad., Mss. Arb. G. I . Bril.tlanu, I I I,

• Tl'rnwuul

52

5�
54

"

varia 5 (H aportul din H mal 1 928).
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Rl!iiP INDIREA ŞTIINŢEI DE CARTE IN SATELE ROMÂNIEI
INTRE CELE DOUA RlZBOAIE M ONDIALE
D. ŞANDRU
Nivelul de rAspindire a ştiinţei de carte la populaţia din teritoriile romAneştl a fost d i 
ferit I n cadrul provinclllor J&torlcr, acesta reflectind stadiul de dezvoltare social-economi că a
ţinuturilor respective. Datele statistice referitoare la sflrşltul veacului al X IX-lea şi Ince put u l
secolului al XX-lea evldenţiau cA In toate provinciile mal mult de jumătate din locu itori erau
neştiutori de carte. Astfl'l , In 1 897, In Basarabia ştiutor!! de carte reprezentau 19,4 % din totalu l
locultorllor,ln 1899 1n vechea RomAnle cota acestora se ridica la 22,0 % , In 1900, tn TransiJYania
ştiutorll de carte reprezentau 41,5 % . Recensiimlntul din 1 912 stabilea totalul ştlutorllor de carte
din Vecbiul regat la 39,3% din Intreaga populaţie, Iar cele din 1910 la 51 ,1 % tn Transi l v an ia
şl la 45,2% tn Bucovlnat.
Pentru perioada ce s-a scurs de la recensămintele amintite, plnă in 1930, cind a fost
realizat primul reeensiimtnt general al populaţiei d in România tntregitii1 eercetătorul nu ma 1
dispun e de o situaţie statistică asupra nivelului de Instrucţie al tuturor locuitorilor ţării. Este
posib i l ca de la 1910- 1912 plnă la Intrarea României In primul război mondial ştiinţa de cart e
să se fi răsplndlt In proporţ ii mal lnsemnate, după cum tot atit de posibil este faptul ea In anii
războiului să se fi man ife stat o stagnare In această d frecţle.
Unirea din 1 9 1 8 ş i marile rcfonne economice, sociale şi poli tice c e i-au urmat crea u un
cadru nou, mult mal pri elnic proce sul u i de culturalizare a maselor. Cercurile guv ern an t(' din
RomAnia poste belică au lnţeles necesitatea răsptndlrli ştiinţei de carte In rindul tuturor locuito
rilor ţării, ea o condiţie i n d isp en sabilă pentru progresul general al statului şi locuitorilor hl l.
Nu lntlmpliitor In progra me le partidelor politice de după rAzboi p robl emei tnvăţilmintulul
i se dădea o a ten ţi e specială. Pornind de la realitatea ca o bună parte din locuitorii ţări i erau
l ipsiţi de cea mai elementară instrucţie, conducerile grupărilor politice din România au sta
bilit ca ţel prin cipal răsplndirea tnvăţ ămlntu l u l de culturii gen erală tn toate aşezărllc ţării şi
lupta contra analfabetismului2• Dintre preved erile de asemenea natură ale partidelor politice
de guvernămlnt postbelice, se disting prin claritate a lor celC' formu late In p rogra mul Partidului
Naţi ona l Liberal din 27 noiembrie 1 92 1 In care se Inscria îmbunătăţirea invăţămtntului rural
,

..

1 Anton Golopenţia, Starea culturală şi economică a populaţiei rurale din Rom<ÎI; io, in
Hevista de Igienă s oci ală Buc ureşti , an . X (1 940), nr. 1 - 6, i an uarie i uni e , p. 222.
a D et alii In V i rgil N. Madgearu, Ţărăn ismul. Partide politice .� i clase sociale. Clasele
,

-

57 ; "Cuvintul agron ornilor
1 926, p. 2 17 - 218 ; an. 1 1 1,
nr. 1 3 - 14, noiembrie 1 92 8 , p. 163 - 1 65 ; "Argus" din 13.X. 1 926" ; "Lupta" din 9. IV. 1926 ;
"AdeVărul" din 0. 1V.1926 ; din 13. X 1 926 ; Arh. St. Bucureşti, fond Ministerul Afacerilor Int e rne,
dosar 107j1926, f. 6.
soriale în politica de după război. '{ărănimea ca factor politic. Concepţia socială a Jărăn ismului.
Structura Partidului Ţărt'îiJCSC. Tactica - un progran1 , Bucureşti, p.
Bucureşti, Seria 1, nr. 1 1 - 12 din 15 octombrie - 1 noiembrie
.
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şi distrugerea analfabetismului, prin ln filnţarea tn fiecare clltun a unei şcoli şi prin aslgumr('a
unul lnvil.ţi nor la 50 de copil•.
Citeva măsuri adoptate In pri mii ani de dupll. Unire Incercau să traducă in viaţll., cel
puţin par ţial, dcrJderatele declarate ale cercurilor conduc:ltoarc. Una dintre acestea s-a con
c� tlza t in In cercarea de a se realiza constructii şcolare la sat('. Initiativa a dal roade numai In
unele reg i u n i, ea fiind lipsiti de efecte pentru populaţia din zonele m a l pu\ln accesibile şi din
satel� mai sărace, unde, dealtfel, şi proporţia analfabeţllor era mal rldlcatii4 • A lta a avut In
vederr Inzestrarea şcolilor, cu prec� dere a celor din mediul rural, ('U loturi şcolare, care să consti
tu ie dmpurl de experienţe şi de educaţie agricoli pentru copiii de ţărani6• Loturlle şcolare au
fost create aproape pretutindeni acolo unde au existat disponibilităţi de pămlnt exproprlat.
Jn rtuenţa manifc:s.tatA de acestea asupra tinerelor generaţii dc ţărani a fost I n unele sate putrr
nleă, ln altel e a lipsit complet .
E rorturile participării Rom�niei la primul rizboi mondial s-au concretizat In clmpul tnvăţă
mint u lul l n neputinţa multor copil de a participa la şcoală. După datele Ministerului Jnstruc·
ţlun il, rcmlta că In anul 1922, numai printre copiii de virst:"t şcolară exista uh- numlir de
1 009 1 52 de anal1abeţjll . Or, pentru lnlăturarea acestei stări se impuneau măsuri urgente şi
ra dicale. La 26 Iulie 1924 a fost promu lgată legea pentru tnvăţămlntul primar al statului şi
lnvă ţămtntul nortnal-prlmar7, care abroga legea tnvăţămtntulul primar din 30 apri l le f12 mal
1896 , lmpreună cu toale modificările ei ulterioare. Legea d in 1924 recunoştea lnsemnătatca
acestei instituţii şcolare pentru cultura generalA a tineretului, prelungindu-i durata de studii
de la 4 la 7 ani . .. In tot e&Zlll , pină in termen de .5 ani de la promulgarea acestei legi, toate
şcoalell' vor trebu i să aibA 7 clase" (art 57). Dar, p(' de altă part..e .._ lnfiinţarea şcolilor primare
cu şapll' clase era condiţionată de asigurarea numărului de ead� necesar lor.
Generalizarea şcolii cu şapte clase a rămas, tn cea mal mare parte a ţării, un deziderat
declarat al legiuitorului. !n primu l rtnd, nu s-a Intreprins o operă pozitivă in vederea instruirll
unui n u măr suficient de t ineri pentru profe sia de invăţător . Statistica ofidalll a Ministerului
Instrucţiunii, din 1 925, recunoştea că pentru a umple toate golurile din invăţămlntul primar
al ţării mal erau necesari lncă 24 000 de invăţălorl8• Or, In anul şcolar 1926/1927 unele şcoli
normale au fost desfiinţate, pretext1n du-se de către ministrul instrueţiunll că numărul accs
tor!l era "cu mult şi considerabil mai mare pentru n ecesltăţiltt· a,c tuale" •. Datele statistice ale

M inisterului Instrucţiun ii pentru anu l şcolar 1 928/1929 ariitau că In lnvăţămtntul primar erau
atunci lnscrişi 1 676 851 elevi, d i n care 1 474 719 in mediul rural şi 21 2 157 In mediul urban,
din care au promovat 1 028 471 elevi, sau 61,3 % pe ţară, iar pe medii, la sate 893 655 elevi,
sau 60,6% dintre cel lnscriş:l. Iar la oraşe 134 816, sau 66,7 % 10 . Pentru instruirea acestor elevi
au funcţionat 37 338 invliţătorl, revenind 45 de elevi la un tnvăţător. In şcolile săteşti, cel
1 4 74 7 1 9 elevi au fost instruiţi de 31 929 lnvllţătorl, ceea ce dădea o medie de 46 de elevi pe
învăţător, tlrnp ln care la oraşe cel 5 409 lnvăţătorl au avut In medie cite 37 de elevi fiecare11,
In concepţia modemA a epocii, cifra optimă a numArului de elevi dintr-o clasă era consideratA
de 30. Or, pentru anul şcolar 1928[1929 aslgura�a raportului prevăzut solicita un numlr total
de 55 895 de lovăţătorl. Faţli de cadrele didactice existente atunci, se Inregistra un minus de
18 557 lnvă\ătorl. Acest deficit I-ar fi putut asigura cele 100 de şcoli nonnale de lnvăţll.torl abia
In decurs de cinci ani, fliril. a se Il luat In consideraţii" golurile el' se Iveau In rindul forţelor dl·
dactlce exi stente. Dar statistica nu se referea decit la copiii loscrişl Ia şcoalli, cllcl, In realitate,
In acel an şcolar un numAr de 1 534 025 copil nu figurau printre cel tnmatrlculaţlu . Rezulta
1 Biblioteca Centrală de Stat, fond Al. St. Georges, Pachet XLV, dosar, 4, f. 67 ; "VUto
din t . XII-192 1 ; din t 5 . X.1926.
' Vezi Anton Golopenţla, op. cit., p. 221 - 222 ; .,Opinia" din 10. 1 1. 1 927 ; " Şcoala \"rcmll",
Bucureşti, nr. 5 - 6, 1931, p. 277.
s D. Şandru, Reforma agrarll din 1921 în Rom4nia, Bucureşti,
Edit. Acad., 1 975,

rul"

159 - 1 66.

8 C. Angelescu,

Activitatea Ministerului Instructiunii, 1922- 1926, Bucureşti, 1 926, p. 3.
�lonitorul oficial•, nr. 10 1 din 26. V 11.1924.
8 ..Dezbaterile AdunărU Deputaţilor", şedinţa din 7.X Il. 1926, p. 231 ; şedinţa din 22 . X I .
1 926, p.62 ; Iosif I. Gabrea, Şcoala romlineascll, .Structura şi politica ei. 1921 - 1932, Bucureşti,
1 933, p. 76.
1 "DezbaterUe Adunărll D eputaţilor", şedinţa din 22. X I . 1 926, p. 61.
10 " Revista generală a lnvăţAmlntului", Bucureşti, nr. 8, 1929, p. 504.
n lbidem, p. 505.
12 G
. G. Antonescu şl Iosif 1. Gabrea, Organizarea tnufllămtntulut in 28 de state. Bucu·
reşti, 1 933, p. 40 - · U .
7

..

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

RA'SPlNDIRElA ŞTJ!INTEI DE

3

CARTE

fN ROMA;N[A

5') .

-· ·

d!, Intr-o vreme clnd'$ctilJie· norniaTc IncepuserA să fie desfiinţate, deficitul de inYăţătorl era de
peste o treime faţă "de inlnhnul necesaru.
In anul şcolar 1 931/1�1\2 s-a constatat, In urma anchetelor ordonate de Dimitrie Gusti,
o situaţie mal gravA, co111paraUv cu· O:nll anteriori, In prlvfnţa numărului de elevi ce revrneau
la un lnvăţl!tor, ca urma're a llc�ţlerll, .ln' prlma parte a perioadei crizei economice, a unora
dintre etl•. IatA numărul copiilor tnscrl$1 la şcolile de stat ce reveneau atunci la un lm·ăţătorH :

Provincia ·

Vechiul re!(at
Transllvnnla
Basarabia
Buco\'ina

ROMÂ N I A

l

In şco1 1le rurale

' ' '55,20
64,57
55,56
49,45
57, 10

In şcolile urbane

Medil lntrunite

46,62
48,02
42,99
34,36
45, 12

53,85
62,24
53,95
45,87
55,25

In acelaşi an şcolar reveneau la sate 40,45 elevi, iar la oraşe 37,32 copil la un lnvăţător,
socotiţi din totalul celor ce urmau regulat şcoala11•
Insuflcienţa cadrelor didactice a fost unul dln motivele, poate dintre cele mal Importante.
care a Impiedicat creart'a de şcoli cu şapte clase In multe din satele româneşti. Contemporanii
au evidenţiat In numeroase rinduri că minimum de cunoştinţe pentru viaţă nu putea fi predat
copiilor Intr-o perioadă de numai patru ani şi că chiar tnvl!ţămlntul de şapte nnl era insuficiPnt
faţă de aceasta, mal ales dal'ă era comparat cu durata şcolU din alte state17• Cert este !nsă faptu l
că dispoziţiile articolului 57 din legea din 26 iulie 1 924 n-au putut fi traduse decit intr-o mică
măsură in vlaţă 1 8: Acolo unde s-au constituit şcoli cu şapte clase, rezultatele au fost modl'ste,
din cauza lipsei de pregătire specială a lnvăţătorllor, a insuficienţei de cadre, a lipsi'! de loca
luri, de atellere, de unelte etc. Din datele anilor şcolari 1926/1927 - 1930/1931 privitoare Ia ju
deţul lalomlţa se poate constata că pe judeţ, In medie pe an şcolar, din totalul de 11 401 !'levi
inscrlşl in prima clasă de şcoală, numai 313 ajungeau tn clasa a V I I-a, Iar dintre aceştia doar
133 o promovau intr-un an19• Din cei 2 054 283 copii tnscrişl in şcoala primară tn anul 1931/1932
pe intreaga ţară, au absolvit In acel an cursul complet de şapte clase 1 1 879 copil, adică 0,6 %
din cei lnscrlşi20. Dacă se avea in vedere faptul că şcoala primară trebuia urmată numni de
copiii care nu treceau la vreo şcoală secundară şl dacă se ţinea seama că In anul 1931/1 932 erau
In total 184 765 elev• inscrişi In şcolile secundare, reiese că in perioada 1 927J1928 - 1 931f1 9:l2
şcoala românească n-n dat decit 1,1 % absolvenţi a şapte clase din totalul copiilor in scrişi in
şcollle prlmareU.
Cea mal gravă prolJlemă a şcolii primare româneşti din intreaga perioa dă Interbelică
a rămas aceea a frecvenţei. După cum este ştiut, obligativitatea lnvăţămlntului primar a fost
tnscrlsă in lege lncă din timpul domniei lui Al. 1. Cuza, acest principiu nefiind abrogat de nici o
altă lege ce l-a urmat. Cum era şi de aşteptat, el a fost reconfirmat şi de legea c"ln 26 iulie 1 924,
inscrlindu-se chiar şi sancţiunea amenzll Intre 200 şi 500 lei (art . 1 5) Impotriva acelora care Il
l n călcau . Dar opinia publică a fostt lăsată să Inţeleagă că ti stăteau la lndemină mijloace pentru
sustragerea copiilor de la Instrucţia şcolară. De fapt, din chiar primul an şcolar ce a urmat pro
mulgăril legil, 1 924/1925, ministerul de resort a admis, prin instrucţiuni, posibilitatea neaplicării

13 ,.Revista gcn�ra.lă � ip.văţAmintvlu� ". Bucurcşll, nr. 8, 1 929, p. 540.
ldem, nr. 7 - 8, 'i931, p. ' 242.
"l M
1 6 t> . G usti, Un an de activ iiate
inisterul lnstmcţiei, Cultelor şi Artelor, Bucu reşti,
' a
1 934, p . 80.
16 Ibidem, p . 90.
n

'

G. Antonescu şi Iosif l. Gabrea, op. cit., p. 40 - 41.
18 Iosif I. Gabrea, op. cit., p. 76 . .
18 D . N . Popescu, In jurul propunerilor pentru reorgan izareaşcoalei complem• ntare ln ;,Şcoala
lalomlţel", Călăraşi, nr. 2 - 3, 1 932, p. 25 şi 28.
2o losfi 1. Gabrea, op. cit., p. 76.
21 Ibidem, p. 77.
17 G.
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principiu la i obllgativităţil participării tinerilor la instruirea prin lnvăţămlntul primar şi rezul
tatele din peri oada urmă toare s- au concretizat Intr-o frecvenţ:l scă�:ută şi tn depopularea unor
şcoli2� . D a tele staUstice şi informaţUle de epocă referit,oare Ja !IOOilla primară nrobcază exis
tenţa 11nui asemenea proces In tntrea.ga ţară, cu unele particularităţi In intensitatea hd pe re
giuni, in funcţie de condiţUle concrete din fiecare dintre ele. In 1927, In judeţul Iaşi, de pildă,
un număr de circa 15 000 de copii de virstA şcolară nu frecventau şcoala primară. Din cei 30671
c opil intre 7 şi 1& ani obligaţ i a u rm a şcoala, doar 23 572 mergeau regulat la cursuri , restul 
In m aj orit at ea lor, copil ai un or famiUi de ţărani săraci sau copii orfani - munceau In gospo
dării în tol cursul anului . Cercetările intreprinse au stabil it că, faţă de anii anteriori, se Inregis
trase un progres pe linia lnsuşlrll şt;Unţeide carte, dar, cu toate acestea, aproape 30% din locuitorii
jude�ului erau anaJfabeţl. Numal la categoria copiilor Intre 16 .şi 18 ani existau peste 10 000 per
soane ce nu ştiau deloc carte�. 'In anul şcolar 1928{1929, In judeţul Maramureş, 26 924 copil
intre 7 si 1 6 an i erau obligaţi prin lege a urma şcoala. Dintre aceştia au fost lnscrlşl la cursuri
numai 1 1 002, din care au frecvent a t regulat şcoala 7 667 şi au promovat-o doar 5"846 elcviZl.
Pe intreaga ţară, ln anul şcolar 192 8{1929 din 3 707 749 copii de vlrstă Şl'Olarâ, un număr de
1 534 0 2 5 , sau 41,1 % dintr e el, au rămas fără instruire25,

I n anii cri zei e conomi ce s-a m anifestat o tendinţă de sporire a nu mărul ui dl' copii care
n u participau Ja in struire sub nici o formă . D acă plnă tn anul 1928 frecventau şcolile primare
şi secundare circa 90% din copiii în scri şi ln ele, a n chete le cu ca ra c ter oficial din primii ani al
crizl•i su stabilit că ponderea a ce stora scăzuse la 70%26• In perioa da c1t a fun cţ ion at l'a ministru
Ja departamentul cultelor şi instrucţiunU pubUee, 9 iunie 1932 - �.noiembrie 1933, D. G usti
a Iniţiat mai mul e an chete, care au permi s constatarea stării de lucrări din tnvăţămtntul primar
a] R omâni e i . Concluzia de bază a fost aceea că, deşi el era obligatoriu şi grat uit, nu toţi copiii
in vlrstă de 7 - 14 ani erau lnscrişi la şeoală2'. In anul şcolar 1931{1 932 existau 356 864 copii
de virstă şcolară care tn'\' !!ţau Ja şcoli ce depindeau de diferite ministere şi care nu contraveneau
legii tnvăţămlntului primar ob1lgatoriu. In afară de aceştia, restul de 2 456 573 copil trebuiau
să urmeze tn a ce] an şcoala prlmal"ll de stat, a ce ştia din urmă reprezentind 87,94 % din toţi
cop i i i o b ligaţ i să frecventeze şcoala primară. Or, In acel an - după cum rezul tă din an cheta
ordonată de Gusti - au fost In scrişi Ja şcoală 2 054 283 copil• . . Dintre el, au urmat regulat

cursurile şcoUi primare

doar 1 485 254, adică 72 ,3 % din cop!U tnscrişl. In şcolile primare rurale
au frecveotat regulat cursurile 1 271 596 copii, sau 70,83 % din cei tnscrişi, Iar In şcoUle primare
urban e 2 1 3 658, sau 84,71 %- Pe provincii istori ce , situaţia era următoarea din punctul de vedere
al frecvenţei la şcoli1e primare rurale de statze :

% din total
P rovin cia

Băieţi

Tr ansi lvani a
ROMÂN IA

74,3
81 ,1
75,9
76,5
58,8

Vechiul regat
Bucovina

Basarabia

:2

23

1

Fete

Tl,O

66,8

73,7
66,7
44,5

Total

70,8
79,1
74,8
71,9
53,1

,. Şcoala şi viaţa",

Bucureşti, nr. 7 - 8, 1933, p. 351 - 352 .
.. Opinia" din 10. 11 . 1 927. Datele nu par a refiecta fidel realitatea, căci la recensA mi ntul

din t930 totalul analfabeţllor se ridica ]a 37,2% din populaţia j udeţului (cf. D r. Sabin Manuila
D. C. Georgescu, Populatia Romdniei, Bucureşti, 1937, p. 38).

şi

24 ,.Viaţa şcolară", Slghet, nr. 5 - 6, 1929, p . 24 .

2" G. G. Antonesc u şi Iosif
26

"şcoala

şi

1.

Gabrea, op. cit., p. 40 - 4 1 .

viaţa" , Bucureşti, n r . 3 , 1931, p. 169.

17 D. Gusti, op. cit., p. 569 şi urm.
28 Iosif 1 . Gabrea, op. cit., p. 76.
2' D. Gusti, op. cit., p. 84 - 85 şi 576.
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Rezultă din tabelul de mal sus că, pe provincll, frecvenţa era foarte scăzută ln Basarabia,
iar pc sexe, la fete ea era pretutindeni mal mică In comparaţie cu cea găsită la băieţi.
G. G. Antonescu şi Iosif 1. Gabrea afirmau, In 1933, Intr-o lucrare In care comparau ln
văţămlntul primar din România cu cel al altor state, că ţara noa stră avea cea mai sc urtă şco
larizare obligatorie şi cel mal slab procent de frecvenţii30. Intr-adevăr, după datele luate din
pub li cat ia Biroului Internaţional de Educaţie de la Geneva, L'organisation de l'instruction pu·
blique d ans 63 pa yR, din vara anului 1932, rezulta că România se situa In privinţa frecvenţei
la şcoala primară obligatorie pc locul al 26- lea, din 27 de ţări luate In calcul, cu 59,81 % dintre
elevi ce frecventau şcoala, fiind urmată doar de Turcia, cu 33 %. In Austria, Norvegia, Suedia
şi Cehoslovacia frecvenţa era de 100 %. In .Japonia de 99,3 %, tn Elveţia de 98,5 %, in Polon ia
şi Scoţia de 96 %. In Ungaria de 95 %, ln Bulgaria de 94 %. ln Franţa şi Irlanda de
93 , 5 %, in Anglia de 91 %, in Danemarca de 90 %, In F inlanda , Olanda şi Portu galia de 80 % .
I n �pania ş i Grecia d e 7 5 % , I n Rusia Sovietică d e 70 % , i n Iugoslavia d e 6 9 %, iar in Albania
şi Italia de 60 %31.
Două erau cauzele principale care influenţau frecvenţa şcolară. In primul rind, foarte
mulţi ţărani nu aveau cu ce să-şi Imbrace şi să-şi incalţe copiii, mal ales iarna, şi, cu atit mai
puţin, să le cumpere cărţile şi rcchlzitcle neccsare82• A ceast!l. problemă s-a agravat In perioada
crizei economice din 1920 - 1 933, din cauza deprecierii preţurilor produselor · a grlcole. Cum in
anii crizei preţurile produselor agricole au scăzut sub nivelul preţurilor de producţie, In condi
ţiile in care ţăranii n-au mal obţinut beneficii de pe urma comercializării bunurilor din gospo
dărie, ci au fost puşi tn imposibilitate de a mai face faţă celor mai elementare cerinţe pentru
asigurarea instrncţici copiilor lor33• La dezbaterea pe marginea raportului privitor la Frecvenţa
in şro/i/e primare, prezentat Congresului Asociaţiei generale a tnvăţătorilor de la Cluj, din 9
septembrie 1 933, vorbitorii au evidenţiat ca una din cauzele rare făceau ca frl'cvenţa In şcollle
rurale, In special, să fie slabă, scumpetPa cărţilor şi a rechizitelor şcolare, pe rare nu şi le puteau
procura cei mai mulţi dintre copiii oamenilor n ev oiaşP4 In Şedinţa din 8 decembrie 1 932 a
Camerei, deputatul Ernest Ene, răspunzlnd lui D. V. Ţon i , car<', In cuvintarea rostită la mesaj,
d<'rlarase că slaba frecvenţă s-ar fi datorat faptului că .poporul nostru nu pricepe Indeajuns
binefacerile învăţăturii", evidenţia că nu exista o dorinţă mai mare a ţăranului român decit
aceea de a tnvăţa carte, dar d1, In condiţiile tn care sătenii nu nveau ce să mănince, cu ce să se
imbrace şi să-şi Imbrace copiii, cu ce să cumpere rărţi, el nu putl'a să beneficieze de acest
avantaj35•
•

Cea de-a doua cauză principală care Impiedica pe fiii de ţărani să frecventeze şcoala de
curgea din rolul de producător, mai ales primăvara, vara şi toamna, al acestora In cadrul fa
miliei ţărăneşti36• In condiţille In care toţi membrii familiei ţărăneşti trebuiau să muncească
pentru o bucată de pline şi In care plugarul nu putea face faţă, totuşi, scumpirii vieţii, ducind
un trai mizer - observa un lnvăţător din judeţul Maramureş - participarea copiilor la şcoală
nu putea fi decit redusă37• La rindul său, Anton Golopenţia nota că aproape In nici un sat al
ţării orfanii săracilor, care erau nevoiţi să intre, lncă de pe la şapte ani, păzitori de vite, spre
a-şi agonisi traiul, nu urmau şcoala38•
Unele cauze specifice anumitor regiuni influenţau ln mod vădit frecvenţa şcolară de acolo.
Risipirea caselor In unele zone, din Munţii Apuseni ln special, şi depărtarea lor de şcoală deter
minau o bună parte dintre copiii de acolo să nu urmeze ş coa la . ln alte regiuni, ln care locuitorii
30 C.. G. Antonescu şi Iosif 1. Gabrea, op. cit., p. 12.
31 Ibidem, p. 10 ; .. Şcoala şi viaţa", Bucureşti, nr. 7 - 8, 1 933, p. 35::1. V ezi şi frecvenţa
din alte judeţe : Gh. Buzatu şi C.eorgeta Ignat, Unele aspecte priuind situatia invdfdmintului
primar din Moldova in anii crizei economice din 1 929- 1 933, In ..Anuarul Institutului de Istorie
şi arheologie•, laşi, 1 965, p. 4 5 - 47 ; "Şcoala Ialomlţel", CAlilraşl, nr. 5 - 6, 1933, p. 3.
81 Vezi Arh. St. Bucureşti, fond Casa regală Carol al I l-lea, dosar 167/1930, f. 7 ; Anton
Golopenţla, op. cit., p. 216.
33 "Şcoala şi viaţa", Bucureşti, nr. 7 - 8, 1933, p. 354 - 355.
3� I b i dem , p. 355.
a& ldem, n r. 1 - 2, 193::1, p. 58- 59.
38 ldem, nr. 7 - 8, 1933, p. 354- 355 ; Gh. Buzatu şi Georgeta lgnat, op. cit., p. 49 ;
"Conj unctura economiei româneşti", an. 1 (1936), nr. 1 - 2, p. 25-26.
a? .M arin Grigorc Ioan, Şcoala cu şapte clase, In "Viaţa şcolară", Slghet, noiembrie 1 928 ,
p. 6 - 9.
38 Anton Golopenţla, op. cit., p. 215.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

D. 'ŞANDRU

526

Il

erau mai puţin ob i şnuiţ i cu şcoa la şi cu utilitatea el, tntre care, tnainte de toate, se situ:m u n rle
zone ale Basarabiei, numărul celor ce nu trimiteau copiii la \nvăţăturii c.> ra atit de marc.> incit
ar fi 1ost imposibilă tncasare a amenzilor fllril. a se fi ivit tulburări1111
In a cela'i timp, o bunA parte dintre copiii ce urmau şcoala nu reuşeau să tt>rmine, din
motive diverse, decit un .nurruir redus de clase ale şcolii primare, astfel că ei disp un eau, de fapt,
de un bagaj d� cun()ftinţe şcolare dintre cele mal modeste. Analiza rezultatelor şcolii primare,
de st at şi part i c ulare , pe perioada 1 921 - 1932, este con clu dentă ln acest st>ns. In decur�ul ('elor
I l a ni �olari, ln mediul urban şi rural au fost tnscrlşl 18 875 530 de copil ln şcoala pri marA
pe care au promovat o 1 1 738 574, adicA 62, 2 % din cei tnscrişi, 5 555 574 sau 29, 4 % din l'l'i
tnscri" au fost declarati repetenţL Iar 1 581 128, sau 5,4 % eliminaţi retraşi etc. Repetenţi!,
lmpreună cu elev ii eliminaţi, cu cei retraşi •1 cu a lte categorii de cop ii ce nu absolvlseră şcoala
completA totalizau 6 989 358, sau 37,8 % din totalul celor tnscrişi la şcoală4 0 • lată produeţia
�colii pri ma re de stat din med i u l rural al RomAniei pe perioada 192 1 - 1932 :h (Tabelul nr. 1 ) :
•

,

-

,

,

,

Anil

Şcoli

1921 1 922
1922 - 1923
1923- 1924
1924 - 1925
1925- 1926
1926 - 1927
1927- 1928
1928 - 1929
1929- 1 930
1 930- 1931
1 93 1 - 1932

1 1 104
1 1 431
1 1 583
1 1 7.87
12 491
13 074
13 280
13 740
13 584
13 817
13 777

-

1

Copll lnscrlşl

1 245 914
1 181 054
1 179 0 1 1
1 228 016
1 345 581
1 406 338
1 474 719
1 575 278

1 632 960
1 730 115
1 795 037

l

Tabelul nr. 1 :
Promovaţi

765 177
7 1 8 946
726 439
797 499
840 476
859 070
893 655

918 260

935 991
1 008 305
99 1 108

1

Repetenţi

... ..

381 196

352 742

371 150
357 672
4 1 9 215
442 090
478 887
526 3 9 1
558 5GO
564 270
578 773

1 Absolvenţi

•.

77 327
79 721
90 373
79 674
153 169
157 G05
23 571
25 788
1 9 616
12 966
10 574

1

Învăţători

21 600
20 t! 1 3
22 5 1 4
24 3 1 4
28 32,1
29 981
::t !129
:>2 201
3 1 !189

31 936
31 434

Rezultă că numllrul şcoHlor şi al copiUor tnscrişi tn ele au fost tn creştere aproape con
tinuă, i ar numărul tnvăţătorilor a marcat scAderi tn a nii crizei economice. In grij orAtoare şi c u
tendinţă de urcare era situaţia numericl!. a copiilor ce nu promovau clasa, iar cea mai gravă pro
b lemă rămlnea a ceea a numArului redus de absolvenţi din fiecare an, socotiţi din Intre
gul ciclu şcolar, numllr anat tn continuă scăd ere .

In a n ul şcolar 1931/1932, din copiii tnscrişi In şcolile primare din România, au promova t
clasa 58,93 % din cei ce au frecventa t şcoala. In mediul urban p ondere a promovaţilor atingea
72,5 % pe ctnd la sat e ea era de numai 56,97 %u . Diferenţierile pe p rovinci i şi pc clase la promo
vări erau deose bi t de mari. Astfel, In Basarabia, In acel an şcolar, se găseau In clasa 1 32, 40 %

clase vreme de m ai mulţi ani, ptnă cind de pă 
speciale din partea adm i nistra ţ iei pentru re
şi instabilitatea învăţătorilor, care evitau regiunile săra<:e şi

din totalul copiilor lnlcrişi tn ş colile primare ale provinciei, iar tn Bucovina27 %. Această sta re

se dat ora repetării de către mulţi copii a prime i
şeau vi rsta şcolară. Se adăuga lipsa unei atenţii

giunile cu p uţ i n i ştiutori de
cele cu mulţi a'nalfabeţi4B,

carte

Trebuie observ at că din totalul tinerilor care absolveau şcoala primară doar o par te ,
numericeşte redusă, urmau şi alte forme de t n vă ţă mtnt . In anul şcolar 1 928/1929, tineretul di n
România care urma şcolile de stat era In număr de 2 283 2 1 1, reprezentind 59,2 % din tre copii ,

"� Jbidtm.
40 Iosif I. Gabrea, op. cit., p. 47.
41 Ibidem, p. 22. l n sate nu existau şcoli primare particulare.
42 D. Gu sti, op. cit., p. 100.
43 Anton Golopcnţla, op. cit., p . 217 ; Ing. 1. Measnicov, Raportul dintre ştiinla de carte
şi numărul învăjătorilor în România, tn ,. Sociologie rom â neas că ", an. I I (1 937), nr. 2 - 3, fe
br uarie - martie, p . 112 şi urm.
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fiind astfel repartizat pe categorii de şcoli : 109 487, sau 2,8 % din copii, ln grădiniţe, l 929 222,
sau 50,1 %. tn şcoala primară, 168 102, sau 4,4 % din pop ulaţia şcolară, In scolile secundare
(gimnazii, şcoli n ormale, licee şi seminarii), 76 400, sau 1 , 9 % din copiii de vtrstă şcolară, In
şcoli i� secundare cu caracter practic (comerciale, profesionale, de meserii, industriale, de agri
cultură).Estc interesant de observat că Intr-un stat ca România, in care sectorul economic de
bază era reprezentat prin agriculturii , şcolile a gricole erau frecventate de numai 3 489 elevi,
timp lncare şcolile comerciale aveau in acelaşi an şcolar 27 260 elevi41• Din toţi copiii lnscrişi
la şcoala primară In decurs de 1 1 ani, In intervnlul 1 921 - 1931/ 1932, doar 1 1 ,8 % au trecut in
In şcoli secundare teoretice şi practice, iar numai ln şcoli teoretice 9,1 %. Aşadar, nproapc nouă
zecimi din copii rămineau doar cu şcoala primară. ln ceea ce privea satul, el l'ra şi mai dez
avantajat din acest punct .de vedere. Din datele comparative pe anii 1 92 1 - 1 93 1 / 1 932 rezulta că,
In media acelor ani, 55A % din toţi copiii ce absolveau şcoala primară la oraşe şi 94 ,6 % din
ce i ce a b solvca u şcoala primară la .sate rămlneau cu a cest minimum de instrucţic4•.
Dealtfel, nici reţeaua şcolară a României de atunci nu asigura un cadru propice speciali
zării copiilor prin şcoli. Intr-un memoriu Inaintat ln anu l 1930 regelui Carol al I l-lea de către
medicul şc r al oraşului Cimpulung Moldovl'nesc se sublinia lnsuficienţa numerică a şcolilor de
agricullură, de mcserii, a atelierelor , a cooperativelor etc. pentru educaţia ţăranilor şi pentru
cerinţele lor. Ele - declara medicul - reprezintă nişte oaze in deşertul imens al maselor ţără
neşti , fără ca toţi sătcnii să poată ajunge la izvorul rllcoritor şi b in efăcător al acestora, intrucit
mulţi se pierd derinitiv pe drum, liistnd un gol aprl'ciabil In populaţia românească'" ·
C u toate minusurllc avute de invăţămlntul primar din România de după primul răz
b oi mondial, acL·stn n favorizat, totuşi, o creştere a numărului locuitorilor ştiutori de carte, compara
tiv cu inceputul veacului nostru. Hecensămlntul din 19:10 a stabilit di ştiutorii de carte ajunseseră
la 37,0 % In Intreaga ţară, la 52,1 % tn Vechiul regat, la 38,2 % In Basarabia, la 65,7 % In
Bucovina şi la 67, 3 % In Transilvania, socotiţi din populaţia de peste şapte ani47• Din compararea
datelor vechilor recensăminte cu cel din 1 930 rezultă că ştiinţa dl' carte a făcut progrese relativ
Insemna te. Ea s-a dezvoltat In cel mai Inalt ritm In Bucovina, cu 10,2 % la fiecare zece ani, c u
9, 3 % In v echea Românie, cu 8 , 1 % In Transilvania ş i cu 5,6 % tn Basarabia p c fiecnre deceniu48•
Progresul mai J�t ni şcolariz ării In Basarabia t'ra, In bună măsură, urmarea moştenirii din pe
rioada antebelică, p erioadă tn care nu mărul mare al analfaheţilor fusese favorizat dc lipsa unui
tn,·ăţămint primar obli gatoriu49•
!':umărul ştiutori!or de rarte in vechiul regat a cresc u t de la 1 032 743, in 1899, la 3 i 2 0 646,
in 1 930, ceea ce Insemna o creştere de 260,3 % Intr-un interval de 32 de ani. Ritmul de creştere
a fost mai mare in perioada 1 899- 1 9 12 decit I n 1 9 1 2
1 9:30 . tn prima etapă, creşterea a fo st
de 1 , 3 % anual, pe ctnd in anii 1 9 1 2 - 1930 creşterea anuală a numărului ştiutorilor de carte a
Inregistrat un ritm mediu de numai 0,9 o/o. Această tneetincală s-a datorat tulburărilor provo·
eate de război, precum şi dificultăţilor operei de refacere�0•
La recensAmintul din 1 930, din totalul locuitorilor de peste şapte ani, de 14 485 914,
numărul ştiutorilor de carte se cifra la 8 2 1 3 592, ad icll la 57,O o/o. Provinciile unite dădeau procente
diferite de ştiutori de carte, astfel : 45,3 % In Cadrilater, 38 , 1 % In Basarabia, 65,7 % In Bu
covina şi 67,0 % in Transilvania, lmpreună cu Banatul, Crişana şi Maramureşu1.51• Pe provincii ,
populaţia ştiutoarc de carte a c reseu t intre recensăm intele d in 1 91 0 - 1 912 ptnă I n 1 9:il l a stfel :
cu 16,0 % In Oltenia, cu 16,4 % tn Muntenia, cu 15,0 % In Dobrogea, cu 17,9 % In Moldova,cu
18,7 % In Basarabia (faţă de 1 8 97), cu 20,5 % In Bucovina, cu 17,8 % in Transilvania, cu 14,1 %
In Banat şi cu 12,1 % in Crişana- Maramureş, sporul fiind calculat la populatia de peste şapte
ani. Astfel, tn Bucovina creşterea numArului ştlutorllor de carte, pe medii lntrunite, a fost Intre
anii 1910 şi 1930 de la 45,2 % la 65,7 %, ln Moldova, lntre 1912 şi 1 930, de la 39,1 % la 57,0 %
tn Dobro gea, de la 37 , 9 %, la 52,9% iar In Oltenia de la 33,5% la 49,6 %' 2 •
Procentul neştlutorilor de carte era mai mare I n mediul rural decit In mediul urb an .
Din popula t ia de peste şapte ani a satelor, de 11 333,8 mii locuitori, un număr de 5 495, 1 mii,
-

,

44 G. G. Antonescu şi Iosif 1 . G abre a, op. cit., p. 4 0 - 4 1 .
45 Iosif 1. Gabrea, op. cit., p. 77- 78.
48 Arh. St. Bucureşti, fond Casa regală C arol al I l-lea, dosar 167/ 1930, f. 7.
H Anton Golopenţla, op.cit., p. 222. C alculul Include şi Cadrllaterul.
48 Ibidem.
" �Conjunctura economiei ro mâneşti , an. 1 (19<l6), nr. 1 - 2, p. 25 - 26.
�o Dr. Sabln Manuila şi o. C. Georgescu, op. cit., p. 32 - 33 ; D. C. Georgescu, l'opulatia
� alelor rom4neşti, In "Sociologic românească", an. II (1 937), nr. 2 - 3, februarie - martie, p. 70
&1 Dr. S a bln Manuila şi D. C. Georgescu, op. cit., p. 83.
ss
Ing. 1. Measnlcov, op. cit., p. 114- 115.
"

.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

528

D . ,ŞANDRU

8

sau 48,7 % din totalul lor erau analfabeţl. Astfel, aproape jumAtate din locuitorii de peste şapte
ani ai satelor nu frecventasera. nJciodaU şcoaJall, Pe grupe de virste, la sate neştlutorii de cart e
cei mai rrecvenţi erau la grupele lnalntate, Iar pe sexe la femei. IatA cum se prezenta din aceste
puncte d e vedere situaţia la sate :1' (fabelul nr. I I) :
Tabelul nr. I l :

Cifre absolute

TOTAL
7 - 1 2 ani

%

Cifre absolute

%

1 936 000

35,1

787 000
3 67 7 000

30,5
37,5
53,9
7 7,2

221 000
256 000
1 228 000
224 000
7 000

25, 2
37,4

-

Cifre absolute
3 554 000

,_

48,3

478 000
20 000

!

Feminin

5 4 90 000
529 000

1 3 - 1 9 aui
20 - M aui
56 ani şi peste
N edec1 3J at i!

�

Masculin

Total

Grupe de vlrstă

25,2

-

69,6

307
532
2 448
253
·13

000
000
000
000
000

%

6 1 ,3
36.0
49,0
69,2
85,0

-

Aşadar, cei mai mulţi anaUabeţi ti dădea grupa de populaţie rurală de peste 65 de ani, cu
77,2%, Iar cel mai mic, de 30,5 %, grupa celor Intre 7 şi 12 ani, adicii tocmai cei de vlrstă şcolară .
Or, la sate, In 1930, 25,2 % dintre blileţii şi 36,0 % dintre fetele cuprinse Intre 7 şi 1 2 ani
continuau să nu frecventeze şcoala primară. Dacii pentru virstele lnaintate procesul era explicabil
prin faptul că cu şase-şapte decenii bl urmă şcolile erau rare, nu se găsea nici o explicaţil' la gru 
pele tinere, pentru care, In 1924, se legiferase prelungirea lnvăţăq:llntului la şapte ani. l n acelaşi
llmp, la femei procentul ueştiutoarelor de carte era şi global şi pe virste mai mare decit la băr·
ba\i.
La oraşe situaţia era mai bună din acest punct de vedere. Din cei 3 152,1 mii de locui·
tori ai oraşelor ce depăşeau virsta de şapte ani, analfabeţii, In număr de 71 1,5 mii, reprezentau
doar 22,7 % din populaţia de peste şapte ani a oraşelor56, In această cifră intrind, de fapt, mulţi
analfabeţi proveniti din mediul rural . Iată situaţia ştiutorilor de carte pe provincii, medii de
locuire şi pe sexe, In procente : li8 (Tab elul nr. I II) :
Rezultă că In toate provinciile. analfabetismul era mai pregnant In mediul rural decit
In cel urban. In vechea RomAnie raportul analfabeţilor de la sate faţă de cel de la oraşe era de
1 ,7, In Basarabia de 2,4, iar in Transilvania de 2,9, astfel că aici se Inregistrau, de fapt, de trei
ori mai mulţi analfabeţi la sate. Procentul analfabeţilor de sex feminin era mai mare decit la
bărbaţi, 1n special In Basarabia. tn Transilvania participarea persoanelor de sex feminin la
şcoală era mai accentuată decit In Vechiul regat, unde ponderea femeilor analfabetc era de două
ori mai mare decit a bărbaţilor, pe cind In Transilvania aceasta apărea cu numai j u mătate
hlai mare. Dar, In Vechiul regat analfabetismul era mai puţin frecvent la b ărb aţ i dccil in cele
lalte provincii şi fenomenul era mai accentuat la populaţia plnă la 20 de ani57
Analiza ştiinţei de carte pe unităţi administrative mai mici probează diferen \ieri extrem
de mari Intre ele. La Intregul populaţiei şi dintre toate judetele H irii, cel mai ridkal procent
de ştiutori de carte U dădea Eraşovul, cu 86,9 %, fiind urmat de Sibiu, cu 85,2 % , O d orhe i , cu
85,0 %, Trei Scaune, cu 84,2 % şi Tlrnava Mare, cu 83,7 %· Cel mai m i c procent de şliu l ori d e
carte I l dădea Hotinul, cu 28,7 % ; urmau Bălţi, c u 31,9 % , Orhe i, cu :' 2 ,1 % , Cabul, cu 34,1 %.
sa

D. C.

1 - 2, p . 25.

Georgescu, op. cit . , p. 70 : "Conju nctura economiei rom�1neşti", an. 1 (t 9:l6), nr.

5� Recensi'imîntul general al

I I I, 1 938, p. XXl l - XX l i J.

.

populatiei României din 2.9 derembrie 1 .9 3 1}, Bucureşti, voi.

6� o . C. Ge or ge sc u , op. ciJ., p. 70 .
66 Recensiimîntul general . . , vol. I I I I, p. X I I - X\' 1 1 1 ; Dr. SalJin Manulla şi D.
gescu, op. cit., p. 36 ; lng. 1 Measnicov, op. cit., p. 1 17.
57 Arh. St. Bucureşti, fond Dr. Sabln M anulla, doc. 96/26/1 934, f. 17.
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Tabelul nr. l l l :
Mediul rural şi urban
lntrunlte

Provincia

Total

ROMANIA

57,0

Oltenia
Muntenia
Dobrogea
Moldova
Basarabia
Bucovina
Transilvania
Banat
Crişana - :l.laramureş

49,6
57,6

52,9

57,0
a8,1
65,7
67,3
72,0
6 1 ,5

i l

Mediul rural

I J

Mediul urban

i l

Mascu· FemlM ascu· Feml ·
Mascu· FemlTotal
T0tal
.
lin
lin
nln
mn
lin
nln
69,2
70,4

74,2
65,1

71, 3
51,5
72,2
73,8

80,1

67,8

45,5
31,0
44,9
40,2
43,3

25,1
59,0
62,9
64,4
55,4

51, 3
46,5
48,8
47,5
51,6
34 ,1
59,8
64, 2
68,5
54,9

64,9
68,5
68,5
60,7
67,6
48,0
67,1
70,4
77,7

38,7
27,4
30,4
34,1

62,4

47,7

36,3

20,6
53,2
58,1
59,9

77, 3

68,5
78,4
68,5
72,4
62,6
80,3
88,0
87,4
85,9

84,5
81, 8
87,4
77,1
81,6
72,3
84,8
90,0
90,7

88,0

79,3
55,:i
6 9,6

58,9
63,3
53,1
76,1
86,0
84,2
83,8

Tighina, cu 36,5 %, Soroca, cu 37,5 %, Maramureş, cu 38,0 %"- Analiza ştiinţei de carte pe plase
probeazA diferenţieri şi mai stringente. In 1930, România avea 322 de piAşi. ln una din ele
numArul analfabeţilor era mai mic de 10% (Săcelele Braşovului, cu 9,9%), in 24 analfabeţii repre
zentau 10-20 %, in 22 ei reprezentau 20-30 %, In 54 ponderea lor era de 30 - 40 %, in 81 intre
40 şi 50%, In 85 de 50- 60 %, in 43 de 60- 70 %, iar In 12 plăşi Intre 70 şi 80 % 58• fn general,
plAşlle cu cei mai puţini analfabeţi erau situate In sud-estul Transilvaniei şi, In parte, In jude
ţele VIlcea, ArgeŞ, Muscel, Dimboviţa şi Prahova, iar cei mai mulţi analfabeţi se găseau iu
Munţii Apuseni, In urul plăşii Vaşcău şi In masivul Poiana Rusca-Reteze:t, apoi In Maramureş,
Satu Mare şi Someş. n Transilvania, procentul ştiutorilor de carte era de 67,3% pe provincie,
tnsii alei existau plăşi cu cei mai puţini şi cu cei mai mulţi analfabeţi din ţară : Săcelele Braşo
vului, cu 9,9 % neştiutori de carte, Vaşcău, cu 71,2%, Vişeu, cu 72, 1 % şi Iza, cu 75,2 % 8o.
In privinţa diferenţierilor pe sexe la ştiutorii de carte, cea mai mare era In judeţul Gorj,
unde la bărbaţi ponderea era de 72 8% iar la femei de 28 3 % şi cea mai mică In judeţele Trei
Scaune, cu 86,4 % la bărbaţi şi 82,2 % la femei şi Braşov, cu 89, 7 % la bărbaţi şi 84,1 % la femei.
Existau judeţe unde femeile ştiutoare de carte reprezentau mai puţin de 20% din totalul femei
lor, astfel, In Hotin procentul era de 16,6%, in Orhei de 17,8%, in Vlaşca de 19,3 %, in Bălţi
de 20,0 % n.
Faţă de recensămintele anterioare, s-au inregistrat crl'ştcri substanţiale la populaţia
ştiutoare de carte, In special, in judeţele Timiş- Torontal, cu 4 5, 1 %, Ca!iacra, cu 26,3% . Arad,
cu 22,0 % Alba, cu 23,2 %, Ismail, cu 25,7%, Cetatea Albă, cu 22,2 %, Cluj, cu 28,9 %, Săl:1j ,
cu 23,3%, Roman, cu 21,5 %, Soroca, cu 23,6%, FAgăraş, cu 20,7 %, Someş, cu 20,2 % şi In jude
ţele din Bucovina, In celelalte judeţe creşterile fiind sub 20%, cele mai mici sporuri afllndu -se
In Braşov, cu 4 , 1 %, Bihor, cu 8,4 %, Tulcea, cu 8,5%, Baia, cu 9,1 % 8 2•
Trebuie menţionat că, In comparaţie cu alte state europene, România se găs ea, In privinţa
nivelului de şcolarizare a locuitorilor, Intr-o situaţie de inferioritate. Datele comparative asupra
gradului de alfabetizare din tabelul următor, deşi se referă la ani diferiţi, evidenţiază acea
stare : 83
Yn privinţa gradului de instruire pe cicluri de şcoli, recensămlntul din 1930 a găsit că,
din cei 8 213 592 ştiutori de carte ai României 85, 1 % posedau numai instrucţia elementară .

t

'-- 39 ; 1. 1\leasnicov, Portret sta
58 Dr. Sabin l\lanuila şi D. C. Georgescu, op. cif., p. 38
tistic a/ Jinuturilor, in "Sociologie românească", an. I I I (1938), nr. 4 - 6, aprilie - iunie, p. 236 ;
D. Gusti, op. cit., p. 5 70 - 572.
5t Anton Golopenţia, Gradul de modem i:are al regiun ilor rurale ale României, In " Sociologie românească", an. 1\' (1939), nr. ·1 - 6, aprilie- Iunie, p. 209 - 210.
80 Ibidem, p
. 2 1 1 - 212 ; ldem, Starea culturală . . . . , p. 221 .
8 1 Dr. Sabln M anullă şi D.C. Georgescu, op. cit., p. 3 8 - 40.
e 2 Ibidem, p. 38- 39.
ea Ibidem, p. 48.
3'
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Anul l a care
se referă datele

Tnra

Procl'ntul

ştlutorllor de carte

94,1
92,6 •
92,5
89 2
84,8
8 1 ,2
73,2
67,:1

1926
1921
1920
1922
1920
1930
1921
1921
1923
1 92 6
1930
1920
1928
1926
1920

Franta
Cehoslovacia
Belgia
Estonia

Ungaria
L eton i a
! taHa
Polonia
Lltuania
Bulgaria
ROMÂN IA
Spania
Grecia

Rusia Sovietică
Por tugalia

,

67,:1

60,:!
57,0
57,0
56,7
5 1 ,3
34,8

..'

·�ro *

Peste 5 ani.

Gradul de instrucţie

Extraş colară

Primară
Secundară
Profesională

Univ crsitarll

Cifre absolute

8 2 1 3 592
123 435
6 987 81 1
705 108
262 231

TOTAL

Alte şcoli

Total

90 653

superioare

42 353

'

!

Tabelul nr. IV

%

100,0
1 ,5
85, 1
8,6
3,2
1,1
0,5

Cifre

absolute

4 871 064
72 662
4 153 990
367 727
169 857
69 632
37 1 96

'

Femei

Bărb:Ui
%

,

100,0
1,5
85 3
7,5
3,5
1,4
0,8

Cifre absolute
:H2 528
52 n:1
2 833 821
337 38 1
92 374
2 1 021
5 158

3

%
100,0
1,6
84,7
1 0, 1
2,8
0,6
0,2

In cota de mai sus fuseseră incluşi toţi cei ce erau ştiutori de carte şi frecventaseră şcoala pri
mară, indiferent de numărul claselor terminate. Iată care era situaţia ştiutorilor de carte,
Jn 1930, pe ţară, după gradul de instrucţie : 11 (Tabelul nr. IV) :
La cel cu instrucţia secundară (indiferent de numArul claselor absolvite) nu exista o
deosebire prea mare tntre proporţia femeilor şi cea a bArbaţl.lor. Faptul se datora numeroaselor
conting ente de eleve tnscrlse in şcolile secundare nou create după Unire. In schimb, la universi
tAti şi tn celelalte şcoli superioare diferenţa era exagerat de mare :106 828 bărbaţi, faţă de 26 179
femei. tn 1 930, instrucţia primară era reprezentată In mediul rural prin 93,0 % din totalul ştiu
torUor de carte ai satelor, iar la oraşe prin 66,3 %. La sate, abia 5,9% din locuitorii mai mari
de şapte ani ştlutort de carte aveau pregătire dată de şcoli secundare şi superioare. Instrucţia
accundară era destul de frecventA tn oraşe, unde ea atingea 19,5% dJn totalul ştlutortlor de carte,
şi mal rară la sate, unde numai 4 % din toţi sătenii ştlutori de carte posed au cunoştinţe obţinute
prin licee••.
e•

6•

Ibidem,
Ibidem ;

p. 44 .
Anton Golopentla, op.

cit.,

p. 214.
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La recensămlntul din 1930 situaţia populaţiei rurale după instrucţie l'ra unniitoarea
Totalul populaţiei de la 7 ani In sus

1 1 303 000

100,0%
48,6%
51 , 5%

5 490 000
5 822 000

Neştiutori de carte
Ştiutori de carte
din care cu :
instrucţie extraşcolară
instrucţie primarii
instructie secundari
instrucţie profesională
instrucţie universitarii

70 000

0,6 %
47,4 %
2,1 %

5 4 12 000
234 000

0,7 %
0,2 %
Mai puţin de 0,1 %

81 000
20 000

alte şcoli superioare

: ee

6 000

Din punctul de vedere oi populaţiei RomAniei pe prolesiuni, recensămlntul din 1930
constată cA cel mai scăzut nivel Il aveau agricultoril, categorie la care proporţia ştiutorilor de
carte, socotită la locuitorii de peste şapte ani, era de 50,0 %. timp In care tn industrie propor
ţia atingea 78,6%, multe persoane din categoriile din urmă avind atit Instruirea prin şcoala
secundară, cit şi prin şcoala profesionalii87•
Constatările recensămlntului general al populaţiei din 1930 In privinţa ştiinţei de carte au de
terminat cercurile guvernante să dea o atenţie sporită acţiunii pentru diminuarea numărului de
analfabeţi. Ea s-a concretizat In Intensificarea, cu Incepere din primii ani de după recensămlnt, a
inspecţiilor şcolare făcute de către delegaţi ai Ministerului Instrucţiunii In diferite zone din ţară
şi tn anunţarea de către naţional-ţărănişti, sub guvernarea cArora s-a efectuat recensămlntul şi
s-au prelucrat datele lui, a unul program privitor la constructia de noi şcoli68• In domeniul edi
ficiilor şcolare iniţiativele lor au căpătat aplicabilitate mal Ur1.iu, după redresarea economică
a ţării. ln schimb, acţiunea pentru diminuarea analfabetismului a făcut progrese In multe sate".
Anchetele ce au urmat recensămlntulni din 1930 au găsit pretutindeni reduceri mai mici san
mai mari la numărul de neştiutori de carte. Astfel, pinA tn anul 1934, In judeţul Braşov pon
derea ştiutorilor de carte a sporit cu tncă 7 %. ceea ce făcea ca totalul analfabeţilor de aici să
scadă la numai 6,1 %- In judeţele Arad, Bihor şi Maramureş, unde s-au efectuat anchete la scurtă
vreme după recensămînt, s-a constatat InsA că, tn pofida creştt>rii numărului de ştiutori de
carte, analfabetismul continua să riimlnil. destul de răsplndit In rindul populaţiei româneşti,
comparativ cu cel găsit la germani, maghiari şi evrei. Excepţie făcea judeţul Maramureş, unde
şi printre evrei şi printre ruteni el era foarte răsptndit7o. In cele 55 de sate cercetate de echipele
studenţeşti In vara anului 1938, a căror situaţie culturală era mai bună decit media pe ţară
s-a stabilit că numărul analfabeţilor scăzuse cu cote ce variau Intre 1 , 5 şi 35,1 %71• Dar, cu toate
dimlnuil.rile In numărul de analfabeţi dintr-o serie de localităţi, precum Căianul Mic, judeţul
Someş, Mocod, judeţul Niisăud, Bucşoaia, ju deţul Cimpulung In altele, prl'cum la Vidra, judeţul
Turda, neştiutorii de carte continuau să aibă o pondere lnsemnată7 2 •
Cercetările c u caracter sociologic tntreprinsc după criza t•mnomică din 1 929- 1933 tn
•atele româneşti au observat la o parte din popu laţia ştiutoarc de carte că nu utiliza in prea mare
măsură, In scopuri proprii, această cucerire. Pornind de la constatarea de ma i sus, Fundaţia
as A nton Golopenţia, op. cit.,
p. 214.
67 Recensămîntul g en eral ... , ,·oi. III, p.
68 .. Opinia" din 26. 1X. t9:13.

XX I - X X I I .

ti& Ing. 1. :M easnicov, Şliinfa de carle la l.eşu-Nâsăud, in
1 l (1937), nr. 7 - 8, Iulie - a ugust, p. 354 - 358.

70 Arh. St. Bucur!'şti, fond Fr.

71 Anton Golopenţia, op. cit.,

..

Sociologie rornânuscu'·, an.

Sabin Manuila, doc. 96/26} 1934, f. 17.

p. 222 ; D. Gusti, Stnrca de azi a satului românesc - In

românească", an. I I I (1938), nr. 10- 12, septembrle - decernl >rle, p. 433.
tii< le concluzii ale cercetărilor întreprinse în

1938 de ecllipele re{jalc tituder>Jeşti;

·

in ,. Sociologie

72 Gh. Retega�ul şi V. Zinvclul, Mocodul. Un sat de culti11atori de ceapă şi produ-·
ci'itori de pănură din granita Năsăudului, in 60 sate româneşti, voi . V, Bueurcşti, 1942, p .·
72 ; Florea Florescu, Vidra. Un sat de negustori şi meşteŞugari ambulanţi, In 6 0 sate româneşti,
voi. V, p. 169 ; Gh. Reteganul, Căianul Mic. Un sat de voştinari ş i slringătoare de Ună din Muntii
Someşului, In 6U sate romaneşti, voi. V, p. 39 ; Arh. St. Botoşani, fond Prefectura j udeţului
Botoşani, dosar 276/1938.
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culturală Principele Carol , ,,Astra " de la Sibiu, Societatea pentru cultura poporului romAn
din Bucovina şi Aslra basar"beană şi-au fixat drept scop stimularea populaţiei rurale adulle
la folosi rea ştiinţei de carte clştigal4 prin şcoli pentru uşurarea procesului de adaptare a site·
nilor la imprej u răril e vietii moderne''· Alături de lupta pentru sttrpirea analfabetismului,
această sarcină va ră ml ne permanentă , fără a i se putea da, v re me de mal multi ani, o soluţie
eficientă.

LA D lFFUSION (DE L 'ALPHA Bl�T ISATION) DU SAVOIR L IRE ET ECRIRE
D A :-. S L E S VILLA GE S DE J . A ROU�1AN IE ENTRE L E S DEuX GL'ER RES 1\!0ND IALES

Resume

Le niveau de diffusion du sa\·oir lire et ecrire parmi Ia population du l <' rri toire s roumains
fut different dans le cadre des provinces historiques, ce nivca\1 refletant le stadc du developpc
ment social-economique des regions respectives. L es donnees statistiques se refcrant a la fin
du XIX-e siecle et au debut du XX-e, mettaiant en evidence le fait que dans les provin ce s , la
m aj orite des hab itants (plus de la moitie) etaient analphabetes.
L 'Union de 1918 et les grandes rt!formes economiques, socia
ct politiques qui cn sui
v irent, creaient un cadre nouveau, b eaucoup plus favorable au processus de diffusion de Ia
culture de masee. Les gouv ernants de la Roumanie d'aprcs guerre ont compris la necessite de
Ia dilfusion du savotr lire et ecrire, pour Ia totalite des habitants du pays, comme une condi
tion i n dispen sable pour le progres general de l'etat et de ses habitants. Q uelques measures adop
tees ·les p remieres annees apres l'Union, tâchaient de realiser, au moins partiellement, Ie s dcsi
derata declares de s classcs gouvernantes. Le 26 j ui llet 1 924 fut p romulguee Ia Joi de l'cnscig
n e m ent primaire d ·�tat et de l'enseignement normal-primaire, qui. abrogealt I'ancienne !oi de
l ' en seignement priruaire du 30 avril/12 mai 1896 et toutes ses m o difi cati ons ult�rieures. La Iol
de 1924 rec onnais sait l'importance de cette institution scolaire pour Ia culture generale de Ia
j e un esse, prolongeant la duree de s etudes de 4 a 7 ans. M a i s , la generalisation de I"ccole a 7 claSSl'S
est restee, pour la plupart du pay s, au stade de desiderata de c larc s du Iegislateu r. T.'insuffisa nre
des cadres didactiques fut un des motifs, pcut-etrc le plus important qui empi"cha la crca tio n
des ecoles a sept classes dans de nombreux villages du pay s .
)lalgre Ie s dHiciences de l'ensei gne men t primairc de la n o um anic d ' ap rt- s Ia premicrl'
gu erre mondiale, celui-ci favorisa quan d-meme une au gme nta tion du nombrl' de s babitants
alphabelises, par comparaison au debut de notrc siecle. Le recenscment general de Ia populatlon
de Roumanie du 29 decembre 1930 etablit que Ies habitants sachant lire et ecrlr<' avaient atteint
le 57 % d u pays tout en tier . En comparant Ies anciens recensements a celui de 1 930, il en re
suite que le savoir lire ct t! cr ire fit des progres relativement importanta. Ce progres connut son
plus haut rythme en Bu cov in e , par co m paraison a l'annee 1910 et aux autres provi nce s roumaines.
Le poids des analphaMtes etait plus grand dans le milieu rural que dans le mllieu urbain.
Dans un village ayant 11 333,8 habit ants il y avait 5 495,1 d'analphabetes parmi population
depassant l'Age de 7 ans, c ' e st -a-dire 48,7 % de son total. En effet, une moitie environ des habi·
tants des villa ges depassant l' Age de 7 an s, n 'avaient jamais frequente l'ecole. Par groupes d'Age,
Ies a nalpha betes des villages etaient plus no mbreux aux groupes avances, tandis que par sexe,
c'c!taient les femmes. Au po in t de vue de la population de Roumanie par professlons, le recen
aement de 1930 constate que le niveau le plus bas etalt chez Ies agrlculteurs, categorie avec une
moy enne de 50 % d'alphabetises, calculee aux habitants depassant I'Age de 7 ans, pendant que
dans !'industrie la proportion atteignait 78,6%.
Les constatations du recensement general de la population de 1930, en ce qui concerne le
aavolr lire et ecrire, ont dHermine Ies gouveman ts a accorder une attentlon plus grande l
l'action pour Ia dimlnutlon du nombre des analphabetes. Apres 1930, la mission de la Iutte
pour disparitio n de l'analpbabetisme est devenue per manente sa ns malgre rc!ussir, pendant
plusieurs annees, a t rouver une solution effici ente .

frs

73 Anton Golopenţia, op.

cit., p. 2 1 7 - 2 18.
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RAŢIONALA. A PATRIMONillLUI SIL\'IC NAŢIONAL
1. SAIZlJ şi C. BOTEZ

"0 ţard m oare cînd codrii ei sînt morţi"
Simloncscu, Pddurile n oastre, Bucure�ti, 1925, p.3)

(1.

1 11 perioada de firească emulaţie doctrinară şi programatică ce a urmat actului istoric

de la 1 Decembri � 1 9 1 8 , de fundamen tare sau refundam�ntare a preceptelor economice1, inclusiv

a preocupărilor de raţionalizare2, care, toate, mai mult sau mai puţin proeminent, vizau spo
rirea potenţialului materialo-moral şi nvansul Homâniei in civilizaţie, problema sllvicA, ampli
ficată prin creşterea arealului pădurilor de la 2 497 632 la 7 202 000 ha, căpăttnd - după re
marca realistă a lui 1. G. Duca - "o însemnătate ce nu poate scăpa luării aminte a nimănui"

a,

a cucerit tot mal mulţi aderenţi. Chestiunea avea să cheme pe baricade in primul rind pe spe
cialişti şi aceasta pentru motivul de bază că, deşi conştiente de valoarea aurului verde, partidele
burgheze nu au arborat programe capabile să ducă, tn cadrul unui sistem unitar, la adminis
trarea, exploatarea şi valorificarea lui raţionali!.. Autori lucizi observaseră că nici una din orga
nizaţiile poli tice n-a trecut intre stipulaţii o directivă silvică definitivă spre a fi urmărită cu
tenacitate In tlmp4, că ,.concurenţa doctrinară a numeroaselor partid e politice se manifestă
In opoziţie prin programele pe baza cărora erau solicitate voturile cetăţenilor, voturi care, la
1 M. Todosla, Teorii burgheze din perioada inlerbelicd cu privire la industrializarea
României, laşi, 1967, p. 40 - 155 ; 1. Salzu, Opinii din perioada 1922 - 1928 privitoare al dez
vollarea econom iei nationale, in "Anuarul Institutului de istorie şi arheologie «A. D. Xenopolt
IX, 1972, laşi, p. 38 1 - 402 ; 1. Agrlgoroaicl, Programul Partidului national- liberal din perioa
da 1 918 - 1 921 şi unele probleme referitoare la dezvoltarea econom iei nationale, in ldem, V I I I, 1971 ,
P· 287 - 315 ; C. Botez, Din gîndirea econom icd româneascd în domeniul silvic, In
"Anuarul

1 nstltu tulu 1 de Istorie şi arheologie tA. D. Xenopol • , X V 11/ 1980, p. 482 - 502.
8 M. Belea, Preocupifri de organizare .�tiinlificd a producţiei fn Rom4nia perioadei in
terbelice, tn ,.Viaţa economică", V I, 1968, nr. 2. p. 6 ; 1. Saizu, T.a Roumanie dans le contexte des
preoccupations d'entre les deux guerrea de ralionalisalion de la production et du traoail, In ,.Revue
Roumaine d'Histolre", XV I II, 1979, nr. 3, p. 575- 593 ; ldem, Preocupări pentru rafionalizarea
productiei şi a muncii ln Homânia in perioada interbelicd, in "Anuarul Institutului de istoric
şi arheologie tA. D. Xcnopolt ", XVI, 1979, p. 405 - 429 .
3 1. G. Duca, Un indemn, tn ,.Economia forestlerl", Il, 1920, nr. 9 - 10, p. 259.
•<Il
p . 157.

4

C. P. Georgescu, Cadastru/ şi si/vicultura, tn ,.Revista pădurilor", XLI, 1 929,
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rindul lor, justifJcau pretenţii de conducere a statului " 5 . Prev ed eri le cuprin deau o sumă de
element e convergente, dar şi di sj u nctiv e• .
Pentru a fnJelege corect preocupllril interbelice trebuie să reamintim cd, în c ap italism ,
rationarizarea, ca principiu ai u:plcatării, are comportament şi urmări con tradictori i : pe de o
partt, ingcldu ie promouarea progresului tehnic, creşterea productiuitătii m u n ci i şi comprimarea
cheltu ielilor de productie ; pe de alta, sporirea gradului de prestatie şi
accelerarea şomaju lu i' .
Caracterul ei istoric o face sl! aibă, in raport nemijlocit cu triisăturlle esenţiale ale orin duirii
burgheze, o v aloa re limitată, tntructt, realizlndu - se In Intreprinderile part iculare, vizează creş
terea plusv alorii In i nteresul patronil or şi al ac�Jonarilor, nu al int re gii societiiţi, şi deform atti,
cteoareee ridică la rangul de realitat e raţională exploatarea, dominaţia şi subjugarea producăto
·

rilor directi şi nu stăvileşte risipa de forţe productive la scară naţionali!. Cele douA particula·
ritlţi determină ca principiul raţionalizării să nu poatA fi aplicat In capitalism in mod con cret

şi coerent1•

.. .

Din acest motiv, i n săş i conţinutul n oţ iun i i a putut fi diferit definit. Sub ral:Jort strict
silvic, miezul raţionali zării semnifica, după unii, ideea de rentabilitate, care trebuia să fie inaximll,
de regenerare (exploatarea neputind fi pentru pădure altceva decit un m o m ent de renovare şi
de lmprospătare a forţelor productive pe care le cuprinde), de oportunitate, in sensul libertăţii
propri etarulu i de a decide asupra formei de exploatare8• După alţii, principiul rentabilităţii ma
xime a capitalului investit trebuia, dimpotrivă, să piardă din importanţă, fiindcă tocmai apli
carea lui de societAtile străine a lndrumat spre exploatarea de tip colonial şi, in loc, să se i nsli ·
tuie o politicii de ocrotire a domeniului forestier, aplicindu-se neapărat criteriul parităţii In r o m·
plexul economi c , al ajutorului mutual şi al colaborării armonioase a"nlturor ramurilor de pro
ducţie naţională10• RaţionaliZare& presupunea - In altă viziune - destoinicia proprietarului şi
cunoştinţe profesionale din partea personalului, menite să a ducă pădurea la aşa-zisa sta re normală,
caracterizatA prin creşterea robustă a sp eciilor care convin, prin distribuirea firească - In număr
şi suprafaţă - a v lr:Stelor şi a clas elor de virstA, prin finanţarea optimă a activitiiţii In vederl'a
generării de venituri anuale cit mai constante, ca şi prin a doptarea regule i exploatabilităţii

comercialeu.
Corpul silvic, cunoscător al cerinţelor ramurii şi conştient de menirea sa profesională ,
a depus un efort fărl!. precedent de a .zidig convingerea Intr-o strictă conservare, refacere şi
valorificare raţional!! a fondulu i silvestru in ideea fireascA de a răspunde ..tuturor nevoilor in·
dustriei noastre şi a satisface consumaţia fării să ne mal t eme m de epuizarea acestor bogăţiiu 1 2 •
Potrivit calculelor unor specialişti, l a asemen ea rezultate se putea ajunge numai subordonind
raţionalirării următoarele directive : fa bricile de cherestea să fie in funcţie de gradul de generare
şi regenerare a pă durii, nu invers13 ; fixarea cantităţilor anulate de export in raport de capaci·
latea normalA de producţie a ca drului ş i sp orirea responsabilităţilor tn executarea amenajamcn
telorl' ; int o cmirea de urgenţă a statisticii forestiere fării de care orice măsură de protecţie era
� \'al. D i nu, Politica forestieră natională. Doctrina modernd şi rcali:clrile epocii 1 91 6 - "
1939, Bucu r eş ti, 1 939, p. 2 1 9.
1 I. Salzu, As em ăn ăr i ·1i deos ebir i fntre programele econom ice ale partidelor politice bur·
ghe=e din România ( 1 922- 1 9 ?8), I n ,,Anuarul Institutului de istoric şi arheologie <•A . ]) .

Xenop oh " , X l l, 1975, p. 102 - 103.
7 Dictionar po l i t ic, Bucureşti, Editura politică, 1975, p. 491 .
8 A. Ncgucloiu, llat ion al i tate a econom ică în con diti ile socialism ului, In

a econom iei şi

nr.

�

Gh. A g :1pie,

1, p. 8.

Studii de istorie

rom âneşti, Clu j - N apoca , Editura Dacia, 1979, p.

E.l'ploatarea ratională a pădurilor, in ,.Revista p ă du ril oru XXXV,

gindirii econom ice
·

142.

192:1,

u V. Săllău, Org an izare a produ cţ i ei forestiere în cadrul unei politici econom ice nationale ,
Bucu reşti , 1 937, p. 6 6 - 67 ; AI. Ştef ănescu, O cllestiune de demnitate pentru corpul siluic, I n
. .Re"·ista păc:!urilor", XXXV, 1 92 3, nr. 2, p . 130.
11 P. An tonescu, Pădurea ş i Constituţiunea, in ldem, nr . 2, p. 72.
u G . Turneanu, Anul forestier J .G 2 ?, In idem, nr. 1 , p. 3.
1 8 M. P.

Florescu, Sporirea productiei forestiere �i fn special a lemnului de lucru, In idt· m,
192 2, nr . 9, p. 5 3 1 ; I\1. P. Florcscu, Problem a exploatllrii întregului masil' for es t ia al
României, B u curc ştl , 1 924, p . 3,16 ; Enciclopcdia Rom6niei, ,·oi. I II, p. 455.

XXX IV ,

11 V. SăbAu, Politica de amenajare a pădurilor rom6neşti fn lum ina statisticii,
1937, p. 3 ; V. N . Stlnghe, Âlll enaj ar ea pădurilor, Bucureşti, 1939, p. 2.
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iluzorie ; naţionalizarea fabricilor care-şi aveau sediul peste hotare, ca şi a cooperativelor fores•

t iere al cAror material era acaparat de străini pentru export!'.
D upă cum se vede, raţlonalizarea a fost considerată la acest nivel o eC'uaţie cu puţini,
nu şi nesemnlficativi, tl·rmeni puşi spre rezolvare. Ea tnsă purta C'aracter obsedant In structu·

riie profesionale alese, angajate nu numai In draparea gindirii economice cu teze fortiflante,
luminind zol)ele obscure ale domeniului. dar şi Intr-o autentică practică silvică. Era clar cA,
pentru RomAnia, silviculturo nu putea să evolueze In cadrul "restrins şi llncezind" de plnă la 1
OeC'embrie 1 91816, cA sosise momentul ca "grija de păduri• să ajungă o problemă
tiuni 17, nu doar o chestiune tehnică de sperialitate18. De aceea, s-a şi susţinut că
presupunra un romplex dr obiective majore aflate In interferenţi Iegieă. Toate
rezultau pentru economia naţională de pe urma pAdurilor - se arAta cu justeţe

a intregii na

raţionaliza rea
beneficiile ce
intr-o lucrare

de �inteză - deplndeou de existenţa, Intinderea, cu ltura şi exploatarea lor raţionali, ceea ce
incumba şi rentabilitatea Ior1•, prin eliminarea tuturor activităţilor parazitare 20.
Chibzuinţa tn domeniul silvic trebuia să l n crapă cu actul de refacere n potenţialului

avuţiei, motiv pentru care s-a şi <"onchis cA problema urma să formeze cu orice preţ preocuparea de
căprtrnic a bărbaţilor de stat, care aveau dreptul, dar şi datoria, de a cumpănl ş i lua toate mă
surile necesare consen·ării materialu lui lcmnos şi sporiril producţiei, inaugurind "o gospodărie
silvică raţionali In accrpţiunea strictă a acestui cuvint" 2 1 . In consecinţă, era n ecesar ca Intre

prinderile care cxploatau păduri să fie obligate - prin lege - să-şi reconstituie suprafeţele
tăiate, chiar rlaC"ă la pornirt'a activităţii nu figura o atare tnsărcinare•2• GospodAria sllvică se
dorea clăditli. pc ceea ce disciplina In sine n u meşte principiul permanenţei sau al raportului
susţinut�3, pentru t:a prin funcţionarea raţională a rolulu i economic a l pădurilor să rezulte tn
mod firesc acţiunea armonioasă a atributelor fizice şi sociale24• Mai mult, s-a cerut ca amena
jarea Intregului patrimoniu silvic să se faci\ după un sistem unitar, bine conceput şi precizat,
cu prinzlndu-se In tr-un plan lntotdeauna corpuri ideale

de exploatare2i.

Normalizarea reclama inalienabilitatea pădurilor statului, ale j udeţelor şi ale comunelor,
transformarea domeniului forestier al puterii centrale in gospodărie exemplară din toate puncte

le de vedere, la care, prin constringere legislativă, asistenţă tehnică şi financiară sau chiar ad
ministraţie, să ajungă şi celeilalte categorii de proprictă �i26, comasarea economică a plantaţiilor
mici In serii de exploatarc şi răscumpărarea arealu l u i particular devastat27.

Stăruind pentru raţionalizare In domeniul silvic, care trebuia efectuată ,.ctt mai In con
cordanţă cu nevoile economiei naţionale" 28, gata In orice moment de a sta, In mod natural, la

15 1 . Simionescu. ConsideraJiuni genernle asupra întocmirii unei statistici forest i ere, i n
" n e vista pădurilor", XXX\" 1 1 1 , 1926, n r . 6 - 7, p. 44:1 ; \'. Sallău, Po lit ica de amenajare a pu 
tlurilor . . . , p . 4, 26 ; :\1. P. 1:1orescu, /'rob/ema exportului le m n u lu i , In "Revista pădurilor, XXXV,

1 9�3,

6 - 9,

nr. 9, p. 53!) - 536.
16 \' . 1 . Br!l.tianu, Politica ele .• fat a lem n u lu i, i n " Economia forestieră", I I I , 1 92 1 , nr.
p. HA.
17 V a l . Dlnu, Politica forestieră a României după război, Bucureşti, 1937 , p . 4 ; M . D ră·

cea, Grija de pădurile fării, Bucureşti, 1938, p. 3.
18 ..Dimineata•,
4 februarie 1935.
1 8 C. Ivanovlcl, Statistica productiei pe anul forestier 1937/ 1 938, Bucureşti, 1 9 39, p. 4 ;
Contributiuni la problema materiilor prime in Romd.nia, voi. 1, Bucureşti, 1939, p. 194 ; Enciclo
pedia Romd.n iei, voi. I I I , p. 454 -455.
20 1. C. Oeml'trescu, Temeiuri de econom ie forestieră generală cu deosebită privire a îm·
preJurărilor romd.neşti, Bucureşti, 1942, p. 247.
n P. Antonescu, Reconstituirea domeniului nostru silvic, In ,.Revista pădurilor", XXXIV,
1922, nr. 3, p. 1 13.
�2 H . :\'lanole, Ref le:riuni asupra ta:relor r>amale cu privire la e:rporlul lemnului, In idem,
XXX\", 1 923, nr. 2. p. 136.
�3 l\1. Drăcea, Consideratiuni asupra domeniului forestier al României, Bucureşti, 1938,
p. 36 ; V. C. Filip, Organ izarea productiei (oresliere in cadrul planului economic general, in "Re
vista pădurilor", L 1, 1939, nr. 3 - 4, p. 398.
2' P. Ioan, Politică silvică natională, Bucureşti, 1936, p. 54 .
25 \". Precup, Contributii la .. l;nificarea Codulu i silvic", in ne,·lsta pădurilora, XXX IV,
1922, nr. 8, p. 4 14.
36 A. I . Ionescu, Norm alizarea e:rploatărilor pădurilor, tn idem, XXXV I II, 1 926, nr. 5
p. 297 - 298 ; Val. Dinu, Politica forestieră natională . . . , p. 22.
27 A. 1. Ionescu, op. cit., p. 297- 298.
28 \'. 1.
Brătianu, op. c i t . , p. 137.
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temelia conservArll , ameliorArii şi regenerării pădurilor illl, specialiştii făceau dovada ex i stenţei
unor motive obi ectiv e, fundamentale, mai ales că era evident cll România lşi exploata pAdurile
�ln neştire, fără o busold de orlentare " �•. Nu era vorba, prin urmare, de imitarea teoriei şi pra c
t i cii statelor avansate.

Ei au avertizat la timp consecinţ ele nefaste determinate de o iraţională cxploatare şi
· absolut a necesitate ca Intre toate domeniile, inclusiv Intre silvicultură şi agricultură, să existe
un raport optim. M. Drăcea lnvedera lncă din 1921 că principiile de rationalizare decurgeau şi
din strtnsul solidarJsm al celor două compartimente, care, mulţi ani , nu evoluat, fie prea i zo
lat. fie ci o cnindu-se", că, apărln du-se unilateral Interesele unuia, se aduceau prejudicii Intregii
economii. "Inaintea un ei pollllci agrare sau forestlere - justifica el - există o politică agro
sitoie!f chemaU a Indrepta greşeli din trecut, a restabili şi păstra echilibrul Intre cimp şi pădurcMU.
Aflat pe o a se m en ea pistA de lnţelegere, Cezar Gr. Cristea avea să afirme categoric că era ex
clusă rivalitatea Intre cele două sectoare, că, dimpotrivă, acţiona interdcpenllcnţa, concursul,
ajutorarea reciprocA, că "nu poate una fără cealaltă, dar mai ales agri cu ltura fărlJ. silvicUitură" 31 •
Inun daţ i ile din 1925 i-au dat lui G. Ionescu-Şişeşti prilejul să reafinne cu argumente tragice
ci pericolul , cu tot cortegiul de nenorociri, s-a manifestat sporit "tn regiunile In care au fost
distruse pA durile printr- o exploatare neraţlonală şi prin absenţa lucrărilor de regenerare" 34•
Gu asemenea adevăruri, dureros verificate, el a lins să convingă contemporanii de colaborarea
ineluctabilă, căci "fără pădure agricultura insăşi e ruinată" 35, că sllvicultura e scutul agrirul
turii81, cA "nu poate exista o agricultură prosperi!. fil.ră o proporţie raţională de suprafaţă pădu
roasA", cii este neştiinţifi c " sA se considere pădurea In opoziţie cu agricultura" 87, că nu prin
sacrificarea p ădu rii se poate lărgi baza de existenţă a ţărănimii, ci
mărirea fertilităţii so
lului, prin ameliorarea şi lu area tn cu ltură a terenurilor azi necultivabile şi printr-o tehnică
ş i o folosinţă raUonală a terenului" aa.

"Jii'h

1924, să lncolţească

Era fatal, a�dar, ca după epoca distructivă, cu punctul culminant al defrlşărilor In an ul
germenii unei faze novatoare cu postulat esenţial : sporirea producţiei
forestiere prin cultură intensiv!!. şi o raţionali!. valorificare prin industrializare şi coPnercializare
a aurului verde39. Nu e de mirare, deci, că, tncă de la tnceputul perioadei, s-a conchis că go spo
dărirea ideală a fondului silvestro Incorpora şi grija de a lăsa viitol'tnUi posibilitatea bcneficierii
de pe urma pădurii. Duiliu Zamfirescu declara deschis tn şedinţa din 30 iunie 1920 a Camerei :
M Vă conjur să vă strtngeţi tmprejurul co drilor noştri, nu numai pentru a-i exploata, ci şi pentru
n-i păstra genera ţiilor viitoare• •o, iar M. Drăcea, tn alt context, cerea să se întocmească rostul
vieţii pe principiul permanenţei şi al solidarităţii Intre generaţiJU.
D evenită un i mperativ al epocii postbellceu, industrializarea lemnului trebuia lnscrisă
pe coordonate majore, ln baza cărora, prin intensificarea raţionalA a activităţii pe toate tArl
murile, să se satisfacă două tendinţe : inteţirea producţiei şi economisirea disponibilităţilor

P. Ioan, IYouile fn drumlJ.ri constitujfonale la păduri, Bu c ureşti , 1 939, p. 7.
M. P. Florescu, Problem a exploată ri i întregului masiv . . . , p. 8.
31 M. D . Drăcea, R e laţiun i intre exploatarea agr icolă ş i cea foresti eră, in "Economia fo
rest ieră " , 111, 1921, nr. 1 - 3, p. 14 - 15.
32 M. D ră cl' a, G . IoneSL'U· Şlşeştl, L egălllr a dintre exploatarea agricolă şi cea s ilui c ă , Bucureşti, 1 92 1 , p. 1 8 .
33 C . Crr. Criscea, Lum inişuri de p cl dure . Probleme ing i nereş ti .� i agrosilvice, Iaşi, 1 9:\ t , J.l · 6 .
3• . .A r gu s• , 1 1 ianuarie 1 926 .
35 ,.Dimineaţa", ·1 februarie 1935.
a • Apnd I r . Stai c u , N . Săulescu, C. Chiriţă, Val. D l n u , M. Bot z an , N. Petrescu, Ghf"orglre
Ionescu - Şişeşli . Contr ibutia operei s ale ştiinjifice la prognsul agriculturii în Român ia, Bmun�ti,
2'
30

Ibidem,

p. 199.

Editura Acade m i ei,
a?
as

1977, p.

1 97.

Culrgerc din lucră rile ş t i inj i ( i cc , Bucureşti , Editura Acadt•n1ici, 1 9 6 6, p. 506.
39 1 ' . Ioan, S purirea productiei Jurestierc, Bu cureşti, 1 939, p. 5.
4" "Dezbaterile A d unări i Deput aţilor", 4 iulie 1 920, p. 1 68.
4 1 V i aja ş i opera un u i mare silvicultor rom â n : Mar in D. Drăcea {18M i - J 9 [) 8), B u cure şti,
p.

tehn ica, In "Revista pă durilor ", XXXIV, 1922, nr. 5,
p . 2 1 1 - 2 12 ; V. N. Stinghe, PrefaJă, la D . A. S bu rlan, Fabrici de cherestea. Instalarea şi explo a
Editura Ceres, 1 978,

145.

42 M. :!\lanoilescu, Silvicultura şi

tarea lor,

Sibiu,

1934, p. V ; Val. Dtnu, Politica (orestierlJ. natională . . . , p. 23.
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materiale şi energetice naţionale de orice fel43• Cu alte cuvinte, acţiunea reclama o refacere fe
brilă şi o scutire de efort prin maximum de organizare şi de randament In folosul forţelor econo
mice şi sociale. Problema consta, in fapt, In "a căuta ca fiecare porJiune ctt de m ică . . . să fie pusă

rn stare de a da prin exploatare sau prin cultură ra(ională şi sistematică m aximu l şi optim ul de
producţie şi de rentabilitate" u, intrucit "ceea ce a11em noi - demonstra M. Manoilescu - nu este
in dus tr i a lemnului. Cheresteaua (care domina In ierarhia "lnnobillrU " lemnului - n.ns) nu este
o i n dustri e , este cel mult un m ijloc comod de a trece cu o oră mai inainte ş i sub o formă mai uşoară
produsul brut al pădurilor noastre" 45• Prin continuarea exportului de lemn ln formă brută - re
m a rc a cu justeţe Al. Topliceanu - . .folosul ne este infinit redus faţii. de ceea ce s-ar putea rea
liza prin prelucrarea In ţară şi exportul fabricatelor definitive" 48• Era o pledoarie directă pen
tru re ţi n e rea în folosul factorului autohton a enormclor valori pe care economia naţională le

suft•rca de pc urma comercializării matl'rialului lemnos neindustrializat.
Deşi in stare potenţială, Industria nu se afla tn acel stadiu avansat, In care, prelucrind,
să atingă maximum de valorificare a materiei prime. Chiar In fabricile de cherestea, care, după
u n e le informa ţii, dispuneau In proporţie de 84 % de cele mai noi instalaţii de debitat lemnul�',
"ecourile progresului au fost minime faţă de cele ce se pot urmări In domeniul celorlalte bunuri" 48•
\.radnl de industrializare urca la 4 5 %, In majoritatea cazurilor produse semifabricate, cu o
prea mid't contribuţie la ridicarea valorii materiei primc4'. Adevărata industrie a lemnului era
ac<'ea care Il tntrebuinţa raţional, In chip variat, cu diferite destinaţii, in fabricile de celuloză,
hîrtie, mobilă, distilării, tauanţi şi numeroasl' orizonturi neexplorate, unele puţin cunoscute la
noi50, care, pe de o parte, să compenseze lipsu ril e datorate exploatării nechibzuite, iar pe de
alta, să impiedi ce exportul in sta re brută sau scmifnbricate51 . Ideala valorificare a lemnului era
a l"eea care impunea ramurii hirtiei şi celulozei să procedeze la studierea posibilităţilor de in
locuire a lui cu stuful, papura, paiele5 2, ca şi substituirea, In mare parte, Intre combustibili cu
a lţi produşi naturali in eadrul extinderii reţelei de tcrmoficare5B.Se preconizase şi reciclarea
deşeurilor, prin transformare, cu ajutorul industriilor specialew.. Punerea consumului intern
de lemn sub regiruul raţionalizării nu viza tnsă destinarea lui procesului de valorificare supe
ri o a ră, ci sporirii cantităţilor de esenţă solicitate pe piaţa externă65•
După părerea unor contemporani, industria lemnului era avizati. mai mult decit altele
la rational izare şi la ieft inin·a producţici50• D.A. Sburla n demonstrase cu temei că, prin raţio
n a lizare, intreprinderile industriale erau puse in situaţia de a găsi mijloacele de reducere a pre
t ului de cost, evitind, intre altele, cheltuielile inutile57 şi risipaf>ll . Pentru a ilustra iraţionalizarea
în exploatare este suficient să arătii.m, pc de o parte, că gaterele primitive risipeau buşteni de
valoare, indeosebi de răşinoasc, in proporţie de 25 % din volumul producţiei, dind şi sortimente
4 3 M. l\l an o ll e sn � o op. cit., p. 2 1 1 -212.
G r . Antipa, I ·ro/.Jicmelc eoolu{i< poporului român, Bucureşli, 1 9 1 9 . p. 1 9 1 .
" 3 M . !'vlanollC'�cu, op, c it . , p . 22 1 ; vezi ş i "Argus", 1 1 octombrie 1 929.
• • Al . Topll ceanu, /.ocul ocupat de in dustri e in complcl"lrl econom ic al Româ n i e i . Bu curqti. 1 923 .• p. 42.
'"7 V. Săhău, Organi:area productiei (orestiere . . . , p. 35.
48 Val. Dlnu, ReriOIU{ia tellnicti in dom en iul lemnului, Bu cu reşti, 1 939, p. 3.
n D . A . Shurlan, op. cit., p. 2.
50 M . Manoill'sl·u. op. cit., p. 22 1 ; 1. Florcsc u , Industrializarea ra(ională a materi ilor
tanrmte oegetale, in .. Hc\"ista pădurilor�. XX X.\' 1 1 , 1925. nr. 9, p. 860 ; "Argus", 1 1 octombrie
1 92 9 ; Contribuţiuni lu problema m ateri ilor prime . . . , p. 450 - 456.
51 l\1. P. Florescu, lnter11en(ia statu lui în gestiunea pădurilor particulare, in .,Revista
pădurilor", XXXIV, 1 922, nr. 9, p. 527.
•� \". 1\:. l\ladgearu, f)Jolu(ia econom ici romiimşti după războiul mond ial, Bucureşti,
1 9 ·10. p . 100.
•a :'Il. P. Flore s c u , .1\·ecesitatea limitării intrcbuin{!lri i lemn ulu i ca combustibil, in ,.Hevista
p ă duril or" , XXXIV, 1922, nr. 9, p.
528 - 5:l0.
;;, Al. Topllceanu, op. cit., p. 39 -40.
:;o Val. Dinu, Adm instra(ie şi politica forestieră în .�piritul doctrinei şi practicii moderne
B u cureşti , 1939, p. 23 ; idem, Politica forestieră naţ io n ală . . . , p. 283.
56 D. A. Sburlun, op. cit., p. 2 ; ..Argus", 1 1 octombrie 1929.
51 D. A. Suurlan, Industria de eherest2a şi raţionalizarea ei, in "Revista pădurilor", :\. L ,
1928, nr. 7, p. 503.
50 Industria lemnului. Daif şi obser11a{iuni, Bucureşti, 1 928, p. 22 ; "Argus", 1 1 octo mbrie
44
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i u fe rioar.- de chel't'stea6•, iar, pe d r o l la, rl\ in l92G, <"Ind indu�lria l('mnului a atins maximum
de dezvoltn]"(' . capnritatra de prehJcraJ"{· <'rn ut• a prox i m ativ două ori mai mare de cit pute.rra
nonnală de producţie u pădur i lo r6 D .
D u pă alle opi n i i, standard i za rt' n In industria lemnului nu se putea trata la gem rnl din
pri cină că materia pri mă era pr<'misa n:•a J i z:'lrii unui n u măr foart e variat de produse. Darii sub
rap ort calitativ faptu l rra posibil prin intro d u e l·rca norm el or de standardizare, din punct dc
v e d ere al uni formi7.l!rii dimen siunilor totul dcveneo difidl. Pentru act·s t consiuert'nt, normele
lntocmile In 1925 de o moge n i z are a tuturor pro ble m e lor din vnstul domeniu al lemnului"' au
rămas - credem - In stare de proiect. Sp re a realiza standardiza rea In a mb ele direc1 i i . �c
impunea lndepllrtarea dificullăţilor, mai int i i, de o rdin tehnic, posibilă numai printr-o m·tiunt'
comu n 11 , la scară mo n dială , in arord dl' pl in ru consumatorii t uturor statelor. Prin a cc n�l a se
demon stra, cum şi era, că problema st a nda rd i zil r ii avea C'aractcr internaţ i �aJB Z.
Pentru o cit de cita rezol\' are a chestiunii p l' plan intern, se p rc c on i zose organizorca pro
ducţiei după categoria de debuşcu. Bunăoară, o scrie de fabrici să producă numai prnlru piaţa

engleză, altele ex c l u siv pent ru cea fra n ce z ă dl'., adaptindu-şi a cti vi tat ea . Cum soluţjo propusă
crea diferenţe In re n tabilitate, s-a con<·his că standardizarea rhl're st clci - pt•ntru alte produse
nici nu s-a pus problema - rec lama, In Sl'Op de rczolvarl', studii şi ct>rcctări preliminare amii
nunţite8' . Chl'stiunea standardi?.ări i Sl' co mpl i ea şi prin aceea să aproape fiecare stat era ne
voit să-şi ca u te plasament produselor sale pt' mai mulle pieţe dco da tă64 •
Efortu ri pentru aşezarea pe baze normall' a ra mu r ii nu au lipsit. Congresele internoiio
nale d e specialitate au recun oscu t importanţ a problemei, dor, iniţ i\1'; n - au putut-o trata decit
principial, inslstln d u -se as-upra a'' an tajl'J or de ordin ştiinţific ce s-ar reoliza prin standardizart•.
Abia In 1923 , Ia conferinţa internaţ i o n a lă de la Bratislava , s-a reuşi t să se dezbată cu mai multă
h o tărire chestium•a unificlirii sau ce) putin a simplificării uzan ţ\'lor la dimensiunile şi colilii\ik
cerute de comer ţul 'mondial . Ea a fost reluată Ia con gre sul de silvicultură de la Roma (1 92G),
decizln du -se efectuarea u n e i anchete asupra stan dardizării m ăsuri lor lemnului şi a difer i te�or
lui moduri d e v inza re . Con fe rinţele şi con grt• sele care au urmat (Bratislava, Pa ris, \'arşovia,
Viena) au lnHirit şi moi mult ro nv in g crea că normalizarea In coi]Jerţul intern a ţ ion a l de ll'mn era
i mperios necesară, dar, In acelaşi timp, şi extrem de dificilă. Rezultalrll' au fos t mai ales de
ordin moral şi ştiinţlfic15•
O normalizare pe piata internă riu era de conc1•put atunci decit pe n tru produ se consumate
In interior, de care România se putea dispensa Ia exp ort . Din motive depin zin d de tra d iţ i ono 
lism, Comisia de normalizare a O.R . N . a reuşit să stabilieascll. norme pentru fu rnitur l numai Jo
r'·ie ce se d�ctuau a dmlnistraUilor p u bli cc08 . M . Drăcca, tn dorinta d e o devansa pre ocupările
oficio Jc, a propus un larg program pentru introducerea de n orme priv itoare la producţie, ma ni pu 
Iaţie etc. (prin u n i formizarca uni'Jtelor lntrcbuinţate la fasonarea lemnelor şi raţionalizan:'a
tăierii tn gatere protlvit utilizării unor indicatori), ca şi reguli referitoare la indrumarea consu
mului produselor lemnoase brute sau prelucrate, folosite de ţărănime şi uc au tori tăţi le publice87•

Introducerea raţlonaliziril tn &ilvicultură şi In industria lem nu lu i punea pe tapet şi va
lorificarea integrală a produselor go sp odăriei anexe, ln legătură cu care specialiştii n-au in
ltrziat să propună : cultura silvică ln regiunea inundabiiA a DunArii, plo n ta ţ ii In zonele sărate
şi ni sipoase , lmpădurirea ba7.inelor de rerl'p\ ic a apelor, ameliorarea pescl!riilor, punerea in
valoare a stufărişurilor, a p la n telor acYaticl', o pădurilor de baltă şi a oricărui produs din im
periul verde&8•

-- ----51 J. Filipovici, C.

silvic:'\ de stot, 1956, p. 96.

r.bărl's cu,

Froblem e de econom ie f oresti rrti , Bucureşti, Edi t u ra :lf,'l'O·

•o Ibidem, p . 95.
8 1 Al . Bălaş - Li sa, Norm ele u:uale in c-omertul proclusclor forrst i c r c şi in in dustr i a lcm1:U·
lui, Caransebeş, 1 92 5 , p. 1 - 52.
82 ,. A
rgus", 8 septl'mbric 1 930.

d3 Ibidem.

"" M. Drăcea, Norm ali:area in industria lemnului, in ,.Buletinul I . H . O.l\-1 . " ,
oct.-dec. (Buletinul Co mlslunl i româneşti de n ormaliz m·e , nr . 4 1 1 934, p. 83).

V 1 1 1 , 1 93 4 ,

66 Ibidem, p. 84.
8' Ibidem, p. 85.
•7 Ibidem, p. 86 - 87 .
88 ( i r . Antipa, Dunărea şi problemfie e i ştiinJifice, economice şi politice, Bucunşli, 1921,
p. 82- 97 ; r. Prodan, lmptldurirea locurilor sărute şi nisipoase, in �Revista pădurilor", X X X I I I,
1921, nr. 7 - !J, p. 246 - 25 1 ; z. Przemetchi. lmpădurirca teren u rilor neproduttirJe, In ldcm , X X X IV ,
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lntti se preconizase crearea unui cadru juridic viguros. Valenţele superioare ale preocupi!ri
l or se oglindesc fidel în conduita cerută autorităţii centrale de a solicita aportul specLliştilor
I:J. elaborarea legilor şi la Intocmirea regulamentelor, fără a se mai lua măsuri cu caracter tehnic

Pentru a se lnfăptui, raţionalizarea trebuia însoţită de un şir de măsuri eficace.

Mai

din bi fouri şi, uneori, nccerlnd avizul cxperţilor119• L egislaţia silvică, grefată multă vreme pe
vechea axă - Codul din 1910, căruia i s-au adus completări, tmbunătăţiri sau ştirbiri, menite
să-I fad C"orcspunzător tendinţei de a unifica, dezvolta şi amplifica dispozlţiile70- se găsea In
opoz i ţ i e cu conceptul speciali�tilor, care, demonstrînd că o adevărată politică forestieră nu
putea fi lntemeiată decit pe o emanaţie fundamentală ştiinţific, au stăruit, I n scopul accentuării
principiului de raţionalizare, pc erearea unui cadru juridic nou, nu pe extinderea celui vechi71
In care sens au intocmit şi un proiect cu idei avansate 7 2 •
Viaţa politică intensă de după prima conflagraţie mondială a secolului lăsase, In conse
cinţil., o abundenţă de kgi silvice, din care unele n-au fost aplicate nici o clipă, altele au fost
Sl'himbate Inainte de a se aprecia rezultatele şi Cl'lc mai puţine s-au lmpămlntcnit fiind lnsă des
ruodiricate73 • Jntr-o atare situaţir, nu r de mirare că, lncă din primii ani ai perioadei, s-a cerut
o legi sla\ ic temeinil'ă, pc lla7.a căreia să se lnceapă o cultură silvo-pastorală raţională şi un re
gim normal al apelqr, fără de care nu era cu putinţă canalizarea rlurilor, regularizarea cursu
rilor de upă, irigaţiile pc mare intindere şi lntrcbuinţarca cărbunelui aii• In diverse industrii74•
Cu toah· aceste:�, plnă la izbuc Pirea crizei lemnului, România s-a caracterizat "ca o ţară In
care nu se poate stabili nici un fel de raport Intre volumul exploatărilor şi posibilitatea normală
a doml•niului forrstier" 75 •
Odată cu anul 1930 s-a produs .,o schimbare de destin " tn lumea silvestră, determinată
de mai multe măsuri n1 c: uacter juridic : tnflinţarl'a la 25 aprilic78 a Casei Autonome a Pădu
rilor Statului, care, lntrunind sub o comandă unică toate fazele de producţie, inClusiv industria
lizarea , transportul şi drsfacrrea produselor lemnoase, a putut aplica o gospodărire ceva ma i
atentă ş i releva "grija permanentă dr conservarea pădurilor, de exploatarea lor raţională şi de
asigurarea regrnerării lor'· 77 (după unii specialişti, .,dispoziţiuni mai categoric conservatoare nu
se găsesc in ni ri o :.1ltă legislaţ ie silvică străină" n ); extinderea la 7 iulie" a dispoziţiilor coer
citive :.lil' Codului sih·ic in C"C'l'a ce priveşte normele de exploatare la toate categoriile de pro
prietate, ":tlgăzu indu-se tendintele de a schimba destinatia culturii solului forestier " &o. Menţio
năm, de asemenea. că pentru exploatarea In mod raţional a păşunilor tmpădurite şi a golurilor
de munte s-au Intocmit amenajamente silvice pastorale prevăzute de legile pentru administra
rca păşunilor din 25 aprilie 1 92881 şi de organizarea a griculturii din 193782 .

Faţă de primul deceniu in terbelic, avansul de după 1930 a fost remarcabil. Legile pentru
pădu rile necesare apărării naţionale (13 aprilie 1935)83 şi de protecţie (20 aprilie 1935)84 reflectă

1 9::!2. nr. 8, p. 4 :12 - 440 ; lmbunuliifirca regimului apelor p r in lucrări de stinger e a torenţilor şi ele
a ba:in clor de recept ie, i n idem, nr. 9, p. 470- 524 ; P. Ioan, Punerea in valoare a te
rei'Urilor din regiunea inundabilă a Dunarii din punct de IJedere s ilv ic, In ldem, nr. 1 1 - 12, p. 5"27
şi urm ; P. Ioan, Problema reg iun i i inrmda/Jih· a numir i i . Studiu siluic, Bucureşti, 19"2-1, p. 24 ;
V. l"�iurgiu, CoMcrl'area padu r ilo r , Bucureşti, Editura Ceres, 1 978, p. 198- 199.
III 111 . Boldur. Pol it ica forestierti a Rnmâ n i ei de la J ,9 J!J pînă in pre:::cnt, In "Hevist a pă
im plldurire

d�: rilor'", X X X IY , 1 922. nr. 1, p. 20.
7° C. H nmangi u , Codul general al Uomâniei, voi. IX, p. 96 - 97, 472-474 ; \'. Silhău,
f:uolu(ia econ om iei forrstiere în România, Bucureşti, 1 9-16, p. 374 - 375.
71 \', Săhău, Fl>oluţia econom i ei forestiere . . . , p. 393.
7" 1\L Boldur, Proiect - scllelet pe n tru Codul sil11ic, in "Revista pădurilor" XXXIV,
1922 . nr. 4 , p. 169 - 1 7 1 .
78 V u l . Dlnu. Politica foresti eră nationolă . . . , p. 219.
71 P. Antonescu, lzlazur ilc comunale �i problem a silr10-pastorală la munte in special, 1 " Hevista pădurilor", X X X I II , 1921. nr. 5 - 6, p . 1 38 - 139.
7� \"al. Dinu , Pol it i ca fnresticră naţion ală . . . , p. 2 1 4 .
7 ° C. Hamangiu, op. cit., voi. XV I II, p . 227- 2:37.
77 1\1. Popescu-Spineni, Economia forcstieru a Româ n iei, Bucureşti, 1938, p.

78 Ibidem.
7•

so

C.

Hamungiu ,

op. cit., voi. XV I I I, p. 632 - 633.

Reali:ări agricole 1!130- 1 94(), Bucureşti, 1 9 ,10, p. 14 1 - 142.
�� C. HIUJ!angiu, op. cit., voi . .XV - XV I , p. 1 051 - 1 061.
•a Idcm, voi. XV I I, p. 267.
8 3 Ide m , voi. XX I I I, p. 337- 339.
st Ibidem, p. 372 - 375.
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a at it udin ii fa t ă d<' id<'<'rl r ons e rv ă ril fondului silvestru, dind "semn alul
un�i o[ensi lle genl'raJe im potriPa sistem elor 1h• c:rp/ot�tare primitivă a pădurii şi a rolului ce cru
de lndeprfnit pădu rile in asigurarw existen(ri n a(iorralc, in afarlf de al însemn i'Ulf(ii lor econom ice" 95•
Expunerea de m o th·e la buget u l gem�ral al st atului pe anul 1 94 0 preci za In acest sen s cJ , deo
�;ebit "de ac tivitatea obişnuild dt' explo�tare rit mai raţ i onali\ a m as iv <'lor păduroase pe care
le a dministrl'ază şi de l mpă dur i rt' a parchetelor l'xploatate, C.A.P. S. a putut - graţie unui
nein trerupt efort de raţ ionali zil ri - să apro,·iziom·zr la t i mp autorităţ i le publice şi, prin n·zer
vele de lemne de fo c , pc care le-u eonstiluit din "· remt•, a l'ontribuit la m enţ i n erea preţului din
depozitele particulare la nlvclul pc cnrl' M in i st e rul Economiei Naţ ionale l-a socotit rcmuncra
profunda schi mbare

toriu, dar şi echit ab il pentru consumatori" u . Aprl'derPa nu l'ra de loc concludentă pentru unii
specia l i ş t i , care, pl ecind de la faptul ră prinl'ipi u l conservării reale a p ă durilor impunea c�raeter

defen siv legislaţ iei, con semnau di si lv ic u ltura, j udecată după numărul şi mo clt"rnismul l rJ<i l o rij7,
,.infAţişare frum oa să şi plină de iluzii"98, <Iar că, In practică, se afla d rparte de cPra cr se
numeşte raţionalizare, că legi le spt• e i a l P , cărora , ln ipoteza l'Oncentrării administrative a tuturor scc
toarelor ce aveau cont ingente <·u economia forrstieră, urmau să li se adauge măsurile industriali',

avea o

vamale şi de fortă de mun d relative la ll•mn şi la produ sel e lui, prctindcnu o coordonare şi o
raţionall7.are temeinici\ IlO. Torm� i in a ct·�t sens, \'al. Dinu proba că situaţia din ramură sr datora,
Intre altele , lipsei acelei politid care, lneadrlnd nalitAţile româneşti intr-un si,stem legislativ,

,.să organizeze intreaga activitate a t u turor st•rt oarclor de producţie şi v alorifi care forestil'ră

Intr-un complex economic, cristalizat unitar şi e u aplicare l'ontinu i\,.ID timp, adică nestinj(•nit
de fluctuatiunile politi co-sociale" 90.

Jn cadrul stăru i nţ elo r de a imp u n e r;� ţ ionalizarea a clştigat teren teza că numai promo
varea c apitalulu i , a muncii şi a conducerii romaneşti, a dică a pl i ca rea formulei ,.prin noi tnşinc",
putea asi gura triu mful metodelor m o de l ne de producţie, de circulaţie şi de consum. Pădurilt• afirma imperativ P. Ioan - să fie cultivat e şi folosite raţ i onal, dar numai de fa ctorii naţionali81•

Luind In cons ideraţie că societăţile cu finan ţe de peste hotare a u beneficiat nelimitat de pe
u rmat avuţiilor naturale, au t ori lucizi au sustinut, pe de o parte , ci\, In in t eresu l apărării st atu l u i ,
să se interzicA construirea de intreprinderi industriale, inclusiv foresticre, in zona de frontieră,
iar, pe de alb, din raţiuni de stat, absoluta necesitate de a nu se conta decit pe forţt•lc proprii
Ln procesu l de cmanci parc1 2 • ,.o nevoie imperioasă a rJremurilor noastre - dt• monstra �1. D. Dră
cea -

este ra, in sfirşit, pădurea românească să fie a românilor şi numai a românilor. Oricit de
a'l.· ea acest neam, el poa te fi totuşi piuă la u rmă, in ori ce ca7., mult

sJabă tradiţ i e forestieră a r

mai uşor adus la ordine, la calca cea bună, decit capitalistul şi capitalismul străin, fără n i ci o
lege pe acest pămlnt" ea. Toto d ată, s-a enunţat de cătrl' M. P. Floresc u ideea luptei pentru apă

rarea pădurilor de consortiile străine, care ,.ne-au devastat Ingrozitor munţii ruoştri şi să awm
veşnic inaintea ochilor devir.a "prin n o i l n şinc • •· 111• Reconstattnd că politicienii au inlesnit şi
pro tejat capitalul strAin in dauna finanţei şi muncii naţionale, el denunta regimul de tratament
colonial 'i preciza că nu era suficient ca numai ef01·tul brut la pădure să fie prestat de romAni,

că n aţională trebuia să fie prezenţa factorului au tohton şi in conducerea tehnică şi adminis
trativă85, că doar colaborarea "frăţească" Intre ca pitalul, forţa de muncă şi proprietarii de păduri
români putea asigura rentabilitatea aurului verde••. Pl edoa ria ţinea cont d� faptul că un procent

infim de ro mAn i del inea frine le conducerii soci<'făţilor şi de necesitatea ca direcţia lor trlmică, cel
puţin, sA se afle sub d.iri guirea inginerilor silvki proprii, ca şi de adevărul că Intreprinderile t·u
capital străin, neavind Incredere In capacitatea .� i in cunoştinţele expertilor noştri , aplicau pro· �6

Realizări agricole. . . • p. 153.
8' Ibidem , p. 173.
87 v. N. M ad gearu, op, cit., p. 97.
88 P . Ioan, Politică siloică n aţionalil . . . , p. 10.
8• Val. Dinu, Politică torestieră n a(ională . . . , p. 2R:l.
80 Ibidem, p. 15.
•1 P. Io an , Politica silr1icll rwţionolă. . . , p. 59.
e2 P. Antonescu, Prin noi înşine, In ,.Revista pădurilor"". XXX . 1 9 1 6, aprlli e - n •: u , p.

98, 105 .

cureşti,

•s M. DrAcea, ConsideraţiuJJi asupra domen iului forestier. . . , p. 37 - :l8.
94 M. P. Florescu, Pădurile Româ11iei, Bucureşt i, 1925, p. 7.
tii ] dem, Capitalu l şi munca româJ<ca.� cci 1'n intreprinderile şi adm inistraţiile
si/vice, Bu.
1937,

p.

•• Idem,

1 1 - 13.
O nouli. or i entare,

in "Revista pădurilor", XXXV I,
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iecte aduse de peste hotare 17 • Pentru aceasta s-a şi cerut ca un nou articol să fie inclus in Co
dul silvic, In formularea imperativA : ,,Loc pentru specialiştii români In Intreprinderile for!'stiere
din Romania

! " as.

Spre a cor!'spunde, prin raţionalizare, rolului şi poziţiei ce ocupau In avuţia naţionali!,
silvicultura şi industria lemnului aveau nevoie de importante imbunătăţiri, indeosebi de maşini
moderne, judicios amplasate In eklul de fabricaţie, de utilizarea avantajoasă a muneii, de un
travaliu de calitate, de producerea celor mai căutate şi mai bine plătite articole. ln acest sens
�e şi subliniasc cu temei că tehnien impune exploatarea raţionalA 11 In cadrul unui plan de lu·
crări publice, care, ln corporlnd ("onstruirea drumurilor de acces şi de scoatere a m a terialului
lemnos, instalaţii de explontare şi de transport, sil servească şi nevoilor apărilrii naţionale 100•

Raţionaliznrea avertiza şi asupra rezolvării chestiunilor financiare, filră de care nu ua
posibilă aplicarea ci. Se pusese problema lnfiinţilrii unui crt'dit forestier care să permită pro

prietarilor să-şi procure fonduri fără a compromite pădurea1o1, să tncurajeze
tilrile raţionale In plantaţ iile amenajate 10 2 •

şi să susţină exploa

Metodele moderne de producţie, de circulaţie şi de desfacere nu puteau să aibă punct de
plecare, acţiune de durată şi mare valoare fără a pune tnvăţ ămtntul de toate gradele şi ştiinţa

de profil In centrul preocupărilor. Faptul c cu atit mai firesc cu cit nu se poate concepe o cul
tură silvică raţională fără să se favorizeze ş i o exploatare intensivă1 03, enunţ ce se traduce printr-o
strtnsă relaţie Intre administraţia forestieră şi ştiinţă1114, Indeosebi aceea rezultată din "cercetarea
şi Indelunga experlmentare a tuturor elementelor care influenţează producţia forestieră" 1 o&.

Parte din "crezul forestier" fusese Implinit In 1 923 prin constitu irea, In principiu, a unui corp
profesional unitar, odată cu Incadrarea Inginerilor din ramură In grupul tehnic al statului, ş i

unificarPa lnvăţămtntului l a nivel politehnic, către care s e Indrepta I n chip firesc şcoala supe
rioară silvicA106. ln acest sens, se şi votaseră credite pentru Infiintarea a doull secţii - la Bucu·
reşti şi Timişoara1o7 •
Conştiinţa despre necesi tatea dezvoltării ştiinţei silvice, ca pirghie a raţionalizării, avea

să capete după 1 Decembrie 1 918 noi dimensiuni. Un impuls de marcă a venit din partea cerce·
tărilor ştiinţifice, ale căror Inceputuri organizate datează din 1922, cind Casa pădurilor statu
lui a Infiintat staţiunea de la Sinaia1o&. Dezideratul de a se funda un Institut de cercetări sil
vice, formulat In 1 923, in legătură cu care, In acelaşi an, au fost trimişi In străiniltate, la pre
gătire, nouă absolvenţi de şcoală supt•rioară1"', avea să fie repetat In 1 927, In ideea de a im ·
p une acordarea unei lnsemnătăţi mai mari studiului pă durilor, f1i ctndu-se sacrificiile nccesare110 •

ca analizele să ponrte amprenta particularului României, Intrucit In materie de produ cţie şi
In timpul disputei, subordonată grijii de a Injgheba o doctrină silvic!\ proprie, s-a impus

teza

de valorificare forestieră, nu numai cA n u se putea Imprumuta sau transpune fără riscuri for·
muie sau preceplc tipice altor zone climatice, deci lipsite de a derenţă la specificul nostru na

ţional, dar chiar la noi nu era posibil ,să se aplice aceleaşi norme, fiecare regiune avind condiţii
distincte de dezvoltarel11. Era vorba, deci, de proclamarea c u obstinaţie a ceea ce reprt' zcnta

caracteristica fondului naţional silv estru, de o opţiune ştiinţ ifică de protejare
orgoliul etnicităţii.

299.

lvănescu,

Din istoria siloiculturii româneşti,

de

Bucureşti, Editura Ceres, t 972, p.

88 H. Manole, Vn non sens, In "Ilevista pădurilor", XXXV, 1923, nr. 12, p. 860, 862.
" P. Ioan, Muncă şi creafie românească in domeniul forestier, Bucureşti, 1939, p. 1 6 .

100 V . C. Filip, op. cit., p. 399- 400.
1 01 A. Atanasescu, Creditul forestier, In "Revista pădurilor", XXXV, 1923, nr. 2, p. 1 28.
JO& A. 1. Ionescu, op. cit., p. 297 - 298.
103 AI. Ştefănescu, Relafiuni intre cultura rationalU a pcldurilor şi exploatarea lor comer·

In ,.Revista pădurilor", XL l l l, 1931, ur. 7, p. 590.
1"" Ibidem.
1� Val. Dinu, Politica forestieră naJională . . . , p. 22.
108 M. M anoilescu, Silvicu/tura şi tehnica. .. , p. 226.
'187 A . M .
Eliescu, 1 !123, In .. Revista pădurilor•·, XXXV I, 1924, nr. 1, p. 1 .
lUI D . lvănescu, op. cit. , p . 294, 299.
1 011 A. M . Eliescu, op. cit., p. 1 .
u o T . Poruclc, Necesitatea unui institut silvic, In "Revista pădurilor", XXX IX, 1 927,
3 - 4 , p. 131 .
1 11 V . N. Sti
nghe, Experimentat ia forestieră, Bucureşti, 1 933, p. 18 ; Tr. Herolu, Insii·

cială,

nr.

87 D.

a lui, nu

tutui de cercetclri şi experimentatie forestieră,

In "Sociologie românească",
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I n pofida cerinţelor � i a dolranţclor, I n primul deceniu interbelic progresul a fost foartl·
Abia In 1 930, odată cu constihlirra C.A.P.S., s-a infiintat un serviciu de documentare cu
scop11l d� a <'limina mren\ele, c u prinzind un b irou de studii, unul de publicatii şi trei labora
toare (soluri, enlomologie şi botanică), care, In 1933, s-a transformat In of iciu de studii la
C.A.P . S. , cu dou ă secţii (de c<'rcelare şi experiml'ntare foresticro ; de do l· u m e n tarl' ), con ce put
ca un auxiliar al ad minis tralie i si l\'icc· . ln acelaşi an, prin .Jurnal al Consiliului de Miniştri, ofi
ciul rrspl,ctiv a devenit lnsl i tul u l de cerc etări şi expl'ri mcntaţie forcstierăll2• Nevoia existen
ţei lui - mărturisea mo tivat Ilie C. Demetrescu - "era cu atit mai si mţită, l'U l'!t ceea ce pu
tem afla In cărţile ş i publicn\iill' � lrăine nu a re Intru totul apli care Ia noi" 11 3• După alţi trei
anP11, insl itutul a căpătat o structură relativ optimă, reuşind, In ciuda greutăţilor, să sistcm a 
lizeze �i să sinteli zezl' tnlr-o oarecare mAsurA activitatea In acest domeniu. Obiectivul raţio
nalizării era inclus in toate preoc u pările sale de exploatare, amenajamc�. protecţie, tehno
logie, industrializare a lemnului ,, cn �i in administraţia şi conduceren un it il\ ilor Sorestier e 115 •
lent.

Proil•clarea tnsl fusese lăsată la niv l'lul de apreciere şi de tnţelegere al celor ce aveau trebuinţă
de ea. Insăşi administraţia pădurilor statului tntocmi&e proiecte sumare de pcpiniere, de ba
raje penlru corectarea torcntilor, de căi ferate forestiere şi de fabrici de cherestea, fdră 11 fi avut
un serviciu an u m e orga n i 1.al 116•

fire. Concepţia pc care s-a 1 n teme iat aceasta şi principiile ei călăuzitoare in epoca de după ră7boi d enotă, lnsă, că pivoh1l in jurul căruia a evoluat politica de valorificare a lemnului l-a for
mat exclusi\' exportuL Poslula tul res p e ctiv a fost atit de adinc Mti it In mentalitatea liderilor
statului lnctt potenţia lu l exploatării f orestiere s-a măsurat in funcţie de posibilităţile de des
facere pe piaţa externă. Faptul nu reflecta - cum bine remarca V. N. Madgearu - un proces
normal de cxploatare ra ţi onală a pădurilor, ci un simptom al acţiunii prădalnice117• P. Ioan
con semna In 1 932 ră, din această pricină, România a depăşit de mult procent ul normal pă
duros şi a intrat tntr-o fad de dezechilibru, devenind imperios n ecesară nu numai conservarea
şi a meliorarea a ceea ce a mai rămas, dar şi inceperea neinttnlatA a operei de asanare forcstie
Rationalizarea cerea ca organizarea producţiei forestiere să se facă după criterii ştiinţi·

ră118. [ntr-adevăr, trecuseră pe plan secund toate preocupările ""i principiile raţionnllste In care
trebu i a să pcrs i sle o economie forestieră pătrunsă de spiritul de prevedere . Mentalitatea res
pectivă, In fa ţa căreia regulile ideale ale silviculturii au fost silite să capitule7.e , nu putea for
ma - observa l'U j usteţe V. Săbi:lu - axa centrală permanentă, fără ca ramura să nu lunece,
fatal , pe o panta periculoasăne. Acesta a şi fost argumentul hotărltor care a determinat pe
conte mporan i i lucizi să constate că "nic i o ramură de activitate nu simte mai imperios neiJ(I ia
de reMluţionarc profundă a (Dtregii organizări. . . ra la pdduri" 1 20 .

Acţiunea de organiznre a economiei lemnu lu i a Inceput tn 1 931 din iniţiativa ,,Asocia ·
ţiei indu striilor foresti ere•. Sub presiunea cresclndă a crizei, lucrările au debutat In iulie 1 932

la ln�titutul n aţ ional de export. O comisie formată din reprezentanţi ai asociaţiei respective
şi ai C .A.P . S. a i ntocmit un proie ct de statut, care cuprindea dispoziţii referitoare la standar
dizarl'a sortimcn telor, la preţurile minimale etc., dar mll.rginite numai la exportul de roşinoase.
ln urma fondi'lril, la Viena, a C. I.B.-ului ( .. Comitetul internaţional al lemnului"), la al cărui pro

care s,i fie exponentul compl'tent şi responsabil al tuturor catcgoriilor interesate tn valorifica
rea aurului verde : proprietari, exploatatori, in dustriaşi şi comercianţi. Cu tot efortul depus de

gram aderase şi România, a apărut necesitatea lnfiinţ4rii pe baze mai largi a unui
apel de convocare a acestora la 20 noiembrie

organism,

un rezu l ta t concret din pricină că membrii adunării, In mare parte delegaţi ai marii in du�trii,
au respins orice amestec al statului In unlformlzarea sortimentelor şi tn fixarea preţurllor,
adică tocmai a mijloacelor capabile să asigure Indrumarea şi controlul exportului. In acelaşi
an, C.A.P. S . a reluat problema organizării, redactlnd statutele şi rcgulaml'ntul unui ..Consiliu
C . A .P.S., care lansase şi

un

1 12 C. f l a m a n f,r:l u, op. c it . , voi. X\' 1 1 1, p. 324.

1933,

nu s-a ajuns la

1 18 I . G. D e mel rescu , Temeiuri de economie torestieră . . . , p. :lOG.
m ..Monitorul Oficial", n r . 194 din 22 august 1936.
1 1" Realizări agricole . . . , p. 208 - 210 ; Dare de seamă asrr pru cercetărilor efectllatc fn inter·
va lul ! 9 .3 3 - 1 9 5 7, Bucureşti, Ed itura agro·silvlcă, 1958, p. 1 4 - 1 5 .
116 D. Ivlnescu , op. cit., p. 29 1, 299.
1 1 7 Y . N. M adgearu, op. cit., p.
278.
118
P . loan , Refacerea domeniu/ni forestier al ţării. Sporirea patrimon iului r:. A . P.S.,
Bun1re�li, 1 932, p. 6.
11' V . Săbău, Organizarea

no P .

Ioan,

productiei (orestiere. . . , p. 3.
Munca şi creaţie româslea&Cd. . . , p. 13.
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Superior al Lemnului", care s4 aibă drept menire coordonarea, armonizarea şi controlarea a c 
tivitAtii unor organe speciale, create pe categorii d e interese, regiuni, debuşeuri etc. Ulterior,
din diverse motive, problema organlzArU economiei lemnului a fost abandonată1 n . După scurt
timp, adică In 1 9:15, revistele de specialitate Invitau Societatea �Progresul silvic" si! sugereze
inlilnţarea pe Jtngă C.A.P.S. şi Direcţia regimului silvic a unor organe speciale pentru raţionali
zarea serviciilor .,pe criterii strict funcţionale" n2 . Era vorba de '1 introduce şi păstra numai ce
se aprl'cia ca indispensabil unei raţionali' funcţionări, tnlăturlnd .,tot ce lngreuneazii serviciul
In mod inutil " ua. Se proiecta ca organele respective (direcţ ii sau Sl'rvicii de studii, raţionali
zare şi normalizare) să aibA, pe Ungă personalul propriu, temeinic pregătit şi apt, secţiuni pe
specialităţi. Pe seama direcţiilor sau serviciilor de studii l'rnu puse pPrmanent numProase inda
toriri : propunerea temelor de investigat pe categorii (amenajament, exploatArl, transporturi,
regenerliri, industrializare, comercializare, administrat ie etc.), formularea şi pilblicarl'a nor
melor şi a instrucţiunilor lnsoţlte de o expun ere de motiv!', centralizarra obiecţiunilor şi
altele1H.
Problema a rămas InsA deschisA, deşi organi7.area producţiei forestiere, după criterii şti
inţifice, a fost apreciată, mai ales In ajunul celei de a doua confla graţii mondiale a secolului,
"un imperativ ce nu mai poate suferi nici o temporizarc " 1 2" . Meriti!. relevat că tn ac{'le Impre
jurAri e:xtrem de grave la adresa poporului român s-a preconizat nu o organizare oarl'care, ci
una solidă, in regim de plan, apreciată drept .,cea mai de seamă şi cl'a mai urgentA nevoie " n e,

ca emanaţie exclusivă a specialiştilor. 1. C. Vasillu şi P. Ioan, de pildă, subliniaseră justificat
că organizarea producţiei forestlere comportA. - intr-un sislt m plani{il'at - examinarea posi
bili tăţilor intense de valorificare raţionalA. a pii.durilor, astfel incit din ea să decurgă tn mod na
tural regenerarea, ameliorarea şi directive noi de reorganizarea gospodăriei silvice1 2 7• Norma
lizarea producţiei forestier!', raţionalizarea şi adaptarea industriei lemnului la capacitatea pă
duriJOf', t'Tl'area debuşeurilor corespunzătoare şi asigurarea desfaccrii surplusului pe.ste graniţă
reprezentau - In opinia altui contemporan - liniile principale ale organizării silvice care n u
s e puteau realiza decit I n cadrul unui Flan economic d · d11rată. Organizarea e i I n acest fel răs
pundea pc deplin nevoilor ncamuluP 28•
Denltminteri, In faza avansată a producţiei şi a tehnicii, progresul silviculturii şi al in
dustriei lemnului, ca expresii ale raţionalizării, a fost lntrevăzut cel mai bine, chiar de la Ince
putul epocii co11tcmporant> , prin Introducerea dirijismului şi aplicarea planificării după ba
reme ştiinţifice, considl'rindu-se, pe drept cuvint, că liberalismul economic era cea mai pri
rnejdioasil doctrină pentru fondul foresticr1Z8• Deşi liberal, chiar de frunti', 1. G. Duca mărtu
risise incă din 1 920 că era de dorit ca, In afară de consideraţii politice şi mai presus de preocu
pări personale, să se intocmească un plan general şi ca toţi, rtnd pe rind, să lucreze pentru de
săvirşirea lui130• Spre meritul lui, Gr. Antipa a vorbit de un plan In domeniul silvic Intr-o epocă
in ca re noţiunea era prea puţin cristalizată chiar In state mai avansate . Savantul propusese In
1919, ca activitate civilizatoare ce o indica natura, sistarea devastărilor din partea celor de b u
nă-credinţă care-şi lnchipuiau că numeroasele ferăstraie şi instalaţii erau o operă de progres
industrial, ori a celor lacomi de ciştlg - români sau străini- ce secătuiau aurul v erde fără a
lua măsuri corective. Numai după oprirea ruinei trebuia să se purceadA la alcătuirea unor pla
nuri sistematice de exploatare raţlonală a fondului silvestru, cuprinzind şi instalaţiile necesare
transportului şi punerii lui In valoarelal .
Specialişti de marcă relevaseră eli, spre a Indrepta situaţia, nu era suficientă enuntarea
unui program, adică o lnşiruire de revendicliri şi dorinţi, cum inserau, de obicei, partidele poli
lice, ci de o sumă largă de lucrări pc o perioadă de timp mai lndelungată, in strlnsă legătură ş i

121 G h.

1. Ionescu, Organizarea economiei lemnului, In

1 !>36, nr. 5, p .

an.

566 - 56/ .
122 H . Bcrcnţ a n, Servicii de
1 1 1, 1 935, nr. 6 - 7, p. 28 1.
123 Ibidem .
124

l a&

studii,

raţionalizare

şi

.. Hevlsta

norm al i z are,

pădurlor", XL\' 1 II,
in "Viaţa fort>stlt•ră"

J. C . Vasil l n , Probleme actuale in agricultura românească, Bucureşti, 1939, p. 52.

I bidem.

l?& P.

nationaUI . . . ,

'"7 r. C . \'aslliu, op . cit., p. 52 ; P. Ioan, .Hunct'i ş i creaţie românească .. . , p. 1 6.
128 V� C. Filip, op. cit., p. 396 .
Ioan,

Politică silviră

p. 60.

129 !\1 . D. Drăcca, J.a semicentenarul SocietciJii .,Progresul silvic", Bucureşti, 1 937, p. 8.
130 1 . G. Dura, op. cit . , p. 259.
191 G r. Antipa, Problemele cvoluJiei..., p. 1 99 - 200.
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cu cunoaşterea exactă a su pmfeţelor degradat e132 • Greşelile comise de propriet arii neiniti a t i
sau riluvoitori, avlnd drep t rezultat compromiterea u n or zone s i lv estre , trebuiau reparate
printr-un program care să cuprindll tn prima linie regenerarea dupil metode proprii, răspîn
direa c u n o ştin\elor tehnice s i l\"ice , ca şi ex t ind erea publicaţiilor ştiinţifice de v aloare şi stimu ..
l area c u p remi i a cr eaţ ii lor u tile133• Era vorba, cu alte cuv i n te , de a pl i ca rea uni plan de acţiun t·
constructivă, de ..o gin dire completă, un ansamblu de măsuri, toate coordonate Intre ele, In
care orict> problemă soluţionată să lntărească coeziunea celo rla lte prob lem e puse In Intreg

planul" 134 .
Conceptul de plan nu era expresia unei reflex ii de conjun c turA . ci a n e v oi i de o rgani zare
pe termen lung. O planificare de durată - după unii specialişti posibilii chiar pe o peri oadă de
10 - 2 0 de anP35 - recla ma ca premisă de bază modificarea esenţială, atit ca stru ctu rii admi
n istrutivă, cit şi ca sistem politico-economic o ramurii spre a o putea tmb i nf cu ideea de plan
Ia scară naţional!! , şi trebu ia să a ibă ca pri m obiectiv progresul an sam b lului nvuUIIi lores t it· re
şi eşalonarea prob l em elor de rez olv at in ordin ea didată de lnsemnătatea lor. Acţ iunea nu pu
tea avea efi cienţă fără o condu cere u n itară, care să elabor ez e măsurile necesare, să controleze
aplicarea lor şi sA s incro ni zez e eforturile tuturor sectoarelor de execuţic136• Suma pn·vederilor poli
ticii foresti�re trebuia, inevitab i l, să facă parte int egrantă din planul economic n aţk naJ137• In 1938,

M . :\]anoilescu , preocuptndu-se de ideea de plan economic naţional, avea să demonstreze cii,
din punct de v edere silvic, idealul nu era de a se eru�a de Ia tă iere orice păţlure, ci de a
sac rif ica pe acelea care puteau fi tnlocuit e cu altele mai bu n el86 • tn consecintii, pleda, reclamind
aplicarea principiului "integrării verticale", adică al executArii cu lth'PJ şi a exploatării pădurii
de către aceeaşi Intre prin dere de stat, p entru alcătuirea unui program care să duci la "un sis
tem de păduri crescute şi fngrijile modern, fn llederea celui mai mare randament calitativ şi can
titati v" 1 38• Pentru a t ranspune in practică ideea, Gh. l onesc u - Şi şeşti . aflat in fruntea Ministe
rului Agriculturii şi .D omenillor, a int o cmit In 1940 un plan agricol, In cadrul căruia a acordat
o atent i e deosebită şi silvicullu riill o, Era cu totul altcev a decit prev e d eri le incluse In planu l
de �cola bora re " rom!l.no-germană, care i-a premers, cu accent plasat ex clu siv pe exploatarea
foresti eră şi prelucrarea lemnuluilU.
în eP,oca de adula re a monarhulu i s-a putut produce o afireciere deformată a teoriei şi
aplic ări i planificării şi programării . "Economia forestieră fiind planificată şi dirijată prin
de fin iţie In ulli mul de ceniu (adiel\. de la rei ntoarcerea lui Carol al II-lea In 1 930 - n.ns.) - se
exagera voi t - s tu di u l de amenajament s-a i mpus aproape peste tot, acesta t re bu in d să pre
vadă in linii generale mersul lucrărilor de cultură şi raţională exploatare� 142, i n clus i v valori
ficarea, pentru care s-au dat tndrumări de nonnaUzare113,
î n fapt, Ia ciţ iv a ani după prima conflagraţie mondială au fost date i n stru cţiuni pentru
I ntocmirea a menajamen telor - sistem de măsuri pentru organizarea exploatărilor lorestiere,
c uprinzin d refacerea, ameliorarea, mări rea, protecţia şi valorificarea raţion ali a fondului sil
vestru - instrucţiuni care, lmpreu n ă cu cele referitoare la un ele comunităţi de aver e şi cu re
co mandări le Inglobate tn Agenda (oreştierd a lu i V. N. Stinghe şi D . A. Sbu rla n , au constituit
singurele tndrumiri puse la dispoz iţia sih· icultorilor. In 1939 a fost publicatii. Amenajarea păiJu
rilor de \·. N. Sti nghe , lucrare ca re reprezintă pentru acel timp chintesenta cunoştinţelor teo
retice şi practice tn atare do men i u acumulate la noi ; ea a determinat o cotitură In ev ol uţia
conceptiilor despl"c amenajarea pădurilor, devenind o carte de căpătli pentru inginerul fores
ti er In organ i zarea procesului de productie şi o sursă principală de inspiraţie pentru specialiştii
de după 23 Au gust 1 944 114 •
13• A 47-u Adunare gtn era lu
l9JJ, Bu<:urcşli, 1933, p. H8 .
1aa

Ibidem,

U l P. Ioa ,
n

p.

a Societiil i i ., Progresul s il11ic" in :ilele

1 7 1l - 177 .

de

:!:;,

:!{;

� i 27 mai

.

Politică siluicci natională . . . , p. 51.
13� Al. Ştefănescu, Relatiuni intre cultura rationa/6 . . . , p. 5 9 1 .
us Ibidem, p. 9, 12.
137 Val. Dinu, Politica forestieră nutională . . , p. 28:l.
1 3 8 M . M anollcscu, Ideea de plan economic naţional, Bucu re şt i , 1938, p. : 11 .
1 :111 Ibidem, p. 32.
14 0 Planul agricol al României pe .) an i , I n " Bursa " , XXX IX, 19�0, nr. 1 843, p. 374.
14 1 A. Nirl, Istoricul unui tratat inrobitor, Bucureşti, Editura ştiinţ irică, 1965, p. 223.
H2
Realizări agricole. . . , p. 179.
113 Ibidem.
111 D . Ivănescu, op . c it., p. 120.
.
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Un regim planificat nu putea fi realizat fără o a dministraţie unitară. Deşi Intre culturi
şi valorificare erau legături aşa de organice ,.că face să derive una din alta", interese străine
pădurilor au separat multii. vreme cele două sectoare plnă la antagonism145. De aceea, s-a şi
apreciat că urmările negative ale contradicţiei reale dintre principiul rentabilităţii maxime a
exploatArii şi gospodărirea chibzuită a silviculturii nu puteau să dispară In cea mai mare parte
decit pr i n Integrarea fntr-o singură mînă şi într-un singur cuget a culturii pădurii cu exploata
rea acesteia"; numai In acest caz era cu putinţă sacrificarea unor pretenţii exagerate ale exploa
tării In favoarea culturii raţlonale14 8 . In alţi termeni, se impunea, ca problemă axială a epocii,
realizarea acelei instituţii care să coordonc1.e Intr-un tot unitar pădurea şi orice domeniu In le·
gătură structurală cu ea. Studiul obiectiv al realităţilor româneşti conducea la necesitatea re
grupării raţionale a diferitelor instituţii. .. Raţionalizarea administraţiei statului - releva Val.
Dinu - este o condiţie esenţială progresului rl'al pe care vremurile de astăzi ll necesită. Ea
poate Incepe cu realizarea acelei unităţi administrative : apă, păduri, vinAtoare . . . " tu.
"

Chestiunea era judecată şi pe faţ!'ta cadrelor, Intrucit sistemul administrativ şi normele
de serviciu nu corespundeau cerinţelor unei moderne gospodării silvice şi nu asigurau o raţio
nală distribuţie a atribuţiilor şi a responsabil ităţilor. Subordonată principiului de chibzuinţă,
problema cadrelor era direcţionată - ca dezbatere - mai ales spre sporirea contribuţiei la va
lorificarea maximă a pădurilor prin asigurarea unui regim de stabilitate a lor148 şi lmbunătăţi.
rea s tării materiale şi morale. Sub cel dintii aspect, Fr. Gernlein, cu intenţia de a ameliora eco
nomia forestieră, a alcătuit un memoriu, subliniind prioritar necesitatea unei noi ordini In ad
ministraţia silvică de stat şi a schimbării atribuţiilor ei In sensul tndrumării tuturor compar
timentelor14 9. Situaţia era de-a dreptul anormală ca mod de repartitie a cadrelor. Din 502 a
genţi silvici superiori existc nţi (în 1 93'1) In administraţia ramurii, 62 sau 12,4 % se aflau tn
Administraţia cl'ntrală a Casei pădurilor şi 157 sau 3 1 , 3 % In direcţii. Ca atare, 219 cadre su·
per ioare, sau 43,7 % din numărul lor total, erau ocupaţi tn funcţii de conducere şi controlare
a o coalelor, tn timp ce pentru restul serviciilor 285 agenţi sau 56,3 %- De aici, concluzia că pen
tru fiecare şef de ocQl funcţiona In serviciile superioare cite un cadru de supraveghere şi con
trol uo . In fond - după părerea lui Val. Dinu - Fr. Gernl<'in nu făcuse altceva decit "să
spună fără nici un menajament tot ceea ce specialiştii români remarcaseră In repetate rinduri,
fără a putea convinge forurile conducătoare de necesitatea unei IndreptAri urgente " 1 51 .
Intr-o altă alcătuire, datele statistice relevau că In pădurile statului aşezate la şes u n
specialist revenea l a 7 000 ha, In regiunea de deal l a 9 000 h a , iar l a munte l a 14 000 ha , că t n
exploatările administrate d e stat, unui şef d e ocol li erau repartizate 20 000 ha , iar In celelalte
categorii de proprietăţi 30 000 ha. Caracterul de insuficienţă a numărului In raport cu ceea ce
reclama raţionalizarea se desprinde din comparaţia cu situaţia din statele cu o culturi avan
sată, unde pentru un inginer silvic, şef de ocol sau agent care lucra efectiv pe teren se a corda
o medie de 1 000 - 2 000 ha. Faptul se datora, la noi, Indeosebi Inlocuirii inginerului, tn pădu·
riie exploatate In antrepriză, cu c omercianţi, antreprenori şi alte categorii străine de profesiu
nea de silvicultornz.
Din această pricină, ln gospodăria noastră silvic4 interbelică s-au Intilnit toate for�el�
de exploatare, de la cea mal primitivA plnă la cea raţionali!., In care se aplicau cele mal �01
doctrine şi se urmărea nu numai asigurarea cu orice preţ a raportului susţinut, el şi sp��a
producţiei In volum şi calitate, prin regenerări bine făcute şi prin conducerea 1ngnj1tă a
arboretelorl 53• Silvlcultura a primit un impuls spre progres odată cu pArAsirea sistemului exploa
tării prin antrepriză a pădurilor statului şi trecerea la exploatarea tn regie. Faptul, petrecut
ln 1930, a dat specialiştilor posibilitatea mal bunei gospodăriri a pădurilor, a aplicării une i

Muncă şi creaţie romtincască . . . , p. 15.
M. o. Drăcea, Coopera/ia noastră forestieră, In "Economia forestieră", I I I, 1921, nr.
151.
Val. D l nu , Politica foresti erd naţională . • • , p. 275.
O. Claln, Legea de organizare a corpului tehnic, ln .. Revista pădurilor ", XXX IV , 1 922;
425.
Fr. Gemleln, Memoriu asupra condiţiuni/ar şi organizării administratiei forestiere din
Romtinia, Bucureşti, 1 930, p . 31.
lSO Ibidem, p. 26.
l Dl Val. Dlnu, Elemente de politicii şi administratie forestieră, Bucureşti, 1939, p. 245.
uz Enciclopedia României, voi. I I I , p. 460.
ua Fr. Gernleln, op. cit., p. 10.
le & P. Ioan,

14 1
6 - 9, p.
14 7
1 48
nr. 8, p.
1 41
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t ebnici superioare, a luArii de măsuri mai eficace pentn1 regenerare. Exploatarea de acest tip

a putut lua o astfel de dl'z\'oltare, Incit, tn anii celei de a doua conflagraţii mondiale, a ajuns

să reprezintc peste 75 % din volumul total al recoltl!rilor de lemn din pddurile statului. Nea
v in d lnsl! o capacitate de prelucrare suficient!! In cele 17 fabrici de cherestea proprii, C.A.P.S.
a fost ne•· oitl! sl! vindl!, prin licitaţie, ln$emnate cantităţi de material lemn os exploatat şi fa
sona t , predat ant reprenorilor la marginea pădurilor sau In staţiile de cale ferată1 61 .
Pe fundalul tezei avansate el! pl!durea, prin natura ei, era o proprietate indivizlbili! care
impun('a
e talizarea, altmintui i se d eprecia din ce In ce valoarea economică1 �0, clştigase

teren ideea ca statul să fie singurul exploatator, făclnd-o printr-un corp tehnic competent
şi cu o administraţie raţionalizatli, eliberati! de formalităţi inutile. V. Săbl!u, bunăoară, consta
tind dl propri etatea privată lşi tăia pădurile In mod prea grăbit şi aproape exrlusiv pentru sa
tisfacerea nevoi lor de combustibil, fără a conta prea mult In procesul de prelu1!tare, a preconizat,
ca motivare In armonizarea producţiei lemnului cu interesul binelui obştesc, restrlrtgerea drep
tului de proprietate1&8. In plus, s-a demonstrat că structura diferită a proprietăţii forestiere

determina o administraţie di ferenţ ială, deşi regimul legislativ fusese unificat, fapt cu conse
c in t e n egative asupra lntreţ i nerii, Pxploatării ş i valorlficării aurului verde. Totodatll, d i n i n 
terese superioare d e securita te, s-a enunţat ş i concPptul ca s ă se treacă I n Constituţie "pr in c i 
piul integritătii dom eniului silvic, nepermi(îndu-se sub nici un cuvfnt ca el să fie m icşnrat u 1 &7 ,
ca şi necesitatea strin gentA a sporirii controlului autorităţii centrale asupra gestiunii pădurilor
particulare, act posibil nu numai prin supunerea lor unui regim silvic unitar, dar şi prin retu
zarea dreptului la avantajele legii de Incurajare a industriei naţioll iile In cazul In rare nu se
făcea

dovada

lmpăduririi suprafeţelor exploatatet58,

Sporirea funcţiei economice a statului se v l!deşte puternic şi In cerinţa, formulatA In

chip raţionalist, CJJ să IntreprindA comerţul cu lemne, să construiască fabrici, să valorifice
produsele pădurii şi să beneficieze de diferenţa rezultată dintre preţul materialului lemnos "In
picioareu şi cel realizat prin industrializare1 :18. TotodatA, se sugera ca statul să pretindă, indi

ferent de natura proprietăţ i i , obţinerea necondiţionată a raportului susţinut, cu observarea
strict!\ a principiilor de conservare, cultivare şi exploatare raţlonală180 şi preintimpinarea si

tuaţiilor grave, a căror indepArtare era "peste măsură de anevoioasă şi legată de mari cheltu
ieli" 181. în fapt, necesitatea politicii de stat, exprimată din 1921 18 2, s-a impus odată cu spo

rirea, prin achizitii, a suprafeţelor păduroase, fie prin oferte directe făcute de particulari, fie
prin exercitarea de către autoritatea centrală a dreptului de preemţiune, apreciindu-sc că nu
m a i astfel se putea ajunge la etatizarea şi naţionalizarea proprietl!ţll forestiere şi la sporirea
producţiei prin exploatarea lor raţională1 83• Cu toate acestea, comparaţia cifrelor arată că In
perioada antebelică s-au cumpărat 48 255 ha, pe cind In răstimpul interbelic doar 12 34 3, 5 1 ha18•.
Se făcuse cu temei observaţia că raţionalizare& nu era de conceput fără o remunerare

ln raport de munca depusă şi de profitul ce-l realiza statul18&, fără o bună organizare a vieţii
mun citorilor forestieri188, Intrucit de capacitatea şi buna lor dispoziţie depindea rezultatul şi
rentabilitatea. Contempora n i de elită demonstraseră ştiinţificeşte că adăpostirea igienică a
lucrătorilor de pădure era posibilă ln toate cazurile. Alegerea tipurilor de adăposturi atirna

de

priceperea conducătorului exploatării, specialiştii venindu-i In ajutor prin Intocmirea unor

Ivănescu, op. cit,, p. 184.
t
G. I. Ionescu , Problem a pădurilor com unale, In "Revista pădurilor�, XXXV I, 1924,
p. 396 - 404 ; G . P . Georgescu, Problem a exp lo atăr i i întregului m asiv forestier al Român i d ,
11 1 D .

nr.

5

ns

168 V. � ăbău, Politi ca de amenajare a pădurilor, ... p. 24.
167 P. Antonescu, Păduri le şi Oonstituţiunea . . . , p. 77.
1 58 M . P. Florescu, In ter11enţi a statului . . . , p. 527.
15• H . Manole, Com ertu l de lemne, In "Revista pădurilor", XXXVI, 1924, nr. 2, p. 98.
110 V. Precup, op. cit. , p . 4 1 3 - 4 14 .
111 1 . C . Demetrescu, Temeiur i de econom i e forestieră. . . , p. 2GO.
11 2 \'. 1. Brătianu, op. cit., p. 1 33 - 1 4 4 .
1 13 I. G alerlu , Cumpărările de păduri de către stat fn perioada 1 91 0 - 1 9 4 0, In "Revista

In ldem,

XXXV I, 1924,

nr.

6,

p.

477.

păduril or", 1. 11, 1940 , nr. 1 0, p . 672.
161 ibidem , p. 675.
te& 1 . Nistor Văleanu, lmbunătăţirea

soartei peraonalului si/pic al statului, In ·"R evista

păduriloru, XXX IV, 1922, nr. 8, p. 407-409 ; XXXV, 1 923, nr.
111 1. C D emetrescu , Temeiuri de economie · forestieră; .. ,
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schiţe1 8 7. Cu toate că se ceruseră condiţii similare şi pentru muncitorii din industria lemnului,
constatl!rile dovedeau contrarlu J1 89,
Raţlonalizarea pretindea şi o conştiinţă profesională şi civică impecabilă. Tn consecinţă,
s-a pus In luminA, mal Intii, permanenta necesitate a Integrării Inginerului silvic in viaţa socială,
spre a nu se izola in turnul de ivoriu al erudiţiei. Rolul lui nu trebuia să se limiteze la creştrrea
şi ingrijirea pădurii şi la organizarea raţionalA a exploatării, ci trebuia să cuprindă "toată seria
lemnului" 169, eera ce in parte avea să se realizeze prin infiintarea tn 1 930 a C.A.P. Faptul pre
supunea spargerea carapace! izolării şi a exercitării numai a profesiunii pe măsura lărgirii
funcţiilor pădurii, ale căror foloase au dus In chip fatal la recunoaşterea unui "panaceu univer
sal" 170, părăsirea lizierii aurului verde şi avlntarea specialistului in mijlocul populaţiei, cu cu
vintul, cu scrisul şi cu fapta vie "spre a o lumina asupra rolului pădurii in ansamblul armonios
al naturii şi in economia ţării" 171 . Era vorba de a da cu largheţe şi a nu ţine sub oboroc cunoş
tinţele necesare populaţiei pentru cultura şi civilizaţia ei in sectorul economiei forestiere, con
duitA socotită drept "calea cea mai bună pentru terapeutica tuturor pagubelor de care suferă
pAdurea" 171, Revelator rAmine pentru noua orientare ca, indiferent de natura proprietă ţii şi
de forma Intreprinderii, sA ctştige preponderenţă, chiar exclusivitate, specialiştii titraţi faţă
de elementele eterogene, fără chenare sacră pentru pădure113•
tn al doilea rind, se accentua pe ideea de acţiune culturalA, care să aibă drept ţel final
naşterea şi dezvoltarea conştiinţei silvice naţionale, ca necesitate i mperioasă, ştiut fiind că
"nu din spirit de castA ori scctarism profesional si/vicultorii duc o luptă vie, de fiecare zi, pen tru
luminarea, atit a sferelor de jos ale naţiei, unde ignoranţa e adesea firească şi mai puţin vătă
mătoare, dar mai ales a sferelor de sus, conducAtoare, unde ignorarea este conştientă şi voitA,
săvirşind adevArate "crime naţionale" 17�. "Are sau nu are păduri - scria Tr. Hcroiu - orice
cetdtean trebuie să ştie ceva despre rolul lor şi să se manifeste far�orabil fată de acest bun natur al,
fără să păgubească cu ceva, este numai de folos, atît gospodăriei individuale,cît şi avutiei n ationalc" 175 ·
Un minimum de cunoştinţe despre păduri - afirma identic M. Drăcea - "trebuie neapărat
să facă parte integrantA din cultura generalA a fiecărui fiu al acestui neam" 1 7&. Pădurea cerea
un inalt nivel de cultură, la care interesul personal şi imediat să se lase depăşit de cel general
şi indepărtat177 ; de aici şi războiul impotriva i gnoranţei, care impiedica inţelegerea concep
ţiilor superioare, şi a egoismului economic. Pentru aceasta, se şi lansare u n apel ca membrii
corpului silvic sA formeze un zid de rezistenţă şi să suspunA orprobiului public pe toţi acei po
liticienl care cereau ca slujbaşii statului sA lucreze "in contra conştiinţei lor, sau tn contra con
servării pădurilor şi exploatării lor raţionale" 178. Mai mult, se ceruse să se instituie "cultul pentru
arbore", pentru că prin viaţa şi produsele sale este "emblema legăturii între neinsufletit şi tnsu
fletit, fntre frumos �i folositor" 1". Educaţia silvico-tehnicA a poporului180, formarea unei no i
mentalităţi care să justifice posibilitatea lncadrării României in spiritul timpului de "renaştere
forestierA" 1 81, cunoaşterea adevărurilor elementare de silvicultură şi de existenţă a unui mini•

117

D. A. Shurlan, Colibe şi adăposturi pentru lucrătorii la pădure, Bucureşti, 1941 , p.

188 V . :\lişicu, I.ucrătorii din fabrici, Galaţi, 1 922, p. 9 - 10.

24 - 25.

1 61 M. Manoilcscu, Sivilcultura şi tehnica . . . , p. 225.
1 70 ,5 . Cristea, Chemarea socială a inginerului silvic, Bucureşti, 1935, p. 3.
17 1 Tr. Ionescu-1-leroiu, Clremarea socială a inginerului silvic de azi, Bucurrştl, 1 935, p .
1 1 ; vezi şi I. P. Demetrescu, Propaganda forestieră, i n "Revista pAdurilor", XL I I , 1930, n r. 8,
p . 885 � 891 ; Asistenta si/r.>ică a satului. Bucureşti, t 939, p. 93 - 141.
171 Tr. Ionescu-Heroiu, Nevoia şi posibiliatea de popularizare a cunoştinţelor despre eco nomia forestieră, In "Hevista pădurilor" XLV II, 1935, nr. 6, p. 463 .
1 73 V. Săbl'i.u, Organizarea productiei forestiere. . . , p. 66- 67.
174 C. Cristea, Rolul pădurilor în econom ia şi apărarea naJională, Bucureşti, 1934, p. 7 .
17� Tr. Herolu, Cunoştinte de economie forestieră în şcoala românească, Bucureşti, 1936, p. 6,
178 M. Drăcea, GriJ a de pădurile tării.. . , p. 11.
177 Tr. Heroiu · "Societatea "Progresul silvic" şi munca la sate, tn "Sociologie românească"
I, 1 93 6, nr. 6, p. 34.
H& C. Marlnescu, Observatiuni asupra practicii si/viculturii şi gospodăriei silvice în tara
noastră, in "Revista pAdurilor", XXXV, 1923, nr. 2, p. 82.
1 71 1. Simloncscu. Pădurile noastre, Bucureşti, 1925, p. 9.
180 M Drăcea, Consideratiulli �upra domeniului forestier. . . , . P· 38.
191 C. Cristea, Renaşterea foreslierd în cadrul timpului nostru, in "Buletinul . Societll. ţ ll
politehnice", l., 1 936, nr. 2, p. 194 . .
'

.
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:!Urui verde182 n -ar mal fi tre buit marcate c a nccesltătl priori
tare dacă tnvlitll mlnlul ar fi fost condus de spirit practic. Aşadar, conştiinţa silviră, pătrunsă
de marile rosturi pe care p !l d urea le are de Indeplinit, trebuia să se collstitulc pe baze trainice,
cu un program de acţiune de duratl! .
m u m de sensibilit ate fatA de

Numai suma tuturor solutiilor la problemel e tratate In rezumat mai sus era considerati.
capabilă să ajungă la postulatul m aximum de productie cu min imum de C"be/luială, care reprezenta
idealul tuturor ramurilor.

S-au aplicat metodele moderne de organizare a producţiei şi a muncii '1 Situaţia silvi·
culturii şi a industriei forestiere, de care, In parte, ne-am ocupat cu alt prilej188, dezvlilule eli
aspectele avansate ale rationalizării, ca atribut esenţial al gindirii economice, n-au fost luate
decit partial

1n consideraţie, că zigzagurile In politică au impus un proces destul de lent şi de

delor moderne de producţie, '\'alorificare şi desfacere s-a putut consemna In 1 937 el "te doare,
pur şi simplu, inima cind vezi cit de nemiloasă şi neraţională a fost făcută exploatarea pădurilor"1".
Argumentele din epocă nu se opresc aici. Gi>. Ionescu- Şişeşli, In expunerea făcută In martie
1938 Consiliului Su perior al Agriculturii, declara fără ocol că exr-loatarea patriomoniulul silvic

oscllant. De aceea, nu miră pe nimeni că dupii o tndelungată pledoarie peiltru ap)lcarea meto

"s-a făcut Intr-un mod nu prea rational şi din cauza aceasta intrăm Intr-o perioadA tn care tre
buie să aplicăm o politică mai strictă de conservaţiune" 18&. Pentru alU contemporani, doar la
capătul unui drum lung şi anevoios se putea spune că s-a reali7at o cultură ra\lonală de păduri,

el s-au scris autentice pagini de silvicultură şi că România şi-a pVtrat demnitatea tntre ţările
exportatoare de Jemn1811 , ori c!i numai atunci cind practicile antieconomice se vor ana doar tn
amin tire şi cind refacerea, cultura şi valorificarea raţionalA vor fi biruitoare se va putea vorbi
de victoria profesiunii silvice187, că numai cu un ţel bine definit, cu mijloace materiale sufici
ente, cu o organi zare a mănunţită şi cu metode raţionale de lucru succesul acţiunii era aslguratl88•

La sf1rşit de perioadă, V. Madgearu avea să facă aprecierea că v alorificarea lemnului prin In·
dustrializare "nu cuprinde lncă toate posibilităţile tehnice date şi nici nu este raţlonallzată
prin utilizarea cea mai potrivită a fiecilrei specii de lemn" 1111 . O analiză atentă făcurii de Enci

clopedi a Romlin ie i reliefa, Intre altele, cii numai amenajamenffie definitive se ocupau In mod
suficient de viitorul arboretelor, de problemele raportului susţinut, In genere de cultura şi buna
stare a pădurilor, că toate celelalte studii erau planuri tntocmite tn pripă, primitive, avind ca
scop principal tăierea şi lichidarea cit mai grabnică a pădurilor. Degradarea unor terenuri s-a
datorat In exclusivitate exploatArii lor pe asemenea su rogate de planuri, necunoscute şi nead·
mise de ştiinţa economiei forestlereieo.
Ctteva acţiuni meritorii au existat. M. Drlicea avea s!l consemneze

cii punctul de plecare
cii , din n imic,

a silvkulturii raţionale se afla imediat după prlmu 1 rAzboi mondial, odată eu măsurile de oprire

sau slinj enire a defrişărilor, de cultură şi regenerare a pAdurilor ce au riimas111,

s-a creat un Inceput de tradiţie forestieră, o ştiinţă şi o practică silvicl!, fapt reflectat, Intre
altele, In acţiunea de tmp!ld urire In zona nisipurilor, unde "am realizat minuni de importanţă
mondial!!, pe care le cunosc străinii mai bine ca noi " 112 . De asemenea, pentru munca In birou

s-au făcut propuneri pri\'ind raţionalizarea scrlptelor Ministerului Agriculturii şi Domeniilor
'i s-au Intreprins studii de tipizare a mobilie ruluilta.

1!2 Tr. H erolu, Cunoştinte de economie forestieră
• . .,
p. 4 - 5.
ua 1 . Saizu, C. Botez, Plldurile şi indust ria forestierll a României Intre an i i 1922 - 1 928,
_In ,,Analele ştiinţifice ale l iniverstiăţli «Al. 1. Cuza» Iaşi", Istorie, XIV, 1968, p. 127- 139.
1M G . Şuşnea, Planul industrial ş i rationalizarea, I n ,.Analele economice şl statistice",
XX, 1 937, nr. 3 - 5, p. 356 - 357.
116 Gh. Ionescu· Şlşeştl, Programul Min isterului Agriculturi i şi Domeniilor, Bucureşti,

1938 , p. 1 8.
n• P.

Sporirea productiei forestiere,
p. 32.
50 de ani de silvicultură româneascd, Bucureşti, 1 937, p. 21.
1 88 Tr. Ionescu-H erolu, Propaganda forestieră. O actiune wlluralil, EucuTfştl, 1935,
1" V. N, Madgearu, op. cit., p. 100.
187

Ito

Ioan,

..•

Idem,

Enciclopedia

Romdniei, voi.

I I I , p.

1e1 M.

Drăcea şl Gh. Ionescu· Şlşeştl,

1i2 M.

Drllcea,

111

456.

op.

cit.,

Grija de pifdurile IIJrli . . , p. 7.
lJare de seamă asupra cercetdrilor
p. t 9.

p.

4.

.
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www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

p. 1t1.

17

TEORETIZARI PRlVJNiD VALOR!FIIJCAREA

PAII'RJINII'U'LU'I
IMO
SU.VlC

549

D eşi palidc In faptA, schimbArile radicale produse prin actul de la 1 decembrie 1918 ridi
casl'ră pe primul plan al preocupArilor probleme tehnico-organizatorice de exploatrr�. prelu
crare şi transport, care şi-au gAsit condiţii optime de Implinire In era istorică a zilelor noastre.

Pentru gindirea economicA, preceptele de modernizare formulate in intervalul interbelic rAmin
ca bunuri clştigate pentru tezaurul culturii naţionale, care tocmai din acest motiv, stau
!:1 tt•melia silviculturii contemporane. Studiul nostru - un eseu de cutezanţă - adună In aceeaşi
matcă, precum fluv iul stringe afluenţii, cvasltotalitatea ideilor autentice, exc/usi11 ştiinti(ice
destinate sA rodeascll In brazda solului sllvestru naţional. Din acest motiv, tra' aliul se confundll.
şi cu un capitol su i-genPris de istorie a ştiinţ ei. A naliza realistă a obligat la remorcarea judecă
ţilor avansate, unele aflate sub influenta g1ndiril socialiste despre planificare şi organizare. ln
demersul de faţA am pus la bază convingerea celui mai autorizat cugetător al zilelor noastre,
exprimată cu prilejul conft'ririi titlului de doctor, că pericolul principal nu consta in faptul că
In cursul investigaţiei se poate ajunge la o concluzie eronată, ci "In a nu desfăşura activitate de
cercetare datorită fricii de a nu greşi w 111 .

DES TH E OR ET I SATIONS DE LA P f R IODE D 'ENTRE-LES-DES
GU ERRES CONCERNAN T LA VALORIF ICAT ION S R A I SONNELL E DU PATR IMO INE
SYLV ICOLE NATIONAL
Resu me
La pr(sente Hude reunit, r:rrlusillem ent scientifiqurF. dr�tin t'es a prvduirt' dl'S fruits dans
,. sillon s ylvcstre national. De re ttl' raison, de tr&\' D i l St' 1 o nfond avec un chapitre sui-qeneri�
d 'histoi re de la science. L'analyse realiste a oblige! a n marqurr lt's jugements de valeur. quel
qucs u nes etant sous l'influence de la pensee soclali�>tl' H1r la plr.nificntion et l'organisation.
Le point central des pr�orupatlons d'entre les d1·ux f.IUI r re s incorpora it un grand nombre
d••s leviers nect'ssaires pour l 'introduction des methodcs mc dunes de prvductitn, de l'in t.:la
lion et de liquidation.
Privle d'une base matc!rlelle correspondente , la pensee sylvicole rou maine hien que tres
fecondc et variee, par dea thtsea orlginales et par ]a receptiv ite au nouvt'au da ns le plan i nter
national n 'a pas pu contrlbuer l la modern i sation de la sylviculture et de !'indu s t rie du bois
dans la mesure o'tl on l'a espere
Pâlrs rn falts, cea problemes ont trouvc! des conditions optimales d'acromplissl'ment
dans notre epoque. Pour la p e nsee economique, les preceptes de modemisation formult's dans
!'intervalle d'entre-les-deux-guerres restent des bons gagnes pour le tresor de la n11ture natio
nale qui, j uste grâce a cette raison, sont a la basc de la sylviculture contemporainr.
.

voi.

J M N. Ceauşescu, Rom.îllia p e drum ul construirii societatii socialiste multilateral dt%1)()/tatt,
15, Bucureşti, Editura politică, t 978, p. 428.
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CONGRESUL

M ONDIAL AL SCRIITORILOR
(PA RIS 2 1 - 2 5 llJNIE 1 935)

ANTIFASCI ŞTI

K . M IR IAM, L. EŞANU

Congresele internaţionale antifasciste din deceniul al patrulea al secolului n ostru rt pre
zintă momente lnsemnate din istoria eonterr.porană univenală. Ele au imprimat In ronştiinţa
popoarelor lumii ideea necesităţii unirii tuturor fort elor dcrnorrati<·r in lupta dmă !mpo lriva
fascismului şi a rAzboiului.
Un larg răsunet 1-a avut In RomAnia vestea prrgătirii Con gresului mondial al srriitorilor
pentru apărarea culturii şi a civilizaţiei, congres ce u r m a �ă se desfăşoare la Paris.
La sflrşitul anului 1 934 a fost trimis tn ţară pentru u z u l mişcării antifasciste din RomA
nia statului Asociaţiei scriitorilor şi artiştilor revoluţionari ce-şi avea sediul la Paris In Vl'derea
constituirii şi la noi a unei asemenea organizaţU1• Prin prisma srntimentclor antifasriste şi anti
războinice care animau opinia publică romAnească, efect!'le a cestei acţiuni au fost imediat sesi
zate cu Ingrijorare de organele de stat care urmăreau cu atenţie orice manifestare pc această
liniez.
In presa democratică de la noi a apărut In această pl'rioadă apelul vibrant al unor cunos
cute personalităţi culturale franceze dintre care menţionăm p e : Romain Rolland, A . Malraux,
A. Gide, L. Aragon şi alţii, adresat scri itorilor din in trega lume prin care acrştia erau l'hemaţi
să-şi exprim e a deziunea la organizarea congresului internaţional al scriitorilor antifascişti8•
"Cind In ţările fasciste se aruncă pradă focului rezervoarl'le de cultură adunate de sute
de ani de oameni care au suferit şi murit pt'ntru umanitate ... cind Mika do-ul, H itler fau l\lus
solini deţin In miinile lor dt'stinul unor popoare . . . se poate spune deschis : "Cultura umană
este In pericol" ' . Scriitorii francezi au Inteles act'st lucru şi Comitetul de vigilenţă al intelec
tualilor antifascişti au adresat apelul menţionat mai sus tuturor ct'lor ce rt'prezintă mişcarea
artistică şi culturală din lume, pentru a fi prezenţi la un Congres care se anunţa ca un mare
eveniment cultural şl politic&.
Ministerul de Interne avizlnd organele lD subordine asupra datei Congresului, a parti·
cipanţilor şi a scopurilor sale, le atnlgea acestora atenţia asupra faptului cA "se vor lua hotărtri
pentru organizarea asoclatillor de scriitori antifasclşti In acele ţări unde nu există asemenea
asociaţii'.

Cunoscuta intoleranţă a fascismului pentru cultură şi libera gindire era prste tot con
cretizată prin distrugerea operelor progresiste şi repri marea necruţătoare a t u t u ror manifes-

z Ibidem.

1 Arhiva C . C . al P . C . R . , colcc\la 50, ds . 1 216, f. 1 1 .

• 8 Cuvintul liber" din 18 m11i 1 935 ; d. l. Bllbicl, " Solidaritatea militantă
E d . Politică, Bucureşti, 1 972, p. 243.
� "Apărarea culturii", editată de "I.iga contra prejudecăţilor", 1935, p. 2 .
·

� Ibidem.

• Arhiva C.C. al P.C . R . , colecţia 50, dosar 1 216, f . 24.
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taţiilor cu caracter umani tar . Prigoana s-a materializat In "stare de asediu, cenzură, interzicere
de congrese, de conferinţe, suspectare a oricărei gîndiri libere, arestări, toate mijloacele de
reprimare intrind tn actiune. In fa\a acestui război de distrugere a ideii şi a simţirii, tot ce este
conştiinţă In lumea asta, tol ce poate suporta o luptă a luat iniţiativa de a ::păra, plnă la ulti
mele resursl', cultura omenească" ' .
1 n tre fascism şi cultură - scria presa antifascistă din România - există o incompati
bilitate absolută. Un regim care i-a alung:.t pe Einstein, pe fratii Mann, pe Zweig şi Feuchtwanger,
pe Freud şi Renn, care a ars opera lui Heine şi 1-a transformat In prizonier pe Plank se con
damn11 singur la oprobiu. "Fascismul nimiceşte orice idee de libertate, de drept clştigat, de
ştiintă şi cultur11 ", scria Ilie Murgulescu tn acest timp.
Datoria omului de cultură In faţa primejdiei fasciste era una din temele c«>le mai frec
vente In publicistica antifascistă, care aprecia ca o sarcină de onoare apărar�!l culturii autentice
Impotriva m a n ifestArilor d«>zumanizante ale fascismului8•
•

]n lumina acestor considerente, apelul şi convocarea Congresului au fost primite cu en
tuziasm de oamenii de c u lt u ră din România pe deplin convinşi că ,.apărarea intereselor culturii
e sinon imA cu . . lupta contra barbariei fasciste• •.
La 21 iun � 1 &35 s-a inaugurat in Palatul Mutualităţii din Paris1D lucrările Congresului
apl!rării culturii ş i civilizaţiein. Printre participanţi s-au aflat numeroase
num e de prestigiu ale li teraturii şi culturii Europei şi mondiale dintre care 'citAm : A. G ide,
A. Malraux , H. Barbusse, R. Rolland, J. R. Bloch, H. ::VIann, L .�uchtwanger12, A. Tolstoi .
Y . Ehremburg, M. Şolohov , A. Foster, A. Huxlcy, J . Strachcy, Karel Capek, John dos Passos
.

m ondial consacrat

Sinclair Lewis, M. Gold, M. Karin, W. Frank , A. Nexti, Th. Dreiscr, A. Ponce, P. Rios,
J. Martinello şi alţiila.

J. Hast

Ziarul ..Facla" din 20 iulie 1 935 tş i informa cititorii şi opinia publică de la noi că la dez·
baterile ..acestui semnificativ Congres participA reprezentanţi glorioşi ai tuturor literaturil�r
. globului14 . ]n programul dezbaterilor figurau opt capitole mari ce trebuiau discutate de parti
cipanţ i : "Tradiţie culturală", "Umanism", "Naţiune şi cultură", ..Demnitatea gindirii", .. Rolul
scriitorului in societate", "Creaţia literarA ", ..ApArarea culturii.- şi un număr de puncte subsi
diare , toate formind "subiectul tot atitor frămintări sociale" 15 •

Lucrările Congresului, la care au luat parte 230 de scriitori şi oameni de cultură care
reprezentau 39 de ţări din Intreaga lume au fost găzduite de imensa salll Mutualite. Cele opt
şedinţe ale veritabilului areopag intema\ional al culturii au fost urmările de mii de oameni din
tntreaga Fran\ă ca şi din alte ţl!ri ale Europei care au tnteles gravitatea momentului şi i �portanta
_
deciziilor ce urmau să fie l uate In apărarea culturii şi a civilizaţiei. Amplele cuvtntlln_ ŞI comum
cări fl!cute de delegaţii veniU din toate colţurile lumii erau audiate cu emotie şi veneraţi e de

' G. i\lacovescu, "După Congresul de la Paris", In voi. Oameni .� i /apte, E. S.P.I..A ..
Bucureşti, 1957, p. 24.
& Mihail Sadoveanu situlndu-se printre scriitorii care păşeau hotărlt in apArarea culturii
lnaintatc legate de popor, de i nteresele dezvoltării sale, In corespondenţa sa, In articolele de
tiraj, ale vremii, a stigmatizat fascismul şi implicaţiile sale nocive. ArAtind el! umanitatea este
Intr-un război permanent cu Intoarcerea la sl!lblltlcle, M. Sadoveanu scria : "Hltlerlsmul este 0
rătăcire a timpurilor de după război, este o enormă slllbătlcie şi revenire la epoca de piatră . . ".
li . Enescu, spirit larg umanist, Intr-o lapidară şi consistentă mărturie publlclstlcă arăta : "Nu
recunosc In Germania de azi nimic din mAretia celor ce au sfintlt geniul german In secolul trecut".
"Cultura va trăi - scria Enescu. Prea e mare patrimoniul ce I-au acumulat atitea secole de trudă
şi de credln\.ă pentru a face dintr-o dată tabula rasa din tot ce am strins şi asimilat . Jmpasurl
a mal avut omenirea. Si le-a rllzbit pe toate cu o vitalitate eroicA. Nu-l va llpsJ curajul nici de
data aceasta". (Apud T. Georgescu Intelectuali anli/asci.�li in publici.�lica romdnească, Ed. ştiin
ţifică Buc. 1 9 67, p. 34).
• " Cuvintul liber" din 18 mai 1 935.
10
Copitala Frantei gă1.duise şi alte reuniuni antlfasclste Internaţionale .
11 Arhiva C.C . al P.C. R., colecţia 50, ds. 1 216, f. 25 ; "Manifest" din 28 i ulie 1 935 ; G .
Macovescu, op. cii., p . 23.
11 l.'ltlmll doi scriitori menţionaţi trl!lau ca exilaţi ln Olauda, fUnd nevoiţi s4 părăsească
Germania hitleristă, unde persecuţiile rasiale erau In continui creştere.
11 A rhiva C . C . al P.C.R., colecţia 50, ds . 1 216, f. 26 ; "Facla" din 20 tunle, 1 2 l ul l e 1935.
14 Ibidem ; "Facla" din 20 iunie 1 935.
15 G. Macovescu, op. cii., p . 24 .
.
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cei care "In timp ce ascultau, păreau a căuta cu privirile lor o lume nouă" 18• Oratorii erau aproape
fără excepţie scriitori de renume mondial. Trăsătura comună a spuselor lor a reprezentat-o
vehementul protest contra barbarie! fasciste care, prin teroarea ce o exercita asupra gindirii
şi conştiinţei, constituia o primejdie iminentA pentru cultură şi civilizaţie. Numitorul comun
care a unit pe toţi cel prezenţ i la Congres a fost in primul rind puternicele lor convingeri anti·
fasciste şi, totodată, credinta fermă nestrămutată in necesitatea gindirii libere şi a creaţiei
libere pentru Inaintarea culturii umanel7.
Din RomAnia, la Congres a participat ziaristul Paul Teodorescu, care se afirmase in miş·
carea antifascistă ca preşedinte al Uniunii Generale a Studenţilor RomAni din Străinătate,
cu sediul la Paris18• Referindu-se la activitatea desfăşurată In timpul Congresului, Paul Teodo
rescu nota : "Personal am lucrat in comisia ,.Presa literară" şi am contribuit la definitivarea
textului privitor la revistele de literatură, text inclus in documentul final care a fost adoptat
la Congres, la suplimentele literare ale cotidienelor şi la reportaj ele cu caracter literar" 18 •

Puternica mişcare antifascistă din RomAnia era binecunoscută şi se bucura de un frumol
prestigiu pe plan mondlal 2o.
Procesele antifasciste ce se desfl!şurau In ţara noastră au avut un putemic ecou intern
şi internaţional. Reuniunea mondială de la Paris a dezbătut tn şedinţele sale şi problema mişcării

antifasciste din România. Cu privire Ia procesul lui Petre Constantinescu- Iaşi şi a celorlalţi anti·
fascişti ce se ju deca Ia Chişinău in această perioadă, Congresul a votat o motiune prin care se
arăta deplin solldar cu Iuptălorii pentru progres şi democraţie din România. Documentul la
care ne referim, cerea reintegrarea lui Petre Constantinescu- Iaşi Ia catedră şi Incetarea Ilegali·
tăţilor şi abuzurilor ce se comiteau Impotriva tuturor acuzatilor implicaţi21• La grandioasa
Intrunire populară, cu peste 6 000 de participanţi, care a avut Joc la Montreuil, Petre Constan·
tinescu-laşi a fost ales in prezidiu) de onoare alături de profesorii Rivert şi Walon 22• Preţuirea
deosebită de care se bucura mişcarea antifascistă din România, recunoaşterea deschisă a apor·
tului acesteia la lupta pe plan internaţional ce se desfăşura impotriva fascismului şi a războiului,
au fost lncă o dată confirmate Ia 25 iunie cind in impunătoarea sală de la Mutualite cei care au
luat cuvintul şi apoi i n moţiunea ce a fost adoptată au cerut cu hotărlre stingerea proceselor in
tentate la Chişinău şi Cluj antifasciştilor romAni23.
Dezbaterile Congresului au reţinut a tenţia miilor de participanţi care au ascultat cu ex
tremă concentrare ,,risipa de Inteligenţi!, pătrundere şi talent pe care aproape toţi vorbitorii
au cbeltuil·o cu devoţiune şi convingere" 24 In susţinerea ideilor de apărare a culturii cu care
au fost investiţi de popoarele pe care le reprezentau .

Chiar din prima zi a Congresului, vineri 21 iunie, Palatul Mutualităţii era plin cu multe
ore Inainte de Inceperea lucrărilor. tn prezidiu! de onoare se aflau A. Gide, A. Malraux, H. Mann,
F.E. Kiscb, J. Benda şi alţii .
In cuvintul său, A. Gide a salutat scriitorii şi ziariştii sosiţi la Paris din Intre aga lu me
şi a definit raţiunile care au determinat organizarea impozantei reuniuni internaţionale d in

16 " V remea" din 28 Iulie 1 935 .
17 .,Apărarea culturii", p. 1 .
18 .,Pentru apărarea păcii" din septembrie 196 9, articolul lui Paul Te�dorescu, " Scriitori
In apărarea culturii" ; 1. Bablcl, op. cit., p. 244. Din România a fost Invitat la Congres Petre
Constan tinescu - l aşi, cunoscut ca o figură proeminentă a antifascismului din ţara noastră.
Di n cauza procesului ce l-a fost Intentat, el n·a putut participa la Congres. (Arhiva C.C. al P.C.R.,
colecţia 50, ds. 1 216, f . 26).
18 Paul Teodorescu, art. cit. ; 1. Bablcl, op. rit., p . 244.
20 O trl!sătură a antifascismului intelectualităţii român eşti a constituit-o faptul că ma·
nifestărlle sale nu erau Izolate de mişcarea antifascistă a celor mai consecvente forţe ale demo·
craţiel - clasa muncitoare şJ organizaţiile sal e . Starea de efervescenţă a Intelectualităţii pro·
gresiste din RomAnia a luat contururi precise lncă In anii 1 933 - 1 934 . Intelectualii români po·
trl vnicl hitlerismului lşl căutau drumul de manifestare Impreun A cu celelalte forţe patriotice
antifasciste. Subliniind că maj oritateajlntelectualllor din Român ia sin t ostili bltlerlsmulul, P .C.R.
preciza : .. Fascismul reprezintă pentru el tot aşa un pericol ca pentru clasa muncitoare, amenin·
ţi n du-le libertatea de profesie şi de cugetare . . . Manifestările lor democratice trebuie pri n organ!·
z area comună şi o platformă democratică antifascistă, ridicate la nivelul unei mişcări n aţionale".
21
Facla din 12 Iulie 1935.
22•

aa

u

Ibidem.

Ibidem.
.,Vremea• din 28 Iulie 1 935 .
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capitala Franţei. El a subliniat faptul ci'i literatura In particular şi cultura In general, de.!)i mai
vii ca oricind, erau puternic ameninţate de regimurile fasciste care reprezentau o primejdie
de moarte pentru libertatea şi progresul culturii, ca şi pentru independenţa popoarelor din
Intreaga lume. ,.Cultura ee o apărilm este patrimoniul culturilor particulare a fiecărui popor,
aparţine tuturor şi-n ea trebuie să vedem binele nostru comun şi viitor. Situaţia culturii In anu
mite ţilri (cele fasciste - n . n.) indică natura pericolului ce ne ameninţA. El este acelaşi pentru
noi to\i şi mare)(, interes al acestei intruniri, eslc faptul că o să ne permită de a releva aspectele
primejdiei şi modurile de a o combate" 25•
"
Vorbi torii care au urmat la cuvint2'1 au arătat modul C1im erau persecutaţi, tntemn iţaţi
şi permanent ameninţaţi cu moartea, intr-un cuvint, Impiedicati să-şi desfăşoare activitatea
In ţările fasciste, o seamA din cei mai iluştri Sl'riitori şi ginditori ai lumii contemporane . Majo
ritatea con gresiştilor au eondamnat barbariile ce se l'omiteau In GermaniQ hit leristă Impotriva
marilor scriitori şi artişti ai căror opere erau puse la index sau se ardeau In pieţell!'publice.

In intervenţiile lor, ilnştrii scriitori germani H . Mann şi L . Feuchtwanger, care au trebuit
să-şi părăsească patria din cauza politicii rasiale a regimului hitlerist, s-au ridicat Impotriva
persecuţiilor la care erau supuşi intelect ualii ţării lor, accentuind că "fascismul este duşmanul
culturii naţionale" 27,

Scriitorii '·eniţi direct din Germania au arătat congresului manuscrij;c ale unor scriitori
din patria lor care, In po [ida dfaptului că le era ameninţată viaţa, lşi continuau activitatea lite
rară. Intervenţiile lui Bloch, : . . , , , Kisch, ' ' · Gaiser şi ale altor Jttl'l. icipanţi au constituit de ase
meni proteste hotărlte contra fascismului şi a acţiunilor sale criminale.

J. Cassou, marele critic literar şi muzical s-a referit la rolul artistului In societate. In acest
sens el a subliniat că St'riitorul trebuie să fie pion ierul ideilor noi, ,.căci acela care acceptă rigi
ditatea regimului social, pe care fascismul o impune, se demite de la misiunea şi numele de ar
tist28. In numele intelectualilor en glezi, B. Forster a fi'icut un aspru rechizitoriu acţiunilor im
perialiste tntreprinse de 1\lussolini In Etiopia. ,.Dintre toate primejdiile care ne ameninţA, a
arătat · acesta, cea mai teribilă este ril.zboiul. Opunlndu-se Ja război, un scriitor curajos lşi ln
deplineşte funcţia lui sociaJă 2D .

Cunoscutul scriitor german E Y . Kisch, supranumit "freneticul reporter", a arătat printre
altele, ocuplndu-se de rolul presei literare că "adevăratul reportaj inspirat de la realitatea vie
poate să ajungă plnă la arta a devărată, absolvind ziaristul de la rolul de cronicar banal al eve
nimentelor" ao .
Scriitoarea daneză, Karin Michaelis, a subliniat In cuvintul ei că scriitorul trebuie să
con serve Intreaga libertate pentru a rosti numai adevărul, indiferent pe cine ar leza acest adevăr.

La Congres s-a fAcut p uternic auzit cuvintul scriitorilor sovietici Y. Ehrcmburg, B. Pas
ternak şi A. Tolstoi, iar din partea lui Maxim Gorki, Impiedicat de boalA de a fi la Paris, s-a citit
un mesaj.
Scriitorul G. Wels a făcut un patetic elogiu al libertăţii de conştiinţă şi a libertăţii umane
ln general.
Discurs ul de Inchidere al Congresului a fost rostit de A. Malraux care a arătat : ,,Apărăm
arta, gindirea, poemele, toate bătrincle visuri umane, de care avem nevoie ca să trăim şi care

2·\

Apărarea cul turii", p . 2.

28 • H. Barbusse, A . M alraux, M . Gold, L. Aragon, .J. Denda, \V. Frank, A . H uxley, L .
..

Durten şi mulţi alţii. Potrivit unei informaţii a organelor M i ni sterului de interne, (fără a o avea
confirmată şi din alte surse) printre cei care au luat cuvintul in cadrul dezbaterilor Congresului,
s-a aflat şi "poetul dadaist, originar din România Tristan Tara cu n oscut comunist. În cuvintarea
ţlnutli la Congres, el a arătat dl poezia lrcbuie pusă In slujba revoluţiei mondiale". (Arh. C . C
al P . C . R . , Colecţia 5 0 , d s . 1 216, f. 28). Dintr-o sursă mult ulterioară evenimentelor descrise
In acest articol arlăm totuşi că Tristan Tara "purtător al stlndardulul suprarealist... a fost membru
al "Asociaţiei scriitorilor şi artiştilor revoluţionari" fondată de Paul V aillant Couturler, scrllto'
şi luptător al rezistenţei franceze, lncă din anul 1932" . . . ( V ezi "România liberă" di n 27 noiembrie
1946)
2 7 "\ remea" di n 28 iulie 19:35.
28 "A
părarea culturii", p. 2.
29 Ibidem, p. 3 .
ao Ibidem.
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au nevoie de noi ca să retrăiască. E o datorie pentru fiecare din noi să facă să renască revolta
dospită prin durerea milenară a oamenilor" 31 •
Congresul după o fecundă deliberare a adoptat următoarrle hotAriri In vederea măsurilor
necesare pentru apărarea culturii :
1) Fondarea unei asociaţii internaţionale a scriitorilor cu secţiuni In toate ţările, care va
avea ca menire apărarea culturii şi va fi dirijatA de un birou internaţional permanent, InsArcinat
să sprijine şi să dezvolte relnţiunile care s-au stabilit la Congres.
2) Biroul va Infiinta In diferite tAri oficii de traducere a J iteraturilor străine şi va lua
toate măsurile pentru publicarea lor.
3) Biroul se va ocupa In special cu traducerile şi publicarea operelor de valoare a cărţilor
şi manuscriselor interzise In tArile cu regim fascist.
4) Biroul va face intervenţiuni către guvernele respective pentru a uşura deplasările
scriitorilor In diferite ţări pe bazele ospitalităţii reciproce.
5) Biroul va publica periodic listele operelor de valoare apArute In diferite ţări.
6) Biroul va studia diverse mijloace pentru Incurajarea operelor de valoare In care scop
va institui şi un premiu literar interna\ iona 1 .
7) Biroul compus din scriitori d e diverse tendinţe filozofice, literare ş i politice va lupta
in domeniul literar contra războiului şi a fascismului şi Intr-un sens mai larg contra tuturor
pericolelor ce ne ameninţă civilizaţia32•
In moţiunea de Congres se sublinia : "Scriitorii reprezentind 39 de ţări care au luat parte
la primul Congres pentru apărarea culturii, găsesc util să prelungească acţiunea acestui congres,
crelnd o asociaţie internaţională a criitorilor cu un birou permanent• 33• După ce au fost men
ţionate sarcinile ce reveneau biroului34 In moţiune se arAta : Congresul a discutat şi cazul pro
fesorului Petre Constantinescu- Iaşi care este şi un distins publicist. In unanimitate, Congresul
a votat o moţiune prin care se condamnA atitudinea de impiedicare a libertăţii scrisului şi gindirii,
cerind reintegrarea profesorului la catedra universitară şi Incetarea oricăror ilegalităţi contra
tuturor acuzaţiilor: Scriitorii de la New York la Madrid şi de la Londra In Nanking au dat
alarma culturii In primejdie. Prin solidaritatea lor ei au afirmat că gindirea nu poate fi intemni
ţată3" .
Referindu-se Ia moUunea votată de Congres, George Macovescu arăta că ace::!sta ,.a fost
auzită de rocel număr imens de intelectuali care au inţe)es menirea culturii In societate căci cul
tura nu se poate Inchide in dosare sau in sertare" 38 •
Congresul de la Paris a strins acolo tot ceea ce omenirea avea mai puternic In gindire şi
simţire. Insufleţită de un singur gind, acela de apărare a libertăţii de a crea, ameninţate să fie
lnăbuşite de barbaria fascismului, scriitoml şi-au afirmat crezul lor de viaţă, hotărlnd să lupte
din răsputeri pentru propăşirea culturii, pentru demnitatea umană, pentru crearea unei societăţi
armonioase, pentru un om nou. Congresiştii au afirmat că scriitorii trebuie să-şi Indrepte pri
virile spre omenirea oprimati! cultura lucrind pentru emanciparea spiritului şi nu pentru aser:
virea lui. "Cind primejdia fascistă ameninţă din ce In ce mai mult lumea, salvarea nu poate vem
decit din solidaritatea elitei intelectuale cu păturile muncitoreşti de pretutindeni" 87
a fost
una din concluziile congresului.
-

31 Ibidem, p. 7 - 8 . Despre A. Gide ,.primit la tribună I n tr-o furtună de aplauze", broşură
din care am mal citat, men!ionează că a pronunţat cel mal amplu discurs al Congresului . "A .
Gide de cind a aderat net la mar�ism n-a avut In că ocazia să facă o profesiune de credi nţă Intr-un
mod attt de public". FAcind rechizitoriu şovinlsmului, el a subliniat : "Sintem foarte mulţi alei
care n u putem admite că Iubirea pentru ţara unde ne-am născut să fie constituită din ură pentru
celelalte ţări. Clt mă priveşte pe mine pretind să fiu internaţionalist şi să rămln In acelaşi timp
profund francez" ( ..ApArarea culturii", p. 6 ), "Lumea" din 6 octombrie 1 9:-16 a apreciat discursu l
lui A. Gide, ca cel mal semnificativ, reprezentind "toată calda lui ade1.iune la o nouă concepţie
rl e viaţă pentru u n om nou şi o lume nouă".
32 Arhh·a C.C. al P.C.R., colecţia 50, ds. 1 2 1 6, f. 27 - 28.
38 Ibi dem, "Apărarea culturii", p . 8 .
3 t Membrii biroului aleşi de Congres erau : A . Girle, H . Barbusse, R . Rolland, H . Mann,
:\1. Gorkf, A. f'orster, B. Schaw, S . Lewis, s. Lagerlof, V . Lucian. Sediul asociaţiei internaţional e
a scriitorilor antifasclşti a fost stabilit Ia Paris urmind a se constitui secţiu ni In toate ţărilE' .
85 "Apărarea culturii", p. 8 .
88 G. Macovescu, op. cit., p. 25.
31 ,.Manifest" din 28 Iulie 1935.
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Problemele presei ca principal mijloc de informare a opiniei publice, de influentare a
acesteia, au fost de asemenea In atenţia reuniunii mondiale de la Paris. Potrivit hotărlrilor adop·
tate, Comitetul mondial al scriitorilor, ales In vara anului 1 935, s·a Intrunit la Inceputul lunii
noiembrie in aceeaşi sala Mutualit� sub preşedinţia lui A. Gidea8• Comitetul a decis ca tuturor
asociaţiiior de presă proletari şi democratică din toate ţările să le fie transmise Indemnurile
ca pe calea presei să dcsfAşoare o propagandA susţinută şi eficientă pentru apărarea păcii, grav
ameninţate de acţiunea statelor fasciste. Masele proletare din toate ţările trrbuiau antrenate
la Intruniri şi mitinguri de protest Impotriva războiului imperialist dezlănţuit de Italia fascistă
impotriva Abisiniei311• in 1 a ra noastrA a fost imediat răspinditA revista Asociaţiei scriitorilor
şi artiştilor re\· oluţionari editată la Paris de un comitet ce avea In componenţa sa pc A. Gide,
M. Corki, R. Rolland şi P. Vaillant Couturier4D.
Din cele arătate plnă acum se degajă in mod firesc lntrrbarea : Ce a Insemnat, re loc ocupă
Congresul din vara anului 1 931' pentru lupta de apărare a culturii um�ne, peptru anihilarea
nocivelor tendinţe ale fascismului ? Congresul a reprezentat o strălucită dovadă 'a solidarităţii
oamenilor de cultură in apărarea civilizaţiei, trecindu-se peste l"onvingerile politice atit de diverse
la numeroş i i parlicipanţi. Congresul s-a dovedit o remarcabilă pledoarie In favoarPa necesităţii
prezenţei intelectualilor in focul luptelor politice şi a ideii că In afara acestor relaţii nu puteau
fi plasate literatura, arta şi cultura in totalitatea ei.
Cultura a Cost an alizată in toate implicaţiile e i , congresul acceptind postulatul că ..scrii
torul să fie in at·ord cu vremea şi societatea". Acesta a fost un lait-motiv care a revenit mereu In
cuvln tările lui A. Gide, Y. Ehremburg, B. Pastemak, L. Aragot,.J. Cassou, Yaillant-Couturier
şi al ţii. Ei s-au referit la modificarea relaţi ilor culturale şi spirituale de către social şi politic şi
la faptul că In faţa vieţii primează actele de solidaritate umană. Deşi Congresul a avut şi o tentă
antiburgheză destul de clar manifestată, ca şi una strict culturală, totuşi cea predominantă,
latura care şi-a ·pus amprenta In mod neindoielnic, a reprezentat-o cea de apărare a culturii
ameninţate de fascism care odată cu instaurarea hitlerismului In Germania devenise principalul
şi iminentul pericol care ameninţa civilizaţia umană. Fascismul a dovedit prin programul şi
acţiunile sale că urmărea meninerea sclavajului economic şi spiritual pentru marea majoritate
a. popu laţiei. Pentru invingerea lui cei prezenţi la Congresul de 1a Paris au conchis că este necesară
.coalizarea tuturor forţelor antifasciste41 •
Prezenta i n publicistica antifascistă internaţională a marilor corifei ai culturii, duşmani
declarati ai fascismului ca Henri Barbusse, Romain Rolland, M. Gorki, J. Curie, A. Einstein,
Y. Ehremburg, Th. Mann, A. Nexo, L. Aragon, St. Zweig şi mulţi alţii, reflecta o solidaritate
totală pe tărlmul culturii . Toţi a ceştia, deşi deosebiţi ca poziţii sociale şi politice erau legaţi
prin dăruirea faţă de cuceririle civilizaţiei şi prin spiritul potrivnic totalitarismului fascist42•
Pe deplin conştienţi de condiţiile In care cultura se poate dezvolta, scriitorii lumii adunaţi
la Paris au gAsit cauzele răului tn fascism, in concepţiile şi curentele retrograde şi obscurantiste.
Aderarea la marile frămlnUri şi probleme ale umanităţii integrarea in marea luptă pentru pacea
şi libertatea popoarelor, acesta a fost crezul exprimat de scriitorii lumii, iubitori ai adevărului
şi ai culturii. Libertatea politicli, libertatea de gindire şi de organizare trebuia să constituie
- au conchis ei - mijlocul pentru re alizarea em a!'cipării sociale, a eliberării omenirii de sub
tirania ignoranţei, a superstiţiei şi a mizeriei.
O reuniune internaţională de o asemenea amploare, care a reţinut atenţia lumii In vara anu
hn 1935 a determinat, cum era şi firesc, nişte urmări precise pentru dezvoltarea ulterioară a direc·
ţiilor de acţiune ale culturii europene şi universale. Congresul a impus o serie de elemente, dintre
care pe primul plan, s-a cristalizat cu stringenţă n ecesitatea promovării pe toate căile a valorilor
superioare ale culturii, aspiratia către noi forme legate nemijlocit de realitatea umană a vremii
şi, tn sflrşit, poate cea mai importantă dintre invăţămintele desprinse, a fost aceea a necesităţii
apărării culturii de cumplita primejdie a fascismului, duşman declarat a libertăţii şi civilizaţiei.
Reuniunea de la Paris a scriitorilor şi oamenilor de cultură a avut un imens răsunet atit
pe plan europeanu, cit şi In ţara noastră. Faptul este lesne de inţeles dacă luăm tn consideraţie
38

Arhiva C.C. al P .C.R., colecţia 50, ds. 1 216, fila 29.
3 9 Ibidem.
40 Ibidem, f. 30.
n
Apărarea culturii", p. 8.
42 Titu (;eorgescu, Intelectuali anii fasci şti in fJublicistica româneast'ă, Ed. ştiinţifică,
Bucnreştl, 1 967, p. 38 - 39.
ca Despre răsunetul Congresului In Polonia, de exemplu ne relatează M . Naszkowskl
In lucrarea Zile de nelinişte, tradusă in limba română. Relerlndu-se la ecoul Congresului in ţara
..
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ctţiva factori care au contribuit tn mod hotărttor la reuşita acţiunii. In acest sens avem In vedere
momentul in care s-a ţinut Congresul 41, prestigiul de care se bucurau part icipanţii, figuri ilustre
.ale literaturii şi culturii universale, precum şi importanţa hotărlrilor adoptate cu consecinţe
pe planul luptei generale antifasciste care nu s-au lăsat prea mult aşteptate.
ln presa şi publicistica românească, Congresul şi hotărlrile sale au avut un larg ecou,
In afară de broşura intitulată Apararea culturii, editată de "Liga contra prejudecăţilor", pe
care am citat-o In c uprinsul acestui articol şi care cuprindea Intr-un număr foarte restrins de
pagini o sinteză a dezbatt>rilor şi hotărlrilor adoptate, relatări ale lucrărilor de la Paris, au ma i
fost consemnate In unele din ziarele şi revistele care apăreau la noi. Astfel ziarul "Lumina" din
8 august 1935 tnfăţişlnd cititorilor importanţa deosebită a Congresului desfăşurat in capitala
Franţei, a prezentat ample extrase din cuvintul rostit de A. Gide In deschiderea dezbaterilor
intitulat "Pentru apărarea culturii" n.
Referindu-se la acest epocal discurs, George Ivaşcu l-a apreciat "pentru marea lui semni
ficaţie, ca o pia tră de hotar la drumul adeseori şovăielnic al intelectualilor" 48•
Revista "Cuvintul liber", ra şi alte publicaţii de orientare democratică, au consacrat
Congresului, informa ţii, relatări şi comentarii pe marginea importanţei forumului internaţiona l
al scriitorilor antifascişti ş i a hotăririlor c e au fost adoptate.
Revista ieşeană "Manifest" s-a ocupat pe larg In numărul din 28 iulie 1935 de semnificaţia
dezbaterilor ce avuseseră loc In capitala Franţei precizin d : " In momentul actual, cind amenin
ţările de război plutesc In văzduh şi cind o mişcare barbară ca fascismul a declarat război de
moarte cuvintului scris, drumul intelectualităţii n u poate fi decit acesta. Falanga marilor scrii
tori . . . a dat dovada demnă de notat că ei au lnţeles porunca ceasului de faţă" . . .
Comentind semnificaţia importantei reuniuni internaţionale ce-şi desfăşura lucrările
tn capitala Franţei, George Macovescu nota : " Scriitorii cei mai reprezentativi ai omenirii au
venit să-şi exprime părerea lor asupra ultimelor probleme de interes actual. A fost discutat
rolul scriitorilor In societate ; umanismul, naţiunea şi cultura, creaţ iunea şi demnitatea gindirii,
apărarea culturii, care formează subiectul tot atitor frămlntări sociale. Este pentru prima clată
cind intelectualii din toate statele intervin In problemele politice şi sociale. S-a prăbuşit turnul
de fildeş In care se Inchideau plnă acu m scriitorii şi la prăbuşirea lui au contribuit acei scriitori
care au lnţeles freamătul vremurilor" 47•
Ziarul "Lumea" din 5 octombrie 1 936 făcea aprecierl'a că la Paris s-a desfăşurat .,Congresul
In care cei mai mari scriitori şi-au afirmat hotărlrea de a lupta pentru apărarea civilizaţiei, lm 
potriva duşmanilor ei din ce In ce mai ameninţători"48•
In anul următor, cu ocazia Congresului scriitorilor ce a avut loc la Buenos Aircs, pro
blemele discutate au fost In ansamblul lor foarte asemănătoare cu cele puse la Congresul de la
Paris. Rezoluţiile votate cu acest prilej au precizat din nou datoria scriitorilor de a lupta Impo
triva fascismului şi a războiului cu toate forţele lor. Hotărlrile luate au fost primite şi de astă
dată cu un mare entuziasm de toţi cei prezenţi, iar scriitorilor F. Ludwig şi St. Zwcig, exilaţ i
din Germania, li s-a făcut o călduroasă manifestaţie de simpatie".
Eveniment de largă rezonanţă politică şi culturală, Congresul de la Paris din vara anulu i
1935 a constituit un important moment al luptei desfăşurate de omenirea progresistii Impotriva
fascismului pe planul apărării culturii şi a civilizaţiei umane6 0•
sa, autorul menţionează prin tre altele că după Congres a venit In Polonia o delegaţie a lntelec
tualllor francezi şi helgleni care doreau să cunoască la fata locului urmările măsurilor care se
f iiceau simţite In acel ani şi să protesteze Impotriva celor ce o lntreţineau.
H Acesta a fost organizat Intr-o perioadă cind lupta forţelor prolo(reslte pentru a dezvălui
primej dia fascismului pentru civlllzaţla şi cultura umană era In plină desfăşurare şi Intrunea
In toate ţările lumii tot mai mulţi aderenţi .
46 Arhiva C . C . al P. C. R. , colecţia 50, ds. 1 216, f. 28.
48 "Lumea" din 5 octombrie 1935.
�7 G . M acovescu, După Cnngresul de la Paris, In voi. Oameni şi fapte, E . S.P.L.A., Bucureşti,
1 957, p. 24.
411 "Lumea" din 5 octombrie 1936.
te
Ibidem, din 12 octombrie 1936 ; Cf. G. lvaşcu, Jurnal ieşean, Editura Cartea
Românească Buc. 1 6 71. p. 50.
& o În Romania, ca urmare a Congresului de la Paris a fost creată Asociaţia in dependentă
o scriitorilor şi artiştilor Intitulată "Arta nouă" şi care a activat ca o filială a organizaţiei inter
naţionale pentru apărarea culturii. Organele de stat au sem n alat acţiunile desfăşurate de această
-organizaţie, precum şi strln sele l egături pe care le-a avut cu Partidul comunist. Comitetul or·
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L E CON G R E S MOND IAL DES ECR IVA INS ANTIFASC I STES
(PARIS 2 1 - 25 JU IN 1935)
Resu m

e

Parmc Ies nombreux congres mondiaux antifascistes de la quatrieme decennie de notre
siecle, celui deroule a Pari s, durant l'ete de 1935, a cu une particuliere importance. Consacre
aux probh!mes d'importance mnjeure de la defense de la cul ture et de la civilisation humaine
menacee par I'extension du perii fasciste, ce congres a reussi a tirer un serieux signal d'nlarme,
qui a fte eapte par const'qu<'nt par la plupart des pays de l'Europe et du monde.
Par la pnrticipation de quelqucs personnalites prestigicuses de Iii>cullute europeenne et
mondiale, par les problemes qu'on a abordes, par les mesures preconisees, on pebt affirmer que
le Congres, deroule a Paris, du juin 1935, a justific pleincment l 'attention conccntree du monde
civilise sur ses travaux, il y a 45 ans.
gan l zaţlei era alcătuit din comunişti şi dlvfrşi i ntelectuali , scriitori, artişti, zlnriştl , regizori,
cunoscu ţ i simpatizanţi ai Partidului <'omunist şi ai mişcării de stinga din România (Arhh•a
C .C. al P . C . R . , colecţia 50, ds. 1 88, f. 255).
Referitor l a 1n rllnţarea asociatiei mal sus amintite me�ndm In contlnu:>re amănunte
furnizate d e do c u m en t ele nemil : " in seara zilei de 2 martie (anul t !l36 n . n . ) a avut loc la locuint a
din strada �1 aria Rosetti o şedintă a artiştilor şi scrt!torilor de stinga cu care ocazie s-au pu s
bazele unei asociaţii denumită ,.Arta nouă", carf' va fl lnserisă ş i la tribunal şi se v o r face forma
lităţile n ecesare pentru obţinerea person alităţii morale şi juridice. Scopul acestt>l asociatii este
de a organiza un teatn1 m1m citoresc cu piese revoluţionare de stinga, astfel ca propagan da co
munistă să fie riispln ditl! in m asele proletare şi pc această cale. Comitetul acestei asociaţii plnă
l a completa organizare este constituită In mod provizoriu din,.urm ătoril : 1 ) L. Fran k ( pseudonim)
cunos c ut artist la teatrul c om u n ist "Pisk ato" din G ermania, unde a activat tot timpul pinii la
i nstalarea regimului hitlerist . 2) Ghită Ionescu, colaborator la "Cuvintul liber", cunoscut co
muni st, fost redactor al pu blicaţiei ,.Bluze albastre", Interzisă In 1 932 pentru caracterul ei re
voluţionar. C.olaborator şi la revista "Era nouă" de sub directia lui KD. Cocea. 3) St . R oll una
'
şi aceeaşi persoană cu Gb. Dinu, redactor Ia ziarul ..Arlevărul", cunoscut comunlst, colaborlltor
la toate publicaţiile de stinga şi secretar de redacţie Ia ,.Cuvintul liber". 4) Emlllan Bâcov, zis
Sandu, student la Facultatea de litere şi filozofie din Bucureşti, cunoscut comunist care a scris
mal multe piese revolutlon are. 5) In giner Iuster, simpatizant comunist .
Asociaţia "Arta nouă" şi-a Inceput activitatea sub auspiciile PPrtldulul comunist prin
eonsfătulri, Intruniri şi conferinte, organizate cu program artistle şi literar. A creat un oficiu
de l ectură şi traduceri, precum şi un colegiu al presei legale care e condus ele comunistul Ştefan
Foriş şi alţii. Comitetul este alcătuit din mal multi intelectuali, simpatizanţi ai mişcării de stinga
şi comunişti, ziarişti, scrt!torl, artişti şi regizori". (Arhiva C.C. al P .C.R., fond 5, dosar 1 216,
f. 32 ; colecţia 50, dosar 188, f. 255 ; vezi şi unele date legate de această problemă In ziarul "DI
min eaţa" din 25 Iunie 1935).
Imediat după constituirea asociaţiei, a fost răsplndltă In ţară alături de alte publicaţii

şi broşura Intitulată "Commune", revista Asociatiei scriitorilor şi artiştilor revoluţionari editată
la Paris de un comitet director compus din Andre Gide, Maxim G orki, Romaln R olland şi Paul
Vaillant-Couturler. !Arhiva C.C. al P.C.R., fond 5, dosar 1 2 1 6, f. 30).
Î n pofida spaţiului restrins care este afectat unei note explicative, ne permitem totu�
să m al prezentăm o caracterizare a asociatiei constituită in România ca urmare a Congresului
din I u ni e 1935, desfăşurat la Paris. Asociaţia Independentă a scriitorilor şi artiştilor a activat
intens pe linia apărării culturii In faţa atacurilor organizatiilor fasciste. Ea a militat pentru or
ganizarea unor saloane de picturi! ale artiştilor m uncitori şi studenţi, organizarea de spectacole
de teatru pentru oam enii muncii, publicarea In ziarele şl revistele vremii a unor materiale şi
articole de prezentare şi popularizare a unor lucrări şi opere de artă cu un bogat conţinut de
Idei etc.
Din rindurile acestei organiz a t ii au făcut parte sau au contribuit la reuşita unora din
acţiunill' sale printre :>ltil Al . S:;hia, Geo Bogza, Radu Boureanu, VIctor Eftimiu, lon Călugăru,
:Miron Constantinescu, Gh. Dinu, lVIron Radu Parascbivescu, C. Baraschl, Scarlat Calllmachl.
Organizatia a folosit coloanele "Cuvintului liber", "Lumii româneşti" şi ale altor publicatii
de mo cr at i c e şl de stinga ale timpului (Aihiva C.C al P . C . R . , fond 1, dosar 155, f . 61 - 62 ; dosar
206, f. 4 0 . 43. "Cuvintul llhrr" din 13 iul i e 1 935.
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Les auteurs de l'article ont voulu exprimer, 11. l'aide de documents inedits d'archive e t
des publications d e l'6poque, l'ampleur de c e veritable areopage d e I a culture, s'arr�tant part i 
culierement sur Ies echos et les consequences que le Congres a eus en Roumanie.
La conclusion de l'article et bien refletee par les clements presentes.

Le Congres qui avait eu lieu 11. Paris durant l'ete de l'annee 1935, a constitue un even e 
mcnt de large resonance politique e t culturelle, un important moment de l a lutte entreprise
par l'humanite contre le fascisme pour la defense de la culture et de la civilisation humaine.
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DIN ACTIVITATEA ANTIFASCISTA A STUDENŢILOR
IEŞENI ( 1 933 - 1 939)
VALERIU

FLORIN

DOBR INESCU

Studenţimea ieşeană a a dăugat, prin acţiunile ei, pagini luminoase la mişcarea reven
dicativă, democratică şi antifascistă, dovedindu-se o puternică forţă socială In lupta pentru
propăşirea societăţii.
laşul a fo:;t, şi In anii care au urmat eroicelor lupte ale muncitorilor ceferişti şi petrolişti,
teatrul unor puternice acţiuni de masă a marii majorităţi a studenţilor şi cadrelor didactice,
acţiuni Indreptate Impotriva grupărilor de extremă dreaptA. Numeroase cadre universitare,
printre care : G. Ibrăileanu, Al. Myller, Paul Bujor, Petre Andrei, Tr. Bratu, Al. Philippide,
R. Cernătescu, P. Constantinescu - Iaşi, Iorgu Iordan, Mihai Ralea, şi alţii, ImpreunA cu stu
denţii democraţi, au luat atitudine decisă faţă de actele brutale sAvlrşite Impotriva studenţilor
şi profesorilor progresişti şi au militat pentru instaurarea In Universitate a unui climat democra
tic. Lupta Impotriva fascismului şi a rAzboiului a angajat forţe din cele mai diverse, de la cele
de stinga şi pinA Ia grupări ale burgheziei, toate conştiente de pericolul pe care Il reprezentau
pentru poporul romAn hitlerismul, fascismul italian şi militarismul japonez. In acelaşi timp,
această luptA a presupus o opoziţie puternică la mişcările de extremă dreaptă, care reprezentau
un fenomen concret, o prezenţă violentA de care se Izbeau In toate domeniile. "In acele vremuri
- scrie George Macovescu - a lupta pentru democraţie, pentru progres, pentru civilizaţie InseamnA
a lupta Impotriva fascismului" 1.
Marea majoritate a studenţimii ieşene a respins fascismul cu variantele lui româneşti.
nStudenţimea săracă - se scria In documentul Cdtre studentimea săracă �i opinia publică cin 
stitll - a fost Intotdeauna Impotriva acestor mişcări fasciste" 2• Formarea unor gArzi de autoapă
rare, indiferent de concepţiile politice ale studenţilor, angajarea intr-un front unic de luptă1
era singurul răspuns pe care tineretul democrat Il putea da mişcării legionare.
Anii 1933- 1939 se IncadreazA Intr-o perioadă importantă a istoriei patriei, a Partidului
comunist şi a mişcării democratice, antifasciste din ţara noastră. Partidul Comunist RomAn
.s-a aflat atunci In faţa unor sarcini deosebit de complexe şi de importante care decurgeau din

situaţia internă şi externă a ţării. Creşterea pe plan Intern a pericolului fascist, a agresivităţii
organizaţiilor de dreapta, iar pe plan cxtl'rn a tendinţclor revanşarde şi revizioniste ale Germaniei
bitleriste şi ale acoliţilor ei a ridicat In faţa maselor celor mai largi problema organizării unei riposte
comune şi botărite. O asemenea ripostă putea fi realizată numai tn condiţiile ralierii tntr-un
front comun a tuturor categorillor sociale şi forţelor politice interesante In propăşirea democra
tică a ţării, In apărarea integrităţii teritoriale, a independenţei şi suveranităţii ei naţionale.
"In aceste ImprejurAri - sublinia tovarăşul Nicolae Ceauşescu - Partidul Comunist Român

1 G. M aco,·escu, Virstele timpului, Ed. "C.R. '", Bucureşti, 1 971, p. 35(!.
� Arh. C.C. al P.C. R . , fond 33, Mapa 142/1!'133.
3 ldem, Mapa 59/1933 ; 1\l apa 74/1934 ; A. I . S. J.S.P., cota B, XV I I - 18, aprll1e 1933.
38

-

cercetări Istorice

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

VALERIU FLORIN

562

DOIBRI'NE SICU

2

exprimind interesele vitale ale maselor largi, militeazA activ pentru unirt'a tuturor fortelor de
mocratice şi patriotice, ale poporului, pentru apllrnrca independenţei şi suveranităţii ţării " '·
Obiectivele sub care s a desfăşurat activitatea pentru rl'alizorea frontului l'omun al for
ţelor democratice interesau In mod firesc masele Cl•le mai largi, pt'ntru satisfacerea lor militind,
alături de clasa muncitoar<', şi alte ralegorii şi pAturi sociall' : ţărănimra, in telectualitatea, stu
denfimea, funcţionari i , mcscri� şii, In �l'nl'ral păturile mijlocii, inl'lusiv majoritatt'a burgheziei
neliniştit11 de perspectivele sumbre ale aservirii ţării interes!'lor Grrmaniei imperialiste.
Punind activitatea prntru realizarea F.t;.M. la baza efortului general pentru concentrare&
tuturor forţelor democratice, Partidul comunist s-a străduit, In acelaşi timp, să desfăşoare o munci
de mas11 cit mai largă, să statornicească contacte şi legături cu toate acele partide şi organizaţii
politice care puteau concura la Jnfliptuirea unui larg front democratic, antifascist, antihitlcrist.
In aceastA luptă, Partidul comunist a acorda t o atenţie deosebită tinerei gl'ncraţii, pc cart' a
chemat-o la luptă pentru condiţii mai bune de viaţll şi de invăţăturll, lmpotrl\<e. fas'<ismului
şi a războiului. "Este necesară - se scria in Apelul C.C. al U.T.C. din ianuarie 1 936 - o concen
trare a 1ntr('gului tineret din Hornl\nia, indiferent de vederil,e politice, a tot ce este nefascist,
Intr-o mişcare largli a tinerei generaţii, concentrare rnre ar uni toate forţele progresiste şi pacifiste
In faţa duşmanului comun•. Prin unirea tinerei generaţii, preciza C.C. al U.T.C. se lnţelegea
"con centrarea tuturor forţelor dl'mocro.lice, nt'fasristc ale tineretului In cadrul Frontului Popular
Antifascist in lu pta p entru mt'nţinerl'a libertăţilor democratice şi lllrgirea lor, pentru libertate,
pace şi progres" � .
Realizarea unor asemenea acţiuni nu a fost nicidecum facilA, �,2muniştii folosind cele
mai bune mijloace legale şi ilegale. Din acest punct de vedere Iaşul universitar devenea In acei
ani un pu ternic centru al antifascismului, un Joc unde mişcarea impotriva rAzboiului, pentru
drepturi şl libert!lţi democratice a cunoscut rezultate deosebite.
Problema acţiunilor studenţilor democraţi Impotriva fascismului şi a războiului trebuie
priviti! ca o frlntură din iupta Partidului comunist pPntru stringerea tuturor forţelor democratice,
patriotice din ţarA intr-un front popular antifascist, capabil sA opunA o puternică rezistenţă
fascismului- "ln cl'i din luna februarie 1933 şi plnă astăzi - se sublinia Intr-un document al po
liţiei - s-a constatat că propaganda revoluţionară comunistă prinde consistenţă In rindurile
t ineretului şcolar şi universitar" 8_ Acest lucru s-a datorat, in primul rind, atenţil'i deosebite
pe care Partidul comunist a acordat-o tineretului universitar, potenţialului de luptă al acestuia,
Intr-o perioad!l de mari convu1siuni interne, dar mai ales internaţionale.
In Moldova, Partidul comunist avea puternice celule şi un număr de patru comitete
regionale, , La sflrşitul anului 1 932 şi Inceputul anului 1933, P.C.R. a creat organizaţii de partid
In rindul studenţilor ; In ianuarie 1 934 s-a format un nucleu comunist la Facultatea de chimie.
Prin "Asociaţiile Studenţilor Revoluţionari", F S D , "Comitetele antifasciste studenţeşti",
"Ajutorul roşu studenţesc", prin prezenţa tn numeroase alte organizaţii democratice, Partidul
comunist a c!lutat să atragă tineretul universitar la lupta antifascistA şi antirăzboinică. Organi
zaţiile anlifaseiste şi ce·e fasciste nu cuprindeau majoritate<� tineretului studios. Marea masă
a studenţimii a rămas deoparte, neutră. Deşi neutră, aceastll masă de studenţi, avind o viziune
realistă asupra pericolului ce-I reprezenta fascismul pentru soarta ţării şi a poporului român era
convinsă de lusteţea şi necesita tea Indeplinirii programului ce şi I-au propus organizaţii'e re
voluţionare, antifasciste. Acum, Partidul comunist şi U.T.C. şi-au dovedit odată mai mult pro
funzimea sentimentelor patriotice, democratice, antifasciste, pentru că, In fond, de aceste ide
aluri era animată marea majoritate a tinerel generaţii din România. Era o perioadă ln care şi
grupArile de dreapta incercau captarea studenţimii neangajate. Tineretul universitar trecea
printr-o fază de zbucium, de pesimism care n fllcea nehotArit, ezitant . .. Lumea studenţească
de astăzi - se scria Intr-un memoriu din 16 noiembrie 1 933 - oferă durerosul spectacol al
unei lumi umilitor de tristll, al unei lumi a poemelor mizeriei şi demorallzArii intelectuale" 81
-
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1 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul des�virşirii constructiei socialiste, voi. 1.,
Bucu reşti, F.d. politică, 1968, p. 369.
� C. Mocanu, nin contri but i a tineretului la lupta P.C.R. impotriva (C18cismului şi pregătirii
ră:boiului antisor>ietir, In .. studii", 2/1 962, p. 293 - 294.
• ldem, A cti vitatea antifasci�Ut a stu dentim i i din Romtinia desfăsurată sub indrumarea
Partidului comunist in an i i 1 9 3 3 - ] .9.37, "Anale de Isturie", 2/1 962, p. 82.
7 \'lcenţlu Plucă, 1\1. Muşat, Activitatea organiur[iilor P.C. R. din I\1oldor>a pentru u ni rea
tuturor forfe/or populare în fr('nt comun de lupM impotritla fascismului ("Revista Mu1eelor", nr1/ 197!1, p. 9 - 1 5).
8 Arb. Unh·- laşi, fond R, dosar 4/1 933, f. 326.
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Se impunt'a ca un impt'rativ al vremii lnsănltoşirea vieţii studenţeşti, aceasta dovedindu-şi
conştiinţa situaţiei sale de factor culturnl. Nefasta atmosferă politică a avut desigur o pondere
importantA In declanşarea binecunoscute! "crize" a vieţii studenţeşti. Partidele au căutat să-i
transforme tn adepţi poli tiei, cul1 iv In du-le s:Abiciunile. Un număr de studenţi curaţi sufleteşte,
dar descurajaţi de atmosfera anormală ce respirau, a crezut că văd mintuirea In doctrinele cele
mai extremiste (de dreapta)'. Mişcarea dt' dreapta nu putea oferi studenţilor decit sprctntl unei
iluzii lucru care avea să fie dovedit In anii care au urmat. Curentul democratic era singurul care
rAspundt'a unor necesităţi interne, aspiraţiilor majorităţii tineretului studios.
In iulie 1 934, P.C.R. a creat ,.Asociatia tineretului antifascist", organizaţie de masă legalA,
care a desfi!şurat o activitate susţinută de atra11ere a tineretului din fabrici, şcoli şi facultăţi
la diferite acţiuni pentru Impiedica rea fascizării tinerei generaţii. Din "Comitetul Naţional Anti
fascist al Tineretului" au făcut parte Nicolae Ceauşescu, Constanta Crăciun, Grigore Preoteasa,
Matei Socor1o. Comitetul Central al Tineretului Antifascist, printr-un apel adresat C.C. al U.T. S.,
C.C. al U.T. Socialist-Unitar, Sindicatele Unitare, C. G .M. şi cAtre toţi tinerii organizaţi şi reor
ganizal i crrl'a "Inchegarea cit mai grabnică a Frontului unic de luptă Impotriva războiului şi a
fa scismului " 1 1 • Nurleul an tifascist al stud!'nţilor dl." la Facultatea de drept cuprindea pe : Al,
Blrl ădl• a n u , Al. Voitinovici, Al. Antohi, �ăstase şi Tudor Popescu, Radu Paul, Gh. Diaconescu,
N . Aghinei, Vi etor Jonl'scu, Lidl Frunză, Emil Popovici-Găluşcă, Gh. 1\lihăilă şi alţii. Un rol
deosebit 1-a jucat "ofensiva culturală " a studenţilor antifascişti pentru atragerea de simpati
zanţi din rindurile tineretului studios. Angajarea majorităţii studenţimii ieşene la lupta antifas
cistă a fost şi rezultatul activităţii prodigioase desfăşurată de o serie de profesori Intre care Iorgu
Iordan s-a dovedit a fi amfitrionul tuturor organizaţiilor antifasciste din IaşP2, om pentru care
lmbunătăţirea atmosferei vieţii studen\l'Şti de la noi era mai mult decit o datorie civicli 13•
A u fost diferite formele prin care tineretul unh·ersitar din Iaşi şi-a dovedit ataşamentul

la l upta antifascistă şi antirăzboinică. Un manifest al U .T.C. cu lozinci antifasciste şi antirăz
boinice a fost rAspindit, la 29 mai 1934, pe culoarele Universităţii din laşi11• ln locuinţa lui Iorgu
Iordan de pe str. Las!'ăr Catargiu se afla sediul din Iaşi al "Amicilor U.R .S .S ." A colo puteau
fl tntllniţi Ion Nieuli, Radu Cernătescu, Marin Florea-Ionescu, Smaranda Florescu, fraţii Frunză,
utecişti cu renume bine statornicit. Alături de Iorgu Iordan, In Comitetul de iniţiativă pentru
pace mai activau : Emil serghie, I. Mironescu, Gr. Moisil, Gh. Mihail-Zamfirescu, 1. Botez, Al.
Claudian, Alfons Heroveanu, Mircea Mancaş, Al. D i mitriu-Păuşeşti. Şedinţele acestui comitet
se desfăşurau In casa prof. Radu Cernătescu din str. Simion Bărnuţiu nr. 15, care servea drept
sediu F. S.D. La acest comitet a aderat un comitet de iniţiativă pentru pace al tinerilor munci
tori şi studenţi din Iaşi care se angajau intr-un apel să nu precupeţească nic'i u n efort pentru
asigurarea succesului acţiunii declanşate. Din comitet făceau parte : C. SecarA, Radu Paul,
C. Zosin, Ion Cemătescul&.
Perioada a ceasta a fost o luptă crlncenă Intre curentele de ştlnga şi dreapta. Fascismul
cu variantele lui româneşti şi iminenta războiului a transformat stinga intr-o mişcare cu o com
poziţie largă, variind de la comunişti şi utccişti pină la tineri studenţi inregimentati tn organi
zaţiile de tineret ale partidelor "istorice" . ..A fost o perioadă fecundA - mărturiseşte George
lvaşcu - din procesul - care e continuu - al formArii şi definirii unui intelectual, In năzuinţa
lui de a-şi proiecta fiinţa spirituală Intr-o anume ipostază de activitate socialmente angajată".
,.Anii studenţiei - continuă G. Ivaşcu - au fost pentru mine dintre cei mai gen«?roşi intru
strădania de profilare umanistă, pentru dezvoltarea sentimentu l u i de răspundere, pentru in
tArirea caracterului, pentru o conştiinţă a demnităţii" 18 •
Sub Indrumarea comuniştilor şi a uteciştilor s-au creat cercuri de studiere a operelor
lui Marx, Engels, Lenin, cu un deosebit rol in organizarea masei largi de studenţi17• ln seminarii,

9

Arh. St. Bucureşti, fond Casa Re<!ală - Carol Il, dosar 8-1 /1938, f. 7 - 8.

10 I. flahlci, .1\1 ani(esfations infernafionalifes dU mOUIJPmenf rCIIO[U(ionnaire de [a Jeunesse

de l1oumanie durnnt la piriorle de l'enlre deu:r guerres, .. Revue roum. d'hlst. ", 1/1972, p. 1 15.
11 G h . Un!', A. Simion, Actir>itatea U. T.r;. pentru realizarea Frontului un ic al Tineretului
muncitoresc in perioada imediat urmtltoure luptelor din ianuarie- februarie 1 9 3 3 in "An ale de
istorie", 2/1962, p. 72.

12 Arh. Şt. laşi, fond Trlh. milit., dosar 2/1937, f. 79.
13 Arh. l 'nl\ . Iaşi, fond R, dosar 1/1 933, f. 2:18- 239.
14 Arh. C.C. al P . C . R . , fond 3:l, 1\lapa 49/ 1 933.
15 Gh. I . Ionlţă, A. Karclld, Intelectuali ie�eni în lupta antifasci.•tt'l, Iaşi, 1 97 1 , p. 158.
18 G. Ivaşeu, . Turnat ie�ean 1 9.�.5- 1 .9 -1 0, Bu cureşti, C . R . , 1975, p. 5.
17 C . Mocanu, A cti11itatea . . . , p. 82 - 83, 1\5.
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cercuri de studii sau şezători se discutau, In afară de problemele păcii şi ale războiului, revendi·
c il:ri specifice studenţimii. Un raport, din 5 septembrie 1933, consemna faptul că In Moldova,
la Iaşi şi Galaţi, uteciştii au participat activ la grevele, lntrunirile şi demonstraţiile tineretului.
Se evidenţia, de asemenea, l'A "luptele din februarie au dus la creşterea considerabilă a influenţei
politicii U.T.C., singura organizape de tineret care pregăteşte şi organizează luptele pentru in
t e resele lui" Jti .
ManHestele Cofegi şi Colege, redactate de studenţimea săracă, reprezintă documente
programoticc de o InsemnatA valoare teoretici! pentru luptele lim·retului universitar din Iaşi .
Reven d i <'ările specifice erau insoţite de atacuri la. adresa organizaţiilor de extremă dreaptă
(L.A.N.C. şi Garda de Fier) şi aprecieri asupra evenimentelor internaţionale. Studenţii ieşeni
condamnau teroarea dezlănţuiUI de regimul hitlerist Impotriva maselor populare, considerind
crearea unui front unic drept singura cale pentru obţinerea revendică rilor tincreşli18• Participarea
Ia acţiunile "Ajutoru lui roşu român", editarea şi răsplndirea de manifeste cu caracter antirllz
boinic şi antifascist, popularir..area realizllrilor statului sovietic sint numai citeva d1n acţi u.nile mai
importante din acea perioadă. l {eorganizarea Comitetului regional U.T.C. in 1 932 a avut consecinţe
pozitive şi a supra acţiunilor tineretului universitar. Şedinţele U.T.C. se desfăşurau In subsolul
Spi talului dr. Ghelerler de pe str. Ghica Vodă, Ia Spitalul Socola şi in alte locuri. Organizaţia
de part i d din Universitate era sprij inită şi indrumată de o serie de comunişti cunoscuţi ; Ilie
P intilie, lon Niculi, Marin F l orca -lon e sc u, V. Marza, C. Sccălcanu şi alţii.20
ln martie 1934 , studentilor organizaţi in ,.Asociaţia studentilor revoluţionari" li s-a in
tentat proces , printre cei arestaţi numărlndu-se u n insemnat număr de tineri. Protestează in
t electualii d i n C h i şinău In frunte c u Petre Constantinescu- Iaşi 2 1, iar la Prlli& o numeroasă delegaţie
de intelectuali progresişti reprezentind Universităţile din Praga şi ,.Liga drepturilor omuluiM
a depus o mot i u n e de protest . "D o mnule rector - se spunea In Protestul inte/ecluali/or din Chi
şinău - a cl'astă asociaţie este produsul unei munci Incordate şi dezinteresate� ; cerem .,elibe
rarea ne"V inovaţilor şi . an chetarea barbariilor".
Biroul comunist s tudenţe sc al Universit ăţii din Iaşi a editat In noiembrie 1934 manifestul
Cole g i şi Co/ec;e ! In care chema la luptă revoluţionarii, Impotriva fascismului şi a războiului.

Stu denţ ii erau Indemnati să acţioneze prin greve, proteste, demonstraţii de stradă .,pentru drep
tul de intrunire, organizare şi presă, pentru eliberare şi luptă antifascistă". Acum lşl lncepc activi
tatea revoluţion ară Elena Pavel- Sirbu, studentă la medicină. Făclnd parte din redacţia ziarului
"Şcolaru l roşu" ea ş i -a concentrat eforturile in direcţia organizării studenţimii democrate. Din
lnsărcinarea organizaţiei de tineret a Regionalei Moldova a participat la pregătirea şi desfăşu
rarea demonstraţiilor nntifasciste ale studenţilor democraţi din iarna anilor 1934/1935. Ca deie
gală a org an i zaţiei de tineret a Universităţii a avut misiunea să stabilească legătura tntre stu

denţii ieşeni şi cei din Bucureşti, contribuind şi la organizarea F. S.D. Ia laşi22• In cursul unei
asemenea misiuni, Elena Pavei- Sirbu a fost arestată şi condamnată la 2 ani inchisoare.
Strinsa colaborare intre studentii democraţi ieşeni şi cel bucureşteni este dovedită şi
prin faptul că manifestul, din noiembrie 1934, Către studentii facu ltăt i i de filozofie ş i litere 
Bucureşti. semnat de Comitetul local al U.T.C. din Bucureşti (Em. Blcov, C. Crăciun, C. Micu,
Gr. Preoteasa, M. D:ragomirescu, Gelu Naum) a circulat şi in Iaşi23•

Un alt moment In care profesorii şi studenţii democraţi ieşeni şi-au dovedit ataşamentul
faţă de lupta antifascistă şi antirăzboinică a fost procesul lui P. Constantinescu-Iaşi. In şedinţa
sa din 19 februarie 1935 Senatul considera ,.precedentul creat tn acest caz ca foarte primejdios
pentru rostul şi viitorul aşezămintelor de cultură tnaltă care stnt universităţile. Universitatea
consideră drept cea mai lnaltă j u stiţie a dreptului său la exlstenţll, libertatea conştiinţei şi a
gindirii care nu e cu putinţă şi nici nu trebuie să tie supusă controlului". Senatul avertiza aaupra
efectelor pe care le putea implica cazul asupra unui ,.tineret in fierbere şi In căutarea unei orientări,
tn faţa unui tineret flămlnd de ideile cele mai contradictorii". Profesorii cereau să se facă dreptate
tn acest caz, pornind de la o lntrebare legitimă : cum poate Ii suspendat un profesor universitar
18

A. l. S. I . �. P . , cota A X V I I - 129 (5 sept. 1933).

11 Arh. C.C. al P.C. R., Mapa 36{1 933 ; ldem, M apa 35/1 933 ; idern, Mapa 35/1933.
20 A. Kareţkl, 1 . . Eşanu, (;, Tudoran, la�i - mărturi i ale luptei revolu(ionare
(l.orurt

comunhtilor), laşi, 1969, p. 25.
2 1 Arh. C.C. al P.C. H., fono 33Jl\lapa 146/193·1.
!2 M. Covacl,
F.. ParJef·Sirl>u ( I 9 1-5 - J 9 .1 l ) I n "Anale de Istorie", anul X\', 5/1 969,
p . t74 - 177 ; A. Roşea, Elena Fanel, Ed. ,.Tineretului ", Bucureşti, 1 95 1.
2a Arh. C.C. al P.G. R . , fond 33, Mapa 38/ 1934 .

şi ca., e le(}ate de activitatea
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antifascist ? 24• La 27 martie,-acelaşi an, Senatul discuta din nou acest caz; prof. Popescu-Prahova
era de părere că In cazul de faţă a.a eludat legea, profesorii neputind fi suspendaţi decit de Senat
şi propunea să se ceară ministerului "intrarea in legalitate". De asemenea, el comunica că .,stu 
denţii legionari sint hotărlţi să Impiedice şedinţele Senatului şi să molesteze pe cei ee Il compun,
pe motiv că majoritatea membrilor acestuia fac o făţişă politică de stinga" 115• 40 de socialişti,
martori In procesul Petre Constantinescu-laşi, au aruncat, In gara Nicolina, manifeste semnate
de Tineretul socialist şi intitulate : "Tineri muncitori, făran i şi studenti. Prin manifeste se cerea
formarea unui front comun .,in jurul păcii şi a libertăţilor populare ameninţate de fascism" şi
continuarea programului de acţiune a tineretului socialist. Tineretul era sfătuit "să-şi strlngă
r indurile pentru apărarea păcii a meninţate" şi să se inscrie in organizaţiile socialiste28• Aceleaşi
temeri In priv inţa propagandei comuniste din rindurile t ineretului universitar, cu ocazia pro
cesului, judecat la Chişinău, reies şi dintr-o notă adresată de Inspectoratul Pregătirei Premilitare
Ministerului apărării naţionalc27• In apărarea lui P. Constantinescu- Iaşi, s-a situat intreaga
opinie publică. Un grup de studenţi naţional-ţărănişti au adresat o scrisoare deschisă deputaţilor
N. Lupu şi G h . Pop, prin care ii rugau să intervină pentru suprimarea imediată a procesului.
"Fascismul - spuneau studenţii - pune In prricol viaţa voastră la toţi. Este de datoria voastră
de a salva pe Iaşi care v-a dat şi ne dă un preţios ajutor in momente dificile" 28 • Procesul antifas

ciştilor din 1936 a găsit pe majoritatea profesorilor şi studenţilor ieşeni in tabăra democraţiei.
Tr. Bratu, Iorgu Iordan, Orest Tafrali, şi alţii au arătat pericolul pe care il reprezintă fascismul
pentru independenţa şi suveranitatea patriei. "Eu sint democrat - declara Tr. Bratu la procesul
antifasciştilor - şi ştiu demarcaţia Intre democraţie şi demagogic. Eu cred că trebuie să avem
tncrederc in înţelepciunea poporului nostru pe care il stimez mult, il stimez şi cred in vitalitatea
sa " . Pentru Andrei Oţctea fascismul era "dăunător" ; Iorgu Iordan considera că acesta a tentează
deschis Ia libertăţile civice28• In unanimitate profesorii au cerut achitarea lui P . Constantinescu
Iaşi, a celorlalţi luptători antifascişti, văzînd in aceasta o datorie a intregii democraţii. Pro
cesul lui P. Constantinescu- Iaşi, proces al luptei impotriva fascismului şi războiuluj3°, cu re
zonanţe şi in străinătate31, a dovedit poziţia antifascistă a marii majorităţi a poporului român,
conştientă de urÎII şele consecinţe pe care războiul le putea avea pentru soarta omenirii.
Desfiinţarea, In noiembrie, 1934, a unor asociaţii şi societăţi In care activau şi studenţi
{"Amicii U.R. S. S.", "Comitetul Naţional Antifascist", "B. l\I.Ţ. " , "Liga Muncii", "Cercul de studii
marxiste", "Tribuna studentului sărac" etc.) a creat o scrie de probleme noi mişcării antifasciste
şi democratice. Organizaţiile dizolvatc au reapărut sub alte forme. Astfel, tineretul poate fi
Intilnit in "Blocul pentru apărarea libertăţilor democratice", "F. S.D." care a inlocuit ,,Asociaţia

studenţilor revoluţionari", ,,Anatolc France", ,,Asociaţia pentru pace şi .cultură", "Frontul Plu
garilor" etc. Toate aceste asociaţii urmăreau "stringerea tuturor forţelor democratice intr-un
singur bloc care să fie opus fascismului". Realizarea Frontului Patriotic Antifascist era con d i 
ţionată d e perfecţionarea unităţii d e acţiune a proletariatului şi, i n această circumstanţă, de
crearea Frontului Popular, care tindea să unificc toate forţele democratice32• In atingerra acestor
obiective, atragerea tineretului studenţesc era hotărîtoare. Prin presă sau prin organizaţiile
create cu acest scop ca "Tineretul blocului pentru apărarea libertăţilor democratice" se stipula
democratizarea invăţămtntului, drepturi şi libertăţi pentru tineret et c .
L a sflrşitul anului universitar 1 934/1935 s-au obţinut unele succese pe linia inchegării
Frontului studenţesc democrat. Grupele de studenţi democraţi, Infiinţate atunci, au constituit
de fapt Inceputul organizării F.S.D. care avea ca obiective imrdiate revendicări profesionale,
ajutorarea tinerilor lipsiţi de mijloace, crearea de biblioteci, cercuri de studii, manifestări artis
tice, răspindirea culturii in mase. Dar scopul principal era lupta impotriva fascismului intern
şi internaţional. Crearea F. S. D . la Bucureşti, in mai 1 935, a stimulat constituirea unor organizaţii
asemănătoare pe intreaga ţară. La 27 iunie 1 935 a fost editat primu l număr al F. S.D . .,Studentul
român", tribună a luptei democratice, antifasciste a studenţimii din România. Din conducerea
u

Arh. l'nlv. Iaşi, fond R, dosar 15/1 9:.1-1, f. 536 - 539.
25 Arh. St. Iaşi, fond Prcf., dosar 1/1 935, f. 2.
28 Idem, fond Trib. millt., dosar 17/1 93(), I. 70 .

27 Arh. St. Bucureşti, fond. Mln. Instrucţ . , D . I . S. , dosar 617/1 936, f. 1 1.
28 " Dimineaţa", din 17 aprilie 1936.
28 flh. 1. Ioniţă, A. Kareţki, op. cit., 1'· 1 12 - 1 13.
ao A. I . S. I . S . P., E. X I X -2, 1935.
31 Arh. St. Iaşi, fond Pref., dosar 3/1933 - 3 1 , f. 2.
32 ldcm, fond Trib. millt., dosar 1 7/ 1 931\, f. 1 8 - 20 ; idem, fond Circ. 1 . Pol., dosar 3/
1 936, voi. 1., f. 112.
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F. S.D. au făcut parte : Gh . Rădulescu (preşedinte), Mihai I. Dragomirescu (secretar general)

A. Predescu, Al. Balaci, Miron Constantinescu, Constanta Crllciun, Nicolae şi Lueia Djamo,

\' . Malinschi, Manea Mănescu, Roman Moldovan, Gl'orge Macovescu, Dante Gherman, Corneliu
Mănescu, D . Praporgescu, Al. Blr!Adean u , Al. Voitinovici, Zoe Bugnariu, Şt. Cleja, T. Dinculescu,
Gh. Micle, Eduard Mezincescu, I. Oancea, G. Popa, Bucur Şchiopu, Iosif Vinţe, V. Pogoceanu
şi alţii. F. S.D. realiza pe baza platformei luptei pentru demorraţie şi Impotriva fascismului
unitatea studenţilor utccişti, social-democraţi, membri ai unor organizaţii de tineret ale parti
delor burgheze care manifestau opoziţia faţă de fascism, români şi studenţi apartinind naţio
nalităţilor conlocui toare. Studenţii organizaţi In F. S.D. au primit sprijinul moral al ca drelor
celor mai inaintate din lnvăţămlntul superior ca C. I . Parhon, Radu Cernătescu, Iorgu Iordan,
V . 1\lârza şi alţii. lnlr-adevăr, F . S.D. şi-a propus să stabilească unitatea de acţiune studenţească.
Deviza sa : ..Cultură, libertate şi pace" implica "o garanţie a seriozi tăţii şi a intenţiilor construc·
tive ale acestui tinerel conştient " aa, Salutln du-i apariţia, studentul Radu Comla scria., cA "ideea
alcătuirii unui front com u n studentesc lansată de Comitetul de iniţiativă al Frontului Democratic,
prinde din ce fn ce m ai m u lt teren" (s.n .) 3«.
La Iaşi, F . S . D . s·a constituit la 13 iulie 1935 cu S('diul pc str. Simion Bărnuţiu, nr. 15.
{.'n rol deosebit in constituirea F. S . D . - Iaşi I-au jucat : Paul Radu, Topor Vasile, AI. Birlădeanu,
AI. Voilinovici, Ion Zaharia, Năstase şi Tudor Popescu, Gh. şi Ioan Pinculescu, Virgil Buzdn1g,
C:osma \'a!E•riu, Emil Găluşcă, Alex . Florescu. După aprecierea poliţiei, organizarea şi a ctivitatea
acestui front "era condusă, din umbră de organizaţia comunistă ..Tribuna stuct'cntului sărac"
care, deşi dizolvată, continua să a ctiveze clandestin ; acesta, impre UQ,�cu alte două organizaţii
"Anatole France" (formată aproape ex!'lusiv din stud�nţi) şi .. Asociaţia prntru pace şi cultură•
poate inscrie tineretul in general (intelectuali, muncitori, funcţionari) in lupta contra organi ·
zaţiilor de dreapta , lărg in d şi întărind Frontul Popl'/ar" a& . Ziarul " Ideea" din Huşi, condus d e
un comitet de student i , a avut un rol important in propagarea ideilor F. S . D . S ecţii ale F . S . D .
s-au creat şi l a H u ş i ş i Botoşani.
Secţia din Iaşi a F.S.D. care avea ca preşedinte pe Al. Birlădeanu şi ca secretar pe Al.
Yoitinovki38 a avut strlnse legături cu organizaţia eentrală. DupA cum lşi aminteşte Al. Voiti
novici, la Bucureşti, In sediul de pe str. Batiştei, Al. Blr!Adeanu făcea adesea expuneri asupra
situaţiei din mişcarea studenţească ieşeană şi formula aprecieri după care formele organizatorice
erau corespunzătoare. Oricum, considera AI. Voitinovici, F.S.D. a fost "precursorul unui front
popular românesc" a?. La apelul F. S.D. Iaşi38 au aderat n umeroşi studenţi animaţi de convingeri
democratice39• Acţiunile studenţilor i eşeni pentru ciştigarea revendicărilor lor, pentru cultură
şi libertate, dovedeau eli F.S.D. reprezintă o forţă organizată şi vie. "Tineretul universitar In
cadrat In F.S.D. - se scria in "Tinărul Ieninist" duce dirz lupta Impotriva fascismului şi răz
boiului, pentru libertate şi cultură" 40•
Un pas Inainte pe calea redeşteptării studenţimii şi, totodată, un simpton tmbucurător
pentru situaţia politică generală a ţării41 J-a constituit Congresul F. S.D. care a avut loc In zilele
de 23 şi 24 ianuarie 1 936 Ia Bucureşti. In urma acestei puternice afirmări a tineretului univer
sitar (la congres au participat 500 de delegaţi) s-au organizat adunări, demonstraţii de stradă
şi acţiuni revendicative, s-au format gărzi care au zădărnicit numeroase acte huliganice ale
organizaţiilor de extremă dreaptă Indreptate Impotriva unor organizaţii sau personalităţi pro
gresiste. "La 23 ianuarie - se scria In manifestul Colegi �i Colege ! - s-a făcut prima manifes
tare cu adevărat studenţească pentru apărarea intereselor ei". In acelaşi timp s-a demonstrat
că "organul luptei profesionale studenţeşti este F. S.D . " 42•
Atitudinea faţă de Congresul studenţesc de Ia Tg. Mureşn şi organizarea taberei de la
Moeciul de Jos - judeţul Braşov au făcut din F. S.D. o organizaţie cu o puternică aderenţă
aa

54).

,. Studentul rom;\n", anul I I, nr. 5/29 febr. ! 936.
3t Idem, anul 1, nr. 1/27 Iunie 1935.
35 Arh. St. Iaşi, fond Trih. milit., dosar 17/1 935, f. 26 - 27.
ae T imp eroic, Iaşi, "J unimea, 1971, p. 72 - 73.
37 Ib idem, p. 73.
3 8 Arh. C.C. al P . C . H . , fond 33, Mapa 76.
au Tim p eroic, p. 69-70.
4° C. Mocanu, Actinitatea . . . , p. 89.
4 1 Mihai Drago111irescu, O demonstratie în noc turn ol ("l\Iaga1.in istoric", nr.

4 2 Arh. c.c. al P.c.n., fond 33, Mapa 91/1936.
41 Arh. St. Bucureşti, fond Min. Just., D.A .. J., dosar 18/1936, f. 4 - 5 .
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In rindurile tineretului universitar. Tabăra s-a dovedit a fi veritabilă şcoală de educaţie politică
democratică şi antifascistă a studenţimii. Din conducerea ei au făcut parte : Gh. RAdulescu,
Constanţa Crăciun, Mihail Dragomirescu, Al. Antohi, Al. Voitinovici şi alţii44•
Pronunţlndu-se pentru integritatea teritorială a ţării, F.S.D. a considerat că prima nece
sitate a momentului era Frontul Popular; ca principală armă pentru respingerea ofensivei fas
ciste'&. Din iniţiativa P.C. R., In spiritul acordului de la Ţebea, din 19 decembrie 1935, studenţii
democraţi s-au Intilnit cu reprezentanţi ai organizaţiei "Blocului Democratic", "Frontului
Plugarilor" şi PMadoszului" şi au hotărît să constituie un comitet de coordonare In v ederea
generaliuirii acţiunii de lnchegare a Frontului Popular AntifascistfB, Angajamente solemne pen
tru apărarea hotarelor ameninţate de puterile revizioniste rostea ln acele zile şi tineretul studen
ţesc. "0 Românie multilată, iată ce vrea fascismul internaţional. E ceasul unirii - se scria Intr
un manifest elaborat de F.S.D . " '7•
"Frontul Păcii" crPat, din iniţiativa Organizaţiei regionale P.C.R. Moldova, ln anul 1 936
tşi avea sediul in casa lui Emil Serghie de pe str. Albineţ. In august 1936 acest Front, din care
fAceau parte şi studenţi, adresa următoarea Chemare : "Semnatarii apelului lşi dau seama de
primejdia care ameninţă pacea lumii, lşi dau seama de planurile criminale ale revizionismului
fascist, lşi dau seama că războiul ameninţă integritatea şi independenţa noastră naţională.
De acePa chPamă toate energiile, valorile păcii şi culturii să Impiedice pregătirea haosului şi o
catastrofel" u. Cu stringerea fondurilor pentru "Frontul Păcii" s-au ocupat studenţii z. Cuşnir
şi Al. Voitinovici41• Pe această linie a apArArii păcii şi hotarelor stabilite prin sistemul trata
telor de pace de la Paris se situează adunarea organizată de societatea studenţilor tn istorie
din 2 1 noiembrie 19:16, precum şi manifestarea prilejuită de sărbătorirea desăvlrşirii unităţii
naţional-statale de la Iaşi, din 1 decembrie 1 936. Cu toate aceste ocazii, studenţii s-au pronun
ţat pentru menţinerea tratatelor şi păstrarea unui climat de pace pe continentul european.
"Cind norii grei ai revizionismului - spunea In cuvintul său Tr. Bratu - blntuie ln toate păr
ţile trebuie să afirmăm l'ă nu avem de cedat nimănui nici un petec de pămiDt. RomAnia s-a In·
treglt In hotarele ei etnice şi fireşti. Datoria noastră este de a respecta graniţele de astllzi şi a le
pllstra cu sfin\ enie". In acelaşi sens s-au pronunţat profesorii Gr. T. Popa, Ilie Minea, Orest
Tafrall şi studenţii : N. Grigoraş, Petre Osuhovschi, Cicerone Teodorescu50•
Numeroşi studenţi activau In secţiile "Ligii Antirevizioniste"61, acţiunile lor urmărind
crearea unei lumi�2 din care să lipsească războiul cu toate consecintele sale nefaste.
Acţiuni importante au desfăşurat studenţii in cadrul asociaţiei ,.Amicii U.R . S . S . " 51,
sau ln cadrul altor organizaţii create de Partidul comunist. Studenţi ca Năstase Popescu şi
fraţii Penculescu erau deseori văzuţi In preajma muncitorilor de la Intreprinderile "Ţesătura"
sau "Nicolina " 54• In adunări, tinerii studenţi se pronunţau, alAturi de profesori, Impotriva "mij
loacelor energice " folosite de regim, a cenzurii şi a stării de asediu. Ilie Pintilie, Ion Niculi, Vasile
MArza, G. Ivaşcu sau Marin Florea Ionescu au sprijinit intens activitatea studenţilor democraţi.
Impotriva legionarilor, care nu erau prea numeroşi, tnsă de o agresivitate gălăgioasă, s-au coali
zat tineri nu numai din grupările de stinga. Al. Blrlădeanu a fost acela care prin excepţionalele
sale calităţi Intelectuale a dat o deosebită strălucire acţiunilor din acea perioadă 55• Alături
de el, Al. Voitinovici, Magda Isanos (studentă la drept), Zenaida Cuşnir, C. Braga (şt)inţe),
· Ionel Cernătescu (litere), Gh. Gane (agronomie), Al. Antohi, Viorica Zosin, Olga Chicu, Zenobi�
Covăsneanu şi alţii vor fi găsiţi In primele rinduri ale luptei democratice şi antifasciste�6• De orgam·
zarea activităţii studenţilor democraţi, In anii 1935/36, a răspuns, din partea Partidului comunist
Lucreţiu Pătrăşcanu. Nu puţine din iniţiativele pentru crearea de asociaţii studenţeşti sau de
" Timp eroic, p. 71 - 1-lt.
u Arh St. laşi, fond. Circ. I. Pol . , dosar 3/vol. l/1936, f. 3•1.
" Gh. 1. Ionlţă, P.C.R. şi masele populare, Ed. ştunţifică, Bucureşti, 1971, p. 201 .
17 Ibidem, p. 2 30 - 231.
'd A. Kareţkt şi alţii, la�i . .. , p. 2S.
" Timp eroic, p. 92.
�o Arh. St. laşi, fond. Trib. mlllt., dosar 17/1936, nepag.
11 Valeriu Florn Dobrlnescu, Contributii la cunoaşterea
situatiei studentilor ieşeni în perioada 1 septembrie 1 9 ."j 9 - 6 septembrie 1 9 4 0, "Carpica�, Bacău, V I, 1973 - 1 974, p. 2112.
12 Articolul Războiul şi tineretul ("Lupta de
clasă", anul XX, nr. 7, deceml •rie 1 939).
13 Arh. St. Bucureşti, fond !\lin. lnstrucţ., D . I . S.,
dosar 513/1935, f. 47.
6' Arh. St. laşi, fond Pref., dosar 2/ 1 936, f. 12.
1
'
Timp eroic, p. 86.
18 Ibidem, p. 2 7 - 28.
.
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manifestări antifasciste In rindurile intelectualităţii universitare au fost inspirate de partid
prin Lucre\iu Pătrişcanu�•. Sute şi sute de studenţi şi tineri intelectuali ieşeni au semnat pro
teste Impotriva proceselor Inscena te de regim tJnor militanţi ai mişl'Arli progresiste şi muncitoreşti
Astfel, faţă de proct>sul antifasciştilor dc la Craiova din anul 1 li36, (printre arestaţi se afla
�i Nicolae Ceauşescu), 250 de pt>rsoane �intl'lectuali, studenţi, funcţionari şi muncitori din Iaşi)
se alăturau acţiunii "Comitetului de asistenţii. a deţinuţilor politici", cerind "achitarea celor
1 9 antifascişti şi eliberarea lor""· Clştisarea alegerilor din cadrul societil.ţilor, la facultil.ţile de
litere şi filozofie, de studenţii democraţi, contribuţia la apariţia unor publicaţii eu un pronunţat
caracter antifascist ("Manifest", " Ideea • şi altele), activitatea In comitetele pentru apărarea
liberUlţilor cetăţeneşti au fost acţiuni cu o deosebită rezonanţă asupra masei larsi a tineretului
universitar.
Un ali aspect important al a ctivitil.ţii revoluţionare şi democratice desfăşuratil. de ele
mentele Inainta te din rindurile tineretului universitar 1-a constituit prezenţa mnltora .dintre ei,
In afara F.S.D., In rindul organizaţiilor de masă legale Infiinţate sau lndrumate de Partidul
comunist : "Blocul democratic", ,.Comitetul naţional antifascist", ,.Liga muncii", nLiga contra
prejudecă, ilor", "Madosz", Comitetul antirizboinic", ..Frontul Plugarilor", ,.Comitetul pentru
apărarea antifasciştilor", "Comitetul romAn al Reuniunii universale pentru pace", "Uniunea
democratică" etc. Elementele democratice din rindurile studenţilor ieşeni au activat, sub con
ducerea U. T.C. In cadrul tineretului acestor organizaţii pentru unirea eforturilor Intregii mase
studenţeşti, In lupta pentru drepturi şi libertăţi democratice, Impotriva pericolului crescind
al fascismului, pentru apărarea intereselor naţionale ale poporului �An.
La laşi, ca şi In alte centre universitare ale ţării, unitatea de acţiune a tineretului stu
dios s-a desf!!şurat In cadrul unei largi mişcări democratice studenţeşti, In cadrul multor Intru
niri şi demonstraţii cu caracter democratic şi antifascist.
Studenţii farma.cişti ai anului al I I I-lea au refuzat, la 8 aprilie 1935, să participe la cursul
de toxicologie al prof. Şumuleanubll, ca urmare a atitudinii reacţionare a acestuia. Documentele
poliţiei dovedesc rolul j ucat de U.T.C. In organizarea luptelor tineretului universitar, această
organizaţie avind un caracter de masă60. "F. S.D.", ,,ApArarea culturii proletare", ,,Anatole
France", "Pentru pace şi culturi" şi altele au reprezentat asociaţii 1n care studenţii democraţi
luptau pentru dreptul la culturA, Impotriva fascismului şi a războiului. U.T.C. desfăşura, de
asemenea, o activitate intensă pe tArimul sportului. In rindurile tineretului ieşean circulau m!':ni :
feste cu caracter revendicativ, antlrăzbolnic şi antifascist : Către toţi profesorii, fnvilţiltoru Şl
inslitutorii, ciltre toţi salariaţii corpului didactic. Tovarilşi"
semnate de Comitetul judeţean
Iaşi al P.C.R., .Jos Rilzboiul ! şi broşura " V. 1 . Lenin şi 1 ineretul", Lenin, Liebnecht, Roza, Fe
bruarie roşu, De ce sintem socialişti
de Leon Elum61•
De organizarea acţiunilor tineretului se ocupau celule comuniste alcătuite din vechi m�m
bri de partid 82, la unele (cum a fost aceea elin 1 mai 1 936) participind şi profesorii Al. Claud,1an,
Octav Botez, Emil Serghie. Organizaţia studenţească marxistă "Tribuna studentului sărac"
desfăşura o intensă propagandă de stinga. Publicaţii ca : "StudentuJ leninist", "Ttnărul leninist"
"Lupta universitari", "şcolarul roşu", " Studentul nou" şi " Studentul evreu" circulau printre
tinerii studioşi, In ele cerlndu-se "dezrobirea naţiune! de exploatarea capitalistii." 83•
Erau frecvente disputele dintre studenţii democraţi şi cei reacţionar!. La 7 mai 1936.
cind U.N.S.C.R. a propus greva generalA protestlnd astfel Impotriva arestării conducătorilor
Congresului de la Tg. Mureş, grupul studenţilor democraţi la care s-au afiliat tineri din organi
Eaţia Partidului ţărănesc s-au pronunţat pentru respingerea acesteia şi participarea la cursuri
In pofida tncercărilor legionarilor de a-i Impiedica 6'. Marea majoritate a studenţimii ieşene a
respins manifestul legionar Colegi de la toate Universităţile deoarece, aşa cum se consemna Intr-

-

57 C.. l\'aşcu, Resurecţie morale, In "Contemporanul•, 3 mai 1968, p. 2 ; Timp eroic, p.
94 - 96.
&a V. Piuci\, M. Muşat, op. cit., p. 18.
su Arh. I . M. F . , pachet 32-t, dosar 227/1935- 36, inv. 226, nepa!,l.
60 Arh. St. laşi, fond Circ. 1. Pol., dosar 3J H J36, voi. 1., f. 32.
81 Idcm, fond Trib. miJit., dosar 17/1 936, f. 1 67 ; A. I.S. 1. S.P., cota A X X -- 31, februarie
1 936.
82 Idem, fond Circ. V. Pol., dosar 7/1936, f. 18 ; idem, Circ. 1. Pol., dosar 3/1936, voi. 1,
f. 28.
83 Arh. St. Iaşi, fond Circ. 1. Pol., dosar 3/1936, voi. 1., f. 36.
11.1 Ibidem, f. 338- 354 ; 237 ; ldem, fond Circ. 1. Pol., dosar/1936, voi. 1., f. 36, 59 ; Timp
eroic, p. 55.
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un Raport al Corpului IV Armată : "ei nu admiteau declararea unei greve pentru satisfacerea
de ambiţiuni in interesul unei organizaţii politice ci numai cind e vorba de interese studenţeşti.
Studenţii ce nu împărtăşesc vederile legionarilor vor să intre imrdiat Ia cursuri" 15•
Dacă In unele situaţii, uni tatea de acţiune a tineretului universitar nu s-a putut realiza,
aceasta s-a datorat, Intre altele lipsei de Intelegere din partea unor conducători ai diverselor
grupări şi organizaţii studenţeşti care nu Intotdeauna au lnţeles semnificaţia momentelor pe care
le traversa H.omânia, Oricum, din partea studenţilor democraţi, in frunte cu comuniştii şi uteei
ştii, au existat preocupări In perspectiva real izării unui Front popular antifascist in care tinere 
tul universitar să fie substanţial reprezentat88 • Studenţimea independentă din Iaşi chema Ia lup
tă, prin manifestul Colegi şi Colege
pentru organizarea unui front unitar studenţesc. "Să ne
tntindem unii al tora mina - se scria in manifest - pentru a rezista lmpreună" 87 • Mai mulţi
studenţi comunişti şi utecişti au fost eliminaţi din Universitate In anul 1936. "Soluţia aceasta
- sublinia Petre Andrei - este cea mai puţin potrivită şi ea denotă o grt•şită şi primejdioasă
concepţie despre Universitate. Nu avem nevoie numai de boxeri şi de oameni de rezistenţă
fiziceşte. Avem nevoie de minţi luminate care să stăpînească prin spirilualitalea lor şi să dea
direct ive de cugetare In ţara asta" 88 •
Tocmai intr-un moment d e succese, într-o perioadă cind, pentru Partidul comunist era
deosebit de necesară organizaţia de tineret, cînd asupra ţării se abăteau timpuri grde activitatea
U.T.C. din România a Incetat. Fără a cunoaşte s ituaţia U.T.C. din România, unele cadre din
conducerea de atunci a partidului au aplicat mecanic o rezoluţie a Congresului al \' I-ll'a al Inter
naţionalei comuniste a tineretului care, de fapt, a dus Ia desfiinţarea organizaţiilor comuniste
de tineret89 • F . S.D . a intimpinat dificultăţi sporite, iar in primăvara anului 1937 a fost pus In
afara legii. La propunerea comuniştilor s-a decis ca organizaţiile F.S.D. să se considere In fiinţă
şi să ducă mai departe lupta ilegal.
I n pofida dizolvării lJ.T.C. studenţii democraţi din Iaşi şi-au continuat activitatea. In
anul 1937 studenţii antifascişti organizau conferinţe cu caracter progresist la Universitatea
populară a cămjnului Păcurareo. Atunl'i a fost descoperită o organizaţie a tineretului comunist
care activa In lJniversitate. Organizaţia, lnzestrată cu aparatură şi materiale de propagandă,
număra peste 60 de membri71. Pentru activitate revoluţionară au fost condamnaţi Ia Inchisoare
mai mulţi studenţi72• Peste 400 de persoane, in majoritate studenţi, au participat, la 6 iunie
1 937, ln sala "Cultu ra" la o Intrunire a Frontulu i de mocratic condusă de Alfons Herovanu şi

Tr. Gheorghiu73.
Dealtfel, cu toate măsurile represive mişcarea comunistă de tineret continua să activeze
eficient74, lucru sesizat şi de Ministerul de Interne intr-un ordin din 24 martie 1937. "In sistemul
de organizare şi acţiune comunistă - se scria In ordinul amintit - descoperirile făcute repre
zintă Intr-adevăr pierderi simţitoare, dar munca lor de organizare continuA şl ln scurt timp iau fiinţă
noi formatiuni care duc mai departe ideile Innoitoare In care cred" 75•
Schimbările politice petrecute la Inceputul anului 1938 au pus In faţa tineretului sarc1m
noi, complexe, datorate nu numai situaţiei interne, dar şi unei vieţi internaţionale extrem de
agitate. Documentele Siguranţei vorbesc de rolul lui Nicolae Ceauşescu "cunoscut comunist "
ln organizarea luptelor tineretului. "Nicolae Ceauşescu - se scria Intr-un document al Siguranţei,
din 1938 - face apel Ia tineri de a nu se mArgini numai Ia o activitate culturală şi sportivă,
c i sA Intensifice actiunea de propagandă pentru organizarea In breaslă" 71 •
Manifestele comuniste lansate In raza municipiului Iaşi aduceau elogii forţelor de stinga
din China şi Spania, tuturor celor care luptA Impotriva fascismului şi a rAzboiului 77 • I.a 1 5 noi�m
.
brie s-au răsplndit, In corpul clădirii centrale a Universităţii, citeva manifeste şap1rograf1ate
85

18

ldem, fond Circ. 1. Pol ., dosar

Timp eroic, p. 55.

3/1 936,

voi. 1 . , l.

59.

17 Arh. C.C. al P.C:.R., fond 33, Mapa 101/1936.
88 fih. 1. Ionlţă, A. 1\:areţkl, op. cit., p. 195 - 196.
11 1' ile din ist"ria {1. T.C., Bucureşti, Ed. politică, 1971, p. 162.
7 0 "Adeviirul" din 9 Ianuarie 1937.
7 1 Arh. St. Iaşi, fond Trlh. milit., dosar 2/1937, f. 105 - 106 ; ldem, Circ. I II . Pol., dosar

3,1037, r. 232 -245.

72 Arh. Unlv. Ia5l, fond R, dosar 4/1937, f. 22!1 ; ldem, dosar 66/1937, f. 8 - 10.
73 Arh. St. Iaşi, fond Circ., fond Circ. III. Pol., dosar 3/1937, f. 313.
H Arh. t :nlv. Iaşi, fond R, dosar 4/1937, f. 380.
n Arh. St. Iaşi, fond. Pref., dosar 1/1936, f. 38.
71 A. I. S. I. S. P. , cota D XX I I - 2, 1938.
77 Arh. St. laşi, fond Rezidenţa Re«alil a ţinutului Prut dosar 1/1938, f. 16.
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inti tulate : Colegi şi Colege �i se mn at e "Tineretul univ ersitar comunist". Se protesta aici Impo

triva desfiinţării autonomiei universitare, Impotriva exmatricuHirilor şi a măririi taxelor. ]n
acl"laşi timp , se Indemna la luptă hol ărltă Impotriva Gărzii de Fier care, ImpreunA cu aliaţii ei
7
"Hitler şi Horthy pregAteşlc lmpărţ i rea Ţării Româneşti" 8 • Era sesizată de organele poliţie

roşug, "Blocul d em o cra ti c" tn care laturile antifasciste şi cea antirăzhoinică sint rscnţiale71•
Pentru activitate comun!st11 au fost condamnaţi, In 1 938 , de la 3 luni Ia 3 ani mai mulţi studenţi&o

n e.� ti activitatea Parti dului comunist In rindurile studenţinii prin ,,Ajutorul roşu", .. Şeolarul

1 n a n u l 1 939, c u deosebire In a doua sa parte, mişcarea comunistă din Român la cu noaşte
o perioa d ă de transformări structurale, de reorganizare, proces normal dacă avem In v edere noua
conj u n cturi internă şi internaţională a unl"i epoci atit de zbuciumată. ]n această direcţie, re
o rgan i 7.ar ea l' .T.C. a fo st cel mai impo r ta n t momrnt al activit:'!ţii Partidului comunist In rin
durile tineretului . Rl"in riinl are a U.T.C., principală rrzervă de cadre a partidului şi "cel mai
apropiat ajutor al său" 81, a cuprins şi municipiul Iaşi, unde, Ia 23 aprilie 193.9, Intr-o casă con
spirativă, de Ungă gară, a avut loc o consfătuire la care au participat, alături de l n'lputcrni c itu l
C.C. şi reprezentanţi a i organizaţiilor c o m u n iste din Iaşi, Bacău, Roma n, Tg. Neamţ82• Măsura
adoptată de P . C . R . de relnfiinţare a L' .T.C. In 1 939 trebuie apreciată ca total adecvată cl"rin
ţe l or mişcării re,·o!ul ionarc In crl'ştere, intereselor majore alt' unirii efortului de luptă al t i nere
tului cu al maselor larg i muncitoare 1n lmprc ju ră r il e de atunci, hotărltoar� pentru soarta ţării
şi a !ntrl"gu l u i popor român 83• In fruntea Comi tetului de reorganizare a V.T.C. a fost desemnat,
d e către conducerea P.C. R . , ::"i:icolae Ceauşescu.
P roblema reorganiziirii Comitetului regional din Iaşi al Tin eretului Comunist s-a discu
tat, din nou, Ia 17 decembrie J 939, un rol deo s eb it reyenindu-i lui Jiff't:olae Ceauşescu, pe atunci
se cretar general a l V.T.C., care s-a deplasat tn acest scop In Iaşi84 . Retnfiinţ area U.T.C., la
indi ca �iile P . C.R., a rl'prezentat un moment important In atragerea şi mobi lizarea I ntregu lu i
tin erel din România Ia lup ta lmpotrh·a di ct a tu r ii regale şi, apoi, a dictaturii antonesriene85•
ln lunile septembrie şi n o i cm b rit' 1 939 au fost răsplndite pe stril7ile municipiului laşi
manifeste intitulate : Iubitori de ţară şi de popor, Muncitori, ţăran i, funcţionari şi intelectuali,
Către toţi iub itori i de n eam şi de ţară, Lenin, L iebnechi, 1 uxemburg editate de Comitetul regional
din 1\loldova. Pe Ungă revendi cările studenţeşti (mai multe sesiuni de examene, dezaprobarea
F.N.S., scu tire a de tuxe) manifestele cu un caracter mai mult "educativ", făceau apel la uni
tatea tuturor fo rţ elo r democratice tn vederea tnfiinţării Frontului Popular şi a re spin ger ii acte
lor de forţă ale imperialiştilor germani, italieni şi japonezi. " O rga nizaţi i l e comuniste - se
sublinia intr-un raport al Lcgiunii de jandarmi laşi - consideră frontului comun al clasei munci
toare singura posibilitate d e a stăvili războiul imperialist" 88•
Tot din initiativa P.C. R , prin Miron Constantinescu şi Corneliu Mănescu, s-a interven it
pe llngli N i cola e Io rga In vederea admiterii studenţilor democraţi la a ctivitatea "Ligii cultu
rale", asociaţie legală, puţ i n su &pectată şi urmărită de autorităţi. Vreme de aproa pe un an studen
ţii au putut folosi "Liga culturală" pentru organi1.arca activităţii lor antihitleriste87• La Iaşi,
după informaţiile P o l i tici, s-a constituit, spre sfirşitul lui august 1939, o asociatie intelectuală
cu "substrat politic". Condusă de avocatul Gh. Chipcr, acesta avea legături cu dr. C. Dimitriu,
AI. E lrlădeanu şi P a ul Radu88 •
In primăvara anului 1940, la B ucureşti, s-a desfăşurat o conferinţă a organizaţiilor stu
denţeşti u teci s t e din Intreaga ţară care a stabilit principalele direcţii de luptă ale tineretulu i
universitar. Partidul chema studenţimea să se lncadreze In U.T.C., să lupte Impotriva dicta
turii regale, a război ul ui şi a fascismului. pentru condiţii omeneşti de viaţă, mun că şi tnvăţii.78 ldc m , fond Pref .. dosar

5/1938, f. 87.
Ibidem, f. 105- 106 ; idem, dosar 1/1938, f. 2 9 - 30.
80 Arh. St. Bucureşti, fond l\''in. Ed. naţionale, D. l. S., dosar 997/1939, f. 20, 31 ; Arh.
L'nh•. laşi , fon d . R, dosar 49} 1 938, 1. 24 - 25.
81 " L
upta de clasi:i", Anul X X , nr. 7, dec. 1 93 9.
82 \' aleriu Horin D o hrinescu, op. cit . , p.
201.
83 Arh. St. Iaşi, fond R ez i den ţa . . . , dosar 9/ 1 939, f. 1 83 . ; ldem, fond Circ. 1. Poliţie, dosar
14/1939 ' r. 89.
81 V aleriu Florin Dobrinescu, op. cit., p.
202.
e& "Lupta Tineretului", Anu l 1, nr. 1, 15 martie 1940.
8 1 ldern, fond Circ. 1. Pol., dosar 14/1 939, p. 89.
8 7 � h . 1. Ionl ţ :l , Din actiflitatca studenţilor democrati şi antifa.•ci.,ti d-in România, "Stu uii ",
1/ ! 9i2, p. 21.
18 Arh. St. laş!, fon d Re1ldenţa . . . , dosar ·9}1 939- 40, f_ 433.
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turll. 1111 Studenţii, ca şi cPilalţi tineri, erau sflltuiţi sll se Inscrie In U. T.C., singura organizaţie care
reprezenta cu adevllrat interesele tinerei generaţii, sll se organizeze, In formaţiuni in cadrul Aso·
cinţiilor admise sll funcţioneze In România, să transforme breslele In organe de lupti! Impotriva
dictaturii regale. Organizaţiile U.T.C. de la laşi activau, In aprilie 1940, ca o parte component a
a asociaţiilor judeţene, Uteciştii ieşeni acţionau conspirativ, In celule comuniste formate din
din 5 - 13 tineri şi, legal, In bresle. Sectorul cel mai activ era Socola, unde existau 10 - 15 celule
U.T.C. , activele U.T.C. din sectoarele Păcurar!, Tătăraşi şi M.O.P.H. - Textila Copou fiind
In curs de reorganizare90• Numeroşi studenţi au participat la colectarea de fonduri pentru de·
ţinuţi şi au proiectat o demonstraţie la 1 Mai, unii fiind deferiţi tribunalelor militare pentru
activitatea lor.
Aşadar, In anii care au urmat eroicelor lupte ale muncitorilor ccferişti şi pctrolişti, marca
majoritate a studenţilor s-a Incadrat In frontul larg de luptă al forţelor progresiste din
România Impotriva războiului şi a fascismului, pPntru condiţii mai bune de viaţă şi de lnvăţă
tură. Conştienţi de pericolul pe care Il reprezenta pPntru ţară hitlrrismul, fascismul italian,
gardismul etc. ei s-au Impotrivit actelor de forţă ale ee lui de-al 1 I l-lea Hcich, Italiei fasciste şi
Japoni ei militariste, au sprijinit poporul polonez care trăia o adevărată dramă naţională şi
şi-a u exprimat adeziunea la lupta forţelor progresiste de pretutindeni. Tndrumaţi de P.C.R.,
principalul conducător al luptei Impotriva fascismului şi a războiului, studenţii comunişti ieşeni
s-au s i tuat In frunte, exemplul lor fiind urmat de marea majoritate a colegilor, din care unii
făceau parte din organ izaţiile de tif' eret ale partidel•;r burgl• ezt·.
Prin diferite materiale de propagandA ca : manifeste, fluturaşi, ziare et c., sau prin acţiuni
directe, studenţ ii it•şeni şi-au conturat o po1iţie limpede faţll de unele din măsurile cu caracter
intern şi s-au Impotrivit mutilării teritoriale a Urii, tuturor problPmelor care contravcncau !dealu
rilor poporului româ n . Experienţa clştigatll de tineretul universitar din Iaşi In acei an' va fi
amplificată In timpul anilor grei ai regimului antonescian, In mişcarea de rezistenţă.

A

PROPOS D E

L 'ACT IV IT E ANT IFA SC ISTE D E S ETUD IANTS DE IASSY

(1933- 19:!9)

R e s u m e
Dans le present article, fonde sur de nombreuses sources inCdites, l'auteur souligne les
plus importants moments de l'activite antifasciste des etudiants de Iassy dans les annees 1933
- 1939. Le fait est mis en evidence que, sous la direction du P.C.R., le principal conducteur de
la lutte contre le fascisme et la guerre, les etudiants communists iassiotes se sont trouves a la
tî!te, leur exemple ayant ete suivl par la majorite de leurs camarades. Ce faisant, note l'auteur,
ils ont tenu une posi lion claire vis-a-vis de certaines mesures internes et se sont opposes a la
mutilation territoriale de pays de mî!me qu'a tout ce qui portait atteinte aux ideaux du peuple
roumain, e ..:perience qui allait î!tre amplifice, sous le regime antonescien, dans le mouvement
de resistance.

88

to

A. I. S. I . S. P. , cota 8, XX IV - 1 auf,:ust 19-1 0.
Valeriu Florin Dobrinescu, op. cit., p. 201.
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PETRE ANDREI - OM POUTIC
Em. BOLD şi A. CARP IN SCH I

Cind afirmăm că profesorul Petre Andrei s-a Inscris In galeria oamenilor de seamă a vieţii
publice, avem In vedere două criterii de apreciere. Primul se referă la activitatea lui didactică,
ştiinţifică şi culturală ca profesor al Universităţii din laşi ; al doilea, la activitatea lui politică
In care se observA calităţi mai rar lntllnite politicienilor din trecut : patriot şi democrat con
vins, neabătută moralA personală, ataşament sincer faţă de ţărAnime, muncitorime şi alte ca
tegorii sociale oprtmate, receptivitate faţă de nou, consecvent luptător contra fascismului şi a
forţelor de dreapta. Fireşte că Intre cele două criterii se află o strinsA legAtură. Ca om de ştiinţă
şi adept al integralismului sociologic, dornic sA cunoască societatea In aspectele ei cele mai di
verse şi cit mai profund, Petre Andrei nu se putea rupe de viaţa politică. El considera că acti
vitatea desfilşurată Intr-un partid democratic li putea oferi multiple posibilităţi de lărgire a
investigatiilor sale sociologice. Trebuie făcută precizarea Insii, că el a dat ştiinţei şi carierei
univ ersitare atributul silu de prestigiu şi demnitate, ferindu-le de politicianismul ingust, tipic
burghez, In care oportunismul, demagogia, ipocrizia, vanitatea erau mobiluri esenţiale par
venirii In viaţa politică.
In anul 1 928, Petre Andrei se Inscrie In Partidul Naţional Ţllrănesc. Acest partid se
situase după primul război mondial la stinga burgheziei. Lozincile sale, propunerile unor larg i
reforme democratice lansate In timpul opoziţiei, doctrina ţărănistil cristalizată de C. Stere,
V. Madgearu, 1. Mihalache ş.a. au Influenţat şi au fost adoptate de numeroşi intelectuali, străin i
de manevrele politicianiste, sincer anlmaţi de sentimentul necesitAtii lmbunătăţirii situatie i
materiale a poporului roman şi a ridicării lui politice şi rulturale. Printre aceştia a figurat şi
profesorul de sociologie a Facultăţii de litere şi filozofie din Iaşi, Petre Andrei.
Din acelaşi an, 1928, el devine şeful organizaţiei P.N.Ţ. a judeţulu i Vaslui cind e ales ti
deputat, calitate pe care o deţine fără lntrerupcre, pinA In 1936. Discursurile lui parlamentare
de o rară frumuseţe, sint străbătute de idei democratice şi progresiste, Idei enunţate şi In
scrierile, cursurile universitare! şi In conferinţele sale publice.
Calitatea de membru al P.N.Ţ. i-a oferit posibilitatl'a deţinerii unor funcţii importante
In aparatul de stat. In 1930, el este subsecretar de stat la departamentul domeniilor şi agricul
turii, iar In guvernarea naţional-ţărilnistă din 1932 - 1933 deţine aceeaşi funcţie la Ministerul
Educaţiei Nationale. Din acest moment, Petre Andrei, om de o probitate civică demnă, a In
teles dedesubturile politicianismului ţărănist, demagogia, ca şi lipsa de viziune politică a unora
dintre conducătorii săi•. Animat de principii democratice, el n-a putut accepta alunecarea par
tidului său spre dreapta şi nici combinaţiile bizare ale lui Iuliu M aniu cu forţele de extremă
dreaptă , aşa cum se Intimplase cu prilejul alege rilor parlamentare din decembrie 1 937. De
aceea, el se rupe de P.N. Ţ. pe care-I şi părăseşte In aprilie 19383. Această botilrtre, cu rezonanţe
1 "Cronica•, Il, nr. 51 (98), 23 dec. 1 967.

Ibidem.
1 Petre Andrei, J urnal (In manuscris), In Arhh•R familiei, p. t .
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deosebite, este efectul convingerilor sale de democrat sincer şi cinstit. Petre Andrei a Inteles
din timp drumul dubios şi riscant al conducerii pa rt i dul ui său a căre i esenţă democratică ini·
ţ ialll f u sese aruncată peste bord, a văzut lipsa de sprijin a ţ ărăn imii pentru care se pare că a
fost creat, descompunerea lui mora lă, datorită, mai ales, conduitei ant idemocratice a lui Iuliu
Maniu şi a altor p ol i t i ci eni aflaţi in fruntea i erarh il'i 1 ărăni ste .
I ns tau rarea dicta t urii re gale , la 10 f ebruari e 1 938 , In care Petre Andrei a d e l inu t funcţia
de ministru al Educaţiei naţionale, n-a schimbat opiniile şi nici convin gerile sale democratice.
Funcţia ministerială a In de plinit-o cu c onş t i in ci o zita te , cu cer t ă r!'sponsabilitate personală,
apărlnd legalitatea şi fă cind drep ta te In toate oca7i il e' . Din j urnalul său aflat In arhiva fami
li ei şi pub lic at partial In rev i sta ieş!'ană "Cronica", reiese că funcţia cu ca re a fost onorat n u
1 - a Incintat şi numai sub presiunea lui Armand Călinescu a acceptat-o. "Armand Călinescu notează el - . . . a uzat dr a m e ni nţ ă ri care priveau pc copii mei şi familia mea . . . Su l l7.in d, mi
s-a pomenit că pot fi trimis In lagăr" &. Faptul cA şi-a manifestat unele rezerve este explicabil.
Dictatura regală, fa l ă d e regimul parlamentar obişnuit plnă In 1 938, fără a a\-ea u n . conţinut
'
fascist, constituia totuşi un re gres politic, o alunecare v ă dită spre dreapta.
Carol al I l-lea a c ăut at să dea soliditate regimului său, apelind Ia serviciile a numeroşi
intele ct u ali de pre sti gi u care-şi manifestaseră In diferite ocazii aversiuneu fo!li de miş că ri le
fasciste in ascensiune şi care ameninţau independenţa şi suveranitatea naţională. Or, a ceşt i
intclectuali, printre care şi P et re Andrei, au preferat instaurarea unei dictaturi personale, accl'p·
labile u n e i dictaturi totalita 1 iste preconizată de elemente legionare şi alte forţe de extremă
dreaptă. Cert este dl Petre Andrei n-a aderat tot al la regimul dictaturii regale8 • Tocmai datorită
poziţiei sale consecvent d em ocra t ice , In vara an ului 1 940, odată cu f�warea guvernului 1. Gi
gurtu şi cu ' orientarea evidentă a politicii carliste spre Germania hitleristă, Petre Andrei es te
Inlocuit din p o s tu l de mi n is tru şi plnă Ia 4 o c t om br ie acelaşi an cind s-a sinucis, fiind arestat de
legionari , n-a mai de ţ i n u t nici o funcţie politică.
D eşi avea toate calităţile pentru a deţine posturi importante In ierarhia P.N.Ţ., totuşi
Petre Andrei nu a fost un m e mbru marcant al acestui partid7• lina din expli caţi i, şi poate cea
mai plauzibi lă, ar fi a c e ea ci! el s-a situat permanent pe o poziţie de st inga In raport cu lin i a
oficială a conducerii ţ ărăn i ste , luind atitudine hotărltă faţA de unele măsuri nepopulare ale
guvernelor naţional-ţărăniste. Principiile şi concepţia sa materialistA despre v iaţă şi lume sint
rezultatul unei activităţi vaste de runoaştere a so cietă ţi i , diversitatea lecturilor cu conţinut
sociologic şi filozofic, Intre care filozofia marxistă, oferindu-i posibilitatea conturării unor i dei
înaintate de rare a fost animat toat� viaţa. Aprecierile realiste asupra unor i mportan te pro·
bleme sociale cum ar fi lupta de clasă, clasele sociale raportul dintre libertate şi autoritate,
raportul dintre om şi societate, ev oluţi e şi revoluţie, factorul economic In explicarea fenomenelor
soc i ale Il situa, cu anumite limite, aproape de ideile marxismului. Dealtfel, ln că din 1915, apoi
In cu rsurile din 192 1 - 1 922 şi In operele ulterioare publicate, Petre Andrei lşi manifestă, cu
îndrăzneală, opiniile sale aprobative faţă de teoria marxistă. "Marxismul ..., spunea el lncă In
1915 - e cea mai ştiinţifică socilogie cu anumite metode şi cu temeiuri filozofice proprii" 8 ;
sa u "Marxismul nu se mărgineşte . . . numai la partea statică, explicativA, ci are şi o parte dina

micA, normativă, căci schiţează planul unei viitoare organizaţii socialiste a societăţii de a zi
El lndeamnă către lu ptă, propagă lupta ca mijloc de ajungere a idealului socialist 1 • Să notăm,
de a s em en ea, cii P et re Andrei a adoptat materialismul dialectic şi istoric ca mijloc de inter
pretare a fenomenelor sociale. Nu avem intenţia , prin cele arătate mai sus, să demonstrăm că
pro fesorul i eş ean a a dop ta t marxismul in intregul său. Format la _şcoala idealismului kantian,
la i dei le şcolii franceze durkheimiene el n-a p utu t d epă ş i curentul sociologic integralist, axat,
după cum se ştie, pe conştiinţa colectivă şi cercetarea integralistă a fen om enelor sociale. Mai
mult, P et re Andrei figurează printre filozofii şi sociologii care reduceau explicaţia marxistă la
economism. Da r, faptul că a abordat marxismul Intr-o perioadă de tăcere sau de denigrare a
acestei filozofii, faptul că a cău tat să-I Inţeleagă şi să-I ex pl ice cit mai nedistorsionat ideologic,
subscriind uneori la tezele marxiste, este un- merit incontestabil şi probabil 1-au Influ enţ at tn
p rofilu l personalităţii sale p ol itice Poate numai astfel ne putem explica poziţia lui de stin ga lll
.

"

.

cadrul b urgheziei, aderarea sa la ideile politice lnain tat e,-

4 Idem, p. 27 - 28.
& lde m , p. 1·

8

p. 21.

ldem, p. ·1 .
.. Cronica", I l , nr. 50 (97), 16 dec. 1 967.
8 M. Ml ciu , r:wJinl introduc/il' la Sociologia generalii, Edit. Acad. R.S.R., Bucureşti;
8

ldem, Sociologia lui !'elre Andrei, Edlt. polltlră, Bucureşti , 1969, p. 61!.
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ln viaţa parlamentară, fără a se intimida de unele presiuni exercitate d e conducerea

P . N.Ţ., el a demascat demagogia politică şi s-a raliat fortrlor democratice pentru un front an
tifascist. tn alegerile parlamentare parţiale din februarie 1936 tn judeţele Hunedoara şi Me

hedinti, rl se situează p c platforma Frontului democratic, iniţiat de P.C.R., ah1turi de Ilie Pin
tilie, N. Cristea, C . Trandafirescu, V. Btgu, M . Macavei, dr. N. Lupu, M. Ghelmegeanu ş.a . tn
acelaşi an, Petre Andrei devine membru al unei organizaţii de masă legale, aflată sub condu
cerea P.C.R. - Reuniunea univeroatn pentru pace - In care figu rau personalităţi politice şi
culturale româneşti de seamă : dr. Petru Groza , M. Sadoveanu, C. I. Parhon, M . Ralea, Lothar
Rlidil ceanu, D. Botez, Geo Bogza, Victor Eftimiu, dr. N. Lupu10 etc. Merită, de asemenea , su 
bliniată, atitudinea s a f aţ ii d e clasa muncitoare ş i Incercarea, de cele mai multe ori izbutită ,
de a explica Intr-o manieră rorectă, fenomenele sociale ale muncii. EI a considerat că la baza
mişcărilor muncitoreşti din primele decenii ale secolului al XX-Ira au stat lnrăutiiţirea situaţiei
nateriale a clasei muncitoare, războiul cu Intregul său cortegiu de nenorociri punind-o In situaţia
de a lupta contra mecanismului economic care o zdrobea şi a milita pentru schimbarea societAtii
capitaliste11• Jn timpul crizei economice din 1 929- 1 933, de Ia tribuna parla mentară, cerea
insistent alcătuirea unui sistem de Irgi care să reglementeze raporturile dintre muncă şi capital,
sA contribuie la lmbunătliţirea materială a clasei muncitoare, la respectul faţă de munca acesteia.
Jn acest sens, el propunt•a pcrfecţionart'a legislaţiei mundi in domeniul asigurArilor sot'iale,
asigurării minimului de salariu stabilit prin contract colectiv de muncă, acordArii unor gratl
ficaţii, rcglementării conrediilor de odihnă etc.l2. Totodată, el a dezvăluit contrastul izbitor
dintre cei avuţi, trăind In "lux destrăbălat şi rt'voltător" şi cei săraci ducind .,o viaţă aproape
anlmalică" 13•
Ca om dedicat invăţiimintului şi culturii şi apreciind rolul acestora In viaţa sodah'l, Petre
An drei a nit it·at politica difrrit('lor guvrrnr, in dusiv a crlor ţărilniste, faţll de corpul dida ctic,
supus umilinţei �i bunului plac al autorităţilor. ,.Simţim cu toţii loviturile ce le primim din
partea guvernului - avra să scrie el tn unul din ziarele vremii. Munca noastră este dispreţuită
de cei care conduc ţara şi dăscălinwa de toate gradrle este lovită In existenţa ei prin salariile
de mizerie ce le priîneşte, dacă le primeşte" 14 • El figurează printre intelectualii care iau ati
tudine hotărttă contra curbelor de sacrificiu. La 1 6 februarie 1 933, el !şi dă demisia din postul
de subsccrrtar de stat ca semn de protest faţă de reducerile preconizate de guvernul Vaida
Voevod, reduceri considerate ca un sacrificiu prea mare "pentru şcoala şi cultura poporului
român� 15•

O grijă atwtă a manifrstat Petre Andrei pentru educaţia tin�retului, tndemnlndu-1 l a
studiu serios, la formarea personalităţii ca cetăţeni , ferirea lu i de ideile şi manifestările naţio
naliste exaltate dirijate de A. C. Cuza şi C. Z. Codreanu . Jn a celaşi timp, el a fost preocupat de
lmbunătăţirea conţinutului invăţămtntului de toate gradele, pentru dezvoltarea culturii "tn
toate straturile sociale, Incepind cu pătura ţărănească", pentru integri1 a t ea lnvăţilmlntului
necesităţilor ţării pentru o strlnsă legătură Intre teorie şi practică16• Petre Andrei s-a preocupat
şi de lnvătămlntul tehn i c şi profesional şi a manifestat o simpatie caldă faţă de ucenici. Criti
clnd lipsa de grijă a guvernelor tn Inzestrarea tehnică a acestor categorii de şcoli, el scria că este
"o adevărată ipocrizie să zicem că avem un lnvăţămlnt profesional şi tehnic, cind copiii invaţă
pe maşini scoase din uz şi care ar putea figura numai Intr-un muzeu tehnologic p ropriuzis" 17 •
ln funcţiile sale ministeriale, el a dovedit o certă responsabilitate personală şi un mare
interes profesional şi pedagogic. La 4 iulie 1940, cind avea să fie tndepărtat din guvern, P etre
Andrei scria cu amărăciu ne In jurnalul său : "Cit suflet şi trudă am depus In conducerea minis
terului (educaţiei naţionale - n.n.) vor putea mărturisi oameni de treabă care au lucrat cu mine.
Voi fi făcut poate greşeli, dar na-m nedreptăţit pe nimeni şi a m apărat legea . . . " 1 8 •
10 ldem, p. 36.
n ldem, Teoria sociologic-intcgralistă a lui Petre A n drei, in Yol. F ilo�ofia �i sociologia
romtlncască în prima J llmutatt a sec. al X .\-lea, Edit. Acad. H. S.H. Bucureşti, 1 969, p. 323.
12 "Monitorul oficial" nr. 50!24 i an. 1929, D et.haterile Adunării Deputaplor, p. 1 i 1 6.
M. 1\liciu, Sociologia lui l'. Andrei . . . p. 32.
ldem, p. 21!.
n ldem, p. 29.
16 P. Andrei, Instructia puhlicci. Raport prezentat com isiei de intocm ire a progrumului
(Cercul de studii a P.N.T.), Inst. de arte gralice .,Eminescu S.J\ · , Bucureşti, s.a., p. 3 - 4 .
17 M. Mtclu, Socioloyia lui P . Andrei, p. 30 - 31.
1 u Petre Andrei, Jurnal, p. 27 - 2S.
13
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Petre Andrei, ca profesor sau ca politician, a fost un om integru, se,·er cu sine şi cu alţii,
Niciodată nu şi-a manifestat simpatia faţă de fastul ocazional de unele ceremonii oficiale şi
nici pentru imbrăcămintea pompoasă introdusă de Carol al I I-lea. lntr-o scrisoare către sotia
sa, datată 2& septembrie 1 933, e l descria sărbătorirea a 50 de ani de la construcţia castelului
Peleş, la care participau regi, miniştri şi diplomaţi din diferite ţări : .,tn toată aceată desfăşurare
de fast - scrie el - eu mă simt, totuşi, singur şi trist. De cind li cunosc mai bine pc oameni,
mă Inch i d mai mult In mine şi dezgustul mă cuprinde mai cu tărie . . . Am oroare de toată frA
mintarea aceasta de vanităţi, tn care nimeni nu e sincer şi u til pentru ţară" 11• Tot atit de puţin
utilă a fost considerată şi dispoziţia lui Carol de a-i lmbrăca pe membrii F.R.N. In uniforme
albastre. .,Mă jenează teribil uniforma - scria el. Evit cit pot fotografii care parcă expres voiesc
să mă fotografieze In u niforma albastră " 20 .
Privită In general, activ itatea politică a lui Petre Andrei, pe care noi'B.IIl schiţat-o doar,
in comparaţie cu a altor politicieni ai vremii, este pozitivă. Este adevărat că ideile'hli politice
au fost tributare, intr-o măsură, doctrinei ţărăniste, că nu mergea mai departe de limitele de
clasă ale orinduirii In care s-a format şi şi-a desfăşurat munca. Propunerile sale din parlament
tnsă, vizind perfecţionarea democraţiei burgheze, ataşamentul său sincer faţă de clasele oprimate
şi ex ploatate, faţă de grijile poporului român, de ridicarea lui culturală, de menţinerea şi apă
rarea suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a ţării, Il situiază in rindurile oame
nilor politici democraţi. Acolo unde a activat - ca profesor sau ministru - a' dat dovadă de
o tnaltll. probitate civică şi morală. Pentru el, munca şi cinstea au c �Il}tituit lnsuşi sensul vieţii.
Confeslndu-se copiilor săi care urmau să-i j udece faptele şi ca o con�zie la tot ce a Intreprins
tn viaţă, Petre Andrei şi-a reliefat, nu fără modestie, calităţile sale esenţiale de om politic . ..Am
lucrat cu conştiinţa curată şi cinstit In tot ceea ce am făcut. Am lucrat determinat de senti
mentul datoriei şi ""1 iubirii de ţară" 2 1 •

PETRE ANDRE I - HOMME POL IT I QUE
Resum�
Nous presentons J'activite politique de Petre Andrei a u cadre du parti national paysan
j usqu 'en 1 938 quand il quitte ce parti politique a cause de ses convictlons democratiques.
Devenu ministre des l'education nationale apres l'instauration de la dictature royale a
le 10 fevrier 1 938, il ne renonce pas a ses op,inions pregresistes, antifascistes. Le rapprochement
du marxism� explique sa posilion de gauche, son a dbesion aux idees politiques avancees.

18 Scriso area lui Petre Andrei către

familiei.

!O
Il

Petre An drei, Jurnal,

Idem, p. 1&.

..

soţia sa din Sinaia, 2& septembrie 1 933, In

. p. 3 .
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BOTEZ

· Trecutul fondului forestier şi al activităţi lor care U continuă treb u ie necontenit relevat
ca o verigă de legătUI'i ·In realizarea progresului social. Intre căutările şi Implinirile generatii·
lor de ieri şi cerinţt>le ·epocii noastre. Pe drept cuvint se remarcă tn prefata primei noastre bib·
liograf ii forestiere că ., Istoria s ilviculturii unei Jdri este scrişd pe teren. Publicatiile o reflectlz tn
m are parte. Cunoaşterea lor este, o n eces itate şimJită, deopotr iud, de specialiştii din produtJie, ca şi
de cercetiitorii ştiinJi(ici, de cadrele didactice şi nu mai putin de studen !i" 8• Fără cunoaşterea
acestui tre cu t, istoria Ro m i\ niei , Indeosebi istoria econo�că şi socială este lipsită de un element.
esenţial, de proba · evidentă şi, adesea, inegalabUA a acestei ramnri la propăşirea ţării.

Prin corelarea multiplilor factori, prin analiza atentă, plină de grijă, prin măsurarea şt ·
compararea obiectivi! a faptelor ş i evenimentelor avem posibilitatea s ă relidăm conţinutul unor
fenomene istorico-economice şi sociale8, tn cazul de faţă istoricul fondului forestier al Româ�
niei interbelice, problemă cu valenţe de o deosebită importanţă pentru trecutul, prezentul şi
viitorul societ il ţii noastre. Analiza obiectivă, de pe poziţiile a dev il rulu i , ne-a permis, prin de·
cantarea vastei problematici forestiere, si\ evidenţiem nu numai evoluţia şi stru ctura lismul ei;
ci ş i plasarea pe coordonatele economiei nationale, ca şi tnrlurirea pe plan suprastructural 1•
Din aceleaşi considerente am urmărit să scoatem In reli ef cele mai hotAritoare momente din
lupta neobosită a unor apărători fideli al aurului verde, fapt pen tru care ne-a m asumat datoria
de a remarca tncleştarea 'ce s-a produs, pe de o parte, Intre ce i care admloistrau, gospodăreau
şi apărau patrimoniul forestier şi, pe de altă parte , plc to ra politicienilor, partidelor istori ce
care au văzut tn bogăţia lemnoasă a masivilor păduroşi doar o mină bună de co•nercializat 5•
In jurul acestor realităţi s-au desemnat atitudini dintre l"C l e ma i a v a nsate in legătură cu apă
rarea p eri met rul u i verde de rapa cl tatl·a qtpitalului s trăin ş i a cel u i intern, de go a n a ncs,Lăvilită
după profit con comitent cu brăcuirca pădurilor rămase, fap,t ce a determinat scă derea pon·
derii lor'.
. ,'
Partl·a i n t i i a fost p u blicată i n cercetări Istorice,· IX - X , 1 978 - 1 979, 'p. 4 9 7 - 5 15 .
2 Bibliugruf i a foreslienl română 1 8 6 0 - 19,j 0, B ucureşti , Editura agrosilvi că de s t a t .

1
1 958, p.
nr.

3

5.

ŞtiinJa istoricii in lumina sarcinilor ideologice actuale, In ,.Studii", an XXV (1 972)

3, p. 427- 433.

' C. Botez, Probleme esenJiale ale econom iei forestiere interbelice reflectate în presa de
specialitate, lucrare prezentată la sesiunea ştiinţifică a Uni v ersit ăţii .. Al. 1. Cuz a" laşi din 20 - 2 9
·'

·

octombrie 1974, (mss.), 1974, p. 3.
6 Ibidem, p. 6 - 7.
8 Coost. Blaj . Plidurile din R.P. R. E11oluJ i a s u prafetei ş i important a lor econom ied, t n
,. An alele ştiinţifice ale Universităţii ,.Al. 1. C uza " laşi (Ştllnţe naturale), 1959,' p. 210 - 218.
3T
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B i b l i ografii şi istoriografii sint unanimi In a recunoaşte, fapt exprimat In mai multe rin
duri, că pro ces u l istoric, pe multiplele sale planuri, a fost şi este dominat de probleme care dau
naştere la o variată şi bo gată literatură. Prin c-xcelenţA, ci au Inclus tn vasta problematică şi
domeni11l economiei forestierc, pentru considercntul de bază cii "aurul vcrdeM n clştigat noi
valenţe In procesul valorificArii sale odată cu progresul societăţii. lntructt noţiunea de litera
turA arc un caracter şi o sferă mai generală, fiind complexă şi pentn1 ramura forestier�!, am
luat I n cer<'etare doar literatura ştiinţifică de specialitate şi literatura de tangenţă cu problema
a gra ră, dat orită putemicilor afinităţi existente Intre ele. Literatura silvică lnsă, faţă de lucră
rile referitoare la pro blema agrară, a fost In anumite momente mai puţin concludentA, deşi era
rezultatul u nor uriaşe strădanii depuse de o parte a personalului silvic şi de economiştii timpu

l u i . Fa p tul motivează de ce se impune elaborarea de lucrări asupra acestei probleme, care să

fie rodul activităţii de cercetare prin excelenţă a unor istorici, mai cu seamă pentru cA, numa i
consul tlnd ti tlurile lucrărilor, studiilor şi articolelor din perioada interbeltCI1 , cnrţ singure pot
al cătui un volum bibliografic7, se degajA informaţii deosebit de utile pentru istoria economică
politică şi socială a Românie i .
Tratarea ştiinţifică a t e mei a impus necesitatea recurgeril la o arie vastă ş i l a u n nu
măr variat de izvoare istorice şi aceasta datorită faptului cii, pentru ca o concluzie să albă o

temelie solidă, trebuie să ţină seama, nu de fapte răzleţe, ci de tntrcg ansamblul fapl!'lor refe
ritoare la problema analizată.
Tn acest spirit, tovarăşul Nicolae Ceauşeşcu, secretar general al Comitetului Central a l
Partidului Comunist Român, sublinia că "istoria mişcării munci\(ll'eştl, a partidului comunist
este legată indisolubil de dez:,•oltarca economicA, politicii, ştlinţificA şi culturală a ţării, de pro :
gresul forţelor de producţie, de actiunea legilor sociale obiective şi a diferiţilor factori lntern t
şi ex t ern i care a u Influentat istoria RomAnieiM • . Aceste indicaţii au o valoare deosebitA şi pen 
tru tema noastră, permiţlnd ca, pe baza variatelor şi bogatelor informaţii, sA se ajungA la o
stabilire precisă a faptelor.
Documentaţia largA, recurgerea la izvoa rele inedite şi temeinica analizA a celor edite,

ajută la ju sta Intelegere a problematicii complexe privitoare la rolul fondului silvcstru.
Dintre toate lucrările referitoare la evoluţia fondului forestier In perioada istorică cu
prinsă Intre decembrie 1918 şi D ictatu·l de la Viena, cele mai numeroase stnt cu caracter eco
nomic, ele permiţlnd, pr i n tematica abordatA, urmArirea manifestărilor concrete ale factorilor
eco nomico-financiari . Deosebit de utile sint sinte:ele şi monoqrafiile alcătuite In trecut pe In
treaga ramură forestieră. Unele din ele se remarcA prin analiza modului de administrare şi
conceptele preocupărilor in raport cu cerinţele ştiinţei moderne•, prin analiza structurii pe clase
d e v trstă, sen şi specii ale fondului forestierlo, In perioada interbelicA se disting cu deosebire

lucrările elaborate şi semnate de M. D. Drăcea, Ilie C. D emetreseu, Const. D. Chiriţil., Vasile
Sabău, M. P. Florescu. Dinu Valeriu, Marin Popescu-Spineni şi alţii. De pildă; Dinu Valeriu
a procedat la studierea doctrinei şi politicii forestiere din statele Europei şi Americii spre a pre
z enta, prin comparaţie, politica forestieră din RomAnia. Autorul a avut tn v edere cit mal inulle
aspecte ale problemei, preocupii.rile 'Sale pendullnd Intre concepţie şi posibilltil.ţlle realizării ei.
Acest fapt 1-a aj utat să prevadă, In limitele gindirii timpului, obiectivele unui plan de acţiune

7 In mare parte titlurile sint cuprinse In Bibliografia forestierli românlJ., 1 8 00- 1 9 -> 6,
Bucureşti, Editura agrosilvicli. de stat, 1958, 534 pag. ; pentru domeniul forestier din Bucovina
se remarcA lucrarea lui Erlch Beck, Bibliographie zur landeskunde der Buko".ine, MUnchen,
1966, 378 p. In anul 1 934 s-a demonstrat necesitatea alcătuirii el i n raport cu bllbllografla fort's
tleră internaţională ( Ilie C . Demetrescu, Bibliografia forestierli internafionald şi problem a re/ei
romdneşti, Bucureşti, 1934, 22 p.) O bibliografie i:r.butltă a fost alcătuită I n 1945, ca o compo
nentă a corpusului : Bibliografia românească - ştiii:Jtă, tehnicii, econom ie - , de Octav Păduraru
rl!masă, regretabil, In manuscris.
8 Nicolae Ceauşescu, Partidul Comunist Român - continuator al luptei revnlufionarc
şi democratice a poporului român, al traditiilor mişciirii muncitoreşti şi socialiste din România

Bucurc�ti,

Ed.

p11lltică,

Bucureş ti,

1 966,

p. 5 - 6.

• Valeriu Dlnu, Administratie şi politicii forestierii fn spiritul doctrinei şi practicii mo
derne, Buc u reşt i, 1 939, 32 p. ; ldem, Elemente de politicii şi adm inistratie forestieră, Bucureşti
1 937 ; Ide m ,

Politica forestieril, Evolutia şi studiul actual al doctrinei, Bucureşti, 1937 ; Idem
Politica forestieră naJionallJ.. Doctrina modernd şi realizdrile epocii 1918- 1938, Bucureşti, 303 p. ;
Vasile Sabău, Organizarea producţiei forestiere, Bucureşti, 1 937, 83 p. ; 1. Ti'icutu, Monografia
foreslierd, Bucureşti, 1938, 163 p.
11 M . P. Horescu, Plidurile României, Bucureşti, 1 925, 59 p
.
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favorabil vieţii forestlere, concretizat tn : măsuri pentru naţionalizarea industriei lemnului şl
a comerţului cu produse de atare gen : gospodărirea tn aşa fel a ·consumului intern lnclt să se
producA o evidentA economlslre a materialului lemnos ; refacerea masivilor păduroşi, pretutin
deni unde statistica indica o diminuare a acestora ; comasarea unor terenuri mai puţin fertile
tn vederea creării de păduri tn regiunile btntuite de secetă şi acolo .unde regimul apelor sau apă
rarea naţională le necesita ; mărirea patrimoniului forestier naţional pr!J;I. lmpildurirea terenu
rilor degradate şi a celor ce nu puteau fi utiliza te pentru alte culturi ; organizarea unei .eficace
propagande pentru pădurea şi lemnul românesc tn scopul formării ul!ei conştiinţe forestiere
etc.n. Acelaşi autor, tot pe baza criteriului de comparaţie, a relevat �lemcntele componente
ale politicii şi administraţiei forestiere, ajungind însă la concluzia exagerată că controlul orga
nelor executive de la ·noi se plasa Inaintea tn lnror ţ ărilor forestiere din' Europa11.
Rezultă, deci,
·
o serie de prevederi care fac cinste tnaintaşilor ş t iin ţ e i silviculturii.
Totodatil , de un real folos stnt art i col ele cu p rinse In mari sinteze reaUzate tn· 'colectiv,
cu accent pe legislaţia silvicăll, politica forestieră 1\ cultura, exploatarea pădurllorU · şi evoluţia
industriei lemnuluP\ sau de personalităţi ştilnţifice17, azi tn volume cu arie geografici! restrtnsă
care analizeazA attt potenţele economiei silvice, cit şi viitorul industriei forestiere din unele
provincii18•
Dintre toate acestea, materialele cuprinse In Fnciclopedia Fom4niti şi mon ografia lui
V. N. Madgearu fac dovada alcătuirii lor pe baza unei serioase documentaţU. In' urma unor
asemenea studii, autorii au ajuns la concluzia că, sub raport juridic, de pildă, .,eficaCitatea le
gilor silvice romtlneştl a fost şi este· discutabilA In mare măsură " u din cauza nerespectArii lor
şi a lipsei unei administraţU silvlce corespunzlitoare, ce impunea, tn . special, Incurajarea
Intreprinderilor care :urmăreau o Industrializare mai accentuat'\ a lemnului, inclusiv cbimlza
rea ' lui 10.
Deosebit d e travaliul la scarA naţională sau provincială, numeroşi autori21 au stAruit
asupra lucrărilor la tema privltll cu caracter znnal, ca şi asupra fondului forestier aparţintnd
unor mari instituţii. Acest gen d� monografii redactate ln mod deosebit pe baza materialului
cules la faţa locului de contemporani, referitoare la activitatea pe multiple planuri tn sate,
oraşe şi judeţe� alciituieşte, ca urmare, o altă categorie < e izvoare. Valoarea lor, documen
tară este cu atit mai mare, cu cit trateazll detalii care, In mod firesc, nu pot fi incluse tn volu·
· · "" ·
.
me de sinteză.
..·
.
Infqrmatil docu mentare preţioase referitoare la economia forestieră tn perioada Interbelică se aWI şi tn citeva monografii elaborate ln zilele noastre22• Altele, profilate pe studierea

11 Valeriu Dinu, Politica forestieră nati onală . . . , p. 283 - 284.
12 Idem, Elemente de politică şi administratie . .. , p. 259.
13 Enciclopedia României, voi. I I I, p. 95 - 109.
H Ibidem, p. 161- 167.
15 Ibidem, p. 449-466.
18 Ibidem, p. 933 - 940.
17 V. N. Madgearu, Eoolutia economiei rom llneşt i după războiul ino�diai, Bucureşti, 1940.
l d Indus tr i a şi bogăţiile naturale din Ardeal şi Ban at, Cluj, 1927, p. 218 �239 ; 243 -204;
Transi/rJania, Banatul, Crişana, Maramureşul (1918 - 1 9:!8), Bucureşti, 1929.
111 Enciclo pcdia României, voi. 3, p. 107.
2o I b i dem , p. 940. ·
2 1 S . D l mitrovicl, Istoricul şi org aniz at i a pădurilor Fondului Bisericesc Ortodo x Romlln
din Bucovina, Cernăuţi, 1 922 , 5:3 p. ; M. P. Florescu, O p agin ă lrărăzită apt'lrării patrimoniului
forestier al e for i e i spitalelor cirJilc din Bucureşti, Bucurl'�ti, 1 9 37, 7 p.; l de m, Pt'ldurile judet u lu i
Neamţ, Bucureşti. 1 'l2.'i, 15 p. ; C. C. Georgescu, Pădudle Cadrilaterului, Cernăuţi, 1 928, H p.;
M. G. Georgescu, Problema s il!>icli a Vrancei, Focşani, 1937, 46 p. ; Aurel Gociman· Oituz, In
dustria şi comerţul lemnului ln judetul Trei Scaune, Cluj, 1932, 47 p. ; l\1. Pcteuţ, Pădurile de la
limita dintre Vlt'lsia, .'Ylostiştca, şi Băr6gan, Bucureşti, 1937, 14 p. ; Emil Pop. Problema pădurilor
din Ardealul de Nord, Sibiu, 1941, 7 p. ; Adonis Popov, Afacerea cu co'mposesoratul Borşajude
ţu l 1\.faramureş, Bucureşti, 1933, 8 p. ; St. Rubtov, lmp6durirea stepelor rom4 neşti, Cetatea Albă
1935, 2 1 8 p. ; Ion Moga, Din trecutul econom ic al comunei Sălişte, Sibiu, 1 929, 66 p. ; Iona I.
Ciomac şi V. Popa Necşa, Muntii Apuseni. Cercetări asupra · st6riilor econom ice din Munt i i
Apuseni, Bucureşti, 1936, 305 p. ; Al . Bărbat, Dezvoltarea şi structura economică a Tării Oltului;
Cluj, 1938, 320 p. ; Gh. Verşescu, Monografia comUhei " f.arcău, judeţul Neamt, P. Neamţ, 1942,
p. 282 -284.
22
Dezvoltarea economiei forestiere in R. S. România. Culegere de date statistice, Bucureşti ,
il967, 294 p. ; Dezooltarea econom iei forestiere fn Rom4nia, Bucureşti, 1969, 55 �·
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("U preclldere a economici forestiere concrete sau pc pre7 cntarca evoluţiei ramurii tn anii so
c i ali smu lu i, se referă numai tangenţial la problema luattl de noi tn cercetaren.

Cum este şi firesc, multi dintre autori au stăruit tn trecut asupra regimului proprietăţii
1oreslicre şi a mij loacelor n e ces are pentru consolidarea" acestui pilon de bazli al societllţli bur
gheze. Cht>stiunra revin e In dese rin duri şi In legăturii cu tratarea composesoratelor21 şi a tran
l!acţiilor prin conlracte2P. Totodată, au fost puse tn evidenţă consecinţele nefaste ale proprie 
tăţilor particulare asupra exploatlitii fondului silvic, sublinllndu-se cu deosebitA tArie .,expro 
pierPa lor tn interesul general al ţării şi pentru cauză de utilitate naţională" Z7•

Procesul despăduririi devenise, cu adevărat, extrem de avansat pe ambele versante ale
r..a rpatil or lncă din perioada anterioară primei conflagraţii mondiale. Proprietll,ţea privată asu
pra fondu lui forestier a permis o exploatare anarhiei! şi a dus la micşorarea acestei a'{utii .

In activ itatea nestăvilită după profituri maxime, capitaliştii au dis trus nu numai masi
,·ele p liduroase situate in apropierea centrelor industriale, ci şi pădurile care aveau importanţă
deosebită pentru protecţia solului şi a centrelor populate, fără să ia măsuri de regenerare. Vor
bind despre această politică, K. Marx arăta că ..dezvoltarea culturii (forcstiere - n . n s . ) şi in 
clustri�i, în general, a fost totdeauna atît de activă în dillrugerea pădurilor, încît tot ce a făcut p e
de altă parte pentru intretinerea şi producerea lor constituie o mdrime cu totul ·neglijabi {r; " 28
(sub!. o.s. ).

Ideile lui · Karl Marx core spund Intru totul şi realităţilor din th'fa noastră atit pentru
epoca modernă, ctt şi pentru tnlreaga perioadă interbelică. Strigătul de alarmă dat de specia
liştii români nu trebuie considerat ca o Il gurA retoricA, el ca o tristli realitate ; factorii poli
tici aveau datoria , neonorată in mare parte, de a ţine cont de legile pădurii, de directivele ştiin
ţei sllv ice ş t ale slujitorilor ei competenţi, ca raportul dintre pădure şi factorii materiali şi ima 
ttrlali folositor! omului să nu fie răsturnat In detrimentul pădurii, că trebulil. aplicată o poli
tică chibzuilă care să tnlătu re teama de a ajunge ln consecinţele unei crize a pădurii, Indeo
sebi a răşlnoaselor".

Plectnd de la această realitate, specialiştii au subliniat că, faţă de trecut, cind au exis 
asupra cărora fiinţa .,plena proprietasM, adică dreptul de a se uza de ele fărA Il 
mită, In epocile moderne şi, Indeosebi, contemporană erau necesare, dimpotrivA, la cele ma i
multe bogăţii, numai o folosinţă uzufructuoasA, fătll lngăduinţă In abuzuri. P ădu rile au fost
şi fac parte din aeeastă ultimă categorie. Orice abuz asupra fondului fo�stier a constituit o
gravă imprudenţă care a provocat urmări nefaste de nebănuit evoluţiei economice. In conse 
cinţă, din interesul de a estompa fărădelegile tn exploatarea aurului verde, unii autori au su 
bliniat necesitatea ca statul să-şi sporească rolul său intervenţionist. Dacă societăţile - s cri a

tat bunUri

ta V ezi Intre altele, Ilie Dlncă, Dezvoltarea econom iei forestiere a Român iei, Bucureşti,
Editura C.E.H.E. S., 1970 ; Idem, Econom ia forestieră a Jdrilor europene, Bucureşti, Editura
Ceres, 1 972 ; D . Ivănescu, Din istoria sil11icu1turii romaneşli, Bucureşti, Editura Cercs, 1 9 72 ;
J. Filipovicl şi C. Ub:ărescu, Probleme de eCOJIOm ie foreslierd, Bucureşti, Editura Agrosilvkă
1 956, p. 8:1 - 147.
21 G h. Agaple, M(jloare de consolidare a proprietdlii
forestiere, Bucureşti, 1 937, 6 p.
St. Bărbulescu, Gen eralitd/i asupra consolidării proprielăJii forestiere, Bucu reşti , 1937, 6 p. ;
Ilie C. Demetrescu, Consolidarea proprietd(ii agricole din punct ele 11edere forestier, Bucureşti,
11;137, 22 p. ; M. P. Florescu, (7eneralităţi asupra necesită/ii consolidării proprietăţii forestiere,
Bucureşti, 1937, 9 p. ; Cornan Marinescu, Necesitatea consolidării proprietăţii forestiere Bucureşti
1937, 10 p. ; D. A. Sburlan, Necesitatea consolidării proprietătii forcstiere, Bu cureşti, 1937, 3p. ;
Societatea "Progresul SilvicM, Necesitatea şi m ijloacele de consolidare a proprieliiţii forestiere
Bucureşti, 1937, 110 p .
:16 Ti beriu Cernescu, Istoricul pădurilor composesorate din Ardeal, Bucureşti, 1940, p.
·
98 - 98 ; Vasile \'. I. Caramolea, Composesoratele de foşti iobagi din Ţara Oltului, Cralova, 1 944
3.1 p. ; Iosif Jivan, Composesoratele de pădur� din Transil11ania, Banat şi controlul statului, Gherla
1936, 72 p. ; idem, Composesoratele de pădure, Dev a, 1 940, 2 p.
za Mltiţă Constanti nes cu, Contractele de vînzare pentru exploatarea pădurilor faţă
de
legislafia agrară şi silvică , Bucureşti, 1926, 54 p.
Z7 l nsuş i titlul unei lucrări ce aparţţne lui Budu c. N., Pădurile .� i exproprierea lor in
interesul general al fdri i şi pentru caJlză de utilitate n aţională, Bacău, 1919, 87 p. demonstrează
cit de imbrăţisată era aceastil. Idee.
211 K. ::\larx, Capitalul, voi. II, Ed. P.M. R . , 1951, p. 201 .
·
211 Ioan P. Di aconesc u, op. cit., p. 136.
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un contemporan - nu Inteleg să se achite integral şi de bună voie de datoriile ce incumbă
simţul de solidaritate cu noile generaţii care au şi ele dreptul să beneficieze de foloasele pădurii,
"statul să facă obligatorii aceste datorii, legiferlnd şi luind măsuri cuvenite" ao. Şi, Intr-adevăr,
după desăvlrşirea constituirii statului naţional român, constatăm ca element nou, determinat
de promovarea politicii "prin noi lnşinc" 31, creşterea intervenţiei statului In toate sectoarele
economiei naţionale32• Etatismul a determinat In anumite perioade creşterea patrimoniului
economic al statului şi a capitalului "naţional". In domeniul silvlculturll, a cest fapt se reflectă
In elaborarea unei legislaţii forestiere cu rol unificator, In creşterea suprafeţei păduroase deţi
nute de stat şi In dcscreşterea celei apartinind proprietarilor şi instituţiilor publice, In dezba·
terea unor probleme In literatura de specialitate In legătură cu exploatarea şi valorificarea
chibzuită a �tădurilor etc.
In strinsi legătură cu proprietatea forestieră a fost tratată problema definiri! politicii
economice in domeniul silvic, problemă care a antrenat mulţi specialişti33, ca şi reprezentanţi
ai marii burghezii Indeosebi acei Inregimentati In P.N.L., Interesaţi să Introneze o politică l'la·
tistă. Prin excelenţă, această chestiune apare documentată pe larg la Vlntilă Brătianuat , l'are
a căutat să subordoneze liberalilor, spre administrare şi exploatare, cele mai importante bo·
găţii ale solului şi subsolului. Vintilă Brătianu, In 1922, ca şi alţi autori de mal tirziu36, căuta
să pror;noveze linia naţională In domeniul forestier, de afirmare a intereselor capitalului autoh
ton. Totodată, specialiştii au luat poziţii faţA de exploatarea nechibzuită a lemnului38, mani·
festată mai cu seamă In primii ani postbelici, In bună parte cu scopul de a asigura venituri In
buget, iar mai tirziu Impotriva tăierilor fără discernAmint . Ei au subliniat In repetate rinduri
că in domeniu,) forestier, ca şi in celelalte ramuri ale economil'i, nu trebuie să guverneze decit
o politică unitară, bine organizată87, pentru ca roadele să fie salutarc38•
Corelat cu politica silvică, s-a pus un accent deosebit pc problema protejArii solului sil·
vic39 şi agricol 4o, pe strinsa lor interferentă41. Legătura dintre unele zone mi:Jntane bogate In
păduri şi posibilitatea dezvoltării agriculturii a fost viu dezbătută In perioada interbelică, re·
licflndu-se, atit aspectele negative, cit şi cele pozitive. După cum demonstra Lucla Apolzan ,
In locul pădurilor de stejari din munţii Apuseni, care au rămas de domeniul amintirilor, "cresc
frumoase holde. Regiunea are astăzi un caracter aproape exclusiv agricol" 42• LegAtura dintr e
aceste două compartimente apare in mod deosebit in primii ani postbelici prin politica creării
izlazurilor comunale. Specialiştii din trecut au consacrat problemei citeva lucrări şi studii pre30 I bidem, p. 1 28.
31 1. Sai1.u �i C. Botez r.u pr i 11 i re la politica econom ică ,.prin noi înşine" in an i i 1922- 1 9 28
In "Analele ştiinţifice ale Lnivl•rslti\tii "Al. J. Cuza din Iaşi", istoric tom. XV, (11969) l ase.
p. 227 - 24 4 .
3 2 1 . Hlldulcscu, Fvo/uţia capitalismului şi in ter rm1/ ia statului in econom ie, In "Lupta
de clasă� an. XLV II (1!167), nr. 1 , p. 42 ; O. Clăti el fn legliturli cu funcfia economică a statului ca·
pita/isi, in "Anale de istorie�, an. X I\' ( 1 9611), nr. 5, p. 120 - 1 2 1 ; I . Saizu, Cu pri11ire la rolU l
statulu i ln econom ia n uf i on ală ( 1 9 2 :! - 19!>1), in "Anuarul Institutului de , ,A. D . Xenopol", XV 1
( 1 9i 7 i, p. 2 1 1 - 223.
3 3 \'e1i, Intre allii, H. Brauner, Problema lem n ulu i in Uom â nia, Bucureşti 1 924, 4X p. ;
Aurrliu Eliesc u , l'olitiru forestieră, Bucureşti, 1 922, 11 p.
� \'intilă Brătianu, l'oliticu ele stat a lemn ulu i, Bucureşti, 1 922, 23 p. ; Ilie C. Demctrescu,
l'o/ilicu foreslieni o Honuiniei, 1 937, 24 p.
35 \' et.i, intre allli, Ilie C. Dernetrescu, f'otr t ica forestieră românească r'n lumina /ey is la·
1 ici si /11icc postbelice, D ncnreştl, 1 !133, 32 p. ; 1 '. Ioan, /'o/itica silr>ică natirmală, Bucurt•şti, 1 936,
p. 62.

38 :\1 . 1 '. Flureseu .. l'roblema e.rp/outării in lreyu /ui masir• forestier al Romriniei, Bucureşti,
1 9'2·1, 21 p. ; i llidcm, ll ă : boi u l contra pădurilor llomiiniei, Bucureşti, 1925, 23 p. ; irlern, .'iacr ifi·
curea pădurilor, Bucureşti, 1 939, 20 p.
37 C. I. Ionescu, tJryan izarea econom iei lemnului, Bucureşti, 1 936, .
ab Dim. S. Drimhll, nouă
pol itici forestiere, Bucureşti, 1 936, 7 p.
39 C. D. Chirilă, Problem a solului în si l!J iru ltura rom:ină, Bucureşti, 1 933, 68 p.
40 At. Haralamh. Opera instituti ilor forestiere la plistrarea şi imhunătăfirea solului fării,
Bnrureş tl, 1 9-14 , p. 1 4 9 - 1 67.
41 Marin Drărea, L egiitura dintre e�·pfoaturea agricolă şi cea si/11icli, Bucurl'şti, 193 1 , 30 p.
4 2 l . ucia Apob.an, Portul şi industria casnicd te:rtilă in ]IJuntii Apuseni, Bururq;ti
1944, p. 25.
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ţioa se . Se cuYin a mintite aici contribuţiile lui Petre I. Antoncscu43, Ilie D. D emetrescu4•, Gb.

Nedici15 , V. N'. Stingbe46, care au insistat pentru aplicarea unor măsuri menite să asigure con
servarea pădurilor, utilizarea intensivă a puterii de producţie a piişunelor spre a se da . posi
bi l i tat ea creşterii In co ndiţii optime a sectorului zootehnic.
L iteratura consacrată politicii silvlce s-a referit şi la problema solului alpin•1, reliefln
du-sc func:ţja lui economică, i mpo rta n ţa pădurilor şi masivilor montani pentru apărarea na
ţionalăH, valoarea fizică şi meca ni că deosebită a răşinoasclor4', utilizarea pentru păstorit, una
dintre s trăvechile pra ct ic i ale poporului nostru6o .
.
Un alt grup de autori şi-au consacrat preocupările lor anl('najamcntclor silvlce, . adică
tehnicii p u u erii in valoare şi l'l•gencriirii p;ldurilor51, considerată de unii"2 ca insuficient preci
zată In l egislaţia silvică intcrbt•lică, precum şi tehnicii de proi ectare In domeniul forestier5a,
aplicării unei formule mai avansate in do meni ul exploatărilor fo rcs t ier c , l.11 -gencral54, şi In ·cele
•
coup eratislc, in sp cc i al 55 •
O prevedere ca re face cinste literaturii de specialitate din trecut se rl'fcră la necesitatea
transformării terenurilor st erile In terenuri product ive pe calca lmpăduririlorl8 şi a ·ii:lgaţii
lor57. Problema s-a pus mai acul după epoca .de exploatare nechibzuită a lemnului In anii
1 9 1 9 - 1920, cind au fost i n căl ca t e cele mai elementare reguli silvice.
,
Li teratura epocii a con sacrat un mare volum preocupărilor legate de refacerea fondului
silvic. In mo dul de conservare a pădurilor se oglindeşte In covirşitoare măsurn simţul d� pre
v�:dere şi de solidaritate intre generatii. Care era tns.:i ' situaţia reală In acest domeniu la: noi ?

Hăspuns u l era unul şi mereu acelaşi, prezentat insă sub diverse �"l'rnulări : slaba preocupare
pe ntru impădurirea teren urilor dcpopulate de arborete. "Egoismul societăţii de azi - scrili în
1 929 u n ul diri specialiştii tn economia silvică - a condus la o rea îngrijire a pddurilor, clu:e; de
cele m ai m u lte ori, n-au . la unitatea de suprafaţă n ici numărul de arbori, nici volumul, nici estri"
t ele cele m ai valoroase proprii regiunii, pe care. ar trebui :Sd le aibe ca sd fie adevdrate păduri,
astfel ca, transniitfndu-(e generaţiilor vi i toare, ace lea sd fie recunoscătoare şi mulţUmite, nu fnşe
late" 58• Fen omenul era aproximativ privit şi la riivelul autorităţilor centrale . lată ce demon
stra acelaşi autor : "Stat.u.l nu promovează o operă de fmpddurire f,n stil mare, nedind m ijloace su
fic iente agentilor lui şi neezercitînd o acJiune energică pen tru impdduriri la particulari" "· ·
Necesitatea relmplduririlor, a lmpăduririi terenurilor neproductive, ca şi a corectărll
şi a influentării debitului rturilor au determinat cu acuitate, mai mult _ea oricind, acordarea

unei atenţii deosebite profilului lnvăţămtntului silvic de toate gradele. Plecind de la unele rea-

1921.

u

Petre l . Antonescu, l.�la:uri/e com u nale şi problema silnică pastorald la munte, Bucur('şti,

5 1 p.

14 Ilie C. D em ct res c u,

Păşunatul

în pădu ril e

statulu i şi politica pretului,

Bucureşti,

( i h . l': c di cl, Im portanta pădurilor şi pqşunatul în pădure, Bucu reşti , 1 93·1, 26 p.
\'. N . Stin!:(hc, Pădurile şi legea păşuni/ar comunale, Bu cureşti, 1921, 15 p.
" At. I·J aralamh, Pădurea şi ,golul alpin, Bucureşti, ' 1 938, 32 p. ; V. Precu p, răş� n ile

19:17, 4 p .
1"
16

{IOa stre alpine, Bistriţa, 1933, 1 1 2 p.
.
f> Ce 1 ar Crist('a, Holul piidurilor în economia şi apărarea na{ionaW, Bl)curt•ştl, 1934,

'" D.

79 p.

s. Drimbii, t:tude plt!fsique et mecan ii[Ue du !Jois roumaine, 1\'ancy, t 9:J2, 247 p.
3o Homulus \'ula, Tipuri de păstorit la români, Editura Academiei, 1 9(j.ţ, 252 p. ; Ti hl'rlu \1orariu, V i aţ a pastorală în muntii Uodnei, 1 9 37, 257 p. ; I. 1. O l d. f:ercetări asupra păstori
tu tui în Vrancea, Bucureşti, 1 936, 1 52 p . ; 1 . . Someşan, Viata pastorală, Bucurcşd, 1 933, 302 p.
51 E. 1 ' Biollo�· . Amenajarea pădurilor prin m etode c 1-perimenta1e şi in special m etoda

·

controlului. Cluj, 1 9 : 1 7, 1 74p.; Ilie C . Demetrescu , Am·najanll nlul in l1 gisla(ia for< sliaă ro
mdn rască, Bu cu re ş t i , 1 936, 7p. ; V , N . S ti n g he. AIWIIajarw plidurilor, Bu c ure.5ti , 1 939, 260 p. ;
V, Sahău, l'olilica de amenajare a pădurilor româneşti în lumina statisticii, Bucu reşt i , 1937, 65 p.
52 llie C. J)emetrcscu, A m enajamenlul in legislaţia . . . , p. 6.
53 Centrul <le documentare fo.restieră, Tclrnica nouă in proiectarea forestieră, Bucureşti
19-!4, 62 p.
.
51 ( i . 1\icolau-Birlad, Telr nica forestieră, voi. l-· 1 1, Hrăneşti - IHov, 1933 - 1934, 400
p . ; E. Prt.eme ţchi ş.a., Tehnica îm păduririlor, Bucureşti, 1 937, 456 p .

55 E. \'ălceanu, lndrumări telm ice pentru cooperatil>ele forestiere, Bu c . 1930.
5 6 ( ieorgc P. Antuneseu, lmpiidurirea terel!lrrilor neproducti11e, Duc . , t 92 7 9 P·
5' J\·l arin Chiri ţescu-Arvn, Pădurea şi problema irigaJiei aeri en e in agric u ltură , Bucureşti,

1932, 28 p.
s,; Ioan P. Diaconescu, op. cit., p.
s g Ibidem, p. 131.

130.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

DIN rSTORICUL PADURIII ROMANEŞTI II

7

58:1

lităţi tristeiO, inclusiv insuficienţa personalului tehnic pentru administrarea şi exploatarea fon 
dului silvic61, unii dintre autori i-au conturat perspective sumbre in cazul In care nu se claborau
măsuri chibzuite şi energice82,
Specialiştii din trecut au pus un accent aparte pe nevoia ca In domeniul administrării,

exploatllrii şi valotificării auntlui verde ştiinţa silvică să decidă , combătlndu-se astfel greşelile
unor politicieni, care, ciilclnd principiul competenţ elor, etalau ambiţia de a da directive In
chestiunile forestiere. Consecinţa firt•ască a acestui proces era faptul că, In tliieri, se aplicau mii·
suri cillAuzite de interese momentane In dauna celor permanen t e şi de satisfacerea unei

mino

rităţi In defavoarea interesului general, că pAdurile continuau să fie obiectul de promisiune
cut de candidaţi In . campaniile electorale pentru a obţine mai uşor sufm giul maselor83•

Cel mal bun sfetnic al atitudinii faţă de acest vast şi prt>ţios patrimoniu l'ra , pe

de

fă·
o

parte, ştiinla silvicd, pentru popularizarea căreia erau nt>cesare diferite forme, iar, pe de altă
parte, eon�tiinla sil1•icif gentrali:atd Ia nivelul Intregii societăţi. Interdependenta dinlrr ct>le două

elemente se reflectii In faptul că primul influenţeazil pe al doilea, iar acesta, la rin dul său, re
zolvă cerinţele sistematice, ştiinţifice silvicc. Din această lncrengătură perfe ct ă , gem·ralizat ă ,
bogăţia pădurilor sau aund verde putea cunoaşte o proprie prosperare şi inflm•nţa in sens po·

zitiv structura societăţii şi numeroase elemente din suprastructura ei (arta, literatura etc.).
Aceste Idei aduc pe podiumul istoriei de astăzi lncă odată lnţclt•apta cugetare de acum 19 vea
curi a lui Plinius cel bătrtn : Darul cel mai de seamă ce i s-a da t omului (Summum munus ho
mini datum) este pAdurea !

din fa ptu l că,

cercalele, conform ciclului de producţie, solicitau activitatea unui an de producţie, apoi rezt•rvele
refăclndu-se, In domeniul lemnului forţarea tăierilor peste limita normală de refacere dt:ll'rmina
o rapidă diminuare a uneia dintre cele mai mari şi importante avuţii naţionale.
Caracterul ştiinţific al politicii forestiere trebuie să rezulte şi

in timp ce

Concomitent cu dezbaterea problcmaticii pur silvice reliefa te mai sus, s-a acordat o atenţie
aparte chestiunilor care completa acest domeniu, mai cu seamă celor de economie foreslieră,
care pornesc de la materia primă pinA la formele de comercializare.
In concordanţă cu aspectul respectiv este necesar să reliefăm cii, In treeut64, dar mai ales
In zilele noastre86, atit economiştii, cit şi istoricii au consacrat unele lucrări studierii variatelor
lntrcbuinţări ale lemnului. In una

din acestea, au fost cuprinse cele mai diverse

aspecte ale

lntrcbuinţării lemnului : chimizarea, distilarea uscatA, producerea vlscozei, a gazelor şi a celu ·
Jozei fără a mai aminti multiplele folosinţe In construcţii şi gospodări!. Constatind neajunsuri
terioase In valorificarea chimică a lemnului, autorii volumului , au făcut propuneri preţioase
In legătură cu descompunerea termicA pentru obţinerea unor răşini, a tananţilor, a celulozei

şi a cărbunelui activ, concomitent cu zaharlflcarea, conservarea, ignifugarea şi lnnobilarea luiea,

propuneri care, Insii, n-au fost luate In seamă decit Intr-o foarte mică măsură. fn alte lucrări
16 \1. P. Florescu, () paginii dureroasti in evolutia corpului inginerilor silllici,
Bucure�tl,
1921 , 12 p. ; ldem, r.r paginli durcroasli din eJHJ/ufia invăfămintului silr>ic .mperior, Bucureşti,

,-�, P. Florescu ş.a., ll<i.�pindiHa ingimrilor si/viei din România la 1 iunie 1920,
1 !!'.!0, 32 p.
:\1 . P. Flort•scu, ş.a., Soarta lnr>ă/tlmîntului .� ilr>ic superior, Bw!ureştl, 1 92 1 . 11 p.

1922, :l2 p.
11

Bucurt•ştl,
12

13 Ioan

1 '.

Diaconescu, op.

· � \'ezi, Intre altele :

c it . ,

p.

1 32 .

Industria hirtiei �i artelor grafice. Date şi obscr�>aJiuni, Bunm��ti>
1 928 ; l ; eor �t' Ioanlţlu, Nicolae Cost ache, Industria hirtiei In România, Bucure5tl, 1 934 , 73 p. ;
C. Bungeţian, Studii şi perspertir•e In tranţporlllri şi industria chimică a lemnului in România.
Bucureşti, 1 921 , 7 9 p. ; Contribufiuni la problema materiilor prime in Rom8nia, \"OI. 1 ; /'rob/ema

lemnului în România. l'alorificaua chimică a lemnului, Bucureşti, 1 939,
60

540

p.

C. D. Alhu, Cind lemnul se transform li In m litase, Bucureşti, 1 969, :12 p. ; Aurel D i mboi u
De l a piatrti l a llîrtie, Bucureşti, 196 ·1 , 346 p. ; AI. Bărhat, Fabrica d e hirtie d e l a .l.ărneşti (1 8[>2 -

18 78), In "Studii şi articole de istorie�, \'oi. IV, Bucureşti, 1962 ; )) . Bcrlescu, C. Botez, 1. Sailu,
Pile din istorit:ul fabricii de celuloză �; hirtie .,[ et�a" Bacău, Bal'iiu, 1 969, 285 p. ; O sumii de
alte lucrări au fost cuprinse de S. .laco in llibliografia prir:ind istoria Mrtiei in Jloman ia, apil·

rută in "Studia l. nl\'rrsltatls Bal!eş-Bolyal", Hlstorla, an "" l V, 1 969, rase.

11 ContribuJii l a problema m ateriilor prime . . . , p . 448--450.
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fost relevate diverse aspecte, aparent secundare : funcţia pădurii ca loc de agrement87, este
tica forestieră68, utilizarea lemnului In sculptură.., In genere, ca mijloc de creaţie70,

au

Valoarea deosebită a lemnului ca materie primă a determinat, ca şi In ramura petrolului,
atra!'lerea de ti mpuriu a capitalului, problemă care, lmpreună cu creditul forestier, a constituit
un all aspect ce a preocupat pe specialişti. Ilie C. D emetrescu?l, Mihail P . Florescu78, Eug. VII·
ceanu7� şi alţii au căutat să pu n ă In evidenţă problema investitiilor In raport cu cerinţele de
producţie. Privită numai sub acest unghi, chestiunea financiară, aşa cum o prezintă autorii
din trecut, este foarte puţin concludentă In stabilirea structurii finanţei după provenien�ă, coe
ficientul deţinut de capitalul străin etc. Abia In zilele noastre. un colectiv sub conducerea acad.
Costin Murgescu71 a elaborat un valoros volum care surprinde aspecte extrem de interesante
privi toare la infiltraţia capitalnlui străin. Cu această oca7ie a fost urmăritji penetraţia pe mul·
tiplele sale căi şi In domeniul economiei forestiere. l .a o scară mai redusl� anaLLza problemei
a fost operatii m a i Inainte Intr-un Interesant articol datorat lui V. A xenc iuc76 , care 'a pus Intr-o
lumină nouă unele aspecte concrete legate de evoluţia capitalului In industria forestieră a
României din primul deceniu interbelic, după provenienţa, m:lrimea, "mişcarea" Intre diferite
societăţi monopoliste şi rata ridicată a prof itulul. Se impune, totodatA, articolul lui N. Marcu11,

tcrbcli tl' .

care tratea1.ă variatele aspecte ale

economiei fore stirre din cele douil decenii ale perioadeJ In·

'l:teresului burgllez, problema
de producţie din ramura forestieră77 ŞI evoluţia legislaţiei muncii18•
Unele din ele se referă şi la fenomenul şomajului cu schimbArile sale lnregistrate In perioada
interbelică71 • Analiza atentă a faptelor demonstrează cA intrarea industriei forestiere, de la finele
Un grup restrins de lucrări supun atenţiei, prin prisma

fo r�ei dt! m u n că

anului 1 926,

mice. Cu

în procesul

intr-o adlncă criză a produs perturbaţii In ramurile cu care lntreţinea relaţii econo·

toate

că

o mare parte din autori au folosit informaţii utile, inclusiv statistici bogate,

nu au fost surprinse convingător şi obiect�\• fenomenele manifestate tn ciclul crizei. Informaţiile
referitorare la problematica socială au putut fi completate prin articolele şi statisticile din pu•
blicaţiile lnspecjia muncii, care apar după anul 1925.

81 C. \'. Nicolau-Blrlad, Problema pdduri/or de agrement, Cernica, 1936, 7 1 p.
8" ldem, l.' estlletique forestiere el ses obJ ectifs, Budapesta, 136, p. 10.
88 Ni c ol ae Iorga, Sculptura in lemn, Vălenll de munte, 1!121, 29 p.
70 P. Ioart, l\1untli şi creaţ ie româneascd in domeniul forestier, Bucureşti, 1939, 30 p. ;
P aul N. St ahl Meşteri Jdrani român i şi creafiile lor de artei, Bucureşti, Editura Enciclopedicii
1969, 100 p. ; Hcnri H. Stabl, Paul H. Stah l , Civili:aJia llecltilor sale româneşti, Bucurcşti,Edi·

,

tura ştiinţifică, 1 968, 98 p. ; H enri I 1. Stahl, ConlribuJii la .�ludiul satelor devtllmaşe rom âneşti,
voi. 1, Bucureşti, Editura Academiei, 1958, p. 226 - 28 1 (capi tolul I I şi capitolul I I I ; Poienile
naturale şi artiliciale), voi. Il I, p. 367 - 386 (capitolul despre pădu ri şi curăturl) ; C. Botez,
l'ondul forestier, reaimul iuridic �i industia lemnului în Homânia ( 1 9 22 - 1 928), (mss. ), f . 54 - 55.
7 1 Ilie C. D cmetrescu, Capitalul in econom ia foresli erti , Bucureşti, 1937, 18 p. ; ldl'm,
Despre â'editu/ forestier, Bucureşti, 1 938 , 16 p. ; idem, Finantarea econom iei noastre forestiere,
Bucureşti, 1 9 :Hl, 16 p. ; ldcm, Problema creditului fores tier sub cnndiJiun ile româ ne�ti, Bucureşti,
1938, 27 p.
" � l i l lail P . Florescu, Capitalul ş i munca românească în întreprinderile şi admin islraJiile
sUt•ice, Bucureşti, 19:.17, 15 p. ; i d em , Creditul forestier românesc, Bucureşti, 19:.l8, p. 7.
73 Eufl. Vălceanu, Creditul forestier, Bu cur eşti, 19:i8 , p. 7.
'' Contribuţii la istoria capitalului slrdin in România de la s/irşitrrl primului rdzboi mon·
lii al pinii la ie.� irca din criza econom icd din 1 9 2 9 - 1 933, Bucu reşti, Editura Academi ei, 1960,
591 p.
;s \'. Axenciuc, ContribuJi i la cercetarea pcitrundcrii şi dominatiei capiluluÎui străin in
industr ia forestieră a României in perioada stabili:iirii relatiile a capitalismului, in "Probleme
economice�, an X (1957), nr. 1 1.
78 N. L\l arcu, Din istoricul econom iei forestier� a României interbelice (191 9 - 1·939), In
" S tud ii " ,
nr. 4/ 1971, p. 777 - 793.
77 Traian 1-l eroiu, Probleme noi în munca forestieră, Bucureşti, 1941, 25 p.
78 n. H. Ioanlţescu, lstorirul legislaJiei m uncii în România, Bucureşti, 1919 ; ldem,

Legislaţia muncii in România, Bucureşti, 1926.
79 Ion N. I.azaru, Problema somajului. Aspecte nationale şi internaJionalc,
1936, 136 p. ; G. Banu, ,)omajul in România, Bucm eşti, 1 8 3 1 , 97 p.
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Spre deosebire de caracterul sporadic al lucrArilor din trecut, Istoriografia socialistii
a lu.at problema respectivii In cercetare amllnunţltll, aducind, prin stăruinţa unor speciallştillt,
contribuţii de seamll la analizarea veridlcll a situaţiei materiale a muncitorilor forestier!. A ceeaşi
chestiune, ca şi analiza cadrului legislativ şi a formelor multiple de manifestare a luptei de clasă,
a mijloacelor folosite de P.C. R. a fost studiati!. la noi dimensiuni de Istoriografia contemporană81 •
Vasta problematic11 a procesului de ,· alorificare a materialului lemnos se oglindeşte şi In
gradul de Industrializare şi de comercialilare a lui. Ca urmare, Indiratorul in dus tr ie i româneşti ,
ca şi unele lucrări lndependente88, reflectll potenţialul Industrial şi comercial al tntrcprindcrilor
de ramurA, ceea ce tngAdule formularea unor concluzii temeinice şi cu privire la structura naţio
nalli a capitalului,, gradul de lnzestl-are tehnicii şi de concentrare a forţei de muncii. Preocupaţi
prin excelentA de necesitatea industrializAril lemnulul; unii din autorii nu au sesizat consecinţele
nefaste ale nercspectllrll raportului dintre capacitatea de producţie a pădurilor şi posibilitatea
lor de regenerare, mai cu seamă a răşinoaselor, ceea ce a dus In unele zone la lntinse despă duriri.
O conturare mal detaliată a problemelor de producţie şi comerţ a asigurat-o şi consultarea.
materialelor cuprinse In lucrările care urmăreau Indeaproape puterea de comercializare a lem
nului pe piaţa externă83• O completare a imaginii tabloului economic al reproducţiei şi comerţului
a rezultat şi din analiza lucrărilor dedicate cooperativelor forestiere84• Conţinutul lor este cu
atit mal valoros, cu cit dezvăluie enormele greutăţi, provocate Indeosebi de concurenţa marilor
Intreprinderi forestlere. Alte lucrări in schimb, referindu-se la cooperaţia forestieră, au trecut
cu vederea afacerile veroase ale unor aşa-zişi cooperatori, care s-au tmbogilţit peste noapte prin
spollerea

pădurilor&".

Din interesul lmbunătiiţirii procesului de producţie şi al comercializării s-a acordat o
atenţie specia1ă transportului forestier, propuntndu-se, totodată, şi mAsurile necesare pentru
dezvoltarea lui8ij. ln rare cazuri, această problemă a fost pusă şi In legătură cu procesul chimic
de distilare a lemnului87•
'
Materiale docum entare Insemna te furnizează şi rev istele de specialitate: ,.Buletinul A .G . I .R .81;

,.Economia forestieră"

(1919- 1 921) ;

,.Revista pădurilor"

(1918 - 1943) ;

,.Viaţa

forestierii•

110 Istoriografia mar,.,ist-leninlstă s-a manifestat puternic şi In perioacla interbelică In
legătură cu problema tratată de noi. Vezi, Intre altele, Mihail Roller, 1 920. Crmtrilmtii la is
toria socială a României, Bucureşti, 19:17, p. 1 35 ; �tefan V oleu, Pagini de istorie socială,
Bucureşti, Editura politică, 1 97 1 , p. 99, 165 -- 1 66.
�
81 V
e1.i, intre altele, G h. S ur p at , l'auperizarea clasei muncitoare din Rom â n ia burghezo
moşierească, Bucureşti, Ed. ştiin ţifică, 1962, 300 p. sub redacţia lui N. N. Constantlneseu, Si
tu aţi a clasei muncitoare din România, 1 9 1 4 - 1 944, Bucureşti, Ecl. politicii, 1 91\6, 490 p. ; Co
lectiv, Alişcarea m uncitoreas cii �i l coisl uj ia m uncii in România. 1 � 6 4 - 1 9 44, Bucureşti, Ed.

1 972, p. 67 - 267.
V ezi, i ntre alţii, li. Brauncr, Comertul şi industria lemnului din RomlÎnia, ed. a I I-a
Sibiu, 1932, 247 p. ; O . A. Shurlan, CunoştinJele tore1;tier:· despre i n dustr i a .) i comertul c/Jerestelei
Bucureşti, 1940, 55, p. ; Ide111, l.es conditions forestieres de la Roum an i e : l'roduction, industri<'
el com merc e du bois, Bucureşti, 1 9 32 ; G h . Nicolau, Fosi/lilitalea de intensificare u ll a/or if i c ări i
produs elor lemnoase, Buc ureşti, 1 934, p. 75 p . ; D. A. Sburlan, Fal>rici de cherestea, Sihlu, 1934,
2 54 p.
83 R aport asupra valorificcirii lemnului româ n esc, R.N.R., Bucureşti, 1 9:l8 ; Comertul
exterior al României. 1 9 2 6 -- 1 .'1 3 1· , Bul'ureştl, 193!J, YOI. 1, p. 1, p. 554 - 568.
84 Adrian Sfinţcscu, S istemul cooperut.iv în econom i a forestieră, Bucureşti, 1934, 63 Pt J
George Turneanu, Exploatarea Lemnului în cooperafia românească, Bucureşti, 1923, 32 p. ; Eugen
Vllceanu, HuoluJia cooperatir>elor de productie forestierd în perioada 1921-· 1 .'1 30, Bucureşti, 1932,
23 p. ; Scarlat Panai tc s c u , l.Jin indublria lemnu lu i, Bucureşti, Hl1 9, p. 35--43 ; A.
Gh. Galan
4 0 de ani de e:rpcricn(c cooopcruti1•e în Rom a n i a, Bucureşti, 1935, 275 p.
Bâ z. Ornea, '! ăriinism ul. Studiu sociologic, Bucureşti, Editura politică, 1869, p . 230.
68
Vezi, intrt• al\ ii, G. \'. 1'\il'olau- Dtrlad, Transporturi forcstiere, voi. 1- Il, Cernica
19:1 3 - 1 934, 400 o. ; l . adislau l ' app ş.a . . Transportul lemnului pe apă ş i pe uscat, Bucureşti,
l!J23, 1 0 1 p .
8 1 C . Bungeţ!':, n u , Studii ş i pcr�pcfiinc î n transporturi .� i industr ia ch im i că î n România,

ştiinţifică,
82

1921, i 9 p .
86 Din paginile sale am rc\inut, intre altele, materi alul lui Eu gen Vîlccanu,

Bucureşti,

cooperatir•elor de productie forestieră în perio ad a

1 921 - 1 !J30,

In "Buletinul
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(1933 - 1 941)6S, .. Industria lrmnulu i " (1 923 - 1 936) ; .,Monitorul rorcsticr" (192 1 - 1 928) ; ,.Codrii
Bucov inei" (1930 - 194:1) ; "Albina" (1927 - 1 932) ; .. Analele economice şi litatistice" a l că ror con
ţinut a deven it din ce In ce mai bogat80, pe măsu ra adincirii schimbului de opinii dintre factorii
p o l i tici şi ca drele . tehnica-inginereşti s i lvi ce . Se cuvin menţionate ş i publicaţiile Institutului
sociaJ românBl care cuprin d o hogă�ic de material de interes sociologic, istoric, economic. In te
meiul pr in cip iil or şcolii mono gra fice a lu i D. G u sti, l'lc pun un pronunţat a cc en t pc factorii
�cosmici ", ,.biologici", "spirituali", ,.e conom i ci " şi

,.istori ci " 18•

rirea unor lu crări referitoare la zona m on tană, căutlnd să surprindA aspectele di ferenţiate de
celelalte regiun i•3. ln fine, menţionăm şi "Hev ista graniţei � ăsi\udene" care, In u l Umul an al
crizei, a anali zat , multiplu, factorii ce au determinat stagnarea producţiei materialului lemnos,
L'ncle dintre acestea, In deosebi revista .. S ociolog ia romAneascA•,

a susţinut intens tipă

·

politica pre ţ uri lor, urmările asupra nivelului de trai al celor ce lucra u la p ii dure sa u dif erit e
fabric i .
.. ,

In afara informaţ iilor şi a na li zelor , periodicele, c u mid exceptii , relatea 7'ă- situaţia ma•
te ria lă a lu crătorilor din această ra mură , gradul lor de combativitate re,·oluţionară. O subliniere
fidelă a acestui i mporta nt aspect o realizează pu b licaţ iile muncitoreşti, Indeosebi cele editate
de P.C.H., care, militind de pe pozi�iile materialismului dialectic, dez vAiuie cauzele situaţiei
reale, pauperismul acestui detaşament munci toresc şi propune remediiM .

O s urs ă importantă de informaţie o reprezintă

presa oficială şi :oemjo(irială.

De multe

ori , in cadrul a cesteia intilnim relatări p lin e de conţ i n ut cu privire la locul de mun că al (ares
t ic ril o r , doH·an\ e)c lor, lup t a pentru contrac t coll'c t i v, cerinţe IJ\Ptru rezolvarea u no r p r obl em e
s:J ni ta re, cri ticarea unor regula mente de muncă, comentar�a unor texte de legi, ronţinutul unor

i nterpel ări In pa rlament şi a ltele. In acest sen s, aşteaptă să fie folosite articolele despre 'l. ia ta
forestierilor, a lucrătorilor l �mnar i , a plutaşilor di n paginile cotidienelor'3 ,,Adevilrul", ,.Dimineaţa"
,.Argus", "Bacăul", .,Dezv ăluirea", ..Desrobirea", "Prutul" şi altele. Aceleaşi organe de presA
au redat, atit at mosfe ra congreselor inl!inerilor silvici ţinute In Tranailvania, Moldova, Bucovina
şi a lte

provincii, cit şi unele relatări asupra grev elor di n ba zinu l Mureşului, Trotuşului, Blstriţei,

Olt ului şi Someşului" •8• Semnificativ nu numai prin conţinut, dar şi prin titulatură, ca mod de
a exprima sintetic liniile directoare ale politici i economice In acest domeniu, este şi "Zigza guri
forestiere".
Aspectelor economice. Indeosebi evoluţiei ramurii forestiere ln perioada Ia care n e referim
le-au fost consacrate In zilele noastre studii bine cotate Intre soecialişti,117 ,. Unele din a cestea au
o arie restrins!\, referindu-se mai cu seamă la Moldova18• Un

alt grup, mai numeros, a fost a fec-

•• Pentru valoare a lor docutnentară interesea1.ă Indeosebi V. Sabilu. l�xporlul normal
de rhercstea al llomiiniei, In ,. Vi aţ a forestieră", nr. 2, 1936 şi \'al. D inu, l'iidurea romuneascif
bun al n at i unii, In ldem, nr. 8 - 9, 1 9il6.
80 Vezi, printre altel e , G. Minr.scu , C1ter•a consideratii privind coopera/ia şi econom ia

forestieră rom,i n ea.scă, in "A nalele economice şi sta listl ce " nr. 6 - 9, t937.
81 V!orcl D. Trlfa, Eronom ia forestieră m ijloc de trai al mofi/or din cdlrmul Capsea (Cim
penia) ; :\lircea Tlrlung, Const. Durdun. Tlrnavo-Caraş, un sat de plugari-muncitori industriali :
Mircea Ti rlun g, Plut6.ritul şi condiţiile de muncă .,; 11iald a plutaşilor de pe Bistrita.

�� :M. C onst antinesc u , Ov. Bădina, Erno Gall, Gindirea sociologică din Uomc'inia, Buc.

1073, p. 82.
ta P rin cercetarea şi u r m ări rea fenomenelor sociologice şi istorlco-econo mice dln comuna
Albac , judeţul Turda, s-a schitat mi cromo nografi a : A/bac. t:xploatutori de păduri pu b li c at ă

tn .,Sociologia ro m:i nească ", an. I T I , nr. 4. - 6, p. 255 - 257.
•
N Pe ntru cadrul gpncral al acestei probleme v e zi : A. K ll reţ t'll l , C. C lo ş eă , l'ublicatit
anlifasriste ieşene l aşi , 1 06!!. 205 p.
95 Vezi d e pildă : .,Adevărul� din 26 ap rilie 1 024 ; "Argus" din 8 mai 1 925, .,Di mi n eaţ a
din 4 fe bru a rie şi 20 octombrie 1 935 ; ., Bacilul " din . 28 iunie 1025 ; "Economia rurală" di n 1 5
martie 1!!38 ; , . H om n nl a " din t B aprilie 1938.
98 r. anal11.ă m ai detaliată asnpra acestei probleme, :�m reali1.at-o In lucrarea intitulat ă :
SituaJia şi lupta maselor muncitoare din exploatările fores ti er e şi intreprinderile pentru industriali·
=area lemnului In perioada interbelică ( 1 9 1 8 - a11gu.�t 1 9 4 0), (In mss., 56 p agini ).
07 V. Ax c nclu e , Contributii ta cercetarea pătrunderii şi dominatiei capitalului străin fn
Roma niei...,
C. Botez şi C. Sw ize wsk i, Contribuţii econom ica-geografice la studiul industriei lemnu
Moldova, In "Analele şt ii nţUi re ale l ; ni v ersit ăţi l "AI. 1. CuzaM di n laşi ", G eolo gie- geo grafie

indu.�tria farestierti a

lui din

s&
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muncitorilor forestier! Impotriva

exploatării, pentru dreptate socială, democraţie şi progres811 , aspecte care au fost total neglijate
de cercetAtorii burghezi.

O altii grupă de informaţii preţioasă studieril istoriei fondului forestier, o constituie legile,
tipărite-In ,.Monitorul Oficial". Col ecţ ia
concepută Intr-un corpus riguros şi sis
tematic, uşureazli enorm cercetarea legislaţiei forestiere elaborate sub regimul burghez100. Pl:'n
tru Intelegerea cadrului juridic, un rol deosebit ti are Tratatul de drt'pt silvic român a l lui G h .
Nedici şi Const. Gr. C . Zotta, specialişti care şi-au propus s ă releve lipsurile legislaţiei forestiere
şi să punA de acord legile elaborate după 1 918 cu codul silvfc1o1. Cadrul juridic a fost luat In

regulamentele, deciziile şi diferite publicatii m inisteriale,
Codul gen eral al Romlîniei, alclituită de C. Hamanglu,

studiu şi de Vasile Sabău, l'are, după o largă şi documenta t ă incursiune In trecut, s-a ocupat
de legislaţia respectivă In perioada de dupl! desăvlrşirea unificării statului, relevind, intre alt!'le ,
că, pentru "a putea promova cu adevărat economia forestieră, fnlăuntrul căreia este nevoie de ordine
şi s istem, aceasta trebuie scoasd de sub aservirea ei la alte ramuri economice " 102 . Cu alte cuvinte,
autorul, plitnms de importanţa deosebită a acestei ramuri, susţinea necesitatea adincirii şi orga
nizării In toate .compartimentele economice a exploatării pădurilor după un plan de ansamblu
care, ordonlnd raporturile dintre producţie \ii consum, să păstreze "fiinţa" pădurilor intr-un

cadru care să le asigure conservarea şi· ameliorarea. Unele din legi au circulat ca texte indepen
dente, putind fi puse mai u\iQr la dispoziţia factorilor executivi1oa, tnsoţite fiind de largi comentari i
Acute de specialişti104 . Şi unele şi altele erau menite să fixeze şi să propage un nou cadru juridi c

tom , X, , 1 964, p. 5 9 - 168 ; C. Bot!'z şi 1. Saizu ; ContribUţii la cunoaşterea situaţiei industri< i
forestiere.tlin nordul Moldovei fn anii crizei econom ice din 1 929-: 1 933, In Idem, Ştiinţe fil ozofi ce
ec o nomice ş i � u ri di ce , tom. X I , 1965, p. 189 - 200 ;
C. Bott•z, Gh. Ballca , Arbivtle,
izvor bogat de informare privind istoricul exploatărilor forestiere din Moldova, In ,.Revista arhi
velor�, an . IX· (1966), nr. 2, p. 101 - 124.
18 �imdn Fuchs. Greva muncitorilor din valea Mureşului in anul 192 .5 In voi. Studii şi
referate priiJind istoria României, partea a I I-a, Bucureşti, Editura Academiei, 1 954 ; ldc111,
Situaţia industriei' forestiere şi luptele muncitorilor forestieri la fnceputul crizei e('onnmice din 1 9 29,,
n S tudii ş i m ateriale de istorie contemporană, voi. 1, Bucureşti, Editura Academiei, 1 956, p.
109 - 155 ; V. �tef ăn esc u şi M. Tur zal , Greva muncitorilor lemnari la fabri-ca de mobilă ,..'i:eJ.ely
şi Uet i " din Tg. Mureş (iunie-iulie 1934) In ,.Studii şi articole de ist o ri e " , tom. IV, Bu cure şti�
1 964 ; Ionel !\!arin, 7_; 11Cie artiuui ale maselor populare din judcfu/ Neamt în perioada 191 7 - 1 .9 21,
In ";\lemoria Antiquitat is'· I I I , 1'. 1\eamţ, 1971 ; N. Adăniloaici şi J. Dlrdală, Acţiuni ţărtineşt i
fn L'ucovina fn perioada ap/irririi reformei agrare din 1 921, I n ,.Studii" an. X V I ( 1 9 1\�l), nr. 4;
Grigore Chirlţă, Din luptele grcniste conduse de partid fn anii 1 922- 1923, In ,.Studii" a n X I I I
( 1960), nr. 3 ; L . Eşanu, �lre11a m uncitorilor de l a fa/Jrica de hirtie din Piatra }.' eamJ (iunie-iulie
1 92 6), in ,. Studii şi articole de istorie" voi. V I I (1 965) ; Simion F. Llgeti , Lupta m uncitlJrilor
forestieri de pc l'alca Jl,lureşului din aprilie-m ai 1 929, In ,.Anale de Istorie", nr. 2, 1 956. 1\lulte
din aspectl'le care evidenţiază această prohlcmii au f ost dczbiltute cu pril ejul organlziirii de
ciltre Institutul de studii Istorice şi sori:::l -politlce de pe llngil C.C. al P.C.R., a u n ei m ese rctunde,
avind ca temă pro(,esul grc·\'lst din Hom.,nla; Cu acel p ril ej , A. 1 . oghin, C.h. J. loniţă, !\1. C.
Sti:nescu, tr. l : dre a , Ilie C e au ş c s ('u şi alţii au Fubliniat n!'rrEit atca an.allzei atcntt.> a tuturor
factorilor Interni şi externi, subiectivi · şi obiectivi care au l n 1 l ue n ţ at Istoria poporului n ostru ,
Inclusiv mişcarea nnmcitorcascil şi activitatea partidului eomunist. (Procesul grevist din Ro
mânia de la crearea P artidului Comun ist Jlomân, pînă la 23 Au gust 1944, in Anale de Ist o rie ,
an C\. V 1 (1 970) nr. 6, p. 70 -- 1 27 ) .
1 00 Codul legislaţiei si/vice, adnotat ş i comentat de Con�.t. G r . C . Zotta şi V. 1 . 1-i arn a gt• a,
Bucureşti, 1935 ; Co rn e liu Botez, l.egiuiri si/vice, 1 923 ; Codul si111ic din 8 aprilie 1 91 0, ('U modi
ficarile la zi, :'11-rea ,Neamtulul, 1 915, 1 37 p. ; C . l v an o, t cl ; Codul silvic din 11 aprilie 1 9 1 0 cu
modificările la zi şi adnotat cu n o te , legi şi jurispruden(e, Buzău, 1 937, 97, p. ; Legiuiri si/vice
Codul silvic, adnotat şi comentat, Bucu reşti, 1 923, 201 p.
10 1 Gh. Nedi c l , Const. Gr. C . Zotta, Tratat c!e drept silvic român. Bucurrşti, 1 935, p. 1.
I o� V asile Sa! J�i u , B�>oluf ia econom iei fore�ti: re în România, Eurureşti, 1 !'413, p. 42&.
Ioa \' ezl, Intre altele, 1-t·gcr. pentru completarea şi modificarea art icolullli 1 şi 40 din codul
si/1>ic· din 7 iulie 1930, R. Sitr;It, t 9:l2 ; I.egea pentru satisfacerea trelmrilor normale fn lemn de
foc şi construcţie ale popula/iei rurale. H. Sărat, 1 9:32, 424 p. ; J.egeu pentru p(idurile de pro
tecfie, Bucureşti, 1 9:15, 8 p.
104 111 c C. D cmetrescu, J.cgea d in 20 aprilie 1935 pentru pcdurile de protectie, Eur u r e şt i
1936, 41 p ;\ 1 . ; . P. Fl orescu , 1 cgca imprcviziun< i şi pcidurilc, Bucureşti, 1924, 2 7 p.
·
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de a ct ivita t e . Pc larg, a ce st punct de vedere a fost expus şi In unele lucrări apărute In trecutto5
De multe ori, însă, datorită unor factori care ţineau de birocra�ie, cadrul juridic n-a fost aplicat
ln tot co mplexul său. ,.0 mul ţ ime de d i spozi ţi i legale care ar fi fost salutare pentru pădure dacii
s-ar fi apli cat, a u rămas - sublinia în a c e st sens unul din contemporani - numai pe hirtie,
cu m, deallfel, se lntimplă In t oat e domeniile de a ct ivitate din România " to•.

O sursă de primă impo rtanţă a prezentat-o dezbaterile parlamentare. Valoarea lor docu•
mentară este s porită prin argumentaţia care o aduc in Cameră şi Senat deputaţii opoziţiei,
dînd î n vileag l imitele legislaţiei şi interesele de monopol ale u n or grupări interesate . Semnalăm
d is c ursur i le roslite In legătură cu legea pent r u expropriere& şi formurea de păduri j udeţene şi
comunale107, ca şi interpelările care dezvăluie de la trib una parlamentului samavolniciile săvlr·
şitc de a utorit ăţ i asupra sătenilor şi muncitorilor forest ierPOII .
O valoare documentar-l InsemnatA, care l nsă nu exclude necesitatea confruntării cu alte
lutrările s tatistice ; ele d au , la nivel de ramurA, informaţij pe linie de cifre, ceea ce
lngăduic s t abili rea unei tendinţe sau direcţii In economia forestieră, potrivJţ conjuncturii in·
teme şi internaţionale. D e mar� valoare sint şi anuarele statistice publicate de Direcţia centrală
de s ta tist ic i'! , Anuarul forestier pentru industr ia şi com ertul lemnului din România, date le cuprinse
tn Rcccnsilmîntu/ general al populaţiei României din decembrie 1 -9 3 0, Agenda (orestier(l IDtocmită
de V.N. Stin ghe şi D.A. Sburlanlllll, ca 111 alte statisticino. Uti le se dovedesc şi statisticile cuprinse
ln v olum ele consacrate special comerţului exteriorl 11 • Deşi concepute după criterii specifice
gindirii ti mpu lu i , datele, cercetate şi analizate cu grijă, oferă un i men & material documentar,
permi�ind cvidenţierea loc ului României pc piaţa mondială a lemnului, su rprin derea cit mai
exactă a grad ului de prelucrare a materialului silvestru des�t ex portu lui . Am constatat , de
pildA, că, din dorinţa de a atrage In ţară o cantitate mai mare de devize, s-a forţat din nou, dupA
criza e conomică , exportul de lemn, România ajungind in 1935 să fie cotată ca primul stat din
lume la exportul lemnului de (ocl1 2 .
surse, oferă

Domeniul de informare p entru toată perioada in terb elică a fost extins I n zilele noastre
prin ColecJia de documente publicate de Institutul de studii istorice şi social-politice de pe lfng(l
C.C. al l'.C.R. In legătură cu activitatea revoluţionară a munc itorilor11 3 • Un spaţiu IDsemnat
III aceste volume a fost rezervat organizârii şi formelor de luptă aplicate de muncitorii forestier!.
P arte din documente au fost selectate din pre sa socialistă a timpului, Indeosebi din ,.Socialismul ",
,.Piatra socialistă", ,.Scinteia", ,.Sfatul lu crătorilor In lemn şi mobilă", ,.Tineretul socialist",
.. Inainte" şi alteJell'.

105 V� zi, Intre al�ii, P. Ioan, i\'oi l îndrum
ări constituJionale la plidur i , Bucur-eşti, 1939,
r
20 P · ; "_ ·. SaLJau , lcvo[uJia economi ei forestiere in România (regim ul Juridic), Bucureş ti, 1 946,
520 P· ; (,h. r\edici şi alţii, 1'ralal de drept silvic român, Bu cureşt i , 1935, 251 p.
1� Ioan P. Dlaconescu, op. cit., p. 131.
10' !'oi. B
o rz ea de Vlşt, Discurs cu ocazia depunerii in senat a legii pentru exproprierea
şi form area de păd ri J Udetene
şi comunale, Bucureşti, 1 924, 20 p.
u
•
. 10>1 1.. Sc ri d o n, Discursuri în sesiuni extraordinare �i ordinare din parlam ent 1 932- 1 933,
Btstn�a, l !l34 , 7a P ·
N. Stl n gh e ş i D. A. Sburlan , Agenda forestieră a R11mdniei, Buc ureşti , t941 .
. 10 S
•
tatistica pădurilor din Român i a pe anul 1fJ22, Chişinău, 1 922 - 1924 ; J). A. Shurlan
Statzstz� a pădurilor din Români pe anul 1 9 29, Bucu reşti , 1931, 25 p. ; Statistica plidurilor
a
s t �tul ut (1 !J 3 0 - 1 931), Bucureşti, 1 93 1, 25 p. ; C. I vanovicl, Statistica pcldurilor în anul for estier
1 93 7 - 1 9 38, Bucureşti, 1!l39.
1 1 1 Com erfu/ exterior al Rom ân i ei 1 9 28 - 1 93 7, voi. 1, Bucureşti, 1 !l39.
112 R
aporl asupra ••alori(icrlrii lem nulu i românesc, B.N. H . , Bucureşti, 1938.
t n D oc
um ente din istori a P artidului Comunist diu Romcinia 1 9 1 '1 - 1 9 2:!, Bucureş ti,
.
�- P. L.P . , 1953,
ediţia u I I-a, B u c ureşti , E.S.P.L.P., 1956 ; Idcm, 192:.1 - 1 928, Bu c ure şti,
h.I'. L. P. , 19.53 ; I<:Iem, 1 929 - 1 933, Bucu reş ti , E. S.P.L.P., 1 95 5 ; Idem, 1!l34 - l !l:J7, Bu cureşti
E. S._P. I .. P. , 1 957 ; ldem, 1!l1'i - !l44, Bucu reş ti , E.P. L. P. , 1 953 ; Documente diu isto ria m iş
1
cări! muudtorcşti din România, 1 9 1 6 - 1 9 2 1 , Bucur�şti, Ed politică, 1!l66 ; ldem, 1 92 1 - 1 92-1,
B uc ureşti, Ed. politică, 197 0 ; G . l ri mescu şi Fi. Po p ovirl, D ocument e J.·rillind actiuni greviste
ale muncitorilor [oresli er i din Buco11ina in an i i 1 9 :!9 - 1 933, in ,. n e vist a arhh· clor", nr. 2, 1967
P· 3 17 - 324.
lH Val oa re a continutului presei de st i n ga a fost a m plu analizată de Ti t u (ri!orgesru şi
M. lo an l d, Presa f'.C. R. şi ogranizaţiile sale de mCISii., 1921 - 1 9 4 4 , Bucureşti, Ed. ştiinţifică,
1963, :18 1 1).

�··
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O sur să preţioasă de documentare o constituie materialele prezentate la co ngresele silvice
şi dările de seamă anuale ale societăţii ,.Progresul sllvicll5". La nivelul congreselor ing inerilor
silvici s-a subliniat insistent necesitatea promovărll ştiinţei In acest dom eniu , ca pirghie care
asigură admirlistrarea, conservarea şi exploatarea chibzuită a patrimoniului silvic118• La acelaşi
nivel, s-a criticat tn dese rinduri, ca de pildă la Congresul inginerilor silvic! din 2 5 -28 ma i 1934,
influenţa total negativă a politicianismulUi asupra vieţii economiei forestiere şi a legislaţiei117,
faptul că ..nu e continuitate fn programele guiJernelor, lipseşte axa directoare ; aiJem pasiunea legi
ferărilor şi improiJi:atiilor efem ere" ns. LAs ind la o parte doza exagerat ă de negativism, apreci
e rea corespunde tn bunA parte real itAtilor .
Problema la care ne referim a suscitat interes şi la Congresele Asociaţiei generale a in
ginerilor din RomAnia (A. G. I.R.), din rtndul cărora se remarcă, In special, cel de la laşi, susţinut,
In 1936, de Importante şi realiste lucrări referitoare la rolul culturilor forestie re de protecţie
I mpotriv a seceteili•.

O grupA de izvoare au reprezentat-o am intirile şi memoriile care, tnsă, au o valoare oare
c um mai limitată. Acesti' memorii, datorate unor personalităţi din epocă, sint Imbibate de un
pronun tat caracter de clasă şi de o anumită doză de sub iectivism120 • Cu toate acestea, memoria
l istica oferA pagini vii de is tori e , care, preluate critic, pot servi temei de faţă . • ,

ln studiul asupra vastei problematici a fondului forestier se includ şi m aterialele inedite
răsplndite, cu deosebire, tn principalele judeţe ale ţArii . Avem tn vedere, cel dintii, fondurile
a flate la mi nisterul de resort, la Arhivele Statului din Capitală, laşi, Cluj, Tg. Mureş, Sibiu ,
S uceava, P. Neamţ, Birlad, Focşani, Bacău, Craiova, R. VIlcea, Timişoara şi altele, ca şi cele
care au aparţinut societăţii rorestiere, cooperativelor rorestlere şi serviciilor silvice. Toat e a cestea ,
ca şi fondurile aflate In Arh iva C.C. al P.C.R., la Institutul de studii istorice şi social-politice
de pe lingA c.�. al P.C.R. şl la unele comitete judeţene de partid reprezintii. o sursă d e valoare
pentru cercetarea aspectelor sociale, a condiţiilor de muncă şi trai ale muncitorilor forestier! ,
a organizării şi lup_tel lor. Valoarea arhivelor, c a i zv or bogat d e informare In cercetarea economie i
foresttere, am semnalat-o şi cu alt prilejlll, relevind, de pildă, el In Moldova există fonduri arhi
vistice pretioase care completează multe din informaţiile edite. Arhivele oferă, mai ales, ştiri
despre grupareâ Intreprinderilor In raport cu zonele forestiere de exploatare, cu p rocesul de pro
ducţie şi cu activitatea muncitorilor forestier!, atlt a celor din unităţile de prelucrare a lemnului1u ,
clt şi din domeniul industriei htrUeilla. Investigaţia mai profundă a unor aspecte este lnsă stln
j enită de faptul că unele fonduri au fost distru�e de război, sau expuse premeditat, degradări!
de către fo,tii patroni sau administratori.

�

11� A 45-a udu are gen�rală t_n : lele de 1 4 - 1 6 iu ie 1 9.1 1, Bucureşti, 19 3 1, 105 Jl ; A 4G,
-a
·
!l
�
adunare gerlerald 1_ n Zilele de 1� - 1 9 IUnie 1 9 3 2, Bucu reşti, 1 932, 223 p. ; A 4 7- a adum�re generalii
în z ilele de 2 5 - 2 7 mai 1 933, Bucureşti, 1933, 181 p. ; A - 48-a adunare generală din z ilele de
25 - 28 mai 1'934, Bucureşti, 1934, 288 ; p. ; A 49-a a4unare generală ţinută în z ilele de 6 - q iunie
1 935, B ucu reşti , 1935, 525 p. ; 50 de an i de e:r:istenfll 1 8 86 - 1 936, Dul"ureşti, 1 93 6, 102 P· A
5 1-a adunare genera�cl finutit in zilele de 3 rJ - 3 1 m ai .� i 1 - 2 iunie 1 9 3 7, Du cu re şt i; 1937, 286 p.;
A .}2-a adunare generalii tinută i n zilele de 2 - 5 iunie 1938, Bucureşti, 1 938, 304 p. ; A 53-a adu·
nare genera/6, finuM in zilele de 2 8 - 29 mai 1 9 .1!1, Buc., 11139, 2H p. ; A 56-a adunare generald
ţinută în z ilele de 24- 2!i mai, Bur., 1 943, 1 34 p.
11d V ezi, Intre altii Ilie r.. D emetrescu, Critică drept m
iJloc pentru promor•area ştiin,ei
forestiere rom8nesti, Bucu reşti, 1937, 32 p.
117 A 4 8-a adunare genera/li a .'iocietuiii " Progresul forestier" din z ilele de 2 5 - 211 ma1 1 P3 4,
Bucureşti, 1931, p. 102.
11� Ibidem, p. 139.
119 Ve zi o amplă analiză

asupra acestei prohl<'me la Ioan 7.. Lupe, Contri/luţ i i la istor i a
culturilor fore$tiere de protecţie a cimpului din Hom-înia, in .,Terra nostra", val. I I I , 1 9 73,
p. 286-287.
no N . Iorga, Memorii, val. I I - VI, Editura Natională, Bucureşti, perioada
anilo r
1918 - 193R ; Al. 'larghiloman, Note politice, vo!.0 I V - V ; .'Hemorii asupra situatiei generale
a (cirii, s. 1 . , ş. a .
121 C. Botez, Gh. Balica, Arhivele, i:1•or borJ at de informarr. pri11 ind istoricul up/oatări
lor forestiere din Moldor.• a, in .. Hcvista arhivelor", an IX (1 966), nr. 2, p. 101 - 124.
12 3 Ibidem, p. 1 1 9 - 1 92.
13 3 D. Berlescu, C. Botez şi 1. S aiz u , Fabrica de celuloză .si hirtie .,Letea" Bacău. l\ ou il.
decenii

de

e:ristm(ti, Barău

,

1971 - p.

1 3 - 40.
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Dintre toate fondurile, cele de la Arhivele Statului din Bucureşti reţin atenţia prin bogă·
tia moltilaterală de informaţii. In mod deosebit amintesc Fondul Directiei şi Ocoale Silvice, dat
de puţin timp In cercetare, care cuprinde o bogăţie de elemente concrete pentru principalele
zone ale ţării. De fapt, acest fond arhivistic este singurul care nu tratează altceva decit activi
tatea şi viaţa economiei forestiere. Fondul Preşedinţia Consiliului de Miniştri dezvăluie noi idl'i
despre administrarea pădurilor comunităţilor de avere din Caransebeş. Nu IntimplAtor titlu l
unui referat redactat In anul 1927 incepe cu "abuzurile" infăptuitc asupra acestor mari averi124•
Bogatul material demonstrează că s-au vindut "cantităţi de mii de vagoane" şi că s-a dat, prin
arendă, tn exploatare .,mai multe mii de jugăre fără licitaţie publică12•. Se specifică printre altele
că lJlcălcările au mers pinll. acolo incit s-au modificat parchetele anuale de tăieri, că a fost ,,re
tuşat• - ceea ce nu este permis in ştiinţa silvică - planul de amenajare al pădurilor Golet şi
Obreja. Prin astfel de maşinatii, la sflrşitul anului 1926 s-au tăiat parcele de păduri care nu
reveneau anului respectiv. Nemulţumirea a fost generală. Cei peste 1 40 OQ.O locuitori din 94
comune au protestat Impotriva samavolniciilor şi abuzurilor.
Bogate informaţii se intilnesc In fondurile existente la Arhivele statului IUov,' suplinind
tn mare măsură arhiva pieraută a uneia dintre cele mai importante firme s.A. pentru exploa
tarea de păduri şi feril.straie cu 'Vapori (fostă Gi\ctz)", care proiectează componenţa consiliilor
de administraţie, legAturile cu marea finantA, reprezentată de fosta Bancă Marmorosch ,
BlaDk et Co şi legăturile de afaceri cu unele firme străine128 •
Bogl!ţia materialelor arhivistice este atit de mare pentru unele unităt\ de exploatare,
· cum ar fi ftS.A.R . , pentru industria forestieră Carpatitla " 127 , a cărei activitate se desfăşura In
partea de nord - vest a Munteniei, Incit numai pe baza fondului liamerei de comerţ, deţinut
de către Arhivele statului Rm. VIlcea, s-ar putea Intocmi un adevărat studiu monografie. De
·asemenea, Arhivele statului ain Suceava constituie un bo�nt filon documentar, pentru intreaga
· · zonă de nord a Moldovei şi Bucovinei. A i ci poate fi consultat, Intre altele, un vast material ge
neral şi spet!ial care a aparţinut Fondului bisericesc ortodox român din Bucovina (F.B.O.R.B.),
iilstituţie ce gospodărea cele mai frumoase zone de răşinoase din ţară. Intreaga arie geografică
de la nord de Suceava ce aparţinea fondului religionar, era lnţesată de fabrici de diferite
- . mărimî şi gatere, ce lucrau necontenit pentru rotunjirea veniturilor acestuia. Dosarele institu
. ţiei i'espective128 cupri11d o bogl!ţie de material statistic cu privire la activitatea economică, finan
ciară, comercialA, munca din pepiniere, viaţa corpului silvic, organizarea silviculturilor, forme
, de şcolarizare, munca tllietorilor de păduri şi doleanţele lor, greutăţile şi pllngerile plutaşilor,
aspecte concrete ale luptei de clasă (procese, manifestaţii şi greve). Corellnd şi analizind critic
toate ştirile preţioase inedite cu cele cuprinse in diferite lucrări apărute In legătură cu activitatea
1
F. B .O.R.B. se obţine o imagine complexă, obiectivă , despre puterea economică şi rolul lui 211 .
Fondul Tribunalului judeţului Cimpulung şi al prefecturii judeţului Rădăuţi oferă ne
, numllrate date pentrli perioada "interbelică privitoare, In mare parte, la acelaşi aspecte : legături
economice pe linia aprovizionării cu lemn de conifere şi foloase ; extrem de interesante date
_ despre lupta muncitorilor pentru contract colectiv, pentru ziua de muncă de 8 ore, pentru spor
· de salarii şi periclitate, pentru dreptul de a sărbători ziua de 1 Mai, ca şi numeroase informaţii
· in legătufă cu modul cum s-au desfăşurat şi tergiversat unele procese dintre lucrătorii forestier!
: şi proprietaritao.
Preţioase materiale pentru tratarea subiectului se Intilnesc·, totodată, in fondurile exisţente din Arhivele Statului din Iaşi. Un ul din cele mai vechi şi mai bogate fonduri aparţinea
· Epltropiei Spitalelor "Sf. Spiridon" din Iaşi. Situaţiile lntqcmite tncă inainte de primul război
. mondial demonstrează că avuţia forestieră ocupa un rol important tn activitatea financiară
'

•

..

-

l2t

A rh. St. Bucureşti, Fond Preşedinţia Consiliului de 1\liniştrl, dos. 3 1 , 128, f. 9.
u; lbidrm, f. 10 .
ud A
rh. St. Ilfov, fond Trihunalul Ilfov, secţia comercială, dos. 2/1888 (voi. II), f. 100.
- 176 ; dos. 2/1932, (voi. I I I), f. 75 - 14 1 ; dos. 3/1929, (voi. IV), f. 262-268.
127

f.

1 932,

1 2�

Arh. St. Hlmnicu \'llcea, fond Camera de Comerţ şi Industria Hrn. \ilcea, dos. 4/
1 - 25.

1 ntregul fond existent numai la Suceava este lnventarlat In aproape 2 000 de uni·
Uiţi arhivistice.
1<9. C. Botez şi D . Boţescu, flF.xploatărlle miniere din bazinul Vatra Dorncl in preajma
şi in timpul celui de al doilea ri'il.boi mondial", (cu re fe ri re la l'. B . O . R.B.) In "Analele l ni\'ersi
tăţii .Al. 1. Cuza" din Iaşi", Istorie, 1966.
130 Arh. St. Suceava, fond Trlhunalul jud. f.impulung, şi fond Prdectura judetului
Hădăuţi.
.
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a instituţiei respective181, După război, tn urma reformei agrare din 1921, E;pitropia ieşeană a
continuat să deţlru\ un vast patrimoniu silvic132 1n judeţele Neamţ, Bacău, Vaslui, Putna, Tutova,
Covurlui, Roman şi Dorohoi. tn cadrul grupului de informaţii provenit din fo ndurile arhivislic
ale instituţiei respective precumpănitoare sub aspect social sint pllngerile muncitorilor şi ţăra
nilor privitoare la "socotellle nelnchelate" cu juriştii Epitropiei. Unele litigii au devenit prover
biale datoritA prelungirii lor ; citeva procese au ţinut peste două decenii, stinglndu-se abia I n

1945.

Tot In custodia Arhivelor Statului din Iaşi se Intilnesc informaţii de primă valoare pentru
activitatea economicA şi socială din majoritatea judeţelor legate de axa montană şi deluroasă,
Indeosebi In vastul şi bogatul fond al Inspectoratului _I I I Industrial 1 83, care cuprinde referiri,
analize , statlsticl şi chiar miel studii descriptive asupra unor Intreprinderi din industria lemnului.
Bo găţia de informaţii documentare din Iaşi, completată cu aceea aflati!. In Arhivele sta
tului Bacil.u1a', Piatra :Neamţ185, Blrlad şi Focşani188, facilitează mult formarea unei imagini
precise asupra evoluţiei sinuoase a capitalului forestier, a prefacerilor survenite, a trecerii de la
micile făbrlcuţe şi gatere la Intreprinderi dirijate de citeva bănci specializate, a luptelor munci
torilor din acest domeniu.
D e un real folos sint informaţiile puse la dispoziţie de Arhivele statului din Tg. Mureş
şi Sibiu, importante centre detinAtoare de fonduri Inedite silvice. Bogaţii masivi de răşinoase,
de o calitate excepţională, au determinat - o demonstrează actele - o puternicA penetraţie
a capitalului din vestul european tn această parte a ţării, Incomparabil mai Intensă decit In alte
zone ale ţării. Nota particularii. a exploatării se oglindeşte veridic In procesele şi luptele greviste
ce s-au declanşat In lntreaga perioadă Interbelică pe teritoriul judeţelor Trei Scaune, Ciuc şi
Mureş187• Marile mişcări sociale de alei au fost sui'J)rinse pe larg chiar tn presa burgheză.
Interesul elştlgă, aşadar, tn valoare prin ponderea ce materialele a acordă problemei
luptei de clasA. Tn acest sector, marea majoritate a luc�:ătorilor tăietori de păduri era sezonieră.
ln practica lor, se Imbina creşterea animalelor, cu munca la pădure. tn unele regiuni ale ţării,
tn funcţie de sezon, el actlvau, fie ca tăietori de păduri, fie ca plutaşi sau cărăuşi pentru materia
lul lemnos curăţat Intr-o primă formă.
Nivelul tehnic la care se desfăşura procesul de producţie la cele mai multe intreprinderi
forestiere punea pe muncitori In situaţia de a fi constrinşi să depunA eforturi fizice extreme.
Munca dificilă a acestei categorii de muncitori, obligaţi si!. lucreze răsptndiţi pe mari Intinderi
montane sau submontane, supuşi practic stihlllor naturii, a atras atenţia multor ginditori. Ca
racterizarea fAcutA de V. l. Lenin, In lucrarea Dezvoltarea capitalismului in Ru�ia cA muncile
"forestiere fac parte din categoria muncilor celor mai prost plltite ; condiţiile sanitare sin� mi
zerabile şi sănătatea muncitorilor se distruge intr-o măsură foarte mare, muncitorii, pierdut i
in adincul pAdurilor, sint lipsiţi de orice apărare şi in aceastA ramură a industriei domnesc In
toată puterea lor robia, truck-sistem-ul şi alte lucruri de felul acesta care tnsoţesc ocupaţiile
ţărăneşti patrlarhale118, are valoare şi pentru Intelegerea situaţiei muncitorilor forestier! de la no i .
Studierea atentA a problemelor sociale din acest compartiment ridicA d e l a Inceput unele
chestiuni legate de modul cum trebuie procedat la periodizarea fenomenelor şi acţiunilor
muncitoreşti şi aceasta pentru considerentul de bază cA evolutia ramurilo( forcstiere nu se su131 O dovadă in acest sens este şi lucrarea lui : Crheorghlu C. Emest, Studiu a�upra pc1durilor ra.� Pi S�. Sriridon elin ln�i, Tipografia Soc. .. Progresul silvic, ( s. 1 . ), 1 913, i5 p.
anii

1 32 Arh. St, laşi, fond Epltropla Spitalelor" Sf. Splrldon ", cu deosebire D osarele pentru

1919 - 1934.

1 33 Arh. St.

la�l, fond Inspectoratul I I I Industrial, dos.

549 --569 ; 862 - 864 ; 1043 -

1078 ; 1 189 - 121!4.

1 8' A rh. St. Hac!\u, fond Fabrica "Letca", pachet 12, dos. 14/1920, f. 53 ; dos. 19/1920,
r. 57 - 61 ; p achet 10 dări de seamă pentru anii 1919 - 1939 ; fond Camera de Comert, registru

i n ,•entar·flrme pentru anii 1 920 - 1938 (firmele fahrlcllor de lemn şi derh ate din lemn).
1 36 A
rh. St. Neamţ, fond Prefectura Neamţ, dos. 70/1923 - 1 924., dos. 2 / 1 9311, f. 38 ;
dos. 1 / 1 925, f. 9 ; do§, 172/1929, f. 1 7 ; fond Parchetul Trihunaluhii Nt-amţ ,dos. 2/1 92�, f. 3 ;
rlos. 663/ 1 929, f. 17 ; dos. 263{1931, f. 25 - 26.
13 8 A rh. St. Focşani, de ţ i n u n important fo�1d arhivistic refrritor la istorica zoo1ă a
pădurilor Vrancei.

137 Arll. "t. TI(. 1\l ureş, fond l 'refecturn \lureş, dos. 72/1923, f. 2 - 3 ; dos. 76/1923 ; f. t ;
167/1924 . f. 17 ; dos. 159/ 192•1, t. 16; dos. 5622/1929, f. 1 - 1 3 ; dos. 7025/1929, f. 1 6 ; dos.
5774/1 93:1, f. t R - 25 ; dos. 6612/ 1934, C. 7 1 - 1 1 • 1 ; dos. 7112/1936, C. 121 - 132.
13� V. 1. T euln, f,cn•oltarca cauitalism u/ui in Ru,ia, 'tol: 3, [,ucureştl, Ed. 1 '. C\ 1.. H., 1 951,
p . 499.

dos.
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prapune identic cu diviziunea istoricA clasică, unanim acceptatA d � istorici ş i economişti. Ţi-,
ntnd seama de partlcularitliţlle economiei forestiere se poate legitima şi strAdania de a modifica
conform acestor caracteristici, periodizarea tnsll.şi a luptei muncitorilor forestier!. Dovada, In
in dustria prelucrArii lemnului criza a Izbucnit cu trei ani mai devreme decit in celelalte sectoare
ale economiei naţionale, ceea ce a impus ca şi la nivelul mişcării muncitoreşti sll. aibll.locputernice
manifestări sociale. Dealtttiinteri, asemenea partlcularitliţi au şi fost luate drept critl'rii pentru
o periodizare proprie economiei forestiere1311 • Cert, verificabil este eli. perioada Interbelică nu
a fost defrişatli analitic din punct de vedere istoric, ci a fost doar surprinsA In cadrul unei tema
tiei mai largi, doar ca o verigA de legătură.
Documentaţia existentil., ca şi urmărirea curbei graficelor privind evoluţia cantitativA
şi valorică a permis Să se demonstreze grăitor că după primii ani postbellci, In care a avut loc
o nechibzuită exploatare, nu a urmat, cum s-a Intimplat In general in celelalte ramuri, o refacere,
IncheiatA � aliul 1924, ctnd s-a atins nivelul antebelic, ci a continuat, In p:r'bporţii Jără precedent,
o exploatate IntensivA 'Care nu a ţinut seama de capacitatea de regenerare a pădUrilor. Faptul
a detenninat ca spre sflrşitul anului 1926, economia forestieră sA Inregistreze
primele simptome
·
ale unei puternice crize de supraproducţie.
. ,
1
Cri.Z'a a dAinuit putentic, In linii generale, plnă 1n anul 1 932, cind cercurile conducătoare
au Intreprins primele mAsuri mai energice ip. legătură cu redresarea comercializării materialului
lemnos, mAsuri luate In strinsi!. legătură cu cerinţele sectorului agricol, de care silvicultura era

strtns legatii, Şi cu celelalte ramuri. După acest an, politica de refacere, de chibzulre mal preg
nantA In exploatarea şi administrarea fondului silvic a avut o liiit continuA ascendentA, rezul
tatele fiind direct influenţate de curentul etatist In materie economică. Preocupările pentru o
folosire mai Judicioasal a fondului forestier, care constituiau o cerinţă obiectivA a timpului, au
fost 1nsA mult frinate, mai ales In direcţia regenerării Şi administrării pădurilor, de Indată ce
s-a semnat la 23 martie 1939 tnrobitorul tratat economic cu cel de-al treilea Reich. Germania
a urmărit, mett;>dic şi insistent, să exploateze la maximum "aurul v ei·de", după cum proceda In
ramura industriei petrolului şi a producţiei agricole şi animaliere .
..

..

..

Rezultă, In final, eli. economia naţională poate fi asemuită cu un uriaş şi puternic arbore
care, prin rădăcinile sale viguroase, primeşte permanent viaţA pentru rarnlflcaţiile din coroana
sa. Una din rAdAcinile de bază ale arborelui economic o constituie economia forestieră cu ct'le
douA subramuri componen te : a) silviculturo, cu vasta ei Intindere materializată In valoToasele
pAduri care dau materialul lemnos, şi b) compartimentul prelucrării şi comercializării produselor
superioare obţinute, attt de solicitate pe piata internă şi externă. Cu cit este o mai strlnsă le•
gll.turA Intre ambele componente, In sensul că se prelucrează mai mult sau mai puţin produsul
lemnos brut, cu attt economia forestieră este mai dinamicA, mai organlută, sau Invers.
Economia forestieră şi viaţa pădurii stnt astfel rlnduite Incit se impun satisfăcute două
exigen�e necrutAtoare : permanenta pădurii şi asigurarea utilizării ei continui. Aceste douA ele
mente, structural şi reciproc condiţionate, implică o fructificare civilizată a materialului lemnos,
ceea ce, implicit, constituie axa directoare a doctrinei forestiere. Evident, Intre utilizarea con
tinuă a pădurii (fructificare, e:x;ploatare) şi permanenta ei nu-i nici un antagonism. Ambele

aspecte presupun respectarea strictă a nonnelor vieţii fondului forestier, ca funcţie productiv
economică şi, totodată, satisfacerea exigenţelor care asigură continuitatea pădurii. Plecind de
la această axiomă, observăm că pădurile, chiar privite exclusiv din punct de vedere economic,
depăşesc tnsemnătatea bunurilor naturale obişnuite. Intii pentru că, faţA de celelalte bogAţii
terestre, deţin facultatea de a regencra, In anumite condiţii de respectare, fiind eterne. ln al
doilea rind, pe Ungă utilitatea pur economici!, ele In deplinesc un larg fascicol de alte tnsuşiri
pentru Intreaga colectivitate.

DE L ' H ISTOIRE D E LA FORET ROUMA INE ( I I) . COORDONNES B IBLIO GRAPH I QUES
R e s u me
L 'auteur presente d'une maniere exhaustive Ies travaux qui se referent au probleme
propuse d'�tre etudie.
Les travaux fondamentaux sont analyses d'une fa�on detaillee .

,..\ n a l e

1 :19 \'. .\ \ E'nciuc, Situatia econom ică- sol ia/� a Romanie i i n p-rii!adu J.Q 1 .9 - 1 \ i l, i n
de istoric", a n X II, (1 \JG6), nr. 4, p . 1 25 şi urm.
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R OMÂNIA IN FAŢA H OTARIRII DECISIVE PRIVIND IEŞIREA
DIN RAZBOIUL IDTLERIST (1 944)1
CON ST. CLOŞCĂ
Schimbarea raportului de forţe şi trecerea Initiativei de partea Aliaţilor, ln a doua jumă
tate a anului 1 942 şi Inceputul celui următor, pe terenul desfăşurării celui de-al doilea război
mondial, a determinat şl ln România mari frămlntAri in rindul cercurilor politice conducătoare .
Acest moment de intensA activitate diplomaticA şi politicA prezintA, după părerea noastră, o
ImportanţA majoră tn Intelegerea fenomenului de desprindere a României din rtnclul statelor
satelfte Germaniei hltleriste şi angajarea sa in luptă alAturi de Aliaţi, pentru victoria finală
asupra fascismului.
RomAnia a devenit aliata 'Germaniei tn cel de-al doilea război mondial fără voia sa, for
tatA de izolarea internaţionali la care o dusese politica europeanA a marilor puteri, ceea ce a
condus la slilblrea şi amputarea sa teritorialA. Ca urmare ţara noastră s-a văzut silită să ia parte
la războiul mondlal ln perioadâ 1 94 1 - 1 944 alături de trupele Germaniei hitleriste� Opinia 'PUblică
romAneascA a condamnat asemenea acte silnice, pronunţlndu-se hotărlt Impotriva cotropirilor
militare promovate tn primul rind de cel de al I I I-lea Reich.

In ciuda realitil.ţilor politice şi militare, care situau ţara noastrA , ln tabăra Axei, era de
aşteptat o evadare a RomAniei din rtndul aliaţilor Germaniei lui Hitler. Se poate spune cA pri
mele planuri tn acest sens s-au conturat cu mult Inainte de 1944. Ele au aparţinut In primul
rind Partidului Comunist Român, forţelor progresiste, Jnaintate ale societăţii româneşti, care,
IncA In cursul anului 1941, s-au ridicat Impotriva participării RomAniei la rAzboi şi au luat ati
tudine potrivnicA faţA de cotropitori. ln acelaşi timp ţlementele de fn,mte ale partidelor burgheze ,
1 A se vedea in legătură cu acest subiect lucrări- ale istoriografiei noastre ca : V. Llveanu
E. Clmponeriu, M. Rusenescu, T. Udrea, Din cronica unor zile istorice, Ed. Academiei R.S.R
Bucureşti 1 971 . ; Eugen Preda, Săritura de pisil:ii , Ed. militari, Bucureşti 1 976 ; A . Simion
Preliminarii politico-diplomatice ale insurecfiei romcine din august 1 944, Ed. ,.Dacla", Cluj-Napoca
1 979 ; Sergiu Columbeanu, Mdrturii documentare inedite privind situatia internatională a Ro
maniei in 1 942- 1 944, in revista de istorie" nr. 5, 1 975 ; Traian Udrea, Rolul fortelor politice

interne din Romdnia fn restabilirea independentei şi suveranitdtii n ationale In preajma insurecfiei
nationale armate antifasciste şi antiimperialiste din august 1 944, In "Revista de Istorie" nr. 1 2,
1 975. Du mitru Ţuţu, Tratative şi contacte ale guvernului şi burgheziei rom6ne pentru ieşirea din
rllzboiul dus aldturi de Germ ania hitleristă, in ,,Acta musel Napocensls", XV, 1 978, editată de

Muzeul de Istorie a Transilvaniei, Cluj - N ap o ca .
Deşi s-a maJ s cri s despre acest subiect, so cot i m că mal sint posibile evldenţlerl de noi date
şi interpretări care să desluşească pe deplin complexul fenomen de desprindere a Ro mâ ni e i de
Axă şi angajarea el alături de Aliaţi. L u crarea de faţă, pornind de Ia ceea ce s-a scris p i nă in
prezent şi valoriflclnd noi mărturii documentare, constituie o modestă contribuţie la cunoaşte
rea adevărului privitor la contextul in care ţara noastră a participat Ia cel de-al doilea război

mondial.
38

-
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dorind infringerea Germaniei şi vizind rev enirea lor Ia cirma ţării, după război, au Inceput să
se opună conducătorului statului, Ion Anton escu şi regimului său, folosindu-se Indeosebi de
memorii.
Deşi România era angajată In război alături de Germania Impotriva puterilor alia te
(Uniunea SovieticA, Anglia şi Statele Cnite ale Americii), principalele forţe politicl' burgheze
româneşti, (liderii Partidului naţional ţărănesc şi Partidului na�ional liberal, implicate iniţial

ln sus�inerea lui Ion Antonescu au căutat să păstreze h•găturile ce le aveau cu Marea Britanic
�i cu S tatele Unite, In speranţa revenirii ţării noastre In sfera de influen�ă a acestora. Menţinerea

unor contacte ascunse cu legaţiile en gleză şi americană, iar după plecarea acestora din ţară cu
cea a Elveţici2, stn t concludente In acest sens.
P c aceleaşi coordonate se Inscriu şi memoriile lui Iuliu 1\laniu, din toamna anului 1 942,
adresate Londrei prin legaţie. Elveţiei la Bucureşti, In care se arăta că opinia publică românească
era ostilă Axei. Din conţinutul acestora mai rezullă speranţa semnatarului Intr-un ajutor din
partea .\!arii Britanii pentru i eşirea României din război. Un alt memoriu al t'derului, naţional
ţărănist era adresat tot In acea perioadă lui Eduard Beneş, preşedintele guvernului cehoslova c
I n exil, prin care cerea s ă apere interesele romAnilor pc Ungă Allaţi3•

Pe de altă parte, Mihai Anton escu, ministrul de externe român, stăruie, tnceplnd din
anul 1 941, pe UngA conducătorii italieni incercind să-i convingA de necesitatea unor relaţii strlnse
tntre Italia şi România (la rare urma să adere şi alte ţări latine din Europa) In i deea constituirii
unui front comun pentru a rezista presiunilor germane. Această preocupare a conducătorilor
statului român este considerată ca o componentă a viitoarelor ecţiu n i de scoatere a RomAniei
de sub apăsătoarea alianţă cu cel de-al treilea Rcich, şi alăturarea trcoaliţei antifasciste. D e
asemenea, liderii opoziţiei române c a şi conducătorii statului romAn a u intretinut relaţii ascunse
cu legaţia turcA la Bucureşti ln scopul păstrării legăturilor cu Aliatii prin intermediul curierilor
turci.
Sint cunoscute astăzi numeroase contacte diplomatice ale oamenilor de stat şi politici
enilor romAni, prin intermediul a numeroşi emisari, realizate tn diferite ţări In anii premcrgiitori
lui 1 944. De exemplu, ministrul RomAniei Ia Madrid a vizitat ln 1943 mai mulţi ambasadori
acreditaţi ln Spania printre care reprezentanţii Argcntinei, Portugaliei, Finlandei, Turciei,
Vaticanulul, Marii Britanii, S.U.A., faţă de care a susţinut că Germania nu mai poate clştiga
rAzboiul '· In acelaşi sens a activat şi Victor Cădere, trimisul RomAniei la Lisabona. Totodată,
politicienii romAni s-au servit de Citta D avilla care asigura ln America contactul cu Casa Albă,
cu legaţia engleză din Washington, cu ambasadorul sovietic de acolo, precum şi cu unele guverne
emigrante8• Grlgore Gafencu, fost ministru de externe al RomAniei (1939 - 1 940), deşi stabilit
ea particular ln Elveţia, a fost antrenat tn conlucrarea cu diverse personalităţi, reprezentind
Aliaţii.

Pe mAsurA ce lnfrtngerile suferite de armata germană cApAtau proporţii, se intensifică,
de la o zi la alta şi acţiunile diplomaţiei româneşti care urmărea tot mai Insistent realizarea unei
tnţelegeri cu Aliaţii pentru scoaterea ţării din războiul hitlerist şi redobindirea suveranităţii
naţionale.
In cursul anului 1943, Mihai Antonescu iniţiază noi acţiuni pe Ungă Mussolini, căruia
li propune să preia iniţiativa unei conlucrări a statelor aliate cu Germania, tn scopul tncetArii

simultane a ostilitAtilor Impotriva coaliţei antihitleriste. In acest sens are loc vizita oficială
a ministerului de externe romAn In Italia (iunie 1943), lnsă rezultatele nu au fost cele urmărite
de Mihai Antonescu, deoarece dictatorul italian a respins propunerile acestuia.

brie

Opoziţia din România, condusă de Iuliu Maniu şi C. I.C. Brătianu, reuşeşte tn septem

1943 să determine trimiterea ca ambasador al ţării noastre In Turcia pe Alexandru Cretzianu,

admirator al cercurilor politice occidentale şi cu relatii In rindul acestora. Maniu şi Brl!tianu
urmăreau ea printr-un om de Incredere să stabilească o legătură sigură cu reprezentanţii anglo
americani din Egipt. Misiunea lui Cretzianu, tnsă, se anunţă de la Inceput dificilă şi sortită eşc1 Cf. Die Ceauşescu, Aspecte contradictorii in atitudinea unor forte politice burgheze din
Rom â n ia fală de problemele m i litare şi politice ule ţării in perioada septembrie 1940 - august
1.944, în lucrarea File din istoria m ilitară a poporului român, voi. I, Bucureşti, 1 973, p. 214.

3 A se vedea pe larg A. Simion, Prelim inarii politico-diplom atice ale insurecJiei române

august 1 944, Ed . ••Dacia", Cluj-Napoca, 1 979, p. 271.
4 D . Ţuţu, Evolutia evenim entelor politice şi m ilitare internationale, 1 940- 1 944, şi ecoul
lor in opinia publică din Romdnia, In .,Cercetări istorice", Iaşi, 1 976, p. 235.
D ilie Cealliescu, op. cit., p. 214.
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eului. ,,Am sosit la Istambul la 15 septembrie - notează Al. Cretzianu - şi şederea In Turcia
a Inceput ·cu deziluzii premergătoare ale altor decepţii viitoare" �.
De observat faptul că pină tn toamna 11nului 1943 tatonările şi convorbirile secrete cu
Aliaţii au avut un caracter mai mult informativ "asupra pozitiei şi intereselor guvernului român "
faţă de aceştia7• Propuneri sau intenţii cu privire la ieşirea României din război, nu s-au făcut
simţite decit foarte anemie şi fără o bază concretă de discuţii. O asemenea atitudine trebuie
pusi In legăturii. cu interesul minor manifestat de către puterile aliate faţă de astfel de probleme.
Acestea au neglijat tntr-o măsură oarecare chestiunea modalităţii ducerii unor tratative concrete
de spriijnire ,a României ; iniţiativa fiind lăsată mai mult la latitudinea celor care urmăreau
evadarea din lagărul Axei . .
Considerăm ci nu este lipsit de interes să atenţionăm cilitorul că politica externă pentru
România In această perioadă se impune a fi ana,lizată In contextul prăbuşirii frontului german
de rA.sărit şi a $.propierU vertiginoase a acestuia de ţara noastră, precum şi a desfăşurării In cele
din urmă, in lunile aprilie - august 1944, a ostilităţilor şi pe teritoriul României, tn partea de
Bord-est a Moldovei.
Un momeJ;J.t hotiritor pentru evoluţia evenimentelor internaţionale şi, deci, pentru soarta
României, In această perioadă l-a constituit Conferinţele de la Moscova (a miniştrilor de externe
ai S.U.A. Angliei şi U.l\.S.S.) şi Teheran (a conducătorilor celor trei mari puteri aliate) din
octombrie,. respectiv noiembrie 1943, care vor determina schimbări radicale in atitudinea Angliei,
S.U.A. şi U.R.S.S. faţA de România. D!!că plnă la acea dată, spre exemplu, discuţiile puteau
fi purtate, fie numai cu anglo-americanii, fie numai cu Uniunea, după Moscova şi Teheran, lucru
rile se schimbA. Documentele vremii consemnează că la puţin timp după Conferinţa de la Moscova,
Inainte de Intrunirea de la Teheran, guvernul britanic a emis o notă care preciza că : " Guvernu 1
maje;;Uiţii sale nu poate ţine seama de propuneri ale guvernului român sau ale românilor care
tratează individual dacă aceste propuneri nu sint adresate simultan guvernelor Statelor Unite ,
Angliei şi Uniunii Sovietice. Astfel de propuneri - precizează documentul - ar trebui făcute
sub forma unei oferte de către emisarul Imputernicit să semneze o capitulare necondiţionată
faţă· de cei trei alia�i. ..Orice !iltă propunere este pentru noi fără importanţă• 8 - conchipc nota
amintită.
, Conţinutul fără echivoc al acestei note a derutat şi pus pe ginduri conducătorii şi poli
ticienii români. Cel mai mult i-a Ingrijorat termenul "capitulare necondiţionată" 8, pe care nu 1-a·u
acceptat nici atunci nici mai tirziu. D e asemenea, au privit cu serioase rezerve obligaţia de a trata
cu cele trei puteri deodată ; guvernanţii şi opoziţia română sperind, In primul rind, tn tratativele
cu anglo-americanii şi intervenţia acestora pentru ,.salvarea " tării. Prin aceasta căutau să ocolească
cit mai mult posibil tratativele cu l Tniunea Sovietică, dar nu excludeau o astfel de posibilitate.
Ne luind In seamă nota engleză şi neavind puterea de disccrnămlnt necesară asupra aces
teia, Mihai Antones.cu mai făcea, tncă la 20 decembrie 1943, oferte ambasadorului american la
. Madrid, Carlton Hoies, d�clarlndu-se de acord, In numele guvernului român să prezinte guver
nului turc "o declaraţie de capitulare semnată de Mihai Antonescu, care urma să fie prezentată
aliaţilor accidentali" cu condiţia ca anglo-americanii să debarce In Balcani Iri direcţia României,
far Turcia să se declO.re de acord să intre in rizboi 'de partea acestora10 .
Sub semnul ini:ertitudinii, pe de o parte •. şi a speranţelor lipsite de realis,m politic, pe de
altă parte, factorii de răspundere politică şi de stat ai României, aveau să angajeze noi şi gre
oale discuţii cu marile puteri, tn cursul anului 1944, an hotăritor pentru soarta celui de-al doilea
război mondial şi pentnt destinele istoriei ţării noastre. fn călătoriile sale la Bucureşti, din noiem
brie 1943 şi ianuarie 1914, Alexandru Cretzianu făcea cunoscut superiorilor săi .,rezultatul şi
mai lipsit de speranţA" 11 al contactelor sale cu agenţii britanici din Turcia, care se ocupau cu
problemele româneşti.
Drşi timpul lucra In defavoarea conducătorilor de la Bucureşti, aceştia se cil.zneau tn
a găsi soluţii salvatoare pentru scoaterea României din război, punind şi ei condiţii, unele din
ele tndreptăţite, de altfel, tnsă lipsite de perspectivă In acea vreme. ln a doua jumătate a lunii
..,'.

8 Al. Crctzlanu, The Lost Oportunily, I . ondon, 1 957, p. 1 10.
7 Marea conflagraţie a secolului X X , Bucureşti, 1 974, p. :J1 7.
8 Bibl. doc. a Institutului de studii istorice şi soclal�politlce de pe llngă C.C. al P.C.R.
(ln continuare I. S. I. S.P.) Bucureşti, inv. nr. 596 1 9/ 1 972, p. 274 -275.
8 Ideea capltulării necondiţionate a fost emisă la Conferinţa de la Casablanca din 1 4 - :24
ianuarie 1 943, dintre conducătorii S.U.A. şi Marii Britanll.
10 Dibl. doc. a I. S. I. S.P., inv. nr. 5961 9/1972, p. 274 - 275.
1 1 Al. Cretzlanu, op. cit. , p. 123.
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ianuarie 1944, 1\Ianiu îi cere lui Gafen cu1 2 ca In discuţiile ce le purta cu reprezentanţii Aliatilor
sA aibă tn ''edere trei condiţii şi anume 1) Nici o concesie cu privire la integritatea teritorială;
2) Orinduirea in ţarii a unui regim de sincerA şi adev11ratll democraţie, In strtnsA le!(ătură cu
"ve el, ii noşlr i a li a ţ i � ; 1\ Stabilirea unor raporturi de prietenie şi de foarte bunA tnţelegerc cu
aovieticii13• Pe a celaşi plan, Grigore Gafcncu, cunoscAtor al situaţiei internaţionale, s-a mani
festat pentru o politică apropiată de adevlir. Referindu-sc, In InsemnArile sale la necesitatea
contact ului cu aliaţii aprecia cA "trebuie să ne Jnţl'legem fără nici o deosebire şi cu uni( şi cu alţii ...
In primul r i n d cu ruşii " 14 • E l se p ron un ţ a , de asemenea, ca guvernul romAn să cedeze de bună
voie şi să , tn l c sn cas că membrilor opoziţiei sA poalil stabili un contact absoluf necesar (subl. Gr.
Gafcnr u ) cu Naţiunile Unite" 1 6• In acelaşi timp, Mihai A ntonescu, cu a probarea ,.conducătorului"
reamintcşt e Inci\ o dati\, la 30 ianuarie 1944, Washington ului, prin i ntermediul neutrilor, dorinţa
guvernului român de a pune capl!t, după exemplul Italiei, colaborArii sale cu Germania ; dar
lntrealJă ,.In ce mAsurA pot ajuta cu operaţiuni aeriene anglo-saxonli ? " 18.

:

.

D esprinderea României de AxA nu era o problemă simplii.. Aceasta cerea botărlre, curaj
şi o mare răspundere patrioticA . Un asemenea act cutezlitor nu se putea face pe calea tratâ tivelor
de tatonarc şi lipsite de p erspectiva faptelor, ci numai pe cale revoluţionarii-armatA, cum s-a
şi Intimplat, In cele din urmă. Aceasta cu atit mai mult cu cit Germania hitleristA urmă rea c u
mare atenţie orice activitate a autorităţilor şi conducătorilor politici ai P.N.Ţ. şl P.N.L. şi a
tot ce se petrecea tn România ; mişcarea antifascistii. Indeosebi. Ingrij orarea căpeteniilor naziste
cu privire la o posibilă evadare n României de sub controlul şi tutela germanA, devenise tot mai
evidentă. Dovadă este şi vizita lui Himmler la Bucureşti, In ianuarie 1944. In acel.âşi sens, tre
buie privit şi noul acord comercial germano-romll.n din februarie 1944, .l.l}. baza căruia exportu l
românesc In Germania urma să crească de la 80 % la 95 % 17• Co nducil.tlfrli de la Berlin cAutau
pe toate căile să intensifice măsurile de supunere totală a României.
Pe de altă parte,

evoluţia,

In favoarea Aliaţilor, a confruntArilor militare dintre cele
ritmului negocierilor dintre România şi cele trei puteri

două tabere determină o accelerare a

aliate. Acestea din urmă aşteptau ca Bucureştiul sA trimită un emisar cu puteri

depline care

să negorleze pacea scparati1.18• In tabăra română s-a considerat, la un moment dat, necesară ple

ffi.
-=;:;:;

carea chiar a lui Iuliu Maniu. In cele din urmă, tnsil., dată fiind necesitatea prezenţei liderului

P.N.Ţ. In ţarii, s-a convenit asupra numirii lui Barbu Ştirbei, fost

prim-ministru In

anuf î

Acesta se bucura de Increderea conducătorilor P.N.Ţ. şi P.N.L., precum şi a regelui, care-I
.
teau cel mal nimerit pentru această misiune, mai ales că. avea şi relaţii de rudenie In lumea po
liticA englezi••.
In timp ce la Bucureşti se hotăra asupra plecilrli lui Barbu Ştirbei In Orientul Apropiat,

ca de acolo să plece spre Londra, pentru tratative cu anglo-americanll, Grlgore Gafencu, In Elveţia

făcea schimb de mesaje cu Eduard Beneş. Un nou mesaj al acestuia din urmA, cAtre ex-mlnis
trul de externe român, este consemnat la

2 februarie

1944, mesaj In care fostul preş�dinte ceh

arăta printre altele : ,.Am trecut In revistă şi tn detaliu, cu Stalin şi cu Molotov, problema ro
mânească ...

Noi dorim In mod stăruitor ca România să-şi normalizeze pozlţla el faţă de U. R.S.S.

Molotov mi-a declarat - sublinia autorul mesajului

-

cii. Uniunea Sovietică accentuează asupra

că Bucovina de nord şi Basarabia trebuie să rămlnil. tncorporate la U.R. S.S." ••. In
continuare, mesajul amintit menţiona faptul ci\ .. Uniunea Sovietică este gata să apUce faţA de
faptului

12 F
ostul diplomat român avea să mijlocească cu S\lcces legăturile dintre Buc!Jreştl şt
Eduard Beneş, stablUt In acea vreme la Londra. Cu aj utorul acestuia di n urmă s-au conturat
unele căi de comunicare Intre Moscova şi capitala României .
13 Gr. Gafcncu, Jurnal, 19 ianuarie 1 94 4 .
1 4 Gr. Gafencu, Jurnal, 28 ianuarie 1944.
11

lbidem.

20

Gr. Gafencu,

18 l\l axim Mourln, Ilistoire des nations europeennes, pendant la deuxieme guerre mondiale,
1 939 - 1 945, tome II, Paris, p. 72.
17 Arh. lst. centr., fond, Ministerul Propagandei Naţionale (In continuare M.P .N . ), I I
(presă l'Xternă), dosar 1 335, fila 153.
18 N. 1. L ebedeev, op. cit., p. 215.
n Barbu Ştirbei avea u n nepot, precum şi ginerele sAu la Londra, ambii ofiţeri In ar
m ata engleză.

Jurnal, 24

februarie 1944.
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România politica unei bune vecinăt ă ţi, iar tn litigiul româno-maghiar ca (Uniunea Sovietică)
va fi alAturi de România . . . . " n .
Expedierea peste graniţă a lui Barbu Ştirbei, pentru tratative c u aliaţii, t n condiţiile
existenţei unei stricte supraveghcri germane, dovedeşte oarecare nelinişte la Bucureşti şi graba
de a valorifica punţile de legătură create pinii. atunci ca viitoare baze pentru tratative privind
scoaterea României din războiul dus alături de Ax il .
D e la primele discuţii (17 martie 1944) dintre trimisul opoziţiei române ş i reprezentanţii
celor trei puteri aliate (lordul Mayne - Anglia ; Mac \'eagh - S.U.A. ; Novicov - U.R. S . S .)
s-a resimţjt dorinţa ambelor părţi de a pune cit mai repede capăt războiului. Partea română
a manifestat In acest sens solicitudine faţă de măsurile ce se impunPau a fi luate la cererea Aliaţilor
pretinzlnd acestora asigurAri că vor fi respectate independenţa şi libertatea poporului român
şi că se va ţine cont de drepturile sale teritoriale22.
In ciuda mAsurilor riguroase de conspiraţie luate de către partea română şi de către cea
a Aliaţilor (In parte), presa occidentală află şi dă In vileag prezenţa prinţului Ştirbei la Cairo23,
intulnd uşor scopul "vizitei" sale In Orientul Apropiat. Serviciul de presă român, In cadrul obiş
nuitelor sinteze din presa străină informa, atunci, că : ,.Presa londoneză din 15 martie (1944)
rezervA un loc considerabil călătoriei prinţului Ştirbei la Cairo" 14• Acest fapt a dus, după cum
era de aşteptat, la reacţia promptă a Berlinului. Hitler convoacă de Indată p e conducătorul Ro
mâniei, mareşalul Antonescu. Arc loc Intilnirea din 23-24 martie 1944, In cadrul căreia, după
ce se analizează situaţia generalA a frontului şi dup ă ce Antonescu invocă timide motive pentru
scutirea RomAniei de eforturi militare, se iau, In cele din urmă, noi angajamente de loialitate
reciprocă şi de continuarea rAzboiului . Apostrofat pentru misiunea Ştirbei la Cairo, Ion Antonescu
s-a scuzat aruncind vina asupra opoziţiei�&. TotodatA, mareşalul punea problema evacuării
CrimeU. (RomAnia avea concentrate acolo 7 divizli). Hitler nu s-a lăsat convins de argumentele
lui Ion Antonescu, şi lucrurile au rămas ca şi mai tnainte28• In acest context, dictatorul Germaniei
promite lui Antonescu că va face o declaraţie publică despre nevalabilitatea Arbitrajului de la
Viena27 , ceţa ce i-a mal dat speranţe mareşalului, liniştindu-1 pentru un moment.
In timpul pr�gătirilor de plecare a lui Ion Antonescu la Berlin, generalul l\Iaitland Wil�on ,
şeful comandamentului britanic din Orientul Mijlociu, adresează acestuia un mesaj In care ll
sfătuia să nu viziteze tn nici un caz pe Hitler. ,.Dacă o faceţi - se consemna in mesaj - aceasta
va fi considerată ca o ultimă mărturie a intenţiei României de a colabora cu Germania plnă la
sfi11it, iar tara dumneavoastră va trebui să suporte toate consecinţele" 28• Intre altele, mesajul
cerea capitularea imediată faţă de cele trei mari puteri şi Incetarea rezistenţei in răsărit•. Me
sajul nu a putut avea vreo rezonanţă deoarece a ajuns pe masa mareşalului după ce acesta
se pornise spre Berlin. Cu toate acestea, era puţin probabilă o renuntare la călătoria In capitala
Germaniei. "Este l!ldoielnic - consemnează Al. Cretzianu In memoriile sale - că mesajul ar
fi schi mbat Intr-un fel oarecare planurile lui Antonescu , In cazul că ar fi ajuns la timp" 10•
ln timp ce Ion Antonescu se afla la Filhrer, Inlocuitorul său la conducerea statului, Mihai
Antonescu telegrafiază alarmat lui Cretzianu )a Anlcara, comunictndu-i că .. mareşalul �ntonescu
a fost invitat la Cartierul general a lui Hitler şi că avind ln vedere evenimentele recente �In
Ungaria81 şi hotăririle pe care vor trebui probabil să le la, era esenţial să cunoască opiniile alia
ţilor occidentali In problema apărării teritoriului României contra InaintArii sov ietice • · ·" 11•

8 1 Ibidem.

11

Maxim Mourln, op. cit., p. 73 ; N. I. Lebedeev, op. cit., p. 216 ; Bibl. doc. I. S. I. S. P.
Bucureşti, inv. nr. 59619/72, p. 276.
23 In ultimă Instanţă Al. Cretzianu, ambasadorul României la Ankara, care a mij locit,
pinA la sosirea lui Ştirbei, contactul cu Aliaţii, este anunţat din partea Comandamentului că
acesta .. consideră chestiunea urgentă şi că convorbirile vor avea loc nu Ia Londra cum s-a sta
bilit anterior, cl la Cairo" (Al. Cretzianu, op. cil., p. 125).
24 Arh. ist, centr., fond, M.P.N., II (presă ext.), dosar 1334, fila 45.
25 N. I. Lcbcdeev, op. cit., p. 218.
2 8 Bibl. doc. I. S. I. S. P. , Bucureşti, lnv. n r . 59619/72, p. 226.
27 N. 1. L ebcdeev, op. cit., p. 221.
28 Al. Cretzianu, op. cit., p. 130.
28 Ibidem.
30

Ibidem, p. 1 3 1 .

31 Aluzie l a ocuparea militară a Ungariei d e către trupele germane.
3 2 Al. Cretzianu, op. cit., p. 129.
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După intrevederea lui Ion Antonescu cu Hitler, şi după revenirea la Bucureşti a "conducă·
torului�, Mihai Antonescu trimite o nouă notă către Wilson In c11re confirmă că România vrea
armistiţ;u. "Nu ne-arn asumat nici un fel de obligaţii noi, prin urmare poziţia românească ră
mine neschimbată• 33 - ţine să precizeze ministrul de externe român. La 29 martie 1944 este
rîndul lui Wilson să trimită un mesaj către mareşalul Antonescu, din care rezultă tnţelegerea
intervenilă Intre cei trei aliaţi privitoare la relaţiile cu România : "Guvernul sovietic - se spune
Jn mesaj - a informat guvernul majestăţii sale că este pregătit acum pentru a stabili con�.cte
cu mareşalul Antonescu" 3', condiţionlndu-i acestuia din urmă luarea unor măsuri Intre care :
capitularca trupelor pe frontul de est ; l'ontact direct cu comandamentul sovietic etc. Aliaţi i
se angajau in acelaşi timp să susţină o acţiune a RomAniei Impotriva Germaniei, prin trimiterea
In ţară a trupelor române ce vor capitula In Crimeu35• Neprimind nici un răspuns38, cele trei
puteri aliate s-au adresat atunci lui Maniu cu următoarele precizări : 1) Opoziţia din RomAnia
să procedeze la răsturnarea lui Antonescu. 2) Jn acest caz, Uniunea Sovietică va trata cu opozi 
ţia. 3 ) Comandamentul aliat anglo-amcrican din Orientul Mijlociu v a bombarda c'l!ile d e. comuni·
'
.caţii germane din România3'.
"'"
In aprilie 1944, se punea pentru conducătorii de la Bucureşti, chinuitoare& Intrebare
ce e de făcut ? Frontul de răsărit intrase pe teritoriul României. Soluţii de scoaterea ţării din
războiul contra Aliaţilor nu se găsiseră. Nu s-a putut, plnă la acea tlată, să se Incheie nici o In 
ţelegere cu aliaţii. Desprinderea de germani In acele condiţii părea imposibilă. Rezervele nemţeşt i
pAtrundeau tn ţară venind prin Ungaria ocupată. Aceasta pe de o parte· ; iar, pe de alta, armatele
tnfrtnte ale mareşalului von Manstein se opreau pe teritoriul patriei noastre, aruncate tnapo i
dln Ucraina. In această privinţă, Grigore Gafencu, atent observator al •stor evenimente, făcea
trista remarcă : "Sintem cuprinşi tntre două valuri de nemţi, copleşiţi de o armată de poliţişti ,
legaţi de rezistenţa germană şi de hotăririle Reichului de a lupta cu disperare pentru păstrarea
petrolului românesc
" ae.
".
I n aceste condiţii, după ce frontul de est se stabileşte pe teritoriul românesc, tn nordul
Moldovei, la 2 aprilie 1944, opinia publică din România şi din Intreaga lume ia act de Declaraţia
guvernului sovietic privitoare la pătrunderea Armatei Roşii pe teritoriul ţării noastre, declaraţie
ln care se stipula că Uniunea Sovietică nu urmăreşte obţinerea vreunei părţi din teritoriul ro ·
mânesc sau schimbarea orinduirii sociale existente tn România. Intrarea trupelor sovietice In
'România - se spunea tn continuare - este dictată exclusiv de necesităţi militare, precum şi
de faptul că trupele Inamicului continuă să opună rezistenţă In această ţară.
Declaraţia a stirnit a mple comentarii attt tn ţară ctt şi In străinătate, reţintnd !J,te.nţia
comentatorilor vremii şi a istoricilor. In baza acesteia, s-au angajat noi negocieri Intre di-·
plomaUa română şi coaliţia antihitleristă. La Cairo, Barbu Ştirbei a iniţiat discutii cu Novicov ,
remarcind faptul că documentul amintit nu menţionează nimic cu privire la armistiţiu. Ambasa dorul .Sovietic a răspuns că "atit timp ctt armatele germane luptă In RomAnia, amestecate cu
trupele române, un armistiţiu este impracticabil" a e .
l
Intr-adevăr, pentru stu diul la care ajunseseră schimburile de mesaje şi tatonările diplo·
.matiee, conţinu tul Declaraţiei era destul de vag pentru a se putea trage concluzii privind soarta
României şi ce măsuri concrete trebuia să tntreprindă. Intervenţia lui Stirbei la Novicov a avut
totuşi ca rezultat precizarea atitudinii U.R. S.S. faţă de România, Intr-o nouă declaraţie sovie 
tică, cunoscută sub denumirea de "Conditiile minime ale armistiţiului cu România", prezen
tatA lui Ştirbei la 12 aprilie 1944 şi adresată atit guvernului, cit şi opoziţiei respectiv lui Maniu .
Pe scurt, această declaraţie cuprindea următoarele puncte : 1) Ruperea relaţiilor dintre Rom â 
n i a ş i Germania, alăturarea trupelor române celor ale aliaţilor, t n lupta Impotriva Ger,n1niel hit
leriste. 2) România trebuie să accepte restabilirea frontierei sovieto-române40 din vara anului
1940. 3) Repararea prejudiciilor de război cauzate U.R.S. S. 4) Eliberarea tuturor prizonierllor
·

••.

3 3 Ibidem, p. 131.
3� Ibidem.
35 Bibl. doc. I. S. I. S.P., inv. nr. 5961 9/72, p. 227 ; Al. Cretztanu, op. cit., p. 131.
38 Aceasta se explică şi prin faptul că Intre timp, ofensiva se oprise, ceea ce l-a făcut pe
dictatorul român să creadă că "pericolul" Imediat a scăzut.
37 N. 1. Lebedeev, op. cit., p. 222.
38 Gr. Gafencu, Jurnal, 1 aprilie 1 914 .
39 Al. Crctzianu, op. cit., p. 1 3 7 .
4 0 Graniţa impusă prin ultimatumul sovietic din 26 Iunie 1 940.
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aliaţi. 5) Trupele aliatc41 urmau să sr drplaseze liber In Romilnia. 6) Guvernul sovietic se de
clara de acord cu anularea Dictatulul de la Vlena'2•
Declaraţia sovietică din 12 aprilie 1944 avea conslmţlimlntul Marii Britanii şi Statelor
Unite ale Americii. Acest răspuns se consemneazA In documentele vremii - ..venea de la rlele•
gatul Ştirbei şi cele trei puteri aliate"ta. Termenul fixat pentru acceptare ti dădea un caracter
ultimativ. In preambulul acestui document se stipula printre altele : "Situaţia pe frontul de
est este absolut pierdută şi dacA România nu primeşte condiţiunile aşa cum au fost puse, atunci
va suferi războiul total" "· Pe de altă parte, Maniu trimite un nou mesaj lui Barbu Ştirbei la
Cairo, In care insistA pentru trimiterea trupelor anglo-americane, sperind că prezenţa lor In Bal
cani şi In România ar neutraliza pe cele sovietice«5•
Alexandru Cretzianu privind de aproape lucrurile, semnala pe bună dreptate că "sub
tilităţile lui Maniu nu erau de nici un folos" 18• La 21 aprilie 1944, Barbu Ştirbei li telegrafia lui
Cretzianu că "aliaţii cereau un răspuns precis de acceptare sau refuz conform termenilor armis
tlţiului propus" 47• Intre timp, Maniu, Inainte de a cunoaşte conţinutul tclegramci de la 21 apri
lie, tntocmise un răspuns formal la propunerile de armistiţiu din 12 aprllie, căutlnd noi soluţii
pentru a determina pe aliaţi să consimtă luarea In discuţie a unor doleanţe ale opoziţiei româ
ne.5ti, Intre care şi aceea a integrităţii teritoriale. El se declara In principiu pentru negocieri pe
baza acestor puncte, dar făcea cunoscut cA va trimite Ia Cairo un al doilea emisar Imputernicit
să-I asiste pe Ştirbei şi să prezinte noi date asupra situaţiei din România. Maniu aprecia tot
odată că "propunerile sovietice erau de natura unui tratat" 48, nu a unu l simplu armistiţiu, ceea
ce ar .. complica · negocierile". După părerea liderului naţional-ţărănist, armistiţiu! proiectat
unna "să fie adus la cunoştinţa germanilor" şi numai In caz că aceştia ar fi recurs la acte de agre
siune va fi urmat o declaraţie de război din partea rom:lnă4•.
�
Urmare declaraţiei din 12 aprilie, guvernul român şi opoziţia !şi vedeau spulberat� �peran
ţelc ce şi le puneau, deopotrivă, in misiunea Ştirbei, care trebuia să convingă pe aliaţii occiden
tali, pentru "eliberarea" României cu ajutorul trupelor anglo-americane. Documentul a fost
discutat "absolut pe toate feţele" - va mărturisi chiar lon Antonescu - de către el şi Maniu.
Discuţia nu a scos la iveală tnsă nici o soluţie, in afară de precizările făcute de mareşa! că el "nu
poate primi aceste condiţii", dar consimţea să predea conducerea ţării, lui Maniu, dacă acesta s-ar
fi angajat să accepte condiţiile. Totodată, Ion Antonescu a precizat că el va "acorda tot ajutorul
militar"60.
In timp ce pe căi diplomatice se angajaseră discuţii cu privire la retragerea României din
rAzboi, aviaţia anglo-americană arunca asupra Bucureştiului şi Văii Prahovei mii de tone de
bombe, provocind uriaşe pierderi materiale şi de vieţi omeneşti. In schimb, conducătorii statu
lui român şi ai partidelor burgheze le solicitau "ajutorul". Aceste bomuardamente nemiloase ,
care loveau ln primul rind populaţia, urmăreau să provoace derută In rindul cercurilor politice
şi militare româneşti, dar demonstrau şi unitatea de vederi a Aliaţilor tn ce priveşte determinarea
României de a ieşi din război pe baza condiţiilor impuse de aceştia.

Deruta cercurilor politice şi militare romlneştl era amplificată şi de declaraţiile lui Rl
bbentrop, făcute la tnceputul lunil aprilie şi din care rezulta că "Germania va apăra RomAnia ca
şi pe propriul teritoriu" 61 • RomAnia era pusă Ia grea tncercare. Conducătorii ţArii, constrlnşi
de cele douA declaraţii se străduiau să găsească o cale de mijloc care să-i pună ln afara pericolu
lui ocupaţiei militare germane şi să ocolească tn acelaşi timp acceptarea in totalitate a condiţii
lor prevăzute de Declaraţia din 12 aprilie.
După felul cum evoluau lucrările tn domeniul tratativelor tntre reprezentanta noastrA
la Cairo şi Comandamentul aliat, se poate aprecia că, In aprilie 1944, deşi se Inregistrase o In
tensitate sporită a schimbului de mesaje şi activităţi diplomatice, rezultatele nu erau cele scon-.u-.

41 lnţelcglndu-se prin aceasta trupele sovietice.
4 2 N. l. Lebcdccv, op. cit., p. 223.
0 Procesul m arii trădliri n aţion ale, Bucureşti, 1 946, p. 1 63.
44 Ibidem .
4 6 N. l. I.ebcdccv, op cit., p. 225.
48 AI. Crctzianu, op. cit., p. 1 3 9 - 1 40.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
«& Ibidem, p. 1 38 - 1 39.
60 Procesul marii irădliri...

224 - 225 (interogatoriul acu;r:atulul Eugen Cristescu).
61 Arh. lst. centr. fond, M.P.N., Il (presă ext.), dosar 1 359/1944, fila 23.
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nu lăsau să se lntrevadă speranţe In direcţia punerii In practică a cunoscutei
balcanice", după cum doreau politicienii de la Bucureşti.
Intelegtnd anacronismul tratativelor de la Cairo, Gafencu aprecia că "misiunea Ştirbei a
eşuat, sau ln orice caz nu a dat rezultatele aşteptate" o z . El făcea această apreciere In baza fap
tului că f u se se instruit In ducerea tratativelor cu sov ietici!. "Fox se prezintă la mine - con
semnează Gafencu să-i comunic mesajul. Cer să-I transmită cit mai repede la Moscova şi să-mi
dea cit mai repede răspuns" &a . Acest mesaj era venit din partea lui Mihai Antonescu, care la
rindul său apela la Gafcncu să depună toate strădaniile pentru a "obţine de la aliaţi - şi In
primul rind de la sovietici - o precizare a condiţiilor politice şi modalităţilor practice care ar
lngădui României să pună capăt ostilităţilor cu Aliatii şi să iasă din război". Avelul era aprobat
de rege şi de Maniu, nu şi de mareşai54 - precizează autorul lnsemnărilor.
Transmiterea de lmputerniciri şi lui Gafencu, de a trata cu Aliaţii, tn special cu Uniunea
Sovietidi, IQ,semna din partea cercurilor conducătoare o altă incercare de a gllsi Sbluţiii .convena
bile lor privind retragerea României din războiul dus alături de Germania. ln legătură cu acest
fapt, Gafencu lşi manifestă satisfacţia eli politicienii şi conducătorii români de atunci au ajuns
la părerile lui de mai Inainte : "metoda preconizată de mine - noteazA el - este cea mai bună,
adică pacea cu toţi trei, dar mai ales cu ruşii" ".
In acest context, Maniu lncetincşte ritmul tratativelor ce se desfăşurau la Cairo, rAspun
zind condiţiilor de armistiţiu puse de marile puteri prin următoarele precizări ; 1) Opoziţia
românească nu-şi propunea să lupte Impotriva Reichuiui. 2) Se angaja sll inceteze operaţiile
militare Impotriva Uniunii Sovietice. 3) In cazul că Germania se va cwune ieşirii României din
rAzboiul contra Aliaţilor, atunci România va lupta contra Germaniei� 4) Maniu se pronunţa
categoric !mpotriva prezenţei trupelor străine In �iuntenia, Oltenia, Transilvania, Banat şi
D obrogea. Această prezenţă era acceptată numai In Moldova. Stlpulaţia privea numai trupele
sovietice, deoarece In acelaşi timp opoziţia solicita trimiterea de unităţi aeropurtate angloamericane58.
Refuzul puterilor occidentale de a trata In mod separat cu România, ieşirea acesteia din
război In baza condiţiilor pe care le reclama opoziţia avea şl un alt substrat decit acela al modali
tAţilor de urmat. D upA părerea fostului ministru la Berlin, Ion Gheorghe, Impasul creat privea
doar negocierile cu anglo-americanii, deoarece tntre timp ambasadorii roman şi sovietic din
capitala Suiediei luaseră iniţiativa unor tratative directe57• Ministrul României la Stockholm ,
Frideric Nanu, fusese Imputernicit de către mareşalul Antonescu "sA IntreprindA sondaj e şi să
accepte contactele propuse de ambasallorul U.R.S. S. tn vederea discutării condiţiilor de armis
titiu" 68 din 12 aprilie 1 944.
I n privinţa tratativelor de la Stockolm, Mihai Antonescu mărturisea urmAtoarele :
..Prin ministrul României la Stockholm, domnul Nanu, am avut legături şi am primit condi
tiunile de armistiţiu prin doamna Koloritay ·care reprezenta Uniunea Sovietici! acolo. Condi
ţiile de armistiţiu primite pe la Stockholm erau mai complete decit cele primite prin domnul
Ştirbei ; cuprindeau clauza privitoare la Transilvania pe care nu o ·cuprindeau celelalte con
diţiuni" 5t .
In ciuda eforturilor depuse pinA la acea datli, atit pe plan diplomatic cit şi politic, pentru
scoaterea RomAniei din război, rezultatele se făceau anevoios simţite. Aceasta din cauză că,
pe de o parte, marile puteri aliate căutau să determine ieşirea României din rAzboi pe baza con•
diţiilor impuse de acestea şi pe care partea română le socotea cel puţin tn parte inacceptabile,
iar pe de altă parte opoziţia română lmpreună cu conducătorul statului pretindeau să. li se asi
gure garantii şi sprijin armat, de preferinţă anglo-american, ceea ce a făcut ca discuţiile să intre
Intr-un cerc vicios fără ieşire.
Incercind o soluţie de ultim moment, liderii P.N.Ţ. şi P.N.L. au socotit necesar să tri
mită un alt emisar la Cairo, cu tmputerniceiri depline pentru tratative cu cei trei aliati şi pentru
nici

·

62

53

u

Gr. Gafencu, Jurnal, 1 5 aprilie 1 944.
Gr. Gafencu , Jurnal, 16 aprilie 1944.
Ibidem, 15 aprille 1 944.

&5 Ibidem.
56 N. I. Lcbedeev, op. cit . , p. 224. 1\tanlu socotea, dealtfel, condiţiile de armistiţiu ca o
bază de discuţii (A. Simion op cit., p. 398).
57 Bibl. doc. a I. S. I.P. Bucureşti, inv. nr. 5961 9/72, p. 276.
58 Fr. Nanu, The First Soviet Double Cross, in "Journal of Central European Affalrs",
nr. 12 din 1 952, p. 247.
59 Procesul marii trtldări . . . p. 80.
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a Informa pe aceştia de stadiul măsurilor interne privind scoaterea României din război. In
aceat ICOp, soseşte ln capitala Egiptului, la 26 mai 1944, Constantin Vişoianu. Jn discuţiile sale

cu

nprezentanţii aliaţilor, le-a reliefat acestora "dificultAţlle implicate de ruperea colaborArii
Genn anla", arAttnd, ln concluzie - relateazA AI. Cretzlanu - ci ,.această mişcare ar putea
fi conceputA numai ca o parte a unei colaborAri strlnse şi bine coordonate cu aliaţii" eo. Constan
tin Vişoianu a mai informat Comandamentul aliat că Manlu angajase deja acţiuni de organizare
a coaliţiei partidelor democratice din RomAnia. ..AceastA ultimA noutate - remarcă AI. Cret
zianu - a fost primită cu o deosebită satisfacţie de către reprezentanţii Aliaţilor" 61•
Misiunea Vişoianu era menită sA ia lucrurile de la capAt şi sil prelungeascA agonia. Aceasta
Insemna noi discuţii şi tergiversAri tocmai tn clipa clnd timpul nu mal asculta de nimeni. Adu
cind noi motivaţii preconizate de Man iu, Const. Vişoianu a primit drept rAspuns un refuz cate
goric din partea lui Novicov care a spus că : ,.Guvernul sovietic refuzA sA Intre In discuţii pri
vind aceste chestiuni pină cind Maniu nu va dl'elara in mod categoric ci acceptă condiţiile
propuse de armistiţiu "e a .
Acest refuz este socotit de ambasadorul român la Ankara, Al. Cretzianu, drept un ulti
matum, mai ales că de la acea dată, 1 iunie 1944, ,.reprezentanţii sovietic, enll}ez şi american
decid Incetarea tratativelor cu Ştirbei şi Vişoianu" 63 • Situaţia creată a dns la :un impas al tra
tativelor. fn ciuda acestui fapt, se ma i fac incă eforturi din partea romAnă. Astfel, Maniu, cu
acordul regelu i , a răspuns in mod favorabil consimţind să incheie armistiţiu) pe baza propuneri
lor aliaţ i l o r • G·I , dar insistă pentru ,.trimiterea a trei b ri găzi acropurtate anglo-americane in
RomA nia � 80• In răspunsul său, politicianul român lăsa să se inţeleagă că In ţarl ·s-au fAcut pro
grese pe linia seoatl'rii Homânil'i din război. Era o alu7dc la înţelegerea dintre Parthtul naţional
ŢArănesc, Partidul Naţional Liberal, Partidul Social-Democrat şi Partidol Comunist RomAn pentru
crearl'a llJOC\\Iui 1\"aţional Democratic ; un nou şi i m portan t pas pe linia unirii for�elor interne
antifasciste şi p regătirii actului insurecţional ce avea să se declanşeze la 23 August 1944.
eu

Nu după mult timp, dealtfel, la 20 iunie acelaşi an Maniu face cunoscut forţelor aliate,
printr-un mesaj ·că "au fost tntocmite planurile pentru Incetarea imediată a ostilitAţilor contra
Uniunii Sovetice• 11, Nici de astă dată liderul P.N.Ţ. nu renunţă la constanta sa rugi.miDte ca
,.acţiunea românească" să fie sprijinită cu trei brigAzi aeropurtate englezeşti sau americane
"pentru a neutraliza forţele germane In România" 67• - după cum precizeazA documentul.
Aşa stlnd lucrurile, era de aşteptat ca tn scurt timp sA se producă deznodămtntul, adică
realizarea unei acţiuni concrete In direcţia răsturnării dictaturii antonesclene şi Intoarcerea
armelor Impotriva Germaniei hitleriste. Bucureştiul, lnsă, nu tntreprindea nimic concret, dim
potrivă, stăruia In aşteptarea răspunsului Ia mesajul din 20 iunie 1944.
Un element nou, deosebit de important In ceea ce privea situaţia internaţională a ţlrii
noastre a fost acela al plasilrii, la un moment dat a problemei române pe un plan secundar :m
domeniul politicii mondiale. Foşti diplomaţi români (AI. Cretzianu, Ion Gheorghe ş.a.) au opinat
in primii ani după lncheiera ostilităţilor celui de al doilea război mondial, că faptul s-ar fi datorat
deschiderii celui de al doilea front tn Europa 68, la 6 iunie 1944 (debarcarea tn Franţa). Lucrări
recente apreciază că un nou factor, nu lipsit de importanţă, care ar fi contribuit la blocarea cana
lului diplomatic de la Cairo a fost şi apariţia unui nou partener de discuţii pentru guvernul so
vietic, In persoana lui Gh. Tătărescu, hotărlt să tntreprindă acţiuni concrete.
Mai mult decit attt trebuie avut In vedere faptul, confirmat de documente, că th acel
moment, intre marile puteri aliate s-a realizat un acord de constituire temporară a sud-estului
Europei In aşa-numitele zone de il"lflucnţă"89, ceea ce a detl'rminat Anglia şi S.U.A. să se dezin
tereseze apoi de coordonatele internaţionale ale problemei românc70.
60 AL Crl'tzianu, op. cit., p.
8 1 Ibidem .

HO.

6 2 Ibidem.
63 N. I. Lebcdeev, op. cit . , p. 225 - 226.
6 ' AL Cretzlanu, op. cii., p. 1 42.
60 N. 1 . Lebcdeev, op. cit., p . 226.
66 Al. Cretzlanu, op. cit . , p. 1 42 - 1 43.
67 Ibidem, p. 1 40.
68
A . Simion, op. cit . , p. 403.
68 Cf. Sir Llewcllyn Woodward, British Foreign Po/icy in lhe Second World War, I II,
London, H . l\1. S.O., 1 97 1 , pp. 1 15 - 121 .
70 Ibidem, ap. 1 4 6 - 153.
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l n c e priveşte tratativele c u sovjeticii, rezultă c ă atit opoziţia c i t ş i conducătorul �tatu
lui s-au interesat indeaproape de s tabi l irea unor it• găl u ri directe şi eficiente, care de faptlll'lflrft:O
mas in stadiu de i n tenţ i i : dar s-a nutrit speranta unor î n ţelegeri menite să răspundă cerlnitloJ'
ambelor părţi.
Tot In legătură cu ducerea tratativelor Intre Homânia şi Uniunea Sovietică se constatA
că s-au preconizat şi al te l:ăi. Persoane bine i n formate, din anturajul, regelui au dat la iveală
mArturii din t�are rezultă că la un moment dat a ex istat ideea ca lns uşi regele Mihai I .,să plece
cu avionul la Moscova pentru a lua personal contact cu Stali n �, conducătorul statului sovieti 1'11 •
De asemenea, s-a pus probl ema constituirii in Moldova a unui guvern român de re zi stenţă ,
şi anume : cu acordul sovieticilor, Maniu urma să se st n J) il c ascA pe teritoriul unde se afla Am1ata
Sovietică şi să con stitu ie acolo, In partea de nord a Moldovei, un guvern opus lui Antonescu1•.
Conducătorul grupării liberale de stinga, Gh. Tătă re sc u s-a oferit şi el să nejlecieze J,dired· cu
Moscova", ceea ce şi guv ern ul sovietic acceptasc7a. l\linistrul român la Sofia, Christu, ihtretinea
"o bunii legătură� cu ambasada sovietică din Bul ga ria74 .
Generalul Ilie Creţulescu, comandant de mare unitate, anat In Moldova, In v ara anului
1944, mărturiseşt e In cart ea sa, Peste crestele Carpatilor, că era In act'a perioadă In legătură cu
generalul Sănătescu, fAcind parte din rindul viitorilor insurgenţ i. In această calitate i s-a ln t·re
din ţat o misiune de mare rAspundere. ,.Generalul Sănătescu m-a anunţat că s-a. hotArit trimi·
terea unui emisar In U.R . S. S . care să i n form eze despre pregătirile din România. El urma să
treacă linia frontului In secret prin sectorul diviziei mele" "· Cu duceg�a la Indeplinire a acestei
misiuni au fost pregătiţi generalii : Victor Dombrovschi (care la un moment dat urma să treacă
linia frontului "pentru a lua contact cu comandamentul sovietic� 78) şi Aurel Aldea (desemnat,
de asemenea, ca la Inceputul lunii august 1944 să treacă frontul ca delegat al partidelor din
B.N.D. şi al re gelu i , pentru .. diseu tarea armist i ţ i ul u i şi coordonarea acţiunii antihitleriste a
Ro mân i ei şi C . R . S . S. " 77•
Se ştie eA toate acestea au rămas In sta di u de proiect. Documentele cit şi literatura de
specialitate evidenţlazi faptul eli nu s-a dat curs intentiilor preconizate Intrucit a intervenit
tnţelegerea Tătărescu-sovicte, care a dus la ,.torp i larea plecării In U . R . S . S. a generalului Aldea".
Opinia noastrA este că aeest lucru s-a da torat şi evolu t ie i rapide a evenimentelor din Il.om:lnia
In direcţia conturării unui front larg antifascist, patriotic, a concretizării mAsurilor insurecţionale
de sub conducerea P.C.R. şi declan şa rea acesteia In ziua de 23 august 1944, In condiţiile unei
noi ofensive sovietice pe frontul de Est impotriva trupelor b itlcriste.
La o primă vedere sau analiză sumară a l'elor relatate plnă aici, s-ar părea că au existat
mai multe grupări politice, care indepen de nte una de cealaltă au acţionat in direcţia scoatt'rii
ţArii din rAzboi şi ralierea la coa liţ i a antihitleristă. Aparent lucrurile aşa au stat, dar in fond
Intre aceste grupări au existat conta cte şi schimburi de informaţii pem1ancnte. Mareşalul Ion
Antonescu a t'unoscut inten�iile şi acţiunile celorlalţi negociatori, care la rindul lor tratau cbi·
purile fArA ştirea acestuia şi adesea ,.Impotriva conducerii oficiale a statului. In această privintA
este semnificativă afimJa�ia lui Eugen Cristescu, şeful Serviciului secret de Informaţ ii (S. S . l . ). In
timpul dictaturii antonesclene, care declara In 1!146 : ..Domnul mareşa! a fost ţinut la curent
de toate aceste lucruri şi se servea de aceste trei căi pentru tratativele de armistiţiu" 18• Aşa
se explică de ce Ion Antonescu nu a luat măsuri de reprimare a ,,rivalilor" săi. Mai mult, le-a
acordat sprij inul său tac i t. Barbu Şti rb ei , de exemplu, a plecat la Cairo ca reprezentant al opo
zitiei să trateze pentru InlA turarea mareşalului. Cu toate acestea Ion Antonescu a avizat ple·
carea lui Şt irbe i din ţară. ,.Eu am luat contactul cu Barbu Stirbei cind a plecat la Cairo pentru
tratativele de armistiţiu" 78 - mărturiseşte lnsuşi mareşalul.
I. S. J. S.P., Bucureşti, inv. nr. 630/1 972, p. 82.
Udrea, Rolul fortelor politice interne din Rom4nia . . . , In ,.Revista de istorie•
nr . 12, 1 975, p. 1 823.
7 3 .Uarea conflagraJie . . . p. 2 1 5.
7' Bibl. d o c . I. S. J . S.P., lnv. nr. 5!161 9/ 1972, p. 263 ; Bulgaria nu se găsea In război cu
l� . H . S. S . şi avea relatii diplomatice cu M oscov a .
75 llil' Crcţull'scu, l'este rrestele Carpatilor, p. 197.
7 6 V. Live a nu, Primele decrete ale insurectiei . . . , In ,.Revista de Istorie", nr. 10, 1976,
p. 1 512.
77 Ibidem, p. 1509.
?B Procesul marii trădăr i nationale, Bucureşti, 1 946, p. 162.
71 Ibidem, p. 164 (de claraţia acuzatului Eugen Crlatea cu).
71 Bibl. doc.
12 C
f. Traian
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ln altă ordine de idei , opoziţia cerea "conducătorului " să realizeze armisti ţiu!, ceea ce
era greu de InfAptuit deoarec e Ion Antonescu nu concepea să-şi tncalce cuvintul de militar
dar era de acord, spre exemplu. să sprijine o astfel de acţiune . .. Imi cerca (opoziţia ) să fac eu ar
mistiţiu! ; eu sint soldat, nu pot să Intorc armele Impotriva celor !ln g1! care a m luptat . . . Am
spus - declară Ion Antonescu - luaţi conducerea, nu vă fac nici o opoziţie, vă d a u to t concursul"i!o.
La un moment dat, vAzind că opoziţia nu vrea să-şi asume riscul unor răspunderi isto
rice, prin a cceptarea condiţiilor de armistiţiu, Ion Antonescu a intenţionat să ia asupra sa
a ceastă răspundere, dar cu rezerva ca atit Brătianu cit şi Maniu sil-i fi dat scrisori de garanţie81.
Şi In acest Ca2j, mareşalul şi- a menţinut opoziţia de a Cl're, mai Intii, consimţămlntul Germaniei.
"Voiam să evi� războiul Intre noi şi Germania", declara In 1 94 6 Ion Antonescu82• Al. Cretzianu
consemna In memoriile sale că mareşalul Antonescu i-a declarat p ersonal, In ianuarie 1 944, că
ei Ins uş i "nu Ya lupta contra germanilor", dar a adăugat cii va preda lui Maniu . .frlnele guvernării
dacă englezii şi a mericani '·or Inainta spre Dunăre şi li vor cl·re să facă acest lucru" 83•
La rin dul său, ;\libni Antonescu, al doilea om in stat, declararii pe "domnul Iuliu Maniu
1-nm inform a l ,
!inut la eurent cu toată acţiunea · diplomatică pe care a m dus-o pinii in 1 944
.Şi l-am sprijinit <·u 1:1probarra plecării 84, după aprobarea dată de d-1 mareşa!" 810 • De asemenea,
�regele Mihai, fu s e s e informat asupra tuturor a sp ectelor misiunii ml'!e in străinătate - declara
Al. Crl' lzian u . El mi-a n·rut să mă considrr ca repr<'7.entantul său şi să actionez In consPcinţă" 88•
Man iu dl·•:lara şi l'l, di a fost ţinut la l'ur<•nt !'U tratativl'lc de armistiţiu duse de Mihai Antones
cu. ,.Am f(lsl informnt d i n partea d-sale de .a numite· tratatiYe politiec pe <·arc le ducea cu am
basadorul :.; t· A lu 1\ladrid" 8 7 • Eugen Cristcscu, susţine între altl'le d!. ,.lnlcsnirl'a p<·ntru p le
carea lui Yişoianu s-a filcul de către d-l l\1ihai Ant onl·Scu, l'are aV l'a legături in permanenţă cu
·
d-1 M a n iu '' RR.

l-am

scmnificn'tiv

C�ca n· n i se parc dl•osebit de
cu privire la atitudinea claselor conducătoare
faţă de modnli l a lea seoatcrii României din războiul hitlerist, l'Stc răspunsul dat de Iuliu Maniu
Intr-o discuţie c u Al. Crl·lzianu. "Deoarece eram de arte de a fi convins că guvemul Antonescu

p

va ceda frtnele la timp - spune Cretzian.u
l-am Intrebat ne Maniu cum lşi propun e răstur
narea lui - de sus sau de jos ? FArA a ezita, a răspuns cu un zimbet abia percept ib il , = de
sus = " 88• Acest rAspun s, laconic, explicA multe lucruri In legătură cu atitudinea liderilor poli
ti ci din ţara noastră. Faptul clarificA, tn consecinţA, şi politica externă a României In acea peri
oadă. Iată de ce conducătorii celor două p artide, ca şi cei din frunt ea statului ş i -au tndreptat
atenţia fi au nădăjduit atit de mult tn scoaterea RomAniei din război pe calea ajutorului anglo
american. Pentru ei, numai acţştia p rezentau garanţia unei trăinicii a orinduirii burghe_
ze tn tara noastră.
I ntr-un mod insistent, negociatorii români au condiţionat ieşirea RomAniei din tablra
hitleristă, de recunoaşterea reintregirii statului român In graniţele dinainte de 1 940. ln cer
carea lor de a determina marile puteri aliate să consimtă la aceasta a generat şi prelungi'tea
exagerată a tratativelor de scoatere a Români e i din război : pe de altă p arte puterile aliate,
lnvingătoarc au devenit sus ceptib ile faţă de intenţiile României şi nu a cceptau să li se sugereze
'
nici un fel de doleanţe.
Din modalitatea ducerii tratativelor şi a scopului urmări t. rezultA clar optica politicianis
.
mului burgheziei româneşti de apărarea a intereselor ei de clasă şi salvarea de la. pieire. Chiar
dacă s-a situat In permanenţă pe poziţia j ustă a refacerii unităţ ii t erit oria le 1,1 statului român,
aceasta nu era o dovadă a luptei pentru salvarea tuturor intereselor poporului muncitor, In acel
moment.
Un alt aspect al probleme i era a cela că ieşirea României din război Impotriva voin ţei
germane nu era o chestiune simplă, lipsită de consecinţe grave pentru ţarji.."Chlar marile puteri
.
din c oaliţia antihitlerislă, erau nevoite să rec11noască imensul pericol ce plndea, tn asemenea
-

·

_

,

-

·

·

J b idem, p. 5 7 .
I bidem, p. 57 şi 1 85.
8 2 I b idem, p . GS.
8 3 Al. Crctzianu, op. cit., p. 1 72.
so
81

84 Este vorba despre plecarea lui Barbu Ştirbei la Cairo.
85 Procesul. . . , p . 79 (interogatoriul lui Mihai Antonescu) şi
Brătianu).
8 6 Al. Crl'tzlanu, op. cit. , p. 97.
87 Procesul . . . , p. 205 .
88 Ibidem, p . 165.
8• ' Al. Crctzlanu, op.

cit., p. 96.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

p. 1 98 (dl'poziţia lui Dl nu

CONST. CLOŞCA

fi06

14

Avind o viziune clarA asupra situaţiei interne şi ext ern e, Inarmat cu t eoria marxist-leni
nistă despre revoluţie, bazat pe o bogată experienţă de l upt ă, P C R a acţionat In direcţia an
trcnării t uturor forţelor naţionale la lupta pentru eliberarea imediată a ţării. ln aprilie 1944
P C R şi P S D realizeazl! Frontul unic muncitoresc, pas important pe drumul unităţii d e
a cţiun e a mişcării muncitoreşti din ţara noa stră, măsură menită să consolideze detaşamentul
de luptă al clasei muncitoare In vrderea bătăliei decisive ce se apropia. Impreun ă cu F UM
alte grupări p ol it i c e ca Vniunea Patrioţilor, Partidul Socialist Ţărănesc, Frontu l Plu gari lor
s-au constituit Intr- u ' ' front patri oti c anti fas ci st .

Totodată, Partidul Comunist R o m ân a rea lizat, după st ăru itoar e eforturi, unirea Intr
un s i n gur bloc pol iti c antifascist, patriotic a principalelor forţe politice (20 iun i e 1944) din care
mai făceau parte Partidul Social-Democrat, Partidul . Naţional Ţărănesc şi Partidul Naţional
L iberal. necurglnd la o politică de coaliţie cu grupări politice burgh e ze, il_artidul comunist
nu-şi schimba fondul politicii sale, a progr�mului său de luptă. "P C R a lnţcles --' ,subliniază
documentele sale din acea vr em e - că dat oria sa cea mai grabnicll este astăzi de a lupta pentru
eliberarea ţării de sub teroarea lui Hi tlcr " 107 •
Succesul dobindit de Partidul Comt,mist Român In organizar�a · a ctului insurecţional
de la 23 August 1944, cit şi In conducerea acţiunilor revoluţionarţ ce i-au urmat, au pus in ev i
denţă clarviziunea cu care partidul nostru a ştiut să realizeze coaliţiile politi,::e , reuşind să apre'
cieze cu exacititate momentul politic şi istoric.
\.�

LA ROUMAN IE .VIS-A-VIS DE SA D EC IS IO N DEFINITIVE CONCERNANT IS SU E
DE LA GUERRE H ITLERIEN�E ( ţ 9!4).
R e s u m e
En depit de la richesse de la litt'erature historique sur la deuxieme guerre mon diale il
y a encore des nouveaux problilmes pour templit l'immense catalogue bibliographique. Base
sur la l itt eratur e connue et valorisant des nouveaux temoignages documentalres l'auteur pours·
suit a clucider le probleme de la participation
'forcee de la Ro uma ni e a la guerre il. cote de l'Alle'
'

magne

hitlericnne.
On met en relief le fait que la Roumanie a ete la victime des conflictes des intcrets de
l ' imperialisme international. Elle a supporte les con se quence de son isolation sur le plan externe
'imposee par la politique des grandes pouvoirs. Dans ce cont exte la Roumanle a suffrlt des graves
amputa t ion s territoriales e a ete entre les bras de l'Allemagne hitlerienne.
On .in sist e aussl sur 'le probleme de attitude de la Roumanie vis-a-vis des Allles. Quoique
l'armee roumaine a lutte a elite de celle allemagne sur le front de l'Est, en pays s'energistrait un
fort. etat d'esprit antihitlerien. On projetait l'issue de la. Roumanie de cette guerre des 194119 4 2 e t on metait en question les diverses modalites pour la faire, en premiere ligne les con- ·
tacts secrets puis les negotiations avec la Grande-Brctagne et les les Etats Unls, et l'URSS.
Les negotiations ont ete ţnitiees par les )j('ders des partis bourgeols opposes au gouverne
ment ,\ n tonesco. Get a elit e .de ces part is que le rol Mihai est sltue lui-m l!me.
A mesure que la coa1ition antihitlerienne obtenait des importants succes sur le front,
le marc chal Antonesco, le dirigeant du pays et son ministre des Affaire Etrangilres, Mihai An·
toncsco ont entame des negociations. Les negoeiations engages dans la premi ere moitie de 1944
cnt r e lrs Allies et la Roumanie par divers voies (av('c la Commandement allie a Cairo, l'entre
mise de l'ex-ministre des Affaire Etrangeres roumain, .etabli alors en Suisse; par les ambasades
roumaine et sovietique de la capitale sm!doise) n'ont condui pas a un resultat sur a cause
positions divergents des partenoires. Les negociatiateurs ro�mains eonditionaient l'issue de
la guerre par l' apro bat iat ion du st a tu t de co beligeran ce et .du respect de l'integrite teritoriale
totale. Les Alliees n'ont pas admiş cettes justes pretentions des roumains et ils ont
interrornpre les negociations.
L't'te de 1944, la Roumanie se trouvait dans une situation extremmement dificile. L e
front d e l'Est arrivait sur son territoire. O n ne pouvait pas faire t omb er l a marechal Antonesco ;
107 Doc. din

ist. P.C. R. 1 91 7 - 1 944, pp. 365- 366.
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des nombreusse troupes allemagnes se trouvaient dans le pays ; l'armce roumaine etait sur l e
fron t , r�gle sous la commande allemagne. L e Parti Communiste Houmain, l e dirigeant de forces
progressistes, des masscs populalres Hait en illegalite et beaucoup de ses membres cn prisons.
La peuple en avait assez de cette guerre. Le eourent d'opinion antihltlerlenne et ant ibelieiste
s'agrandi de plus en plns. Sur le plan extern, issue de la Roumanie de la guerre et son rappro
rhement a la eoalition antifascistc ait regardce comme une necessit� pour raccourcir la guerre
et obtenir la v ictoire des Allles.
Le dirigeants du pays alnsi que l'oposition ne voulaient pas que l 'ordre bourgeoise-rapi·
taliste etre mlse en perii. Ils se basaient sur l'aide anglo-americaine et dlrlgeant a u gouverne
ment aussi des representants de la classe exploituese. Mals i l y avait en Roumanie une force
tr�s puissante, lgnor�e par les dirigeants : la force des masses populaire dont le represcntant
etnlt le Parti Communiste. La peuple travailleur ne desirait encore l'anclenne ordre politique,
mais une nouvelle, basee sur l'equitt! sociale, liberte et dignite humaine. C'est pourqnoi dan s
la conjuncture de l a guerre, le forces progressistes, antifascistes ont choisi l a voie plus droite

et plus sure pour sortir de cette guerre : l'insurection nationale armee, antifasciste, act historique
prepare et dlrlge par la Parti Communiste Roumain. Finalement, le dlrigeants polltlques bour
geols ainsi que le roi ont y subscri.
Le 23 AOUt represent sur le plan intern une revolution et sur l e plan extern unri impor
tant contribution a In victoire contre I'Allemagne hitleriennc.
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DECLANŞAREA PROCESULUI REVOLUŢIONAR DIN ROMÂ.NIA
IN A U GUST 1944 ŞI PROBLEMA PARTICIPARII MASELOR
LA VIAŢA DE STAT
t>. MORĂRAŞU

Situlnd pe baze ştiinţifice concepţia despre istoria şi rolul maselor tn ac�st pro ces, fon
datorii teoriei revoluţionare a clasei muncitoare au arătat cA legităţile obiective care guvep�eazA
devenirea societăţii umane acţionează numai în şi prin a ctivitatea oamenilor, a forţelor sociale
dintr-o societate dată. Delimitlndu-se clar de concepţiile idealiste, mistice, volunta �te, In
opoziţie cu acestea, materialismul istoric "vede cauza ultimA şi forţa motrice hotAritoare a
tuturor evenimentelor istorice Importante In dezvoltarea economică a societăţii, In schimbArile
modulul de producţie şi de schimb, In lmpllrţirea societăţii In diferite clase, care decurge de aici,
şi In luptele dintre acestea" 1 .
Istoria societliţli omeneşti, preogresul economi c şi social sint de neconceput In afara
acţiunii maselor, forţa motrice fundamentală a "mişcării istoriei". Nu voinţa subiectivă a unor
personalităţi este acea care schimbă cursul dezvoltării omenirii, ci, evoluţia progresisti a socie
tliţii este determinată de masele largi populare, de lupta lor pentru făurirea propriei istorii, tn
conformi tate cu cerinţele obiective ale vieţii sociale. In ce priveşte personalitAtile, ele pot eon
tribui la transformarea lumii, la InfAptuirea aspiraţiilor inainta te ale popoarelor şi aceasta numai
In măsura In care Inteleg cerinţele leglce ale dezvoltării sociale.
Evoluţia societăţii româneşti, din cele mai vechi timpuri şi pinA astAzi, s-a datorat ac
ţiunii maselor populare, luptei lor necurmate pentru infAptuirea idealurilor de dreptate şi ega
litate socială şi naţională. Evidenţiind aceastA idee, Programul P.C;R. subliniază că " Intreaga
istorie a poporului român se lnfăţişează <·a istoria unor necontenite lupte de clasă, a bătilliilor
purtate de masele populare p e n tru lib<·rtate şi dreptate socială, pentru apărarea fiinţei na
ţ ionale şi neatlrna re, p en t r u progres şi civilizaţie "3 •
Revoluţia de eliberare socială şi uaţională, antifascistă şi antiimperialistă, din august
1944, a coustituit un moment istoric deosebit cind s-a manifestat cu pregnanţă rolul dceisiv
al maselor. "1\lăt·raţa e p op ec a insu r<'e\ici de acum trci decenii şi iumătate
arăta t ov a ri\ şul
Nicolae Ceau�rscu - a fost rc7.ultatul voinţei Intregului nostru popor, al acţiunii revoluţ ionare
a eroicei noastre !"lase m u ncitoare, a maselor largi populare, al unirii Intr-un front l a rg al tu
turor forţelor antifnsl"iste, dl'monatice, patriotice" 8• Astfel insurecţia a relevat incă o dată că,
·

.

-

1 Fr. Engels, Introducere la ediţia engleză (1892) a lucrării "Dezvoltarea socialismului
de la utopie la ştiinţă", ln M arx - Eng�ls, Opere, voi. 22, Ed. pol., Bucureşti, 1965, pag. 291.
2 Programul Partidului Comunist Român de făurire a societătii socialiste multilateral
dezvoltate şi înaintare a României spre comunism, Ed. pol., Bucureşti, 1975, pag. 29.
3 N i colae Ceauşescu, Cuvîntare la Adunarea festivă din Capitală organizată cu prilejul
Ymplinirii a 35 de ani de la revolutia de eliberare socială şi natională, antifascistă şi anii imperialistă
22 august 1 9 7 9, ln Romdnia pe drumul construirii societăjii socialiste multilateral dezvoltate, voi.
18, Ed. pol., 1979, pag. 576.
39

-

CercetAri istorice
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In momentele de răscruce din zbuciumata istorie a românilor, intervenţia maselor a fost hotări
tonre, marile acţiuni din istoria noa stră naţională fiind, de fapt, opera maselor largi populare.
!n cele ce urmeazi!, nu ne propunem sli urmiirim toate aspectele participării maselor la
lupta revoluţionară declanşatli tn august 1944, ci doar un singur asprct, care ni se pare a fi deo
sebit de important, anume In ce mAsurii şi In ce forme revoluţia de Pliberare socială şi naţională
a impus, In faza ei iniţiali, al'ccsul maselor la conduct'rca ţiirii, la viaţa de stat.
Even iment istoric cu multiplr semnificaţi i, insurecţia naţionali armată, antifasl'istă
şi antiimperialistil din august 1 944 a inaugurat rpoca unor profun de transformări revoluţionare,
democratice In socielarea romAneascA, a cuceriri! puterii politice de ciltre clasa muncitoare şi
ceilalţi oameni ai muncii. Odatil cu insurecţia, pentru masele largi populare se conturează po
sibllitatea dobln dirii treptate, printr-o lupti! botilrită Impotriva claselor dominante, a unei
participări realP, efective la conducerea statu lui, la hotilrlrea destinelor proprii. Subliniind im
portanţ a actului revoluţionar din august 1944 sub raportul contribuţiei roaselor la InfAptuirea
a cestuia şi a v i ctoriilor obţinute, tovarăşul Nicolae Ceauşescu arăta că prin insuFI(cţie "mast>le
populare şi·au dobindit, cu arma In minii, dreptul la libertate şi neatirnare, dreptul de a fi
deplin stăpine pe bogăţiile naţionale, de a-şi făuri destinele potrivit intereselor şi aspiraUilor
proprii , precum şi posibilitatea de a construi pe pămlnlul patrid cea mai dreaptă şi mai !nain 
tată ori ndu ire socială - orin du irea sodalistă şi comunistă" 4 •
Schimhbile determinat e d e insurecţie In viaţa ţilril noastre, printre care amintim ares·
tarea g nvernului ant onescian , abolirea lrgislaţiri fascist e şi repunt'rea In vigoarP a Constituţ it•i
din 1923 , desfiinţarea laRărrlor de concrntrarc şi rlihcrarra drţinutilor comunişti şi antifascişt i
etc., au marcat trecrrea cu hotArire la actiunea de tnlăturarr a rlghnnlui dictatorial şi la rrsl n ·
bilirea unui regim l'Onstituţional, drmorratlr, hazat p e u n sistem d r dr<'pturi ş i libertAti ci\ ict•.
Rcinstaurarea unor astfel de drepturi - ca rgalilatPa In faţa legilor, dreptul de Intrunire, de
asociere, libertatea presei, a cuvintului, a conştiinţei pentru toţi cetăţenii ţării - a crt·at
posibilităţi legale· de a ctivitate şi manifestare In viaţa politică a tuturor partidelor şi organiza
ţiilor democratice, nefasciste. După 20 de ani de adlncă Ilegalitate, Partidul Comunist Român
intră In lrgalitate şi In scurt timp drvine principalul parti d politic al ţ !lril.
Cadrul politic creat In ţara noastră dupii insurecţie era nu numai complet schimbat faţă
de cel d in timpul lui Antonescu, dar, In multe priv inţe, era clar diferit şi faţă de cel existent In
perioada interbelică5• Descl!t nşate de robia fascistă, trezite la viaţa politică activă, masele îşi
manifestau cu putere voinţa de a folosi din pliD noile rl'a litilţi favorabile create prin victoria
insurecUei pentru apArarea şi promovarra intereselor lor vitale. Intrind viguros In arena vieţii
politice şi afirmtndu -se ca factor determinant pc acest plan, ele nu se vor mulţumi cu revenirPa
la '\ echile rinduieli politice democrat-burgheze, ci vor acţiona energic pentru instaurarea In
ţarii a unui regim de reală democraţie. Pe de altă parte, cadrul politic românesc postinsurec
ţional nu va rilmine a celaşi, el va suferi permanrnte şi adinci mutaţii, In concordanţă cu schim
bările pet recute in raportul forţelor de clasă. Aflate In pcrmanenlii ofensh·ă, actionind unite,
masele populare vor lărgi treptat spărtura provocatA de insurrcţie In sistemul politic hurghez
de guvcrnămint din ţara noastrA . Pe măsura modificării raportului forţelor de clasd, a crrştt>rii
luptei maselor se va accentua procesul de democratizare a vieţii politice româneşti, a aparatulu i
de stat, proces initiat de actul de Ia 2:1 August şi care, In perioada dată a revoluţiei, va culmina
cu instaurarea primului guvern democratic din istoria ţării. Contextul politic nou generat de
insurecţie va favoriza accesul crescind al poporului la rrzolvarea treburilor de stat, factor care
va reprezenta o expresie şi, In act>laşi timp, o condiţie importantă a adincirii revoluţiei.
In ridicarea maselor la lupta revoluţionarii, In mobilizarea lor Ia determinarea cursulu i
societăţii noastre un rol esenţial l-a jucat munca politică, ideologică şi organizatorică a Po.rtidu
lui Comunist Român - forţa de avangardA a clasei muncitoare, a oamenilor muncii. Exponent
conştient al năzuinţelor poporului, al cerinţelor obiective ale dezvoltării ţării noastre, parti du l
comunist a acţionat consecvent pentru antrenarea celor mai largi forţe sociale In jurul clasei
muncitoare, clasa cea mai Inaintati a societăţii, la lupta pentru continuarea procesului revo 
lutionar inceput prin victoria insurecţie!. In condiţiile ridicării hotărîte a oamenilor muncii la
făurirea conştientă a propriului lor destin, s-a probat Inalta capacitate politică şi organi zato
rică a P.C. R . , prestigiul şi influen1 a sa In ..,· iaţa ţării . Prin stabilirea, cu realism �i clarviziunc,
a obiectivelor momentului istoric dat, prin ampla a ctivitate de mobilizare a poporului la lnfăp4 Ibidem, pag. 5i8.
5 Vezi in acest sens Dumitru V. Firolu, Trans(ormările din perioada revolutiei populare
ş i a edificării socialismului oglindite in ello/ufia constitufională a statului roman, In "Anale de
blorle", nr. 2, 1974, pag. 52.
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tulrea acestor obiective, partidul comunist s-a dovedit a fi singura forţA politicii capab IIA sA
Indrume masele spre victorie. "tn ImprejurArile social-politice de după insurecţie, arăta tova
răşul Nicolae Ceauşescu, partidului nostru I-au revenit rAspunderi de importanţă istorică pentru
evoluţia destinelor poporului romAn, pe care el le-a Indeplinit cu cinste, dovedindu-se singura
forţA politică tn stare sA organizeze şi sA conducă lupta revoluţionară a maselor" 8 •
Orientarea partidului comunist spre forţele largi populare In vederea continuării revo
luţiei se tntemeia pe lnsuşin·a şi aplicarea creatoare a adevărurilor generale ale teoriei revoluţio
nare, In principal a tezei referitoare la rolul hotil.rltor al maselor In făurirea istoriei. De asemenea,
o InsemnAtate deosebită in acest sens a avut-o experienţa proprie, la loc de frunte lnscriindu-se
cea acumulată ln perioada anterioară insurt•c ţici. Luptele purtate Impotriva exploatării, a fas
cismului şi războiului hitlerist, succesele obţin ute în aceşti ani, vi ctoria din august 1944 - toate
acestea au evidenţiat cu tăril' rolul maselor. Tn lumina acestei valoroase experienţe, lărgirea
cuceririlor dobindite prin insurecţie, Infringerea Impotrivirii claselor exploatatoare şi stator
nicirea unor noi rinduieli social-politice şi economice impuneau ln mod necesar participarea
activA a maselor. Totodată, probl<'ma atragcrii maselor la lupta revoluţionară, la viaţa de stat
s-a aflat Intr-o legăturii directă nu numai cu natura transformArilor ce se impuneau ln Rom!\nla,
ci, mai ales, cu profunzimea acestora. Insurecţia, deşi a răsturnat regimul de dictatură fascistă
urit de Intregul popor, ea nu a afectat temeliile social-economice ale regimului claselor exploa
tatoare7. Mai mult, avind sprijinul partidelor "istorice" şi al monarhiei, forţele conservatoare,
care deţineau poziţii preponderente In guvernele succedate plnă la 6 martie 1 945, căutau sA
facă totul pentru păstrarea vechilor· rlnduieli. De aceea, pentru continuarea revoluţiei se impu
neau noi transformări social-politice şi economice. Profunzimea acestor transformări revolu·
ţionare cerea cu necesitate o participare mult mal largă şi mai activă a maselor populare la
desfăşurarea luptei revoluţionare şi, tn primul rind, la conducerea treburilor ţării. Cerinţele
dezvoltării luptei de clasă din RomAnia reliefau astfel valoarea deosebită, teoretică şi practică,
a tezei materialismului istoric potrivit căreia "odată cu profunzimea acţiunii istorice, va creşte
deci şi amploarea tnasei care o tnfăptuieşte" 8• Aceasta tnseamnă, după cum explica Lenin mai
tirziu, că, cu cit transformarea revoluţionară a societăţii este mai adtncă, cu atit mai conştient
şi mai activ participă masele largi la InfAptuirea ei. L enin a considerat această teză drept una
dintre cele mai profunde teze ale filozofiei marxiste a istoriei'.
Linia strategică şi tactică a P C . R . de atragere a maselor Ia lupta revoluţionară a fost
limpede exprimată lncă In primele sale documente publicate după 23 August. Prin aceste do
cumente comuniştii romAni se adresau celor mai largi forţe ale naţiunii, chemlndu-le Ia luptă
fără cruţare Impotriva J:!itleriştilor, a elementelor fasciste, pentru consolidarea libl'rtăţilor cu
cerite prin insurectie1o. De asemenea, analiza documentelor programatice elaborate din iniţia
tiva P.C.R. mal tirziu (de exemplu, Proiectul de Platformă al Frontului Naţional D emocrat,
Programul de guvernare al FND etc.\, precum şi activitatea politico-organizatorică şi ideologică
desfăşurată tn rindul maselor reflectă aceeaşi concepţir. a P.C.R. privind rolul hotărltor pe
8 Nicolae Ceauşescu, Cuvintare la sesiunea jubiliaru a Marii Adundri Naţionale consacratd
relei de-a X X X-a aniversări a eliberării României de sul• dominaţia fascistă. 22 august 1!174, In
România pe drumul constmirii societiiţii socialiste m u ltilateral dezvoltate, vol. 10, Ed. pol., Bucu 

reşti, 1 974, pag. 62�.
7 N i colae Ceauşescu,

Cum'ntarea la adunarea festivă cu prilejul celei de-a 25-a ani11ersări
a instaurcirii gUI>emului democratic de la r; m art i e 1 94.;, In Romtlll i a pe drumul construiri i societăţii
şocialiste m u ltilateral de: lloltate, voi. ·1 , Ed. pol . , Bucureşti , 1 9i0, pag. 624.
8 K. \larx - 1 ' 1'. En).lcls, Sfinta J wn i l ie, ln ()pere, vol. 2, E. S . P . L . P . , Bucureşti, 1 95!1, pal-\. 9 1 .
9 V. I . L enin, l.a c e mo.�ten ire rcnunţilm ?, In upcre com pl ete, ediţia a 1 1 -a, \ oi. 2, Ed.
pol., Bucureş ti, 1 9GO, pa:�. 542 - ;, t :i.
10 " l n ciocnirea i nc\ itabilă cu forţele hltlcriste - se arăta, de pildă, in lJecluratia C.C.
al P.C.R. din 24 august 1 9 4 4 - Panldul Comunist din România cheamă muncitorlmea, ţără·
nlmca, intelectualii şi pe toţi cetăţenii RomAniei Ia luptă fără cruţare . . . Impotriva duşmanului
de moarte al poporului român" (Vezi ,.România liberă" din 24 august 1944).
L a 28 august 1944, P.C.R. lansa un nou .4.pel in care form»la cu claritate obiectivele
luptei revoluţionare din perioada istorică respectivă şi prin care chema cele mai largi categorii
ale poporului Ia luptă unită şi fără cruţare pentru ,.a intări libertăţile cucerite prin insurecţie
(Vezi .. România liberă" din 30 august 1944).
Documentele elaborate de P.C.R. ln această fază de inceput a revoluţiei au contribuit
la clarificarea maselor, indlclndu-le obiectivele concrete de luptă şi, tn acelaşi timp, chemindu-Ie
iu se organizeze.
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trebuiau sil-I joace masele In InfAptuirea transformlrilor cerute de adincirea procesului re
'\ Olutionar.
Asigurar<'a unul acces real al maselor Ia conducerea statului - latură esentialA a proce
sului complex al antren ilrii maselor la lupta revoluţionarii, la viaţa politicii din România - era
condiţionată de tnfilptuirea unor schimbAri democratice In structura societilţii româneşti şi,
In primul rind, tn natura puterii de stat. Numai In măsuri In care puterea politicii exprima
şi realiza voinţa poporului, masele puteau participa la actul conducerii statului. De aceea, ana
liza noastră va urmări schimbările petrecute In conţinutul puterii de stat din România odată
cu victoria insurecţie! din august 1944 .
După cum se cunoaşte, problema puterii reprezintă problema fundamentală a oricărei
revoluţii. Nici o clasă socială nu-şi poate dobindi, consolida şi menţine dominaţia
In societate
'
· ,
fără a dispune de puterea de stat.
Experienţa revoluţionară arată lnsă că problema puterii politice nu se poate pune In
mod abstract, ruptă de Imprej urArile istorice concrete. Conţinutul puterii diferă In funcţie de
conditiile specifice ale fiecărei ţ ilri şi etape de dezvoltare. El f'ste determinat de natura bazei
economice, de structura de clasă, cit şi de raportul forţelor de clasă.
fn ce priveşte RomAnia, partidul comunist şi-a fixat ca obiectiv ese nţial al luptei sale
cucerirea puterii de cil.tre clasa muncitoare, In alianţă cu ceilalti oameni ai munc ii. Studiind
atent situaţia din ţară, partidul a ajuns la concluzia - confirmată,.. deplin de evoluţia uite•
rioară a evenimentelor - că acest obiectiv nu putea fi realizat dinlr-o dati!, printr-un singur
act, ci In mod treptat, pe măsura creării condiţiilor necesare. Această concepţie a comuniştilor
In problema puterii, cristalizată tncli Inainte de insurecţie, pleca de la condiţiile concrete tn
care urma să se declanşeze revoluţia In RomAnia, de la complexitatea şi natura sarcinilor ce
trebuiau lnfl\pluite. Obiectivele largi, cu caracter naţional, antlfascist impuneau o participare
a tuturor forţelor interesate, indiferent de natura lor de clasă. De aceea, singura condiţie pusli
de comunişti pentru ralierea la frontul naţional antifascist - realizat cu succes in vara anului
1944 - a fost atitudinea faţă de regimul antonescian şi războiul hitleristll. ln ImprejurArile
ctnd ţara se afla In pragul unei catastrofe naţionale, natura de clasA a diferitelor forţe ce urmau
să fie alrnsc In frontul naţional antlfascist nu se impunea pe primul plan. Plecind de la aceste
cond iţii specifice, P.C.R. a susţinut ideea unui guvern de coaliţie nationalA, care să cuprindă
toate fortele interesate In lnfiiptuirea sarcinilor luptei antihitleristt'u. Insurecţia nu şi-a pro·
pus, şi nici n-ar fi putut atunci, să rezolve problema puterii politice In fa'\'oarea oamenilor muncii.
Dar ln concepţia P.C.R. ea trebuia să reprezinte primul pas pe linia soluţionlirii depline a pro·
blemei puterii. Cucerirea treptatA a puterii politice, InlAturarea succesivă de la cirma ţării a
diferitelor cercuri ale claselor exploatatoare a constituit una din trăsăturile specifice, originale
ale procesului revoluţionar din România. Pe măsura doblndirii puterii, a InfAptuirii celorlalte
sarcini ale revoluţiei se va extinde şi adinci, in fonne diverse şi mereu noi, participarea realii. a
maselor la condu cerea treburilor de stat.
Insurecţia din august 1 944 a detenninat schimbări importante la nivelul puterii de stat,
deschizind perspectiva soluţionării treptate a problemei fundamentale a revoluţiei In interesul
maselor muncitoare. Prin lovitura dată poziţiilor politice ale claselor dominante (acestea au
fost nevoite să accepte planul propus de P.C.R. pentru scoaterea ţării din situaţia In care se
afla, să admită prezenţa comuniştilor In guvern etc.), insurecţia marchează, după părerea noastră,
Inceputul destrămării puterii de stat burgheze, proces care se va accentua rapid tn lunile ur·
mătoare.
11 D e pildă, In Platforma program din 6 septembrie 1 941, P.C.R. sublinia că estt' gata
nSă colaboreze CU toate partidele, grupările, personalităţile politice, CU toţi patrioţii români .. ,
punind ca singur criteriu al colaborării atitudinea faţă de ocupanţii hitlerişti, de dictatura mlll·
taro-fasci stă şi de războiul criminal contra Cniunli Sovietice" (Vezi Documente din istoria Par·
tidului Comun ist din România, ed. a li-n, EPLP. 1 953, pag. 347) .
12
Tot In Platforma program dln 6 septembrie 1 941, P.C.R. propunea, alături de alte
obiective, răsturnarea dictaturii milltaro-fasciste şi formarea unui guvern al independenţei
naţionale, cu participarea reprezentanţilor tuturor forţelor patriotice.
In Manifestul programatlc al Frontului Unic Muncitoresc dat publicităţii la 1 Mai 1944,
cele două partide ale clasei mun citoare chemau forţele patriotice, antlhitlerlste să se unească
pentru " ' " Răsturnarea guvernului Antonescu. Formarea unui guvern naţional dln reprezen·
tanţll tuturor forţelor antihitleriste" (Vezi Documente din istoria Partidului Comunist din
llomdnia ed. a II-a, EPLP, 1953, pag. 347 şi 382).
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I n locul guvernului antonescian arestat, l a conducerea 1ării s-a instaurat, t n seara zilei
de 23 August 1944, un guvern de uniune naţională, expresie a largii coaliţii de forţe antihitle
riste realizată de P.C.R. tn vara aceluiaşi an. Noul guvern, prezidat de generalul Constantin
Sănătescu, reflecta raportul forţelor de clasA creat In perioada de pregătire şi tnfăptuire a in
surecţie! naţionale. Majoritatea membrilor acestui guvern erau, In genere, personalltăţi legate
sau influenţate fie de partidele "istoriceu, fie de cercurile palatului regaJ13•
Alcătuit In condiţiile victoriei insurecţiei, guvernul Săn!itescu avea de rezolvat sarcinile
impuse de momentul istoric dat, de caracterul democratic şi naţional antlfascist al insurecţie!
armate vlctorioaseu. Natura antifascistă a sarcinilor guvernului ne permite să desprindem
caracterul lstoriceşte necesar al acestuia .
Prin actul insurecţional de la 23 August 1944, puterea de stat dictatorială a fost Inlo
cuitA cu o putere de stat nouă, de esenţă burghezo-democratică. Noua putere era formatii din
reprezentanţii forţelor participante la pregătirea şi desfăşurarea insurecţie!, adică a forţelor
politice antlhitlcristc grupate In BND '", a cercurilor armatei şi ale palatului regaJl•. AceastA
structurA a cabinetului era consecinţa activităţii Intense a P.C.R., desfăşurată Inainte de in
surecţie, pentru unirea tuturor forţelor antlhitleriste, cit şi a muncii sale In armatA, a legătu
rilor stabilite cu numeroşi generali şi ofiţeri patrioţi. Din analiza componenţei guvernului re
zulta, prin urmare, cA forţele conservatoare deţineau poziţii preponderente in cadrul acestuia.
Dar victoria lnsurecţiei a pus clasa muncitoare, pentru prima dată In istoria existPnţei
sale, In altuaţia de a fi participantii la guvernarea ţării, ceea ce a Insemnat un moment de co
titurA In atragerea maselor muncitoare la viaţa de stat. Se deschide etapa participării n·ale
adincirii procesului revoluţionar.
Astfel, In cadrul guvernului format la 23 August 1!i44 intrau şi doi repre�en la n l i ai
clasei muncitoare (Lucreţiu PAtriişcanu - P.C.R. şi C-onstan tin Titei Petrcsl'u - P SD ) care
aveau calitatea de miniştri de stat fără portofoliu. Reprezentantul partidului comunist a de
ţinut, plnă In septembrie 1 944, şi interimatul la Ministerul de Justiţie, situaţie de natură să
garanteze instituirea · unui cadru juridic nou, favorabil atragerii şi participării maselor la viata
politică a \iirii. Prin intermediul acestor reprezentanţi, forţele populare nu avut o contribuţie
import.Rntă la elaborarea şi adoptarea hotărlrilor de stat din acel moment istoric, holărlri care
au influenţat considerabil evoluţia ulterioară a evenimentelor din România.
Examinarea atentă a structurii cabinetului şi a condiţiilor istorice In care s-a instaurat
relevă concluzia, subliniată in literatura de specialitate18, că ponderea In guvern a diverselor
forţe sociale şi politice nu corespundea contribuţiei efective a acestora In mişcarea de rezistenţă
antifascistă şi tn acţiunea de doborlre a regimului antonescian. Includerea, de pildă, a numai doi
reprezentanţi ai clasei muncitoare tn guvern era In totală neconcordanţă cu rolul pe care această
clasă şi organ izaţiile ei I-au avut In rezistenţa antifascistă, In pregătirea şi tnfăptuirea insurecţie!
naţionale. Constatarl'a de mai sus se explică prin aceea cA partidele ,,istoriceu au refuzat alcă
tuirea unui guvern din rcprl'zentanţii tuturor forţelor politice antibitleriste, cum preconizase
13 1\. Kareţchi, Problem e ale tacticii P. C . R. în perioada luptei pentru instaurarea puterii
populare, In "Cen:etărl istorice", Iaşi, 1 970, pag. 253.

H In Declaraţia guvernului se arăta, printre altele, următoarele : "1\stăzi dktatura a
fost lnlăturată. Poporul reintră In drepturile lui. Regimul politic pe care Il vom tnfăptul va fi
un regim democratic, in care libertăţile şi drepturile cetăţeneşti vor fi garant ate şi respectate"
("România liberă" din 24 V l l l 1944).
• Blocul Naiional l>emocratic a fost creat in luna iunie 1944, pe baza acordului Incheiat
Intre P.C. H., P. S.D . , P.N.'J. (Maniu) şi P.N.L. (Brătianu). Platforma de acţiune a l'elor patru
partide prevedea scoaterea Homâniel din războiul antisovietic, alăturarea el Naţiunilor L1nite,
eliberarea ţării de sub dominatia fascistă, restabilirea in dependenţei şi suveranltdţll na1ionale,
inlăturarca dictaturii fasciste şi instaurarea unui regim democratle.
1& Structura guvernului era următoarea : preşedinte ; 4 miniştri secn·tarl de stat fării
portofoliu, care aveau rolul de vicepreşedinţi (este vorba de rcprezentanill partidelor din
B.N.D. ) ; 9 miniştri şi 5 subsecretari de stat.
Din totalul de 9 departamente, () erau ocupate de genl'rall activi. Departamentele Afa
cerilor Străine şi Agriculturii erau deţinute de specialişti. Interimatul Ministerului de .Justiţie
era asigurat de L aurenţiu Pătrăşcanu. ln ce priveşte subsecretaril de stat, aceştia erau, de ase
menea, militari ("România liberă" din 24 august 1944 ; "I.ibertatea" din 25 august 1944).
11 Ve;d Paraschiva Nichita, C ucer ire a puterii centrale de stat de către clasa muncitoare
fn alianţă cu ceilalti oameni ai muncii (23 August 1 9 4 4 - 3 0 Decembrie 1 9 47), in vo1umul 3 'J De
cembrie ' 47. Prem ise şi semnificatii, Buc urcştl, 1972, pag. 18.
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partidul comuni�t. Astfel parti dele .,istorice", chiar In condiţiile acceptării colaborării cu P.C.R.
şi PSD tn vederea răsturnării regimului antonescian, scoaterii României din războiul hitleris t
şi eliberării ci, rămlneau in continuare potrivnice participării maselor largi la conducerea statului.

muncitoare in �uvern. Văzută prin prizma condiţiilor social-politice din acea perioadă, prezenţa
Desigur, analiza

problemei

nu se poate opri la ponderea numerică a partidelor clasei

celor doi reprezentanţi ai c las e i munci toare In guvern avea semnificaţii politice multiple şi de
mportanţă deosebită.

Astfel, se impune subliniat faptul că partidele claselor cxploatatoare n-au putut evita
conclucrarea in �uvern cu partidul comunist, pe care in trecut il ţinuseră tn adincă ilegaliatc,
şi cu partidul social-democrat. Aceasta i lustrează ne putinţa claselor dominante de a acţiona
deschis lmpotrh·a clasei munc itoare care lşi afirma cu putere crcsctndă rolul �nducător.in lupta
revoluţionară ce se desfăşura. Prin admiterea P.C . R . in guvern, politica anticomUIÎtstă promo
vată de clasele exploatatoare timp de patru decenii a primit o puternică lovitură. In acelaşi
timp, Intrarea celor doi reprezentanţi tn guvern exprima şi forţa politică a celor două partide
muncitoreşti, In primul rind a parti d ului comunist. Problema puterii politice in Homânia nu
mai putea fi rezolvaU fără conlucrarea, intr-un fel sau altu1, cu muncitorimPa, clasa cea mal
ava nsată a societăţii romftneşti , purtătoarea aspiraţ iilor de dreptnte şi · libertate socială ale In
t regului popor. Totodată, în condiţii le deţinerii maj orităţii portofoliilor de că\re forţele intere
sate in conservarea vechilor rin duieli burgheze interbelice, inclu�u celor ,doi reprezentanţi
ai clasei muncitoare In guvern constituia o garanţie a unei evolutiT'democratice a vieţii social
politice din Romtlnia pe linia satisfacerii năzuinţelor fundaml"ntale ale mnselor muncitoare şi
dezvoltă rii luptei revoluţionare. Prin reprezentanţii lor, cele două partide muncitoreşti, spri
j inite de forţele populare, vor apăra şi promova interesele clasei muncitoare, ale oamenilor
muncii la nivelul organului central al puterii de stat. Pe măsura adincirii procesului revoluţio
nar, poziţiile clasei muncitoare, ele forţelor consecvent democratice In guvern şi in aparatul
de stat vor fi lărgite. Activitatea reprezentanţilor oamenilor muncii In organele de stat va fi
sprijinită şi se va Imbina tot mai mult cu acţiunile de jos ale maselor.
fn coneluzle odatA cu insurecţia clasa mun citonre devine, pentru prima dată tn istoria sa,

participantil la gm•ernarea Jilrii, la executarea puterii centrale fn stat. Aceasta a constituit nn

pas pe linia cuceririi Intregii puteri politice de către oamenii muncii. Prin răsturnările produse
tn viaţa social-politic4 a României, insurecţia a deschis drumul atragerii şl participării reale,
efective a maselor la conducerea statului, la rezolvarea problemelor majore ale dezvoltării so
cietăţii româneşti. Incepind elin acest moment, destinele istorice ale naţiunii noastre vor fi
hotărtte, Intr-o măsură cresclndă, de c4tre masele largi populare, conduse de partidul comunisti.

Actul insurecţional n-a tnsemnat pur şi simplu o revenire la sistemul democraţiei burgheze
Interbelice, ci, el a constituit un punct de plecare spre o democraţie superioară, Inceputul . unui
p roces de adinci transformări revoluţionare in societatea românească17• Deşi intenţia claselor
dominante era aceea de a menţine rtnduielile democrat-burgheze tradiţionale, viaţa politică
din România se caracteriza, tn acel moment istoric, printr-o serie de elemente care indicau clar
o perspectivă nouă societăţii noastre. Dintre aceste elemente, se impun a fi menţionate urmă·
toarele : Scoaterea de către insurecţie la suprafaţa vieţii politice româneşti a maselor populare
care tşi manifestau neclintit hotărirea de a continua lupta pentru apărarea -şi dezvoltarea cu
ceririlor obţinu te ; manifestarea maselor ca principală forţă ce avea să determine cursul dezvol
tării ulterioare a României ; <'xistenţa unui cadru juridic favorabil dezvoltării luptt'i revolu
ţionare - sistemul de drepturi şi libertăţi cetăţeneşti reinstau rat prin repunerea In vigoare a
Constituţie i din 1923 ; existenţa unei forţe politice capabile să organizeze şi să conducă masele
tn lupta pentru noi victorii - partidul comunist ; lndepărtarea din viaţa politică a ţării a le
gislaţiei şi a grupărilor fasciste şi interzicerea prin lege a activităţii lor ; intrarea, pentru prima
dată, a reprezentanţilor clasei muncitoare In guvern, ceea ce releva rolul şi prestigiul dobindite
de aceasta clasă In lupta revoluţionară şi, totodată, constituia o garanţie a trecerii la infăp
tui rea unor noi transformări de structură tn societate.
In faza in iţială a revoluţiei, actul participativ a îmbrăcat forme specifice, impuse de
realităţile concret-istorice din ţara noastră.
Insurecţia - care "a răsturnat regimul politic al dictaturii militaro-fasciste, forţele
cele mai reacţionare vlndute Gennaniei fasciste şi a lichidat dependenţa de imperialismul
german şi de orice imperialism, ducind la Intoarcerea armelor impotriva armatelor hitleriste şi
17 Vezi in acest sens şi Dumitru Turcuş, Pagini
populare in Rom,'lnia, Edit. ştiinţifică, 1 pa g. 1 971,29.
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la Izgonirea lor d e p e teritoriul ţării . . . " 1 8 a fost rezultatul direct a l acţiunii mase-lor, a l voin!ei
lor unanime de a imprima un nou curs dezvoltării României. Expresia cea mai lnaltă a acestei
participAri a constituit-o activitatea PCR - forţa politică ce a j u cat rolul principal in prl'gă
tirea, organizarea şi desfăşurarea actului insurecţional.
Odată cu insurecţia, masele, prin forţele politice care le reprezentau, Incep să aibă acces
In mod ef{'cliv la guvernarea ţării, la adoptarea deciziilor fundamentale de stat. Partidul comunist,
cel mai autentic exponent al năzuinţelor poporului, a avut prin reprezentanţii săi (in special
Lucreţiu Pălrăşcanu) un rol important in elaborarea şi definitivarea documentelor care au
pregAtit şi au favori1.at apoi dcsfAşurarea insurecţie!. Trebuie amintit aici şi faptul că Lucreţiu
Pătrllşcanu , reprezentantul P . C . H . in guv{'rnul instaurat la 23 August 1944, In cadrul căruia
deţinea şi interimatul la Ministerul Justiţiei, a fost acela care a condus dele.ga ţia României care,
la sfl.rşitul lunii august, a plecat la Moscova pentru Incheierea armistiţiului cu Naţiunile Unite .
Astfel comuniştii au participat direct şi la reglementarea situaţiei internaţional!' a ţării in con
formitate cu schimbilrilc intervenite la 23 August.
Insurecţia 11 impus definitiv masele populare In arena politică, unde devin factorul dl'
termlnant. Prezenţa efectivă şi cresctndă a lor In confruntările politice a asigurat l'Yoluţia so
cietăţii româneşt i spre o democraţie superioară, spre o democraţie a poporului.
Toate aceste direcţii ale actului participativ s-au desfăşurat, pe de o parte, In contexl u l

răstumllril prin forţă a regimului antonescian şi a luptei Impotriva trupelor hitlcristc pentru
eliberarea ţării, iar pe de altA parte, pe fondul colaborA rii dintre forţele consecvent democratice
partidele ,.istorice" şi cercurile palatului regal. Aflate Intr-o strlnsă unitate dialeetică, aeeste
direcţii nu s-au născut spontan , ci ele au fost rezultatul nemijlocit al activităţii compll'xe a
P.C.R. Conducerea de că trc partidul comunist a imprimat, tot mai mult, participării masl'lor
la viaţa politică, la conduc el't'a statului un caracter conştient şi organi1.at, asigurînd, in an
samblu, manifestana acestora ca făuritoare ale istorici, all' propriului lor dl·stin.

LE DEVELOPPEMENT D E LA REVOLUTION DE ROUMAN IE EN A00T 19H ET LE
PROBLEME DE LA PARTICIPATION D E S MASSES POPL"LA IRES A LA V IE D'ETAT
R e s u m e
L 'insurection de l'AoQt 1944 a inaugure l'epoque de profondes transformations revolu
ţiona îres dcmocratiques dans la societe roumaine, la conquHe du pouvoir politique par les ou 
vriers. Elle a erec un c.adre politique complHement nouveau, favorable a l'affirmation des mas 
ses dans la vie social-politique du pays. A u fur e t a mesure du changement du raport des forc es
de clnsse, ce cadre permettra la transformation graduelle de la partlcipatlon des mnsscs a la direc
tion d ' Etnt dans un falt real, ce fait presentant des impllcations les plus profondes pour le de 
veloppcment de la socieU roumainc.
La presence et l 'ascension des masses dans la vie politique du pays, leur participation
a la dc!tcrminntion du cours de la societc roumaine ont eu lieu a la suite de ! ' intense activite
cntrepri se par P.C.R. - la force d'avangnrde de touts les ouvriers. L'ouvrage reflete large
mcnt la conception du Parti Communiste Roumain eoncernant le rOle des masscs au processus
revolut ionail't' .
T.e 23 Aol'lt 1944 la classe ouvriere participe, pour la premiere fois, a la formation du
gouvernemcnt, exer�ant son pouvoir en Etat. C'est le premier pas vers la conquise de l'cntier
pouvoir politiquc par les masses ouvrieres, la reallsation d'une participation large et effl'ctive
de celles-ci â la direction de I'Etat. Au fur et a mesure a l'approfondissemen t du processus re
volutionaire, )'acte de la particlpation connaltra dans notre patrie de nouvelles dimemions.

18 Nicolae
Ceauşescu, Cuvintare la A dunarea festir•ă din Capitală organi:atu cu prilejul

Implinirii a J.S de w1i de
lisiti. 2:! auyust 1 9 7 11, In

la rer•olufia de eliberare socială

Rom!in ia pe drumul construirii
voi. 1 8, Ed. pol . , Hucureşti, 1!179, pag. 578.

şi nafională, antifascistă �i antiimperia
sociellifii socialiste multi lateral drzvoltcrtr.
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BIBLIOTECA MICIĂUŞEANA.
COSTIN MER IŞCA

Biblioteca miclăuşeană s-a format treptat la conacul Sturzeştilor de aici, ridicat tn 17521
de marele ''omle Ioan S. Sturza. Ca şi tatăl său, logofătul Sandu 1. Sturza, ca şi bunicul său,
Ioan C. Sturza, ori străbunicul, Chiriac M. Sturza, dregători de vază ai vremii lor şi Ioan S. Sturza
şi-a asigurat o culturi corespunzătoare, cu profesori particulari, moştenind de la strămoşi nu
numai hrisoavele de proprietate, dar desigur şi citeva manuscrise şi cărţi şi, o dată cu ele, oa•
recare pasiune bibliofilă pe care o va transmite urmaşilor. De la tatăl său, logofătul Sandu
I. Sturza, s-a păstrat In biblioteca miclăuşeană şi apoi a trecut In . cea şcheiană, de unde a aj u ns
la Academie (sub nr. 108), manuscrisul din 1707 intitulat "Adunare şi strlngire a multor istorii 
tălmăcire di pi Gtecie de Piltraşco Danovicl al treilea logofilt". Traducătorul era prin 1 662 "lo
gofăt al treilea şi grămătic de scrisoare grecească" z, Logof. Sandu 1. Sturza cumpără manu�
scrisul, denumit şi "Letopiseţul grecesc"• la 17 noiembrie 1737 de la ieromonahul Vasilachi
Ursachi. Intrat In stApinirea Miclăuşenilor lncă din 17373, Ioan S. Sturza va dărui bisericii de
aici In 1748 un Triod iar peste un an Evanghelia tipărită la Rlmnic in 1746, cumpărată de el
de la Bucureşti, păstrate şi astăzi la biserica din Miclil.uşeni4• Unul din manuscrisele modestei
sale biblioteci, aflat In colecţia Ai:ademiei& este "Litopiseţ a vechiului şi slilvitului neam a slo
venilor", pe care se află scris In greceşte : "Această carte e a juplnului spătar Ioan Sturza",
lnsemnarea fiind aşadar de prin 1746- 1747 cind era spătarl şi deci manuscrisul nu e din 1767
cum n dateazA I. Bianu7•
Biblioteca mfclil.uşeană se va forma tnsă propriu-zis o dată cu Dimitrie 1. Sturza logo 
flitui, el lnsuşi "scriitor", după cum vom vedea, devenit "stil.pln" la Miclil.uşeni In 17818• Acesta
nu ş-a mărginit numai la cunoaşterea limbii şi culturii greceşti', dar, spirit luminist, e In curent
cu evoluţia culturii apusene, fiind şi un cunoscător al limbii franceze, Iar pe fiii săi li va trimite
la studii In Gennania. El va achiziţiona şi manuscrise, cum este cel din 1772 al operei "Jnttm
plil.rile lui Tilemah, fi.ul lui Odiseu" 10• Băieţii săi : Costache Sturza - Şcheianu, care va deveni
preşedintele Cabinetului de istorie naturali!. al Moldovei şi va purta corespondenţă, alături de
1 Arhivele Statului Iaşi, pac. 645, nr. 6, nota 2 şi inscripţia din "muzeul" castelului
de Ia Mlclăuşenl.
2 Istoria liternturii române, Ed. Acad. RPR, I, 1964, p. 504.
3 Arh. St. Iaşi, ms. 65 ( Condica Scheiană), p. 4 6 7 - 502.
' Arh. St. Iaşi, pac. 645, nr. 6, nota 4 şi 5.
& Biblioteca Aeademiei R . S. R . , ms. 249.
8 Gh. Ghibănrscu, Surele şi izvoade, Iaşi, Dacia, 1906 - 1 933, voi. 10, p. 96 şi Arh.
St. Iaşi, ms. 65 (Condica Scheiană ), p. 31 1 .
7 1 . Bianu, Cala/ogul m anusriple/or româneşti, 1 , Buc., 1 907.
8 Arh. St. laşi, pac. 464, doc. 66.
8 Bibl. Acad. H..S.R., ms. grec, nr.25 şi 409, f. 6 5 - 66.
1o Bibl. Acad. R.S.R., ms. 342.
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doctorul Cihac, cu personalităţi ş t i i nţ if i ce din Paris, Fran k f u rl Lipsea, Viena etc .1 1 şi Alccu
Sturza
Miclăuşanu, pasionat ('Olecţionar de manuscrise istoric(·, vor lmbogăţi substantial
b ib l i oteca ta tălui lor. 12• E dr ept că această valoroasă bibliotecă de cărţi şi manuscrise se va
,

-

tmp:'irţi in tre cei doi fraţi lncă de prin 1830 - 1 835 şi, definitiv, probabil In 1 846, la moartea
tatălui lor. Pentru o pa rt e din ma n uscrise se face o a doua copie ca sll aibă fiecare cite una. Cos
tache O. Sturdza lş i va strămuta cărţile şi manuscrisele sale la Şcheia şi ele vor fi dăruite Aca
d em i e i in 1 884 de către fiul său, academicianul Di mitrie C. Sturdza - Schcianu. Biblioteca ră·
ma�ă la l\l i c lău şeni lui Alecu va fi transmisă fiilor săi Dimi trie şi George . Dar, plnă Ia moartea sa,
In timpul revolutiei de la 1 848, .'\ I ecu O. Sturdza va ordona şi va şnurui manuscrisele, din care
o p a rte le va pune cu modestie Ia dispo7iţia lui M. Kogălniceanu pentru a le pu blica In vestita
sa colecţie de letopiseţe. El va m<'nţine o pa rte din bibliotecă la casele din Iaşi, o parte la conacul
din Micliluşenjl�. "Ce lebra " 14 bibliotecă miclăuşeană va ajunge la apoge� său valoric prin Di·
mitrie A. Sturd7.a, care, fă cind serioase studii In Germania, lşi va lnsuşi o c\tltură. �nciclopedică,
se va distinge ca un mare numismat şi istoric - documentarist romAn şi va deveni secretar
şi pr<'şedinte al Academiei. Ca şi vArul silu, omonimul de la Şcheia, D. A. Sturdza va achiziţiona
un mare număr de manuscrise româneşti de o deosebită importanţă şi, adăugate celor moşte
nite, le va dărui Academiei Române. El lşi va Inzestra totodată biblioteca de la Miclăuşeni cu un
mare nu măr de cărţ i valoroase, cumpărate din străinătate, care vor rămtne In continuare la Miclă.·
şeni fratelui său George, chiar dupA ce Dimitrie lşi va tntemcia o familie la Oucureşli1 5• Va lua
de aici doar cărţi de str i cti! specialitate : de drept, economie politică şi finanţe, vtndute se pare
a po i de către n e pot ii săi unor anticariate bucureştene, precu.-..,.i majoritatea manuscriselor
donate Academiei In 1877, 1881 (oct . ) , 1882 (mai, 28), 1883, 1885 (sept. 13 şi oct. 4), 1889 (mar·
tie 14), 1890 (nov. 9). 1891 (no\'. 8), 1893 (martie 3), 1895 (oct. 20), 1898 (martie 4) şi 1 900
(ian. 7 ).

La bib lioteca din Miclll uşeni se primeau regulat buletlne de informare, pe baza cărora

D. A. Sturdza şi fratele slu George făceau l"omenzl In străinătate, primind cilrţi de la Boulogne,
ca In 1 8!'9, de la Berlin (1864), Paris, etc.
fu vara anului 1883, episcopul Melchisedec cercetează timp de 6 zile biblioteca de la Mi·

clăuşeni, oprindu-se la l"ărţile şi manuscrisele cele .,mai interesan te pentru istoria ţArii şi a limbii
noastre", descriindu-le şi transcriind şi "lnsemnările găsite pe filele" acestora''. Cărţile şi chiar
unele manuscrise menţionate de 1\lelchisedec care nu figurează Insii Intre donaţllle lui D. A.
Sturdza ciltre Academie, tnseamnă, probabil, că s-au pierdut o dată cu risipirea bibliotecii de la
Micli\uşeni In 1944.
In secolul nostru, această bibliotecă s-a l mbogăţit cantitativ, dar cu lucrAri obişnuite.
Maria G. Sturza, fata scriitorului Ion Ghica şi fiica sa Ecaterina, căsătorită cu Şerban G. Can

tacuzino, nu mai aveau pasiunea cărţilor rare şi priceperea de a achiziţiona pe cele mai valoroase,
ca înaintaşii. Această vastii bibliotecă particulară era acum efectiv nefolosită şi tnculatl ln
masive dulapuri, aşezate de-a lungul pereţilor culoarului central de la etajul castelului actual.
Tn primăvara anului 1944, frontul fiind aproape, autorităţile au propus Ecaterinel Sturza 
Cantacuzino evacuarea bilbliotecii, dar ea a refuzat, spuntnd că leagă soarta bibliotecii de a
castelului. Evaeutndu-se, ea a predat Episcopie! Roman inventarul b ibliotecii din Miclă.uşeni
(cu scoarţe roşii, c. 40/30 cm). Mai tirziu, Episcopia a ridicat de Ia Miclăuşeni şi un inventar mai
vechi (cu scoarţe de carton maro). De ambele inventare, Episcopia Roman pretinde acum eA
nu mai ştie nimic, deşi importanţa lor ar fi deosebită ln lipsa cArţilor displlrute fărll de urmA.
fn lama anului 1944 -45, convoaiele cu prizonieri nemţi făceau popas tn castelul de la
1\li clăuşeni. Sute şi sute de cărţi, precum şi copertile cartonate ale celor rămase erau arse ln
sobe ca să se tncălzeaseA. ln primăvara lui 1 945, arhivarul ieşean Akerman s-a prezentat cu un
camion la castelul din Miclii.uşeni, pretextin d eli are misiunea să ridice cărţi pentru Universitate.
Priceput In materie, el a ridicat de aici, ca şi de la alte conace boiereşti din nordul Moldovei,
cele mai valoroase volume, pe care, cu complicitatea şi a altor persoane, le-au expediat se pare

1 1 Bibl. Acad. R. s . n . , pac. 1278, doc. 27 şi 30.
Vezi şi Istoria României, v o i . III, Buc. 1964, p. 1 0 6 1 .
13
Arh. St. Iaşi , p a c . 645, doc. 1 7 şi altele.
H i\I. 1\:ogălniceanu, Scrisori. Note de călătorie, E PL, 1 967, p. 84.
15 Vez i ?.lclchisedec, Biblioteca d-lui Dimitrie Slurza de la M iclăuşen i din judetul Roma
12

nului. Catalog de cărtile slrbeşti şi ruseşti manuscrise vechi ce se "flă fn Biblioteca Neamtului,
Biblioteca centr al ă Iaş i, ms. V l·G 1 ; tip. In Hevista pentru ist o rie, arheologie şi filologie, anul
I I I, 1 8 8 4 .
1 6 Ibidem.
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peste graniţă. Mai tirziu, a părăsit şi el tara. Circa o mie de volume le-a cumpărat de la un inter
mediar al său, Bibliote<'a centrală din laşi. Paznicii de la castel au vindut şi ei apoi mai multe
căruţe de cArţl pentru a fi folosite se pare ca ambalaj la prAvălii din Tg. Frumos.
In toamna a nului 1945, cu ·consimţAmlntul Ecaterinei Cantacuzino, Episcopia Roman;

prin inlmoşii preoţi C. Dăni!A şi 1. Pascu , adună tot ce mai rămăsese din biblioteca· l'l.e la Midliu�
şenl : mii de scrisori, documente de moşie şi de un interes mai general, plus 4 000 de ci\rţl, multe
deterlorate, dar păstrate ŞI acum la Episcopia Roman, inv en tariate , se p a re, · aproximativ, de
la nr. 7 459. la 10 655. Dintre manusrrise, preluate de Arhivele Statului, circa 1 500, din p eri 
oada 1830- 1850 au fost ridicate de Arhivele Statului Iaşi (pac. 465, 468>' 470, 473, 532 - 535,
537 � 542, 544, 546, 645, 699, 849 şi ms. nr. 65) iar alte peste patru mii de scrisori şi a c te de mo
şie, mai cu seamA din perioada 1850 - 1944, au rAmas la Arhivl'le Sta-tului Roman.
·
Biblioteca dlii Mlclăuşeni- a avut aproximativ 60 000 de volume, dintre care multe incu•
nabule, ediţii princeps sau rarisime ale culturii e uropen e şi româneşti. Din literatura aomAnli
ea poseda mai toate 'ediţiile princeps ale secolelor XVI I I şi X IX, o parte dintre principalele
cronici româneşti In manuscris, precum şi tipărituri ori manuscrise religioase, In slavoncşle
şi rotnAneşte, din secolele XV 1- X IX. Din literatura universală, majoritatea erau In limbile
germană şi franceză, dar şi In limbile greacă, slavonă, engleză, italiană · etc. Multe erau ediţii
princeps ale literat)lrilor europene, Incepind din sec. al XV I-lea. In afara operelor beletristice·,
bibll�teca poseda �umeroase opere filozofice, aparţinlnd mai cu seamă filozofiei antice şi m edi e
·
vale, nenumărate o�;�ere ·de istorie universală sau cu un conţinut moral şi religios. Dintre revis
tele In li m bi străine . pe 'care le primea biblioteca, · amintim colecţiile descompletate, ·p ăstrate Ia
Episcopia Roman : Revue du clerg� fran�aise (Paris, 1896- 97), Revue encyclop�dique La rousse
(1899), ' La petite illustration (1914 - 1932), La Roumanie nouvelle (1925- 28), Die Woche
săptiimlnal (Berlin, 1 929- 3ll).
· . . Pentru o ·�dificare· mai convingătoare, iată 'citeva titluri de eărţi cal'e ·au aparţinut cu
certltţJdlne bibliotecii micUiuşene, avind aplicate pe ele una din pecetile acestei brblioteci : . 1
'oin sec. al 'XV I�lea· : Homer-lliada şi Odiseia (tn 1. 'greacă} 1551.
.
'
. Din �ee. al X.V I·��lea :
străine : Episcop .Petro Lombardo - Magistri sententiarum (Lu gduni , 1 6 1 8) ; Fr. Ba r
conis· - Novum organum scientiarum (1645). D ie Gotteslehre des Aristoteles (Zuriick, 1682 } ;
Biblia poliglotă (Paris, 1628- 1645, 10 voi.) (De această din urmă . carte, cu n oscută , s e zice,,
·printre bibliofili cu denumirea pompoasă de "Biblia Miclausensis", fiind printre puţinele exem
plare păstrate In lume, a intrebat, cum a coborit din maşină, arhivarul Akerman,_ cind a ridi c�t
cele mai preţloase·excmplare ale bibliotecii miclăuşene ; este meritul paznicului Costache Bandur,
care, ' dlndu-şi se am a· ră e vorba de o carte deosebit de valoroasă, a urcat imediat pe· s cara d!l
servi ci il şi a a scttn s eele .S• volume deterlorate care se mai aflau aici, ele intrind apoi In posesia
Episeopiei ·Roman; deţinătoare şi a Bibliei de la Basel din 1545. Poliglota pariziană e tipărit�
in li mbile : ebraică; samatit'eanA, caldeeană, siriană, greacA, latină şi arabă - pe coloane. Sa �
vanţii care au cooperat la această mare lucrare sint : P. J. Morin, Phil. d'Aquin, Gabriel Sionite',
J. Hesronite şi Ahrah. Ecbellensis17•
romântşfi : (amintim şapte titluri, semnalate de episcopul 1\lelchisedec in studiul amintit,
care probabil au tncăput pe miinile arbivarului Akerman : Cazanle lui Varlaam ( Ia şi , 1643) :
Noul Testament de la Bălgrad; tip . . de !lli.trop. s. Ştefan In 1 648, Cazania tipărită sub M �tei
Basarab, Psaltirea (traducerea din 1 651 de la Blllgrad, sub G. Racoţi) - 2 exemplare ; PsaltJrea
In versuri a lu i Dosoftei (Uniew, 1673) - 2 exemplare ; Divanul sau gilceava lnţ eleptui�.J cu
lumea sau giudeţul sufletului cu trupul de D. Cantemir (laşi, 1698) - 2 exemplare ; Tr1odul
(tipărit In 1700, sub Const . Brlncoveanu) .
·

·

.

Din sec. al XVIII-lea : Efraim (I n 1. greacă, cu scoarţe de lemn) - 1721 ; Les oeu� res
de Virgile (3 voi. dedicată "a son altesse serenissime. Constantin Mauro-cordato, despote (prmce
souverain) de deux Valacbies et de Moldavic"). Eclogae ex optimus graecis scriptoribus (1749) :
Bazin - La philosophie de l ' his t oir e (1765) ; P h edon ou dialogues socratiques sur l'immorta•
lite de l'Ame (Berlin, 1772) ; Helvetius - Les progres de la Raison dans la recherche du vral
(Londra, 1775) ; Uninrsalhistorie (alter, mittler und neuer Zeiten) - Leipzig, 1777 : R. �· �e.
.
liot - Histoire des ordrcs rcligicux et militaircs (Paris, 1792) ; Cr. Gorde - Et1ca lu1 AriS
totel (In 1. germană) - Breslnu, 1798 ; Arisloteles uber die Kunst dcr Pof·sie (Berlin, 1798) :
Ch. Bronte - Jane Eyrc (1798) ; I. H('rdcr - O metacritică la critica ra ţiunii pure (In 1. germană)
Leipzig, 1799 ; Malchranehc's Gcist (Lr ipzig, 1800).
17

Ap u d

Manuel du libraire,

P ari s, voi. 1, p. 849 - 852.
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Din sec. al X IX-lea :
- literatură franceză : Lettres ined.ites de Voltaire a Frederic - le - Grand (Paris,
1802) ; Le parnassc occitanicn ou choix de poesics originales des troubadours (Toulouse, 1819) ;
V. Hugo - Oeuvrcs (Paris, 1832) ; V. Hugo - Lucrece Borgia (Paris, 1833) ; Oeuvres comple
tes de P. J. de Bt!ranger (Paris, 1834) ; Leţons fran�aisea de litterature et de morale (Bruxel
les, 1841) ; La Harpe - Cours de lilt�rature (Paris, 1851) ; P. F. Tissot - Leţons et modeles
de litterature fran�a ise (2 voi . , Paris, 1854) ; Oeuvres compietes de Moliere (Paris, 1854) ;
Balzac - Etudes philosophlques (Paris, 1855) ; Alfrcd de Vigny - Cinq - Mars (Paria, 1861).
- lituaturiJ germană : Goethe's Werke - 40 voi. (Stuttgart und Ltibingen, 1830),
Gocthe's slmmtliche Wcrke - 30 voi. (Stuttgart und Ltibingen, 1851), Goethe's Leben und
Scluiften (Berlin, 1859), Schillers Werkcn (Stuttgart, 1858), Schiller's Leben und Werke (Ber
lin, 1860), Schillers sil.mtliche Werke - 12 voi. (Stuttgart und Ltibingen, 1862), Lessing's samm
tliche Schriften - 10 voi, (Leipzig, 1856), H. Kurz - Geschichte der deutschen Literatur
{1871 '1).
..
- literatur4 italianll : La Divina Commedia di Dante Alighieri - 3 voi. (�ilano, 1804),
Opere di Giacomo L eopardi (Napoll, 1852), I.odovico Ariosto - Orlando Furioso (Firenze,
1854), Il Convito di Dante Alighieri e le epistole (Firenze, 1862).
- literaturi) latină : Q. Horatii Flaeci - Opera omnia (Lipsise, 1855).
- opere i11torice : Fr. Aneillan - Tableau des revolutions (Berlin, 1803), M. Michelet Precis de l'histoire de France (Bruxelles, 1834), M. Michelet - Introduction a l 'histoire uni
verselle ( Bruxelles, 1840), M. Guizot - L'histoire de France (Paris, 1874).
- dicjionare şi opere filologice : Dictionnaire fra�ois - grec (Paris, 1809), Grundlinien . zur Encyklopădie der Philologie (Halle, 1832).
�
- cdrli romaneşti : Gh. Şincai - Cronica romAnilor şi a mai multor neamuri (1843) :
P. M aio r - Istoria pentru inceputul românilor ln Dacia (Buda, 1812) ; Gh. Aaa.cbi - Tableaux
de l'histoire moldave ( Iassy, 1833) ; Robinson Crusoe - trad, de V. Dril.ghici ( Iaşi, 1835); Omer
lliada (trad. de· D . C. Aristia) - Bucureşti, In tipografia lui Eliad, 1837 ; P. M. Ctmpean u 
Gramatică românească ( Iaşi, 1848 şi 1880) ; Excerpta e variis auctoribus latlnis (colleglt Nico
laus de Draginitz) - laşi, 1840 ; Alex. Sturza - lnvil.ţil.turi religioase, morale şi istorice (trad.
de F. Scriban) - laşi, 1844 ; 1. Zalomit - Elemente de filosofic (tra d. de A. Charma) - Bucu
reşti, Tip. Colegiului Naţional, 1854.
De asemenea, masive volume de partituri muzicale din : I. S. Bach, L. va n Beethoven,
W. A. Mozart, Fr. Liszt, R. Wagner, J. H ay dn etc .
Aşadar, citeva dintre primele scrieri l.n româneşte, Inainte de a fi cunoscute, tipil.rite şi
mentionate ca pietre de temelie la Inceputurile literaturii naţionale, au ajuns la Academie tre
cind mai tntli prin Biblioteca miclăuşeană. Adăuglnd la acestea tipăriturile deosebit de rare de
a ici, româneşti şi străine, putem conchide că, intr-o viitoare istoriei a bibliotecilor publice ti
particulare din ţara noastră, Bi blioteca miclăuşeană va ocupa locul de cinste ce i se cuvine.

LA BWLIOTHE QUE DE M ICLĂUŞEN I
Resume
L 'auteur suit les phases de developement de la BibliotMque existente jusqu'a 1945 dans
le chateau de Miclăuşeni, le departement de lassy - l'une des plus renommces bibl.ioth�ques
privees de notre pays de la deuxieme moitie du siecle passe et memc au debut de notre siecle.
C'est de Ia que la Bibliotheque de Scheia.
L 'auteur passe en revue le contenu de la Bibl.iothequc de Miclăuşcni en faisant mention
du fond d'or des manuscrits donnes a la Bibliotl:teque de l'Academic (Le Psautier de Voroneţ,
Codex Sturzanus, le manuscrit du Psautier en •.;ers de Dosoftei, le plus complet manuscrit de
Ia Chronique de 1. Neculce etc.) ou, parmi les publications des editions rarissimes comme la
BibliotMquc polyglotte parisienne ct d'autres.
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"CERCETARI ISTORICE" (1925 - 1 943) " STUDII ŞI CERCETARI
I STORICE" (1943 - 1 9·n), "CERCETARI I STORICE", SERIA N OUl C ONTINUITATEA UNEI VALOROASE PUBUCAŢII DE I STORIE.
STUDIU ŞI INDICE.
ŞTEFAN LEMNY

Dacă ne-am strădui să vedem evoluţia unei ştiinţe nu numai prin momentele ei exemplare
ci şi prin Insumarea unul Indelungat efort colectiv, atunci ar trebui să repunem In drepturi
atitea contribuţii remarcabile, adesea ignorate de cercetători, fie dintr-un subiectivism greu de
lnţeles, fie - ceea ce e mal grav - dintr-o comoditate alimentată şi de lipsa instrumentelor
de lucru. Intre a semenea contribuţii merită IncadratA Cercetifri istorice, revista apărută la Iaşi
din iniţiativa lui Ilie Minea.
Importanţa el In pelsnjul Istoriografiei naţionale n-a Intirziat de altfel să fie reliefată ,
şi cel dintii prileJ l·au oferit cei 50 de ani de la apariţia primului numlr1• De atunci nu s-au
mal adăugat alte lucrări Ia ceea ce ar p utea să constituie propria ,.Istoriografie" a Cercetdrilor
istorice2• N-ar fi, desigur, un motiv Iamentab i 1 dacă ne-am gindi cit sint de ignorate şi alte
publicaţii de cel mal mare interes pentru orizontul Istoriografic Interbelic, exceptind Re11ista
istoricd rom4mJ3. Cu toate acestea, o retrospectivă asupra Cercetdrilor istorice se impunea din
raţiuni multiple, mal presus de cele de ordin aniversativ.
Publicaţia lui I. Minea a fost timp de peste o Jumătate de secol (din 1 925 p lnă In zilele
noastre) o prezenţă activă In cercetarea istoriografică ieşeană, prezenţă care, In ciuda unor
Intreruperi, a găzduit o parte valoroasă a producţiei ştiinţifice din vechiul centru universitar .
Aportul ei venea p e urmele unor frumoase tradiţii ilustrate u n timp d e nume răsunătoare ca
M. Kogălniceanu şi A. D. Xenopol. O raportare la aceste antecedente ar fi greu de făcut. Cond i ·
ţllle lnseşi s e schimbaseră mult In Iaşul greu Incercat de primul război mondial. In faţa direc
torulul de revistA stăteau mari dificultăţi financiare ce-l sileau chiar de la primul număr să
publice mai puţine lucrări, ,.nu din cauza lipsei de material, ci din cauza scumpete! tiparului" '·

•

Pe de alti parte, cu dispariţia lui A. D. Xenopol, aureola şcolii istorice ieşene se vedea
un timp eclipsatii şi numărul valorilor Indreptate spre capitală avea să dcficitezc potcnţele
istoriografice din această parte a ţării.

1 .. Cercetări istorice" la 5 O de ani, in Cercetări istorice, V 1, 1975, p. 7 - 1 4 (se va abrevia
trimiţind direct la tomul şi anul revistei) ; V. Cristian, Preocupări de istorie un iversală ln .. Cer·
cetări istorice", V I, 1 975 ; p. 229-237.
2 R eferiri sintetice sint făcute doar In Enciclopedia istoriografiei romcineşti, Bucureşti,
1 978, p. 445.
3 Cu totul exemplară, lucrarea lui Paul Cernovodeanu. Revista istorică romcină, 1 931 1 9 4 7. Bibliografie analitică, Bucureşti, 1977.
' 1. Minca, O lămurire, 1, 1 925, p. 1.
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A fost nevoie de tenacitatea lui I. Minea p entru <'a firul tradiţiilor să nu se tntrrrupă ,
iar Ctrcefliri istor ice au devenit, implicit, mandatara efortului istoriografic propulsat de ela
nul său.
Concepută imitlal ca un buletin al seminarului de istoria rom ânilor, publicaţia făcra
astfel corp comun cu şcoala istorică ieşeană pe care o reprezenta prin colaboratori (cadre di
dactice sau studenţi) dar şi prin stu diile găzduite, cele mai multe constin d din lucrări susţinutr,
iniţial tn seminarii şi din discrta\ii de doctorat5• De la tomul II- I I I publicaţia se sublntitula,
simplu, "revist4 de istorie românească", denumire sub care avea să apară ptnă tn 1940, fără
lnsă ca ea să-şi fi modificat profilul de "buletin" al seminarului de istoria românilor. Programul
prezentat sumar Intr-o llimurire de 1 . Minea, exprima acelaşi ţel : "De la Inceputul carierii mrle
de profesor [ .. . ] m-am străduit sll deştept In studenţimea mea gustul de a cerceta şi am insistat
totdeauna asupra tehnicii şi aranjllrll unei lucrări istorice [ . . . ]. In acest sens, buletinul va in
forma lumea romAneascA, ce şi cum lucrăm. To<"mai de aceea se vor putea ceti In el şi părţi
cu interpretări noul din cursul ţinut la facultate"6• Mai mult tnsă, buletinul se a"dresa '\colegilor
de la specialităli cari pot ajuta la int erpretarea evoluţiei noastre istorice" 7• Indemnul avea
In vedere domeniile conexe istoriei (ştiinţa juridică, filologia, istoria artelor) care, de altfel,
n-au Intirziat să se facă simţite In paginile revistei prin sludii dense, de real interes. De notat
mai ales cele privitoare la organizarea judecătorească In evul mediu şi In epoca modernă8•
Sfera problematicii anchetati de revista lui I. Minca a fost tnsă cu mult mai largA : de
la studii generale de istoriografie şi teoria cercetării istorice la referinţe cu caracter auxiliar
(note de di plomatică, comentarii cronologice şi gellealogice, epigrafie, heraldică; etc.), de la
studiul izvoarelor (manuscrise, documente intrrne şi externe, coresp ljLiijlenţă, cronici) la note
ş i studii fundamentale privind istoria romAnilor din epoca veche pl.a tn cea contemporană.
Desigur, formaţia de medievist a lui I. Minra şi-a pus pecetea asupra conţinutului pu
blicaţiei, spaţiul cel mai larg fiind consacrat chestiunilor ml'dicvalc. In acest domeniu lnrlurirea
lui D . Onciul era evidţntll. Universitarul ieşean li fusese de altfel discipol, bucurtndu-sc de pre
ţuirea marelui istoric ce vedea tn el un cercetAtor distins "printr-o riguroasă metodă istorică,
prin obiectivitate ştiinţifică, prin originalitate In tratare f . . . ] cum şi printr-o expunere limpede
şi luminoasă" '· Tot atitea motive ce-l tndreptăţeau pe D. Onciul să-I propună pentru ocuparea
· catedrei de istoria românilor, rămasă vacantă prin pensionarea lui A. D.
Xenopol. La rindul
său, 1. Minca tşi mărturisea ataşamentul faţă de profesorul său, recunoscind, din capul lo
o
. eului, "buna pildă a regretatului D. Onciul" 1 .
In spiritul acribie! arhivistice pe care şi-o tnsuşise tn perioada cind a lucrat la Arhivele
statului sub indrumarea lui D. Onciul, I. Minca avea să propulseze astfel studiile despre evul
mediu românesc. Dăduse tonul prin cpntribuţii de mare Intindere, concepute tnsă Intr-o manieră
tradiţională, tndatorată mult pozitivismului. In virtutea acesteia, el avea să ocoleascA teme nu
mai puţin esen�iale demersului istoriografic (relaţii sociale sau economice, fenomene de spiri
tualitate, filosofia şi teoria istoriei), pentru a cantona, tn schimb, cu răbdare, tn domeniul is
. toriei evenimenţiale11 • Discipolii, studenţii, viitori cercetători sau cadre universitare, i-au ur
mat exemplul, Incercind, tn prea puţi n e cazuri să-i depăşească vederile. La fel de "tnfeudat"
2•
tn documente, N. Şendrea evoca astfel evenimentele interne ale domni ei lui Aron Vodă Tiranu J1

Po/iticd orientalli burgundli şi turcii In sec. X 1 V- x ·v, In loc. cit.
(teză de doctorat) ; A. Mesrobeanu, Rolul politic al Moui/eşlilor plnă la domnia lui Iere
mia Vodli, tn loc. cit., p. 177 - 1 89 ; Cornelia Lavronschl, Curtea domn ilor mo/d01>eni In preajm a
epocii fanariote, in /ac. cit., p. 377 - 391 (citate In seminarul de Istorie a românilor), etc.
e I. Minca, loc . cit.
7 Ibidem.
8 1. Minca, L. T. Boga, Cum se moştenem1 moşiile in J'ara Românească plnă la sflrşitul

p.

5 Emil Diaconescu,

8 - 65

secolului al X V 1-lea. ContribuJie la istoria vechiului drept In Tara Românească, V lll-IX,
1932 - 1933, nr. 2, p. 164 - 197 ; nr. 3, p. 84 - 234 ; X - X II, 1934 - 1936, nr. 1, p. 306 - 336 ;
nr. 2, p. 145 - 192 ; X I I I - XY, 1945, p. 1 - 52 ; Emil Condurachi, J uz i i şi judecii/e moldoveneşti,
V- V I I, 1 929 - 1 931, p. 304 - 316 ; Const. P. - Secelca, Dreptul canonic fn literatura românească,
1, opera lui Andrei, baton de Şaguna, I I - I I I, 1 926 - 1 927, p. 3 - 43.
9 Emil D iaconescu, Opera ştiinJifică a profescrului Ilie Minea, XV I I I , 1 943, p. 10.
1o 1. Minca, Loc. cit.
11 Pentru o interpretare globală, de văzut A. Boldur, Locul lui 1/ie Minea In istoriografia
româneascii, XV I I I, 1843, p. 465 - 4G8. Blbliograiia lu crlll'ilor a�l'stuia, inclusiv la Cercetliri
istorice, la N. Grigoraş, P ublicaţi ile profesorului Ilie Minea, loc. cit., p. 469- 480.
1 2 N . Sendrea, Evenim eJ!iele interne din domnia lui Aron Vodă (JS!Jl - 1 5 95), IV, nr. 2,

1 928,

p.

4 1 _: 51.
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Valerian Popovlci, un episod al domniei lui Mihai ViteazuPa , Vasile L ungu, un altul din tlmpu 1
lui Mihil.llaş Movilă14, iar ,.secretarul" său, N . Grigoraş, cu o deschidere mai largă spre proble·
matica social-politică, explora monografie, cu acelaşi lux de amănunte, straturile boierimii1& .
Spaţiul larg acordat medievisticii n-a adus după sine eliminarea Interesului pentru ce
lelalte epoci istorice.
Pentru investigarea trecutului lmdepărtat, Ilie Minea lnsuşi dăduse Indemnuri temei
. nice cărora le-a rămas Indatorat un Ph!Up Horovitz10, figură uitată astAzi, In ciuda interesului
său pentru unele teme majore ale antichitllţii naţionale17•
Mai tirziu pe aceeaşi temă s-au remarcat contribuţiile generaţiei noi de arheolog! trecuţi
prin Şcoala romAnă din Roma a lui Vasile PArvan : P. Nicorescu18, Radu Vulpell .
Mai bine ilustrată a fost epoca modernă. Studii esenţiale, orientate In special spre relatiile
externe ale RomAniei a publicat indeosebi N. Corivan 20 , lui adăuglndu-1-se şi alte nume bine
cu noscute In lumea istoriografică de azi : M. Berzan, Emil Condurachl••, Emil Diaconescu2a,
· Gh.
Duzinchevlci24 .
Mai puţin a atras atenţia epoca contemporană, lntcleasă tn raport cu datele actuale ale
periodlzăril, fiindcă, In concepţia lui 1. Minca, Inceputul ei era plasat la 1 84816.
In fine, un capitol important al notelor şi studiilor găzduite de revistA a avut In vedere
precizările pe marginea faptelor de istorie culturală sau eclezlastică, contrlbuţU constituite
adesea tn veritabile exegeze arhivistice. Adăuglndu-le şi spaţiul stufos de note bibliografice şi
recenzii, chiar dacă fără o valoare critică deosebită, avem astfel suficiente motive sA vedem In
activitatea Cercetărilor istorice din anii 1925 - 1940 un element Important al dialogului isto
riografic In perioada interbelică .
Din nefericire, ImprejurArile politice din RomAnia, după izbucnirea celui de-al doilea
r4zboi mondial, au Impiedicat tipărirea In continuare a revistei. ApAruse In schimb, tn acest
Interval, Institutul de Istorie a romAnilor •.A. D. Xenopol", ca urmare a propunerii făcute tn
dec. 1940 de 1. Mlnea de a se transforma seminarul său In lnstitut28• Decretul-lege din 25 ma i 1943

13 Valerian Popovlci, Mihai Viteazul şi turcii ln anii 1 6 0 0 - 1 601, X - X I I, 1934 - 1936,
1, p . 156 - 76 ; nr. 2, p. :i - 25.
a Vasile Lungu, MilrtWaş Vodă Movilă ş i Moldova ln anul 160 7, V I I I - IX, 1932- 1933,
l, p. 89- 103.
16 N. Grlgoraş Logofătul Mihul, X IX, 1946, p. 123 - 173 ; idem, Boierii lui Alu;andru
Vodă Lăpuşneanu, X 1 II- XV 1, 1940, p. 348 - 384.
1 8 Flllp H orovltz, ln/luenla elenismului asupra fumei traco-dacice şi traco-dace-romane
plnă la retragerea legiunilor din Dacia, I I - I I I, 1 927 - 1921J, p. 44- 96. ln prima notA, acesta
mărturisea cii. lucrarea fusese concepută In seminaru l de Istoria românilor, In 1922, bucurlndu-se

de sfaturile lui I. Mlnea căruia-! datora ,.Ideea cii. Istoria noastră veche este Istoria tuturor tra·
cllor de la sud şi nord de Dunăre• (p. 44 ) .
1 7 Idem, Cind lncetează stăplnirea romană in Dacia Traiand ? IV, 1928, nr. 2, p. 52 - 63;
idem, Despre organizarea administrativă a Daciei Traiane plnă la Marcu Aurel, V- VII, 19291 931, p. 87 - 160.
18 P. Nlcorescu,
Coloana traiană, XV I I I, 1943, p. 7 8 - 83.
11 Radu Vulpe, Valurile romane din Dobrogea, in loc cit. p. 84 - 89.
10 N. Corivan,
Scopul misiuniei secrete a lui Bălăceanu şi atitudinea lui Napoleon al l l l·lea,
V I I I - IX, 1 932 - 1933, 1, p. 3 -14 ; ldem, Politica secretă napoleoniand şi atitudinea Rusiei
In preajma războiului franca-austriac din 1 85 9, in loc cit., 2, p. 29- 56 ; ldem, Walew1ki, Napo
leon al 111-lea şi Alexandru Joan Cuza, In loc. cit., 3, p. 64 - 84 ; tdem, La politica orientale di
Napoleon 111 e l'unuione dei principali romeni, X- X I I, 1934 - 1936, 1, p. 225 - 256 ; X I I I X V I , 1 940, p . 53 - 96 ; XV II, 1943, p . 1 - 74 .
.
Zl M . T
. B�rza, Mardfestatii politice ungureşli şi războiul rom4no·ruso-turc drn 1 8 7 7 1 8 78, IV, 1928, nr. 2 , p. 1 1 0 - 1 16.
22 E
mil Condurachl, Romcinia şi războiul mondial, V II I - IX, 1932 - 1933, nr. 1, p.

237 - 241.
Ba Rom4nia
şi marile puteri după Congresul de la Berlin plnă la 1 9 1 4 , X I I I - XV I , 19·10,
p. 180- 263.
.
ln trmpul
u Din 11r�mea lui cuza Vodă. 1. Contribuţi e la istoria relatiilor slrbo-rom4ne
lui
vremea
Cuza
din
lui Cuza Vodă, V I I I - IX, 1932 - 1933, nr. 2, p. 57 - 6 7 ; ldem, Chestiuni
Vodă. Relatiile cu Polonia, X - X I I , 1 934 - 1936, nr. 1, p. 90 - 104.
2� I. !\!lnea,
26 A. Boldur, Jlie iHiuea. Figura fostului director al Institutu lu i de istoria
.. A. D. Xenopol", XV II, 1943, p. 5.
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crea cadrul juridic propice dezvoltArii acestui institut, avind In vedere contribuţia sa "la dezvoltarea
Oi progresele eereetirilor şi studiilor referitoare la istoria nationali"

şl cercetăr i iştorice,

ea

buletin al Institutului de istorie naţională

87• Astfel

apArea revista Studii

.,A. D. Xenopol",

revistă ce

era 1n acelaşi timp "o continuare a revistei pe care o scotea rAposatul profesor Ilie Minea, sub

titlul Cercetdri istorice" 28• Primul număr era de altfel 1nchinat memoriei lui Ilie Minea ca, "semn
de bună solidaritate In recunoaşterea deplină a meritelor. . . In domeniul ştilnţei istorice romAne"28•

Volumul apărea In imediata continuare a volumului XV I I din CerceMri istorice, volum pregil·

tit

Cercetdri/or istorice, sub un titlu uşor modificat, este astfel nelndoielnicl!, chiar dacii profilul
de Ilie Minea, dar publicat postum , tn

1943,

de colaboratorii săi apropiaţi . Continuitatea

publicaţiei avea sA capete altA orientare, datorită suceesorulul lu i 1. Minl'a la conducerea Insti·

t utului de Istoria romAnilor, profesorul A. Boldur. M erită evidenţiată indreptftl:ea reyistei In
special In acele direcţii prea puţin urmările In timpul lui 1. Minea : chestiunile sociale şi economice,
.
istoria universali şi, mai presus de toate, studiul comparativ cu istoria vecinilor şi a lumii, cu

posibilitat ea ulterioară a "generalizărilor" 3o.

Preocuparea aceasta de natură teoretică pentru problemele cercetării istoriografice re

prezenta, desigur, o noutate In profilul ideologic al pub licaţiei, imprimată mai ales de A. Boldur ,
cel care socotea

că "orice Istoric trebuie să fie In mare măsură şi gtnditor" n. ln linii mari, orien
ŞI tn conţinutul studiilor şi tn P"l,fntarea de ansamblu,

•

tArile amintite s-au reslmţit pozitiv

a revistei, clrlar dacA condiţiile tipografice din anii de după război n-au· lngiiduit realizarea cea

mai adecvată88• lntr-o formă ee evidenţia insA tot mai ferm o concepţie redacţională proprie38,

revista condusă de A. Boldur promova cu asiduitate cercetările ce veneau in domeniul istoriei

comparate, fapt meritoriu

tn acea

epocă.

Se avea

In v edere m a i ales istoria raporturilor româna 

ruse, atit pentru satisfacerea interesului pur ştiintific, cit şi pentru implinirea unui "comandament
de utilitate publică", aluzie la apropierea pe multiple planuri dintre România şi puterea vecinA•'.

La imprimarea acestei direcţii , a avut un rol şi formaţia de remarcabil slavist a directorului
Institutului de istorie, A. Boldur făclndu-se cunoscut incA dinainte de război prin studii despre

relaţiile

romlno-ruseas.

Sub imboldul acestor factori, In Studii şi ccrcetdri istorice apăruseră

un

şir de contribuţii

la cunoaşterea relaţiilor dintre ruşi şi români, din epoca veche pină In strictă contemporaneitat e
remarcabile fiind indeosebi contribuţiile lui A. Boldur31, D. Simionescu87, Gh. Ivănescu3\ Pau 1

Mihail31•

2�

D ecretul a fost tipărit in loc. cit., p.

503- 505.

2 8 Prefatd, In loc cit., p. 1.
2t l bidem.
3o A. Boldur, Ştiinţa istorică romtină în u ltim ii

25 ani, In loc. cit., XX, 1947, p. 90- 91.
lbidem, p. 2.
32 Prefajă, In loc cit. , XV III, 1943, p. 1 (se exprimă regretul pentru lipsa "de zeţari ex·
:peri menta ţi").
3a Pentru voi. XV I II, 1943, Direcţia işi exprima neputinţa de a grupa studiile "după
criterii de materie sau lnrudireu, ele fiind tipărite "In ordinea sosirll la redacţie". \'olumele X IX
şi XX prezentau In linii mari, o alcătuire identică : studii (vol. XIX, relaţll româno-ruse), note,
recenzii şi note bibliografice, revista publicaţiilor periodice, cronica şi, In fine, un rezumat In
limba franceză.
34 Prefată, XIX, 1946, p. 1 .
as L a Bessarabie et les relations russo-roumaines, Paris, 1 927 ; Istoria Basarabiei pln
d
la secolul al XV 1 1 -/ea, Chişinău, 1937.
al

ae Idem, Privire generald asupra colaborări i ruso-romtine In dom eniul ştiinţei istorice, in
loc cit . , p. 3 - 8 ; idem, ExpediJia de la Prut din 1 71 1 , in loc. cit., p. 47 - 86 ; idem, Jurn alul lui
Petru cel M ore ca iz vor de informajie pentru istoria român ilor, In loc. cit., p. 87- 100 ; idem, Cine
a fost principele O/aha "l XX, 1 947, p. 312 - 3 1 3 .

3�

D. Simonescu, Activitatea lu i D . Cantem ir î n Rusia, X I X , 1946, p . 9- 17.

cit., p. 18 -25.

38 Gh. Ivănescu, Repart iţia geograţicd a neamurilor s/ave în patria lor primitivă, In loc.

30 Paul Mihail, Ideolog ia social-politică a lui P. D. Kiselef, XX, 1947, p. p. 317 - 319.
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In fine, un fapt meritoriu al publicaţiei condusi de A. Boldur a fost şi interesul pentru
Istoria universalA'o, Interes ce continua, la noi dimensiuni, un şir de preocupări stntornicite
tncă din vremea lui 1. MineaP .
Ducind mai departe tradiţia Cercetifrilor istorice, revista Institutului de istorie a contri·
bult, astfel, la tmbogăţlrea prestigiului aceteia, prin studii noi, remarcabile ca ţinută ştiinţifică.
I ntre cele douA publlcaţU a existat o continuitate desăvtrşită ce era dovedită nu numai de de ·
claraţia programatică a celeia din urmA, ci şi de menţinerea aceleiaşi echipe de colaboratori
activi (N. Grigoraş, Al. Andronic, N. Corivan, ş.a.).
Scurta apariţie tn timp (din 1943 plrul ln 1947, 3 volume), n-a tngAdult Studiilor şi cerctiif·
rllor istorice o afirmare prea rAsunAtoare tn dialogul istoriografic al vremii. In acest sens li erau
potrivnice, de altfel, condiţiile create tn ţara noastră de urmArile celui de-al doilea rAzboi mondial
şi de transformllrile adinc revoluţionare parcurse de societatea romAneascA.
Reorganizarea, la noi dimensiuni, a vieţii cultural-ştiinţifice tn laşul prefacerilor socia·
liste din anii de dupA 1947 a ignorat, un timp, tradiţiile publicaţiei fondatA de Ilie Minea. Ca·
drele FacultAţii de istorie aveau sA-şi valorifice contribuţiile tn Analele ştiintifice ale Universi·
tif(ii .,Al. 1. Cuza", iar cercetătorii Institutului dr· istoric şi arheologie aveau sA editeze, din
1961, Arheologia Moldo11ei, şi, din 1964, Anuarul, astfel tnctt numele revistei lui 1. Minea, o fni·
moasA realizare a istorlgrafiei ieşene interbelice, fusese dat uitArii.
Este meritul Muzeului de istorie a Moldovei de a scoate tn 1970 primul volum din Cer·
cetifri istorice, seria nouA, culegere menită să aminteascA de "prestigioasa revistA apărută cu
ctteva decenii tn urmA", cu mesajul de a duce "mai departe, la dimensiunile societăţii noastre
socialiste, tradiţiile ştiinţifice progresiste ale şcolii istorice ieşene" u.
In asemenea ImprejurAri, revista tşi fixa ca ţel principal publicarea studiilor de istorie
dar şi de muzeologie, alAturi de acestea lnscriindu-se preocupările de valorificare a trecutului
cultural, a documentelor istorice inedite şi un spaţiu, mai restrins, de recenzii. De notat că, deşi
apArutA ca o publicaţie muzeistică, revista a reuşit să atragă colaborarea unui număr larg de
cercetători din Intregul centru universitar, mai ales de la Facultatea de istorie şi de la Institutul
de istorie, devenind astfel făptaşă la afirmarea tot mai activă a şcolii istorice ieşene din zilele
noastre. Mai mult, prin colaborările pe care a reuşit să le ctştige de la reputaţi specialişti din
alte localităţi şi prin problematica de interes major, vizind Intregul spaţiu naţional, C ercetări
istorice, seria nouă se afirmă, pe urmele seriei vechi, ca o revistă ce depAşeşte sfera regională.
Cel puţin tn trei direcţii, lnsă, seria nouă reflectă avansul considerabil al istoriografiei
din zilele noastre faţă de perioada interbelică : 1) interesul sporit pentru investigaţiile arheologice,
interes concretizat tn numărul mare de studii, rod al cercetărilor temeinice de teren ; 2) recon .
siderarea istoriei contemporane şi, tn special, a mişcării democratice şi muncitoreşti ; 3) tn fine
,
preocuparea faţă de problemele de muzeologie, văzute ca o posibilitate esenţialA de educare a
publicului In spiritul istoriei naţionale. In toate aceste domenii, Cercetifrile istorice au publicat
In decursul celor 1 0 ani de la apariţia seriei noi un volum considerabil de contribuţii intrate
curtnd tn circuitul istoriografiei naţionale.
Sint numai ctteva din datele ce conturează chipul unei valoroase publicaţii de istorie ,
demnA de tradiţiile pe care le reprezintă, o publicaţie chemată să contribuie mai departe la dezvoltarea istoriografiei din ţara noastră.
·

NOTĂ
tntre dificultăţile pe care a trebuit să le depAşim in conceperea acestui indice cele dinttl
probleme au izvorit din modul de apariţie al revistei : pe de-o parte, redactorii i-au susţinut
continuitatea atit prin titlu cit şi prin numerotarea volumelor de apariţie ; pe de altă parte
au existat, Incontestabil, deosebiri tn ceea ce privea caracterul revistei (apArutA, iniţial, ca bu·
letin al seminarului de istorie a românilor, ulterior ca buletin al Institutului de istorie ,.A. D.
Xenopol", sub titlul de Studii şi cercetări istorice, in fine, ca publicaţie a Muzeului de istorie a
Moldovei). Ar fi trebuit, prin urmare, un singur indice, ca cel de faţă, sau trei indici distincţi,
reuniţi, eventual, printr-unul de nume astfel tncit ce-l ce-i va folosi să poată avea o imagin e
pentru fiecare etapă tn parte a publicaţiei ? Dacă am depăşit dilema, acceptind prima soluţie ,

'0 N. Corivan, Contribuţii la anexarea Sa vo i e i şi Nisei, In loc. cit., p. 261 - 297 ; G. Ivă·
nescu, loc. cit.
n V. Cristian, op. cit., p. 232- 233.
42 (AnuntJ. 1, 1 970, f. nenumerotată.
t0

-

Cercetlrl istorice
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20. Idem, Locul lui D. Onciul in istoriografia românească. Idei din lecţia de deschidere
a cursului de istoria românilor, ţinută In ziua de 3 noiembrie 1938, X I I I - XV I, 1940, p. 597- 605.
2 1 . ldem, Există tendinte noui in i3toriografitJ rom4neascd de ari 'l I dei din lecţia de des
chidere a cursului de istorie romAneascA, ţinutil ln ziua de 1 noiembrie 1937, loc. cit., p. 606 - 612 .
22. Idem, Cum s-a scris istoria r1a:hr romdntascd. Ide i din lecţ ia de deschidere a
cursului de Istoria romAnilor, Unută In ziua de 2 noiembrie 1936, loc. c i t . , p. 631 - 640.
23. ldem, Istoriografia romaneascd şi arta. Idei din lecţia de deschidere a cursu
lui de istorie romAnă, ţinuU la 1 4 noiembrie 1934, loc. cit . , p. 64 1 - 650.
24. ldem, Despre Miron Costin. Idei din lecţia de deschidere a cursului de Istoria romA
n ilor, ţ inută la 4 noiembrie 1933, loc. cit., p. 651 - 669.
2;;. ldem, Un mon ument al istoriografiei notJstre (N. Iorga), loc. cit., p. 720 - 721.
2G. Petre MALCOMETE, Nicolae Iorga şi istoria comertului intern al Jdrilor rom4n e .

27. Ide m Consideraţii cu privire la abordarea problemelor economice tn 'opera .lui Nicolae
Iorga, IV, 1973, p. 231 - 251.
28. C laud iu PARADA ISER, Maria PARADAISER, Şti ri de istorie unir�ereald fn opera
cronicarului Ion Neculce, I I I, 1972, p. 83 - 99.
!9. George PASCU, Mihail Cantacuzino, 1, 1925, p. 66-78.
30. Cornella ŞERBAN-LAVRONSCHI, Idei politice fn Letopiseful lui M iron Costln ,
IV, 1928, p. 64 - 75.
:n. Ion ZAMFIRESCU, ., Teoria btoriei". Pe marginea cărJii lui A. D. Xenopol, XV III,
1943, p . 44 1 - 446.
,.,
32. D . ZAHAR IA, D. Cantemir şi L. F. Man igll despre stadaul contemporan al Im periu 
lui otoman, IV, 1973, p. 383-391.
33. Al. ZUB, A. D. Xenopol, note btoriografice, I, 1970, p. 187 -201.
vezi şi nr. 449, 478 - 482, 548, 568.
I I I, 1 972, p. 195- 205.
,

Il. Izvoare

'

istorice

t. Manuscrise

:H. M. CRO ITORU, .llora Unirii", r�ariantd ineditif, IX - X, 1978 - 1979, p. 629- 634.

35. G. DUZ INCHIEVICI, Manuscrisele r1echi (Halima şi u n Calendariu din 1804),
I I - I I I , 1926- 1927, p. 249-255.
311. P. M IHAIL, Manuscris ieşan din 1 184 tn Basarabia (scris de Const. Botezatul ş i
Alexandru Batcul), XVIII, 1943, p . 392 - 402.
37. Idem, Manuscris mlscelaneu din secolul al XVIII-lea (a doua J umătate), IV, 1973,
p. 44 - 415.
38. IUe M INEA, .Histoire de Charles XII• tntr-o traducere rom4neascd din 1 192, I,
1925, p. 403.
39. Idem, . Telemah" In traducere rom4neasc4 r1eehe ( un ms. la B.C.U. - laşi), II
I I I, 1926- 1927, p. 255.
40. Idem, Despre o !leche gramaticii rom4n4 manuscris4 (scrisă de Grigorovici, şcolar la
Academia Mihăileană, probabil după cursul lui Petru Ctmpeanu), X I I I - XV I, 1940, p. 677 - 682.

2. Documente istorice

41. P. ABRUDAN, Un document inedit din anul 18 25, III, 1972, p. 329 - 331.
42. Idem, Trei documente inedite din secolul al X V III-lea referitoare la neamul Stroici,

IV, 1973, p. 399 - 406.
43. Gh. BĂ ILEANU, Despre ttrgul Hfrlifu : fntinderea lui fn 1806. (un document din
arhiva Epitropi ei Sf. Spiridon, Iaşi), V- V II, 1929 - 1931, p. 317 - 323.
44. Alex. BĂ ILEANU, Documente şi regeste moldoueneşti (tntre 1436- 1840) V III- IX,
1932 - 1933, p. 80- 150 ; X- XII, 1943- 1936, 1, p. 257 - 302.
45. T. G. BULAT, O carte de blestem a episcopului Dimitrie Sulima al Cetifţii Albe fn
cauza evreului Voi( L eiboDici din Iaşi (din 16 nov. 1811), X III- XVI, 1940, p. 422 - 423.
48. 1. CAPROŞU, A. PR ICOP, Documentele satului Ringhileşti, (Intre 1623- 1803),
III, 1 972, p. 315 - 327 ; V III, 1977, p. 495 - 501.
47. 1. C IUPERCĂ, Un document priDind mişcarea muncitoreascif din Galati Intre an i i
1919- 1 923, II I , 1972, p . 353 - 354.
48. Dumitru o. C IUREA, Documente moldoveneşti (Intre 1663- 1822), X - X I I I, 1934

- 1936, 2, p. 65-88.
49. G. DUZ INCHEV ICI, Regeste şi docum en te oechi moldoveneşti, V - V II, 1 929 - 1931 ,
p . 161 - 169.
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li1. D. IVĂ NE SCU, 1 8 77, Mifrturii contemporane, V II, 1976, p. 267-272.
li2. Idem, Documente despre 1 8 7 7, V I II, 1977, p. 503- 508.
53. Şlefan LEMNY, Documente referitoare la istoria oraşului Sucear�a ad unate de S. FI.
Marian, V, 1974, p. 257 - 264.
54. Adrian MACOVEI, O instalatie pentru finbat stofe, atestatif documentar la laşi, 1 8 0 1,
(5 mart.), IV, 1973, p. 407- 408.
lili. Tudor MATEESCU, Marcel D. CIUCĂ , Ar zuri ale Moldovei ciftre Poartd fn secolu l
al X V III-lea, III, 1972, p. 339- 352.
:i6. Paul MIHAILOVICI, Opt documente moldoveneşti dinaintea lui Ştefan cel Mare,
V II I - IX (1932- 1933), 1, p. 185 - 215.
:i1. Idem, Documente moldoveneşti gdsite la Constantinopol (lnlre 1462 - 1806), V I II - IX,
1932 - 1933, 3, p. 3 - 63 ; X - X I I, 1934- 1936, 1, p. 105 - 127 ; X I I I - XV I, 1940, p. 106 - 1 12.
:i8. 1. M INEA, Despre rif:eşi. In legifturif cu un document (din 21 febr. 1588, Iaşi), IV,
1928, 2, p. 92 - 96.
li9. ldem, Regeste şi documente moldoveneşti (1 S08 - 1 590), loc. cit., p. 139- 124.
60. ldem, Un urie de la Aron Vodif (8 dec. 1594), loc. cit., p. 145- 149.
6 1 . ldem, Pifreri despre Moldova, din 1 8 43 (Intr-un doc. din biblioteca liceului Honte
rus), V - V II, 1929- 1 931, p. 367 - 371.
62. Idem, Proclamatia guvernatorului Buccow cdtre romt1nii ardeleni In 1 761, loc. cit.,
p. 371 - 373.
83. Idem, Ceva despre Constantin Cantacuzino stolnicul (Intr-un doc. din 27 sept. 1707),
V II I - IX, 1932 - 1933, 2, p. 73- 79.
&1. ldem, Din istoria unui cnezat ardelean (Intr-un doc. din 24 nov. 1487), X - XII,
1 9 3 4 - 1936, 1, p. J - 61.
SG. ldem, Despre Ardealul lui Mihai Vodd Viteazul. Citeva documente date pentru
moşii ardeleneşti, loc. cit., p. 177 - 195.
66. ldem, Un peciu (doc. din 1799), loc. cit., p. 337.
87. ldem, Un document inedit despre domnia lui Mihai Vodif Viteazul, loc. cit.,
p. 339 - 340.
68. ldem, Despre principatele române şi Ardeal fn JSS3, (un doc. din 25 iul. 1553), loc.
cit., p. 355 - 356.
69. ldem, Ştiri noui despre cnezatul ardelean şi cincizecime (ln 2 doe. din 13 mai 1366 ti
1. 6 aug. 1433), X - XII, 1934 - 1936, 2, p. 95 - 97.
70. Virgil PĂNTEA, Documente moldoveneşti din llremea lui Ştefan eel Mare, X- X I I,
t 934 - 193 6, 1, p. 222- 224.
11. A. P R ICOP, Lupta Partidului impotrilla dietaturii militaro-(aseiste re(leetat4 In do
cumentele organizatiei regionale P.C. R., Moldor�a, V, 1974, p. 275- 280.
72. Leon Ş IMANSCHI, Menfiuni de acte moldolleneşti de la sflrşitul secolului al XIV-lea ,
IC, 1973, p. 151 - 160.
vez1 şi nr. 304, 321, 328 -329, ��64, :172, 392' 396, 409, 418, 420, 452-453, 4 70, 4 73,
4 78, 532, 534, 542, 585, 588, 589.
50. Tb. HOLBAN, Document moldovenesc din anul 1 6 1 0, IV, 1928, 2, p. 186- 187.

3. Documente şi alte menţlunl externe
73. A. BOLDUR, .Jurnalul lui Petru cel Mare ea izvor de informaţie pentru istoria ro 
miinilor, XIX, 1946, p. 87 - 100.
14. ldem, V-n-n-t-r din scrisoarea cahanului Iosif şi N-dr-r al lui Gardazl, loc. cit.,

194 - 197.
75. Emil D IACONESCU, Presa francez4 şi ehestiunea Basarabiei in 1 8 78, IV, 1928, 1 ,
p. 277 - 308.
16. D . GĂ ZDARU, O relatiune italiană contimporană despre s(lrşitul lui Velicio şi Miron
Costin, V - V I I, 1929 - 1931, p. 375 - 376.
71. T. HOLBAN, Noi ştiri despre luptele ruso-turce din 1 71 1 (din arhivele franceze),
X I I I, 1940, p. 299- 309.
78. Anton MESROBEANU, Documente din Arhiva Vaticanului referitoare la Mihai Vi·
teazul, V- V I I, 1929 - 1931, p. 27- 30.
19. Ilie M INEA, Marino Sanudo bătrfnul despre noi, 1, 1925, p. 404 - 405.
80. ldem, Neintelegeri intre Alexandru Vodă Ghica şi consulul englez din Bucureşti, (ra
port din arhivele franceze comunicat de N. Corivan), V I I I - IX, 1932 - 1933, 3, p. 239 -243 .
8 1 . Idem, In legătură c u căderea lui Alexandru Ghica (183 4 - 1 8 42) şi domnia lui Mihai
Sturza, (memorii din arhivele franceze), toe. eit., p. 243-249.

p.
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150. Ide m, Jndicatie greşită ? (pe marginea unui doc. publicat de D a mian

Eofdan,
III, fasc. I I- I II, 1933), X - X I I, 1934 - 1936, 1, p. 345 - 34 6 .
llil. ldem, Despre primul staroste cunoscut d e Putna (
Bolea, l a 1552, X I I 1 - XV
1940, p. 700.

Rev. isf. rom.,

=

2. Cronologie

152. A. BOLDUR, Lista domnitorilor (după C. C. Gi urescu, Istoria romdnilor), XVIII
1943, p. 492 - 493.
153. Emil CONDURACHI, Data mortii lui Alexăndrel Vodă ( : 26 apr. 1455), V II I - IX
1932 - 1933, 1, p. 216- 217.
151. Vasile LUNGU, Cind şi-a scris Ureche cronica, X I I I - XV I, 1 940, p. 7 1 9 - 720.
11i5. Ilie MINEA, Ziua mortii lui Nicolae Alexandru Voevod, I, 1925,,p. 410.
158. Idem, Cind a scris Miron Costin "Chronika ziem moldawskich y lfmultawskichM 'l
loc. cit., p. 414- 416.
11i7. ldem, Cind a redactat Dim itrie Cantemir "Istoria pentru creşterea şi descreşterea
curJii aliosmăneşti" '1 Il- III, 1926 - 1927, p. 255 - 256.
158. Idem, O povară de bani (In legătură cu solia logofătului Tăutu), loc. cit., p. 256- 257.
159. Idem, O ştire despre Gligorie Ureche, V - V II, 1919- 1931, p. 350.
160. Idem, Cînd s-a clădit m-rea Secui '1, loc. cit., p. 351.
181. Idem, Sflrşitul domniei lui Despot Vodă, loc. cit., p. 351- 352.
182. ldem, Data de zi a luptei de la Verbia, loc. cit., p. 352- \l4.
163. ldem, Clnd s-a intemeiat banatul de Severin, loc. cit., p. 359.
164. ldem, In legăturd cu ban ii Craiovei, loc. cit., p. 4 1 7.
185. Idem, Despre sfîrşitul domniei lui Iancu Vodă Sasul, V III- IX, 1932- 1933, 11,
p. 217 - 2 1 8 .
166. Idem, I n legătură c u data morti i lui Ştefan cel Mare, loc. cit., p . 2 1 9 - 220.
1 67. ldem, Despre domnia lui Roman II Vodd, loc. cit., p. 222 - 227.
168. Idem, DiiLa mortii lui Ion Vasilie Despot Vodă, loc. cit,, p. 230.
'

169. Idem,
170. Idem ,
gismund Baf!lory,
171. Idem,
172. Idem ,

Sfîrşitul domniei lui Ştefan Vodd Tomşa, loc. cit.
Svonuri despre un plan de căsdtorie a fiicei lui Mihai Vodă Viteazul cu Si.
loc. cit., p. 231 - 232.
Romdnii din Braşov şi Mihai Viteazul, toc. cit., p. 232-237.
Cind începe anul de la 1 sept. în Moldova după cron ica lui Ureche 'l , X - X I

1934 - 1 936, 1 , p. 338.
173. Idem, Clnd apare mai f n tăi marile vornic a Jării de jos 'l loc. cit.
174. Idem, Cfnd s-a mutat reşedinJa domnr ască de la Bucureşti, loc. cit., p. 338 - 339.
175. Idem, Cind a inceput domnia intăia a lui Mihnea ( 11) Vodă '/, loc. cit., p. 349 - 350.
17G. Idem, [In legătură cu inceputurile marii bănii a Craiovel, PolemicA cu 1. C. Filitti]
loc. cit., p. 428 - 429.
177. Idem, Evenimentele moldoveneşti din anul 1 4 74, XIII-XVI, 1940, p. 686- 690 .
178. Idem, Cfnd a fnceput domnia Gavriil Vodă Movilă '/ loc. cit., p. 690- 691.
179. Idem, Cfnd a murit Ieremia Vodă Movilă, loc. cit., p. 694.
180. Idem, Data de zi a luptei de la Ciuhur, loc. cit., p. 694 - 695 .
3. Epigrafie. lnsemnări pe cărţi

181. Nicolae GOSTAR, Un altar epigrafic din fosta colecJie a lui Vasile Ursăcescu din
Curteni, jud. Vaslui, V, 1 974, p. 93 - 100.
182. şt. BUJORANU, Note de pe cărţile bisericeşti de la biserica Ţutcani-Minăstire (jud.

Covurlui) (cu referiri la Manolache Bogdan), X I I I - XV I, 1940, p. 405 - 413.
183. I. M INEA, lnsemnări vechi (pe cărţi), V - VII, 1929 - 1931, p. 380- 382.

4. Numismatică

( domniţe), I I - III, 1926 - 1 927, p .
(ln monede), VIII- IX, 1932- 1933, 3, p. 265 - 266.

1&1. 1. M IN EA, Bani vechi moldoveneşti
185. Idem, Dacia felix

=

255.

186. P. N ICORESCU, Manete moldoveneşti bătute la Cetatea Albă, XVIII, 1943, p. 75 - 88.
181. Şeiva SANIE, Tezaurul de monede romane imperiale de la Măgireşti Uud. Bacău),
V I, 1975, p. 69 - 81.
188. C. ZANE, Sisteme monetare şi manete principale din veacurile trecute, IV, 19�8, 1 ,
p . 3 - 36.
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189. L. T. BOGA, Din vremea ocupaţiei ruse fn Moldova ( 1 769 - 1 7 74). Bourul şi stema
raMaeiJ, X I I I - XVI, 1940, p. 702.
190. V. BRĂTULESCU, In chestiunea pecetei Minăstirei Neamtului, X VIII, 1943,

447-448.

191. Valerian L. C IOFU, Un sigiliu moldovean din perioada premergătoare Unirii Prin·
cipatelor, V, 1974, p. 265- 273.
192. Idem, Războiul de independenţă a României ilustrat fn medalii, decoraţii şi plachete,
VIII, 1977, p. 369 - 388.
183. N. GRĂMADĂ, A existat tn România instituţia eraldică ? X IX, 1946, p. 26-32.
194. Ilie M IN EA, Despre stema Moldovei, 1, 1925, p. 401 - 402.

p.

6. Genealogie

1911. Mihai COSTĂCHESCU, Despre neamul de boieri moldoveni Ureche, cu ocazia unor
ştiri tntr-un document de la Duca Vodă, din 2671, Sept. 5, IV, 1928, 1, p. 37- 47.
196. ldem, [l;eamul lui Oană, dvornic de Suceava şi satele lui. V - V I I , 1929 - 1931,
p. 41 - 79.
197. Şt. S. GO RO\'EI, Găneşlii şi Arbureştii (Fragmente istorice), I l, 1971, p. 143- 159 .
198. Ilie i\1 1:'\ EA, Cllerana sau Cherata ? (In legăt ură cu primii domni ai Ţării RomA·
neşti, Vladislav 1 şi Hadu 1), 1, 1925, p. 4 12 - 4 1 1 .
199. ldl'm, 1\Jama /ui Mihai Voevod, domnul Ţării Româneşti, V - V I I, 1929- 1931,
p. 358 - 359.
200. Idem, Despre Miron Costin, mare vornic al Ţării de jos şi fratele său Iancu, V- V I I,
1929 - 1 93 1, p . 366- 367.
201. ldcm, In legătură cu copiii /ui Alilwi Viteazul, loc. cit., p. 419 - 423.
202. ldem, O nepoată a lui Iancu de Inidoara, doamnă a Moldovei, V I I I - IX, 19321933, 1, p. 227-228.
203. ldem, Cuscru lui Ştefan cel Mare, loc. cit., p. 250 -251.
204. ldem Despre Mihai banul (completare la nota de la nr. 201) toc. cit., 3, p. 261.
205. ldem, Despre Teodor, fratele lui Petru Vodă Rareş, loc. cit., p. 349-351.
206. ldem, Ceva despre Alexandru Vodă cel Rău, X - X I I, 1934 - 1936, 1, p. 344 - 345.
28'7. Idem, Despre Petru Vodă Cercei, loc. cit., p. 345.
208. ldem, Despre Dumitru banul, fiul lui Stan banul, X I I I - XV I, 1940, p. 348 - 349 .
209. ldem, Despre fiii lui Dan II Vodă, loc. cit., p. 351 -352.
210. Idem, Descendenta masculină a lui Mircea cel Bătrîn, loc. cit., p. 695- 697.
211. ldem, Un strtbnoş mai Insemnat al Racoviţeştilor, loc. cit., p. 698 - 699.
212. ldem, Din descendenta lui Bale Voevod, loc. cit., p. 708 - 710.
213. Sever ZOTTA, Inrudirea Lăpuşnenilor cu Ioan I V cel Groaznic, I-ul ţar al ruşilor,
1, 1925, p. 392-397.
,

7. Etimologii. Topografie. Onomastică.
214.
215.
216.
217.
2 1 8.
219.
220.
22 1 .
222.

il, p. 220.

226. ldcm,
227. Idem,

(referitoare
228.
229.
230.

Nume topice din Polonia (lnruditc cu cele româneşti), 1, 1925, p. 408.
Numiri vechi la noi pentru narthex şi pridvor, loc. cit. p. 408 - 409.
Du-te la hantătar, toc. cit., p. 4 10.
De cind cu Tokoli, loc. cit.
Golăi sau Golia ? loc. cit., p. 4 1 1.
Boja, loc. cit.
Toponimie şi istorie : "luncă" şi .,loc", loc. cit., p. 4 1 1 - 4 12.
Originea romană a institutiei cnezatului la noi, loc. cit., p. 4 12.
Lamură, I I - I I I, 1926- 1927, p. 262.
Picior de babă, toc. cit., p. 202.
Un cuvint rar ( : drumac), V - V I I, 1929 - 1931, p. 355.
Despre curtea domnească din Suceava (aşezarea ei), V I I I - I X, 1932- 1933,

Ilie M INEA,

ldem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
223. Idem,
224. Idem,
225. Idem,

" . . . Au ieşit la lume", loc. cit., p. 229-230.
O emendare a textului cronicii lui Ureche în prelucrarea lui Simion Dascălul
la cuvîntul calaişto), loc. cit., 3, p. 269 -270.
Idem, Ceva despre voit, X - X I I, 1934 - 1936, 1, p. 339.
Idem, Despre cel mai vechi nume al oraşului Roman, loc. cit., p. 346- 34S.
ldem, A Şovăi, X I I I - XV I, 1940, p. 693.
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231. Idem, Cuvint uitat în graiul moldovenesr, loc. cit., p. 697.
232. Idem, Unde erau Pipereştii din vremea lui 1/iaş Vodă şi Ştefan Vodă, dollJf i ai
Moldovei ?, loe. cit . , p. 700.
233. Idern, Originea numirii Răbîe, loc. cit., p. 700 - 701.

8. Bibliografic. Carle veche

234. GH. BU ZATU, Lucrări străine din 1 9 6 5 - 1 9 7 5 privind istoria contemporană •
o bibliografie, IX - X, 1978 - 1 979, p. 581 - 596.
235. N. GRIGORAŞ, Publicatiile profesorului Ilie Minea, XV I I I, 1943, p. 469 - 4 80 .
23G. Ilie M INEA, Adaos bibl iografic (două completări la o listă a studiilor despre cro·
nicile moldoveneşti), 1, 1925, p. 4 12.
23'7 . Idem, CărJi vechi ş i necunoscute sau rare, V - V I I, 1929 - 1931, P, , 378- 380.
!38. L uci an PREDESCU, /n legătură cu cărti mai vechi (despre Alexandru· Hasdw ) ,'
II- I I I, 1926- 1927, p. 288.
Rom a n ie i .

9. Iconografie

:!3B. Valerian 1.. C I OFU, Iconografia lui Dimitrie Cantemir i n artele secolelor X V Ill
XIX, IX-X, 1978 - 1 979, p. 327 - 348.
:MI. Mihai CROITORU, Un nou document iconografie Al. I. Cu za, IV, 1973,
p. 409-410.
.
241. I. M INEA, Chipul lui Alexandru cel IJun. Discutie fără
uri, X I I I - XV I, 1940,

�

706- 708.
242. Ion I. SOLCANU, Portretul lui Ştefan cel Mare fn pictura epocii sale, V I, 1975,
p. 8 3 - 100.
243. Gustav A dol f Z IKELI, Prinderea lui Horia şi Cloşca. (Pe margi nea unei gravuri
de Weinrauch), V - V I I , 1929- 1931, p. 291 - 296.
p.

B. I STORIA ROMÂN ILOR

I. Istoria v ech e. Epoca migraţ iilor

1. Arheologie

244 . Clltălina BLOŞ it', Consideratii preliminare asupra necropolei biriluale din secolul
al I V·Ita e . n . de la Letcani- Icrşi, I V, 1 973, p. 93 - 125.
245. Idem, Noi observatii şi ipoteze cu privire fa mormintul de la Conceşti, V, 1 974, p. 59- 80.
UC. M. BRUDIU, Paleoliticul superior dintre Carpati şi Slrel, I I I, 1 972, p. 4 1 - 54.
247. Steln CHEPTEA, Săpături arheologice de l a Hlincea Iaşi din anul 1 96 4, I, 1970,
p. 77 - 90.
248. V. CHIRICA, Consideratii cu privire la paleoliticul final de pe teritoriul României,
V I I I, 1977, p. 109 - 123.
249. C . ICONOMU, Un !lOII aldnakes descoperit l a Cozia (jud. Iaşi), V I , 1975, p. 55 -67.
!50. C . ICONOl\IU şi R. OCHEŞANU, Un pond de C y zic în colectiile Muzeului de istorie
a Moldooei din Iaşi, V I I , 1976, p. 77-82.
23 1 . Constantin ICONOMU, Depozitul de bronzuri de la Tiitărăn i (comuna Dăneşti, jud.
Vaslui), V I I I, 1977, p. 213 - 229.
!52. ldem, Cerceldrile arheologice din locuirea hallstattiană tîrzie de la Curteni - Vaslui,
IX - X, 1 978 - 1979, p. 177 -235.
233. r. ION IŢĂ, Necropola din secolul IV e.n. de la Miorcani (jud. Botoşan i), V, 1974,
p.

8 1 - 92.

254. A LASZLO, Inceputurile primei vîrste a fierului pe teritoriul Moldovei. Unele re·
su ltale şi probleme. V I I, 1976, p. 57 - 75.
255. Silv i a MARINESCU-BlLCU, Unele probleme ale faZei Cucuteni A în lumina aăpd·
turilor arheologice de la Topile, V l ll, 1977, p. 125 - 144.
256. DAN MONAH, Idoli .,en violon" din cultura Cucuteni, IX- X, 1978 - 1979, p.
p. 163- 175.
257. Anton N IŢU , Originea orientală şi sensul religios al motivului onl1 opomor( cucule·
nian de la Petren i ( Basarabia), XV I I I, 1943, p. 197-206.
258. lde m, Vase antropomorfe ale ceramicii Sloicani-Aldeni din sudul Moldovei, II, 1 97 1,
p . 77 - 90.
269. ldem, Reprezentarea păsării fn decorul pictat al ceramicii cucuteniene din Moldova
\' 1, 1975, p. 4 5 - &4 .
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!60. I d em, Teme plastice ornitomorfee şi zoomorfee pe ceramica cuculeniană din Moi
doua, vn, 1 976, p. 4 9 - 55.
Ul. Idem, Continuitatea ceramicii pictate fntre culturile Cucuteni - Tripolie şi Gorodsk 
U•atouo (Horodiştea - Folteşti), V I I I, 1977, p. 145 - 2 1 1 .
262. Idem, Criterii actuale pentru clasificarea complexelor ceramicii ş i periodizarea eta
pelor culturii cucuteniene, IX - X, 1978 - 1979, p. 93- 162.
263. V. PALADE, Mormfnt de fnhumatie din sec. al I V-lea descoperit la /veşti (jud. Vas

lui), 1, 1970, p. 73 - 76.
264. Idcm, Descoperiri sarmatice din secolele 11- 111 e.n. fn sud-estul coline/ar Tutouel,
IX- X, 1978 - 1979, p. 247 -260.
265. Şeiva SANIE, O camee şi o grmă de la Barboşi, I I I, 1972, p. 55 - 64 .
266. Silviu SANIE, Şeiva SAN IE, Cercetările arheologice de la Dumbrava (com. Ciurea,
jud. Iaşi), IV, 1 973, p. 6 1 - 92 .
267. Şriva SANIE, Paul ŞADURSCHI, Tezaurul de la Dersca (jud. Botoşani ), V I I,
1976, p. 83 - 90 .
268. \'. SP I N E I , O psalie din corn descoperită la Băiceni, I. 1970, p. 67 - 72.
269. Idcm, Săpăturile arheologice de la flăiceni-Dîmbul lui Pletosu, in anii 1 96 7 - 1 968,
IX- X, 1 978 - 1 979, p. 261 - 27 1 .
270. Corn eliu :\hirl(iirit TATULEA, D . V ICO V EA N U Depozitul de piese d e cult 'de la
Poi an a , 1\', 1 97:1, p. 14:1- 150.
27 1 . S i l \· i a T EO D OH, Stcla CHEPTEA, O am(oră ştampilată de la lllrlău, V I I I, 1977,
p. 23 1 - 23:1.
272. :\ ! ari :� \'H.\ B IE, Probota - Iaşi. ,Voi contributii la cercetările arheologice de supra
fală, I X - X , . t \l/8 - 1 979, p. 237 - 245.
,

2. Epo ca ve�he

273. A . BOLDUR, lndo-europenii şi migratiunea slavilor (teoria lui A. Şal1matov) (Des
pre originea romc1nilor), XV I I I, 1943, p. 4 8 1 - 487.
274. Em. CONDURACH I, Din nou cu privire la altarul funerar de la Tropaeum
Traiani,
.
I l, 1971, p. 129 - 14 1 .
275. Adrian C. FLORESCU, Unele consideratii asupra celtltilor traco-getice (hallstattiene)
din mii. 1. f.e.n. de .pe teritoriul Moldovei, I l, 1971, p. 103 - 118.
276. N. GO STAR, Numele şi originea costobocilor, 1., 1 970, p. 109 - 117.
277. Idem, Gladiatorul l:.KIPTOl:. .6-AKHl:. ll:., V II, 1976, p . 91 - 101.
278. Idem, Thebtunis PapYrus, II 686, IX - X, 1978 - 1979, p. 273-280.
279. Filip HOROV ITZ, Influenta elenismului asupra lumei traco-dacice şi traco-daco
romane pfnă la retragerea legiunilor din Dacia, I I - I I I, 1926 - 1927, p. 44 - 93.
200 . l dem , Cind incetează stăpînirea romană în Dacia Traiană ? IV, 1928, 2, p. 52 - 63 .
281. Idem, Despre organi zarea administrativă a Daci ei Traiane pînă la Marcu Aurel, V 
V I I, 1929 - 1 931, p. 87 - 160.
282. Vladimir IL IESCU, Cu privire la data aşezării scitilor in Dobrogea, III, 1972, p.
59 - 64 .
283. P . N ICORESCU, Coloana iraiană, XV I I I, 1943, p . 78 - 83.
284. Radu VULPE, Valurile romane din Dobrogea, loc. cit., p. 84 - 89.

3. Epoca migraţiilor
283. C. C IHODARU, Locali zarea unor triburi din lista geogra(ului bavarez, 1, 1970, p.

populaţiei băştinaşe romanizate în regiunea nord-dunăreană
286. I dem, Continuitatea
şi urmele ei in toponimie, V I I I, 1 977, p. 249 - 265.
287. Dan Gh. TEODOR, Descoperiri din secolele V 1 - V II e.n. la laşi.-Crucea lui Ferent,
I I, 1971, p. 1 1 9 - 124.
288. Idem, Apartenenta etn.ică a culturii Dridu, IV, 1973, p. 127 - 142.

1 1 9 - 132.

11. Evul mediu

1.

XIX,
p.

Viaţa politică

289. A. BOLDUR, Intemeierea Moldovei Cu privire la lucrările d·lui Gheorghe 1. Brătianu,
1 946, p. 174 - 193.
290. Idem, Cine a fost principele O/aha ? (= Oleg lngrarevici de Reazan), XX, 1947,

312 - 313.
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291. N . GRI GORAŞ, Românii de l a Est de Carpati şi organi zarea lor pînă la inte�eierta
1tatului romanesc al Moldo11ei, \' I I I , 1977, p. 267 - 284 .
292. 1. M INEA, Războiul lui Basarab rei !llure cu regele Carol Robert (noiembrie 1 3 30),

V - V II , 1929 - 1931, p. 324 - 343.

293 . Idem, D espre politica externă a Ţării Româneşti în anii 1 3 19 şi 1 357, loc. cit., p. 354 .
294. Idem, Vlad Drn�ul şi vremea sa, IV, 1 928, 1, p. 65 - 276.
295. A. BOLDUR, Politica externă a lui Ştefan 1•el ll are fntr-o lumină nouă, XV I I I,

1 943, p. 33 - 72.

29G. Emil CONDURACH I,

Boierii moldoveni şi lupta de la Valea Albă, V - V I I, 1929 - 1931

p. 373- 375.
297. N. GRIGORAŞ, Logofătul Mihul, X IX, 1946, p. 123 - 1 73.
298. l. LUPAŞ, Cuscrul maramureşean a/ lui Ştefan cel Mare : voie11odul

tN.(Isilvan Bartolomeu Drag(i . 1 493 - 1 498, XV I I I, 19-13, p. 90 - 94 .
219. I. M INEA, ştefan cel Mare şi impăratul Maximilian /, V - V I I, 1929 - 1931, p.
•

354 - 355.

300. ldem, Despu lupta de la Podul Inalt, V I I I - IX, 1932 - 1933, 1, p. 220 - 221 .
301. ldem, Un popas al regelui lUateiaş în Moldova, X - X I I , 1934 - 1936, 2, p. 8 9 - 94 .
382. Ven. CIOBANU, Relatiile lui Ştefan cel Mare c u Polonia oglindite f n istoriografia
poloneză, V I I I , 1977, p. 28 7 - 293 .
303. 1. M INEA, Despre Roman Pribeagul (şi conflictul din 1 507 Intre Radu cel Mare
\o.""
,1 Bogdan cel Orb), I I - I I I, 1926- 1927, p. 263 - 267.
3M. ldem, Complotul boieresc in contra lui Şlef4nlt4 \'odă (cu 2 doc. ln anexă), IV ,
1928, 2, p. 188- 219.

305. Idem, Despre sfirşitul lui Ştefănilă Vodă Rareş şi ceva despre A lexandru Ld
puşneanu, X - X I I, 19l4 - 1 93G, 2, p. 193-205.
306. Constantin REZACI-IEVIC l, Tratatul intre Pe t ru llnreş şi Sigismund I (28 - 31
august 1538) din vremea campaniei lui Suleiman Magnificul in Moldolla, IX - X , 1978 - 1979,
p. 3 05 - 326.
307. D. C IUREA, Domnia lui \'lud \'odă
1943, p. 251 - 267.
308. I. MINEA, Sfetnicii lui Vlad Vodă

714 - 717.
309. Idem,

350 - 35 1 .

lnel'ntul (iunie 1530 - octombrie 1 532),

XV I I,

Inecatul (153 0- 15 32), X I I I - XVI, 1940, p.

In legdtură ru omorire" lui Şh•run \'od1i I.ill'uslă. X - X I I , 1 934 - 1936, 1 ,

310. Idem, Despre 1\lexnndru (:orneu pretendrntul l a tronul .\Ioldor>ei, V I I I - IX, 19322, p. 200- 204.
3 1 1 . Idem, Un pretendent la tronul 1\foldovei cînd Ill u ş \'odă llnreş îşi fncepea domnia
(= Petru Vartic), loc. cit., 3, p. 264 -265.
312. ldem, Despre Radu Vodă Ilie şi Casta/do, (o scrisoare din 28 febr. 1553), X- X I I,
1934 - 1936, 1, p. 354 - 355.
313. D. CON STANTINESCU, Ştefan lllzyii " Voevod" şi vremea sa. Contributie la istoria
politică a Moldovei rn secolul al X VI-lea, XX, 1947, p. 2 09- 24 5.
314. N.C. BEJENARU, A fost cu adevărat Alexandru Lăpuşneanu un domn rău?, XVIII,

1933,

1943, p. 207 - 21 5.

315. N. GR IGORAŞ, Boierii lui
p. 348 - 384 .
316. I. IVI INEA, Inceputul domniei

1, 1925, p. 100 - 1 1 3.

Alexandru Vodă

Lăpuşneanu, X I I I - XV I ,1940,

lui Alexandru Lăpuşneanu. Discutarea cftorva isvoort.

317. Idem, Un pretendent la tronul Moldo11ei în 1 560, V I I I - IX, 1932- 1933, 3, p. 2 62 - 2 63 .
318. Constantin C I HO D A RU , InadvertenJe privind cercetarea domniei lui Ioan \'odă
cel \'l teuz in Moldova (1572- 1574), V I I, 1 976, p. 1 13 - 122.
319. N. GRIGORAŞ, Lupta de eliberare condusă de Ion Vodă cel Viteaz (februarie - iunie

1574), V, 1974, p. 101 - 1 30.
320. 1 . M IN EA, Ion Vodă Armeanul înainte de domnie, V I I I - IX, 1932 - 1 933, 2, p.
208 - 2 14.
321 . ldem,

Trupe muntene in Moldova pentru Ion Vodă Armeanul în anul 1 572 (şi un

doc. din 23 mart. 1572), X- X I I, 1934 - 1936, 1, p. 353 - 354.
32!. Idem,
323. Idem,
2,

Sfîrşitul domniei lui Ion Vodă Armeanul, X I I I - XVI, 1940, p. 701 - 702.
In legătură cu lupta de la Bogdăneşti (27 oct. 1582), V I I I - IX, 1932 - 1933·

p. 206 - 207 .
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324. Idem, Alte ştiri despre Sima visternicu/ui, X I I I XV I, 1940, p. 7 1 8 - 719.
325. Idem, Aron Votlu şi vremea sa, V I I I - IX, 1932 - 1933, 1, p . 1 04 - 184.
328. N. ŞENDREA, Evenimentele interne din domnia lui Aron- Vodă (1 591 - J 59 5), IV, 1928,
2, 4 1 - 6 1 .
327. C . C IHODARU, Campania lui lllhul l'l teuzu în Moldova (mai-iunie 1 6 00), V ,
1974, p. 1 3 1 - 145.
328. I. IONAŞCU, Despre hatmanul moldovenesc Andrei, ajuns mare logofăt a/ lui Mihai
Vodă Viteazul (şi 4 doc. in anexă), X I I I - XVI, 1940, p. 97- 105 .
329. I. M INEA, Despre lupta de la Teleajen (oct. 1 6 00) (şi un doc. din 23 oct. 1 600), IV,
1928, 2, p. 150 - 156.
330. Valerian POPOVICI, Mihai Viteazul şi turcii in anii 160 0 - 1601. Contribuţie la
istoria lui Mihai Viteazul, X - X I I, 1934 - 1 936, 1, p. 156- 176 ; 2, p. 3 - 25.
331. Dlmltrle C IUREA, Domnia munteană a lui Simion \'odă 1\Iovllu, X I I I - XV I ,
1940, p . 1 1 3 - 132.
332. Vasile LUNGU, lllhulll'ş l'od4 llovllă şi ,Uoldova în anul 1 6 07, V I I I - IX,
1932 - 1933, 1, p. 89- 103.
333. A. MF.SROBEANlJ, Rolul politic al Movileştilor pînă la domnia lui Ieremia \'odA
) 1925, p. 177 - 189.
334. 1. CRACIUN, Sfîrşitul domniei lui Radu Şerban. XV III, 1943, p. 288 - 296.
331;. 1. M INEA, Radu Vodă Şerban cerut ca principe al Ardealului, V - V II, 1929 - 1 93 1 ,
p. 367.
338. N.C. BEJENARU, Gnşpar G ratlnnl domnul Moldovei (161 9 - 1 620) şi luptele
turto-po/one din 1 600, I, 1 925, p. 79 - 99.
337. 1. M INEA, Un adăpost ardelenesc al lui Radu i\llhal VodA, V - V I I, 1929 - 1931,
p. 349.
338. Aurcl C. GOL IMAŞ, Diplomatul Constantin Batişte Vevelli Rettimiotul şi revolutia
MoldoPei din primăvara anului 1633, XV III, 1943, p. 403 - 4 19.
339. Victor MOTOGNA, Epoca lui llatel Basarab şi \'usile- Lupu, X T I I - XVI, 1940, p.
453 - 544.
340. T.HOLBAN, Regele Mihail Wisniowiecki şi românii, X I I I - XVI, 1940, p. 309 332.
34 1 . Petre ABRUDAN, Odoarele bisericeşti şi documentele duse in Polonia de către Ioan
Sobieschi in anul 1 686, V, 1974, p. 1 6 1 - 1 69.
342. I. M INEA, D in domnia lui (:Onstantln Vodă t:nntemlr, V - V I I , 1 92 9 - 1931, p.
356-357.
313. C.G. BEDREAG, "Pohod na Charkov - 1 711 " sau însoţitorii prinţului D. Cante
mir în ezodul din 1 711, XVI I I, 1943, p. 420 - HO.
344. A. BOLDUR, Expediţia de la Prut din 1 711, X IX, 1946, p. 4 7 - 86 .
-

,

2. Economie. Aspecte sociale . Administraţie. Fiscalitate. Instituţii.

C. BOTEZ, Din istoricul pddurii romtlneşti, 1, IX-X, 1978 - 1 979, p. 4 97 - 51 6 .
Observaţii în legăturli c u porturile de pe cursul inferior a l Dunării
fn stcolele XI- X I V, IX-X. 1978 - 1 979, p. 281 - 303.
348. G. DUZINCHEV ICI, Vornicia moldovenească pînă la 1 504, V- V I I, 1929 - 193 1 ,
p. 2 1 6 - 252 .
347. Corn elia LAVRONSCH 1, Curtea domnilor moldoveni în preajma epocii fanariote,
1, 1925, p. 377 - 391.
348. Ştefan LEMNY, Iscoadele în activitatea de informare din Evul mediu ( Moldo:Ja ş i
Ţara Românească), IX- X, 1978 - 1979, p. 349 - 354.
:HS. Vasile LUNGU, Despre olatul Hotinului ( 1 71 5- 1 8 06), V - V I I, 1 92 9 - 1931, p.
253- 290.
350. Idem, Ţinuturile moldoveneşti pînă la 1 711, IV, 1 928, 2, p. 97- 109 ; XV II, 1943,
p. 2 1 1 - 250.
351. C. MER IŞCA, Cum au dispărut şase sate răzeşeşti de pe harta Moldovei, V I I, 1976 ,
p. 103 - 1 1 1 .
352. I. M IN EA, Banii calului, I I - III, 1926 - 1 927, p. 258 - 259.
353. Idem, In legătură cu răzeşii, V - V II, 1929 - 1931, p. 4 1 7 - 418.
3M. Victor MOTOGNA, Ocnele de sare din Transilvania şi istoria medievală a ro
m12nilor, XVI I I, 1943, p. 136- 144.
35&. Virgil PANTEA Impozite, taze şi amenzi moldoveneşti pină la 1 504, X - X I I, 1934 1936, 2, p. 2 1 6 - 224 ; X I I I - XV I, 1940, p. 133 - 167.
344 bls.

345. C. C IHODARU,
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LEIMNY

Jurisdicfie feudală
356. Alexandru ANDRONIC,

Din problemele vechiului drept romanesc : citatie şi mandat,

XX, 1947, p. 298 - 3 1 1 .
357. Gheorghe BĂILEANU, Fondarea Epitropiei Sf. Spiridon şi crearea persoanelor juri
dice în vechiul drept privat, V - V I I, 1929 - 1931, p. 3 - 26.
358. Emil CONDURACH I, Juzii şi judcciile moldoueneşti, V V I I, 1929 - 1931, p. 304 -

359. N . GRIGORAŞ, Functia judeclttorească a domniei in Moldova. Domnul ş i instantele
( 1 741 - 1 8 32), I X - X, 1978 - 1979, p. 355 - 386.
.
3GO. T. HOLBAN, Cneazul. Contributie la Jus valachicum din Polonia, X - X I I, 1934 1936, 1, p. 62 - 79.
3GI . ldem, .fus Valachicum în Polonia, XV I I I , 1943, p. 3 1 3 - 372. ',
3G2. 1. 1\IINEA, Despre solemnitatea infrătirii, V - V II, 1929 - 1931, p. 3 d4 - 3 S 5.
3G 3. ldem, In legătură cu frătia de cruce, loc, cit., p. 4 1 8 - 4 19.
364. ldem, Probe vechi de judecată (un doc, din 20 lan. 1737), X - X I I, 1934 - 1936,
p. 340-341. 1, p. 340-341.
365. Idem, Importanta juridică a pecctilor domneşti, loc. cit., p.344
366. I d em, Despre feriia din aşezdmîntul lui Miron Barnovschi, X - X II, 1934 - 1936,
.
2, p. 206 - 207.
367. I. M INEA şi L. T. BO GA, Cum se moşteni au moşiile � Ţara Rom4nească, pfJ!lt la
:sfîrşitul secolului al X VI-lea ? Contributii la istoria vechiului drept 1n Ţara Rom<inească. V I I I 
IX, 1932 - 1933, 2, p. 164 - 197 ; 3. p. 84 - 234 ; X - X I I, 1934 - 1936, 1, p. 306 - 336 ; 2, p.
'
1 4 5 - 192 ; X I I I- XV I, 1 94 0, p. 1 - 52.
368. Idem, [Despre banu Iane. Polemică cu I. C. Filitti pe marginea lucrll.rii Cum se
se moşteneau moşiile In Ţara Românească], X - X I I , 1934 - 1 936, 1, p. 429 ; 2, p. 3 3 - 64.
369. Mustata A. MEHMED, Despre dreptul de proprietate al supuşilor otomani fn Mol
dova şi Ţara Românecucă în secolele X V- X VIII, I I I , 1972, p. 65-81.
316.

auxiliare

370. C . P. SECELEA, Cazuri de caterisire fn dreptul moldovenesc p1nă la sfîrşitul sec.
X VII, V - V I I, 1 92 9 - 1931, p. 80- 86.
371 . Valeriu ŞOTROPA, Contributii la studiul aspectelor unitare ale dezooltării instituillor juridice pe teritoriul României, I I I, 1 972, p. 133- 145.
I I I. Epoca modernă
1. Etape
S{trşitul secolului X VIII- începutul secolului X IX
372. AL. 1. CIUREA, Catastihul breslei ciubotarilor din Iluşi ( 1 7 9 0 � 1 8 3 0). XX, 1947,

p.

156- 170.

373. D. CONSTANTINESCU, lnsemnări despre răscoala tătărdşenilor din 1 8 1 9, XV I I I,

1943, p. 373 - 379.

374. N ICOS GAIDAGIS, Sfîrşitut actiunii eteriste în Principate, I II, 1972, p. 147 - 163.
375. N . GR IGORAŞ, Bei/ieu/ din Iaşi şi cuasinarea domnitorului Grigore al III-lea Ghica
( 1 octombrie 1 7 76 ), V I , 1975, p. 101 - 122.
376. Idem , Reformele cu caracter adm in istrativ ale lui Constantin .\1avrocordat, 'v i i,
1976, p. 1 2 3 - 164.
377. Idem, "Reforma" lui Constantin Vodă Mavrocordat I I - I I I, 1926 - 1927 p: ' 97 248 ; V - V I I, 1929 - 1931, p. 423 - 424 .
vezi şi nr. 546, 554.
Perioada regulamentară
378. D . AGACHE, Infiintarea eforiilor orăşeneşti în Moldoua, IV, 1973, p. 1973, p. 191 ·

•.

379. Mihail GALAN, Dificultătile aplicării Regulamentului organic tn Moldova, V I II
IX, 1932 - 1933, 1, p. 1 5 - 29.
380. Idem, Ocupatia rusească în Moldoua, din anii 1 8 28 - 1 8 34, X X I I , 1 934 - 193&,
1, p. 196 - 221 ; 2, p. 98 - 144 .
381. Adrian MACOVEI, Prima întreprindere din Moldova pentru fabricarea uneltelor
şi maşin ilor agricole ( laşi, 1 841 ), IV, 1972, p. 207- 222.
382. Ecaterina NEGRUŢI- MUNTEANU, Breslele de slujitori din Moldova şi apli
carea Regulamentului Organic, I I I, 1972, p. 1 1 1 - 121.
383. Gh. PLATON, Complotul lui Ionită Popovici din Moldova din anul 1 839, 1, 1970,
205.

-

p.

133 - 154.
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384. D. V ITCU, Proiecte de reorganizare a exploatării Ocnelor 1t.1oldovei. 1 83 2 - 1 862 ,
I I I, 1972, p. 175- 193.
385. G. ZANE, Visleria lvloldovei Cn timpul lui Ioan Sandu Sturza, IV, 1928, 2, p. 3 - 40.

Perioada 1848- 1 8 59- 1877
386. T. BALAN, Domnul Moldovei Grigore Gllica şi ziarul "Bucovina", 1 850, XV I I I ,
1943, p. 168 - 18 1 .
38'7. L. BO ICU, Infiintarea primului departament al lucrărilor publice în Romdnia. I I I ,
1972, p . 123 - 1 3 1 .
3811. Gh. BUZATU, Originile politicii petroliere a Romaniei, V II I, 1977, p. 407 - 4 1 7 .
388 . Gl'or11eta CRAC IUN, Republica romană în prima jumătate a secolului al XIX-lea
I I I, 1972, p. 101 - 110.
388. G . DUZINCHEVICI, Contribuţii la istoria Bucooinei Cn anul 1849 : măsuri de
apiJ.rare fald de o eventuald niJ.vală a revolutionarilor din Transilvania şi Ungaria, XV I I I, 1943 ,
p. 145- 167.
311. C . FLO REA , Ideea de unitate naţională In revoluţia de la 1 848 şi ŢiJ.rile romane, I I,
1971, p. 161 - 171.
392. Maria HUM IN IC, Colaborarea dintre unioniştii moldoveni şi munteni în lumina unor
documente ale vremii aflate in Muzeul Unirii din Iaşi, 1, 1970, p. 29 - 4 1 .
393 . Maria HUI\11N IC-TECI.EAN, Acţiunile statistice din 1 8 59 ş i problemele creşteri i
şi educaţiei patriotice a cadrelor administrative fn Principatele Unile, IV, 1973, p. 223- 229 .
394. 1. M INEA, Proclamatia separaliştilor din aprilie 1866 (şi N. Rosetti Rosnovanu) ,
V I I I - IX, 1932- 1933, 2, p. 199 - 200.
391. V. RUSSU, Cau zele luptelor politice dintre grupdrile liberale şi conseruatoare in ani i
inslabililăJii guvernamentale şi parlamentare (1866 - 1 8 7 1 ) , IX-X, 1978- 1979, p. 141 - 437 .
398. Nic. ŞENDHEA, O încă/care a hotarului moldovenesc de cdlre ungurii
insurgenti
tn vara anului 1 819 ( + anexa), XV I I I, 1943, p. 188 - 1 96.
317. Gh, S IBECH I, Dorobantii ieşeni şi vasluieni in rdzboiul pentru cucerirea imlcpen 
dentei Romaniei, V I I I, 1977, p. 345- 367 .
318. Idem, Biografii paşoptiste, IX - X, 1978, p. 645- 658.
399. M. VAS ILUŢĂ, G. S IBECH I, Eroul de la Plevna şi Smîrdan : generalul Cerchez,
V I I I, 1977, p. 531 - 542.

De la sfîrşitul secolului XIX pînă la desăvîrşirea un itdtii de stat

-ttO . M. CRO ITORU, Congrcsele studenteşli şi mişcarea pentru desăvîrşirea unilălii d e
alai; I I, 1971, p . 191- 196.
481. P. BUJOR, Un episod din marele nostru război de la 1 91 7, XV I I I, 1943, p. 73- 77.
-102. Veto G IREADĂ, Obştiile de arendare de pămînt şi locul lor în cooperaJia romanească
din perioada anilor 1 9 03 - 1 918, V I I I , 1977, p. 389- 406.
403. C. Gh. MARINESCU, Aportul societăJii "Carpati" la dezvoltarea conşliintei natio 
nale, la lupta poporului roman pentru unirea Transilvaniei cu Jura, IX- X, 1978- 1979,

p. 439-450.
404. D. D . RUSU, Din istoricul legislatiei muncii fn România. Legea din februarie 1 91 6 ,
1 , 1970, p . 231 - 242.
2. RelaJii externe
XX,

405. Al. ANDRONIC, In legătură
1947, p. 319- 320 .

CII

primul rd:boi mondial şi participarea Român iei,

.w6. Constantin C. AN GELESCU, O pagină din viata lui Ion C. Brătianu : complotul
din J8/jJ impotriva lui Napoleon al III-lea, XX, 1947, p. 1 7 1 - 208.
407. M. T. BERZA, Manifestatii politice ungureşti şi războiul româno-ruso-lurc din
1 8 7 7 - 1 878, IV, 1929, 2, p. 1 10 - 1 1 6.
-108. Emil CONDURACH I , Romania şi războiul mondial. (Pe marginea cărţii lui M .
Pal�ologue, La Russie des Tsars pendant la grande guerre, Paris, 3 vol., 1 930), V I I 1 - IX, 19321933, 1, p. 237- 241.
-109. N. COR IVAN, Scopul misiunei secrete a lui Bălce1cu ş i atitudinea lui Napoleon
al III-lea ( + 1 doc. tn anexă), V I I I - IX, 1932- 1933, 1, p. 3 - 14.
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410. Idem, Politica secretd napoleoniană şi atitudinea Rusiei ln preajma războiului (ranco
au,triac din 1 8 S9, loc. cit., 2, p. 29- 56.
411. Idem, Walewski, Napoleon al III-lea şi Alexandru Ioan Cu ::a, loc cit., 3, p. 64 - 83.
412. I dem , La politica orientale di Napoleone III e l'unione dei principali romeni (TezA.
de doctorat la Fac. de istorie din laşi), X - X I I, 1934 - 1936, 1 , p. 225 -256 ; X II I - XV I, 1940,
p. 53- 96 ; XVII, 1943, p. 1 - 74 .
413. Idem, Aspecte din politica externă a Prinripatelor unite ln timpul gu11erndrii D . Ghica
M. Kogăln iceanu (16 noiebrie 1868 - 2 februarie 1 8 7 0), V I, 1975, p. 141 - 159.
414. ldem, Proclamarea independentei Romaniei şi atitudinea marilor puteri, V I I I,
1 9 7 7 p. 325-343.
<11ri. Emil D IACONESCU, Regele Carol şi războiul mondial. (Pe marginea cărţ i i Cate
rinei Radziwill, The Near East (rom within, Londra, 1915), I l - I I I, 1926- 1927, p. 268- 276.
<116. ldem, Rom4nia şi marile puteri după Congresul de la Berlin plnd ltN 91 4, X I I I - XVI
p . 180- 263.
<117. Idem, Trataful de la Budapesta dintre Austro-Ungaria şi Rusia {1877 ) , XV I I, 1943,
• '

p. 268 - 290.
<118. Gh. DUZINCHEV ICI, Din vremea lui Cu za Vodd. 1. Contributie la istoria relatii
lor slrbo-române in timpul lui Cuza Vodă ( In anexă, documente), V I I I- - IX, 1932 - 1933, 2,
p. 57- 67.
<119. ldem, NouiJ contributie la istoria relaţiunilor sirbo-române fn timpur lui Cuza Vodă,
loc.cit., p. 198.
..._,
420. Idem, Chestiuni din vremea lui Cuza VodiJ. (Relatiile cu "Polonia, cu biserica romana
catolică. Transp8rtul de arm e pentru Serbia (ln anexA., documente). X - X I I, 1934 - 1936,
p. 90- 104.
421. Idem, Contributiuni la istoria relatiunilor polono-române in timpul lui Grigore Ghica.
1 1 7 6 - 1 7 7 7, loc. cit., 2, p. 26-32.
422. Stela MĂR IEŞ, Activitatea lui Ignatiu Ştefan Raicevich, primul consul al Austriei
fn Jările romane ( 1 782- 1 786 ) , VI, 1975, p. 1 2 3 - 139.
423. V. M IHORDEA, Raporturile rusa-române după pacea de la San Stefana (1878),
X V I I I, 1943, p. 380 - 3 88 .
424. Gb. PLATON, Franta şi Principatele dunărene in epoca de constituire a natiunii,
de formare a statului national romdn, IX- X, 1978 - 1979, p. 403 - 410.

IV Epoca contemporană.
42ri. Ion AGR IGOROAIEI, Problema reformei agrare şi electorale din România între
anii 1 9 1 6 - 1918, V I, 1975, p. 179- 194.
426. Idem, lmpotrioa organi zatiilor naJionaliste de extremli dreaptll ( 1 91 9 - 1920), V I I I,

1977, p. 4 1 9 -426.
<127. Valentin C IORBEA, Activitatea organizatiilor din Dobrogea ale partidelor poli·
tice burgheze intre anii 1918 şi 1 9 21 , I X - X, 1978 - 1979, p. 465-478.
428. Const. CLOŞCĂ, Lupta fortelor patriotice din MoldorJa fn anul 1 944, sub conducerea
P.C. R. pentru r6sturnarea dictaturii m ilitare antonesciene şi întoarcerea armelor impotrioa Ger·
maniei lritleriste, IX- X, 1978 - 1979, p . 531 - 546.
<129. Emil D IACONESCU, Ecouri de la Conferinta de pace (Pe marginea volumului lui
W. H. Steed, Mes souvenirs, voi. I I, Paris, 1 92 7 ), X I I I - XV I , 1940, p. 336- 347.
430. V a leri u Florin DOBR INESCU, Manifestări internationaliste ale studentimii din
Iaşi ( 1 93 3- 1939), V III, 1977, p. 481 - 485.
431. Idem, Cu privire la raporturile româno-iugos/ave ( 1 9 4 5 - 1 947 ) , I X - X, 1978 - 197 9, p. 547-553.
432. Em. BOLD, Problema reparatiilor şi relatiile internationale de la Conferinta piJcii la
planul Dawes, 1, 1970, p. 203 - 218.
433. Em. BOLD, Gh. IACOB, Contributii privind studierea şi cunoaşterea legislatiei mun
cii din România. Legea Camerelor de muncă din 1 927, Y l, 1975, p. 2 1 7 - 228.
434. Ern. BOLD, T. RĂ ŢO 1, Consideratii asupra evoluţiei cadrului juridic al sindicalis·
mului in România (1 921 - 1 924), V I I, 1976, p. 1 9fl - 2 0 9.
431). L. EŞANU, Activitatea sectiunilor din Moldova ale Partidului Socialist in anii pre·
mergători infiinJ6rii P.C. R., II, 1971, p. 259 - 273.

436. Idem, Asasinarea m ilitantului socialist Dr. II. Aroneanu fn timpul grevei generale
din octombrie 1920, V I I I, 1977, p. 443-453.
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437. Gh. FLORESCU, 1. SAIZU, A legerile parlamentare din România între anii 19191973, p. 309 - 334.
438. Gh. 1. FLORESCU, Evolutia Partidului Poporului în anii 1 9 2 0- 1 921, V I I I, 1 97 7 ,
p. 427 - 44 1 .
439. Gh. 1. IONIŢĂ, Partidul Comunist- initiatorul, organizatorul ş i dinamizatorul
mişcării antifasciste din România, II, 1971, p. 307 - 3 19.

1 922, IV,

440. A KAREŢCH I, Problemele tacticii P.C. R. în perioada luptei pentru instaurarea
puterii populare, 1 , 1970, p. 251 - 263.
441 . A. KAREŢCHI, L. EŞANU, Ospitalitatea acordată în România preşedintelui Polo
niei . lgnacy Moscicki la începutul celui de-al doilea răiboi mondial - expresie a luptei tmpotriva
Germaniei hitleriste duse de poporul român (septembrie - decembrie 1 939), V, 1974, p. 187-202.
442. A. KAREŢCH I, Rolul miniştrilor F. N.D. in etapa hotărîtoare a luptei pentru putere ,
V I, 1975, p. 239 -245.
443. Idcm, Frontul national democrat in etapa hotărîtoare a luptei maselor pentru instau
rarea guvernului democrat, V II, 1 976 , p. 25 1 - 266.
444 . A. LOGH IN, C. MARINESCU, Partidul Comunist Romdn, conducătorul fortelor
democratice în procesul de transformare revolutionară a societătii româneşti ( 1 944- 1 947 ) , IV,
1973, p . 359 - 375.
445. Aurel LOGH IN, Ioan SA IZU, Starea de spirit din armata romdnă reflectaM în presa
comunistd şi democraticii (1934 - 1 940), V, 1974, p. 171 - 185.
446. Aurel LOGH IN, Ideea de unitate, independentii şi suveranitate a patriei în Programu l
Partidului Comunist Romdn, V I, 1975 , p. 247 - 253.
447. Idem, Din activitatea Partidului Comunist Romdn în primii ani după constituire,
V II , 1 97 6 p. 185 - 1 94 .
448. P. MÂLCOMETE, Problema agrarii la inceputul secolului al XX-lea în opera lui
Nicolae Iorga, I l , 1971, p. 24 1 - 252.
449. 1. M INEA, Cind incepe istoria noastrii contemporană, Idei din lecţia de deschidere
a cursului de istoria românilor, X I I I - XV I, 1 94 0, p. 622 - 630.
450. Valeria POTOP, Unirea Ligii Ţăranilor din Moldova cu Frontul plugarilor, 1933,
IV, 1973, p . 351 - 357.
451. Rodica RADU, Arhivele Vniversitătii din Iaşi, i zvor documentar pentru cunoaşterea
traditiilor de luptă progresiste ale intelectualitătii ieşene în perioada interbelică, V II I, 1977, p
4 8 7 - 494 .
452. Dumitru D. RUSU, Probleme ale strategiei şi tacticii Partidului Comunist Român
fn documentele programatice din anii 1 9 4 ) - 1 942, V, 1974, p. 2 17 - 226 .
453. Idem, Documente privitoare la aplicarea legii asiguriirilor muncitoreşti din 1 91 2 lucră
torilor din porturi, 1, 1970, p. 337 - 34 4 .
454. I. SA IZU, Relatiile româno-cehoslovace spre sfîrşitul primului riizboi mondial, III,
1 9 72, p. 221 -233.
4S5. Idem, Mentiuni programati ce referitoare la agricultura Romdniei ( 1 9 2 2 - 1 928) ,
V I I I, 1977, p. 455-467.
456. 1. SAIZU, Gh. 1. FLORESCU, A legerile parlamentare din Romdnia (1926 - 1 928),
IX- X, 1978 - 1979, p . 479 - 495.
457. D. ŞAND RU, 1 . SAIZU, Contributii la cunoaşterea stării de spirit în armata romd.nii
tn anii dictaturii militaro-fasciste, I l, 1971, p. 321 - 336.
458. D. ŞAND RU, Rolul ,.Ca&ei rurale" în finantarea agriculturii româneşti, V I, 1 975 ,
,

p.

205 - 2 15.

459. ldem, Creditul agricol din Rom<2.nia dupii criza economică din 1 929- 1 933, V I I I ,
1977, p . 469 - 480
460. Natalia S IM ION, Structura social-politicii a Romd.niei în perioada interbelicii, I I I,
1972, p. 2 5 1 - 2f8 ; V, 1974, p. 203 - 215.
.

461. Eadem, Confruntări lntre principalele conceptii social-politice burgheze din perioada
interbelicii a Romdniei cu privire la dezvoltarea acesteia, V II, 1976, P · 2 1 1 - 2 2 4 .
462. Dumitru TUŢU, Evolutia evenimentelor politice şi militare internationale (1940 1 9 4 4 ) şi ecoul lor în opinia publică din Romdnia, V I I, 1976, p . 235 - 2 50 .
463. Gh. ZAHARIA, TradiJii ale politicii externe a Partidului Comunist Romdn ( 1 921 - 1 929), II, 1 971 , p. 275-294.
vezi şi nr. 547, 54 9 - 5b0, 552-553, 555-558, 561 - 564, 56c5 - 567, 569- 570, 573 .
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C. ISTO R IA CULTU R I I
1. L ăcaşuri d e cultură

46.. . C. CLOŞCĂ, Un prestigios lăcaş de cultură : "Ateneu/ popular TătăraşiM ( 1 91 9 - 1 94 0 ) , 1, 1970, p. 317-328.
465. Idem, Actiun i cultural-educative de masă organizate de către Ateneu/ popular din
cartierul Tătăraşi - laşi In perioada dintre cele doutJ războaie mondiale, IV, 1973, p. 271 -293.
466. A. GHEORG H IU, Din ctitoriile lui Nicolae Iorga (Biblioteca popularlJ. din Tdtd
raşi - laşi ) , II, 1971, p. 253 - 256.
46'7. Iosif NAGH IU, C. CLOŞCĂ, Mdrturii privitoare la activitatea ClJ.minului cultural
şi a Universitdti i populare din Ungureni - Botoşani ( 1 9 27 - 1 947), V I, 1975, p. 255 -269.
468. C. OARGĂ, ..Casa poporului• din laşi. Scurt istoric, Il, 1971, p... ;:!65 - 372.
I I . Istoria tnvă�ămlntului.
469. C. ANGELESCU, Studentii romdni fn strdindtate. Universitatea din Bruxelles,
XV I I I , 1943, p. 1 19 - 126.
-170. T. G. BULAT, Un pension de domnişoare la laşi In 1811 {al doamnei Germont de
Lemont ; Cu documente), X I I I-XV I, 1940, p . 4 1 4 - 422.
471 . Tr. BRATU, Momente solemne fn viata Universitdtii din laşi (Dare de seamă pe
anul �olar 1932 - 1 933), X - X I I, 1934 - 1936, 1 , p . 80 - 89 .
..'72. N. GĂZDARU, Doi moldoveni din sec. X V l l la studii't� Italia fn Co/legio di Fermo
(Giorgio Gross din Baia, Pietro Wo1f din Cotnari), V - VII, 1929 - 1931 , p. 376- 377.
4'73. 1 . li.IINEA, D in istoria şcoa/e/or şi educaJiei şcolare romdneşti din Ardeal {Cu 2 doc.
inedite) . V- V I I, 1929 - 1931 p. 360 - 362 .
..'7... Idcm, 'Inceputurile dăscăleşti ale lui G. Asachi, V I I I- IX. 1932- 1933, 1, p. 218- 2 1 9.
4'75. l. M INEA, L. T. BOGA, Despre cel mai vechi document fn legi1tură cu şcoala de la
Trti Ierarh i , X - X I I, 1934 - 1936, 2 p. 208 - 216.
476. 1 . NAGH IU, lnvăJi1mlntul papirologiei la Universitatea din laşi, IX-X, 1978- 1979, p . 517 - 522.
47'7. Paul PĂLTĂNEA, ContribuJii la istoria fnvătămfntului din Galati în perioada 1832
- 1 8 48, V I I I,1977, p. 295- 3CB.
lnvi1tămlntul istoriei

.. 78. Gh. BUZA TU, Mi1rtur ii noi despre un concurs universitar la laşi fn anul 1 894 (sus
ţinut de N. Iorga), I, 1970, p. 349- 355.
479. V.CRISTIAN, Ioan Maiorescu, profesor de istorie la laşi ( 1 8 4 2 - 1 8 43 ), V I I I,
1977, p. 3 1 1 - 324 .
480 Maria HUM IN IC- TECLEAN, Istoria patriei fn şcoala romtlneasci1 din anii dom
niei lui Al. 1. Cuza, Il, 1971, p. 183 - 190.
481 . 1. M ll"EA, Schita celui dintdi curs universitar de istoria romanilor tinut la Bucureşti
(proiectat de Ioan Maiorescu), X I I I - XVI, 1940, p. 173 - 177.
482. Idem, Nevoia unei opere de istorie generald rom8neascd fn 1 860, 1 1 1 - XV I, 1940,
p. 178 - 1 79.
1 I l . Istoria ştiinţelor şi a literaturii
Literatura beletristică şi religioasă.

1.

483. Ion ARHIP, Omagiu sonetistului Mihai Codreanu, VIII, 1977, p. 255- 259.
48.. M. BORDEIANU, Dosoftei - deschizdtvr de drumuri in lirica rom8neascd, V, 1974,
p . 153 - 160.
485. Sanda D IACONESCU, Raporturile literare ruso-romdne, cu specială privire la opera
lui Tolstoi, X IX, 1946, p. 10 1 - 117.
486. Eugen D IM ITR IU, Contributii la biografia lui Anton Holban , V III, 1977, p . 561 - 564 .
487. Maria HUMIN IC-TECLEAN, Elena Ghica (Dora d' lstria ). 1 828 - 1888, IX-X,
1978 - 1 979, p. 659 - 672.
488. Paul LEU, S. FI. Marian fn contemporaneitatea sa europeană, V I I I, 1977 p. 543- 554.
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489. Idem, Ecouri nationale şi internationale la moartta lui S. FI. Marian, IX- X 1978 p. 673 - 678.
490. I. 1\HNEA, Despre Noul Testament din 1 6 48 , V- V I I, 1929 - 193 1 . p. 350.
491. Idem. Din istoria literaturii noastre vechi (Traducerea T ( sta mt ntului ln Ardeal;
tn sec. XV I I), V I I I - IX, 1932- 1933, 1, p. 228 - 229.
492. L. PREDESCU, Dragoş Eustratic logofătul, X I I I - XV I, 1940, p. 424 - 452 ; XV II,
1943, p . 121 - 14 0 .
493. Gr. SCORPAN, Locul Ca raniei lui Varlaam fn vechia noastrd literatură omileticd
din sec. X V I şi X VII, X I I I- XV I, 1940, p. 545 - 596 ; XVII, 194 3 , p. 8 9 - 120.
494. O. VACARIU, 350 de ani de la naşterea lui Dosoftei (In m mnriam), V , 1974, p.
- 1 979,

1 4 7 - 152.
2.

Literatura

juridică

495. Const. C. ANGELESCU, Andronache Donici şi proiectul de Constituţie din 1822,

XX, 1947, p . 3 1 5 - 317.
496. Ilie M INEA. Prima legiuire rusească in limba romdnească ( lnvdţătura Ecaterinei II,
l !!Şi, 1 77:1 ) 1 92 � . p. 405-4:)fi.
497. Const. P. - SECELEA, Dreptul canonic fn literatura romanească 1. Opera lui Andre i
baron de Şaguna, II- I II . 1926- 1927, p. 3 - 43.
IV Istoria artelor
Arhitectură

1.

498. Const. ANDREESCU, Cetatea Nouă fn vremea lui Ştefan cel Mare . O interpretare
a cronicei vechi moldoveneşti , 1, 1925, p. 159 - 176.
499. Dim .CON STANTINESCU, Lucruri noui despre arhitectura şi pictura minăstirii
Golia : Discuţii fdră dişee. X I I I - XV I, 1940, p. 263- 294.
500. N. GR IGORAŞ . Forma Peche a bisericii Trei Ierarhi, X I I I - XV I, 1940, p . 294 298.

501 . Idcm Mînăstirea Ga/ata, X V III, 1943, p . 2 1 6 - 287.
502. Idem, Prim ele mirtăstiri şi biserici moldoveneşti. Ctitorii şi proprietăţi boiereşti, XX,
1947, p. 1 14 - 13 1.
503. ldcm, Vechi ceUifi moldoveneşti. Originea lor, loc. cit., p. 1 32 - 15 5 .
50-1. Idcm, Două monumente de artă feudală din imprejurimile Iaşului: mănăstirile Hlin·
cea şi Aroneanu, l, 1970, p. 283- 304.
505. Idem, Un important monument de artă al Iaşului, Galata, Il, 1971. p. ::!49 - 064.
506. 1. M INEA, Despre curtea domnească din Suceava, V I II - IX, 1932 - 1933, 1, p.220.
507. 1. M INEA, N. GRIGORAŞ. G. COJOC, Din trecutul Cetăţii Neamţului, XV I I ,
1943, p. 14 1 - 2 10.
2.

Monumente, locuri istorice.

508. N. GR IGORAŞ, Statuia lui Ştefan cel Mare din laşi, I I I, 1972, p. 281 - 308.
509. Idem, Complexul de monumente de la Copou - laşi, IV, 1973, p. 177 - 190.
!ilO. Elisabeta IONIŢĂ, Gh. GR IV IŢEANU, Casa în care a fost votată constituirea Par
tidului Comunist Romlin, Il, 197 1 , p. 373 - 378.
511. K. M IR IAM, Un edificiu al mişcării muncitoreşti : "Casa din strada Max Wexler, • .
1 , 1970, p . 309 - 3 16.

512. Aguriţa V ICOVEANU, Vila sonet .. M. Codreanu", 1, 1970, p. 329 - 33 1.
3. Alte arte.
Teatru

513. Elena Bogdan, O vibratie spirituald autentică în Iaşul de altădată : Tereza Stratilescu,
IV, 1973, p. 253 - 270.
514. Georgeta ţURCANU, Documente privitoare la istoria Teatrului National laşi, I I I,
1972,

p.

309- :n4 .

515. Eadem, Teatru din Moldova ş i revolutia de la 1 8 48, I V, 1973, p . 377 - 38 1 .

Pictură

li16. 1. M INEA, Un mare pictor li :sculptor la Curtea de Argeş, (Veit Stoss), V - VII, '192 9 p. 359.

- 1931,
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517. Maria PARADA ISER, Anii de ucenicie ai lui G)leorghe Panaiteanu - Bardasare,
V III, 1977, p. 565 - 569.
518. Virginia VASILOVICI, Identificarea unei lucriiri a pictorului polonez Aleksander

Kotsis fn Muzul de artă din laşi, JX- X, 1978 - 1 979,

p. 29- 33.

M u zicii
519. Viorica TEIŞANU, Marctl Botez - animator de frunte al muzicii corale rom4neşl.i
679- 690.

LX - X, 1978 - 1 979, p.

4. Varia
520. A. BOLDUR, Polihton Sfrcu (Corectări la art. lui Damlan P. Bogdan, In Arhiva
..,
rom4netUcii, V I I , 1 942), XV III, 1943, p. 488 - 490 .
321. ldem, O calomnie la adresa lui B. P. Haşdeu, loc. cit, p. 4 90 - 4 92 .
522. Idem, Unele indreptifri şi constatifri la discursul de receptie de la Academia Rom4nif
a d·lui. C. Ionescu - Mihifeşti (29 mai 1 946), I I, 1947, p. 313 - 314.
523. 1. M INEA, In legătura cu cea mai veche revistă romdneascii, V - V I I , 1929 - 1931,
· ·

p. 362- 364.
G24. Jdem,
2, p. 198.
G2a.

Din legăturile lui Mihail Kogdlniceanu cu polonii, V I I I - IX, 1932 - 1933,

�\. cu Damian P. Bogdan), V I I I
.

Idem. In legătură cu originea literei tj\ la noi, (pole

- IX, 1932- 1933, 3 , p. 271.
o26. Idem, Abonati ieşeni la o carte a lui Damaschin Bojincii, X - X I I, 1934 - 1936, 1,
p. 346.
527. Idem, Din istoria scrisului rom4nesc, Xlll- X VI, 1940, p. 710 - 714.
528. A. SACERDOŢEANU, ,.lmpiimfntenirea" lui Haşdeu, XV I I I, 1943, p. 127 - 135 .
529. Dan SIMONESCU, Activitatea lui D. Cantemir tn Rusia, X IX, 1946, p. 9 - 17.
530. Emil VÂRTOSU, Ordinul jerbii de aur. Un proiect inedit al lui Vasile Alecsandri,
X I I I - XV I, 1940, p. 702 - 706 .
D . ISTORIA B I SER IC I I
1 . Biserica

ortodoxA

531. Dan S IMONESCU,
95 - 103.

Mifnilstirea Neamtului ca focar de culturii, XVIII, 1943, Jl·

532. 1. M INEA, Despre miinifstirea Todireni (şi un document din 7 mai 1810 referitor
la ea), IV, 1928, 1, p. 309 - 313.
533. Idem, Inceputul curentului cultural grecesc la miinăstiri/e moldoveneşti (cu o men
ţiune din 1545), V - V II , 1929 - 1931, p. 357 - 358 .

Figuri bisericeşti
534. Al. IORDAN, lgnatie, mitropolitul Ţilrii Romdneşti (fn anexii documen te), X I I I 
X V I , 1940, p. 385 - 404.
535. Mihai MÂNUCĂ, Arhiereul lnochentie Jliupoleos Burghele, XVIII, 1943, p. 449464.

536. Ilie 1\I INEA, Un m itropolit muntean uitat (David, 1477 - 151 1), X I I I- IX, 1932- 1933, p. 267.
537. I d m, Sfîrşitul mitropo/itului moldovean Damian şi chestiunea succesorului act stuia,
Joc. cit, p. 267- 269.
538. Idem, Mitropolitul Mardarie (1595), X I I I , - XVI, 1940, p. 695.

e

539. Constantin TURCU, Daniil SihtUtru. Figură istorici! legendarii şi bisericeaşcă, XX,
1 94 7 , p. 24 6 - 260.

I I. Biserica catolicA.
540. Constant iR ANDREESCU,

Aştzdri franciscane la Dunăre şi Marea Neagril fn şec.
X lll- X I V, V I I I- IX, 1932 - 1933, 2, p. 1 5 1 - 162.
541. Gh. DUZ INCHEV ICI, Propaganda cistercită printre rom4ni. In legdtură cu cronica
lui Albicus Trium - Fontium, I V, 1928, 2, p. 1 2 6 - 138.
542. Anton M ESROBEANU, Contributie la istoria catolicismului din Moldova (cu 5
documente inedite In anexă, Intre 1595 - 1604), IV, 1928, 2, p. 76 - 9 1 .
543. Ilie M INEA, Cine a întemeiat mănăstirea catolică din Bacdu '! V I I I - IX, 1932 - 1933,
2 , p. 207.
!".f.l. Iosif NAGHIU, Miiruntişuri istorice, XV I I I, 1943, p. 392 - 402 .
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545. M. POPE SCU, Contributiuni la catagrafla judetului Dolgrad, X I I I - XV I, 19 40,
p. 168- 172.
546. Paul PĂLTĂNEA, Unele ştiri des pre economia oraşului Galaţi din a doua jumatate

a secolului al X VIII-lea, IV, 1973, p. 161 - 175.
547. 1. AGR IGOROAIEI, Mişcarea democratica şi socialistă din oraşul Iaşi în preajma
credrii Partidului Comunist Roman, Il, 1971, p. 207- 2 16.
M8. Idem, Rezultate recente ale cercetarii ieşene referitoare la rezistenta an tifasc istd din
Romania (194 0 - 1 944), V, 1974, p. 247- 256.
M9. ldem, Tradiţii democratice ale presei ieşene : ziarul .. Tribuna" (1918 ) , V I I, 1976 ,
p. 175 - 184.
510. 1. A GR IGOROA IEI, G. CALCAN, M. STRU GARIU, Unirea din 1 918 şi pres a
din oraşul Iaşi, IX-X, 1978 - 1979, p. 451 - 4 64 .
551. Al. ANDRONIC, Iaş i i pfnd în secolul al X VIII-lea, în lumina datelor arheologi ce,
I, 1970, p. 9 1 - 108.
552. C. BOTEZ, Cu privire la situaţia reformei agrare în judeţul Iaşi in anii 1 9 28 - 1 930,
1, 1970, p. 1 7 1 - 185.
553. 1. CĂ PREANU, Din gindirea social- politiră materialistă ieşeană la in cepu tu l sec.
al. XX-lea, I l, 1971, p. 197- 205.
SM. Gheorghe CLIVETI, Evoluţia urbanistică a laşilor la sfîrşitul secolului al X V I II
lea şi inceputul secolului al XIX-lea, IX - X , 1978- 1979, p . 387 - 401.
555. Const. CLOŞCĂ, Problematica pu b li cistic i i militantului comunist ieşean, Gh. Tă nase,
IV, 1963, p. 335- 349.
556. ldem, Activitatea lui Gheorghe Tănase, militant al mişcării muncitoreşti şi comuniste
din fora noastră în cadrul soc ietdti i "Unirea" a lucrătorilor tipografi din laşi, V I, 19 75, p. 195 - 204.

557. Valeriu Florin DOBRINESCU, Din pro blem at ic a presei progres i ste studenţeşti a
pdrute la Iaşi in perioada interbelică, V, 1 9 711, p. 229 - 235.
558. Ionel HAGIU şi D ionisie MORĂRAŞU, Cu privire la crearea şi activi/alea Comite
tului judeţean laşi al Frontului Unic Muncitoresc V, 1974, p. 237 - 246.
559. Maria HUM I N IC - TECLEAN, Societatea lucrdtorilor tipografi "Unirea" din laşi,
1 88 0- 1 922, I I I, 1972, p. 207- 230.
560. Virginia ISAC, Săr bătorirea zilei de 24 Ianuarie la laşi. Citeva ştiri dintre anii 1860
şi 1 909, 1, 1970, p. 5 1 - 57 .
561. D . IVANESCU, Din activitatea sindicatelor muncitoreşti din laş i i n Jl• I iondn 1 9 2 2 1 92 9, Il, 1971, p. 295- 305.
562. A. KAREŢCHI, 1. A G R IGOROAIEI, Iaşii în contextul revoluţiei dem ocrat 
populare. Probleme şi realizări, I X - X , 1978 - 1 979, p. 555 -580.
563. A. LOGH IN, Contri buti a organizaţiilor muncitoreşti ieşene la crearea Partidulu i
unic a l rlas: i muncitoare, I, 1970, p. 265 - 274.
564. Idem, Din tradiţiile democratice şi revolutionare ale studentim ii irş n ·, I I I , 1 972,
p. 269 - 279. p. 269 - 279.
565. I. M INEA, Din trecutul laşilor, XIII- X VI, il940, p. 670- 676.
566. D. MORĂRAŞU, Aspectele ale democratiZdrii aparatu lui de stat local in prima etapa
a revolutiei populare din România (23 A ugust 1 944- 3 0 decembrie 1 9 4 7 ) , I I, 1971, p. 337- 348.
567. 1. N IŢĂ, G. MACARIE, 1. ADUMITRĂ CESEI, Aspecte ale evolutiei capitaliste
a Intrepri nder ii ., Ţesătura• Iaşi, I I I, 1972, p. 235- 250.
568. C . OARG Ă , Problematica istorică locald in atenţia cercetătorilor ieşeni, 1, 1970, p.

357- 360.

569. 1 . SA IZV, Greve ale muncitorilor text i lişti din laş i
1970, p. 2 4 3 -249.

(febru arie - apr ili e 1 9 4 0 ) , 1,

579. D . ŞAND RU, Aplicarea reform ei agrare din 1921 pe moşia On eşti - Urzicen i - Boro
şoaia, judeţul laşi, IV, 1973, p. 295 - 307 .
571 . Viorica T E I ŞANU, Iaşii în primăvara anului 1898, V I I , 1 976, p. 273 - 278 .
572. Georgeta TU D O RAN , Aportul socialiştilor ieşeni la răspîndirea m ar x ism ulu i rn
Rom d ni a , 1, 1970, p. 219 - 229.

573. Elena ZAHARIA, Istoria economică a judeţului Iaşi în perioada interbelică, loc.
rit., p. 155 - 170.
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Partea a doua : ISTORIA UN IVERSALĂ
574. Janeta BEND ITER, Surse pentru studierea celui de al doilea război mondial
(relatii germana - italiene 1 9J9- 1 941), Il, 1971, p. 2 1 7 - 229.
575. Eadem, Anul 1 9 4 2 In politica Germaniei naziste, I X - X, 1978 - 1979, p. 523- 530.
576. N. COR IVAN, Contribuţii la anexarea Saooiei şi Nisei, XX, 1947 p. 261 - 297.
577. Emil D IACONESCU, Politica orientală burgundă şi turcii în sec. XI V- X V. (TezA
de doctorat), 1, 1925, p. 8 - 65.
578. Gh. IV ĂNESCC, Repartiţia geografică a neamurilor slave in patria lor primitivt'J,

· X IX, 1946, p. 1 8 - 25.
1)79. Mihail VA S IL ESCU,

Tracii In epopeile llomerice, V I II, 1977, op.' 23.5 -: 247.
'

:\1 L' Z }; O I. O G 1 E

I. Coordonate generale
p. 7 - 1 7 .

580. Ion ARH IP,

Coordonatele muzeografiei ieşene în anii

socialismull!i,

I I I,

1 972,

581. Eugenia UR SESCU, Cîteva aspecte psihosociale privind Matia între mu zeu şi public,
IV, 1973, p. 27- 38.
582. Eadem, Din activitatea Complexului m u zeistic laşi, V I I, 1976, p. 289 - 291.
5 8 3 . Eugenia URSESCU, Georgeta PODOLEANU, Aspecte din activitatea expoziţ io 
nală a mu zeelor ieşene, IX - X, 1 978 - 1979, p. 2 3 - 26.

Il. Trecutul muzcisticii.
584. Em. D IACONE SCU, Teohari Antonescu - lnaintaş al mu zeografiei romtineşti,
I, 1 970, p. 2 1 - 27.
50U. Ide m Mu zeistica ieştană în docume'n'te, Joc. cit. p . 345 -347.
586. ldl'm, Tradiţii ale muzeisticii ie�ene., I l, 1971, p. 1 9 - 38.
1')87. I. G R I GO R IU, Din istoricul muzeisticii ie$1!ne, I, 1970, p . 9 - 20 .
1')88. D . IVANESCC, Pagini din trecutul mu zcografiei ieşcne (şi documente), I I I, 1972,
,

589. Iosif E . N A Gfi iU, Preocupări de mu zeografie locală - colecţii şi colectionari din
judeţul Botoşani (şi documente), IV, 1973, p. 393- 398.
590. Claudiu PARADAIS, Aspecte ale cercetării mu zeistice la Pinacoteca naţion ală din
laşi Intre anii 1 8 6 0 - 1 9 6 0, V I, 1977, p. 9 - 25.
p.

1 9 - 29.

I II . Muzee.
1. M u zeul de istorie
591 . Lcon E Ş A NU,

Infiintarea Mu zeului .. Cuza Vodă" în oraşul Galaţi, IV, 1973, p.

592. Const. CLO ŞC l\ , Cri terii d e organi zare a caselor memoriale (Casa memoria'id "Ilie
Pintilie") I l, 1971, p. 55 - 68 .
593. I dem , Lupta (orJelor progresiste conduse de P.C.R. împotriva fascismului, pentru
victoria insurectiei nationale anti(asciste armate, og/indită în stWle Mu zeului de istorie a Moldovei,

39-51.

.

V, 1974, p. 4 5 - 53.
594. Idem, Patrimoniul mu zeelor de istorie pentru epoca revolutiei şi construcţiei societătii
socialiste, V 1, 1977, p. 2 7 - 4 3 .
595. C. FLOREA, Reflectarea mu zeistică a relatiilor revoluţionare dintre A l . 1. Cu za şi
G iUseppe Garibaldi, 1, 1970, p. 4 3 - 50.

596. Idem, Cuvîntul. . . la redeschiderea sectiei de istorie veche Il, 1970, p . 9 - 1 1 .
597. C . ICONOMU, O nouă reali zare mu zeistică : secţia d e istorie veche şi prefeuda/ă din
cadrul M u zeului de istorie a Moldovei, I l , 1 971, p. 1 3 - 17.
598. �l::!ria H l':.'I1 1N IC-TECLEAN, O nouă reali zare muzeografică ieşeană de prestigiu :
Expozitia aniversativă 1 8 48, I\', 1 973, p. 5 3 - 60.
599. Eadem, Mu zeul de istorie a Moldovei, V, 1974, p. 1 5 - 35 .
600. Anghel PAVEL, In legătură cu structura şi organizarea colecţiilor m u zeule de istorie
a epocii socialiste, IX- X, 1 978 - 19 7 9, p. 9 - 12 .

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

.,JCER/CET.Al!Ji

27

TS'I'ORI'CE".

STU\DI'U ŞI INDICE

647

------

GOl. Rodica RADU, Fotografia - tip de ezponat fn m u zeul de istorie. Posibilităti de
ezpunere, conservare, eiJidentc'J ştiintificif, VI, 1975, p. 33-43.
G02. Eadem. Probleme de culturif fn tematica muzeului de istorie, V I I , 1976, p. 3 1 - 36 .
G03. Alee RAM, Coordonate prezente ş i viitoare ale cercetării ştiintifice in Muzeul de istorie
a Moldovei, I, 1970, p. 361- 363.
GO-l. Şeiva SANIE, Proiect de organizare a ezpozitiei temporare : Mifrturii arheologice
dcspe satul dacic (secolele 1 - li e.n.) de la Dumbrava, wm. Ciuna, jud. laşi, V. 1974, p. 55- 58.
2. Muzeul de literaturA

GOB. 1. ARHIP, Casa " Vasile PogorM : traditie, autenticitate şi modern. Proiect, I I, 1971
p. 4 3 - 53.
GOG. Idem, Redactia " VieJii Rom4neştiM prezentatif In Muzeu/ literaturii din laşi. Proiec t,
1 . 1 9 70 p. 59-65.
607. Idem, Prelectiunile Jun imii - o (rumoasif traditi e preluatd de Muzeul de literaturif
din laşi, V, 1974, p. 37- 43.
GOB. Idem, Profilul muzeului memorial literar. Principii de organizare mu zeistică, V I ,
1 975, p . 1 5 - 32.
G09. Ioan ILAŞ, Bojdeuca "Ion CreangăM - cel mai IJechi muzeu memorial de literatură
din tară - la a şaizecea sa aniiJersare, IX - X , 1978 - 1 979, p. 13 - 2 1 .
6 1 0 . D. VACAR IU, U n n o u ş i valoros obiectiv muzeistic ieşean : "Casa Dosoftei M 1, 1970 ,
p. 305 - 308.

3 . Muzeul de artA
Gll. Maria PARADAISER, Gheorghe Panaiteanu Bardasore - dale noi şi rrecizări cu
privire la fondarea Pinacotecii Nationale din laşi, V I I, 1976, p. 165 - 173.
612. Geta PASCAL, Din istoricul Pinacotecii ieşene : contributia lui Ştefan Dimitrescu
la dezooltarea IJie(ii artistice tn perioada tntrrbeltră.
61 3. Virginia VASlLOVICI, 1 1 0 ani de la Infiintarea Mu zeului de artll din laşi, I, 1970,

p . 365 - 366.

4 . Muzeul de etnop-afle
61-1. Petru CAZACl", Preocupări pentru organizcrca unui muzw etncgrcfic la laşi, V I I,

1976, p .

17- 29.

Gl5. Emilla PAVEL , Patrimoniul MuzEului etnografic al Moldovei din laşi, VI, 1977,

p. 1 977, p. 4 5 - 50.

Gl6. Victoria SEMENDEAEV, Ceramica din Schitu Stavnic, comu n a Voineşti - laşi,
loc. cit., p. 5 1 - 82.
GJ7. Eadem, Aspute etnografice din satul Brădeşti, comuna Vindereni, judetul Vaslui ,
IX - X,

1978 - 1 979, p. 35- 66.

5. Muzeul politehnic

618. Eugen i a URSESClJ,
I l , 1171, p. 379 -383.

Orologiul cu carilon din turnul Palatului Culturii din laşi,
4

Gl9. Eadem, Perspective şi rezo/IJări muzeografice fn organizarea sectiei " TelecomunicaJiiM
la Muzeul Politehnic din laşi, I I I , 1972, p. 3 1 - 38.
G20. l�adem, Muzeul politehnic laşi - organizarea actuală, directii necesare şi posibile
lle dezvoltare, V I I, 1976, p. 7 - 16.
G21. Eugenia URSESCU, Antoaneta GARABEDEANU, Maria N ICA, Din istoria
telecomunicatiilor fn Moldova, V I, 1975, p. 161 - 178.

IV. R e st au rar e

-

Consl'rvarc

622. Mihai M. CHO ITORt:, Restaurarea şi conservarea unei
1978 - 1 979, p . 83 - 9 1 .
623. Adriana 10:\1 IUC, Restaurarea şi consevarea unei ctirfi

ctilimări de epocă,

IX - X ,

de l a ,\fu zeul de li teratu ră ,
IX - X , 1978- 1979, p. 67 - 73 .
621. Cristina Lt:CHIAN,. UtiliZarea benzotriazolului ca inhibitor d e coroziune pentru
obiecte a nl icr de bron z , V I I, 1976, p. 4 5 - 4R .
fl21i. Maria MU STAŢĂ, Aspe<te privind alacul unor insecte dăunătoare lemnului şi
., D os oftei M şi măsurile de conmbatere efectuate,
IX - X, 1978- 1 979, p. 75 - 82.

din Casa
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G2G. Gb. MUSTAŢĂ, Mariana MU STAŢĂ, Aspecte privind atacul unor insecte ddund
toare în mdnd�tirea Frumoasa, V I, 1 977, p. 95- 107.
62'7. D . \' ICOVEANU, Metodd pentru restaurarea oului antic, Il, 1971, p. 69 - 74 .
G28. ldem, Organizarea unui laborator de restaurare-conservare pe profilul Mu reulul de
istorie, IV, 1 973, p. 3 5 - 38.
G29. Jdrm, Conservarea ccram irii cu ajutorul si/icaiului de sodiu, V I I, 1 976, p. 3 7 - 48.
6:10. Jdem, Restaurarea şi consewarea peretilor atirnate, V I I I, 1 977, p. f3-80.
631. Ana-Maria VLAD, Radiogra[ierea cu raze X a obiectelor metalice mureistict cu atrat
e coro:iune, V I, 1977, p. 81 - 93.

RECE:\Zll, NOTE DinLI OGll,\FH:E
.. ,

I. Cărţi româneşti

Gh. AGAPIE, Problema jurdtorilor români. Studiu critic de drept e�echl
român , sc, I a şi , 1939, 66 p . , X IX, 1946, p. 2 1 3 - 2 14 (A. Andronic).
633. Corneliu ALBU , Alexandru Papiu llarian. Viaţa şi activitatea sa ... Bucureşti, 1977.
IX- X, 1978 - 1 979, p. 700 - 71 1 (Consl. C. A ngelescu).
634. C. I. ANDREESCU şi C. A. STO IDE, Documente şi regeste, voi. 1, Iaşi, 1934,
X - X I I, 1934 - 1936, 2, p. 238 - 23 9 ( V. Lungu).
635. Dan DĂDĂRĂU şi Ioan CAPRO ŞU , Iaşii vechilor zidiri, Iaşi. 1fJ 74, 424 p., V ,
1 9 74 , p. 284 - 2 1>5 (Nistor Ciocan).
�
636. Gh. BĂ IL EAN U , Evolutia juridicd a Epitropici S[. Spiridon de la 1 747 la 18 00 ,
laşi, 1929, V - V II, 1929 - 1 931, p. 387 - 388 ( 1. Minea)•.
G37. ldcm, Institu/i ile epitropiei S{. Spiridon între anii 1 800 - 1 8 5 3. Partea IV şi V,
Iaşi, 1 932, loc cit. (I.M.).
G38. Idcm, Principi i de drept comparat, laşi, 1926, I I - I I I , 1926 - 1927 p. 285 ( l . M.).
639. C. BAL MUŞ, Tratatul despre sublim., f.l., 1935, X - X I I, 1934- 1936, 1, p. 4 10,
(I.M.).
&10. !\". C. BEJ ENARU, Politica externă a lui A lexandru Lăpuşneanu, Iaşi, 1935,
X - X I I , 1934 - 1 936, 1, p. 408 (I.M.).
1:<1 1 . Ş t e fa n Gr. BEREChET, Istoria llcc/,iului drept rcmânesc, laşi, 1033, X - X I I
1934 - 1 936, 1, p. 4 0 7 (I.M.).
G-12. Idem, Procedura de judecatd /a slavi şi români, Chişinău, 1926, II- I I I, 1926 - 1927 ,
p. 282 (I.M.).
G-13. L.T. BO GA, Documente basarabene, X VI, Zapise (1 6 57- 1684), Chişinău, 1933 ,
V I I I - IX, 1932 - 1 933, 3, p. 345 (I. M.).
G«. Idem, Lupta pentru limba româneascd şi ide a unirii la romtinii din Basarabia duplf
1 8 1 2, Chişinău, 1932, V I I I- IX, 1932 - 1 933, 3, p. 302 - 303 ( Val. Popovici).
6-15. Damian P. BOGDAN, Glosarul cuvintelor româneşti din documentele slauo-române,
Bucureşti, 1946, 270 p . , XX, 1947, p. 329 - 330 (P. Mihail).
G46. Olimpiu BO ITO Ş , Une correspondence [ranraise conserant le Congres de Berlin
( 1878 ), Bucureşti, 193 1 , V- V I I, 1929 - 1 931, p. 405 - 406 (!. M.). V I I I - IX, 1932 - 1933,
1, p. 3 1 6 - 317 ( Em. Diaconescu) ;
&17. R. V. BOSSY, Agenţia diplomatică q Romtin iei fn Paris şi legliturile politice franca
române sub Cuza- Vodă, Bucureşti, 1931, V - V I I , 1929 - 1 931, p. 394 - 399 (1 . .M.).
&18. ldem, Agenţia diplomatică a Romaniei în Belgrad şi legdturile politir.e rom4no-serbe
sub Cuza Vodă, Bucureşti, 1 934 , X - X I I, 1934 - 1036, 1, p. 3 6 1 - 362 (N. Corivan).
649. C. BOTEZ, L. E ŞANU, 1. SAIZU, .Judetul Bacău. Pagini memoriale din lupta
maselor, Bacău, 1971, 288 p., I I, 1971, p. 402 - 403 (D. Şandru).
660. Constantin BOTEZ, Dem. URMĂ, Leon EŞANU. Istoria unei citadele muncito
reşti : Nicolina - Iaşi ( 1 892- 1 972), Iaşi, 1 972, 4 69 p . , IV, 1973, p. 421 - 424 (I. Cdpreanu)
GSI
.. Botoşani, file de istorie revoluţionară. . . Botoşani, 1971, I I I, 1972, p. 360- 382,
(Const. Oargd).
662. D. BRAHARU, Un colaborator al lui Şaguna : secretarul de stat Gheorghe Ioanoe�ici,
Cluj , 1932, V I I I - IX, 1932 - 1933, 3, p. 282 - 283 (Em. Diaconescu).
663. G. 1. BRĂ TIANU, Napolion I I I et les nationalites, Paris , 1934, X - X I I, 1 934 1936, 1, p. 357- 360 (N. Corivan).
Gli-1. Idem, Sfatul domnesc şi adunarea stărilor, 1- I I I, 1945 - 1947, XX, 1947 p. :123
(A. Boldur).
632. Bo gdan

*

*

*

Se va abrevia mai dep:.rte : I.M.
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655. Traian BRATU,
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649

Die deutschen Vo/ksbucher bei den Rumiinen, Jena - Leipzig,

1936, X - X I I, 1934 - 1 936, 1, p. 422 - 4 23 ( J . M.).

666. Victor BRĂTUL ESCU, Ctilimaneştii şi monumentele istorice din imprejurimi, Bucu
reşti, f.a., V I I I - IX, 1932 - 1933, 3, 343 - 34 4 ( I.M.).
657. Ion BREAZU, Michelet şi romdnii, Cluj, 1935, X - X I I, 1934 - 1936, 1, p. 397
(1. M.) .
658. Constantin BUŞE, Comertul exterior prin Galati sub regimul de port franc (18371 883), Bucureşti 1976, 202, V I II, 1977, p. 573 (Gh. Bu zatu).
669. George BUZDUGAN, Gheorghe N ICUL IŢA, Medalii şi p/achete romdneşti, Bucu
reşti, 1971, I I I , 1972, p. 356- 358. (Georgeta Crclciun, Andone Cumpătescu).
660. Scarlat CALL IMACH I, Pagini inedite despre Moldova. lnsemnările unui căliitor
străin din întîia parte a veacului al XIX-lea, Bucureşti, 1947, XX, 1947, p. 323 - 324 (A. Boldur).
661 * • * Călători străini despre tarile romdne, voi. V, Bucureşti, 1973, V, 1974, p.
2 95 - 299 (Ştefan Lemn Y).
662. Dan CERNOVODEANU, Ştiinta şi arta heraldică in Romdnia, Bucureşti, 1977,
IX - X, 1978 - 1 979, p. 698- 700 (1. Filipciuc).
663. Alexandru 1. C IUREA, Iacov Stamati (1 749- 1 8 03), Iaşi, 1947, 256 p. XX, 1947 ,
p. 328 - 329 (C. Dumitrache).
664. Theodor CH INDEA, Contribuţii la istoria românilor din Giurge u( Ciucului, Gheor
ghieni, 1930, V - V I I, 1929 - 1 931, p. 390 - 391 (1. M.).
665. Idem, Monumente istorice din Ciuc, Gheorghieni, 1933, V I I I - IX, 1932 - 1933, 3,
p. 278 - 279 ( Va/. Popovici).
666. Comemorarea lui Alexandru I. Philippide, Bucureşti, 1934, toc. cit. p. 345 (1. M.).
667. Nicolae COMŞA, Manuscrisele româneşti din Biblioteca Centralii de la Blaj, Blaj,
1944, XIX, 1946, p. 2 1 6 - 2 1 7 (Alexandru I. Ciurea).
668. D. CON STANTINESCU, Cehoslovacia, laşi, 1935, X - X II, 1 934 - 1936, 1, p .
4 2 1 (I. M.).
669. N. COR IVAN, Din activitatea emigratilor români în Apus, 1 8 53 - 1 8 57. Scrisori
şi memorii. Ed. de Ion C. Brătianu, Bucureşti, 1931, V - V I I 1929 - 1 931, p. 406 - 409 (1. M) .
670. Ilie CORFUS, Insemnarile Androneştilor, Bucureşti, 1947, XX, 1947, p. 323 (A.
Boldur).
671. Mihail CONSTĂCHESCU, Arderea tirgului Flori şi a Ialomitei in 1 4 7 0, Iaşi, 1935,
X - X I I, 1934- 1936, 1, p. 4 1 1 ( 1. M.).
672. Idem, Documente moldoveneşti inainte de Ştefan cel Mare, I, Iaşi, 1931, V - V I I,
192 9 - 1 931, p. 4 1 3 - 4 14 (I. M.).
673. Ibidem, II, 1932, V I I I - IX, 1932 - 1933, 3, p. 334 - 335 (1. M. ) .
674. ldem, Documente moldoveneşti d e la Ştefan cel Mare, Iaşi, 1933, loc. cit., p. 33 5
Ţării Moldovei, editat de Ioan Şt. Petre, Iaşi, 1943,
675. Miron COSTIN, Letopiseful
XV I I I, p. 495 (A. Boldur).
,
676. Nicolae COST IN, Letopisetul Ţării Moldovei, laşi, 1942, loc. cit. (A. Boldur).
677. Georgeta CRĂCIUN, Elena PETRIŞOR, Catalog numismatic, Iaşi, 1 970, I I I ,
1972, p . 364 - 365 ( A . Cumpăn ă ) .
678. Mihail DAN, Cehi, slovaci şi români in veacurile XIII- X VI, Sibiu, 1944, XX ,
1947, p. 325 - 326 (N. CorivtJn ).
679. Documenta Ronmaniae Historica. A. Moldova, voi. 1 - I I, Bucureşti, 1975 - 1976,
V I I I, 1977, p. 572- 573 (Ştefan Lemn y ) .
680. Virgiliu N . DRAGH ICEANU, Mitropo/ia Tirgoviştei. Note istorice ş i arheologice ,
Bucureşti, 1933, V I I I- IX, 1932 - 1933, 3, p. 342- 343 ( I. M . ) .
681. Silviu D RA GOM IR, Ion Buteanu, prefectul Zarandului, 1 8 48 - 1 849. [Bucu reşti,
1 928 ] V - V I I, 1929 - 1 931, p. 4 1 5 - 4 1 7 ( Vas. Lungu ) .
682. I. G. Duca, Ion C . Brătianu, Bucureşti, 1932, V I I I - IX, 1932 - 1933, 1 , p . 281 283 (1. M. ) .
683. Constantin V. DUMITR IU, U n mare boier moldovean din prima jumătate a sec .
X V-lea : Logofătul Mihail Mihu, V I I I - IX, 1932 - 1933, 3 , p. 279 - 2 8 1 ( Val. Popovici ) .
684. M. FATU, Ion SPĂL ĂŢELU, Garda d e fier, organizatie teroristă d e tip fCLScil t,
Bucureşti, 1 9 7 1 , I I I, 1972, p. 359- 360 (Gh. I. Florescu) ) .
685. Ioan C . F IL ITTI, Proprietatea solului în Principatele române pînă la 1 8 6 4. Bucureşti,
1935, X - X I I, 1934 - 1936, 2, p. 225 - 232 (Alex. Ciulcu ).
686. Idem, Principatele române de la 1 8 2 8 la 1831. Ocupatia rusească şi Regulamentu l
organic, Bucureşti, f.a., X - X I I , 1934 - 1936, 1, p. 392 - 397 (Mihail Galon ).
·
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687. D. FURTUNA, Ucenicii staretului Paisie fn mllnlistirile Cernica şi Cdldllruşani,
Bucureşti, f.a., 1 1 - 1 1 1 , 1926 - 1 927, p. 287 - 288. ( 1 . M.).
688. Titu GEORGESCU, Intre doud revoluţii, Craiova, 1974, V, 1974, p. 289 - 291
( Ion Agrig·•roaiei ) .
6 89 . Ioan GLODAR IU, Relatiile comerciale ale Daciei cu lumea e/enisticll şi romanii, Cluj,
1974, p. 28 1 - 283 (Silvia Teodor ).
690. Aurel H. GOL IMA Ş , Lupta decisivd de /a Tdtdreni şi capitularea darabani/or deasu
pra Tduteştilor (22 noiembrie 1615), Iaşi, 1935, X - X I I, 1934 - 1 936, 1, p. 404 (1. M.),
691 . N. G R I GORAŞ, Institutii feudale din Moldova 1. Organi zarea de stat pînii la mijlo
cul secolului a/ X Vlli-lea. Bucureşti, 1 9 71 , p. 475 , I I , 1971, p. 396 - 397 ( 1. C{aproşu/).
692. ldem, Ţara Românească a .Moldovei de la întemeierea statului pind la Ştefan cel
Mare ( 1 3 59 - 1 4 57), Iaşi, 19, IX- X, 1978 - 1 979, p. 694 - 696 (Ştefan Lemn y).
693. lnrhinare lui Nicolo� Iorga cu prilejul împlinirii vîrstei de 6 0 de ani, Cluj, 1931,
..,
V - V II, 1929 - 1931, p. 382 - 28:3 (1. M. ).
694. G h . I . IONIŢĂ, A. KAREŢCH I, Intelectuali ieşeni în lupta antifascistii, Iaşi , 1971,
II, 1971, p. 403 - 404 (L. Eşanu).
695. Gh. 1. ION IŢA, G h . ŢUŢUI, Frontul plugarilor, Bucureşti, 1970, I l, 1 !> 7 1 , p. 406 407 (D. Ivdnescll ).
696. Nicol ae Th. ION N IŢ IU, Istoria Editurii rom8neşti, Bucureşti, 1943, XIX, 1946,
p, 2 1 5 - 2 1 6 (Alexandru l. Ciurea ).
697. Ci cerone IOHDĂCH E SCU, Teofil S IMEN SCHY, Din Pechea ·literatură creştind,
I a şi, 1936, X - X I I, 1934 - 1936, 1, p. 410 ( 1 . M. ).
698. Ci cerone IORDĂCHE SCU, Istoria vecllii literaturi cr�?îne, I- I l, Iaşi, 1934 - 1935,
X - X I I, 1934 - 1936, l , p. 4 10 .
699. Alexandru IORDAN, Bibliografia scrierilor lui V. A. Urechia. Prefaţă de A. Sa
cerdoţeanu, Buc ureşti , 1942, XIX, 1946 , p. 225-226 (N. Grigoraş).
700. Iorgu IORDAN, Introducerea in studiul limbilor romanice, Iaşi, 1932, V I I I - IX,
1932 - 1933, 1, p. 281 ( 1 . !\f. ) .
701. Idem, Limba romând actualll. O gramaticd a ..greşelilor", Iaşi, 1943, X IX, 1946,
p. 210 - 2 1 1 (Dan Simonescu ).
702. N. IOR GA, Arte privitoare la istoria marelui riizboi, Bucureşti, 1932, V II I - IX,
1932 - 1 933, 3, p. 283- 284 (Em. Diaconescu ).
703. Idem, B Yzance apres B Yzance, Bucureşti, 1935, X - X II, 1934 - 1936, 1, p. 402403 ( 1. M. ).
704. Idem, Domnii români dupii portrete şi fresce contemporane, Sibiu, 1930, V I I I - IX,
1932 - 1 933, 3, p. 328 ( 1 . M. ).
705. Idem, Generalitiifi cu privire la studiile istorice, ediţia a I I- a , Bucureşti, 1 9 3 3 , loc.
cit., pL 282, (Em. Diaconescu).
706. Idem, Istoria lui Mihai Viteazul, 1 - I l, Bucureşti, 1 935, p . 403-404 ( I. M. ) .
707. ldem, Istoria romtinilor, voi. 1/1, Bucureşti, 1936, X - X I I, 1934 - 1936, 2 , p . 235 237 (P. Nicorescu ).
708. Idem, Histoire de la vie b Yzantine, Bucureşti, 1934, V I I I - IX, 1932 - 1 933, 3, p.
3 1 3 - 3 16 (1. M. ).
709. ldem, O altd istorie contemporand, Bucureşti, 1933, loc. cit. p. 317 ( 1. M).
710. ldem, Rwnanische Seele, Jena şi Leipzig, 1933, toc. cit., p. 3 1 6 - 317 ( I. M. ).
71 1 . D . IVĂNESCU, Virginia ISAC, Al. I. Cuza. Acte şi scrisori, Iaş i , 1973, IV, 1973,
p. 420 - 4 2 1 (Maria Huminic).
712. Io n e l HAGIU, Rezistenta antifascistii fn Moldova. Pagini eroice din lupta Parti
dului Comunist Român, laşi, 1971, I l, 1971, p. 405 - fMarc' /] Gh. M{m llrasu]
713. Iulia HAŢIEGANU, Educaţia fi zicd în universitiiţi, Bucureşti, 1934, V I I I - I X ,
1932- 1933, 3, p. 330 (1. M. ).
7 1 4 . Damian HUREZEANU, Constantin Dobrogeanu - Gherea (studiu social-politic),
Bucureşti, 1973, V, 1974, p. 286 - 288 (Dumitru D. Rusu).
715. Aurel KA REŢCH I, Maria CO VAC I , Zile însingerate la Iaşi ( 28 - 3 0 iunie 1 9 41),
Bucureşti, 1978, I X - X, 1978 - 1979, p. 7 1 5 - 7 1 6, (1. Saizu ).
716. N. KRETZULESCU, Amintiri istorice. Editat de 1 . Lugoşianu, Bucureşti, 1940.
X IX, 1946, p. 2 1 1 - 2 1 3 (N. Grigoraş ).
717. Alex. LAPEDATU, Viata politicd internd a Principatelor Unite sub Alexandru
Ioan Cuza ( 1 8 5 9 - 1 866), Bucureşti, 1932, V I I I - IX, 1932 - 1933, p. 324 - 327 (1. M. ).
718. Io an L ICEA, ContribuJiuni vechi romtineşti la cultura altor popoare, Galaţi f . a . ,
loc. cit., p. 339 ( /. M. ).
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719. Constantin L O GH IN, Societatea pentru cultura şi literatura română din Bucor•lna
1862- 1 932. Schiţă istorică cu pri!Pjul jublleului de 70 ani, Cernăuţi, 1932, loc. cit., p. 304,
( Val Popovici ).
720. 1. LVPAŞ, Răscoala ţăran ilor din Transilvan ia la anul 1 784, Cluj , 1934, X - X II,
1934 - 1 936, 1 , p. 4 0 8 (1. M. ).
721. Ioan LUPU, Vina şi procesul ei la români, Iaşi, 1934, 3, 456 p. (studiu de mentall·
tate), X - X I I, 1934 - 1 936, 2, p. 233 (1. M.).
722. William .\IAR IN, G h . 1. OANCEA, Mişcarea antifascistă şi revoluţ(a populard
fn Banat, Timişoara, 1971, I l, 1971, p. 406 (Milla' la Faar u).
723. Gh. MATEI, Dezarmarea fn contextul problemelor internaţionale şi atitudinea Ro
mliniei (1 919- 193 4 ), Bucureşti, 1971, I I I, 1 9 7 2, p. 358 - :159 (Gh. /. Florescu ).
724. 1. MATEI, O instituţie de educaţie ortodoxă (Internatul teologic din Bucureşti), Bucu·
reşti, 1 930, V- VII, 1929 -- 1 931, p. 392 - 393 (1. M. ).
725. Idem, Valoarea concordatului incheiat cu Vaticanul, Sibiu, 1 929, toc. cit., p. 3 9 2 ( I . M.).
72G. Melanges offerts a M. Nicolas Iorga par ses amis de France et des paYs de langue
franr;aise, Paris, 1933, V I I I - IX, 1 932 - 1 933, 3, p. 344 - 335 ( 1 . M. ).
727. Paul MIHA ILOV IC I, Două documente de legătură culturală dintre români şi ruşi,
Chişinău, 1930, V - V I I, 1929 - 1 931, p. 404 ( / . M. ) .
728. 1. 1\1 INEA, D i n istoria culturii româneşti, I, Iaşi, 1935, X - XII, 1 934 - 1936, 1 ,
p. 389 - 39 1 (N. C . Bejenaru).
729. Ion MOGA, Problema ţării Loviştei şi ducatul Am iaşului, Cluj, 1 936, X- X I I ,
1934 - 1 936, 2, p. 232 - 233 ( 1. M. ) .
730. * * * Monumente istorice bisericeşti din ]'.Jitropolia Moldovei şi Sucevei, 1973 1974, V I , 1975, p. 277 - 279 ( Petru Abrudan ).
731. V. :"liADEJDE, Bătălia de la Varna, 1944, Iaşi, 1 933, V I I I - IX, 1932 - 1933, 3, p.
293 - 294, ( Alex. Ciulcu ).
732. Ion NECULCE, Cron ica (ediţia Al. Procopovici), 1- I l, Craiova, 1942, XV I I I ,
1943, p . 495, (A. Boldur ) .
733. P . NEGULESCU, Gh. ALEXIANU, Regulamentele Organice ale Valahiei şi Mol
dovei. ln colaborare cu Aurel Sava, Bucureşti, 1944, X IX, 1946, p. 203 (A. Boldur ).
734. Şt. N ICOLESCU, Cum a murit Mihai Viteazul, Bucureşti, f.a. V I I I - IX, 1932 1933, 3, p. 30 1 - 302 ( Val. Popovici ) .
735. Paul N ICOR I·. SCU, Cetatea Albă, Craiova, f.a., V - V I I, 1929 - 1931, p. 387 ( 1. M. )
73G. Constantin NUŢU, România fn anii neutralităţii ( 1 91 4 - 1 91 6 ), Bucureşti, 1 972 ,
IV, 1973, p. 4 1 8 - 420 (N. Corivan ) .
737. A. OŢETEA, Tudor Vladimirescu şi mişcarea eteristă in ţările romaneşti. 1821 - 1 8 2 2
Bucureşti, 1945, XX, 1947, p . 322-323 ( A . Boldur).
738. ldem, Tudor Vladimirescu, Bucureşti, 1971, II, 1971, p. 397 - 39 9 (M. H[umln ic]
T[cclean]
*
739. *
• P.C.R. in viaţa social-politică a Romaniei. 1 9 21 - 1 9 44. Culegere de studi i
Bucureşti, 1971, 11, 197 1, p. 400- 402 (Dragomir Moldoveanu)
740. Em. PANAITESCU, Prin satele românilor din Istria, Cluj, 1931, V - V I I, 19291931, p. 387 (I.M.)
741. P. P. PANAITESCU, Documente privitoare la istoria lui Mihai Viteazul, Bucureşti,
1936, X - XII, 1934 - 1936, 1, p. 406 - 407 (/.M.)
742. Lucreţlu PATRAŞCANU, Un veac de frămlntări sociale. 1821 - 1 907, Bucureşti,
1946, X IX, 1946, p. 1 98 - 202 (A. Boldur).
743. Ştefan PASCU, Contribuţiuni documentare la istoria romanilor in sec. XIII- XIV,
Sibiu, 1 9 4 4 , XIX, 1946, p . 207- 208 (A. Boldur).
7-14. Idem, Istoria Transilvan iei, Blaj , 1944, X IX, 1946, p. 207 (A. Boldur).
745. Idem, Petru Cercei şi Ţara Românească la sfîrşitul sec. al X V 1-lea, Sibiu, 1944 ,
loc. cit., p. 208- 209 (N. Iordt'ichescu), p. 209 - 210 (D. Berlescu).
74G. Alexan dru PĂUNESCU, Paul ŞAD URSCHI, Vasile CH IR ICA, Repertoriul arheolo ·
logic al judeţului Botoşani, 1- I I, Bucureşti, 1976, V I I I, 1977, p. 571 - 572 (C. Iconomu).
747. Emilia PAVEL, Portul popular romanesc, Iaşi, 1976, V IU, 1977, p. 594 - 59 5
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Reuue historique du sud-est europlen, X I I, 1935, nr. 1 0 - 12, X - X I I, 1934 - 1936,
1, p. 412 (I. M.) ; X III, 1936, nr. 1 - 3, loc. cit., p . 420 (I. M. ) ; XX, 1 943, X IX, 1947, p. 228 - 229
(A. Boldur).
81 1 . Scriptum, Buletin bibliografic, 1, 1 943, X IX, 1946, p. 239-240 (Constantin Turcu).
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Legendele Troadei in literatura veche rom4nească, (mem. 3), I I - I I I, 1926 - 1927, p. 277- 280
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(Con&tantin Turcu).
828. Biserica ortodoxă romtint'f, nr. 1 - 3 / 1947 : Nicolae M. POPESCU, Petru MoviUi ,
XX, 1947, p. 332 ; Tit. SEMEDREA, Mt'fnăstirea Vodita, loc. cit., p. 331 (P. M[ihai/1).
829. Buletinul Comisiunii monumente/ar istorice, X X IV, 1931, fasc. 70 : N. IORGA
Miniaturi romdneşti fn secolul al X VII-lea, V II I - IX, 1932- 1933, 1, p. 296 - 297 ( l . M.) .
830. Buletinul Institutului de filologie romtint'f, laşi, 19 13 : D �m:tru Şt. M _.\ R IN, Pt'frd
1irea Daciei traiane, XX, 1947, p. 326 - 328 (Al. Andronic).
831. Buletinul S. R.R. de geografie, 1 932 : Gh. 1. N ASTASE, Hotarul lui Hali/ Paşa ş i
"cele 2 ceasuri", V I I I - IX, 1932 - 1933, 1 , p. 262 - 263 ( Val. Popovici) ; 193-t : Ion CO N EA ,
Ţara Loviştei, X - X I I, 1934 - 1936, 1, p. 408 - 409 (Alex. Cicluu).
832. Buletin de la section historique. Academie Ro!lmain�, t . X I I I : G . l . B R \T IA� lJ ,
Contributions a l'historire de Cetatea Alblf . . . , I I - I I I, 1926 - 1927, p. 282 - 284 ( I.M.).
833. Cercetări istorice, V I I I - IX : Paul M I HAILOVIC I, Opt documente moldoveneş ti
dinaintea lui Ştefan cel Mare, V I I I - IX, 1932 - 1933, 1, p. 273 - 277 ; Idem, Dnumente m o l ·
doiJeneşti
găsite la Constantinopol, X - X I I, 1934 - 1936, 1 , p . 398 - 400 ( 1. M.).
'
IIM. Dacia, I I I - IV, Bucureşti, 1932 : P. N ICO RESCU, Foailles de Tyras, ld!m,
Un nouvel aes grave o/bien. V I I I - IX 1932 - 1 933, 1, p. 271 - 272, 280 - 2 8 1 ( I. M . ) ;
'

•

•

835 Gazeta Ciucului, Gheorghieni, I l, 1930 ; V I, 193! : Teodor C H I:-l D E '\, Credinta ro
m4nilor din Giurgiu, V - V I I, 1929 - 1 931, p. 391 - 392 ; ld �m, [D �pre localitatea Tulgheş)
V I I I - IX, 1932 - 1933, 3, p. 261 - 262, (l.M.)
836. Gfnd romanesc, Cluj, nr. 6, 1934 : C. D A ICOV IC IU, Problem a numlirului geto 
dacilor . . . , V I I I - IX, 1932 - 1933, 3, p. 337 - 338 (P. Nicorescu).
837. lntregiri. Buletinul seminarului de istoria llechiu/ui drept rom&nesc, laşi, 193 1 :
Gh. UNGUREANU, Pedepsele fn Moldollala sfîrşitul secolului al XV I II-lea, V- V I I, 1 929 1931, p. 385- 386 (I.M.).
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838. Minerva, Iaşi, I I I, nr. 2 - 3, 1930 : Andrei OŢETEA, A gonia 11echiului regim francez
1i formarea spiritului revoluţionar, V - V I I, 1929 - 1 931, p. 409 - 4 13 (I. M. )
839. Misionarul, nr. 1 - 2, 1936 : P. M IHAILOVICI, Profesorul preot Dr. T itrll, X - X I I,
1934 - 1936, 1 , p. 410 (I.M.).
840. Mitropo/ia Moldovei şi Sucevei, nr. 10 - 12, 1946 : G. I. KIRILEANU, Gh. UNGU
REANU, C. TURCU, Contributii documentare cu prillire la Veniamin Costache, XX, 1947, p .
328 (N. Grigoraş).
841. Mişcarea, 22 mart. , 24 mai 1934 : Gh. 1. BRĂT IANU, Politica lui Napoleon III
li principiul nafionalităţilor ; Idem, Din legăturile noastre cu turcii, V I I I - IX, 1 932 - 1 933,
p . 339 - 342 (I.M.).
842. Melanges de l'ecole roum aine en France : Vasile 1. LUNGU, Les grandes puissances
et les principautes roumaines de 1821 a 1 826, X- X I I, 1934 - 1 936, 1, p. 404 ( l. M.).
843. Mv 'l)fLOauvot. l hmtOUALct, Athena, 1 934 : Şt. Gr. BERECHET, Der Einfluss des
byzantin ischen au( des alte rumanische Rechl, V I I I - IX, 1 932 - 1 933, 3, p. 347 - 348 ( I.M.).
844. Revista critică, Iaşi, 1936 : D . GAZDARU, Contribuţie la relaţiif.i lui Grigore Maior,
Gheorghe Şincai şi Petru Maior cu Roma, V I I I - IX, 1932 - 1 933, 1, p. �97 - 298 ( l.M.) ;
C. AI\D REESCU, Domni/a Cneajina , fiică a lui Alexandru Lăpuşneanu, X - X I I, 1934 - 1 936 ,
2, p. 237 - 238 ( V. Lungu).
MG. Revista critică literară, V, nr. 2 : Ar. DENSUŞ IANU, Un dicţionar vechi.
846. Revista istoric/l, 1 944 : Th. BUCUR, Un ofiter al ocupaţiei austriece în MoldolJU . . . ,
XX, 194 7 , p . 330 (C.C. Angelescu) ; 1 945 : Constantin 1. CĂRAD JA, Note despre cîţiva boier i
ai lui Vasile Lupu, loc. cit., p. 324 - 325 (Const. A. Stoide).
847. Reuista istorică română, 1931 : D . RUSSO, O scrisoare a lui Evghenie Vulgaris ,
V - V I I, 1929- 1931, p. 385- 387 (I.M.) ; I I - I I I : Gheorghe 1. �T IANU, Politica externi!
a lu i Cuza Vodă . . . , V I I I - I X , 1932 - 1 933, 1, p. 300- 302 (N. Corivan) ; X I I I : O. BOD IN,
Tudor Vladim irescu în Bucureşti, X IX, 1 945, p. 220 - 221 (N. Corivan).
848. Revista Societăţii istorice arheologice bisericeşti, Chişinău, 1932: Paul M IHAILOV IC I,
Legllturile culturale bisericeşti dintre români şi ruşi în sec. X V- X X, V 1 I I - IX, 1932 - 1 933, 1,
p . 258 - 261 ( Val . .Popovici).
M9. Revista ştiinţifică " V. Adamachi", XV I : P. CAZANACL I U, Ioan Popp, prim u l
profesor d e geometrie analitică l a Unillersitatea din Iaşi, V - V I I, 1929 - 1 931, p . 388 ( l.M.)
X IX : Şt. PROCOPIU, Himere din ştiinfă, V I I I - IX, 1932 - 1 933, :1, p. 320 ( l.M.) : XXX I I :
1946 : N. MACAHOV IC I, Istoricul exploatărilor miniere din Munţii Apuseni , XX, 1 947, p . 332 ,
(N. G [rigoraş]).
850. Revue historique, 1932 : PH IL IPPE HOROV ITZ, La probleme de l'evacuaiion de la
Dacit, V - V I I, 1929 - 1931, p. 389 - 390 (J.M.).
85 1 . Romdnia militarll, f.l., f.a. Teodor N ICOLAU, Unde a avut loc lupta de la Ravine,
V I II- IX , 1932 - 1933, 3, p. 345 - 347 ( I.M.).
852. Ţara Bîrsei, Braşov, 1 93 1 : Constantin LACZA, Din copilăria lui Ştefan O. Iosif,
loc. cit., p. 305 ( Val. Popovici) ; 1933 : Candid C. M U ŞLEA, Protopopul Eustratie Grid, loc. cit.,
p. 307 ( Val. Popovici).
853. Tinerimea românri, nr. 7, 8, 1934 : Damian P. BO GDAN, Despre cancelaria slavă a
11oievodului muntean Mircea cel Bătrîn , X - X I I, 1934 - 1936, 1, p. 369 - 37 1 ( Vasile Lunţ�u) .
85-f. Viaţa sdccleană, 1931 : Ion I. GHELASE. Din trecutul econom ic comercial al Bra
şovului, V - V I I, 1929 - 1931, p. 403 - 404 (I.M.).
,

Din r�olume om agiule

Omagiu lui I. Bianu : N. CARTOJAN, I l - I I I, 1 926 - 1 927, p. 280 - 281, (I.M.)
Melanges Bidez, Bruxelles, 1934 : I. Ş IAD BEI, Sur les plus anciennes sourecs de
l'histoire des roumains, V I I I - IX, 1 932 - 1 933, 3, p. 3 10 - 313 (I.M.).
857. Melanges Charles Dieh, : Gh. I. BRĂT IANU, L'hyperpere byzantin et la monnaie
d'or des republiques italiennes au X II l-e siecle, V I I I - IX, 1932 - 1933, 1, p. 317 - 318 ( Val
Popovici) .
850. ln amintirea lui C. Giurescu, Bucureşti, 1 944 : Aurcl GOLIMAŞ, A. OŢETEA,
Mişcarea eteristă în Moldova, X IX, 1 94 6 , p. 2 1 1 (N. Corivan).
8:i9. Melanges Glotz, Paris, 1933 : N. IOR GA, Quelques notes sur lu Srytlrir mineure,
V I I I - I X , 1932 - 1933, 3, p. 320 (I.M.).
860. Melanges Iorga, Paris, 1933 : V. M IHORDEA, Contributions aux relations (ranco
roumaines au X V Ili-e siecle, loc. cit., p. 305- 307 ( Val. Popollici) ; D. IONESCU, Quelques
miniatures trouvees dans un evangile du X VI I-e siecle, loc. cit., 1, p. 283 - 28 5 (I.M.).
855.

856.
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861 . Inchinare fui N. Iorga cu prilejul tmplinirii 11trstei de 6 0 de ani, Cluj, 1931 : N. DHA·
GAN, Sever ZOTTA, O mistificare genealogică: Ieremia Goli a, loc. cit., p. 247 - 248, 305 - 306 (I.M. ).
862. In memoria lui Vasile Pllrvan, Bucureşti, 1934 : P. N ICORESCU, Une croiT-reti ·
quaire de Dobroudja, loc. cit . , 3, p. 300 - 301 (I.M.) ; Em. PANA ITESCU, Numărul getilor şi a l
dacilor, loc. cit., p. 336 - 337 (P. Nicorescu).
863. Hommage a M. de Saint·Aulaire, Bucureşti, 1930 : Al . LAPEI'ATU, Monsicur de
Saint·Aulaire et les Roumains d'Autriche·Hongrie, loc. el., p. 323 - 324 (I.M.).

IV. Cărţi, stu dii şi reviste străine

Les Balkans face â l' Italie, Paris, f.a., V II I - IX, 1932 - 1933, 3, p.
294 - 296 (Em. Diaconescu).
86". L'.4rmee d'Orient vue a 15 ans de distance, In Reoue des Balkans, Paris, janv. - mar•
•
1932 1932, loc. cit., p. 281 ( I. Andreea cu).
866. 1. H. BAGRAMEAN, Aşa a Inceput războiul, Bucureşti, 1974, V, 1974, p . 293 - 295
(Petre Abrudan).
867. Edmond BAPST, Les origines de la gu�rre d� Crim!e. La Fra"�e et la R'lss i e d e
1 848 a 1 85 4, Paris, 1912, V I I I - IX, 1932 - 1933, 3, p . 288 - 289 (C. Andreescu).
868. Jean-Noel B IRABEN, Les hommes et la peste en France et dans les pays europeens
et mediterraneens, T. 1, La peste dans l'histoire, Paris - L a Jaye, 1975, V I I I, 1977, p. 595 - 597 ,
(Michaela Spinei).
869. Andre BRUNEAU, Traditions et politique de fa France an Levant, Paris, 1 932,
V I I I - IX, 1932 - 1933, 3, p. 284 -285 (C. Andreescu).
870. F 1. DEYGA S, L' Armie d'Orient dans fa guerre mondiale ( 1915 - 1919), Paris, 1932,
foc. cit., p. 289 - 293 (C. Andreescu).
871 . Pierre de la GORCE, Napolion 1 II et sa pofitique, Paris, 1933, X - X I I , 1934 - 1936,
1, p . 361 (N. Corivan).
872. B. GRECOV, A. IACUBOVSCHI, Zototaia Orda, Leningrad, 1937, X IX, 1946,
p. 205 (A. B [oldur]).
873. G. de JERPHAN ION, Bulfetin d'arhiologie chretienne, I I I (= Orientafia Christian a
Roma), V I I I - IX, 1932 - 1933, 1, p. 306 - 307. (J.M.)
874. Kwartalnik historuczn y, Lwow, 1933 ; V I I I - I X , 1932 - 1933, 3, p. 296- 300 (Gh.
Duzinchevici) ; 1935 ; X - X I I, 1934 - 1936, 1, p. 4 1 7 - 418 (I. M.).
875. N.A. MOUCHNOV, Le tresor numismatique de
Reka·Devnia (Marcianopofi s)•
Annuaire du Musee national bulgar, V, Supplement, Sofia , 1 934, V I I I - IX, 1932 - 1933, 3
p. 338 - 339 (P. Nicorescu).
876. General PETIN, Le drame roumain, 1916- 1918, Paris, 1932, loc. cit., p. 285 - 288
(C. Andreescu).
877. Revue d'histoire comparie. Etudes hongroise, XXI, 1943, XX, 1937, p. 335 - 336
(A. Boldur).
878. T. W. R IKER, Cum s·a înfăptuit Romllnia. Studiul unei probleme internaţionale,
1 956 - 1866. Traducere de Alice Bădescu, Bucureşti, f.a., X IX, 1946, p. 204 (A. B[oldur] )
879. Steven RUNC IMAN, Căderea Constantinopolului, 1453, Bucureşti, 1971, 111:
1972, p. 355 - 356 (Angela Engel).
880. Hubert SCHMIDT, Cucuteni, Berlin, Leipzig, 19�2, V II I - IX, 1932 - 1933, 1 ,
p. 286 - 291 ( P . N icorescu).
881. Hermann SCHROLLER, Die Stein - und Kupferzeit Siebenbflrgens, Berlin, 1933
V I I I - IX, 1932 - 1933, 1, p. 243 - 246 (P. Nicorescu).
882. Otto TROGMA YER, Das bronzezeitfiche Grăberfeld bei Tdpe, Budapest, 1975,
I X - X, 1978 - 1979, p. 691 - 694 (A. Laszf6).
883. Viadom osci hustoryczno-dydatyczne, Lwtw, 1935, X - X I I, 1934 - 1936, 1, p. 4 18
(I. M.).
884. B. IA. VLAD I M I RTOV, Obşcestrennfi sfori mongolov (Mongolschi coceroi feodalism )
1934, X IX , 1946, p . 205 (A. B (oldur]).
8115. D. UHL ING, Die W a fle in Bessarabien, besonders die sogenannten Trajdnswălle·
Ein historisch·geographischer Versuch, Praehistorische Zeitschrift, X IX, 1928, V I I I - IX, 1932 1933, 3, p. 272 - 277 (Gh. I. Nastase).
86-1. 1 . ANCEL,

.•
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REVISTEI

1. Prefeţe.
886. 1. M INEA,

O ldmurire, I , 1925, p. 1 :
Urmind pilda lui D . Onciul, buletinul "va informa lumea românească ce şi cum lucrăm•.
"Se vor putea ce ti in el şi părţi cu interpretări noi din cursul ţinut la facultate. Din cind In cind,
oferindu·ni-se, vom publka şi lucrări ale colegilor de la specialităţile cari pot ajuta interpretarea
evoluţiei noastre istorice".
887. A. BOLDUR, Prefaţă, XV II, 1 943, (nepag.) : volumul a fost editat după moartea
lui J . Minea, după manuscrisele acestuia şi din datorie moralli faţă de memoria lui. Se anunţă
transformarea revistei, Incepind cu numărul viitor, In organ al Institutului de istorie naţională
,,A. D . Xenopol" .">Ub titlul de Studii şi cercetdri istorice.
',
888 . Dirccţiunea, Pre{aJă, XV I I I, 1943, p. 1 : Sub un titlu nou, revista se cons1dcră con
tinuatoarea publicaţiei lui 1. Minca.
889. Direcţiunea, Pre{aJd, X IX, 1946, p. 1 : După reluarea activităţii Institului, revista
lşl propune un program nou : de apropiere de ştiinţa istorică sovietkă, studiind raporturile
româna-sovietice din "interesul pur şliinţific" şi de nevoia de a răspunde unui "comandament
de utilitate publică".
890. [Anunţ], 1, 1970, (nrpag.) : Titlul revistei lşi propune să amintească de protigioasa
revistă, fără a se urmări o "ree ditare". Se va acorda interes problem• de istorie şi muzeologie.
891 . România in anul aniversării a trei decenii de la victoria insurecfiei nationale arm ate
anti(asciste şi antiimperiaCiste şi al celu i de al Xl-lea Congres al partidulu i, V, 1974, p. 7 - 14.
892. "Cercttă':i istorice" la cincizeci de ani, V 1, 1975, p. 7 - 14 .
,

I I. Note redacţionale

893. I [ lie] M [ INEA], Trebuie ştiut, V I I I - IX, 1932- 1933, 1, p. 242 : anunţA cA, din
lipsa materialelor tipografice, documentele slavon eşti ori poloneze nu pot sA apară In ortografia
necesarA.
BM. [AnunJ). loc. cit., 3, p. 360.
895. 1. M INEA, Deapre ultimele numere ale revistelor noastre de istorie, X- X I I, 1 934 - 1936
1, p. 4 1 1 .

I I I . Necroloage
89C. Iosif E. NAGH IU, Gheorghe BtJileanu, V I, 1975, p. 281 - 284.

897. Idem, Vasile Ciurea, IV, 1973, p. 427 - 428.
898. N. GOSTAR, Acad. Constantin Daicoviciu, loc. cit., p. 425 - 426.
899. • • • G. lbrtJileanu, X - X I I, 1934 - 1936, 1, p. 43 - 431.
900. C. ICONOMU, Nicolae Gostar (şi lista lucrArilor), IX- X, 1978 - 1979, p. 721 - 725.
901. ldem, Gheorghe Melinte, V II, 1976, p. 299 - 300.
902. V. I ( SAC], Gheorghe Ungureanu, loc. cit., p. 295-297.
• • Stanislau Zakrzewaki, X - X I I , 1934 - 1936, 1, p. 431.
903. •

IV. Varia

Decret lege pentru organizarea şi funcţionarea Institutului de istorie-naJionald "A. D
Xenopol" de pe lingtJ Universitatea din ]afi, X V I I I, 1943, p. 503 - 505.
9015. Activitatea Institutului de istorie naJionald "A. D. Xenopol" pe anul şcolar 1942- 1943,
XV I I I, 1 943, p. 4 98 - 502 (N. G [rigoraş]).
SOC. Activitatea Institutului de istorie n aţionaltJ "A.D. X eno pol" in anii şcolari 1943 - 1 9 4 4
ş i 1 9 44 - 1945, X IX, 1946, p . 242 -245.
9 0 7. Activitatea Institutului de istorie n aţionald "A. D. Xenopol" fn anii academiei
1 945 - 1 946 şi 1 9 16 - 1 9 4 7, XX, 1947, p. 342 - 34 9 (A. Boldur).
908. Donaţii şi donatori, 1, 1970, p. 367 ; I I, 1971, p. 4 1 3 ; V II, 1 976, p. 293-294.
909. Al XI V-lea Congres international de studii bizantine, 6 - 21 sept. 1971, I l, 1971,
p. 409 - 4 1 1 (N. Grigoraş).
90-1.
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A

Abrudan P. 4 1 - 42, 34 1, 730, 767, 866
AdumitrAcesei I. 567
Agache D. 378
Agapie, Bogdan Gh. 632
Agrigoroaiei Ion 425 - 426, 54 7 - 550, 688,

766, 773.

Albrlcus Trium-Fontium 541
Albu Corneliu 633
Alecsandri Vasile 9 7, 5 30
Alexandru cel Bun 241
Alexandru cel RAu 206
AlexAndrel Vodă 153
Alexianu Gh. 733
Ancel 1. 864
Andreescu Constantin 498, 540, 634, 844,

865, 867, 8 f 9, 870, 876

An drei (hatman) 328
Androneşti (neam) 6 7 0
Andronic A l . 356, 405, 551, 632, 780, 782,

830

Angelescu, Constantin C. 406, 469, 495,

633, 7 7 1 , 84 6.

Antonescu Teoharl 584
Apafi Mihai I 1 O o
Arbureşti (neam) 1 9 7
Arhip Ion 483, 580, 605 - 608.
Aron "Tiranul• 60, 325 - 326
Aroneanu H. 436
Asachi Gll. 474
Atanasie Anghel 8 1 6
B

Ba gramean, I. H. 866
Bale Voievod 212
Balmuş C. 6 3 9
Bapst Edmond 86 7
Barnovschl MiPon 3 6 6
Basarab cel Mare 2 9 2
Basarab Nicolae 8 1 6
Batcul Al. 3 6
Bâthory Sigismund 1 7 O
BAdArAu Dan 635
Bădescu Alixe 8 78
BAileanu Gh. 43, 357, 636 - 638, 896
Bălan T. 92 bis, 1 1 6, 386.
BăiAceanu 409
BAlcescu N . 7 7 0
Băleanu Alex. 444
Bănescu N . 7 7 4
BArbulescu Ilie 8 2S
Bedreag, C. G. 343
Bejenaru, N. C. 3 14, 336, 6 40, 728, 823
Benditer Janeta 574 - 575
Berechet, ştefan Gr. 641 - 642, 825, 843

858

Berlescu D . 745
Berza, M. T. 1 1 7, 407,
Beza, M. 8 1 6
Bianu 1 . 855
Bidez 856
Bielskl I l S
Biraben, Jean Noei 8 6 8
Bloşiu CătAlina 244 - 245
Bodin D. 7, 8 4 7
Boga, L. T . 189, 3 6 7, 475, 643 - 644
Bogdan cel Orb 303
Bogdan Damian P. 1 44, J S O, 520, S 2S,
6 45, 853
Bogdan Elena 513
Bogdan Manolache 182
Boicu Leonid 387
Boitoş Olimpiu 6 4 6
Boj lncă Damaschin 526
Bold Emilian 432- 434
Boldur Alexandru 1 - 5, 73 - 74, 152, 273,

289 - 290, 295, 344, 520 - 522, 654, 660,
670, 675 - 676, 732 - 733, 737, 742- 744,
748, 758, 764, 774, 786, 808, 810, 8 7 2,_
877 - 878, 884, 887, 907

Bol ea (staroste) 1 S 1
Bordeianu M. 484
Bossy, H. \'. 6 4 7 - 648
Botez C. 344 bis, 552 , 6 49, 650
Botez Marcel H9
Botezatu Const. 3 6
Braharu D . 65 2
Bratu Traian 471, 6SS
BrAtianu, Ion, C. 406, 66 9, 682
Brătianu Gh. 1. 1 1 8, 289, 653- 654, 832,_
841, 8 4 7, 8 5 7
Brătulescu \'., 1 90, 656
Breazu Ion 65 7
Brlncoveanu Constantin 8 1 6
Brudiu M. 246
Bruneau An dre 869
Buccow 62
Bucur Th. 8 4 6
Buda! D eleanu I. 818
Bujor P. 401
Bujoranu Şt. 182
Bulat, T. G . 45, 470.
Burghele, Inochentie lliupoleos S3S
Buşe Const. 658
Buteanu Ion 681
Buzatu Gh. 6, 234, 388, 478, 658
Buzdugan Gh. 659
Buzescu Radu (clucer) 1 41
c

Calcan G. 550
Ca!limachi Scarlat, 660, 77 4
Camari ano C ioran, Arladna 774

"' Prin cifre cursive am indicat calitatea de subiecţi
celelalte, obişnuite, calitatea de autori.
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Câmpeanu" Petru 4 0
Cantacuzino Constantin 6 3
Cantacuzino Mihai 1 7, 29
Cantacuzino Radu 8 1 6
Cantacuzino
Srrban 8 1 6
Cantemir Cons tantin 100, 1 46, 1 4 8 3 4 2
Cantiemir Dimitrie 1 4, 18, 3 2 , 1 1 9, 129,
14(!, 1 5 7, 239, 343, 629
Caproşu Iaon 46, 635, 691
Caradja, Cons. 846
Caragheorghe 815
Carol 1 al Romaniei 4 1 5
Carol R obert d e Anjou 292
Cartojan N. 8 1 7, 855
Castaldo 3 1 2
Catargiu Barbu 8 1 5
Cazacu P etru 6 1 4
Cazanacliu P. 849
Căpreanu I. 553, 650
Cerchez 399
Cerna Panait 818
Cerna·vodeanu Dan 562
Cheptea Stela 247, 271 .
Cherana 1 9 8
Chin dea Theodor664 - 66 5 , 8 3 6
Chiriac Vasile, 2 4 8 , 74 6
Chiţanu Sorin 793·
Clauşanu Gh. 7, 8 1 7
Cihodnru C . 28 5 - 286, 318, 327, 345
Cinnamus 1 33
Cloban u Ven . 302
Ciocan N. 6 35
Ciofu Valerian l., 1 91 - 192, 2 39.
Ciorbea Valentin 427
Ciucă Marcel D. 55
Ciulcu Alex. 685, 731, 831
Ciupercă 1 . 47
Ciupercovici Arcadle 92
Ciurea, Al. 1. 372, 663, 667, 696, 7 7 4
Ciurea, Dumitru_ D. 4 8 , 307, 331
Ciurea Vasile, 897
Cliveţi Gh. 554 , 750
Cloşca 2 43
Cloş că C. 428, 464 - 465, 555 - 556, 592- 594

Codreanu Mihai 483 ; vila-512

Cojoc G. 507

Comşa Nicolae 6 6 7
Condurachi Emil, 153, 274, 296, 358, 408
Conea Ion 831
Constantinescu D. 313, 373, 4 9 9, 668
Corivan N. 7, 80, 82, 409 - 4 14, 576, 648,
653, 669, 678, 736, 847, 858, 871
Corfus Ilie 94, 6 7 O
Cornea AI. 3 1 0
Costache Veniamin 774, 8 4 0
Costâchescu Mihail, 1 95 - 1 96, 6 71 - 6 74, 780
Costin Iancu 200
Cost in Miron 1 7, u, 3 0, 7 6, 1 08, 1 6 6,
200, 675
Costin Nicolae 6 7 6

4 0'

Velicico 76
Covaci Maria 715
Crăciun Georgeta 389, 659, 6 7 7
Crăciun 1 . 324, 8 1 9, 324
Creţu Gh. 776
Cristian Vasile 8 - 1 0, 479
Croitoru Mihai, 34, 240, 400
Croitoru M. Mihai, 622
Culiano N. 108
Cumpănă A . 677
Cumpâtescu Andone 659
Cuşnir-Mihailovici Clara 7 73
Cuza AI. 1. 2 4 0, 411, 41 8 - 420, 480, 595,
6 4 7 - 648, 7 1 1, 71 7, 8flJ, 8 4 7
Cuza Elena 96
Costin

•

D
Daicoviciu Const. 8 2 0, 8 3 7, 898
Damian (mitropolit) 5 3 7
Dan I I 209
Dan Mihail 6 78
Danlil Sihastrul �l9
David (mitropolitul) 536
Dăscălescu Ştefan, Scarlat 8 1 6
D e l Chiaro Antonio Mario 1 0 1
Densu şianu Aron 845
D espot Vodă 1 61, 168
D eygas, F-J. 870
Diaconescu Emil t l - 12, 75, 93, 1 1 9, 4 1 5 - 4 1 7, 429, 486, 577, 584 - 586,
652, 702, 705, 753, 864
Diaconescu Sanda 485
Diehl Charles 857

646,

Djioonat N. 759
Dobrinescu, Valeriu Florin, 430 - 431, 557,
752

Dobromir 1 49
Donici Andronache 495
Dora D' lstria 48 7 vezi Ghica Elena
Dosoftei 484, 494 ; (Casa) 610, 625
Dragfi Bartolomeu 298
D ragne Flora 773
D ragomir Silviu 681, 8 1 9
Dragan M. 861
Drăghiceanu Virgiliu N. 680
Duca, 1 . G. 682
Dumitrache C. 663
D umitrescu Ştefan 612
Du mitriu Constantin V. 683
Duca Vodă 195
Dumitru Banul 208
Duzinchevici Gh. 35, 49, 346, 390, 4 1 8 - 421, 5 4 1

E

Ecaterina I I 496
Engel Angela 8 7 9

Erotocrit 8 1 7
Eşanu L. 435 - 436,
694, 762

441, 591,

Eustratie D ragoş (logoflt) 492
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Fătu N. 684
Feraru Mihaela 722
Filipciuc 1. 662
Filitti, Ioan, C. 5, 7, 1 7 6, 368, 685- 686
Florea C. 391, 595 - 596
Florescu, Adrian C. 275
Florescu, Gh. 1. 437- 438, 456, 684, 723
Furtună D. 6 8 7

3 1 9, 359, 375- 377, 500 - 505, 507, 509,
587, 691 - 692, 699, 716, 755, 778 - 779,
800- 801, 805 - 807, 815, 8 1 7, 824, 840,
849, 905, 909.

Grigorescu N. 8 1 6
G rigorovici (elev) 4 0
Griviţeanu Gh. 5 1 0
Gross Giorge (student ) 4 72
Gu�bhard Charles 8 6
B
Ionel 558, 1 1 2

Hasdeu AI . 238

Haşdeu B. P. 1 0 7, 521, 628, 713
Haţieganu Iuliu 713
H lj deu Boleslav 1 0 1
Holban Anton 48 6
Holban Th. 50, 77, 95, 120, 340, 360 - 361
Horia 2 4 3
Horovitz Filip 279 - 281, 8 5 0
Hotnog T. 8 22
Hudiţll. 1. 825
Huminic-Teclean Maria 96 - 97, 392 - 393,

480, 487, 559, 598 - 599, 711, 738

G
Gaida gis !'iicos 374
Galan .Mihail 279 - 280, 686
Garabcdeanu Antoneta 621
Gardazi 74
Garibald.i Giuseppe 595
G aspar G raţiani, 336
Giizdaru D. 76, 844
Gll.zdaru N. 472
Georgescu Titu 688
Ghelase, Ion I. 864
Gheorgachi (cronica) 755
Gheorghiţă Ilie 774
Gheorghiu A . 466
Gherea Constantin Dobrogeanu 7 1 4
Ghica Alexandru ( 1834 - 1842 ) 80 - 81
Ghica Iancu 753
Ghica Elena 48 7
vezi D ora D ' Istria
Ghica Grigore ( 1849 - 1853 ) 386
Ghica Grigore I I I, 1 75, 421
Ghica Ion 92, 9 7, 4 1 3
Gireadă Veta 402
Giurescu c. asa
Giurescu, C. C. 152, 764, 7 7 4
Glodaru Ioan 689
Glotz 869
Golia Ieremia 861
Golimaş Aurel C. 338, 868, H 690
Gonţea 1 35 - 1 3 8
Gorce, Pierre d e la 8 7 1
Gorovei, şt. S . 1 97
Gostar N. 181, 276 - 278, 898, 900
G r ămadă N. 193
Grecov B. 8 12
Grid Eustratie 852
G rigoraş N. 1 3 - 14, 235, 291, 297, 315,

Bagiu

681

Hurezeanu D amian 7 1 4
1

Iacob Gh. 433, 770, 776
Iacubovschi A. 8 7 2
Iancu de Hunedoara 202
Iancu Sasul 1 6 5
Ianl', b a n 3 6 8
Ibrăileanu Gh. , 899
Iconomu C. 249- 252, 597, 746, 900 - 901
Ignatie, mitr. 534
Ilarion, Al. Papiu 6 3 3
Ilaş Ioan 609
lliaş Rareş 232, 3 1 1, 823
lliescu Vladimir 282
Ioanovici Gh. 6 5 2
Ion Vodă cel Viteaz 318 - 322
Ionaşcu 1. 328
Ionescu D. 8 6 0
Ionescu - M ihăieşti, C. 522
Ioniţă Elisabeta 51 O
Ioniţll. Gh. 1. 15, 439, 6 U - 6!)5
Ioniţă 1. 253
Ioniuc A driana 623
Ionniţiu, Nicolae Tb.. 696
Iordan Al. 534, 6 99
Iordan Iorgu, 700- 101
Iordll.chescu Cicerone 697- 698
Iordăchescu N. 745
Iorga N. 6, 7, 25 - 2 1, 448, 466, 418, 693,
702 - 71 0, 726, 8 1 6, 829, 860- 861
Iosif (cahan) 1 4
Iosif, St. O. 852
Isac Virginia 560, 71 1, 902
I van IV cel Groaznic 21 3
Ivănescu D. 51 - 52, 561, 588, 695, 7 1 1
lvllnescu G b . 578
�
�amik, lan Urban 93
Jerphanion, Gh. de 8 7 3
Juvara Gbeorge 1 0 4
K

K areţchi A. 440 - 443, 562, 694, 715
K irchmayer Anton 94
Kirileanu, G . 1. 8 4 0
Kiselef, P . D . 1 6
Klobusiezki Francisc 1 2 2
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1 0 6, 413, 524, 7 H
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L a p e catu Al. 1 1, 71 7, B l 6, 8 1 9, B63
Lâszlo A . 98, 254, 882
LâszlO Francisc 98
Lavronschi Cornelia 3 4 7
L ăpuşneanu Alexandru 3 0 5, 314 - 31 7, HO,

844
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L ă z ărescu Emil 816
L eib ovici Volf 4 5
L e m ny Ştefan 5 3 , 348, 6 6 1 , 67rl, 692, 7 4 9
L e m ont, Germont de 470
L eu P a u l 488 - 489
Li cea Ioan 11 fi
Loghin Aurel 444 - 447, 563 - 564
Loghin Constantin 719
Lo;Jgi nescu George D. 827
Luchian Cristina 624
L u descu Stoica 109
L ugoşianu 1 . 1 1 6
Lungu Vasile 121, 154,
332, 349 - 350,
634 - 681, 842, 844, 85 3
Lupaş 1. 298, 720, 819.
Lupu Ioan 721
L up u V . B l 6, 8 4 6
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Macarie G. 567
Macaro v i c i N. 849
Macovei Adrian 5 4 , 381
Maior G ri gore 844
Maior P etru 844
Maiorescu Ioan 4 79, 481
Maiorescu Titu 1 0 4
MAlcomete Petre 26 - 27, 4 4 8
Mare Aureliu 281
Marco Polo 1 1 8
Mardarie, mitr. 538
Maria de Mangup 1 3 4
Marian, S . FI . 53, 488 - 48 9
Maria, Dumitru Şt. 8 3 0
Marin William 7 2 2
Marinescu C . Gh. 403 şi C . 4 4 4
Marinescu-Bilcu, Silvia 255
Marsigli, L. F. 32
Mateescu Tudor 55
Matei al Mirelor 11 7
Matei Basarab 339
Matei Gh . 7 23
Matei l. 724 - 725
Matiaş (Matei Corvin) 301
Mavrocordat Constantin 3 76 - 3 7 7
Maximilian

1

299

Mllnuci Mihai 535

MArieş Stela 422
MAtase C. 7 7 4
Mehedinţi Simion 104
Mehmed, Mustafa A. 369
Melchisedec 106
Mellnte Gh. 901
MerişcA Costin 99, 351.
Mesrobeanu Anton 78, 333, 542
Michelet .Jules 657
Mihai Viteazul 65, 6 7, 78, 1 22, 1 70,

1 7 1,
1 99, 201, 204, 328, 3 3 0, 706, 734, 7 41
Mihail P. H i , :lfi- 3 7 . 645, 828,

vezi şi Mihnilovicl P!!UI
Mihailovici Paul, 56 -�7. 7 2 f, 833, 8 3 9,
·
8 4 8, vezi Mihail P.
Mihnea II 1 75
Mihordea V. 423, 8 6 0
Mihu Mihail logofăt 297, 6 8 3
Minea Ilie 1 - 2, 1 2 - 1 3, 1 7 - 25, 38 - 4 0,
58 - 69, 79 - 84 , 1 00 - 1 03, 109 - 1 14 ,
122 - 1 5 1 , 155 - 180, 183 - 185, 1 94, 1 98 - 233, 23�236 - 23 7 , 2 4 1, 2 92 - 294,
299 - 301, �03 - 305,
308 - 312, 3 1 6 3 1 7, 320 - 325, 329, 335, 337, 342, 352 363, 362 - 368, 394, 4 4 9, 473 - 475, 48 1 482, 490 - 4 91, 496, 506- 507, 5 1 6, 523
- 527' 532 - 533, 536 - 537.
543, 565,
636 - 643, 646 - 647, 655 - 657, 664, 666,
668 - 669, 671 - 674, (;80, f:82, 687' 690,
t 93,
697, 698,
700, 703 - 704, 706,
708 - 710, 7 1 3 , 71 7 - 7 1 8, 720- 721, 724 727, 725 729, 735, 740 - 74 1 , 751, 754,
759, 761, 763, 768 - 769, 7 7 7, 778 a, 781,
783- 785, 787 - 792, 794 - 799 803 - 804 .
806, 807, 809, 810, 8 12 - 8 14 , 8 16 - 823,
825 - 826, 829, 832 - 836, 838 - 839, 841 844, 847, 849 - 851, 854 - 856, 859 - 863,
874, 883, 886, 887- 88 8, 893, 895
Minio Maria 81 6
Mircea cel BAtrtn 2 1 0, 853
Mircea Ciobanul 1 02
Miriam K 5 1 1
MizgA Ştefan 3 1 3
Moga Ion 729
Moldovanu Dragomir 7 3 9
Monah Dan 256
Morllraşu Dionisie 558, 566
Morăraşu, Ma rcel Gh. 712
Moseickl Jgnacy 4 4 1
Motogna Victor 3 3 9 , 354
Mouchnov, N. A. 875
Movil '· Gavril 95, 1 7 8
Movilă Ieremia 1 7 9, 3 3 3
Movilă Mihăilaş 332
Movilă Petru 828
Movilă Simion 3 3 1
Mureşanu Sorin 7 7 6
Mustaţă Gh. 626
Mustaţă Maria 625 - 62 6
Muşlea, Candid C . 842
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Naghiu,

Iosif E. 104, 467, 476, 544, 589,

896 -897

Napoleon
841,

III

406,

409,

1111,

1112,

653,

871,

l'lldejde V. 731
Nllstase, Gh. 1. 1 15, 831, 855
l'eculce Ion 2 8, 1 1 6, 732
N egruţi-Muntcanu, Ecaterlna 382
Ncgulescu P. 733
Nica Maria 621
N ichi t a D . . 823
Nicolae Alexandru Voevod 1 5S
Nicolaescu Şt. 7.14
Nicolau Tcodor 851
Nicorescu. P. 186, 283, 707, 135, 820, 8 3 11,
837, 862, 785, 880, 881

Niculăiţă Gheorghe 659
Nislor 1 . 8 1 6
NiţA Ion 567
Niţu Anton 257, 261, 824
Nuţu Constantin 736
()

Oancea, Gh. 1. 122
Oargă C. 468, 568, 651, vezi pseudonimul
pentru Cloşcă C.
Obrenovil: Milos 8 1 6
Ocheşanu R. 2 5 O
Olaha 290, vezi Oleg
Oleg Ingruevici de Reazan 290
Onciul D . ZO, 174, 886
Oprescu G. 81 7
Ottocar din Styria 8 1 6
Oţetea Andrei, 7 , 85, 73 7 - 738, 7 74, 7 7 8 ,
838, 8S8

p

Palade V. 263
Paleologue M. 408
Panaiteanu- Bardasare, Gh. 5 1 1, 6 1 1
Panaitescu Em. 7 4 0, 8 6 2
Panaitescu, P. P . 141, 8 1 6
Palsie (monah) 681
Paradaiser Cl!;udlu 28, 590
Paradalser Maria 28, 105, 517, 611
PArvan V. 9 8 , 862
Pascal Geta 612
Pascu George 2 9
Pascu Ştefan 8 7 , 143 - 7 45
Pavel Anghel 600
Pavel Emilia 615, 1 4 1
PăltAnea Paul 8 6 , 477, M6
Pătraşcanu Lucretiu 15, 7 4 2
Păunescu Alexandru 1 4 6
Petin, general 8 7 6
Petre Ioan, Ş t . 6 75
Petrescu, Const. Titei 749
Petrescu Cezar 1 0 5
Petrişor Elena 6 7 7

INDICE

883

Petru cel Mare 73
Petre Cercei 2 0 7, 7 45
Petru Rareş 1 25, 1 35, 20S, 306, 7 49
Petru Şchlopul 8 1 6
Philippide Al. I . 6 6 6, buletin 785
Pintilie Ilie (muzeu) 592
Piuariu, Ioan Molnar 750
Plntea Virgil 70, 355
Platon Gh. 383, 424
Podoleanu Georgeta 583
Pogor Vasile 605
Popa Dan 16 7
Popa Liseanu, G. 88, 751
Popescu M . 545
Popescu Nicolae, M . 8 1 8
Popa Mircea 7 5 0
Popescu Puţuri 7 73
Popovlci Valcrian 330, 644, 865, 683, 7 1 9,

734, 756, 765, 8 1 6, 8 1 9, 825, 831, 848,
852, 857, 860,
Popp Ioan 849
Porcescu Scarlat 106
Potop Valeria 450
Predescu · Lucian 238, 492, 8 1 8
Pricop A. 4 6, 71, 8 9
Procopie, Mihai L 8 1 8
Procopiu Ş t . 8 49
Procopov ici Al 7 32
R

Racoviţeşti 2 I l
R ::. d u 1. 1 98
Radu cel Mare 303
Radu Ilie 3 1 2
Radu Mihai 337
Radu Mlhnea, 1 03, 1 3 2
Radu Rodica 451, 601 - 602
Radu Şerban 334 - 33S
Radziwil Caterina 415
Raicevich, Ignatiu Ştefan 422
Ram Alecu 603 pseudonim pentru
Huminic Teclean, M.
Rădulescu Zoner, Serban
7S2
.
Ri'lţoi T. 434, 776
Rezachevici Constantin 306
Riker, T.W. 878
Roller, M. 774
Roman Pribeagul 304
Roman II Vodă 1 6 1
Rose Hugnes 97
Rosetti, R. 753
Rosetti Rosnovanu, N. 394
Runcimann Steven 8 7 9
Russo, D. 8 7 4
Russu V . 395
Rusu, Dumitru, D. 404, 4 52 - 453,
Rusu Gh. 775

714
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Saint Aulaire 863
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Sanie Silviu 266
Sanie Ş eiva 187, 265- 267, 604
Sanu do Marine 79
Sârcu Polihron 520
Sarnicki Stanlslav 1 24 - 1:!6
Sauciuc- Săveanu, T. 107
Sava Aurel 733
Scbmidt H uber t 880
SchroJJer Hermann 881
Scorpan Gr. 4 93
Secelia, Const, P. 370, 4g7,
Semedrea Tit. 8 2 8
Semendeaev Victoria 616 - 6 1 7
Sihecbi G h . 397 - 39 9
S i gi smund 1. 306
S i ma vistiernicul 3 24
Simenschy Teofil 6 9 7
Simion Dasci!.lul 1 23, 2 2 1, 164
Si mi on Natalia 460 - 461
Simonescu Dan 529, 531, 701, 155
Spălăţelu Ion 684
Spinei M i chaela 868
Spinei V. 268 -269
Sobiescbi Ioan 341, 8 1 6
Sofronie George 756
Solcanu Ion, 1. 242
s. .- ; man Magnificul 306
Soranzo Lazarus 83, 113
Stamati Iacov 663
Stan (ban) 208
Stavrinos 8 4
Stănescu, M . C . 75 7
Stănescu, Dim. L. 821
St eed , W . H. 429
Stoide, Const. A., 1 21 1 3 7 - 138, 634, 846
Stos s Veit 5 1 6
Stratilescu Tereza 513
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Strugariu M. 550
Sturza, Ioan Sandu 38 5
Sturza M. 81
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Şa dursch i Paul 267, 746
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295, 298 - 299, 3 0 2, 498,
6 72 , 6 14, 692, 815, 833
Ştefan LăcustA 309
Ştefan To mşa 1 6 9
Ştefăniţii V o d ă 304 - 305

508 (statuia),

T
Tabacaru Grigore 763
Tănase Gh. 555 - 5 5 6
Tiitulea, Corneliu-M ărgărint 270
Tăutu (logofăt) 1 5 8
Teişanu Viorica 5 1 9, 57:1..
Teodor, Dan Gh. 287 - 28 8
Teodor Rareş 205
Teodor Silvia 68 9
Timofte M. !10
Titov T. 839
Toleben 816
Tolstoi 485
Tonitza Nicolae 1 05
Trogmayer Otto �
Tudor Silvia 271
(Tudora) 199
Tudoran Georgeta 572
Turcu C. 539, 811, 827, 84 O
Tuţu Dumitru 4 62
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Georgeta 51 4 - 515
Ţuţui Gh. 6 95
u

Uhlig D. 885
Unc Gheorghe 7 7 3
Un gureanu G h . 8 2 2 , 8 3 5 , 8 4 0, 902,
Ureche Grigore 1 1 1, 1 2 0, 1 23, 1 3 9, 1 5 4,
1 59, 1 12, 195, 221, 164
Urechia, V . A. 1 08 , 699
Urmă D em. 650
Urquhart David 92
Ursache P et ru 74 7
Ursăcescu Vasile 181
Ursescu Eugenia 581 - 583, 618 - 62 1
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Şahmatov A. 273
Şan dru D . 4 5 8 - 459, 570, 649, 7 7 4
Şchiopul Iosif 7 5 8
şendrea N. 326, 396
Şerban (logofătul) 1 0 9
Şerban N . 759 - 760
Şerbu-Lavronschi, Cornelia 3 0
Şiadbei 1. 161, 822, 825, 85 6,
Şimanschi Leon 72, 749
Şincai Gh. 844
Şotropa Valeriu 371
Ştefan (domn, 1551) 232
Ştefan cel Mare 56, 70, 1 4 0, 166, 203, 242,

\'a cariu D. 108, 494, 610
Varlaam (Cazania) 493
Vartic Petru 311
Vasile Lupu 3 3 9, 8 1 6, 8 4 6
V a siles c u Mihail 579
Vasiliu, C . D. 7 6 5
Vasilovici Virginia 518, 613
Vasiluţă M. 399
Virtosu Emil 7, 530
Vegezzi, RuscaJJa Ida 96
Veress Andrei 1 0 0
Vesa Vasile 1 6 6
Vevelli, Constantin Butişte 338
Vexler Max (casa) 511
Vicovean Aguriţa 512
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Vitcu D. 384
Vlad, Ana Maria 631
Vlad Dracul 294
Vlad Inecatul 3 0 7 - 308
Vladimirescu Tudor 7, 7 3 7 - 738, 8 4 7
Vladiminţov, B . Ia. 884
Vladislav 1 . 1 98
Vlădescu Cristian 767
Voltaire 38 7, 7 7 4
Vrabie Maria 272
Vulgaris Evghenie 8 4 7
Vulpe Radu 284
U'alewski 4 1 1
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Wolf Pietro 472
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Xenopol, A. D. 7, 31, 33, 92, 771
z

Z aharia D. 32
Zaharia Elena 573
Zaharia Gh. 463
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Tabla d e m aterii
(Studiu Introductiv ) Cercetări istorice (1925 - 1 943), Studii şi cercetări istorice (1943 - 1947
Cercetdri istorice, seria nouA (1970 - 1979) - continuitatea unei valoroase publicaţii de
Istorie. Notă (asupra Indicelui) . . . . . . . . . . . . . . . . . �- . . . . . . .
STUD I I Ş I NOTE DE I STO R IE
. . 7(627)
. . .
.
. . . .
.
. ·. . . . .
. 7(ti27)
Partea intii : Istoria romanilor
. . . . .
. 7(627)
A. Probleme generale . . . . . . . . . . . . . . . . .
.

.

.

.

.

.

.

•

•

.

.

.

I. Problema teoretice. Istoriografie. Evocări Istorice

I I. Izvoare Istorice . . .
1. Manus crise . . . .
2. Documente Istorice
3. Documente şi alte menţlunl externe
4 . Corespondenţă . . . .
5. Cronici
. . .
. . . . .
. .
.

I II. ŞtUnţele auxiUare ale Istoriei . . . . .

1. Diplomatică. ComentarU, note şi precizări pe marginea Izvoarelor
2. Cronologie . . . . . .
. .
3. Eplgrafie. Insemnărl pe cărţi
.
4. Numlsmatlcă . .
5. Herald! că . .
. .
.
6. Genealogie . . . . . . . . . . .
7. Etimologii. Topografie. Onomastică
8. Bibliografie. Carte veche
9. Iconografie .
.

.

.

.

.

.

.

.

B. Istoria românilor .

1 1 ( 631 )
1 1(('3 1 )
12( ')32)
12(Îl32)
12(632)
13(633)
13(6 3 3 )
13(633 )
14(634 )
14(634)
14(634)

I. Istoria veche. Epoca mlgraţiilor

1 4 ( 6�4)
1 4(634)
1 5(635)
1 5(C35)

1. Arheologie
2. Epoca veche . . .
3. Epoca migraţlllor .

1 5(635)

II. Evul mediu

.

1 5(63 5 )
1 7(637)
18(638)

. . . .

18(638)

1 . Viaţa politidl
2. Economie. Aspecte sociale. Administraţie . Fiscalitate. Instituţii .
JurisdicJie (eudală . . . . . . . . . .
. . . . . . .
III . Epoca modernă

. 7(627)

. 8(628)
. 8(!28)
. 8(f.28)
. 9(629)
1 0(630)
10(6�0)

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

. . .

.

. . . . . . . . . . . . .
1. Etape :
Sfîrşitul secolului X V 111
Inceputul secolului X 1 X
. .
. . . . . . .
Perioada regulamentară
.

-

.

.

.
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DOCUMENTE

ALEXANDRU I OAN CUZA
CORESPONDENŢA. ŞI ACTE INEDITE
PAUL PĂLTĂN EA

In ultimul deceniu s-a manifestat un interes deosebit pentru cercetarea activităţii des
făşurată de Alexan dru Ioan Cuza tn perioada de dinaintea domniei1. Se cunoaşte acum, cu des
tule amănunte, participarea lui Cuza Ia viaţa publică, ca şi ecoul p e care l-a avut printre con 
temporanii săi atitudinea sa fermă şi intransigentA tn rezolvarea obligaţiilor proft>sionale. Aceas
tă comportare şi permanentul protest manifestat faţă de abuzurile domnitorului M. Sturdza
şi ale caimacamilor T. Balş şi N. Vogoride i-au creat o largă popularitate care a fost hotAritoare
tn tnfăptuirea actelor din 5 şi 24 ianuarie 1859.
Publicind citeva scrisori din corespondenţa trimisă postelnicului Iordache Rosetti tatăl Elenei - şi unele acte din anii cind indeplinea şi funcţia de inspector al şcolii publice din
oraşul Galaţi - o activitate mai puţin cunoscută - sperăm să aducem tncă o modestA conlri
buţie la biografia domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Ale:randru 1. Cuza ctJ.trt Iordache Rosetti•

1

Galafl, 1U4 martie 1 0

Dorite cucoane Iordachi
DuptJ. incredirea ce prin cartea DumfneafvfoastrtJ.fdin 5 a curgtJ.toarei Imi artJ.tati a vtJ. m a i
innoi protestatiile atît de s intementurile c i hrtJ.nescu pentru DumfneafvfoastriJ/crt şi tălul ci-m pu i
Inainte întru celi hotărîte intre noi, socot acest m ijloc prt echivoc fiind în lume intrebu intat şi de către
cei ce in adevtJ.r sînt pătrunşi de sintementurile ci arată şi de cei ci stJ. imbraciJ cu aseminea mască
numai spre sdvirşirea tăinuitilor lor scoposuri. Şi dar aştept doritul ocazion spre a vtJ. dovedi in
1 N. Corivan, Precizări la functiile publice ocupate de Alexandru Cuza plnă la alegerea lui
ca domn, In Omagiu lui P. Constantinescu-laşi, Bucureşti, 1 965, p. 41!1 - 489; Constantin C.
Giurescu, Viata şi opera lui Cuza Vodă, Bucureşti, 1966, p. 58 - 69 ; Paul PAIU.nea, A/le ştiri
despre functiile publice ale lui A lexandru 1. Cuza, in Revista muzeelor, 1 967, 5, p. 472- 473 ;
ldem, Ale:tandru Ioan Cuza şi Galatii, In Danubius, I I I I I, 1 969, p. 121 - 1 35 ; D. Ivănescu,
Virgini a Isac, Date noi privind viaţa şi activitatea lui Alexandru Ioan Cuza plnă la alegerea sa ca
domn itor al Principatelor Unite, In Revista arhivelor, XL V I II, voi. XXX I I I, 1 971, 4, p. 525 - 537.
2 Era fiul lui Iordache şi al Ecaterinei Gavrlliţli Catargi. S-a nAscut Ia 30 martie 1 796.
S-a căsătorit, In august 1823, cu Ecaterina Sturdza. A murit la 10 ianuarie 1846 ; R. Rosetti,
Familia Rosetti, I, Bucureşti, 1 938, p. 127.
-
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fapf{j cct precum imi faceţi cinste a mct crede, as{jminea in adiviirat sint, şi piirtl la lnfiiJoşarea aces
tui fericit prilej, vii rog sd priim iţi jctrfa ace m ai in alte consideraţii de core şlnt pătrunsu pentru
D {ufm/neafo foastriJ.f.
Al Dumfnea{ofoastrdfplecat
A . Cuza

P . S. Cucoanei Catinciii3 aralafl-i din parte-m i cel mai adinc respect. Asiiminea şi cu coanei
bătrln ii m aica Dumfneafvfoastrăf, iar m atmoazelii Elenii' ecspres iile ci veti socoti de cuviinţct.
T atăl m eu5 şi m aica m e mii însărcinează sit vă arăt din parte-li frli.ţeşti sentementuri attt Dumfneaf
vfoastrăf cit şi fam elii Dumfneafvfoastrăf şi indeosebi părinţiişti imbrăţişări m atmoazelii . .l.uzind
pe trimisul DumfneafofoastrlJ/ ctl l-aţi însărcinat a vă cumpăra portocale imi eu indrăzneala a
săvîrşi eu un asiiminea plăcut comision şi a vi le triimite impreunii cu o putin(cii ieri proas pili
pentru cucoana Catinca, fiind pre cit am vdzut la pelrecirea m ea in casa Dumfneafvfoqstrii/ ur
m eaz ct in totul celi bisericeşti i o cutii rahat lucum pentru vrednicul de iubit munsiu Teodoriţii8
spre legarea mai cu tării prieteşugului ce prin scrisoarea Dumfneafvfoastrll/ lmi făgiiduiţi din par
t i - i rugindu·vă totodată ca în viilorimi m a i avind trebuinţă de ceva să nu m ă itirisiţi de plăcerea ce
am a vă sluji.
Dumisali Cul'onului Iordachi Rosii post/elnic/
Cu

deosebiM

!timit
L a Soleşti

Biblioteca Academiei R. S. R., �DCXL V I I/20.

{sigiliu A . C . f

II

A lexandru

1.

Galaţi, J B U aprilie 1 2

Cuza clltre Iordache Rosetti

Cucoane Iordachi sitrul miinile.
Ni avind n imil'it m ai preţios decit siguranţia lntregim i i sănătăţii Domniilor voastre i a
scump i i fam ilii Dum/nea/vfoastrit/ prin ocazionul curierului cercetez, veslindu·vă totodată cd şi
eu md aflu s ănătos, şi in mare părere de ritu l'it nu am putut, impotriva dorinţii m ele, împedecat
fiind de multi impregiuritri a md afla la vremea ce prin scrisoare Dumf eafvfoastră/ din 5 m artie
im i z iceţi că ati regularisit spre săvîrşirea celor intre noi llotărit. Şi mult doriti de m ini, fnsit acum
mintu ind tcati celi trebu incioasll spre venire me pentru indeplinire acestii dorinţi ci singur acum
md ocupa, năddjduesc cit la 25 a curgătoarei mă voi afla acolo sll mll (ctlesc a credi cit atit pi Dum/
neafofoastră/ cit şi pe m aatmozela Dumfn ea/vfoastrit/ llll roi gllsi tot in aceli sitmţări şi buni dispo
z itii cari m i-aţi arlltat la m ica şi neuitata in veci- de m i n i petrecire în casa Dum/ neaf vfoastră/ rugin
du·vd a arllta cel m ai adinc respect din parte-m i m aiciH Dumneavoastrit, respectuoazd surutări di
mîini cucoan ei Dum/neajvf oaslră/ şi ecspres iile cuvenite din parte·m i matmuaze/ii. Md măgulesc
a credi cit precum eu vă am ca un pdrinti asdm ine sînt şi in inima Dumfneaf vfoastrll/ intocm ai
ca un fiu plecat
A. Cuza

P . S. Aştept răspunsul Dum/nea/vjoastrll/ spre ştiinţa mea dacit vddeaua ce lnsămnez In
carte vll este de plitcere, iar la dimpotrivd md inştiintaţi şi intocm ai voi urma.
Cinstit Dum isali Cuconului lordachi Roşdt
post/ elnic/ cu diosăbiM consideraţie
La So[, şti

Ibidem, :\lDCXL V I I 2 1

/sigiliu A.C./

3 Ecaterlna Sturdza.
4 Elena Rosetti. S·a născut la 17 iunie 1825. S-a căsătorit cu Alexandru I. Cuza la 30
aprilie 1 8 4 4 . A decedat Ia. 2 aprilie 1 909 (R. Rosetti, op. cit., p. 177).
6 Fiul cămlnarulul Nicolae Cuza, Ioan s-a născut probabil la 1 7 Ianuarie 1785 (D. Ivă
nescu, \'lrginia Isac, op. cii., p. 525). S-a căsătorit cu Sultana Cozadini. A murit In 1849 (Gheor
ghe Ghibănescu, Cw:eştii, Iaşi, 1912, p. 155).
• Teodor Rosetti, 4 mal 1837 - 1 7 Iulie 1 923. Pentru cariera lui, vezi R. Rosetti, op.
cit. , p. 1 8 1 - 1 82.
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III

/ 1 844, m artie-aprilie, Inainte de 1 7/

Iordache Rosetti ctitre A lexandru I. Cuza
Cu o nespus(}. plticere o-am citit scrisoarea şi din suflet m-am bucurat priim ind bunile ou
tiri dispre starea sdntitdţii Dumitali, noi toţi slaoti a tot ziditorulu i ne afldm bine. Calin ca şi Elena
sti aflti la Eşi de unde, cu puţin m ai Inainte priim irii scrisorii Dum itali, am primit scrisoare prin
care Imi fac tristd lnştiinţare că pe socrul m eu' 1-au looit un m ic atac de dambla la gură, despre care
toţi sfnt fn fngrijăre de a se viaţă. M-aş fi repezit şi eu să-i eu poate cea di pe urmd blagoslooenii,
dar m-am hotărft mai fntîi a aştepta răspunsul asupra propoziţii ce am a od face. Dorinţa noastrit
a părinţilor ar fi ca tot i ai fam ilii noastre să cfştigi blagoslovenie acestui respectabil bdtrln, aşa dar
ca unul ce m i-aţi fnche:.ăşluit, mulţămire Domnului, de a vd numără intre fii noştri, eu mti rog
ca cit mai în grabă de fndemdndrile vd s4 viniţi aice de undi impreund să mergem la Eşi ca sitvlr
'ind o semplă cununii sd puteţi cîştiga şi blagoslovenia bătrinului* . Nădăjdue&e că cu oinire pe la
Bărboşi oei îndupleca şi pe cuconu Ioan şi cucoana Soltănifa la aceastd a noastră dorinţă şi cu toţi
fmpreunli adunîndu-ne vom merge la Eşi**. Eu eri m-am fntors de la Bărboşi, undi cu totul fntr
alt fel inchipuisăm sdvărşirea ţirimonii nunţii, precum cred că oei fi lnştiintat, dar neaşteptatu 1
ea: ce v-am descri& ne-au fdcut a vă face această propunere asupra cdrue cu nerăbdare aşteptînd
rllspuns, rămfn cu ce mai vii plăcere fntocmai
A dum itale ca un părinte
• de undi dupil. plăcere ne vom lntoarci (şters)
** sau măcar vom hotărt (şters)
Insemnare : ( 1 ) 8 44, scrisori şi raspunsuri a boierilor Cu:.ăşti
Ibidem, MDCXL V 1 1/32

IV

Galaţi,

1 8 4 4 aprilie 1 7

A lexandru I. Cuza catre Iordache Rosetti

Sdrut miinile cucoane Iordachi,
Trimisul Dumfneafofoastr6. m-au găsit pe drum fn fntoarceri de la o comandirofciJ li
inim a pătrunsd pi di o parti de o adioărata bucurii că vă aflaţi săndtoşi• impreuna cu scumpa
Dumf n eafofoastră/ famelii, iar pi di aUd de ce m ai adîncd fntristari despre jalnica fntimplare socru
lui Dum/neafvfoastrăf, od rdspund fndatd. Incit să atingi despre dorinta Dum/neafvfoastrăfca eu
s/J oin la Soleşti spre a mergi împreună la Eşi intru &ăvîrşir�a cununiei meli cu vrednica de iubit
fiica DumfneaJvfoastră/ găsindu-od in nelinişti pentru viaţa socrului Dum/neafvfoastră/ şi aolnd
de mulţum iri să fii blagoslovită aceastif uniri şi de acel vinerabil bătrin. Intru acest predmet dorin
tele noastre sint deopotrivă, nefiind ocuparisit de altd din m inuntu ci ne-am infăles impreund la
Sa/eşti, decit de însotirea mea cu fiica Dumfneafvfoastrăf . !nsă precum v-am scris sînt în neputinţd
a veni acolo fnainte de 25 a curgdtoarei luni cînd neapărat mă ooi găsi, nerămfindu-m i n ici oremi
materiald sli pot veni m ai in grabă, fiind datoriu mai intîiu a mergi pe la părinţii mei la Dărboşi.
7

Marele lo gofăt DhnJtrle Sturdza de Ia Mlclil.uşenl .

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

672

4

PAUL PAIJTANEA

Dorind din suflet o bunii auz ire pentru siindtotea obşteşti preţioasd a socrului Dumfneafvfoastriif,
riimti a Dumfneajvfoastrii fdoritoriu intocma ca un fiu.
P . S . Ardtaţi din parte-m i cel mai adinc respect maic6.i Dum/neafvfoastriif.
Doritului meu intocm ai ca un pdrinte cinstit Dumfnealuifpost/elnicf iordachi Rosdt, cu
fiiască supuneri.
Dumfnealuif postfelnit/ Iordachi Rosdt, cu fiiascii supuneri.
L a Soleşti
•

/ sigiliu A.C./

sănătoşi, In text

Ibidem, MDCXL V II 22

V

Bdrboşi, 1 8 4 4 aprilie

24

Ioan Cu.:: a cdtre Iordache Rosetti
Iubite cuscre Iordache

Pe fiul meu Alecu dindu- i blagoslovenie părinţeascd rt trimet Dumfneafvfoastrdfspre a
siivlrşi cu agiutoru/ l!{i Dumnezeu soarta ce rlnduitd a tainei insoţirii cu iubita Dumneavoastrd (iicii.
Pentru noi de am şi fost cu mare dorinJă a ne afla incii (aJă la o aşa svîntă şi plăcută faptă insă
greutatea vremilor şi neîndemînorea nu ne-au iertat. Pentru care ne rugăm de icrtăciune, piistrîn
du-ne bucurie a imbrdjoşa aice pe tinerii amîndoi. Cucoanei Catirin ii m aichii Dumneavoastrii usii
m ine şi cucoanei Catinchii cuscrii îi sărut m iinile şi Soltana incii sd inchinii Dumneavoastră cu
plecăciune. Pe iubita noră cucoana Elenco părinteşte o lmbrăţişdm.
Al Dumitale (rate şi plecat slugii
I. Cuza pos telnic
Cdtre al meu ca un frate.
Ibidem, MDCXL V 1 1/23

VI

Ioan Cuza către Iordache Rosetti

Bărboşi,

1 8 44

mai 1

Iubite cucoane Iordachi
Vestire ce aţi avut bundtate a-m i da pentru ce m ai de pe urmd cerere. De la ato tputernicul
Dumnezeu cd s-au săvirşit legiuita Însoţire a pre iubiţi doilor noştrii fii mulţdmire ce n i-au prici
nuit la amîndoi nu se poate asemdna şi dar fie numele Domnului binecuvîntat în veci şi ... • lui cea
m are lmpreund cu smerita noastră blagos/ouenie. Cu dlnş ii spre a ne bucura şi noi pdrinţii, tre·
cînd sd privi m petricire lor cea paşnică şi (aptile cele plăcute lui Dumnezeu şi oamenilor. Pentru
care rezultat este şi zidit omul.
Fiind tot frate şi plecat slugd
Ioan Cuza postfelnicf
Cucoanei Ecaterinăi şi cucoanei Catinchii iardşi impreund cu Soltana plecat ne inchindm .
Pe iubita Elenchii va îmbralişa-o fiiul nostru din parte-mi şi va săruta-o, pe cari li aşteptdm cu
bucurie.
Iubitului ca un frate Dumnealui cuconu Iordachi Roset
pos ielnic cu (răţeascii dragoste.
x. cuvint ilizibil

Ibidem, MDCXL V I I 24
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VII
Bărboşi,

1844

mai 1 4

Ioan Cuza către Iordache Rosetti

Cu frătească dragoste mă închin iubite cocoane Iordache
Mai tntăi dorind pentru fericita tntregimei Dumneavoastră sănătdli nu lipse&eu prin acest
tnadins a cerceta. Al doilea vă vestescu că iubitii noştri şi DumneavoastriJ fii au mersu sănătoşi
la Galati de la cari a'm luat şi scrisori de bucurie pentru buna petrecire trimetfnd şi pentru Dumnea
ooastră fiiştile inchinăciuni. Pe llngd cari aducind şi un gemddan şi nişte banite tn cari au fost
lucrurile păstrate iată sd inapoiesc Dumneavoastrd de a ctlrora priimire voi ave dorit rdspuns. Pe
llngtl aceasttl vă rog dacă zălele aceste vă aflaţi pe aca�ă să-mi faci cunoscut spre a ni faci şi noi
datorie cu venire la Dumneavoastră după dorinţă. Cucoanei Catincăi sărut mina. Soltana se in
chină cu pace Dumneavoastră. Cucoanei Ecaterina sărutăm mina.
A Dumneavoastră ca un frate plecată slugă
Ioan Cuza postelnic
Cinstit al meu ca

un

frate D/omnu/lui Cuconului Iordachi

Roset oornic cu multă dragoste friJ.tească. Soleşti
Ibidem, MDCXL V I I/25

VIII
Btlrboşi 1 8 44 iunie 1
Ioan Cura ciJ.tre Iordache Rosetli

Iubite cueoane Iordache,
Priimind cu inadins dorita scrisoare Dumitali m-am bucurat mai intii că te aflu sănătos .
Am Inteles cele cuprinzătoare întrînsa şi cft pentru îndreptare ce de văru Gheorghe Costache măcar
că ieşti patriarh, dar cam şugăieşti din adivăr, ctlci cu adivărat terminul au fost păr la 15 sau 20
mai tnsă Dumnealui să mă. (:erti. dar nu eu să-I caut şi să-I rog ptlr la care vadi, eu ca un frate ş i
prieten bun m-am silit di a m aduntd suma cerşuttl şi am aşteptat venire Dum isali sau sd- m i scrie .
Cu toate aceste dacă s-au lnlesnit din aiure cu iarăşi beM nu-i caut nici cum vreo pretentie şi încd
DOi de şi suma aceasta mai mică ci nu i-au ajuns lncă, dacă va veni sau va triimeti pi cineva
cu sinet formalnic ca să-I priimească.
Sultăniţa să închină cu frăţească dragoste Dumitale. Pentru copii ştim că stnt stlruJtoşi
cărora le-am scris şi alaltăieri, arătfndu-le şi pentru venire Dumitali aice la Bărboşi ci au fost d i
două ceasuri.
Al Dumitale ca un frate şi plecattl slugd
Ioan Cuza postelnic
Cinstit al meu ca un frate Dumisale cuscrului Iordachl
Rosăt Qornic cu frăţească dragoste
La Eşi
lbidern, MDCXL V 11/26
41

-

Cercetlrl. latorlce
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IX
G alati, 1 8 49 octombrie 3 1
Comitetul d e Inspuţie al şcoalelor publice din Galati
cdtre Departamentul inodtdturilor publice

Com itetul avînd în privire regulamentul pentru a pune stavild propagandei şarlatanism u 
lui ln ramul educatiei au scris D fomnulf Marius Cugino' c a sd-i lnfdţoşeze autorizatia guuernulu i
pentru pansionatul ce are şi fiind că n ici răspunde dovedeşte cd nu o are, temeiu de agiuns ln ur
,
marea cdruia Comitetul roaga închiderea acestui aşezdmlnt scandalos pentru cd şl religia se pro
pune in limba italiană iar nu in limba romdnească şi de cdtre un catihet ortodox precum
instrucţiile mărginesc pe directorii de pansioane.
Aceasta Comitetul o inseamna pe temeiul arlllării Dfum ifsale Apostol Batidie, profesoru l
limbii elineşti la şcoala publică şi in acel pens ionat.
A. Cuza

Arhiva istoric ă centralA, Ministerul Instru c \iu n il PubJice, Moldova, 184 9� do s . 237,f . 1 .
"''

X
GalaJi, 1849 octombrie 3 1
Onoratului Departament a l averilor bisericeşti
şi

al lnoăfăturilor publice

Unul din noii inspectori Scoalei publice din Galati

Raport
Postul de prezident' cu care este Însărcinat iscdlitul fl chiamd şi la indalorirea de nou
inspector al înodJăturilor.
Com itetul fiind compus din trei m ddulari, cu toti sint chemati a conlucra tn trebile şcoalei ,
spre care sfîrşit s-au incheiat jurnalul Com itetulu i l a 1 8 octombfrief prin care hotărdşte ca sesiile
ce le Jin la casa şcoalei in toatd slmbdta de la 4 oare după amiază ; încă aceasta nu s-au îm 
plinit din pricină cd Dfummaflui pircălabul 1° nou inspector deşi au iscălit In jurnal, dar n-au ur 
m al a veni, urmare din parte-i ce aduce împedecarea lucrurilor cuvenite unui aşa tin/aş obiei:t .
Asem ine şi alte m ăsuri ce se mai chibzuiesc pentru moralitatea publicd şi la care se cere con
lucrarea DjwniJsale ca inspector sau ca pircălab iardşi putin agiuloriu dd, pentru aceasta iscd 
litul m ijloceşte către Onor Departam ent regularisirea cuvenitd, căci intr-alt feliu iscălilul nu va
pute prelungi o însărcinare in care nu poate rezulta precum regulam entul îl m drgineşte.
A.

1. Cuza

ldem, 1846, dos. 180, f. 111
1

Pentru activitatea lui Marius Cugino, vezi D. Bodin, Din viata şi faptele cdminarului
In Revista istorică română, V Il, 1 937, p. 38 -71. Intervenţiile lui Cuza către
Departamentul Instrucţiunii publice dovedesc scopul "lnşelătoriu• a unor preocupări idealizate
Indestul de D . B odi n .
8 Prezident al Judecătoriei de Covurlul, renumit la Inceputul lui octombrie 1 849 (D.
lvănescu, Virginia Isac, op. cit. , p. 531). Presa gălăţeană anunţă numirea lui Cuza tn cele două
posturi adAugind că aşteaptă "mult de Ia zelul D omniei- Sale cel patriotic" spre folosul şcoUJor
din oraş (Jurnalul de Galatz, 1, nr . 5, 20 octombrie 1849, p. 17. Pentru această act ivit ate desfl
eu ra tă anterior vezi D . Ivănescu, Virginia lsac, op. cit., p. 529- 530 ; P. Păltănea, .Ale:uwdru
loan Cuza şi Galaţii, p. 123 - 124).
1U V ornlcul lorgu Gbica.
Maria Pietro Cugino,
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Onoratulul Departament a l averilor bisericeşti
şi

a lnvăJtlturilor publice

Subisctllilul In urmare lnsuşirii ce acel Cinstfit/ Departament au biner10il a·i ht1răzi de a
lucra şi s ingur In celi atlngătoare de invătătura i m oralul public, cu cinste adu re la cunoştinţă că
şi aceast4 măsurtl vroind a o pune in lucrare stl găseşti (ărtl nici un rezultat din pricina Cinstitei
Plrcălăbii care nici pînă acum n·au adus implinirea poruncii Departamentului cu inchiderea
şcolii Dum(nealuif Cugino ce spre ruşin i legilor statorn icite intru asăm ine urmează a demorama
viitorul prin invătături neiertate In această tară. Asemenea nici banii ce numitul au s(eterisit de
la şcoală in vremi cind sil gtlsea ocupind postul de vite inspector, totuşi nu s-au implinit de către
Cinst( ita/ Pirctlltlbie din care pricină şcoala duce lipsă de acele intii n evoi, cerlndu·se o grabnicli
pun ire la caii, gios iscălitul cu tot respectul adauge intrebări sint sau nu aşezăm inte să poată sau
nu cere păzirea lor de la tribunalurile respectivi poruncile Departamentului, au lucrare sau ba
ca stl poată şi gios isctllitul regula urmările la datorie ca mtldulariu a com itetului şcolii sau con 
ven irea de la n işte functiuni numai lnchipuite şi actasta spre dignttate Oclrm uirii.

A. 1. Cuza
Idem, 1849, dos. 237, f. 8, 1 1 .
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DIN D OC UMENTELE UNIRII DE LA 1 859
O SCWSOARE A LUI VASI LE ALECSANDRI PUŢIN CUNOSCUTA

l!o

N sTANTIN TURcu

l

PublicAm In acest volum,
In Intregime, In traducere - acum tntlia oarA excepţionala scrisoare din 20 ianuarie 1859, trimisA de către Vasile Alecsandri fratelui său
Iancu, la Paris, In care li povesteşte amănunţit evenimentele care au dus la alegerea lui Alexan
dru 1. Cuza ca domnitor al Moldovei.
Scrisoarea, originală, redactatA In limba francezA, se afli In arhiva de familie a poetului,
tn pAstrarea Academiei RomAne, din Bucureşti, unde a fost descoperiti acum 20 anfl, dupA
alţi vre-o 50, de stagiu In depozitele acestei instituţii. Din cuprinsul ei, cititorii vor observa

ci poetul apare din plin, cu talentul sAu de mare scriitor, cu ·stilul său Ingrijit, cu logica strtns
•usţinuti, cu energia şi claritatea pe care i-o cunoaştem. Şi, mai presus de toate, apare aici
luptA torul progresist al epocii sale.
Scrisoarea este un document Istoric de o mare importanţă. Alecsandri se dovedeşte,
totodatA ca unul din cei mai buni cronicari ai timpului său. In atari de liniile generale ale fap
telor cunoscute din istorie, sint descrise In ea o seamA de IntimplAri şi scene total necunoscute,
Intre care, mai ales, acelea petrecute In actualul Muzeu de istorie naturală, din seara zilei d e
3 ianuarie 1859. Alecsandri a jucat atunci u n rol remarcabil, uimitor ş i decisiv, dezarmlnd,
rtnd pe rind, pe toţi pretendenţii la tron, din rindurile partidului naţional-majoritar. El urmă
reşte faptele acelor zile, cu o Incordare deosebită şi le notează cu interesul unui n edesminţit
autor dramatic. Din acest punct de v edere, scrisoarea sa poate fi socotită un scurt scenariu a l
unei viitoare piese d e teatru, veridică, istorică, p e care poetul n-a mai apucat s ă o scrie, deşi
el era cel mai indicat pentru aceasta, ca unul care a dorit fierbinte, a luptat cu tenacitate ş i
a biruit In lupta cea mare pentru Unirea ţărilor şi a poporului român . . .
Dar lupta pentru atingerea acestui ţel a fost grea şi de durată. Alecsandri mărturiseşte
că toţi din generaţia sa au lucrat cu entuziasm şi cu j ertfe . Unii prin viu grai, neostenlţl, alţii
prin presă, alţii pe alte cii - In ţară şi In străinătate . "Cit despre mine (spune el) am Inceput
să fac din scena română un auxiliar puternic pentru succesul luptei noastre". Aluzia este, de
si gur, la piesa de teatru "Cinei-cinei", scrisă In 1875 şi In care ideea unirei este

impetuoasi .

Ea_ a fost precedată de poezia "Deşteptarea României " din 1848, şi de "Hora Unirei" din 1856.
Cum se observă, poetul-luptAtor, anticipase totul, cu o intuiţie de geniu. . .
Ş i acum, dăm conţinutul scrisorii care
col. Ea este

excepţională.

formează

subiectul principal a l acestui

arti

Este, cum ar zice cronicarul, "cu asupră de măsură" de strălucită

şi mobilizatoare . . .

1 Cf. Marta Anineanu, Catalogul corespondentei lui Vasile Alecsandri, Bucureşti, Editura
Academiei R.S. R. , 1 957, nr. 6, p. 2 (semnalare). Textul francez, publicat ulterior de Comella
Bodea, Documente privind Unirea Principatelor, voi. I I I, Buc. 1963, p. 483, nr.231 (fără traducere).
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Cntîlnii o mulţime imensă de oameni, înarmaţi cu torţe, cu drapele etc. Degeaba vrui să evit acea&td
tntlln ire. Fui recunoscut Cn sania mea şi, cit ai clipi din ochi, mă văzui inconjurat de mai mult de
3900 de oamrni, care lncrpură să :rtrigc salutindu-md : trăitUcd Alecsandri ! trlliască deputatul
nostru ! trăiascd poetul nostru ! Vrură să mă zmulgll din 1anie ca să mă ducd in triumf. Doi co
misari de politie, care se gtbeau acolo, mă apărară 1pun tnd mulţim ii cd eram bolnav. ln s(lrşit,
luai cuvintul z icind ! Fratilor, să trdiască steagul moldovean, steagul României, pe care-i purtaţi
cu atfta fald !
La aceste cu v inte era cit pe ce să fiu asurzit de urale. Era o scenă de noapte dintre cele mai
(an ta11tice. ln m ijlocul acestui tumult, auzii o 11oce de ade11ărat stentor strigfnd ! unde-i muzica ?
Banda de muz ică m ilitară inaintă prin masa compactă care mă fnconjura. Atunci, acelaşi glas :zise
din nou ! clntaţi măi Hora Unirii, că Alecsandri a făcut-o ! Noi urale fntovdrdşite de dans, de
cintec. Era măreJ ! Fui aiurit în chipul acesta timp de un ceas, după care mulţimea md ldsă liber
ca sd se ducă să-i sărbătorească pe Panu, Kogăln iceanu şi pe alţii.
'·
Intr-un cuvint, toatll lumea este mulţum ită c d are u n domnitor nou şi c ă a sc6.pat d e primej
diile rare amen intau tara. Bătrîn ii boieri mari, numai ei nu ştiau tneotro si! apuce, ei nu Inteleg
nimic ! Cum - zic ei - un Cuza prin/ domn itor ? E imposibil ! E un coşmar ! Şi, totuşi, a doua
:ri după alegerea lui Cuza, 11e duseră toţi să se gudure inaintea lui. Pină şi Grigore Sturza, pină şi
Mihai Sturza'insuşi, toţi s-au prosternat umili in fata noului tUtru. O, neam josn ic de ciocoi !
A dio, dragd Iancu, sînt fericit el! am rămas cu scumpa mea independentii şi cd am contribuit
putern ic să-mi salvez tara de la o calamitate im inentll.

Fratel�/411 , Alecsandri
regilor şi impăratilor care au ratificat Tratatul de la Paris.

Poate te voi vedea curind, clici prinţul vrea si! mll insărcineze sll duc şcrisori de multumire

Ceea ce trebuie subliniat In Incheiere, ca· să rămlnl definitiv Inscris tn memoria tuturor
generaţiilor, este faptul el acum o sutA şi douăzeci de ani, Unirea Moldovei cu Muntenia,
n-a fost o simplA Intimplare, nici opera diplomaţiei timpului, ci rezultatul inevitabil al unui lung
proces istoric, ce s-a născut tn conştiinţa poporului nostru, din ambele principate, şi In rindu
rile acelora dintre fiii lui, care i-au tnţeles suferinţele de secole, care i-au cunoscut dorinţele cele
mal fierbinţi şi care au luptat alături de popor pentru twplinirea unui mare ideal milenar. ·
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GENERALUL - LOCOTENENT DIN ARMATA RUSA.
EMIL WITTGENSTEIN
DESPRE PARTICIPAREA ROMÂNIEI
LA RAZBOIUL DIN 1 877 - 1 878
CON STANTIN C. ANGELESCU

Printre aghiotanţii ţarului Alexandru ni II-lea care I-au tnsoţit, ln 1877, dincolo de Dun ăre,
In zona In rare se desfăşura războiul, a fost şi generalul-locotenent Emil Wittgenstein.
Membru al unei vechi familii din regiunea Rinului, Emil Wittgenstein se născuse, In 1824 ,
la Darmstadt, capitala marelui ducat Hessa1• Conform tradiţiei familiei sale, el a lmbrăţişat
cariera militară. A făcut parte din oştirea marelui ducat Hessa de la 1840 la 1848. In 1849, el s-a
lnrolat In armata rusă, urmind exemplul unor rude ale sale, dintre care cităm pe generalul L udo
vic Adolf Wittgenstein, Inaintat mareşal de către ţarul Nicolae 1, Ia 1828, pentru meritele sale tn
războiul contra Turciei, Incheiat prin pacea de la Adrianopol (1829) 2 •
Emil Wittgenstein a fost primit In armata rusă, in ianuarie 1849,!cu gradul de căpitan.
După scurt timp, tn decembrie 1849, el a fost avansat maior. A participat, in anii următori, Ia
războaiele lmpărăţiei ţariste, beneficiind de o rapidă inaintare in ierarhia militară. S-a distins
Indeosebi, In 1854, In bătăliile din Caucaz impotriva turcilor. In 1863, el era deja general-maior.
ln ajunul anului nou1867, ţarul Alexandru al Il-lea 1-a numit aghiotant al său. ln 1877, 1n această
calitate de a ghiotant al ţarului şi avind gradul de general-locotenent, Emil Wittgenstein
1-a tnsoţit pe Alexandru al I I-lea In România şi apoi in Bulgaria, pinii la capitularea Plevnei .
ln 1856, Emil Wittgenstein s-a căsătorit cu Pulcheria Cantacuzino din ramura moldovană
a acestei familii. Căsnicia n-a fost de lungă durată, căci Pulcheria a murit In au gust 1865. Emil
'Vittgenstein s-a recăsătorit morganatic, in 1868, cu Camilia Ştefan ska, după ce a obţinut auto
rizaţia ţarului. Celei de a doua soţii, marele duce de Hessa i-a acordat titlul şi numele de "baroană
de Kleydorff".
Foarte curind după terminarea războiului ruso-româno-turc, Emil Wittgenstein a decedat,
la 16 septembrie 1878. El era In virstă de numai 54 de ani.
ln decursul vieţii sale, Emil \Vittgenstein a scris numeroase scrisori rudelor sale, precum
şi unor prieteni, cuprinzind relaţii interesante despre evenimentele la care a luat parte. După
moartea sa, unele din scrisori au fost publicate la Paris, probabil de văduva sa, In două volume,
In limba franceză, avind titlul : Souvenirs et correspondance du prince Emite de Sayn-Wittgens
tein-Berlebourg (yol. 1, 456 p . ; voi. I l, 528 p. ; Paris, Calmann Levy Editeur, 1888). Primul
volum Incepe cu o notiţă biografică (din care am extras datele de mai sus privitoare Ia viaţa
1 El era din ramura princiară Snyn-Wittgenstein-Berleburg (Meyers Konversations
Lexlkon, ed. a 5-a, Tomul XV, Leipzig-Viena, 1897, p. 329). Foarte modest, el a iscălit scrisorile
sale numai cu prenumele şi numele Emil Wittgenstein, fără particula "de".
2 Amrlie Sayn-Wittgensteln-Sayn, Une familie princiere d' Allemagne, Paris, 1885, p. 44 �
Pomplllu Eliade, La Roumanie au XIX' siecle, II, Les trois presidents plt!nipotentiaires- (18281834), Paris, Hachette, 1914, p. 5.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

C'OINSTAN"l11:N C. ANGELESOU

882

2

şi activitatea lui Emil Wittgenstein), după care urmeazA scrisori din anii 1841 - 1862. In al
doilea volum sint publicate scrisori din anii 1863 - 1 878. In unele din ele gAsim Informaţii rela
t ive la R o m Ania . Cele mal de seamA din aceste informaţii se referA la rAzboiul din 1877 - 1878.
Le rezumăm In rindurile de mai jos.
Incepem cu scrisorile pe care Emil Wlttgenstein le-a adresat soţiei sale, baroana de Kley
dorff. La 20 mal/1 Iunie 1877, el ii scrie din Ploieşti, unde sosise In ajun. După ce li comu nicA
vestea că un vas otoman de război a fost scufundat de doi ofiţeri din marina rusă, adaugă cA
armata romAnă se distinge prin bravura ei. Ea a fost bombardată din Vidin de către artlleria
turceascA şi a răspuns acesteia vitejeşte cu tunul8 •
La 25 mai /6 iunie 1877, Emil Wittgenstein lnştiinţeazA că ţar ul Alexandru al II-lea va
sosi la Ploieşti In seara acel ei zile. ConstaU. totodată că apa DunArii este aşa de crescută, Inert
nu se poate şti ctnd va fi posibilă trecerra trupelor pe celAlalt mal al flu� lu lui4 •
L a 31 mai/12 iunie 1877, E mi l Witlgenstein face cunoscut �o1iei sale cil. ·tarul se află la
Ploieşti. In ajun, fiind de serviciu, ca aghiotant, dejunasc şi cinase cu 1 arul6•
La 21 iunie/3 iulie 1877, Emil Wittgenstein scrie din Zimnicea cA bate rii l e turceşti de la
N ic op ol e au bombardat Turnu Măgurele şi l'A acest "fntmos oraş" a fost incendial8•
La 12/24 iulie 1877, el comunicA din Bjela, In Bulgaria, că armata rusA a f ost tnfrtntă

la Plevna . Trupele comandate de generalul Schilder au suferit grele pierderi. Din cele şase bata
lioane, aflate sub ordinele acestuia, au căzut, In cursul bătăliei, 1800 oamenl, adiel! o treime din
·
efectivul lor'.

Opt zile mai t irziu, la 20 iulic/1 august 1877, Emil \\tKgenstl,in constată
indurerat
că a doua off"nsivă rusească im potriva Plevnei s-a Incheiat cu o nouă lnfrlngere8• La 22 iuliej3

a u gust 1877, el adaugă unele a mănunte. Atacul a avut loc din ordinul "expres" al marelui duce
Nicolae, comandantul armatei de operaţii. Generalii J Kriidcnrr şi Schaklovskoi au pornit la

asalt cu 28 000 de soldaţi. După 24 de ore de lupte continue, ruşii au fost siliţi să se retragă. Pierde
rile lor se rifrl'ază la \Teo opt m i i de morţi şi răniţi, printre care muHi ofiţeri. Armata turcească
de la Plevna ar fi alcătuită din vreo 70 000 de soldaţi. Vor trebui să fie aduse din Rusia trupe
p en tru a lntări pc cele d e
dura Inci! mult" • .
La

pe ci mp ul de luptă din Balcani. ln nsemenra condiţii, războiul "va

2 9 au g ust/ 1 0 septembrie 1877,

Emil Wittgenstein inştiin\ cnză d i n Radenita c ă Plevna

este împresurată de armata rusă şi d e armata română. A incrput o nouă ofensivă - a tre i a . De
patru zile, 300 de tunuri bombardează poziţii!(' turceşt i , zi un şi nonpt('a. Ţarul , tnsoţit de a ghio

tantul său, priveşte din culmea unui deal, situat la şase v ersle depărtare de Plcvna, desfăşurarea
bătilliei. Cit despre solda\ii români, ei luptă
admiralJil.
lată propriile cuvinte ale lui Emil
Wittgenstein : ,J,es Roumains, dont j e doutais, sr battent admirablement bien " 10. Acestea sint
declaraţiile unui martor ocular, făcute atunci cind bătălia era tn curs.
L a 31 august/12 septembrie 1 877, Emil Wittgcnstein relatează destul de amănunţit ope
raţiile militare din ajun. După patru zile de intens bombardament d e artileril', trupele ruse şi
române a u porn i t la asaltul redutelor din j urul Plevnci. Luptele au fost crîncene şi cu multe

jertfe de vieţi omeneşti. L a flancul drept, pentru cucerirPa "marei rcdute" - aşa este denumită
Griviţa 1 de către Emil Wittgenstein - a u pornit la atac şase batalioane ruseşti, dar rezistenţa
turcilor a fost aşa de tn dlrj ită, incit terenul cucerit, cu mari sacrificii, in timpul zilei, pină la o
depărtare de aproximativ

o

mi e

de paşi de redută, a trebuit să fie evacuat in timpul nopţii.

Românii, la extremitatea flancului drept, au desllnţuit şi ei trei atacuri Impotriva acelei redute,
dar au fost respinşi cu mari pierderi, deşi o dată a u fost aproape de izblndă. Cu acest prilej, Emil

Wittgenstein constată iarăşi că ,,românii sint splcndizi soldaţi" 11 •
In a doua parte a acestei scrisori, Emil Wittgenstein adaugă, In dimineaţa de 1 / 1 3 sep

te mb rie 1877, completări. Plin de bucurie, el anunţă că "marea redută" - adică Griv iţ a 1 - a
fost cu cerită de ruşi şi de români in seara de 30 a u gu st/1 1 septembrie 1 8 7 7 . Foarte mari au

Paris,

3 Souvenirs el correspondnnce du prince Em ile de Snyn- 11" illgenstein- Berlebourg. voi.
1888, p. 4 36.

4 lbid., p.
6 lbid., p.
6 Jbid., p .
lbid., p.
Jbid., p.
9 lbid., p.
10 Jbid., p .
11 lbid., p.

4:l6 .

4 3 7 - 43 8 .

448 .

463.
4 65 - 4 6 6 .
459.

477 - 478 .

474- 476.
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fost sacrificiile . Pierderile ruşilor, In acea zi de 30 august/I l septembrie 1877, au fost de vreo
10 000 morţi şi rAniţi, dintre care 1 1 0 ofiţeri, iar cele ale românilor depăşesc cifra de 2 000 morţ i
şi răniţi12•
La 2/1 4 septembrie 1877, Emil Wittgenstein tnştiinţează pe soţia lui că generalul Skobelev
care, la 30 august/ 1 1 septembrie 1877, cucerise la Plevna trei redute turceşti, a fost silit a doua
zi de ostaşii lui Osman Paşa sil le evacueze şi sA se retragă pe poziţiile de unde pornise la ala c .
Emil Wittgenstein este convins <"ă, t n curind, va trebui evacuată ş i reduta Griviţa 1 , pentru
care au fost fllcute aşa de multe sacriflcii13.
Aceste pesimiste prevederi nu s-au realizat. După cucerirea redutei Griviţa 1, ostaşii
români au avut misiunea de a o apAra Impotriva contra-atacurilor lui Osman Paşa. Ei au rezistat
eroic şi nu s-au clintit de pc poziţiile lor. N-au cedat nimic din terenul cucerit cu aşa de mari
j ertfe.
lntr-o lungă scrisoare, InceputA la 3/15 septembrie 1877 şi continuată la 5 / 17 septembrie
1877, Emil Wittgenstein comunică fiicei sale, Lucia de Schoenburg-Waldenburg, amănunte
cu privire la biltălia de la Grlviţa14• Deşi fortificaţiile turceşti au fost bombardate necontenit,
rezultatele au fost slabe. Din cauza pierderilor suferite plnă atunci, armata rusă din jurul Plevnei
n u mai avea decit 36 000 de SQidaţl. Ostaşii români erau In număr de 35 000. La 30 august/ 1 1
septembrie 1877, la ora 3 după amiază, a Inceput asaltul. Detaşamentele romAne, nflate la extre
mitatea flanculu i drept, Impreu nA cu o divizie de ruşi, au porn it la atac Impotriva "m arei
redu te", adică Griviţa 1. Turcii s-au apărat cu un baraj neintrerupt de focuri de armA, fiind
piliţi In numeroase adăposturi. Asediatorii au Inaintat cu greu, au fost apoi siliţi să se retragă,
iar au Inaintat, iar s-au retras, ghiulele inamicului uciglnd pe mulţi dintre ei. A plouat toată
vremea. Pinii la lnnoptare nu s-a obţinut nici un rezultat favorabil. Atacurile românilor, la
extremitatea flancului drept, au fost respinse de turci. Cind s-a Innoptat, ţarul, cu Insotitorii lui,
care au urmărit mersul bătăliei dintr-o poziţie situată pe un deal, s-au Inapoiat la Radeniţa, care
se afla la vreo 30 de verste In spatele frontului. Ţarul era foarte trist. Spre dimineaţă, la 3 1
august/12 septembrie 1877, i s - a adus l a cunoştinţă c ă "marea redută" a fost I n sflrşit cucerită
de rămăşiţele a şase batalioane ruseşti şi de către un batalion romAn. Acest batalion român,
din num ărul total de 700 de ostaşi, a pierdut 500 dintre ei şi aproape pe toţi ofiţerii. lncercă
rile turcilor, la 31 august/ 12 septembrie 1877, de a redoblndi poziţia din care fuseseră alungaţi
- adicA Griviţa 1 - au dat greş. Contra-atacurile lor au fost respinse. "Marea redută" este tnsă
dominată de fortificaţii,de unde turcii trag asupra celor ce au pătruns In ea, fără ca aceştia "să
poată riposta cu succes".
In partea finală a scrisorii, purtind data de 5/ 17 septembrie 1877, Emil Wittgenstein
precizează că Griviţa 1 este acum ocupată numai de români. Ei sapă un subteran pentru a mina
fortificaţiile turceşti care domină reduta. Emil Wittgenstein şi cu acest prilej elogiază armata
română, care, după părerea lui, "este o armată strălucită şi vitează" ("c'est une briliante et brave
troupe"). Pierderile ei In bătălia de la Griviţa au fost de 2 300 morţi şi răniţi, dintre care 49 ofiţeri.
Românii, In cursul războiului de la 1877- 1878, n-au făcut sacrificii numai pe cimpul
de luptă. Porturile lor dunărene au suferit mari pagube din cauza bombardamentelor turceşti.
Am menţionat deja incendierea oraşului Turnu Măgurele. Mai ales Giurgiu a fost sub blltaia
tunu rilor oştirii otomane, după cum constată la faţa locului Emil Wittgenstein.
In scrisorile p e care le-a trimis soţiei sale, sint şi informaţii despre bombardarea oraşului
Giurgiu de către turci. Obţintnd o scurtă permisie de la ţar, el a Intreprins o obositoare călătorie
la Bucureşti pentru Ingrijirea sănătăţii şi echiparea In vederea iernii. A trecut Dunărea la Zimni
cea şi, In seara de 21 septembrie/3 octombrie 1877, a sosit la Giurgiu. A fost foarte mirat Intil
nind aici civili şi "chiar femei" plimblndu-se pe străzi, deşi oraşul a fost bombardat de la Ruscluc
de către turci, In mai multe rinduri. Un sfert din rl este distrusn.
La 5/ 1 7 octombrie 1877, Emil Wittgenstein, Inapoiat la cartierul general al ţarulul, scrie
soţiei sale din Gorni-Studen. A rămas la Bucureşti opt zile. La Inapoiere a trecut prin Giurgiu,
care, cu două zile In urmă, fusese iarăşi bombardat de turci. Mai ales gara suferise pagubell.
La 27 octombrie/8 noiembrie 1877, Emil Wittgenstein comunică din Poradim el Giurgiu
a fost din nou bombardat de la Rusciuc la 22 octombrie/3 noiembrie 1877. Şase obuze au
căzut asupra gării, uciglnd solda�i şi rănind un ofiţer17•
n

Ibid.,
lbid.,
1t lbid.,
1 5 Ibid.,
18 lbid.,
17 lbid.,
13

p. 479.
p. 481.
p. 482-487.
p. 496.
p. 498 şi p. 500
p. 508.
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ln fine, la 30 noiembrie/12 decembrie 1877, Emil Wlttgenstei n lnştlinţeazli pe soţia lu

ci Plevna a capltulat. Nu poate da acum detalii despre ImprejurArile In care capitularea a avut

loc, deoarece trebuie să lnsoţească pe ţar peste o jumătate de oră In oraşul cucerit18•
Aceasta este ultima dintre scrisorile publicate ale lui Emil Wittgenstein, referitoare la
războiul din 1877 - 1878.
Precum se vede, aceste scrisori conţin informaţii interesante despre participarea RomAniei
la războiul din 1877 - 1878 şi despre jertfele ei. Astfel, prezintă un evident interes că, după ce
două ofensive Impotriva Plevnei se terminaserA prin Infringeri, cea de a treia ofensivă, la care
a luat parte şi armata română, s-a Incheiat cu biruinţa de la Griviţa . Este desigur foarte intere
santă şi precizarea că, la 30 august/1 1 septembrie 1877, In ziua victoriei de la Griviţa, se aflau
In jurul Plevnei 36 000 de ostaşi ruşi şi 35 000 de ostaşi români. Este de asemenea interesantă
constatarea că, la 31 august/12 septembrie 1877, generalul Skobelev, Cale, In ajun, cu trupele
de sub comanda sa, cucerise trei redute, a fost silit de contra-atacurile turceşti si,se retragă, In
timp ce românii au rezistat, cu indirjire, laGriviţa şi n-au evacuat acest important punct strate
gic, deşi aghiotantul ţarului era convins că o asemenea rezistenţă nu va fi posibilă. Remarcabile
stnt elogiile aduse soldaţilor români pentru v i tejia lor in faţa inamicului. Generalul-locotenent
Emil Wittgenstein, care zi de zi, de pc poziţii din preajma frontului, a urmărit desfăşurarea
bătăliilor, laudă curajul ostaşului ro mâ n , sublin iind că el .. luptă admirabil" şi că armata română
se dist inge prin vitejia ei. "C'est une briliante ct bravl' troupe", scrie el despre trupele române.
Aceste aprecieri cl ic rosteş te In scrisori particulare, scrisori care., desigur, In intenţia lui, nu erau
menite să fie publicate. El com uni că astfel, cu deplină sincerita� onstatările sale de pc cimpul
de luptă.
Mărturia generalului-locotenent Emil Wittgenstein, aghiotantul ţarului Alexandru al
I I-lea, este aşadar incA o preţioasă contri buţie p e n t r u cunoaşt erea insemnătii.ţ ii participării
României la războiul din 1877 - 1878.

l8 lbid., p. 520.
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UN TESTAMENT OLO GRAF A.D. XENOPOL AFLAT IN COLECŢIA
MUZEULUI DE I STORIE A MOLDOVEI
ROD ICA RADU
In patrimoniul Muzeului de istorie a Moldovei se găseşte un interesant document biografic,
autograf, A. D. Xenopol1• Este vorba de un testament provenit din colecţia unui avocat din
Bucureşti, cu care se pare că familia A. D. Xenopol avea relaţii de prietenie şi căruia marel e
istoric il tncredinţase, poate, tn vederea unei legalizări*. Testamentul este redactat pe coală
dublă tip "comercială", scris cu cerneală neagră, datat şi localizat.
Se ştie că la 21 martie 1 9 1 9, fiind bolnav, la Bucureşti, marele istoric a dictat avocatului
V. Cancicov ultimile sale dorinţe2• Acest testament a fost autentificat la 2 mai 1 9 1 9 "de către
secţia de notariat a tribunalulu! Ilfov, printr-un judecător delegat, venit la domiciliul lui A. D.
Xenopol" 3• Prin acest act, marele istoric consemna că singura-i avere este bogata sa operă
istorică, lăslnd Ministerului de Culte toate ediţiile sale, exceptin d una atribuită illi Nicolae Iorga
şi alte generalului Eremia Grigorescu, de care era legat şi prin relaţii de rudcnie4 •
Testamentul aflat tn patrimoniul Muzeului de istorie a Moldovei, este antedata t faţă de
cel citat. Acesta este un testament olograf, nelegalizat, datat şi localizat : " laşi tn 1 7 ianuarie
1 9 14". Prin acest act, redactat probabil tnainte să fi părăsit Iaşul, preslmţind poate atacul
bolii care va surveni numai peste citeva Iuniă, Xenopol lasă soţiei sale, Coralia Xenopol, toată
averea sa mobilă şi imobilă, precum şi sarcina de a Incheia procesul ce-l purta cu succesorii primei
sale soţii, Eliza Gaiu.
Pe aceeaşi filă, la 24 august 1919, cu o grafie tremurătoare, greu lizibilă, ce trădează gra
vitatea stării sale de sănătate, A. D . Xenopol adaugă un codicil olograf, localizat "Bucureşti",
prin care, luind cunoştinţă de moartea generalului Eremia Grigorescu, !şi menţine dispoziţiile
primului legat testamentar din 1914, anulind testamentul din mai 2 , 1 9 1 9, prin care lăsa genera
lului parte din biblioteca sa.
Pe verso aceleiaşi file, la 25 iunie 1914, deci Inaintea primului atac al bolii istoricului,
soţia sa (Coralia Xenopol, născută Biberi fostă Gatovski, care-şi semna producţiile literare c u
numele Riria), redactează şi ea u n legat testamentar, c u substrat mai mult sentimental, expri 
mlndu-şi dorinţa c a "iubitul său maestru" (desigur A. D . Xenopol) s ă continue după moartea
ei viaţa comună cu copiii din prima sa căsnicie.
Dăm mai jos transcrierea acestui testament, care fără să aducă date noi In tabloul biogra
fiei marelui istoric, vine să tmbogăţească fondul documentar deja cunoscut :
1 Muzeul de istorie a Moldovei, nr. lnv. 2897.
* Din aceeaşi sursă provine şi un exemplar al dramei " Ion Vodă cel cumplit ", cu au
tograful autoarei, Riria [Coralia Xenopol].
2 Zub, Al, A.D. Xenopol, Biobibliografie, Ed. Enciclopedică română, Ed. militară. Bucu
reşti, 1973, p. 58.
3 Opinia, 1920, martie, 1.
4 Gogoneaţă, N. Ornea, z., A. D. Xenopol. Concepţia socialll şi filozofică, Ed. ştiinţifică,
Bucureşti, 1965, p. 46.
s Opinia, 1914, noiembrie, 26.
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Testament
L as sotiei mele Coralia Xenopol toată averea mobilă sau imobilă ce s-ar gibi la moartea
m ea, drtptul de editor a toate din cărţile mele din tară şi din străinătate şi procesul ce l-am intenta t
succesorilor fostei m ele sotii din 1 căsătorie Eliza Gall �i care proces nu eate fncă term inat.
laşi fn 1 1 Ianuarie 1 9 1 4
.A. D. Xenopol
1n urma mortii generalului Eremia Grigorescu mentin fn tot dispozitiile luate m ai sus anu
lind testamentul ( ilizibil] din mai 2 in care lăsam m arelui general parte din biblioteca mea
U august 1 9 1 9

A . D. Xenopol

(pe ve rsa]
Rog pe iubitrrl meu m aestru ca sd continue In am intirea mea viata comund şi unitd c u ace
eaşi dragoste [subliniat în text] cu iubitii mei copii pdn ce şi va stabili fiecare viitorul lui. Cu gindul
spre voi pe aripile nemuritorulu i suflet care a fost robul fericirei voaJJtre va veni adese ori spre voi.
Vd voi îmbraJuşa cu drag iar voi veJi simti tot cu voi ln clipele grele, aceea ce nu moare şi ce nu
trebue sd moard.
-...�
Dragostea mamei
Dragostea Ririei m atale iubitul meu m aestru
Iunie 25 9 1 4
laşi
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D OCUMENTE DIN SEC. A L XX-LEA
PRIVIND PALATUL ALEXANDRU I OAN CUZ A DIN IAŞI
MAR IA HUM INIC - TECLEAN

Clădirea de pe str. Lăpuşneanu din Iaşi cunoscută sub n u m ele de "Palatul AI. 1. Cuza•
a fost construită In primii ani ai sec.al X IX-lea, trecind, succesiv, In posesia mal multor pro
prictarP.
I n 1856 casa avea ca proprietar pe M i halache Cantacuzino-Paşcanu, ,.marele om de b in e

şi marele patriot" 2, care a pus casa Ia dispoziţia mişcării unioniste, aici ţintndu-se "prim:� lntrunire patriotică ce avu loc Ia Iaşi In favoarea Uniri i " .
. .
I n 1 8 59 palatul a fost inchiriat de Alex. 1. Cuza să-i servcasLă ca reşedinţă domnească
pe timpul cit stătea Ia Iaşi.
I n 1886 fraţii Dim itrie, Eugen, Gheorghe şi Nicu N. Ghica, n o i i praprietari, contractează
u n Imprumut de 240 000 Iei la Societatea Creditului Urban din Ia,i ipoteclnd i mobilul din str .
Li'ipuşneanu şi, la foarte scurt timp, Il vind instituţiei citate. Prezentăm In anexă cele trei do
cumentc8 prin care Societatea Creditul Urban Iaşi a devenit praprietara deplină a clădirii In
discuţie (documentele 1, 2, 3), Certificatul de primirea titlurilor proprietăţii constituind un do
cument de bază In ccrc(•tarea paternităţilor clădirii, a diferitelor lnvoicli, datorii, plăţi, etc .
efectuate d e proprietară de-a lungul anilor.

Docu mentele din sec. al XX-lea privitoare la fosta reşedinţă domnească a lui Alex. 1 .
Cuza4 rcliefează I n general grija municip alităţii ieşene p�ntru conservarea mon umentulul istoric .
De exemplu, cererea inginerului V. A. Popovici de Ia Creditul Urban Iaşi din 25 aprilie 1 9 0 3
este avizată favorabil de Primări e : , . . . . l a Palatul Societăţii Creditului Urban s ă deschi dă t n
soclul grilaj ului actual al grădinei despre str. Lăpuşneanu o i n trare In d i m�nsiune circa 2 m . "
I n 1 9 1 0 Primăria Iaşi aproba execu tarea unor lucrlri de "simplă tntreţinere" l a i m Jbilul din
str. Lăpuşneanu nr. 37 (documentul 5).
Dar, tn 1 904 şi In 1 9 1 0 Primăria Iaşi face şi citeva concesii privind m o d i ficarea p1rt e 
rului ("lă dirii tn vederea a m enajării unor magazine (docum�ntele 4 şi 6), ceea ce schim!Jă faţa d a
palatului (vezi planul - schiţă şi fotografiile anex�). I n autorizaţii)� r;!spective, Serviciul telnic
al Primăriei ieşene a avut grijă să menţioneze - pentru conservarea zidurilor imobilului - deta
lii tehnice priv i n d construirea v itrinelor magazinelor.
Î n perioada primului război mondial, intre 26 dec. 1 9 1 6 - 2 3 aprilie 1 9 1 9 clădirea n servil

drept reşedinţă a regelui Ferdinand, evacuat la Iaşi cu toată conducerea ţării. Date fiind strică
ciunile şi distrugerile aduse clădirii şi mobilierului din interiorul ei, Societatea Creditului Urban
Iaşi In iulie 1 920 solicită despăgubiri băneşti prin Tribunalul Iaşi (documentul 7 ) .
1 Dan Berindei, .,Palatul Cuza" din Ia1i 1i proprietarii săi din sec. al XIX-lea, in
.,Buletinul monumentelor istorice", anul XL, nr. 1 , 1 971, pag. 49-52.
2 Radu Rosetti, Amintiri din copilărie, Bucureşti 1925, p ag. 73.
3 Arhivele Statului laşi, Societatea Creditului Funciar Urban laşi, dosar nr. 414.
4 Arhivele Statului, laşi, Fond Primaria laşi - imobile, dosar nr. 337/45.
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Fig. 1 - Plan pentru refacerea vitrinei unui magazin de l a parterul Palatului Al. I. Cuza partea stîngă, 1 902. ( Ori gin al u l În Arhivele Statului Iaşi, Fond Pri măria Iaşi - imobile,

dosar 337/45).

L'n alt grup de documente din anul 1 920 (doC"umentele 8, 9, 10) relevă stricăciunile aduse
unei c l ă d iri pendinte de Palatul Creditului Urban Iaşi (Librăria Ionescu) din cauza incendiului
de la un cinematograf alăturat numit .. Principele Mircea" şi faptul că municipalitatea nu a mai
permis reconstrui rea clădirii decit conform normativelor de sistematizare a străzii Lăpuşneanu.
In 13 aprilie 1923 Societatea Română de Asigurări Generale .,Generala" din Bucureşti,
prin reprezentantul său de la Iaşi, Inainta Primăriei ieşene o cerere menţiontnd că : ..In interesul
ev iden ţierii imobilului istoric care este Palatul zisului Credit, precum şi In acel al tnfrumuseţării
oraşului", dar mai ales pentru faptul că respectiva Societate dorea să construiască un mare
imobil in apropiere, .,vă rog să binevoiţi a admite şi dispune să se deschidă intre imobilul Credi
tului şi terenul cumpărat de noi o stradă debuşând perpendicular tn str. Lăpuşneanu de o lăţime
minimă de 11,20 m . . . stabilind astfel o comunicaţie directă intre str. Lăpuşneanu şi prin curtea
Mitocului sf. Paraschiva cu str. 1. C. Brătianu, respectiv Piaţa sf. Spiridon". Neaproblndu-se
atunci, problema este reluată In 1932, ctnd .,s-a făcut planul pentru crearea unui scuar şi dea·
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Fig. 2
Creditul Funciar urban din laşi solicită Primăriei laşi autorizaţie pentru refacerea
unei noi vitrine de magazin la parterul Palatului Al. 1. Cuza - partea dreaptă. 1910 (Origi
nalul În Arhivele Statului laşi, Fond Primăria laşi - imobile, dosar 337/45).
-

ta

-

cercetAri istorice
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chiderea unei străzi care leagă str. Lilpuşneanu eu str. 1. C. Brătianu" �i inp;. arh. Arlhnr Klleper
se oferea să eonstruiască "o c-asă cu o faţa dA adecvată" (documentul 1 1 ) - construcţie ce nu i s-a
aprobat. Tot In 1932 Primăria aproba Sociel:'Hii Creditului Urban laş" miel reparaţii, constru irea
provizorie a unui gard spre "terenul destinat scuarulu i" (documentul 12).

Fig. 3

-

Ilustrată din laşi, str. Lăpuşneanu, în planul secund : Palatul AI. 1. Cuza. 1 914.
(Originalul În coleqia Muzeului de istorie al Moldovei, laşi).

La 16 noiem. 1937 Primăria Iaşi primea următoarea cerere : " Societatea Creditul Urban
laşi dorind să construiască un i mobil i mportant pentru sediul său şi cum prin noua aliniere,
M u n i c ipiul a deschis o nouă stradă, paralelă cu str. Alecsandri, in spatele Primăriei, rezultind

mai multe parrelc de teren - am ales parcelele nr. 1 1 şi 12 In suprafaţă totală de 375 m.p. pe
care s-ar put!'n construi viitorul Palat al Societăţii noastre" (documentele 1 3, 1 9 ) .
I n 1 9 3 7 sediul Societăţii Creditului Urban Iaşi din str. Lăpuşneanu " a fost cumpărat
de stat", trcrlndu-se la salubrizarea atenanselor, la demolarea lor, la unele exproprieri (docu·
mentcle 14, 1 5, 1 6 , 17, 1 8), Intrucit i mobilul a fost declarat "monument istoric, urmind a fi
transformat In muzeu naţional" (documentul 2 0).
I n 17 mai 1 938 Librăria şi tipografia "Ligii culturale" cu sediul I n str. Lăpuşneanu nr.
35 - 37 (fost a Societăţii Creditului Urban) solicită primăriei autorizaţia pentru reparaţi a imo·
bil u l ui, care i se acordă imediat (documentul 21).
Un alt grup de matriale documentare din anul 1938 gravitează In datele problemei amena
j ă rii scuarului din jurul Palatului, a gardului, cu măsurători şi devize alcătuite de Serviciul
arhitecturii de la Primărie (documentele 22, 23, 24, 25).
Do cumentele din anul 1943 relevă grija municipalităţii pentru ca monumentul istoric
să devină un valoros muzeu municipal, tn acest sens Ministerul Culturii Naţionale a vizind proiec
tul de decret-lege (documentele 26, 27, 28, 29). In acelaşi an a apărut şi decretul-lege prin care
primăria Iaşi primeşte ca donaţie de la stat " Casa Cuza-Vodă spre a servi ca muzeu municipal"
(documentul 30). Pentru scurt ti mp, Rudolf Şuţu a organizat şi deschis un muzeu de istorie,
dar vicisitudinile războiului au intrerupt, temporar, activitatea cultural-muzei stică ieşeană.
D upă al doilea război mondial, In clădirea grav avariată s-au fAcut unele r eparaţii doar
1 a parter, funcţionind librării şi anticariate . Partea din spate a clădirii, deasemenea grav avariată
de b o m bardamente (pc linia fostului Pasaj Trianon, azi scuarul dintre Muzeul Unirii şi
c i nematogr a ful ,.Republicii") a fost demolată.
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5
Palatul Al. I. Cuza -din Iaşi, str. Lăpuşneanu, fost sediu al Societăţii Creditul
Urban ; parterul amenajat pentru magazi11e� 1930. (Originalul În colecţia Muzeului Unirii
din laşi).

Fig.

-

Fig. 6

-

Cancelaria principală a Societăţii Creditul Urban Iaşi, astăzi Sala memorială "Al.
1. Cuza". 1930.
(Originalul În
colecţia Muzeului Unirii din Iaşi).
www.cimec.ro
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DOCUME'NTE ·PRI!VliNID PALATUIL CUZ'A !DIN 'IAŞI

683

tn 1 955 prin grija manifestatii de conducerea de partid şi de stat a RomAnJei faţA de
conservarea monumentelor istorice, s-a hotărtt ca tn clădirea-reşedinţA domnească a lui Alexan
dru Ioan Cuza, primul conducător al statului naţional unitar român, să se tnfiinţeze MUZEUL
UNIRII (documentul 31)6, avind "caracte-r memorial istoric" 8•

Fig. 7 - Palatul . Al. I. Cuza, fost sediu al societăţii Creditului Funciar Urban. 1935. (Repro
ducere după Ghidul municipiului Iaşi).
Documentul 1

SOC IE TA TEA CRED I T UL U I URBAN ROM Â J\" D IN IA Ş I
Nr. 723
C E R T IF IC A T
de
P RIMIREA TITL U RILOR P R O P R IE T.\ TE l
D-lui Societăţei Creditului Urban Român din Iasy
Subsemnatul Director declară că titlurile proprietăţii D-lui Societăţei Creditulu i Urlmn
Rom4n situată în oraşul iasy Desp. III str. Lăpuşneanu nr. 3.5 care s-au hypotecat in primul rang
pe seama acestei Societăţi, pentru asigurarea sumei de /ei 240. 0 0 0-doue sute patru zece mii - pP
term in de 40 (patruz· r i ) ani, dată D-lui cu împrnmulare s-mz priimit în pa.•trarea Ca.�sei sorir·
tăţei în numer de ... bucăti ş i anume,
1. Procura D-lui Eugene Ghica, autentica la Trib. l/(01> nr. 1 42 7/ 1? 85.
1 . Procura D·lui Gheorghe Ghica, autentica la Trib. Bacuzz nr. 6 2 .j ,
1 . Procura D·lui Dim itrie Glzica, autentica la Trib. Jasy Seci. I I I nr. 1 2 5 7/88J.
1 . Procura D-lu i Prinţu Alex. Barbu Stirbey, autentica la T r i b. Ilfov nr. 1 18 7.
1. Procesul-verbal a Consiliului de fam ilie din 23 nocm. 1 88J, in copie legali: ată de Gre(.
1/(ov Seci. III.
1. JurnaluL Nr. 3 1 0 1 a Trib. Ilfov leg. de Gre(. Trib. Ilfov Seci. l l l.

6 Arh i vele Muzeului Re gio nal Ir.şi, azi Ia Co mpl e xu l muzcistic I aşi, d os a r Decizii pe
anu l 1 955.
8 Pen tru posibilitatea cercetării d os are l o r cu documentele citate aducem deosebite mul
ţumiri tova r ăşilor Adrian Pricop, Virg in ia Isac, R o dica Anghel" Rodle a Chiriac.
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Fig. 8 - Decizia Consiliului de igienă şi de ocrotire a munlclptu
lui laşi, privind demolarea unor clădiri insalubre din curtea Pala
tului Al. 1. Cuza. 1937. (Originalul În Arhivele Statului laşi, fond
Primăria laşi - imobile, dosar 337/45).
1. Hotărîrea cu nr. 268 din 11 dec. 885 a Trib. lasy Sect. Il admite divizarea in copie leg. de Gre{.
Trib. Sect. 111 nr. 1521.
1. Ordonanta de adjudecare nr. 89 a Trib. lasy Sect. 3 din 20 (l11, 1886.
1. Procura D-lui Nicu Ghica pentru facerea imprumut., autentica la T. J. S. 3 r.r, 215.
1. Din 18 2 7 înscris de vindere, întărit de divan la 2 3 dec. 18 2 7.
1. Din 1829 inscris de vindere, întărit de divan la 8 iulie 1 829.
1. Din 18 31 zdelca de mezat a Divan . ./ud., adiverit de Divan la 14 iulie · 1 8 32.
1. Din 1832 Nr. 1 9 0 Chitenta Epitr .... de(. C. Palladi.
1. Din 1832 Nr. 195 act Epitropiei constatind vinderea, întdrit de divan nr. 2 774.
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1. Din 1832 ChitanJa Epitropiei de primirea sumei de 1 2 0. 010 lei pretul oindertl ta6tlor.
1. Din 1833 Nr. 14 offieiu/ oicepreşed. Mircooit:i lntdrind cum părarea ca6ei.
1. Din 1 8 40 act de oindere lntiJrit de D ioanul apelatio a Jdrei de sus nr. 1 706.
1. Din 1856 inscrisul Monast. Agapia, tntifrit de Mitropolitul Mo/daoiei nr. 1 6 8 .
1. Din 1856 vechilime Stari/ei Mona61. Agapia de a prim i 60 galbeni.
1 . Din 1851 nr. 19 buletinul Foia pub/icaţiuni/or officiale.
1. Din 1866 act de lnuoialll intre Ecat. Ghica şi Aglaia Moruri leg. de Trib. Iasy Sect. 3 nr. 3283
din 1 8 6 6 .
1. Din 1881 Testam entul D-nei Ecat. Ghica, autentic la T.I.S. 3 nr. 5H din 1881, In copie leg.
de Direcfiunea Urban din Jasy la 19 mai 886.
1. !n copie leg. de Direcţie lista de lmpărfea/a legatului de 2.350 lei locu itorilor de pe Comane.� ci,
adiverite de paroh şi Primarie Nr. 1330.
1. !n copie leg. de D irectie dec/araţiunea D-nri Nalha/ia Dumitriu D inga de primirea acomplu/ui
de 3 000 lei din legatul de 8. ooo. !n 12 m a i 188 2 .
1. ln copie leg. de Direcţie Chitanfa D-/ui T. Kemingher de prim irea sum elor de 2500. 500. şi
2000 legatul lăsat m inoarelor sale copii, Hortensa, Consuela şi Nata/ia.
1. ln copie leg. de D irectie adit>erinta D-nei Maria Manu de prim irea sumei de 1 200 lei adi�>erit
de Primllria Comunei Brusturoasa nr. 6.92/ 1 88 3 .
1 . In copie leg. de Direcţie, adiverlnta D-lui F. Vinde/ de primirea sumei de 1.200 lei.
1. in copie 1 g.de D irecţie, Proce.ml oerbal nr. 1052 din 1 8 8 1 al Executoru/ui testamentar şi Prima
rele comunei Putanii ră i-a plătit legatul de 2350 lei locuitorilor com unei Mandresci.
1 . !n copie leg. de D irecţie, A diverinta D-nei A n a Belciurescu de primirea lrgatului de 1 200 lei,
adiverita de Com isia desp. 1 Il Iasy nr. 55 02/1 881.
1. in copie leg. de D irectie, adir•erinta D-nei An ica Mihai/eseu de primirea legatului de 400 lei
adiveriia de Comisia des p. I l l ]asiJ nr. 5503/ 1 881.
1 . I n copie leg. d e D irecţie, adiverinta D ·n r i Maria Cornicescn de primirea legatului d e 400 Ici
•
adir•eriia de Com isia desp, III Iasy nr. 5 -5 00/ 1881.
1. In copie leg. de D irerţie adiverinfa d-n ei 1\!aria Filterm aister de primirea legatului de 400 lei
adiiJeriia de Com isia desp. 1 1 1 Jas11 nr. 5501/1 881.
1. In copie leg. de Direcţie Talnn de recipisa nr. 65 a Epiiropiei Ospitalulu i de copii Crrriiatea
de primirea legatului de 1200 lei.
1. In copie leg. de D irectie, adiverinfa D. Nathalia Dim itriu Dinga de primirea legatulu i ca a
comptu suma de 5 0 0 lei.
1. In copie leg. ·de D irectie adiiJerinţa D. Natl1alia Dim itriu Dinga de primirea acom ptului de
1500 lei asupra legatulu i.
,
1. In copie leg. de Direcţie obligaţiunea de 1 1 851 lti a D-nei Ecath. Ghica din 1 8 75.
1. !n copie leg. de Directie obligaţiunea de 1 1 750 lei a D-nei Ecaih. Ghira din 1 8 7 6.
2. !n copie leg. de Directie (învoiala ) din 1 881 dintre Ecath. Ghica şi J(em inghcr l.ippa.
1. Extraciul actulu i de moarte nr. 1 1 3 2/881 vizat de Preş. T. l.S. 3 nr. 8 9 2 4 din 1 885.
1. Exiractul actului de moarte nr. 6 4/885 în copie leg. de Primăria com un. Ruroren i.
1. Din 1886 dovada a 5 cetdteni, autentica la T. Ilfov nr. 206.
1 . Certificatul Perceptiei Iasy nr. 1 8 9.
2. Certificate a Gre{. Trib. Iasy Seci. III nr. 1585 - 1 586.
1. Certificatul a 3 propritari.
1. Certificatul Gre{. Trib. Iasy, Seci. 1 nr. 1 6 5 6 .
1. Din 1866 Proce.ţ·verba/, î n copie leg. d e Gre{. Trib. Iasy Seci. 1 n r . 1 635.
1. D i n 1 8 5 7 . J urnalul boerilor însărcinaţi d e urmaşi de{. Mihail Cantacuzin, î n copie leg. d e G.
T. J . S. I. nr. 3242 din 1886.
1. Din 1857 Suplica dată Trib. în copie leg. de G . T. I.S. I nr. 3 2 4 3 din 1 886.
1. Din 1861 Procura Princesei Aglae Moruzi, leg. de Primllria comunei Văr{ulu Campului nr.
SI din 186 7.
Din 1 8 6 7 Chitanfa D-lui Costi Silion sub semnătura privată.
1. Din 1866 s inetul de 5 400 galbeni a de{. Catl1. Ghica rupt la iscalitura.
1. Certificatul Gre(. Trib. Iasy Sect. I nr. 3338 din 1 88 6 .
1. Certificatul Gre( Trib. la6y Seci. II nr. 4023 d i n 1 8 86.
1. Certificatul Greg. Trib. Iasy Sect. III nr. 2601 din 1 8 8 6.
1. Certificatul Gre(. Trib. Jasy Sect, I V nr. 38Z6 din 1 886.
2. Certificate a Gre(. Trib. Iasy nr. 2 6 9 3 . 2694. din 1 886.
l . .Jurnalul Trib. la6y nr. 1 91 7 în copie leg. de G . T . I.S. 3 nr. 2 695/886.
1.

,
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1 . 1urnalul Trib. Icuy nr.

.
3 1 01 fn copie leg. de G. T. J.S. J nr. 3975/886.
1. Certificatul Gre(. Trib. Jasy Sec-t. 3 nr. 3976 din 1886.
2. Procura a Prin/ului Alex. B. Stirbey, autentica la legaţiunea ·Romaniei la Viena nr. 33 şi 15
din 1886 in copie leg. de G. T. l.S; 3 nr. 3985/ 1 8 8 6 .
1 . Procura D-nei .1. Neuchatz rt Comp. autentica la T. J.S. J nr. 4 2 4 , in copie leg. de G. T. l.S. �
nr. 3947 din 1886.
1 . ChitanJa D-nei M. Schniirer la T. l.S. 3 nr. 761 din 1886.
1. Noti(icaţiunea nr. G24 a D-lui N. Ghyca catre Societatea Creditului Urban din Iaşi, cu act de

cesiun e pe el.

1. Procura D-lui Nicu N. Ghica, autentica la Trib. Jasy Sect. I I I nr. 388/886.
1 . .1urnalul Trib. nr. 2298, fn copie leg. de G. T. J. S. 3 nr. 31 0 4.
1. Chitanfa D-lui Xenofon Ciurea de 1 6. 00 0 lei aur, autentica la Trib. lasy Sect,. Jl I nr. 5 6 4 din
•
1886 .
1. Chitanta de 46.000 lei in scris uri a D-/ui Felix Klarman, autentica la Trib. Jasy. Seci. Il I
nr. 565 din 1 886.
1 . Certificatul Gre(. Trib. Jasy Sect. 3 nr. 3 1 05 din 1886.
1 . Procura D-lui Eugene Ghica, autentica la legaţiunea Romana din Paris nr. 1 1 5 din 1 8 8 6.
1. Cererea şi adiverirea de primirea sumei de 4 6. 0 00 lei imcrisuri de catre Dl. Dim itrie N. Ghica.
partea fratelui sau Eugene N. Ghica din 7 iunie 1 88 6.
,
1. Procura D-lui Gheorghie N. Ghica, transcris de legaţiunca Romana din Viena sub nr. 11 din
1886.
�·
1 . Cererea ş i adiverirea de prim irea sumei de 46. 000 lei fnscrisuri de catre Dl. Dim itrie N. Ghica
parte fratelui sau Gheorghe N. Ghica din 31 mai 1886.
1. Conventiunea din 19 mai 1886 dintre Direcţiunea Creditului Urban din Jasy şi Dl. Dim itrie
Ghica şi adiverirea de primirea sumei de 1 8 78 lei.
1. Procura D-lui Nicu N. Gh ica, autentica la Trib. Jasy Sect. 111 nr. 3 8 7/ 88 6.
1. Planul casei.
1. Contrariul de imprumutări din 1 2 mai 1886 autentificat la Trib. Iasy Seci. 3 sub nr. 439 din
439 din 30 aprilie 1 88 6 şi la lnscripţiuni sub nr. 1 2 2 Pol. II la 1 mai 1 8 8 6 .
1 . A ct de realizare din 1 8 m ai 1 886 s u b n r . 1 3 43, autentificat l a Trib. Iasy Sect. 111 s u b nr. 48 4
din 7 mai 1 8 8 6 .
1 . A c t de vindere cumparare imobiliară din 18 m a i 1 8 8 6, autentificat l a Trib. Jasy Seci. I I I sub
nr. 486 !JOI. V la 7 mai 1886 şi transcris sub nr. 224 din 7 mai 1 886.
.
1 . Chitanţa Capitalului Social nr. 2 2 din 1 2 mai 1 88 6, pe valoare de lei noi 4800 pe numele D-lor

Fratii Dimitrie, Nicu, Eugen ie şi Gheorghie Ghyka cu cesiunea in dosul ei către Societatea Cre
ditului Urban din Iaşi du pe decisiunea consiliului in şedinţa sa din 30 iunie 1 8 8 6, cu Procesu l
verbal nr...
83 adică optu zeci şi trei bucăfi acte contine certificatul present.

ConserlJator,
1. Svorfescu

D irector,
(ss ) indescifrabil
Documentul 2
A C T DE REALIZARE

Subscrişii constatd cd condiJiunile cuprinse in contractul fncheiat pentru imprumutul a
cordat D-lor Dimitrie N. Ghica i n num ele seu şi a fratilor sei Nicu, Eugen şi Gheorghe Ghica s-au
îndeplinit şi continutul lui s-a inscris in Registrul respectiv al Tribunalului Jasy sub nr. 1 22 din
1886 prin urmare realizarea acestui imprumut s-a efectuat în modul următor :
1. Subsemnatul Director recunosc că din srrisurile confecţionate pentru acest împrum u t în 11aloare
de lei n. 240. 000 am retinut asupra întregei sum i 2 % pentru Capitalul Social însă :
numerariu efecte
Scrisuri f. cu cupon de iulie 1886 pentru care s-a eliberat recipisa nr.
1 I Recunosc cd s-au retinut asemenea numerariul cerut cu ocasiunea realizărei acestui fmprumut precum urmeaza :
1/ 4 % pentru capitalul de re:er11fl
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1 / 2 % cheltueli de administratie pe 42 zile de la 1 8 mai a.c. 1886 data reali
J4rei împrumutului pînă la (inele acestui semestru conform art. 35 din Legea (un
darii .
5 % procente pe semestrul corent repr.esentînd oaloarea întreagd a cuponului
acestui semestru care se cedeazd D-sale, conform cererii ce a (dcut şi in asemănarea cu
deciziunea Consiliului mai sus arătată
� ti!

lei

130

lei
lei

6 000

Retinut p. complectarea taxelor în numerariu pe lingă sumele date din contul
respectiv al acestei Casse
Scrisuri (. cu cupon de iunie 1886.
Retinut p. transcriptiunea nr. 89 de 35. 00 lei e(ectio
ldem pt. Dnu Eugen Ghica conform Deci . .
ldem p. Dnu Nicu Ghica
ldem p. Dnu Gheorghe Ghica
Subscrisul Dim itrie N. Ghica pentru mine (şi (raţii mei ) recunosc că am prim it de .la Directia Creditului funciar Urban Român din Iasy, scrisuri funciare purtind
fiecare cite 51 cupoane dobîndă semestrială în valoare nom. de lei 46 000
care împreună cu sumele retinute m ai sus in scrisuri fonciare, compun împre
und Intreaga s umă a lmprumutului de lei două sute patruzeci m i i .
•

Director.
Alexandru 1. Gheorghiu

6 730
5
45
46
4fi
46

200
000
000
000
000

46 000
24 000

(ss )
Dimitrie N. Ghica
pentru m ine şi fratii mei Eugenie,
Gheorghie şi Ncculai Ghica
lasy 1 8 86 mai 18 st. n.
Documentul

3

Procura
şi Gheorghe Nicu Ghica, a caselor din Iaşi, desp. 3 str. I.ăpuşneanu, autori:z: şi tmputernicuc pe

Subsemnatul Nicu N. Ghica, coproprietar împreună cu (raţii săi d-nii Dimitrie, Eugen

(ratele meu dl. Dim itrie N. Ghica, a (ace şi subscrie in numele meu actul prin care aceste ccue s e
ofnd Societătii Creditul Funciar Urban din Iaşi pentru pr' ţul conoenit Intre noi, pret c e s e
primeşte în împrumutul c e urmează a se contracta cu ipotecd aceste case.
De asemenea (ratele meu Dim itrie N. Ghica este imputernicit din parte-m i a se ră(ui cu
:z:i11a Societate atit in privinta pretului acelui imobil, cît şi pentru veniturile lui cuoenite la cîştiul
de 26 oct. 1885 încasate de directiunea Societăfii şi care urmează a ni se pldti nouă uinzătorilor,
care oenituri se vor prim i de (ratele m eu.
In baza dar a prezentei procuri, (ratele meu dl. Dim itrie N. Ghica va subscriu, actul, va
preda imobi/ul şi va (ace toate actele şi declaraţiunile necesare care, in ce mă priveşte pe m ine, vor
fi conaiderate ca făcute de m ine însumi. Pentru recunoaşterea fratelui meu de procurator şi al meu
fn această afacere, liberez procura pre::entă subsemnată de m ine şi autentificată de Tribunalul
Iaşi.
Fdcult1 la Iaşi la 20 aprilie 1886

(ss ) N . Ghica
;Documentul 4

Autorizatie nr. 21886/23 dec. 1 9 0 4
P rimăria laşi autorizează Societatea pentru comertul c u maşini d e cusut Bourne e l Co.
�in laşi ca "la casele din desp. I I I str. Lăpuşneanu nr. 37 zona 1 proprietatea Creditului Urban
•11 mdrea scă vitrina conform planului oi:z:at sub nr. 21886 inlocuind boltile actuale cu traverlt de
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fer du&lu T , bine prinse şi ancorate î n z iddrie. Uşile se vor deschide inăuntru ; atrt ferestra cit ş i
uşa oor a11ea ruletă de fer. Tocurile uşei şi ferestrei 11or fi de lemn lucrate conform planului şi vt'lp 
site cu culoare de oloi. Va repara şi reface tencuelile fatadei. . . "
Documentul s
Adresa Primllriei comunei Iaşi nr. 16 219/16 august 1 9 1 0

Domnului Director Creditulu i Urban laşi,
Pe baza referatului Serviciului tehnic 11ă autorizdm a face la imobilul din str. Lăplişneanu
nr. 37 urmc'Jtoartle lucrări de sim plă intretinere :
Repararea cornişei de la fafadă şi complectarea consoalelor de sub cornişd. Repararea ten
cuielilor şi 11ăpsirea pt'lretilor erteriori.
Primar,
indescifrabil

Docum entul 6
Autorizatia Primariei nr. 29735 din 28 dec. 1 9 1 0
In vederea cererii inregistrata la nr. 43346/910 şi p e baza referawlui Ser11. tehnic comunal
nr. 720.Sf910 autorizdm pe dl. ing. V. A. Popovici a face la imobilul din str. Lăpuşneanu nr. 3 7
următoarele lucrdri :
A inlocui cu o vitrind mare deschizdturile mici ale fatadei din dreapta, cit şi a cobori parche
tul la ni11elul trotuarului.
Plafonul oa trebu i sd fie sustinut cu grinzi 11erticale şi orizontale, se 110r ingropa traverse
in num ărul de .trei şi profil m inim de 0, 3 3 sau două traverse profil 0,3J aşezate pe cuzinele de fer
(plăcU cît z idul. şi groase de 0,01 bine bulonate la ambele capete şi zidite cu m ortar de ciment. Uşa
şi ferestra 11or· avea rulouri de fer şi nu vor avea nici o desc/1idere in afara.
Primar

,

'

(SI ) indescifrabil
Documentul 7

Comisiunea .Judefeand. laşi Sectia 1 I-a
pentru constatarea şi evaluarea pagubelor de război,
Tribunalul laşi Sectia 11 Comuna Iaşi, Jud. laşi
A udienta din

s iulie anul 1 920

ll O T A. R I R E
Nr. 60
Azi a ven it la ordine cercetarea declaratiei de pagubele de război inregistratd l a nr. 31 din
28 febr. 1 9 20 prin care Dl. Creditul Urban laşi dom iciliat in comun a Iaşi str. Ldpuşn eanu nr.
3 7 jud. laşi, pretinde, in baza actelor depuse, că daunele suferite in timpul şi din cauza r ăzboiului
in comuna Iaşi str. Lăpuşneanu nr. 37 jud. Iaşi pendinte de Tribunal laşi se ridicd la suma de
lei 1.SS. OOO.
laşi.

L a apelul nominal s-a prezentat Dl. avocat N. Gheorghiade ca proeurator a Creditului Urb,an,
Procedura eomplectt'l.
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C o m i s i u n e a

Avind în vedere că Directiunea Societăţii Creditului funciar Urban din laşi, cu declaraliunea de pagube de război pretinde ca despăgubiti suma de lf>tJ.OOO lei, consistînd :
85. 000 lei lipsa de folosintă pentru palatul Creditului :
60.000 lei stricăciuni şi distrugeri aduse acestui palat şi
1 0. 001)_ lei stricăciun i şi distrugeri aduse. .lflobi/icrului acestui palal .
Avind în vedere c.ă din actele prezentate de dăunat şi din depunerile martorilor audiati ln
. . .
cauză reesă· că societatea Creditului Urban laşi cu ocazia retragerii trupelor din Mun(eit�a, a fost
1.Uit fără a se face vreo formalitate, a evacua palatul in care-şi avea instalate biurourile sale din
"
preună cu to/i chiriaşii din apartamentele de jos şi dependinji, pentr!l a se instala in el Cuarteru l
regal şi locuinta. M. S. Regelui.
.
. Avind ln vedere că această ocupaţie a Inceput de la 26 dec. 1 9 1 6 _şi a durat pînă la 23
aprilie 1919 ;
. Avînd tn vedere că in timpul acestei ocupatiuni din actele �i depunerile martorilor "r eesd
.
că s-a adus imobilului mai multe stricăciuni, transformări plus distrugerea a o parte din ptenanse
pentru care Comisiunea apreciind fixează ca pret de despăgubire suma de J 2.000 lei, iar ca pret
pentru refacerea lor suma de 22.248 lei 40 ban i ; că de ciltre personalul Palatului regal s-a adUIJ
m ai multe stricdciuni la mobil(erul Creditului pentru care Com isiunea apreciind, fixează ca pret
�e despăgubire suma de 3.000 lei, iar ca pret de refacere suma de 7.160 lei;
A vind in vedere cd Creditul Urban laşi cu ocazia m utilrci sale a fost silit a face oarecare
cheltueli pentru core Com isiunea aprecfind fixează suma de 3 . 0 1 5 lei
,
Cd din cauza acestei ocupaJiuni, Creditul a fost lipsit timp de 2, ani şi 4 luni de folosinta
(chiriile) prlivi'Jliilor şi atenanselor fnC'hiriate care după contractele prezentate se urcd la suma de
3 6. 000 lei, iar pentru apartcrment11l de sus ocupat de biurourile Creditului, Comisiunea apreciază
lip1a de folosintă pe acelaş timp la suma de 29.000 lei sm1 ln total 65. 000 lei ;
Cii aşa fiind, Com isiunea admite în parte cererea de daune
.

·

·

Hotdrăşte
Admite In parte cererea de despăgubire de război a D . Societatea Creditului fun ciar Urban
Iaşi şi evaluează pagubcle suferite, după cum se specifică mai jos :

Nr.
crt.

3

4
20

SpecUicarea pagubelor

Lipsa de folosintA a moşUior,
caselor de locuit, fabrlcelor, etc.
Imobile (case de locuit, dependinţe, tmprejmuiri etc.)
Diverse cheltuieli de mutat
blurourlle
Total

Suma
evaluatll

Preţ pentru
refacere
fixat

65 000

22 248,40

12 000

7 160,00

3 015
83 015

29 408,40

Adică evaluează suma totală a pagube/ar suferite la sum a de lei 83. 0 1 5 optzeci şi lum ii
cincisprezece lei, iar pretul de refacere 29. 408, 40 bani douăzeci şi nouă m ii patru sute opt lei 40 %
.sau in total 1 1 2. 423, 40 nabi.
Dată şi citită (cu apel ) astăzi 5 iulie 1920
Preşedinte,
(ss ) Anton Rădulescrr
Membrii
(ss ) Al. Velciu
(ss ) N-la i Vrinceanu
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Referatul Ser11itiului arh itecturei dt la Primaria la# anexat la cererea Creditului Urban

laşi cu nr. 1 '1663 din 26 m ai 1920

Proprietatea Creditulu i Fontiar Urban laşi se afld situatd in str. Lifpuşneanu 35 - 3 '1 ,
disp . 111, zona 1 , Palatul cel mare supus rttragerii cu 2,30 m . In partea de Mld (spre grifdina ) 1 i
cu 0,50 m. spre nord (curte ), iat corpul m ic In parter unde a fost instalata Librdria Ionescu 1upu1
tot la rdragere In partea dr nord (spre Cinem a "Prin cipele MirceaM ) cu 0, 5 0 m . , iar In partea

despre curte 11e afla pe linie.
Reparaţiile ce 110esc a se face la ambele corpuri de cladire sunt radicale . . .
J . Reparaţi ile c e urm ea:6 a s e face l a Palatul mare nu cad fn zona d e alini.fre, deei ele po t
·
fi adm i se .
2. Pen tru reparaţiile dr la corpul m ic in parter şi care cad In zona de aliniere, binevolţi
a decide şi stabili urm6toarele
a ) Dacd urmeazd a reconstrui clădirea dupd cum a existat Inainte de incendiu,
b ) D acd urm eazii a se retrage cu fatada cas ei pe noul aliniament cu 0,50 m
c) D acii urmeazel a mai suprapune un etaj du pel cum pur�ede regulamentul In :ona 1 a
oraşului (aceasta n·o gelsesc practic6 din cau:a cd terenul e prea ingust In acel punct şi,s·ar fnmulfi
nr. loca tari, ar - de11enind neigimic, totodatd ar masca fatada laterald a Palatului dt douel ori
i:storic ) ,
\o.'
d) Dacd urmează a se desfii nfa compleei acel corp dt cleldire pentru a da o perspectirJel m a i
lil,eră şi frumoasei acelui Palat.
Bine11oiţi a hot6rî pentru a putea şti conditiile de care sd ne putem servi la autorizatie.
Arhitect,
indescifrabil
Referatul Sefulu i SerrJiciului arhitecturei pe aceeaşi cerere a Creditului Urban
Iaşi

Creditul Funciar Urban cere autori:are a repara z idurile stricate cu ocazia cunoacutulu i
incendiu. Reporafiunile solicitate u pot aproba în ce pri11eşte palatul mare astfel precum sunt
cerute.
In ce pri11eşte clddirea In parter de la poartd, fostd librelria Ionescu, vd rog să bine110iţi a
a respinge cererea as tfel cum e formu lată şi sd fie invitat Creditul a introduce o noud cerere pentru
aeat corp ce conform regulam entulu i de construcţie, fiind 110rba de aliniere şi reparatie radicald
a acestu i local, trebu ie ref6cut cu douel etaje ca fiind In str. Lelpuşneanu şi pus la linie. Acest parter
ar suporta de m inune două etaje allînd un zid de aproape 1 m. grosime. Se va cUfdi un . imobil ce ca
privire temporal 11a părea Ingust, însă cu timpul vom avea grijel ca cerîndu-se de cineva autorizare
a clddi pe locul fost "Cinema MirceaM, ca să dădeascel in imediata vecindtate, astfel cel în ce priveşte
esteticu l, va fi cu timpul pe deplin satisfăcut.
Şeful Serii. arhitectur ei,

(ss ) i n desc ifrab il
Documentul 9
Proces - verbal din 5 iunie 1 9 20

Noi ing, şef Ioan Tînfn, director regional de poduri şi şosele, arhitect Vladimir Miron eseu şi
Emil C . A. Sachelarie arh. şef al oraş. laşi în baza inr�itatiunii d-lui preşed. al Com isiei in terimare
fniocmindu-se în com isiune spre a studia şi a ne pronunta asupra cererei de autorizare făcutd de
D ir ectia Credit. Pune. Urban laşi celtre Com una laşi de a reface in starea care a fost imobilul din
f10arta palatulu i Creditului, fostei librăria Ionescu şi care a fost distrus de incendiul de la Cinema
Mircea,
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Noi luind chestiunea in cercdare şi studiu, am stabilit ca acel imobil nu prezintd absolut
niei o importanfd iatoricd şi ca atare suntem de opinie ca Administratia Comunald să nu elibereze
autorizatia D irecfiunci Creditului de a reface acel imobil dedt in conditiunile art. 22 al rcgulamcn·
tului .de constructii, adică cu doud etaje şi In conditiile tehn ice ce se uor prescrie de către Scru. de
arhit. al eom . lcqi. ln caz cînd Directiunea Creditului nu ua fi următoare celor de mai sus, opinăm
a se dărfm a peretii răm aşi.
(as )

ing. şef Ioan Tintu arh.

V. Mironcscu arh. şef Sachclarie

Documentul 10
Adresa Preşedintelu i

Com isiei interimarc laşi cdtre Ministeru l de Interne, 1 1 iunie 1 9 20

Pc baza acestu i proces - verbal (cel reprodus /a doc. 9, n. ns. ) s-a refuzat autorizatia pentru
reconstruirea magaziei celei m ici, in starea in care era adică cu un rind, dar Corpul 4 de Arm ată,
din a cărui culpiJ au ars acea m agazie, cdci focul a proven it de la C inem atograful "MirceaM care
aparJinea tot acelu i Corp, care 1-a trecut Societdtie Naţionale a orfanilor de război şi care cinema
tograf a fost construit de lemn, fără autorizatia Primdriei luind asupra sa refacerea acelei m agazi i
in starea in care ero. adieă c u un rind, reelddeşte fără autorizatie şi pentru o. nu fi impiedicati au
pollat santinele. S-a interoen it la Parket şi la Politie pmtru oprirea lucrărilor, dar In zadar,
conllruefia se continuă.
A ducfndu-oă acestea la cunoştinta dos., aoem onoarea a vă ruga, domnule m in istru, 1d bine
voifi a lua m ăsurile care Defi crede de cuviintă pentru ca regulam entul aprobat prin decret regal sd
fie respec tat.
Preşedinte,
(ss ) indescifrabil
Documentul 11
Cererea ing. arh. Arthur Kl/eper către

Primăria laşi

cu nr. 008222/ 1 6 martie 1 9 3 2
Domnule Primar,
Primăria a e:cpropiat de la proprietarul Teatrulu i " Trianon " # de la d-nii Damske r
Opiniaf locu l dintre ei şi proprietatea Creditului Urban. Pe acest loc s-a fiJ.cut planul pentru cre 
arca unui scuar şi deschiderea unei străz i care leagă str. Lăpuşneanu cu str. 1. C. Brătianu .
Pe acest plan s-a proiectat şi un drum de aues către curtea Teatrului Trianon şi a propric
tdţei DamskerfOpiniaf care însă tăind locu l, lasil in partea despre biseric(J o supra(afiJ de cea 200
m. p. fast proprietatea Damskerf.
In aceastiJ s ituatie scuarul propriu zis este locul cuprins intre str. Lăpuşneanu şi str ada de
acce.s spre Trianon şi Opinia. Dincolo de aceastd stradă numai este sens siJ se facă scuar, pe un
petec m ic fiJ.ră legiJ.turiJ cu scuarul.
Prioitd situatia din punct de oedere estetic şi urban ist, scuarul deschis plniJ la fund s-ar pro
iecta pe bisericiJ şi gardul bisericii, lăslnd vizibil şi cotitura care o face din cauza bisericii strada
nsiJ.şi de legăturiJ intre str. Lăpuşneanu şi str. 1. C. Brătianu.
Dacii lnsil la linia drumului de acces spre Trianon, pe toată lăţimea scuaru lui s-ar proiecta
o casd eu o (a/adă distinsiJ care ar m asca gardurile, biserica şi cotitura strdzii , dînd un fond şi o
lncheere plantafiilor fngrijite ce se vor face pe întinderea scuarului, s-au creia in adevăr un loc fru
mos intre Palatul Creditului şi Trianon, fdră asemănare în oraşul laşi.
Întemeiat pe cele e:cpuse m ai sus, subsemn atul ing. arh. A. K /leper propun munici piu/ui
laşi să renunte la e:cproprierea locului de dincolo de drum şi eu mă oblig ca pe toatil lăţim ea fundu
lui scuarului să construiesc o casă cu o faţadă adecvată locului după planurile ce voi inain t a spre
aprobare, cu singura conditie ca strada din fata casei Jadicil intre scuar şi casiJ.f să fie latd de m ini
mwn 7,00 m.
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Dacă onor Primăria acceptă această propunere p e lingif e if ansamblul clştigif d i n punct de
.vedere csţetic, dar mai are avantajul pe de o . parte că degreoecrzif bugetul cu sumele ce trduie sif le
plăte.ascd anual pen1ru e:r:propriere, icrr pe de alta fncasează Denituri de la ema ce se oa construi
1i sub,şemnatul.mă mai 11blig chicrr a renunta la (aDoruri/e ct decurg din legea lncuraj ărei censtruc·
tiilor in ce priDeşte dările comunale.
( ss ) Ing. arh. A.

K 1/eper

Docume"tul 1 2
Cererea Socittdtii Creditulu i l:rbon laşi cdtre Primăria laşi
cu nr. 013 782/9 mai 1932 .
• .

Domnule Primar,
P r in dărlm area zidulu i din fundul curtii noastre la imobilul din str. Lifpuşnea n u nr. 37,
Inspre terenul destinctt scuarulu i, rămlnlnd teren disgrddit, fld rugdm sd bineDoifi a ne aumriza sd
construim un gard de· scfndurif oopsit, pe o lungime de· 26 m. 1. Aceasld lngrdditurd este proDizoriu
plnă In primdvara anulu i Diitor cind Socitlatea noastrd Da /rolarf dara conslrueşte sau executa o
·
Ingraditura definitivd.
Totodatif va rugăm a ne autoriza să retencuim soclul dins)Jh scuar oopsindu·l in culoarea
•
restului clddirii.
D irector general,
(ss )

N. . Gheorghiadi
Autorizatie nr.

1 3 1 1 5/1 9 mai 11 32

A u tori:dm Societatea Creditul Funciar Urban Român de a (ace urmatoarele lucrari la pro·
prietatea din str. Lăpuşnccrnu nr. 3 7 :
Va construi in mod proDizor spre grddina dl'schisiJ de llngif Trianon In fundul p roprietiflii
sale un gard de scînduri gelu ite şi oopsit în culoarea Derde de ulei, In lnăl(ime de ma:r:im um Z m .
Va tencui pe unde v.a necesita atit la corpul principal, cit şi la cel secundar.

Documentul 1 3
Consiliul

Municipiului

laşi

Sedinta din 16 martie 1 9 3 7
Deciziunea nr. 8S
Consiliul, avind in vedere planul de parcelare al terenului din curtea Primdriei, cu des
clliderea stradei P iata U nirii în str. l'. A lecsandri şi Cuza Vodă prezentat de SerD. Planului,
ln urma discutiun ilor avute în şedinţa
Cu unanim itate de voturi :
A probif planul de parcelare al terenului din curtea Primifriei cu deschiderea stradei P. Unirii ln
str. V. A lecsandri şi Cuza Vodă prrzentat rle Serv. Planului.
Primar,

Secretar general,

(ss) Osw. Racovilă
Consiliul

(sa) Ch. Drdgan
Municipiului

lasi

Deciziunea nr.ZZ2
Consiliul, avind în vedere referatul nr. 1 8 1 9/ 9 3 7 a Serv. Planului, prin care cere ca Consi
liul Municipal să aprobe Dînzarca prin licitatie pub/icd a parcelelor din str. Cuza Vodă, rezultate
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in urma aplicării planului de s istemalizare şi parcelare aprobat de Cons. M un icipal pin D ecizia
84/93 7,
Aofnd fn vedere propunerile d·lu i Primar de a se rezerva parcelele nr. l i şi 1 2 pentru Socie·
latea Creditul Urban Iaşi, a cărui local a fost cumpărat de Stat, iar restul să fie vindut prin ti e i .
tatie publicd
In urma discutiunilor aoute,
Cu m ajoritate de ooturi :
A probd ca parcelele din str. Cuza Vodd rezultate in urma aplicărei planului de s istem a
tizare ş i parcelare aprobat de Cons. Jllun. prin Deciz ia nr. SS/ 9 3 7 să s e v îndă Prin licitatie publicd,
a(ard de parcelele nr. I l şi 1 2, care se rezervă pentru Societatea Creditul Urban din Iaş i ln vederea
tranzactiei ce urmeazd a se incheia cu aceastd institutie.
pt. conform.
Roman Iulia
D ocumentul

14

Cererta Ecaltrinei Nicolau către Prim drie
cu nr. 02.S093f:!3 iulie 1 9 3 7
Domnule Prim ar,
Subsemnata Ecaterina N icu/au, văduva defunctului Vasile Nicolau, fast functionar al Cre
ditului Urban din Iaşi' mă văd somată astăzi să părăsesc locuinta din curleq Creditului Urban
locuinfd destinată de dvs. penlrll dărîm are.
Cum subsemnata am investit o sumă importantă pentru ren ovarea aceste i locuinte şi anume,
am executat două sobe de teracotă, o plilă mare modernă, instalatii sanitare de apă can al şi elec
tricitate, duşumele noi peste tot, tencuieli şi zugrăveli noi in toată locuinta. precum şi cea mai m are
parte d in timplărie, şi cum această sumă n·am putut să m i-o recuperez in putin i i ani de cind profit
de amenajările m enfionale mai sus,
Vă rog a dispune să fiu despăgubită de această sumă, intrucit subsemn ata nu mai pol lua
nimic cu m ine la plecarea m ea din locuinfă. Spre D·le Primar că veti binevoi a lu a in considera/i t
liiUafia mea n enorocită şi veti aprecia ca un adevărat pîirinte.
Cu stimll,
(ss ) Ecaterina Nicolau
Rezolutia de pe cerere : "Se aprobll a i se da ca ·com pensatie suma de le i

1 5 . 0 0 0�

Documentul 1 5
Proces - verbal
Astăzi iulie 8 an11l 1 9 3 7
Subsemnatii membri ai com isiunii de salubritate, in baza rezolutiei nr. 22 463/ 1937 a d-lui
Primar al mun. laşi, comunicald nouil, ne·am transportat in str. Lăpuşneanu la foasta proprie·
tale a Creditului Urban - actualmente proprietatea statului - unde am cons tatat că ex illtJ un
corp de atenanse cu parter in interiorul curtii in parte locuite de d·n a N icolau, i ară restul de tnctJ 
peri sunt libere
De asemenea pe linia străzii Lăpuşneanu este amplasată o constructie cu parter. Atlt corpul
atenanselor din curte, eli şi constructia cu parter amplasată pe linia străzei Prezintă încăperile
umezeala, fără. lumină naturală suficientă, cu un aspect foarte urît.
A vind in vedere cele de mai sus declarăm ambele corpuri de clddi� i irn proprii pentru a
mai fi locuite sau să. li se poală da o altă. destinatie pentru că s,u nt I ns alubre, deci se va
10ma proprietarul şă le evacueze imediat pentru a se reface radical şi urgent s au să le dărlme,
ntrar se vor dărîm a de Primărie in contul proprietarului conform legii.
(ss ) patru semnături indescifrabile
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Consiliul de igienă şi de ocrotire a mun. laşi
Deciziunea nr. 1 1 0 9 din 24 august 193
Consiliul de igienă şi de ocrotire a mun. laşi în şedinta de la 24 august 193 1 pe baza celor
t:onsemnate în procesui-Perbal din 8 iulie 1.93 1, al Comisiun ii Municipale de salubritate, consta
tind că în str. Lăpuşneanu Iaşi, la foasta propn etate a Societătii ,.Creditul Urban" actualmente
proprietatea statului există un corp de atenanse cu parter, in interiorul curtii, iar linia str. Lăpuş
neanu este amplasată o cons.trucţie ru parter ; atU atenansele, din curte cit şi constructia cu parter
amplasată pe linia strtizii, prezintă încăperile umezeală, fără lumină naturală su(icientd şi cu ·un
aspect foarte urît,
APind in vedere s ituafia ronstrucfii/or descrisli mai sus
!n conform itate cu dispo:itiunile art. 3 1 4 din legea san itarli, Consiliul Cll m ajoritate de
Paturi decide
Că aceste construcţii descrise mai sus, sunt insalubre şi inutilizabile şi ca atare hotăreşte
ca proprietarul să evacueze imediat, pentru a se reface radical şi urgent, sau să le dărlme, In caz
contrar dArimarea se va face de Primărie In contul proprietarului conform legii.
Cu drept de apel în termen de 15 zile.
Secretar,
(ss) indescifrabil

Vice preşedinte,
(ss)indesci(rabil
O notă m anuscris

B

SerP. arhitecturii către SerP, sanitar al mun. laşi înregistrată la Pr.imlirie

31928/20 oct. 1937 mentiona

.,A Ilem onoare a l1ă face cunoscut că s-a luat cunoştinţă de deciziunea nr. 1 1 09/ 1937 a Cons.
de igienă şi de ocrotire a mun. Iaşi şi s-a procedat la dlirîmarea atenanselor cu parter din curtea
imobilului din str. Lăpuşneanu fost Creditul Urban ".

Documentul 1 6
Adresa Ministerului de finante către Primăria laşi
nr. 1 5 66 42/ 1 august 193 7
Domnule Primar,
Urmare adresei dPs. nr. 23341 din 8 iulie 1 9 3 7, a11em onoarea a vă (are cunosrut eli Min iste
rul tinind seama de ronstatările consemnate în procesul verbal nr. 4839/9 3 7, incheiat de delegatul
Min isterului, a aprobat propunerile dPs. de a dlirîma clddirile - atenanse din jurul Palatului,
fost proprietatea Creditul Urban laşi, pentru ca potriPit planului de sistematizare a oraşului Iaşi
să se continue amenajarea scuarului inceput, degajind compleei Palatul - declarat monument
istoric - rlimfnind ca asupra terenului în suprafatli de 1 1 5 3 m.p. ce urmează a se ceda Primăriei
de către Minister sti ne faceti propuneri.
M inisterul aprobli de asemenea ca dărîmările să se (acd de cdtre organele Mu nicipiului
laşi, cu conditiunea ca lucrlirile de imprejmu irea Palatului cu beton şi fer forjat - sti fie e:ucutate
de acel Municipiu - potriPit planurilor ş i detaliilor ce se POr pre-zenta lUinisterului spre aprobare
p. Min istru
(ss\ arh. Ciortan
1 O august 1937

D irector general,
(ss) indescifrabil

Dl. arh. Grumduscu pentru a fntocmi planul
imprejmu irei construind un grilaj de fer
pe soclu de beton buciardat.
Prim ar, o. Racovită
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Documentul 1 7

Domnule Primar,
Subsemnallil Emil Grechi, antreprenor, luind cunoştinttl de dărfmarea a două corpuri din
LiJpuşneailu la Creditul Urban, in cart rămine onor Primăriei tablelr, sobele şi instalafia de
apă. Restul rămine antreprenorului, ofer eu suma de 24 000 lei

'fllr.
3

sept.

19 3 7 -

A,ntreprenor,
{ss) Emil. Grechi

Se aprobd ca fiind cea mai avantajoas

Primar, Oswald RacoDi/d
Dotumentul

18

Tablou de expr6piere

9. 1 0.93 7

Proprietatea biseric!i Banu

Teren liber
parter· şi etaj A - B
Clddiri parter.
Consfr. scinduri

supra(.
supra(.
supra(.
supra(.

. ·

Clidiri,

1 5 3 9,9 3 m.p.

total teren

Creditul Vrban
Teren liber

Clădiri

parter C- C
Seu arul şi artera de intrare are supra(. totală de 1

suprar.
supra(.

561,8 7 m . p.

1 304,43 m.p
215, 70 m.p·
12,60 m.p.
7,20 m.p,

3 8 1 , 0 0 m.p.

31 6,38

m.p.

Şef Ser11. Planului,
(ss) indescifrabil
Consiliul Municipiului Iaşi
Ordinea zilei nr. 3 1 4/1937 luna oct. ziua

19

Serv. Planului cere ca Consiliu să aprobe In principiu terenul şi clădirile ce urmează a s e
propr ietatea bis. Banu din str. Lăpuşneanu nr. 3,5,. Terenul in suprafaţă d e 1 304, 4 3
m . p. se evaluează tn m edie la 800 le i m. p. Evaluarea iotaliJ a imobilului se ridică la suma de
1 9 1 9 344 tel, adică fn rotund 1 900 008 lei
dacă materialele rdmîn bisericii se poate micşora

expropia din

pretul la

-

1 700 000.

Deciziunea nr. 245

Şedinţa din 2 noiem.

193 7

Con siliul Municipiului laşi... cu unanimitate de IJotliri aprobă in principiU expropierea
teunului şi clădirilor din str. Lăpuşneanu proprietatea bisericii Banu, în suprafata şi cu evaluarea
ariJtată de SeriJ. Planului prin referatul de m ai sus. Documentul

19

Creditul

Fonciar Urban
din laşi
Su1J Centencios nr. 2355/ 1 1 april
•.

�.

ar.

411

.

•. ' -

-1!138

·'

pomnule Primar;

•· . ·

Rdlpunzfnd adrrrei tlDs. nr. 13686/938 priDind oferta noastrtl de cwhpiJran· a douii parcele
1 1 IÎ 12 sitfl.llle pe �o.ua str,Gdil ce se Da desch ide ptll'alel cu 1tr.] V. Alecsanui, aDem onoare a 1Jd
-

owcetArt iiiiOrice
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face eunoscut cd Consiliul nostru de Admin istratie lşi mentine acea oferUJ de cumpdrare comunica
td de dvs. cu nr. 5869/93 1 şi repetatd cu nr. 901/!13
Primiti asigurarea stimel noastre,
Director general,

Subdireetor ,

(111)

N. Gheorghiadi

indescifrabil

Doeumentul 20
Primăria Municipiului laş i
Snviciul Arhitecturii
Z9 aprilie 1 93
Domnule Prim ar,

Primdria Municipiului laşi
Serviciul Planului
30 qprilie 1 938

Am onoare a od aduce la cunoştintd urmtltoarele :
lmobilul Creditulu i Urban din Ia1i 5tr. L tlpuşn eanu a fost declarat monument istoric, urmind
a fi transform at în muzeu national.
Pentru degajarea acestu i imobil, Sero. Planului a intocm it un plan de s istemati:are ce a

folt aprobat de Prim drie.
1
In 11ederea realizdrii acestui plan s-a ddrtmat toate atenansele din curte, urmind ca In locu
lor sc'l s e croiască stradă, ldslndu-se Muzeului un teren liber drept cu�
A ceastă curte fiind desgrddittl, Adm inistratia municipald confOrm adresei Min isterului de
Finante nr. 1 5 6 642 din 7 aug• . 193 7 a dispus să se intocmeascd un deuiz pentru lmprejmuirea aces
tei curti .
·
Deuizul ln valoare de lei 1 2 0 ooo s-a Intocm it.
S-au eerut oferte pentru lucrtlrile de fierărie, iard pentru restul lucrdrilor de : idărit nu s·a
fiJcut n ici o of• rtă, lucrările rdminlnd pe loc, pentru a se uedea dacă sunt fonduri.
Lucrarea s-a trimis la Directia contabilitdţie care a cerut deschiderea de credit # ne-a fos t
rtstituită fn ziua d e 2 1 aprilie 1 9 3 8 pentru a arăta dacă se mai efectueazd sau nu. Se ane:teazd '
1. Copie după adresa Ministerului de fin an te
2. llaportul cu deui:ul şi 2 schite a imprejmuirei
3. Trei oferte pentru lucrurile ln fierărie
Roq dispuneti ca şi Sero. Planului să refere asupra studiului acestei lucrări.
Şeful Serv. Arh . .
ar/o. (ss) i11de,ci(rflbil
Documentul 21
Autorizaţie 1 9 7281 1 9 mai 1 938
ln urm a cererii înregistrată l a nr 20976/ 1 938 $1 pe baza refer a/ului sero. Arhiteeturii nr .
1 5 1 9/1 9 3 8 autorizăm librdria "Ligii culturale" din str. Lăpuşneanu 3 7 să şlefu iască şi să vdruiasc.t
fatada imobilului.
Taxa comunală in sumă de lei 80 s-a Incasat cu recipisa nr. 4 73/ 1 938.
Secretar general,

Şef Serii. Arh.
arh .. (ss) indescifrabil

indescifrab il

Documentul 22
Ministerul Cultelor şi Artelor
Com isiunea lUonumentelor Istorice
nr. '164/4 m a'i 1938
Domnule

Primar,

Cu priuire la cele constatate la casa Cuza Vodd din Iaşi, aoem onoarea vă ruga să bînelloiti
a ne trimite de urgentd eonventia lncheiatd cu domnul antrepunor care a fost angajat cu dărîmarea
Dechilor dependinţe ale caselor domneşti . de odini.oard.
Primiti vă rugdm, D-le Primar, fncredinţarea dtosebitei noastre consideratiunî.
Preşedinte,

Secretarul Comisiunli, ·

N� .Io"a .

Vlelor BritultSti.i
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N. ns. - pe llerso acestui docum ent existit urmitlorul .referat :
Primăria 1\lun. laşi
.Admin istrati a Bunurilor Municipale
6 mai 1 938 - nr. 633

Domnule Primar,
Prin prezenta, Comisiunea monumente/ar btorict ne rere să-I trimitem conventia cu antre•
prenorul care a fost angajat cu ditrtmarea Dechilor dependinţe domneyli ale casei Cuza· Vodă
Creditul Urban laşi.
.
In baza raportulu i Adm . bunurilor nr. 794/31 mtg. 1 9 3 7,. prin care &e lnainteazd trei oferte
pentru dărim are, u aprobă oferta d-lui antreprenor Emi/ie Grechi, care oferli pentru m aterial lei
Z4 400. Acesta a şi exenttat ddrtmitrile, riJmlnfnd doar sd nivele:e terenul pe unde a exi�tat o pillnifă.
Am onoare a vd inainta in copie cele trei oferte şi raportul Adm . bunurilor cu rugăm intea sd bine
Doili a dispune ca aceste acte sd fie inaintate Com isiunii mon. istorice.
Şeful Adm. bunurilor Municipiului laşi
N. Sofronie
N. ns. - aldlurat mai exisld o nolitit :
Dl. Victor Rrdtulescu luind cunoştinfit de referatul de mai sus a m ers la fata locului dimpreu·
ncl cu dl. Sofronie, şeful SerD. Bunurilor care din partea Primdriei 11 luat tndsurile cerute de repre•
:untantul monumentelor istorice.

Documentul 23
Primăria mun. laşi
SeriJ. P lanului

nr.

020170�/1

iunie 1931

Domnule Prim ar,
La adresa Ministerului de finante nr. 1 5 6642 din 7 aug. 1937 priDitor la teren�/ · ce urmeazit
a fi cedat PrimiJriei din fosta proprietate Creditul Urban din str. Lăpuşneanu pentru realizarea
unui scuar fn jurul Palatului ; terlndu-ni-se a face propuneri aiJem onoare a IJd referi că, allfndu-se
fn Dedere scopul pentru care Primliria cere acest teren - a se erei a fn jurul Palatului un scuar pentru care trebuie să m ai facă inel/. expropieri in valoare de p este 1 SOO 000 .lei plus cheltuieli de
amenajare ; cd fn afară de necesitatea cerutd de sislemalizare este şi aeeea de a Infrumuseta şi pun e
fn adevdrala valoare insuşi Palatul, ciJ PrimiJria este lipsild de fonduri, IJd rugdm siJ. bintDOiti a se
interveni către Min isterul de fin ante, pentru a se ceda gratuit aeest teren, ardtrndu-se cd, fn caz
contrar Primitria se vede nevoitd a renunta la efectuarea acestor lucrări.
Şeful Serv. PIIUiului,
ing. (ss) indescifrabil
Documentul 24
Ministerul Finantelor
Secretariatul general
Strlliciul arhitecturii şi întreţinerii localurilor
nr. 1 3 61 01/30 iunie 1938

La adresa dvs. nr. 25.002/938 aDun onoare a oii . face-cunoscut cd .imobilul din localitate, sir.

Lăpuşneanu 3 7, a fost cedat Min isterului Cultelor şi Artelor. In consecin/11 fiii rugdm ca pentru
cedarea terenului mentionat fn adresa d,;s. de mai su1, sll Dd adresati acel ai Departament.
p. M in istru
. arh. (sş) .ind._escifrt�bu.
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Documentul 2� ·
'
M !isurătoare şi devi z pentru lucrările de Imprej muire la · creditul Urban _Jaşt .- 17 au g.

Nr.
crt.

,.

S!ip!itură de pA·
mfnt In funi!atle.
PAmintul se va ·
t�mporta.

1

2

. -� .

4

5

6

Beton In săpătură
cu 150 kg. ciment
Turda la 1 m.c.
pietriş şi 1 2 m . c .
nisip aspru grăuntos de riu
_
.Beton In cofraj 'cu
200 kg. ciment
Turda la soclu

67 X 0���� X 0,35

Tencuială buclardată peste tot

unitar

. .

'

67 X 0,80 X 0,35

Beton tn coTraj cu
200 kg. ciment
Turda cu 4 bare
de ner -0 · 11 % la
stilpii care vor
merge plnă In
fundaţie, Iar )a
sUlpll, porţii şi porUtel ,ferul va ..11 de
0 10% .
Grilaj din fier III . ·
fel cu cel de la
'
· consulatul ru sesc
(cont. schiţe!) vop·
sit culoare, odată
minimum de
plumb şi 2 ori
vopsea culoare
ulei. In metri Ilnlarl Intră şi
poarta şi portiţa
cu toate tncuietoriie. Se măsoară
lumina tnte stilpi.

Supr afe ţe
cubl sau
greutA�I

D ime ns iuni

ArAtarea lucrArilor

1937

Preţul
pe art.

..

- m .c.18 18Q

�

."
. = m .c.'"18 �

8:t4.20

45

..

poo

20 �6 .

67 X 0,35 X 0,40

= m.c. 9 380

1 300

12 194

28 x t,45 x 0, 30x 0,30

"'= m.c.

3 654

1 800

6 fJ77

58

1 000

58

'

''
!

'
,

. .,

,.

=m. 1
67 x t ,t5=
28 X 1,:!0 X 1,45 =

77,05
48,72

000

19 49·1 ,35

115

m.p. 125,77

Total lei

•

. .1 .17 74S,7S.
2 254

Neprevhute lei
Total

geaeni:
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· Dorumentul ·26
Domnid Sale
Domnului ,Uinistru al Culturii
N ati anale şi · al Cultelor

.Vr. 2281 6/8 sept. 943

laşul nu "are plnd astlizi "un .�uz.eu" munic;ipal� r;, care să �e gdseascii strlnse laolaltd._ , urm e
din" treciilul &du· ln�drţa( de fapie_ş,( acii�ni glo�;ipas.e ; un" i[li/:'erţ in . care generaJWe tinere să (nPele
a cunoaşte"ln chip m�i concret, il!(oria iinHi ora� de ma'r� iraditie culturaUJ 1i rom4neased. .
. .
. . . �e. o,c�:eq, ne .lngădui,m � vd ruga .B d.binev.o iti 11 irece in pptrimoniul. Municipiulll i diO&t(l/.
casa "Cuz'a Vodd" din str. l.dpuşntanu, casă fn care · asl<lzi este instalată Librăria şi Tipografia
..
Ligii Culturale.
Pentru organi:area acestui muzeu, Preşedintia Consiliului. de Miniştri ne·a dat suma de
doud m ilioane lei.
In cazul că dvs. veti trece fn patrimoniul Comunei această casă, vă rugăm să ne ajutati şi
mai departe In dorinta noastră, dispunind ca .d(rcctorut. acestui m uzeu - director pe care noi Il ş i
Pedem In persoana harn icului director al Arhioelor Statului, Gh. U ngureanu - s � fie pl,dtit fi_in
·
bugetul Culturii ;.\' afionale.
. .
:.
Năddjduim , D·le .Hinistru, că in dragostea pe care m ereu o păstrati Iaşului,.. ii ,De#. 'f��e
şi acest pretios şi util dar.
.

Prim6TUl Mun. "laşi · ··
Iits�ct. Gentrar "Ad-ti ·
Constanti!! N. l(rim

coi;n is_iunea Leg.("slativd
s�cli.unea.. ·� : ·
·
·

. i

• ":

1

.

.

Secretar general,
'
Ch. Drfll/a!J

-'

•

Doeumentul . .:?.7

":' :

·

(ştampila Min. Culturii
Nationale)

;

, ..

.

.
�up�;a proeclu/ui d_e decret lege p�ntr� trecer�fl imob.ilului din laşi, str. Ldpuşneanu 3 7 ,
In patrirŢ�oniul .Primăriei Municip. laşi.
.
.
,
. .
Proectul de dec�et lege supus . consultdrii are de obiect autorizarea Statului Romdn , prin
Minişterul Ci.llturii NQJionale şi al Cultelor, · sii doneze Primdriei Mun . laşi imobilul din acel
oraş, str. Lăpuşneanu 3 7 denumit "Casa Cuza- Vodă" spre a serDi ca muzeu municipal.
lntre Ministerul Cultelor şi Artelor (astăzi Minuterul Culturii NaJionale şi al Cultelor) de o
parte şi Liga pentru Unitatea Culturald a tuturor romdnilor, interPenind o conventiune in 1 93 8 prin
eare Ministerul cedeazd pe timp de 1 0 ani folosinta imobilului din laşi, str. Lă"U,neanu 3 7 Ligii
Culturale in scopul amenajării unui muzeu national, organizat de Com(siunea Mon. Istorice, restul
imobilelor urmind a fi lntrebuintal pentru biblioteci), librdrie şi orice altd tntrebuin(are de propagandd
mlturald, In prezent conven(iune existentă încheiat prin comunul acord al pdrtilor contractante,
·
nu poate fi desfiintată.
· .· · ·
·. ·
· ·
'·
in consecintă, imobilul men(idn ar ln proed at� forma'o�ieclu,l unei donatiuni.cdtre Primă.·
ria Mun. laşi cu conditiunea de a nu se aducq1ici o modificare conDentiund existente, im;heiat4
i ntre acel Minister şi Liga pentru unitatea culturald a tuturor românilor, referitoare lfl. fQlo:sinla
acelui imobil.
Prin urmâre, art. 4 17tl treflui suprimat, iar art. 3 pus In i:oncordantd cu sUuaifUnea ce re:ult4'
fliA mentionarea conDentiunii existente.
·
·

"po

·

(ss) Mihai Măgu reanli

(ss) L. Pilat
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Documentul 28
lllinistmzl Culturii Nationale şi al Cultelor
Contendosul
D·lui Primar al Mun. I�i

I l dec. 1948

A �m onoare a rră Inainta, tn copie, conform dispozitiei D·lui Min istru Prof. univ. I.
PetroPici a11iz:ul Cons iliului LegislatiP Sectia I cu nr. 2064 B. din 24 n oiem. 1 9 43, im preund C!l
eopia de pe proiectul dt Decret lege ptntru trel"trta imobilului din Iaşi. str. Lilpuşneanu 37 fn pa·
trimon iul acelei onorate Primării, ruglndu-llă sd bineooiti a dispune să .,e cerceteze şi sd n i se dea
ldmuririle necesare asupra modului în care Liga Culturală şi-a îndeplinit obli!JI!/iilt ei.contrartuale.
p. Ministru
(ss) indescifrabil

Documentul 29

Si!roieiul Contencios ·
Referat
10 dec. 1 943

D·le Primar,

Contenciosul Ministerului Culturii Nationale din ordinul D·lui Min istru Ion Pdrooici
ne solicită să se cerceteze şi să dăm lămuririle necesare asupra modulu i In care Liga Cu lturală şi·tr
fndeplinit obligatiunile ei contractuale.
Acea•lă cerere se fate in l�gdtură cu ar�izul dat de Comisiunea Legislatică în ceea ce prioe,te
proiectul de lege pentru trecerea imobilului din str. Lăpuşneanu 3 7 în patrimoniul Municipiului
noatru.
ln atest ar1iz se araM că intre Ministerul Cultelor şi A rtelor (astăzi Min isterul Culturii Na
tion ale şi al Cultelor) şi Liga Culturală a inter11enrt o con!len/ie in 193 11 prin care Ministerul doneazf1
pe timp de 111 ani folosinJa imobilului cu conditia amenajării unui muuu national, organizat
de Comisiunea Monumentelor Istorice, iar restul imobilelor urmind a fi fntrebuintate pentru
bibliotecă, librărie şi orice altă lntre/Juintare de propagandă culturală.
Comisiunea Ltqislali!lă a11izează că aceastd con!lentiune încheiată prin acordul .comun a l
piJrfilor contractante nu poate fi desfiintală.
Contenciosul Min isterului Culturii Nationale cerînd sd cercetăm modul cum L iga Culturală
ş C-a îndeplinit obligatiunile!cor•tractualc desigur că o face cu scopul dt a se cere anularea at'estti
conoenjiuni pentru ntindtplin iua condiţiun i/ar impuse.
Pentru a se da lifmuriri sigure ti de n:tnlăt urat asupra ct lor fndtplin it' dr Liga Culturală
lUni de părere să numiti o Comisiune care să cerctteze la fala locului daci h-a fnfiintat muzeul organi·
�:al de Comis lunea Mon. Jst. şi In caz afirmatio dacd-(unctionează şi in ce condiţiuni s·a organizat.
Dacd s-a Infiintat o bibliotecli şi o librdrie şi ce Intrebuintare de propagandă culturală s·a dat restulu i
de imobil.

Această comisiune propun să fie formală din dvs. şi :
I.P.S. Mitropolit Irineu
di: gen eral de divizie, comand. secund C. 4 Arm . , Manoliu · Gh.
dl. director al Teatrului, Io11
dl. rector al Uniii., Mihai Daoid ·
dl. director al Academ iei A rtelor Frumoase, Roman Simionescu
dl. director al Conserllatoru(ui de muzică, . Radu Constantinescu
dl. director .al Fundaţiei Ferdiriand, Petru Bogdan
dl. director al Arhivelor Statului, G/1. Vngureanu
di. prefect deJudef, col. · Ta/peş

Comisiunea d,e.cele constatate oa dresa un ·proces ver�al care. va fi înaintat de Primărie Con·
· ··
·
lenciosului Minillerulu i.
Şef Serv. Conten.ci.os,
�IJOcal N. G ioUi
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Documentul 30
D e c r e t - L e g e
pentru trecerea imobilului din la,i lllr. l.ăpuşneanu 37
in patrimoniul Primăriei .Uun iripiu/ui laşi.
Art. 1. Se autori:.ă Statul Rom4n prin Min. Cult. Naf. şi al Cu ltelor să doneu Primăriei
1\lun. laşi imobilul din laşi, str. Lăpuşneanu 3 "1 denumit "Crua Cuza Vodă" spre a ser11l ea muuu
municipal.
Ari. 2. Prin pruenta lege se autoriză Primăria Mun. laşi să accepte această donatiun r
în scopul arătat l a art. 1 .
Art. 3 . Primăria este obligată s ă organiz�:.e în imobi/ul donat muzeul municipal, In termen
de 2 an i de la apariţia prezentei legi in Monitorul Oficial. ln cazul neindeplinirii acestei conditiun i ,
imobilul reuine de drept şi fără 11reo despătjubire în patrimoniul Ministerului Culturii Nationale
şi al Cultelor.
Art. 4. Drepturile de {olosinfiJ acordate Ligii pentru unitatea culturală a tuturor rom6nilor
prin Jurnalul Com iliului de Miniştri nr. 479f938 şi 606}941 încetează pe data publicării ace.stei
legi .
Documentul 31
Sfatu l Popular al Regiun ii laşi

Sfatul Popular al Regiunii

Comitetul Executiu

Sectiunea Secretariat
Nr. 34453 din

23 noiem.

la,i
1956

Către SecJiunea Culturală
spre conformare
D E C I Z I E
nr. 91 7

Com itetul Executi11 al Sfatu/ui Popular Regional laşi ;
A11ind în uedere dispozifiun ile H . C. M. nr. 1819 din 29 augu.st 1955 ;
A11lnd în uedere instructiun ile .\finisterulu i Culturii nr. B, 64935/1955 din noiembrie 195 5 ,
privind aplicarea acestei Hotărlri, cit ş i Ordinul Min isterului Culturii nr. 1 2 7 2 din 15.XI.1955
privind aprobarea unor normatiue referitoare la salarizarea fn muzee •
ln baza tabelului de gr adare a muzeelor pe categorii şi regiuni · care este anexă la Ordinu l
Ministerului Culturii nr· 1 2 1 2.
ln baza dispozitiun ilor ari. 1 8 al. a din regulamentul de functionare a Sfaturilor Populare
Regionale ;
D E C I D E
Ari. 1. Pe data prezentei deciz iuni ia fiinţă "Muzeul Unirii" cu sediul ln laşi, str. Repu 
blicii nr. 14 in clădirea Palatului A. l. Cuza şi trece sub directa adminutrare a Palatului Culturii,
intrind in complexul acestuia, cu statul de functiuni respectiv.
Ari. 2. .. Muzeul Unirii" are caracter memorial i.storie.
Ari. 3. Sectiunile : Secretariat, Cultural 'i Financiar, oor aduce la îndeplinire prezenta
decizie.
Preşedinte,

Dată a.siiJ:r.i

Emil Mazilu
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O SCRISOARE INEDITA A PROFESOR ULUI
SIMION MEHEDINŢI DESPRE ÎNSEMNATATEA LIMBII LATINE
PENTRU N OI R OM�NII
GEORGE Jl'VARA
Scrisoarea reprodusă alăturat, a fost adresată d e Simion :\'lehedinţi, fostului inspector
şcolar Ionescu-Bujor, la 8 august 1 960, transcrisă pe curat de Maria S. 'fehedinţi. Din aspectul
grafic a l textului, se pot vedea uşor greutăţile pe care le Invingea Mehedinţi·, diri pricina unei
cataracte de care suferea la ambii ochi, In ultimii ani ai vieţii sale. După cum el tnsuşi Imi măr
turisea, cu prilejul convorbirilor noastre, Maria Mehedinţi reproducea cu scrierea ei clară, textul
greu de descifrat al soţului.
C eea ce trebuie subliniat este faptul că, pină in ultimile zile ale vieţii sale, memoria şi
viociunea de gindire ale lui Simion Mehedinţi, rămăseseră aceleaşi, nefiind cu nimic alterate
de vicisitudinile virstei sale lnaintate, nici de boala de care suferea. La data de 16 octombrie
1962, el a Implinit 94 ani, iar la 1 4 decembrie, acelaşi an, a Incetat din viaţă.
Dată exactă a naşterii lui Simion Mehedinţi ne-a fost de curind comunicată de către
profesorul Dumitru Mus ter, executorul testamentar al soţilor :\'lehedinţi. In urma informaţiilor
obţinute de acesta de la Arhivele Statului, Filiala Focşani, data naşterii lui Mehedinţi trebuie
rectificată : el nu s-a născut la 1 9 octombrie 1868, ci la 16 octombrie acelaşi an. In copia nr. C .
3 - 2 4 , din 2 martie 1 979, după originalul aflat l a acea filială (nr. 2 8 / 1 8 6 8 corn. Soveja), s e men 
ţionează că Simion Mehedinti a fost trecut In registrul de stare civilă al corn. Soveja, la data
18 octombrie 1 868, ca fiind "născut alaltăieri, in casa părinţilor săi din acea comună,
fiind fiu al domnului Neculai Mehedinf, in etate de 40 ani şi al doamnei Voica Mehedinţ, In etate
de 35 de ani, agricultori, domiciliaţi in acea comună". Aşa dar, data reală a naşterii lui S. Mehe
dinţi este 16 şi nu 1 8 octombrie 1 868, după cum menţionau ptnă acum toţi biografii săi . Este
de asemenea demn de subliniat că, In acel act de stare civilă, ortografia numelui este
Mehedinţ, nu l\Iehedinţi.
ln ultima convorbire avută cu S. Mehedinti, la 20 octombrie 1 962, mi-a mărturisit, pentru
lntlia oară, suferinţele sale fizice, care-I reţineau In acea zi in pat, dar mi-a subliniat cu multA
seninătate şi stoicism ; ft:\foartea este un fenomen fiziologic foarte firesc".
In scrisoarea de faţă, Mehedinti se referă la meritele didactice ale latinistului Constantin
Georgian, al cărui elev a fost la Seminarul Central din Bucureşti, (Vezi S. Mehedinţi, Premize
şi con cluz ii la Terra, Amintiri şi mărturisiri, Academia Română, 1 94 6, pag. 1 5 - 1 6 ) .
Textul scrisorii mi-a fost Incredintat de Mehedin ţi, cu prilejul unei convorbiri ce am avut
cu dinsul la 14 august 1960, cind el mi-a scos In evidenţă Insuşirile fostului său dascăl de limba
latină. Mehedinti mi-a lăsat această scrisoare In scopul publicării ei, la momentul potrivit. Cred
că tipărirea acesteia este acum bine venită, intr-o vreme In care gindul nostru se Intoarce către
strămoşii latini şi traci, pe care Mehedinţi i-a evo<"at deseori In cursul activităţii sale ştiinţifice
ş i pedagogice. Unele publicaţii de dată recentă scot in evidenţă aceste preocupări ale străluci
tului cărturar român, care a fost Simion Mehedinţi. (Vezi 1\lagazin Istoric, Anul X I l, nr.
1 0/ 1 3 9, oct. 1 978, precum şi lucrarea lui Emil Rildescu, S. M e h edinti, ginditor social-poli tic ş i
pedagog, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1969, pag. 133).
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(urml'ază in continuare textul scrisorii lui S.M.)

S. MEHED I!\'T l către
1. IONESCL" - BU JOn

Iubite amice (nu găsrsr alt cu11int m ai "rotund latinesc� şi m ai potri11it pentru D-ta).
Azi noapte fi-am scri.�1 (in gind) o lungă scrisoare. Rog acuma pe sofia m ea să-ţi trimită
un scurt rezumat2. La 92 de ani, n ici ochii, n ici m ina nu mă m ai ajută . . .
1 . Ne-am Înţeles ieri c el limba latină întrecea - ş i intrece şi azi - toate rele/alte limbi. Are
vocafele clare �i consnnantefe fărti lunecări laterale . .4. fost limba I. rgilor, a "sentintclor"defin itil1e
a oratorifor cu m (are)3 prestigiu, care incep din trodată cu întrebări explosioe�.Quousque tandem
abutere patientia nostra . . . ? �. Era limba de comandă m ilitară a lui D. I . . lrwen ales6, tribunul
c-ohortei întâ i (sic) din Legiunea Dalmatorum, dar şi limba sali rei, care arde pînă la os, ca picătura
de plumb topit. 1\"u în zădar .� e făceau Roman ii , .satu ra tot a nostra est . . . " Era deci de la sine
fn/efes că nido altă limbă n u va putea întrece latina pînă in saccula s ecul o r u m . . .
2. S-a întlmplat itrsd că tocmai în Carpati, unde s e vorbeşte şi a:i cea m ai arhaică dintre
toate limbile n eolatine, să trăiasrd un latinist fără pereche, la rare nu numai şcolarii silitori, dar
şi cei m ijloci i ajungeau să citească latin e.,te .,ca pe apă" . . . Lectia lui era aşteptată df: toţi ra o sdrbă
toare. Prin cite fllri mr c ălătr:rise, cîte limbi nu in11ătase (intre altele fi sanscrita) şi ce nrr povestea
el, amestecînd cu te.rtul latin ,.!lm intir!le" lui ! Clasa• ajungea ca o şezlteare . . . ! Moartea lui timpu
rie a fo.�t Însoţită de lacrim i n rnumllrate ş i toate ade11ărate. Crr gindul la acel m inunat educator,
m ă întreb şi le întreb : Se crwine să fie u itat cel care stîrn ise în tineret un entuz iasm, care1 mergea
pînă la cel m ai s incer devotament personal ?
3. Ai avut norocul să învefi limba lutillli cu acel providenţial profesor timp de cinci ani.
Ai fost discipolul său cel m n i ales. Te-a urmărit şi in anii de la un iversitate, cu un adevărat ptlrinte .
A vusese şi el norocul să IJadti ctl-i semeni nu numai prin muncă n ecurmată. dar şi prin alte calităţi
eminmte, pe care le-ai do11edit cu prisosinţă r'n zilele grele de la Cireşoaia . . . Fără o încordare supra
om enească ne aştepta infringerea # ruşim·o.
Mă întreb deci şi le intreb : În toată grneraţia de u�i. cine ar putea mai mult decît d-ia să
ridice un m onument8 răposatului profesor Georgian ? Cine poate reinvia ,.Gramatica" lui. "Sin
taxa" lu i şi m ai ales .. Aletoda" lui dee a în11iora cla.�a şi a chem a ,.Regula" în ajutor, tocmai cind
trebu ie şi unde trefJuie ? Cine poate să ridice marelui latin isi un monum ent, m ai inalt, decit D-Ia ?
4. Fiindcă ai avut parte de a viaţă lungă, 11ariată şi intru tot exemplara, mai fă ca fost
,.inspector" un act de Dreptate1o : nu lăsa să cadă în întunericul .. V itării" un cărturar a cărui
personalitate m erită să rămtnă in am intirea neamului nostru Traco-Dac, ca un "cîştig pentru
totdeauna" (-;o X'r�fLot e:1 a.e:l)l l cum :icea12 compatriotul nostru Thucydide - fiind el însuş i

Trac.

lncă odată, toată recunoştinJa m ea pcntru neaşteptata întîlnire care13 m-a înviorat. A i făcu t
nu de mult o con(erinfti, pe care m i-a lâudat-o mult D-na Orghidan . . .
1 I n text, s e rep et ă cuvîntul "scrie". (scris crls).

Dcr.-otot, S. ,\1.

2 I n text "rezultat ".
3 I n text, numai li t e ra m (prescurtare).
4 Apostrofa v io len t ă , cu ca re Cicero incepe in senat ne muri t o rul său discurs de acu z are
Impotriva lu i Catilina : .. Pînă cind vei abuza d'� ră b dare a noastră. . . <Catlllna > .
� Decimrrs Irrn irrs Jrwrnuli s , poet latin, autorul cclebrclor Satire, născut la Aquitum
(60 - 140 ?).
• D P asupra cuvintului ,.clasa" e scris cu creionul de altă mină (a D-nei :\lehl'dintl) "lec
ţ i a ", fără a se ş.tergc primul cuvînt.
7 [n text cuvintul ,.are", in loc de "care•·.
8 C uvin te le "un m on u me nt " au fost adăugate ulterior cu creionul de Maria S. Mehedlnţl, care a transcris textul scrisori i , după ciorna originală de faţă.
' In text, omis cuvintul "de�.
1o Cu majuscule; In text.
n ln parantezi.\, textul l'iln : -.;(, x-.; ·�:.Lze:1 a.e:t (la un cîştig pentru tot deau n a) .
13 In tl'xt, se repetă cuvintul "zicea�.
13 In text, se repetă cuvintul "care•.
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1 20 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA PIN ACOTECII
NAŢIONALE ŞI A ŞCOLII DE ARTE FRUMOASE DIN IAŞI
ŞI 80 DE ANI DE I�A M OARTEA LUI GHEOR GHE PANAITEANU
- BARDASARE
CLAl:D IU PAHAD A I S şi :\ ! A H IA PAHADA I S E H

Se Implinesc anul acesta opt decenii de la moartea l u i Ghcorj:lhc Panaiteanu- Bardasare,
fondatorul Pinacoteeii Naţionale şi al Şcolii de bele-arte din laşi, instituţii inaugurate - In
premieră pe ţară - la 26 octombrie 1860, aşadar, cu 1 2 0 de ani in urmă.
Identlfictndu-se cu destinul acestora, sacrifictndu-şi propria creaţie artistică In folosul
lor, trăind aproape ju mătate din viaţă numai prin ele şi pentru ele, Gheor�he Panaiteanu-Barda
sare nici nu ar putea fi evocat altfel - in toată plt>nitudinea personalităţii sale - decit odată
cu instituţiile pe care le-a creat şi pentru existenţa cărora a luptat curajos Impotriva tuturor vici
situdinilor istorici şi a stihiilor birocrat ice care s-au abătut asupra lor, cît ele s-au aflat sub
conducerea sa.
In acest scop n e stau la tndl'mtnă numeroase documente şi mărturii, edite şi inedite, unele
revelatoare pentru frămintările pc care le-a trăit a cest om, pentru devotamentul şi t enacitatea
de care a fost capabil. Multe documente, emanind chiar de J alei şi avind u n pronunţat caracter
memorialistk, au fost utilizate - ("a sursă informativă de prim rang - In elaborarea comuni
cării de faţă, oferindu-ne adeseori prilej ul sublinicrii unor aspecte mai puţin cunoscute din a eli·
vitatea sa, al unor precizări utile şi, nu rareori, al corijării unor inadvertenţe care au circulat
şi mai circulă tncă prin bibliografia de specialitate referitoare la viaţa artistică pe care a polari
zat-o Panaiteanu In jurul celor două instituţii create de el, cu privire la premisele şi consecinţele
acesteia.
In unele publicaţii din secolul trecut, ca şi in altele din secolul nostru, se consi dera "fără
exagerare" că Gheorghe Panaiteanu-Bardasare "a deschis drumul artelor frumoase indigene" 1,
că el "a aprins cea dintii făclie spre drumul artelor frumoase din Iaşi" 2 , că el este "cel din t liu
p ictor al l\loldovci, omu l care va pune bazele, In Iaşi şi-n toată Moldova, unei tradiţii artlslice ,
rezemată pe adevărata ştiinţă, căpătată la şcolile cele mari ale Apusului" 3• Se mai considera ,
de asemenea, că "nepornin d de la nici o tradiţie picturală din ţara sa, arta lui Panalteanu nu va
avea nici o legătură cu trecutul românesc, ci va reprezenta fidel şi cu mijloace modeste, carac
terul, maniera şi felul de execuţie al şcoalei In care !şi făcuse invăţătura" 4 ). Evi dent, aceste
afirmaţii sint numai parţial valabile. Gheorghe Panaiteanu-Bardasare nu a fost nici In timp,
nici sub raport valoric "cel dlintliu pictor al �Ioldovei". Eustatie Altini (1772 - 18 15) şi tnsuşi
Gheorghe Asachi (1788 - 1 869), mentorul său, I-au precedat şi ca "ştiinţă .căpătată la şco Jile

1 M. K. (Mihail Kogălniceanu) Misrelle, rcv. Propăşirea, anul 1 , 1844, nr. 7, p. 56.

1 A. D. Atanaslu, Gh. Bardasare - Panaiteanu şi infiintarea Pinacotecii şi şcoa/ei Arte·
lor Frumoase din Iaşi, Arhiva, anul XV, nr. 2, Iaşi, 1 904, p. 63.
a Elena Zara, G. Panaiteanu-Bardasare şi Constantin Stuhi, Bucureşti, 1937, p. 6.

' Idem.

·
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cele mari ale Apusului" şi ca pionieri ai clasicismului al·ademist tn Moldova şi ca organizatori
de Jnvilţămlnt artistic ; Gheorghe Lcmeni şi Ghcor!(he 1'\ăstăseanu s-au afirmat o dată cu el,
vădind resurse creatoare cel puţin echi\·all•nte, iar unii dintre discipolii săi - C. D. Stahi, Em.
P. Bardasare, Gheorghe Popovici - I-au depăşit simţitor. [n ceea ce priveşte afirmaţia c ă Gheor
ghe Panaiteanu-Bardasare nu a pornit . de Ia nid o traditie pkl urală din Iara sa", trebuie să su
blin iem, dimpotrivil, că meritul său eonstă tocmai in faptul că, pornind de In tradiţiile clasicis
m u l u i autohton, Infiripa te la Iaşi către sfîrşitul secolului al X\' 1 I I-lea şi dezvoltate, printr-o
dirccţionare sistematică de cătn· G h co r,::h e Asadti, in prima jumătate a secolului al X IX-lea,
el a izbutit să consolideze aceste haze de Ia care a pornit, atit prin exemplul propriei aeaţii
considerată de unii l'ercetători .,forma cea mai l'omplclă şi mai evoluală a clasicismului In Mol
dova, al Aturi de Slabi" 5 - l'lt şi prin or,::a nizarca unui invăţămlnt artistic viabil, In spirit
clasicist, aşa cum Il iniţiase cu ani in urmă Gheorghe Asa ehi Ia "l'lasul de zugrăvitură" al Acade
miei :\li hililene.
S-a observat mai de mult ră Gheorghe Panaitl'anu-Bardasare nu t�huic consi derat ca
un i n i ţiator In istoria artelor plastiee modl·rne din :\loldo\·a - cu toate că a fonda t 'Pinacoteca
Naţională şi Şcoala de arte fru m oase din Iaşi - , d ea .,un inel in lanţul evoluţ iei spre asimilarea
picturii moderne, făril a adău!(a nimic nou, in ecen l'e pri v eşt e concepţia, faţă de predecesori ",
meritul său incontestabil fiind aşadar acela de .. ani mator . . . . de continuator al tradiţiei lăsată
de A sa c hi 8• Intr-adevăr, dacă clasicismul cu Iun�a sa trenă academistă a dominat In exclusi
vitale şcoala de pictură ieşeană din secolul al X IX-ll'a şi din primele două decenii ale SCl'olului
nostru, faptu l i se datorează In cea mai man· măs ură lui Gheor�he Asa ehi. El i ns tiŞ i pietor, format
In atmosfera clasieismului yil•nez (1 805 - 1 808) şi mai ales a celui ��m a n (1808 - 18 12). cu unii
din t re corifeii acestuia - cum ar fi Antonio Cano,·a. de pildă - Glieorghe Asal'hi lşi va pun e
pecetea propriei sale formaţii spirituale asupra vieli i artistice ieşene vreme de aproape un secol.
O rganizind diverse f or m e dl� lnvăţ ămint artistie in :\loldova - Ia Şc oa la franceză dela l\1iroslava,
la " Gimnazia Vasiliană� de la ..Trei Ierarhi''. sau Ia Academia :\lihăileană - Asnchi a lnl'adrat
catedrele respel'lh'c l'U profesori l'lasicizanţi din ţările in l'are el lnsuşi se formase ca artist. sau
din alte ţări puternic dominate de academism. Pentru Inceputurile zu grăviei" îl in,·ită la Şcoala
franceză de Ia Miroslava pc vienezul Honig ; pentru .. ealigrafie şi desemn de peisagiuri", pentru
"desemnul figurilor� şi pl'ntru zu grăvit ura istorii ă In oloiu• ii invită la "Gimnazia Vasilia n ă
pe germanii Iosif Adler şi Johann l\liilll,r, iar ceva mai tirziu. la conducerea eunoscutului .,clas
de zugrăvitură" al Academiei l\lihăilene Il va numi pl' italianul Giovanni Schi avon l rrl mai
preţuit dintre profesorii strAini angajaţi dr Asaehi Ia laşi,. T. a rindul lor, primii absolvenţi ai
.. clasului de zu grăvltură" sint indrumaţi p('ntru specializare in ţările din care proveneau foştii
lor profesori academişti, ocolindu-se l'll p ru d e n t ă Frant a care trecea prin profunde transformări
social-politice şi cultural-artistice, fră mintări pe care atit Gheorghe Asachi, cit şi Mihail Sturza,
domnul Moldovei, nu le priveau cu ochi 1JIIni7• Gheorhge :Năstilseanu este trimis la Roma;
Gheorghe Lemenl şi Gheorghe Panaiteanu-Dnrdasare stnt trimişi la Milnchen, oraş apreciat
pe atunci ca o adevilrată .,Atenii"a Ger.n.tn i e i . [ntorclndu-se de la MUnchen, după 18 ani de stu
dii, Gheorghe Panalteanu organizează Şcoala de arte frumoase din Inşi pe care o va cond u ce
timp de peste trei decenii ( 1 860 - 1!192), imprimindu-i orientarl'a academlstă a propriei sale
formaţii artistice. La rtndul lor, a b so lven t ii aceslei şcoli - Const. D. Stahi, Emanoil P. Bardasare
Dimitrie Tronescu, Gheorghe Popo,·ici, Octav Bănl'ilă ş.a. - vor fi şi ei trimişi la specializare
In ţările şi In oraşele i n l'are fuseseră cu ani in urmă tnaintaşii lor, ajungind apoi ei Inşi şi profesori
fi directori ai Şcolii de bele-arte din Iaşi ale cărei dt'stine )l'-au canalizat pe acelaşi făgaş acade
mist, trasat dintru Inceput de G hPor!(he Asarhi. .. Astfel se explică faptul că cei mai multi şi cei
mal de seamA pictori moldoveni din secolul al X IX-ll•a s-au format In primul rind la MUnchen
'i la Roma, făcind să Intirzie atit a vreme academismul ln l'apitala Moldovei. Acel spiritus rector
d e esenţă clasicizantă, al cărui prir.wm mobile a fost Gheor�the Asachi, s-a perpetuat - canoni
zat rigid - In sucl·esiunea unor discipoli docili. trel'ind cn o ştafetă din generaţie In generaţie.
Treptat insă for1 a sa de ptnl'traţie incepe să slăbeaseă. Octav Băncilă, de pildă, a studiat Ja.
MUnchen, dar nu s-a ronformat decit par1 ial programului academist, iar Nicolae Tonitza i-a
-

"

..

•.

"

,

& Lucla r:i racopol Isplr, Clasicismul în pictura rom d ne ască , Bucureşti, 1 939, p. :Î2.
8 lde m, p. 33.
7 Prin 1835, " M i hai l Sturza ii transferi� de la studii din F.ranţa, in Germania, atit pe

fi i i săi Dumltrache şi Grl go re cit
sens fusese sfătuit şi de consulul

şi pe Mihail Kogălniceanu care se afla lmprcu riă cu ei . [n acest
rus, care il atrase atenţi a Mărie! Sale că n u se cuvenea ca să-şi
ţină copiii Intr-o ţară prea liberalii, pe marginile anarhiei" (Cf. George CAlinescu, Istoria litera
turii romtine de la origini pînă în prezent, B uc u reş ti 1 94 1 , p. 169).
,
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plătit şi mai puţin tribut. Trimişi de la Iaşi sau din alte oraşe ale ţării, nici ceilalţi pictori român i
care au studiat la MUnchen spre sflrşitul secolului trecut şi inceputul secolului nostru - Luchian,
Petraşcu, Vorcl, Hlrlescu, Steriade ş.a. - nu mai cad sub conul de influen !ă al academismulu i.
D ealtfel, lnsăşi capitala Bavariei, multă vreme bastion european al acadcmismului anacronic ,
devenise Intre timp cu totul altceva. Impotriva normelor academistc, in compatibile cu avintu 1
şi fantezia creatoare, se produc spre sflrşitul secolului al X IX-lea - atit la :\-liinchcn cit şi tn
alte centre din Germania - mişcări violente care pun intreaga artă clasică intr-o succesivă ş i
ireductibili! contradicţie c u siml:olismul ş i secesionismul, c u grupările "Jugendstil", ..D er Blaue
Rciter" şi .. Die Briicke", toate la un loc pregătind apariţia expresionismului, curent cu rezonanţe
universale şi cu profunde implicaţii atit In artele plastice cit şi tn literatură, muzică şi teatru.
Depăşit in apusul Europei, unde se lmpotmolisc de aproape două veacuri tn academism, clasi
cismul a constituit o etapă necesară In dezvoltarea artelor moderne româneşti dln prima jumă
tate a veacului al X IX-lea, subordontndu-se - ca şi In alte ţări europene - programului general
de luptă ideologică, politică, socială şi naţională al burgheziei tn ascensiune. Sub acest raport,
iniţiativa lui Asachl de a organiza un tnvăţămlnt artistic românesc cu orientare clasicizantă,
ca şi diriguirea acestuia spre un conţinut patriotic, mai cu seamă spre subiectele pilduitoare din
istoria noastră naţională, au corespuns Intocmai etapei istorice respective. Lui Gheorghe Panai
teanu-Bardasare, aşa cum s-a mai spus, i-a revenit meritul continuArii şi consolidării acestor
iniţiative care, pe Ungă misiunea lor i deologicA, au avut ca efect şi educarea gustului public
intr-un spirit artistic nou, diferit de cel feudalo-religios, ceea ce a netezit realmente drumu 1
către noile etape ale artelor moderne româneşti.
DAruindu-se exemplar acestei cauze, pictorul afirma, Intr-un memoriu către :\finistcru 1
Instrucţiunii Publice, că lucrează pentru realizarea ei "poate de douăzeci de ori mal mult decit
doreşte onorabilul minister", deoarece progresele rapide lnregistrate In dezvoltarea "talentului
j uni mei noastre il satisfac pe subsemnatul, făctndu-1 să nu se urnească de Ia şcoală de dimineaţa
plnă scara şi să-şi sacrifice timpul, bucuria şi zehii pentru plantarea şi .răsplndirea ttUnţelor
artistice pe pămtntul României" 8• Această putere de sacrificiu izvora dln convingerea nestră 
mutată a lui Gheorghe Panaiteanu-Bardasare că "artele frumoase au misiunea de a lnnob ila
şi inălţa cultura unui popor prin dezvoltarea gustului estetic" •.
*

*

*

Toate dcme rsurilc care s-au răcut In vederea tnfiinţării Pinacotccii şi a Şcolii de bele
arte din laşi s-au prevalat de valoarea tablourilor donate de Scarlat Vârnav, chiar dacă nu-.
melc donatorului nu era pomenit decit arareori In demersurile respective10• Cunoscind bine
acest adevăr, Gheorghe Panaiteanu-Bardasare il relata in mod categoric : .,Temelia aceste i
Pinacoteci s-a pus . . . la 1846 de către defunctul Sofronie ( Scarlat) Vlrnav prin donaţlunen co
lecţiunii de tablouri pe care a cumpărat-o licitativ de la m:trquisul L as Marism 1s din Paris In
zilele d� vineri şi slmbătă, tn 19 şi 2CI decembrie, anul 18 t5, precum doved�ştc catalogul ta
blourilor, imprimat la Paris In acelaşi an � 11 .
Intrucit In p erioada cind s-a făcut această donaţie, Pinacoteca in că nu exista, lucrllril e
lui Vărna:v au fost depozitate la Biblioteca Gimnaziului academic - care lşi avea sediul In
vechea clădire a Academiei Mihăilene - răminlnd depozitate acolo vreme de zece ani.
Numai la citeva luni după Unirea Principalelor Române, cind, sub domnia lui A le
xandru Ioan Cuza, condiţiile istorice devin mult mai favorabile dezvoltării tnvăţămlntu lu i,
cultu rii şi artei româneşti, V. Alecsandrcsc u - Urechiă, care era pc atunci şeful secţiunii 1

8 Arhivele Statului laşi, Fond 1 83, ds. 1 / 18M, f. 10.
• Arhivele Statului Iaşi, Fond 183, ds. 2/1871, f . 51, ..Petiţia" lui Gh. Pnnaltcnnu, nr.
52/15 iulie 1871, către Preşedintele Comitetului j udeţean Iaşi.
l o I n redactarea acestei părţi, referitoare Ia lnfilnţarea, evolutia şi dezvoltarea Pinaco
tecil Naţionale din Iaşi, autorii au rolosit extrase din următoarele lucrări : Claudiu Para�tals,
Valori ale picturii româneşti in Muzeul de artă din laşi, Iaşi, 1970 ; Claudiu Paradais, Valori ale
picturii universale in Muzeul de arid din laşi, Iaşi, 1972 ; Claudiu Paradais, Muzeul de arlq din
Iaşi. Ghid, Editura Meridiane, Bucureşti, 1 974 ; Maria Paradaiser, Gheorghe Panaileanu-Bar
dasare - dale noi şi precizări cu privire la fondarea Pinacolecii NaJionale din laşi, fev. wCerce
til.rl lstorice " (seria nouă), V II, Iaşi, 1 976, pp. 165 - 173.
n Arhivele Statului Bucureşti, M. I.P.C. 426/1893, f. 158.
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Academia Mihăileană din Iaşi. Aici a luat fiinţă în 1 835, uCiasul de zugrăviturăa ale cărui
cursuri le-a frecventat Gheorghe Panaiteanu-Bardasare Între anii 1 835-1 840.
din Ministerul Instrucţiunii Publice, lşi Incepe demersurile p ent r u lnf ii nţare n a a şa · n um itu lu i
Muztu national de picturd, pornind tocmai de la situaţia In care s e afla această co l e c t i e .
La 3 noiembrie 1859, el Ina in t eaz A Consiliului m iniştrilor un referat tn care arată că
"Biblioteca colegiului din laşi po sedă o colecţiune de 23 tablouri In oloil2 şi .JO litografiate, din
care multe sint de valoare reală ca tablouri istorice na ţionale sau modele de pictură, lnctt
această mică cole cţ i un e poate serv i de In ce put u l unui muze u de pictură na ţ i on a lă . L a
cercetarea c e s-a fă cut acestor tablouri, văzJnd c ă cele m a i Jnsemnatc din el e s e găs esc i n o
stare de rulnare şi de labrare, simţind t ot odat ă trebuinta ce este pentru naţiune de a avea un
m uzeu Istoric de pictură, care s-ar permite cu timpul a-şi a v ea o şcoală a sa Jn această frumoasă
artă, cu a t i t mai mult că chiar plnă acum guvernul ţ ări i a ch elt u i t mai multe sume cu trimi
terea de t i neri pictori romAni in It a lia, subscrisul a cre zu t de datoria sa a Ingriji pentru for
m area u n u l mu ze u de p ictu ră naţională şi, ca Incep ut la aceasta, a lnsărcina pre D . Anasta
sano, ca pictor romAn, cu restaurarea tabloanelor tndăunate şi sporirea lor cu copierea Dom
nilor ro m ân i de pre la deosebitele biserici şi alte I zv o ar e , lnsemntndu-i-se spre ace5L finit ( = sco p )
un ono ra ri u din economiile casei clerului.
Acestea, subscrisul a r e onoarea a le referi onorabilului Co�siliu spre cuvenita aprobare" 13 •
Acestui refera t i s-a dat următoarea rezoluţie : " S e va aştepta aprobarea
bud
g et u lu i " .
In sfirşit, in şedinţa din 30 iunie 1860, Adunarea leg i u it o are a Mold.lv � ' , prc z ida tă d e
M i hai l Kogă l n i cean u , pe at u n c i preşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministrii ad-interim la
Culte şi I ns truc ţit JD e publică, aprobă Infiintarea Muzeului, a Şcolii de a rt e frumoase şi a Uni
versltllţii, toate trei fiind primtdc instituţii de acest fel din ţ ara noa�.tră.
12 Pc linJ!il lu crăril e donate de Scarlat Vilrnav, l::t Biblioteca colegiului s e m a l ţuH·au şi
de artă adunate de Gheorghe Asachl lncă de pe vremea c/asu/u i de :ugrăvitură, care

alt e opere

a

funcţionat In cadrul Academiei Mihăllene,
11

Arhivele Statului Bucureşti, M.

C.

Intre

anii 1835 - 1843.

I.P., Moldova, ds. 518/1859, f. 23.
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Decretul domnesc prin care Gheorghe Panaiteanu-Bardasare ,. . . . este Întărit În postul de
directore al Muzeului din Moldova". (Arhivele Statului Bucureşti, ds. 5 1 8/1 859, f. 79).
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La 29 august 1 8 60, prin D ecretul domnesc nr. 9223, Gheorghe Panaiteanu-Bardasare
"este tntărit In postul de directore al Muzeului din Moldova, cu speciale Indatoriri de a res
taura tabloanele actuale ale acestui Muzeu, de a co mpleta albumul naţional şi de a
preda Ia
şcoala de picturA şi sculpt u ră ce se v a Infiinta" 14•
In noua sa calitat e, Gheorghe Panaiteanu-Bardasare primeşte ordin de Ia

tutelar - cu nr. 10.796 din 12 septembrie 1860
rele de artă existente Ia Biblioteca şcoalelor.

-

ministerul

să preia, lmpreună cu Gheorghe Şiller,

ope

Vestea lnfiinţării - de j ure - a Muzeului naţional de pictură a produs entuziasm In
rindurile intelectualităţii ieşen e . La 12 iulie 1860 - deci numai după două săptămîni de Ia
adoptarea măsurii In Adunarea legiuitoare - se primea, la Ministerul Instrucţiunii Publice
din Moldova, o scrisoare entuziastă a "Letinanh1Iui ALEXAND R U DON IC I "prin care cu
noscutul fabulist lşi exprima dorinţa, "ca român, de a contribui şi el Ia deschiderea unui ase
menea importan t templu al artelor tn Patrie", rugind "pre Onor Ministcriu a binevoi, să pri

m ească pentru noul muzeu . . . donaţiunea din partea " sa "a tabloului original d e T . Arnan,
reprezent i n d actul Unirii Principatelor. . . in mărime naturală". Cu acest prilej, Kogălniceanu
are inspirata idee de a pune p e scrisoarea lui Donici următoarea rezoluţ i e : "Primindu-se cu

recunoştinţă hărăzirea făcută, se va aduce la cunoştinţa Domnului stăpînilor . . . ca prin or
donanţă domnească şi publicată să se exprime dăruitorului recunoştinţa guvernului". Peste
ctteva zile , l a 26 Iulie 1 860, ei va redacta u n refe rat către AI. L Cu za rugladu-1 a exprima dă

ruitorului, prin alAturata Ordonanţie, D o mneasca ... mulţumire pentru asemine lăudabilă faptă ,
demnă a servi de model tuturor carii (= celor ce) aspiră a binemeri t&_,fe recunoştinţa ţării,
autorizind p e subscrisul a o şi publica spre obşteasca ştiinţă şi apref!'ure" 1 " .
Acest procedeu - total diferit d e tratamentul aplicat donaţiei lui Scarlat \'âmav pe
vremea lui Mihail Sturza şi chiar a lui Grigore Alexandru Ghica - a stimulat considerabil
generozitatea colecţionarilor particulari. Pe la mijlocul lunii octombrie a aceluiaşi an, patri
moniul artistic al instituţiei se îmbogăţeşte c u lncă treizeci de tablouri - româneşti şi străine 
pe care (e donează un alt colecţionar ieşean, avocatul COST ACRE D A S IADE.

Primindu-i-sc cu recunoştinţă ofranda, Mihail Kogălniceanu solicită lui Gheorghe Pa
naiteanu - Ia 6 noiembrie 1 860 - catalogul colecţiei lui Dasiade, pentru a redacta, In temeiul
acestuia, u n referat către AI. I . Cuza, rugîndu-!, ca şi in cazul donaţici l u i Donici, să aducă
mulţumiri publice colecţionarului pentru donaţia făcută muzeului.
Plnă la inaugurarea muzeului, Panaiteanu a mai obţinut de la Ministerul Instrucţiunii
Publice o lucrare d e Theodor Arnan (Ştefan l'el Mare şi arcaşii), două iucrări de G heorghe
N ăst :'!seanu (Cavaler în zale şi Portretul lui Al. I. Cuza ) , un Portret al m itropolitrrlrri Vcniam;n

Costache, semnat de A. Kauffmann, şi un portret anonim.

D eschiderea mu1eului a avut loc la �6 octombrie 1860, odată cu solt>mnitatoa inaugu 
rării Universităţii şi in acelaşi local cu aceasta, adică In actualul sediu al F i l i alei Iaşi a Aca
demiei R. S. România. Patrimoniul său lnsuma atunci 64 de tablouri In ulei, 18 mulaje In ghips

şi cirra 100 de Jitografii.
Nu cleul cel mai preţios al acestei restrînse colecţii era constituit din cele 16 tablouri

italiene, spaniole, flamande, olandeze şi franceze donate statului d e cdtre patriotul moldovean
Scarlat V. Vârnav, Inel\ din anul 1847, la care s-au adăugat ulterior donaţiile şi achiziţiile
menţionate mai sus.
După inaugurare, la 7 aprilie 1861, intră In Muzeu, împrumutată "Yremrlniceşte", co
lecţia lui Costache Negri, formată din 39 de tablouri atribuite unor m aeştri celebri ca Van Dyck ,.
Nicolas Poussin, Tintoretto, Veronese, Salvator Rosa, Carlo Dolri, Giulio Romana, Francesco

Solimena, Jan Both e t c . Ulterior, l a 10 iulie 1874, in urma unor Indelungate tratative pur
tate de Panaiteanu cu N e gri, p e de o parte, cu generalul Tell, Mihail Kog:llnin•anu şi Titu

Maiorescu, pe de alta, colecţia sa intră definitiv In patrimoniul muzeului, fiind achiziţionată
la o sumă derizorie care face din ea o cvasidonaţie . . .
De-a lungul anilor, patrimoniul Muzeului s-a lmbogăţit c u noi lucrări d e artă româ
nească şi s t răină provenite atit din donaţii particulare, cit şi din aehiziţii rfcduatc de stat ..
Au mai făcut donaţii : C. D. Stahi, Gh. Panaiteanu-Bardasarc, B. P. 1-lasde u , Ioan Aivas,
Em. P. Bardasare, Iancu l\lanolal'he Codrescu ş.a., iar printre autorii lucrărilor donate de·

aceştia Intilnim numele pictorilor Niccolo L ivaditti, Em. P. Bardasan·,

C. D. Slabi, Ludov ic

Stawschi, Eustache Lesueur ş.a.
!\lai importante ca valoare artistică - dar cu mult mai p u t ine - sint lu cr:'!rile achi 
ziţionat\! de stat In perioada respectivă. Printre autorii a cestora - aliiluri de Constantin l. e<:c a ,.

14

u

Idem, f. 79.
Ibidem, ff. 33, 37.
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unde la 26 octombrie 1 860 a fost inaugurat Muzeul.
află Filiala Iaşi a Academiei R. S. România.

Em., P. Bardasare, Petre Verussi, Gheorghe Panaiteanu, C. D. Stahi - ii intilnim şi pe cei ma i
mari pictori români din secolul trecut : Theodor Arnan. 1\'ricolae Gri gorescu;·ş i Ton Andr'crscu .
După trei decenii de la inaugurare, cind Gheorghe PanaitE'anu-Bardasarr ieşea la pen
sie ( 1 R92), se putea afirma că instituţia a prins rădăr'ini puternice, eă s-a integrat in viaţa spi·
rituală a oraşului şi a ţării, polarizind tn jurul ei Intreaga mişcare plastică din Moldova.
lncă din primii ani ai existenţei sale, 1\iuzeul - n u mit mai tirziu Pin acoteca Jl\afion-alli
din Jaşi16
a 'fost mereu in cilutarea unui sediu propriu, cu condiţii bune de !!Xpunere şi con 
servare : I n 1 860, după cum a m văzut, este inaugurat I n vechiul local a l l"nlversitii ( ii, unde
!şi are sediul acum Filiala Iaşi a Academiei R. S. România ; in 1 8 79 se mută în casele lui Con
stantin Theodor Ghica, de la Copou, dar după 1 2 ani - tn 1 8 9 1
!şi schimbă iar sedi u l, mu
tindu-se tn localul fostei Şcoli centrale de fete din str. Muzelor, acolo ul}.de" se află astăzi Li
ceul nr. 2 .,Mihai Eminescu " .
Ultimul Iorai al Pinacoterii - înainte de a fi instalată In monurnentalul Palat al Cul
turii - a fost vechea clădire a Academiei Mihăilene, care era situată vizavi de Liceul l"a\ io
nal, aici zăbov ind cel mai mult : din 1 8 95 pînă In 1 95 0 .
ln actualul sediu, Muzeul de artă din Iaşi - continuator organic al vechii Pinacoteci
Naţionale - a fost inaugurat la 1 Mai 1 957, dispunind, In srtrşit, de un important spaţiu pen
tru expunerea şi depozitarea tezaurului său artistic. Trebuie să relevăm insă c:ă ritmul de. creş
tere a acestui tezaur a rost extrem de scăzut plnă acum 25 de ani. L a 2 6 octombrie 1 860, p a 
trimoniul tnsuma 6 4 de· tablouri t n ulei ; :�2 d e ani m a i tirziu, retrăgindu-se la pensie, Gheorghe
Panaitcanu-Bardasare li dădea In primire succesorului său, C. D. Stahi, 2 1 4 tablouril7, iar
după 86 de ·an( de existenţă, tn 1946, cind maestrul .Corneliu Baba lua tn primire direcţia Pina
cotecii din Iaşi, tn inventarul acesteia 'nu figurau decit 5 2 1 de piese de pictură, grafică şi·
sculptură . .
-

-

1 6 Pr i n o·rdinul MinisteruÎui In�truc\iunii Publice şl al Cultelor nr. 3 1 . 959 din septembrie
1 8 65. Cf. Arhivele Statului Iaşi, Fond l S:i, ds. 6 / 1 9 1 2 , f. 383.
17 Arhivele Statului Bucureşti, M. I . P.C., ds. 426/ 1 8 93, f. 157 şi u rmătoarele'.
�

-

Cercetări istorice
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Panaiteanu uAutoportret" , ( 1 870-1 880)- CoL Muzeului de artă din laşi.
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Abia In anii puterii populare s-au alocat fondurile necesare p�ntru achizitii masi\"C' de
lucrări, pentru instalarea 'luzeului intr-un local pe măsura importanţei acestuia. penlr!J l'X
tin derea spa ţ iului d e cxpun erc şi conservare, pcntru organizări de expo z i t i i temporare. pPn l r u

tipărituri, pentru a n gajarea u n u i personal d e indrumare, cercetari' ş i ingrijire eorespun z:Uor.
Acum. in Palatul Culturii - u n a din tre ��ele mai mari şi mai frumoas!' constru c ( i i din
oraş şi din tară chiar - M uzeul dispune de 22 de săli spaţioasc pentru expoziţia permane n t ă
ş i de u n patrimoniu artistic care lnsumea7ă pcste 5 000 d e op1•re, d i n care circa 2 500 s i n t l u 
cri!ri d e pictură. peste 2 2 0 0 dl' grafică ş i circa 4 Ci 0 de sculptură. fiecare din aces t e genuri e u 
prinzînd a t i t opere d e artă n a ţ ională, c i t ş i oper� de artă universală.
Este il1 con tinuă creştere, de asemenea, afluenta vizi tatorilor Muzeului, 1·are a a t i n � i n

ultima v r r r n e o medic a n uală de c i r c a 150 000, cifră pe dl'plin Pdificatoarr d a c ă o compară m .
c u numărul acestora di n a n u l 1 9:�8. care nlinsese .,recordul d e . . . o mie", după c u m a n u n t a
ziaru l local.

·•

..

*

In concepţia l u i G h corghe Panaitennu-Bardasar� • .,Fondarea u n u i ITI'.J:r.cu " d � p i c t u rii
fără o şcoală de arte frumoase ,.este Intocmai ca o bibliotecă f:ir:'i ş t i in ţă de carte " 18. Co n s i 
derindu-le inseparabile, l o a t e demersurile sale pentru Infiintarea :'.luzeului au a v u t deopotriv ă
in vedere şi organizarea u ne i asemenea şcoli ,.hrănind ideea" de a o fonda la Iaşi "î ncă de p c
8
vremea c i n d se afla in s t r:li n ătate" 1 • Pătruns d e necesitatea ei. el a "stăruit i n t r u aceasta . . .

20• Formal, problema fusese oare

c u toate putt'rile" o b ţi n înd "autorisaţiunea Domnului Mihail Kogălniceanu s ă organizeze o
asemenea şcoală după modelul academiilor din German i a "

c u m rezolvată înl'ă de la 1 2 a u gust 1860, prin acel ..Prescriptium-verbale" semnat şi p u b l i ea t
de Mihail Kogălni ceanu In .. Ateneul Român'· nr. 1 din septembrie 1860 In care se prevedea d
"pc lingă Muzeul nou infi i n t a t . . . se va organiza un incrput de şcoală de pictură şi sculptură'·,

prevedere curpinsă, dealtfel, şl tn Ordonanta domneaseă din 29 august 1860, prin care ,.O-lui Bal
tasar Panaiteanu era ,.lntărit In postul de directore a l Muzeului din Moldova", avind printre
alte speciale indatoriri "şi pe aceea ,.de a preda . . . la şcoala d e pi ctură şi sculptură ce se va
I nfiinta" 21 •
Conform proiectului prezentat de Panaiteanu lui Kogălniceanu, această şcoală era .. me 

nită să formeze artişti şi dlletanţi. .. pentru ca prin dinşii să se poată dezvolta gustul pe n t ru
frumos In popor", a rta trebuind să fie .. Intocmai ca razele soarelui care să străbată . .. p!nă la bor
deiul olarului, precum era odinioară la greci şi romani" 22. Considerind că .pu ( inii pictori" d i n

vremea l u i ,.sint treci\tori" 51 c ii " p e urma lor" trebuie " s ă răsară a l ţ i i care să însufleţească a r t e l e
cu noi puteri spre a l e înălţa la culminatiunea lor", Gheorghe Panaiteanu pleda - i n suc

cesiunea gindirii bătrlnului Asachi - "pentru introducerea desenului liber în toate gimn a zi i le
principatului" şi pentru obligativitatea tinerilor (elevi) de a desena in vederea depistării a e r 
Iora care v ă d e s c talent şi care .,cu timpul . . . p o t deveni artiş t i " . S e subintelege c ă mai a l e s d i n
rindurile a cestora s e vor recruta viitorii elevi a i Şcolii de a r t e frumoase, care, pentru incrput .
va funcţiona "sub acoperămln tul :'.luzeului", cu două clase şi anume : 1 clasul anticilor şi I l
clasul d e pictură". :\lai tirziu s e v a putea infiinta .,şi u n clas d e compozi ţiune". D eocamdat:l
lnsă, ,.fiindcă lipsesc elevii pregătiţi pentru a începe studiile" la primele două clase menţi o n a t e
m a i sus, el i ş i propunea s ă înfiinţeze u n "clas de desen preparativ", i n cadrul căruia elev i i să
fie supuşi la .,tot felul de probe elementare graduale pină la cele mai grele" şi numai In fun c ţi e
de iscusinţa lor ,.v or trece l a s tudiul academic al anticilor u n d e se va incepe c u desemnarea ana

tomică". Pentru .,clasul de desen preparativ", Panaiteanu prevedea următorul program :
..dimineaţa de la 8 - 12 ore şi după-amiaza de la 1 - 5 ore " . Pt'ntru "clasul anticil or• se pre
coniza u n program mai !ncărcat şi mai complex : ,.dimineata de la ora 6 - 8, modelul ; de la
8 - 1 1, ant icile ; de la 1 1 - 1 2, optica sau perspectiva. După-amiaza de la 2 - 5, studiul an
ticilor ; de la 5 - 6, anatomia şi de la 6 - 8, nudul". Cu privire la studiul de nud, Panallea n u
considera c ă acesta ,.este cel mal greu, d a r ş i c e l m a i folositor pentru fiecare artist sau d i l e
tant ce vrea să aibă o solidă pregătire in cariera sa artistică". La "clasul de pictură" nu putrau
s ă ajungă decit ,.Tinerii care au invins greutăţile desenului de p e antic şi natură". Alei ei de18 Eugen Pohonţu, Inceputurile vietii artistice modeme în Moldova
Panaiteanu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1967, p. 76.
11 Arhivele Statului Iaşi, Fond 183, ds. 1/1864, f. 256.

20 Idem.

1859,

u Arhivele

f.

��

-

Gh. Asachi şi

Statului Bucureşti, Fond J\llnlst. Cult. şi Instr. Public., Moldova,

79.

Aleneul Român, nr. 17, 10 februarie 1861, p. 146.
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prindeau "finele nuanţe ale colori t ul ui " , un ac ce nt deosebit punindu-se p c e xe rc i t ii le dup&1
modele vii care trebuiau sA fie alese dintre "oamenii cei mai expresivi, cu trăsătu r i l'ara d &··
r isti c e şi ca rnaţ l e puternică". Se a fc c tau pentru studiul modelelor vii trei ore dimineata �i dn u &l
după- a mi a za . .. Celelalte . ore se v o r Intrebuinta pentru studierea drapcriilor, imitaţiurll'a l u t u ·
ror m ater ialelor , c u m ş i pentru prelecţiunile următoare : anatomie ( dup ă cadavru), fizio logi n .
mai p e la rg istoria artelor, estetica, arh eo lo gi a , antologia etc". Copierl'a oricărui t a b lo u d i n
Muzeu era p ermisă nu ma i a celo r el ev i "care au t rec ut pest e grrută t ilc tl'hnicc ale co lo ri l u l u i

cu măiestrie şi s-au pătruns cu toată profun ditatea despre formele materiei". Proiect u l m a i
prevedea o rgan iza rea uno r ex po ziţii anuale c u lucrilrile elevilor, instituindu-se pc b a z a lor
concursuri pentru obţinerea mcdallilor de merit ale şcolii, ierarhizatc pe "trei el ase şi a n u m e :
1. de a u r ; I I. de argint ; I I I . d e aramă". Ciştigătorul medaliei de aur urma să fie t ri m i s tn
Italia, ..sau aiu r ea, pe 3 an i de zile p ent ru p crfe c �ion arcn sa i nt r- una din specialită ţile ce şi l e-au
ales şi in rare v a fi da tor de a t•xec ut a u n tablou pentru Muzeu ", In semn de reeunoşt i n � ă . H c ·
co mpens a pentru cîştigătorul medaliei d e argint trebuia s ă fie autorizarea acestuia d e a p i c t a

" ori c e biserici". Pornind de la această ultimă idee, Panaiteanu işi îngăduia s ă a tra gă .. a l t•n
guvern luminat, liberal, către starea dcplorabilă a zugrăviturilor rel i gi o as e d e p r i n
bisericile noastre" şi propunea In fin al "a indatori (după v lrstă) pc t o ţ i z u gra v i i de b i se ri c i ca
să vie şi să studieze la şcoala de fi'umoasl.' meserii (sic ! ) şi n u m a i a c P i a c11re va răp:ila a les·
ta lui ş co l i i .să fie l i b er de a profesa această artă". Dupii opinia sa . ..prin a tar e rPoFga n i za rc . . .
I n a l t u l :\ l i n is t er d e Culte "!şi Inscrie "In i st or i a dezyoltării artl'lor ro m â n e o străl
. u c i t ă p a f!i ni\
de l a u dă şi de recunoştinţă et l' rnă " 23 , .
Proiectul acesta a fost aprobat In prin c i piu , dar nu s-au a fectat i n i ( ial, decit spora d i �
şi i n t r- o măsură extrem de scăzută, fonduri pentru realizarea l u i .
D u pă u n i i istoric.l, Şcoala ar fi tnceput să , fu�cţioneze "inain t e de de�cli_i dC'rea 'llu ·
zeul u i " 2 4 , ceea ce ni .se 'pare pulin probabil. J)upă relatările lui Panaitcanu i n�uŞi', cursurile
a u incep u t ..in !I:J!Ila lui n oi embrie 1860, iar in·: mod mai regulat d� · la l.'i ia n ua ri e 1 86 1 . n u :na i
·
zograf i
cu un s i n gur p'l-of e sor i n · p �rs oa-n a sa şi cu 12 e l e vf intre care se· a fl au mai ru u lţ i
2•
. .. Şi fii n d · :\ Ş ; o a l a·' l'ra �llală
de b iserică ce se adunas !ră m l i ' ci ! m:Jlt timp Ln}r�jurul său"
- rclatează ţPanait'eanu tn al tă parte - lipsită d� modele şi de alte o h i c c t c dilta,"ct i c e , i - a m
,
.•
2
'
p u s la dispeziţiune pe are Qlele proprii adus e cu . mine din străin :'i t at c " 8 •
ţiunca u n u i

IÎn p ro iec t, la"sflrşi tui anUlui şcolar 1 860 - 1 8 6 1 s - a organi za t p rima
Şcolii, asupra căJ;"eia nu tt--hm alte -.ştili decit acelea transmise c hi a r de Pa n a i 
t eanu prin diversele sale m e morlf fi tnsemitări a utobiografi c !) : "Expozi ţiunca de de s em n e a
el ev i lor ce avus e se loc la fil(A'a · a yelui an Şcolar, a t ra s e un nu m'ir m J r e d • tineri ," v eniţi d i n gim·
nazii şi din a l te ş coale , ln clt spa � iu l şcoalei nu m1i p }r .n lt ea a s e a d rn i t c p� t o � i , ce ea ee a mo
tivat mai tirziu numirea unui al doilea profesor de d�semn - George Ş i ller - pentru a n u l
următor şi a dă ugi rea a două cam ere " 27 • Gheorghe Şiller a fost n u m it intr- ad ev ăr, la 1 0 au gu s t
196 1 , in postul de ,.sublngrij itor"_ al Muzeultd şi ajutor la Ş coala de p ictură "cu spec i ala tnda·
torire de r estau ra tor al .tabloanelor lndăunate• ••, dar numirea sa a fost prilejuită n u numa i
de a f l u en t a sparită a ţlev il or , ci mai al�s de trimiterea, tn iunie 1861, a l ui Gheo.rghc : Pana i ·
teanu-Ba rdasare impreună cu Bogdan P e'triceicu-Hasdeu la expoziţia de . .antichită t i, numis
matc, man uscripte etc."' de la Lemberg,· "spre a face copii exact e şi a a d uce l ăm-u ri ri arheo
l og i c e de p e o ri g i n alel � a t l ngil.tolrc la R ) .n ln ia • • . Lip si n d din ţa ră In p e rioada .tn s c ri er i l or
şi a celorlalte pre găti r i p mtru deschld �rea anului ,eolar 1861 - 1862, P an :t i t canu a solicitat
::VIini st er ul u i să illsărcinezc p c Gheorghe Ş iller cu rezolv area acestor probleme, ceea ce a d�1s
la a n gaja rea ac e st u i a .
Potrivit p re v ed cri lor ·

expoziţie

a

•

2 3 Id e m .

P ohon ţu , op. cit., p. 74.
2" A rh ive le Statului Bucureşti, Minlst. lnstr. Public, ds. 426/1893. f. 126.
28 A rhiv el e Statului Iaşi; Fon d 183, ds. 1 / 1 864, f. 256.

2 � Eugen,

27 ldem.
28

2•

Eu ge n

P ohonţu , op.

ldem, pp.

74 - 7.5.

cit . , p. 75.
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Gheorghe Panaiteanu-Bardasare, portret executat de elevul sl!u , Octav
Băn.ci!ă, În anul 1 898. (Col. Mu:�:eul de artă din laşi).
I n proiectul d e orţ:nnb:are a Şcolii, Panalteanu prevăzu se o măsură inte resantă ş i sur
prinzătoare pentru un pictor de forma ţie tipic academistă. Este vorba d e recoman darea ce
trebuia să se facă elc\'ilor . ca "In timpul vacanţelor . . . să . meargă pe Ia cele mai pitoreşti lo·
curi şi să s trlngă din muzeul cel mare şi bogat al naturii tot soiul de studii" ao. Pornind de Ia

30 Ateneul Român , nr. 1 7 , din 1 0 februarie 1 8 6 1 , p. 146. (Pentru realizarea acestei preve

deri In mod organizat cu toţi elevii, Panaiteanu va solicita mal tirziu fonduri de Ia Minister ;
Adresa nr. 5 1 /30. V I I. 1866, .. . . . prin raportul nr. 22 din 14 iunie a. c. (subsemnatul) a făcut o
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această prcv edt•re , s-a hotărît ca expozi ţiile Şcolii să nu se mal organizeze la s C i rş i tu l anulu i
şcolar e xp i ra t , ci la Inceputul celui următor, pentru a da p os i b ili tatea elevilor să ex p ună ş i
lucrările executate In timpul vacanjelor de vară, potrivit rceomandării citate. Aşa s e face ci\
expoziţia anului şeolar 1861 - 1862 s-a deschis In t o a mn ă, la :JO septembrie 1862, b u c u rindu-se
de o aten \ i e sporită din partea M i n is t eru lu i care a numit cu acest prilej un j u ri u restrins,
format din scptuo!lenarul Asal·hi şi D . G heo rghe (fost elev al Acadrmiei \lihăilcne, la "clasul
de zu gră vi tu ră " ) pentru clasificarea şi premierea nlor mai b u n e l u c ri'iri 3 1 .
I>in conceptul u n u i anun ţ , semnat de Gheorghe P an a i t ca nu Uardnsarl', a f l ăm că " So
lemnitatea dt•sehi derii expoziţiei", din a nul şcolar 18G2 - 1 86:l, .,se v a fan· d u m i n i că 17 no 
i e m h r i r , la 11 1/2 ore", cu part i c ip a re a "Onorabilului Comitet de inspecliune şcolară", a t u 
turor " do mn i lo r p ro fe s ori, ca membri a i corpului Instru c t i unii p u h lice " , a t u tu ro r ,,demnită
ţilor religioase, civile, militare " , precum şi a cetăţenilor . . . Se mai an u n t a l'ii .. n-1 .\)'.)xandrescu
(Ureehiă), preşedintele Comitetului de i n s p ecţ i u n t• şi pro-rectorul L7n ivcrs! l ii \ i i va rosti un
cuvint a n alo g c u o ca z i u n ea " şi că "l\!uzica mil i ta ră va cinta Imnul naţ ional". după care se va
d e c la ra expoziţia dc•schisă, putind fi vizilată - vreme de d[)u:'\ săpt ă m ini - zilnic Intre

Din a celaşi concept mai a f lă m e ă r rn u expuse p e s t e . . rloui'l s u t e d� s t u dii in f e lurite j!c
nuri, prcnt m : figuri, animale, peisajc şi prospecte, ornamente, ara h es('uri şi rtltt•ll', lu cra te in
difl'rite nwtodc" şi că e x po z i ţ i a se vn Inchide la 1 deecmbril'. t•ind se vor distribui şi premiile
"hără zilt• � l cvilor de către Inaltul G u v ernn min t " 32. Printre t• l,•vii p re m i a ţ i nt unl' i - c u IJani
şi c u ma t e ri a l e de p i et u ră - i i menţionăm p c Gheorghe Clinescu. Emanoil Bardasar�. Con
stantin Stahi, Yasile Belissimus. Ilie Consta nţius, icromonahul Pauleseu Damian ş . a .3 3 . Aşa
dar, cu prilejul acestor expoziţii se organizau manifestări sol emne, p ro f u n d � d u ca t ive , care
depiişeau ca am pl o a re ofil'ierca u n u i simplu vernisaj. Şcoala a Inceput să trăiască, n u m ăru l
e l e v i l or a crescut d i n d posibilitatea unei selecţii mai exigente şi -- In c ons e<'i n \ ă - rezulta
tele meritorii n u s -a u lăsat pn•a mult aştl•ptntc. Pornin d rlc In aceste rea lităţi, Panaiteanu pro
cedează, In anul şcolar 1 8 63 - 1 8 6 · 1 . l a o reorganizare a progra m u l u i de lnv:i ţ ă m int, împăr
ţind Ş coala in două div iziuni principale : ecea ce fusese iniţial .. clasul d e d<>st•n preparativ"
devine acum "diviziunea l'lcmentară", iar .. l'lusul an ticilor " şi "clasul de p iduri\" s i n t integrate,
potrivit noii organizări, in "divi?.iunea at·ademil'i\ ". în a ceas t ă restruct urare nu este vorba n u 
mai de o substituirc de termeni. Diviziunea elementară era mai compl�x co n c r p u t i\ decit .. clasul
de desen prepnrativ", l m păr ţ ind u-s c , la rindul ci, in .. clasa I-a " . u n d e ek,·ii tnvăţau să dese
n eze clcmente disparate ale figurii u ma n e şi ale peisajului (gur:i . ochi, nas, u r<)ch i , sau frunze,
ra muri ele.) şi ,.clasa a I I-a " I n c a re elevii asamblau figuri şi p c i s a j f" l n t rl'gi d i n elementele pe
care învă ţaseră să le deseneze disparat la clasa anterioară. Durata studiilor la diviziunea ele
m e nt a ră era n�de lerminată şi nu se lua In consideraţie la structurar�>n s t u d i ilor, pe ani, tn
cea de a doua diviziune n u mită ..academică". Pen tru aceasta din u rmă, programul de lnvil·
ţămint era eşalonat pc o perioadă de şase luni, după cum urmează : anul 1 - desen dupil an
ti c şi după model viu, anatomic şi fiziologic, perspectivă şi n oţi u n i introductive de i storia ar
telor ; an u l I I - desen după antic şi după natură, s tu dii d� n ud, anatomie, fiziologie, pl·r
spcctivă, istoria artei primitive şi a Egiptului antic ; anul I l l - studii de nud dup ă statui şi
după natură, studii de drapcrii, anatomie, perspectivă, i� loria artei greceşti şi romane, stu d i i
elementare d � co :npozi ţii t n a l b - neg r u ; anul I V - s t u d ; i de colorit d upă ca p ete, studii d e
n u d ş i de d ra p ·� r i i l a lu mină d � zi ş i d : n n p : c . co m p n i ţ i i I n desen dup ă subiecte da t e d e pro 
fesor, estetică, psih:>logic, arhitectură, is:o ria artei bizantine, g�rmane şi i ta lien e ; anul V colorit d .t p ă fig .1ri i n trJgi şi d t p i 11 .1d i t r.t : .l � ; ' , s ; ll lpt .1ră, corn.;pziţii In ulei, e stC' t i că , p s i orele 1 0 - 1 4 .

---- ----

propunere foarte favorabilă atit In intcr�sul p r o �rcsăril c u lt u ri i cit şi al igienel burslcrllor, de
a face pe timpul v acanţ ·· l o r c x c u n ii c a m p � o; t r � p� la c el e m J.I frumoase şi p lt o reş t l l oc u r l d i n ţară
sp re n se d�;;fiita prin aceao;ta ştiinţa lor d � >p re f r u m o s ş i grandios In natură. Rog să Il se dea
p c lingi\ bursa lor o sută de l ei p e n t r u ch��ltu iala drumului etc. Văzlnd lnsă că plnă ast ăzi . . . nu
s- a dat In că nici un fel d ·� lă m urir e� , Iar vin din nou a mă ruga cu profund resp�ct ca după ce veţi
consi mţi şi Dvs. la ncce>itatca unor a>�rnc•nea ex:cursli lnstructive ele să se f .l c ă şi in a l t �� 1 ărl in
i nter�sul dezvoltării artelor. Blnevoiţi a da stip endl ştllor ajutorul de care a u nc v oi e " . (Lf. Arhi·
vele Stat u lui Iaşi, Fond 18:l. ds. 1 / 186G, f. 103).
31 Eu gen Pohonţu, op. cit · , pp. 7 8 - 79. (Gh. Asachl v a face parte ·- p i n ă i n 1 359, ci n d
moare - d i n toate juriile c xp ozl ţ i l lo r orglniznte de şcoală, fiind p re> b l !l i l , 111 n J r u d e o pera dis
cipolulu i său).
3 2 Arhivele Statului Iaşi, Fond 183, ds. 1/1863,

3 3 Eugen Pohonţu, op. cit.,

p.

f. 5 1 .

79.
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hologir , l'himi a şi teoria culorilor, istoria costumelor şi armelor, Istoria artelor intre secolele
al X V-ll·u ş i al X V 1 1 1-len ; anul VI - compozitii tn ulei cu subiecte istorice, religioase, mito
logice şi de gen, istoric universală şi naţională, religie şi mitologie greco-romană34 •
Aces t program de tnvă\âmtnt, ca şi multe din prevederile proiectului de organizare a
Şcolii de arte fru moase din Iaşi au fost preluate şi integrate de Ministerul Instrucţiunii Pu
blice in Hegulamentul pentru Şcoalele Naţionale de Arte Frumoase, intrat tn vigoare la 23
oclomiJril' 1 8 64. După cum se ştie, odată cu apariţia acestui regulament a luat f iinţă Şcoala
de arte frumoase din Bucureşti, sub direcţia lui Theodor Arnan, iar cea de la Iaşi a primit,
tn s firşi t . o consa crarc ll'gală, fiind abia a cu m tnscrisă in bu getul statului.
Programul UL' s l u dii stabilit In acest regulament era vast, cuprinzind secţii de pictură ,
sculptu r:i, gravură, arhitectură şi arta grădinilor, c u toate disciplinele auxi liare, fapt pentn1
cart' Tlll'odo r Arnan nu a putut să-I respecte decit .. in linii generale " , iar Gheorghe Panaitean u 
Barllusar<· n i c i atit. Fiind "supradimensionat fată d e posibilit ă �ilc rl'alc a s i gur_a t e d e soC'il' 
tatea v n· m i i " 3�, directorul Şcolii din Iaşi a continuat s ă s e conducă după propriul sllu pro
gram, ch1 I JOrat in 1 863, care "s-a dovedit a corespun de intr-o mai are măsură condiţiilor din
ţară" dccil programu l su gt•ra t ,.de Tattarescu, Alexandrescu şi Aman", i n elus şi legifl'rat .,par
tial prin regu lament ul şcoli i " 36• Conştient de acest lucru, Panai tt'anu va raporta mai tin.iu
�linistcru l n i , făcîndu-şi un merit din faptul că programa sa de studii ,.acomodată după impre
j u rărilc l o cale şi aprobată de Guvernul de atunci, s-a pus indată in lu crare şi s-a păzit cu cea
mai mare exactitate pînă In moment u l de faţă (1866), fără nici o modificare� 37•
O dată cu promulgarea Regulamentului Şcolilor Naţionale de Arte Frumoase, care ofe 
rea un suport legal modern intregii activităţi artistice din ţara noastră,tilt fiinţă şi un Comitet
academic de bele-arte, căruia trebuiau să-i stea "sub supraveghere . . . toţi zugravii . . . formind
corpora l[une" şi care, printre altele, avea sarcina de a veghea ,.să nu fie tolerată depingert'a
vreunl'i biseri ci de către alţi pictori, decit aeei care vor avea autorizaţiunea Comitetului aca
demi c de b ele-arte"38 - măsură preconizată, după cum am văzut, lncă din 1861, de Gheorghe
Panaiteanu-Bardasare in proiectul său de înfiinţare a Şcolii de arte frumoase din laşi.
L a pu ţin timp după apariţia regulamentului din 1864, In ziua de 5 decembrie a ace
luiaşi an, Consiliul de Miniştri, prezidat de Alexandru Ioan Cuza, hotărăşte instituirea expo
zi ţiilor periodice din România şi aprobă ,.Regulamentul . . . pentru Expoz iţiunea publică a ope
relor artiştilor in 11iaţd . . . " ss . Potrivit a cestui regulament expoziţiile trebuiau să aibă loc, alter
nativ, un an la Bucureşti, un an la laşi. Ca urmare, la 25 aprilie 1865, se deschide la Bucu
reşti prima Expoziţie a artiştilor romani în viaţă, la care Panaiteanu a trimis trei lucrări - Fata
cu fluturele, Fem eia cu tamburina şi Rdzboinicul cuirasat - fiind distins cu l\ledalia clasa a 1 1-a,
alături de sculptorul Kark Storck. Medalia clasa I a fost confl'rită atunci lui Theodor Arnan .
Un succes deosebit au repurtat cu acest prilej şi unii elevi ai Şcolii din Iaşi - Emanoil Bar
dasare, Constantin Stahi, Gheorghe Ulinescu, Vasile Belissimus ş.a. - care au participat la
expoziţia amintită cu 40 de ,.studii după natură".
Spre sflrş itul lunii mai, la Inchiderea expoziţiei, ministrul D. Cariagdi i-a transmis lui
Panaiteanu ,.deplina sa mulţumire că In scurtul timp de cin d se află Infiinţată Ş coala . . . a dat
destule dovezi de activitate şi progres", autorizindu-1 totodată ,.a exprima tn numele l\Hnis
terului cuvenita mulţumire şi elevilor cari prin silinţa lor s-au distins In arta picturii" 40. U r
mătoarea ediţie a Expozitiei artiştilor ar fi trebuit să aibă loc la Iaşi, In luna mai 1866 , da r ,
cu toate apelurile lansate d e Gheorghe Panaiteanu-Bardasare, n u s-au primit din restul ţării
decit trei tablouri, ceea ce a făcut imposibilă organizarea ei. In acelaşi an, la 1 aug ust, ca ur
mare a detronării lui Cuza şi a crizei financiare prin care trecea ţara, Şcolile de bele-arte din
Bucureşti şi din laşi au fost suprimate. Ministrul de finanţe Ion Strat a trimis celor doi di
rectori cile o telegramă cu următorul conţinut : ,.De la 1 august - curent, supri mlndu-se
din bu get Şcoala de bele-arte cu tot personalul, vă invit a comunica aceasta funcţionarilor res
pectivi, iar dv. rămineţi ca director al Pinacotecii" u .
34

Idem, p p . 79-82 .
1 0 0 d e ani d e l a tn(i inţarea Institutulu i d e arte plastice "N icolae Grigorrescu " din Bucureşti, Editura Meridiane, Bucureşti, 1964, p. 23.
36 ldem, p. 24.
3 7 Arhivele Statului Iaşi, Fond 183, ds . t/1866, f. 56.
31 Raoul Şorban, op. cit., p. 22.
3• ldem,
p. 137, nota XX.
40 Arhiv ele Statului Iaşi, Fond 183, ds. 1/1868, f. 82 ; Eugen Pohonţu, op. cit., p. 82.
n Arhivele Statului Bucureşti, Minist. Instr. Publ., ds. 426/1893, f. 130 ; Eugen Pohonţu �
op. cit., p. 83.
3 5 Haoul Şorban,
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Prin acl.'ll stă mil.surli, ln situatia materialA ·personală a· lui Gheorghe Panaiteanu-Bar
dasare nu se sl'ltimba nimic, pe!ttru el oricum �1 era plitit numai ca director al Pinacoteci!. . .
C u toate al'estca .. Jalea e ra nedescris d e mare : • · - !şi · amintea e l mai tirziu, su!JJtnHnd ·ci
;.Deşf. . . se afla materlalmentc asigurat, totuşi, simţind o suOeteascll durere de munca zădăr
niciU In progresul ·;coalei şr o milA de soarta devilor" rilmaşi pe dn1muri .. In voia intimplA
rilor " , -el a continuat · cursurile "nu flli'A sacrificii pecuniare" u . La fel a procedat şi Theodor
au
Arnan, ambele şcoli continulndu-şi activitatea cu concursul benevol al profesorilor care
·
·
vlldit In aceste tmprcjurări multă Intelegere şi slmţli'e patiiotlcă:
P erttru reintegrarea celor două instituţii tn bugetul statului s-au făcut numeroase tn
·
tlmplnărl, -demersuri 'şi " protesfe, atit de la laşi cit şi de la Bucureşti, dar cea mai eficient:l
s-a <iovedlt o lmpreju rare pe care Gheorghe Paitaltean\1 Fi ştiut s-o· speculeze cu multă abilitate.
Este vorba de prima vizitA nttn'prlrisă la laşi � In august 1866 - de către Carol 1, noul dom
nitor al ţArii. (:n' acest prilej; Gheorghe Panaiteanu a improvizat "In onoarea sa o e.xpoziţiune
de lucrările elevilor, elaborâte In cursul anultli şcolar 1865 - 1866, aranjată in şase saloane şi
111 aula Universităţii, pc care, oriortnd-o cu inalta prezenţă", vodă a: rAmas total "surprins de
progresul elevilor şi mai cu seamd· de acela al elevului Emanoil Bardasare pe care 1-a trimis
la Brrlin", pcntri1 studii ,.cu chHttiiala privată a mAriei sale" 43• Şi cum Carol t re·buia să�şi facă
popularitate, mai ales Intr-un rehtm ca laşul - In care cultul pentru fig\Jra Iumi'noasă a lui
Alexandru Ioan C.uz:t era atit de p1iternic - el i-a ordonat lui Panaiteanu \,In faţa 'suitei şi a
tuturor autorităţilor" ca· să adm�ă la cunoştinţa ..profesorilor şi şcolarilor
că şcoala este şi ră�
·
mine n·lnfiinţald, promiţind tmbunătăţiri considerabile" u.
Lucrurlle nu s-an· rezolvat · t n sâ chiar atit dr simplu, deoarece ,.după o lungă aştrptare"_ lui
Panaiteanu i-a fost dat �ă afle că ,.Măria Sa Vodă a vrut "dar ;,ministrul Ion Strat nu a vrut
relnliinţ.area Şcoalri şi avind In vedere că atit profesorii, cit şi' bursieri! . . . n-au fost plăti ţ i de
opt Juni de zile" (adică din aprilie şi pinii In noiembrie 1866), el s-a hotărlt să plece Ia Bucureşti
"spre a stărui pr lin(.(ă sus-numitul ministru" Să rcpunil şcoala In toate· drepturile sale. Ion Strat
s-a dovedit lnsă i n sensibil la toate argumentele lul Panaiteanu, · prevenindu-1 chiar că este
bine ,.să s e astlmpere şi si!. nu mai insist e· In zadar,, rrefndu�şi nişte sarcini de care ministru,
1-a scutit lăstndu-1 cu ai!•Jaşi salariu tn postul de director al Pinacoteci!". In această Situaţie
Gheorghe Panaiteanu s-a văzut nevoit să treaci'l peste obtuzitatea ministrului, apelind din nou
Ia VodA cu rugămintea de a-şi_ "menţine ordinul, in a cărui bază" au continuat să lucreze "pro
fesorii şi şcolarii tn timp de opt Juni" 45• fn urma acestei noi intervenţii, cele două Şcoli de ,
bele-arte au fost rrintegrate tn bugetul pe anu1 1867 - 1 868, cu "o sumă de trei ori mai mare" "'•
personaJyJ ambelor instituţii fiind rechemat ..spre a putea Incepe cursurile ... respective Ia 1 apri
lie viitor. . .47 ". In plus, Gheorghe Panaiteanu, amintindu-i probabil domnitorului că a pro
mis .. tmbunătăţiri considerabile'" pentru Şcoala de bele-arte din Iaşi, obţine - cu prilejul ace·
Ieiaşi intervenţii -'- fonduri pentru a pleca Ia Berlin să achiziţioneze mulaje după statui re
Iebre ale antichi tăţli greco-romane, mulaje necesare - ca material didactic - In procesul de
tnvăţă mint artistic. L a 6 ianuarie 1867, el pleacă Ia Berlin, Iutndu-1 cu sine şi pe nepotul său
Emanoil Bardasare pentru a-l Inscrie Ia Academia regală de bcle-arte din acest oraş. Aici a
intrat In legătură cu Richard Laucheri:, fostul său coleg de Ia Academia mtlnchenczA, ajuns
tiltre timp pictor a l curţii din Berlin, lncredinţlndu-i-1 spre lnvăţătură pe Emanoll Bardasare
care va rAmine aici plnă In august 1869, cind absolvă Academia. Cu ajutorul aceluiaşi Impor
tant personaj, achizlţionează avantajos o bogată colecţie de mulaje; · obţlntnd ,.reduceri de preţ
şi lnlesniri de transport, Incit cu banii primiţi . a putut achiziţiona de două ori mai mult decit
s-ar fi putut face In mod obişnuit" n. Asigurată astfel cu materialul didactic necesar, Şcoala
de bele-arte din Iaşi a continuat să functioneze, filclnd tncercări de-a lungul anilor să-şi ampliu

Arhivele Statului· Iaşi, Fond 183, ds. 1 /1864, -1. 261.

. 43 Idem.
44 Ibide1Jf. .
46

Ibidem.
Eugen Pohonţu, op. cit,, p. 8il.
47 Raoul . Şorban,- op. cit-., p. :12.
48 Arhivele Statului Iaşi, Fond 183, ds. 3/1865, f. 34 : Insemnare despre toate anticlle
·
cumpărate de la Berlin de către subscrlsul pentru studiul elevilor.
A. De la Direcţiunea Generală a Muzeului regal s-au cumpărat următoarele- statui şi
busturi : Meleager cu ciinele, Antonlus ca 1\lercur, Hcros săgetătorul, Gladlatorul . Borghese,
Venera de Medicls-tors, Marsyas,. Juplter·busţ, Qezar-bulit, Traian, Antonius. M�rc -.Aurellus,
Cicero, August, Bacantă, toate busturi In mărime · naturală.,
48

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

16
ficc şi - m a i a!C's - să·şi di·v erslfice adi:vitatea. In 1 869 şi 1883 au !IPilrut noi rţgulamente
de oruanizare şi fun �.1 ionart· , s-nu introdus noi criterii de participare şi clasificare a elevilor la
e x poziţiile anuale ale Şcolii, s·au stabilit limite de vlrstă pentru candidaţi (intre 15 şi 25 de
ani), s-au rixat condiţiile minime de stu dii pentru admiterea lor In Şcoahl (cel puţin patru clase
primare şi patru gimnaziale), s-a redus durata de şcolarizare de la şase la cinci ani şi s-au
in trodus, pe lîngă pictură, catedre noi in programul de tnvăţămint, cum ar fi sculptura, gra·
vura pc aramă, x i l o grafia şi arhitectura. Cu excepţia picturii Insii, toate celelalte catedre au
avut o e x i stenţă flurtuantă şi intl'rmltentă. Arhitectura, de pildA, programată In 1863, dis
parc apoi şi reapare In 1867 pentru a dispare din nou in 1872 ; sculptura, semnalată pentru prl·
ma dală In programul din 1863, este desfiinţată In 1867, reapare tn 1871 (cumulată cu gravu·
ra), se transformă Jn catedră de "xilografie şi gravurăM In 1874 (avtndu·l ea titular. pe C. D .
Stahi) şi reapare abia după 1 897 cind este numit profesor D imitrie Tronescu ••.
Constant a funcţionat numai secţia de picturii cu cele douti. divi:dunl ale sate. D e 1� tnfiln·
t arl'a Şcolii şi plnă la pensionare (adkă plnă la 15 octombrie 1892), Gheorghe Panaileanu
Bardnsare a ocupat In permanenţă postul de profesor al "diviziunii academiceM, pe cită vreme
la "diviziunea e.lementarăM s-au perlndat, In a celaşi interval, mai mulţi profesori : de la 1861
pinii. la 1880, cind moare, a funcţionat Gheorghe Şiller ; Intre 1880 - 1881 a fost numit de către
M inister, ..prin favoare", Theodor Bulucliu, caracterizat de Panaiteanu - care-I susţinea
pen t ru acest post pc nepotul său Emanuil Bardasare - drept "foarte slab şi fără nici un metod
didactic, spre a putea preda cu bun su<"ccs• 110. 1nJilturat In toamna Jul 1881, Theodor Buiucliu
este Inlocuit cu Emanoil Bardasare a cărui pretendenţii la această eate�� (devenită Intre timp
de "pictură, figuri şi peisajeM) era oarecu m !ndreptăţitii., deoarece el "i'iea la Şcoala de bele
arte din laşi, lncii din octombrie 1877, ,.un curs gratuit de desen şi colorit după naturăM 51.
Expol':l\iile scolii s-au organi:r.at cu regularitate, In fiecare an, acordtndu-se elevilor re
compense şi distincţii, In bani, In medalii sau in materiale de pictură, după un sistem destul
de complicat, legiferat prin regulamentele din 1869 şi din 1 883 . Potrivit noilor instrucţiuni,
elevii nu mai aveau drţptul să participe la Expozitia artiştilor in viaJă, care era destinată numai
picturilor şi sculptorilor consacraţi, iar Panaiteanu lnsuşi - ocupat cu Şcoala de dimineaţa
pinii seara - nu a mai participat decit de două ori la aceastA manifestare : o dată In 1867, cind
a expus t a b lo u l Buchetiera - lucrare pierdută acum, dar foarte apreciată atunci - şi a doua
oară In 1883, rind a rxpus Frauciscanul, tablou ,.distins de juriul expozi!ici cu premiul l·ui şi
recoma n dat Min isll'rului spre a·l cumpăra ... conform ord. nr. 8243H 52•
ln anul 1 88:1, Erpoz ijia arti.�tilor in Dială s-a organizat la laşi pentru prima şi ultima
oară, deşi conform re!(ulamrntului ar fi trebuit si! aibă Joc din doi In doi ani. Cauza principali
pentru care n u se putea organ i z a această manifestare la Iaşi o constituia faptul că artiştii din
restul ţlirii nu erau stimulaţi in nici un fel ca să-şi trimită lucrările aici. Cit a trăit Gheorghe
Panaitt"anu-Bardasare, sin gurele manifestAri expoziţionale din laşi au rămas cele organ izate
de el, cu lucrările elr\'ilor Scolii, vemisarca acestora făc.-!ndu·se cu mult fast, intr-un cadru so l·
lemn, profund cducaliv.
Pentru a veni in ajutorul elevilor talentaţi dar săraci, Panaiteanu a dus o luptă acerbA
de-a lungul intregii sale cariere didactice, obţinlnd burse şi ajutoare pentru aceştia at it de la
:Ministerul tutelar, l"it şi de la alte minist.ere şi organisme sociale. "Chiar din primul an de
funcţionare - ne informeazA Eugen Pohonţu - , Şcoala a avut şase bursieri plătiţi lunar de stat
cu o sumă ce depăşea cheltuielile de tntreţin�re strict. ncccsare"53. în acest scop el a izbutit să ob
ţină, pe Ungă bursele acordate de Ministl'rul l!lstructiunii Publice, fonduri de la Ministerul de
Finanţe, de la Consiliul comunal ni primăriei municipiului Iaşi, de In Comitetul permanent
al ju deţului Iaşi, de la Comitetele permanente din Bacău şi Fălliceni, de la primăria oraşului
·

·

.

B. De la Dirl.'cţiunea Muzeului Rauch - I.agerhaus s-au cumpărat următoarele st:Jtui :
Apollo de Belvedcrr, Muza Polhymnla, M u 1.n Euterpia, Grupul Castor şi Polux. Busturi
Venna de Capus, Claudius, Niobe.
C. De la stabllimentul plastic a lui G . Sichler s-au cumpărat următoarele statul : Vene·
ra din Milo, :\llm,rva Glustlnianl. Busturi : Venera de Termini, Muza Melpomena, .lsis, Amor
şi Praxiteles, Masca Clibci, Noaptea - relid, Dimineata - relief, Amor şi .copilul Bacchus �l
Amoreţi reroltlnd.
u Eugen Pohonţu, op. cit., pp. 87 şi 108,
&e ldem, p. 101 .
11 Jbidem.
Wl

n

Arhivele Statului Iaşi, Fon d 183, ds. 2/1876, f. 166.
Eugen Pohonţu, op. rit., p. · ·92;
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Dorohoi şi chiar de la unele persoane oficiale. Au b!'neficlat de aceste burse şi ajutoare elev i
.ca Emanoll Bardasare, Constantin Stahl, Ştefan Şoldănescu, Gheorghe Popovici, Dimitrie
Tronescu, Octav Băncihl, Vasile Crassus şi alţii, care, după absolvirea Şcolii de la Iaşi, au fost

trimişi - cu stipendii - şi In străinătate, la specializare, fie In Germania, fie In Italia, fie şi
Intr-o ţară şi In cealaltă. In privinţa aceasta, Gheorghe Panalteanu 1'18 de părere că pentnt

a·şi "forma sistemul şi direcţia . . . proprieM, un artist trebuie să studieze mai Intii la Munchen
Dilsseldorf şi An vers, ca si1 cunoască şi sA deprindă .. grandiosul, frumosul, sublimul şi clasicul
ce- trebui e să fie lntrunlte Intr-un tablou de adevăratA valoare a rtisticA M, dupi care se Impunea

sA studieze colorltul la Bruxelles şi Paris, lnchelnd apoi cu o călătorie In
.
a cunoaşte marile opere ale maeştrilor din această ţară••.
Dar Gheol'ghe Panalteanu-Bardasare s-a Ingrijit de soarta ele,· Hor săi

Italia

nu

pentru

numai

cit

.aceştia s-au anat sub directa oblidulre a Şcolii pe care o conducea. Pentru a lr asigura ex istett·
ţa, după absolvire. sau după stagiul de_ specializare In străinătate, unora dintre el - ca Ema
noii Bardasare şi C. . D . . Stahi - le·a asigurat posturi de profesori chiar la Şcoala de bele-arte
din Iaşi, iar pentru cei mai mulţi dintre ei a interven it la Minister ca să li se rrpartizeze catedre

de desen şi caligrufle In şcolile ncundare de la Iaşi sau din alte oraşe ale ţării. A luptat cu dispe·
rare aproape ca să-I asl1ure .comenzi lui Dimitrie Tronescu, sau mAcar o slujbă din l.'ure să poată
trăi , acest eminent sculptor ajuns acum (In 1892), cu tot talentul şi capacltall'a sa artistici,
a fi peritoriu de foame" şi care ..trilleşte uitat de lumea culti .I n cea mai terfbiJă mizerie !�n "
Gheor!lhe Panalteanu-BardaSilre a fost atit de Ingrijorat de sctarto acestui nefericit artist, Incit

In 1 11 92, pensionlndu·se, el Il transmitea lui C. D. Stahl - succesorul sAu la di recţia Ş colii ş i
a Pinacotecii - printre alte importante deziderate ş i p e acela d e "a veni In ajutorul sculptoru·
lui romAn. Dimnrle Tronescu . . . fie. prin comande, sau fie prin orice alte mijloace se vor găsi de
cuviinţă" &e.
Cu acelaşi prilej al pensionilrii, care, dupii. cum vom vedea imediat, a fost, de fapt, o
demisie mai Intii, Panaiteanu 11 transmitea succesorulul său lncă o grijA care i·a produs ade·
seori coşmaruri şi pe care el lnsuşi n u o izbutit s-o rer.olve de-a lungul Intregii sale activit.il.ţi.
Este Yorba de problema lorolului pentru Şcoala de bele-arte şi pentru Pinal·ote!'ă. Inaugurale
la 26 octombrie 1860, In vechea rlădlre a Universităţii, cele două instituţii stnt silite să se mute

In primăvara anului 187!1 la Copou, In casele lui Constantin Ghica-Deleanu, Inchiriate iniţial
ljli apoi cumpărate de stat, special cu această destinaţie. Stăpln pe lntrel(u l imobil, eare era situat
In partea cea mai populatA a oraşului, In imediata apropiere a vechiului Teatru Naţional ş i ,
mai ales, scutit, I n sflrşit, d e numeroasele conflicte p e care le avusese plnă oh1Rci cu adminis·
traţia UniversităUI, Panaileanu se putea declara mulţumit de noul sediu a l Pinacotecii şi a l
Şcolii. D i n păcate tnsă, nici a i c i n u s-a bucurat prea mult d e linişte. t n noaptea d e 1 7 spre 1 8
februarie 1888 un incendiu năprasnic a cuprins clădirea Teatrului l"aţional, ameninţtnd cu o
totală distrugere şi cele douli instituţii, rare au fost salvate numai datorită măsurilor energice
luate de directorul lor. .,Era un spectacol pe cit de Ingrozitor, pe atit de primt'jdlos pentru exis·

tenţa acestor institute", raporta Panalteanu chiur a doua zi l\llnisterului, relatind in continuare,
c u lux de amănunte, toate măsurile pe care le-a luat in vederea Izolării lncendiulului. ..Dacti
n u s-ar f i procedat eu energie şi rapid In modul arătat - concluzional el - de bună seamă că
ar fi ars şi magaziile unde erau clădite le.mnele pentru lncălzit şi prin acestea focul ar fi ajuns

la edificiul cu toate tablourile şi statuile imposibil de a se scoate In grabă şi Jn zăpăcea la momen·
tului• 57• Revenind la numeroasele demersuri pc care Incepuse a le face incă din anul 1 865, Panu
lteanu găsea, la sflrşitul acestui raport, că este "momentul oportun de a atrage Inalta aten

tiune" Ministerului " asupra v iitorului edificiu pentru aceste institute ca să fie construite In
asemenea condiţiuni, potrivit cu cerinţele artelor frumoase şi, totodati, In interl'sul siguran\l'i
lor, să fie situate Intr-o piaţă liberă, departe de orice altă zidire, după modelul Pinacotecii din
MUnchen" s•.
Problema construirii unui edificiu special pentru Muzeul de artă şi pentru Şcoală, asupra

cllreia a insistat atit de mult Panaiteanu, nu numai că n u s-a rezolvat, conform proiectelo.r
sale, dar la numai trei ani de la Incendiul amintit şi In pofida tuturor demersurilor pe care le-a

făcut Inainte şi după această nenorocită Intimplare, el a fost silit să mute din nou ccll' doui\ insti•
tuţii, deoarece imobllul In care erau adăpostlte urma si fie demolat In vederea construirii, pe

54

Idem,

op. cii., p.54.

53 Arhivele Statului Bucureşti, 1\llnlst.

� Idem, . r. 1 17.

57 Arhivele Statului laşi� _Eon!l
'11 ldem.

Instr. Publ., ds.

li!;J, .ds. ··/1�8,

f.

426/1893,

5• .
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loeul Nspertiv, a noului- edificiu universitar. Protestlnd cura)os,•.dar zadarnic, Impotriv a aces
tei deci zii , a-postrofat. Şi · averti1.at sever pentru opoziţia. &a, de cAtre Gheorghe. Defu. Teodorescu,
ministrul Instrucţiunii, .. · Gheorghe . Panaitcanu · mută. Intre 1 8 - 25 ili1lle 1892,• Muzeul $i
.
Ş coala .de. bele-artc In localul fostei ŞmJI centrale -de.fete, din strada Muzelor, . ln- care funcţlo
neazii acum: Liceul nr. · 2 ..Mihai · Eminescu"; iar- citeva luni" mai tlrziu, · la 15 ol!tombrle 1892-,
obosit şi descnraj at de zădArnida tuturor lniLlmpmărilor sale. lşi dA demisia, retrdl!lndu•se· deeep·
ţienat la pensi-c..
·•
, ", Preluind difccţ ia la 1 3- noiembrie 1892; Constantin Stahf, discip o lul sAu credi nc ios , 'pre
lua şi- a c ra lită dificilă problemă, arAtind Intr-un memoriu, inaintat . i\-finisterului la 1 1 aprilie
189:1 <:ă loea lul ln care s-ou "răs mt1 tat � ·cele. două Instituţii ·,,ar fi potrivit pentru .orice alt llta
bilimcnl, n u mai pentru Şcoală şi Pinacotecă nu . " 111 • In coli8ecillţă, ruga respectuos M in isteru l
,,a face cit de curind, preeum a- p romi s , ca atit Şcoala, .ctt.şi Pin&cot:eca sA aibA loclll .propriu,core8spunzăt.or mc.-nirii lor, luminos, spaţios şi ferit de wnezealA şi obscuritate, care -contribttle Iri
mod funest la deteriorare a şi descompunerea �ablourilo r. şi la ruinaua săDătAţll lntngslul per
sqnal _şrolar • 811-. fit'p cU n d ckmersur.ilc, Stahl primeşte, :In vara anului 1895, · aprobarea de
la C.U n l s te t sli. m ut e ·Şcoala - şi· Pinacoteca In localul ··- cit de ctt mai corespunzAtor - a l · Aca
d•·,niei 1\lihăilenc, unde a-cestea vor staţiona pentru o tndelungată• perloadil de timp . Şcoala
c\1:\\ rAitii in 1 9,31 Aco.demie de bele-arte, plnă- ln 1 950, clnd • se desfiinţeaul, iar Pinacoteca pinA
;
In 1 955, l\illd este mulată-la Palatul Cu l tu rii. IR care l�i IO"e se:diul şi astAzi.
.
Luill!!o il! p �:i m l rc tnventarele Şcolii· şi _ ale -Plll1lcot.ecii, tnt.oearite de Gheorghe Panaitea
C.
p
en
s
i
e
D.
S
t
a
h
i
nu -Ba rdasare. · după relragt'rea sa la
,
· le tnainteazil )dhisterului lnsoţlte de
un m�moriv. in care; printre multe a l t.ele, aprecia plin de admiraţie· cA acestea "nu sint numai
o si mp lă llsU! sau. o (!atalogare despre tot ce posedă ace&te afezimlnte, el oonfonn datelor şi
notiţelor int l'rcnlatc in ele, se pot considera ea un adevărat istoric despre tnccputul, . dezvol•
t.arca .şi toată mişcarea noastnl artisticA In curs de 30 de ani; ce negreşit o· da-tă va -servi ca ma
terial preţios pentru un• istori �rgraf a l artelor române' născlnde" 41: lntr.:tldevăr," conştient de
.
rolul pe care 1-n jucat In viâţa artistică feŞ e an ă dintre ani1 1858 :- 1892, l>analtelinu face ample
'
relatii ti, -�:n i nven ta rele amintite, cu privire la. 'l n'trca gn in_işcare i>i�stică 'de la ���#. convins, pro
babil, -că · a �estea vor servi cindva - aşa. c �m sp u11 ca Stah�· � ;,ca material preţios pentru un
.
istoriogra,Lal artelor rom,âne născi�;�dc". Şi rum i\linis lţrul in că nu-i mulţumise nici .pinA. at u,nci
foS:tulu i director, c u prilejul pe nsion ăFi l sale, pentru toate strădaniile pe care le-a depus·ln slu]ba
,.artelor române năs cl nd e", C. D . · Stahi işl îngăduia să•l roage respectuos p e D-1 m inist r u "a-1
adresa acele m u lţu mi ri .. , spre ln du lc irca bătrlneţilol'"; .. unui vechi organlzator, consutnat tn
materie de lnvAţlimtnt ar ti st i c " 112 • In ultimii ·an i ai vieţii, Gheorghe Panalteanu�Bardas are a
trăit Inconjurat de stima şi dragostea · discipolilor săi, petreclndu�şi timpul "depart e
de zgomotul lumii•, iarna tn casele sale din . 11ra·ş, iar vara "la renumita
. sa vie de la Socola. Ai"ci,
la v i e, pov es teşt e A. D. At3Dasiu, de m u lt e ori lnvăţăceH - elevi şi eleve - la , zilele mari şi
mai ales la Sftnt ul Gheorghe - ziua l ui potronimică - '\lCneau In mare număr spre semn de
admiraţie şi recunoştinţă, sA a ducă iubitului lor maestru şi propovAduitor al - arteior, urări de
ferJcire · şi de prosperitatl'. tn asemenea ocazlunl, multe şi interesante discuţi uni se Incinge au
despre arte in tre · maesthi.-�. ş( urmaşi l l u i - profesori, eleve şi elevi ai ·şcoalei_ de arte fru·
·'
mo:t st • •a .
trJtime)e' zile din viaţa lui Panai t �ilriri 11-U fost din nou Intuneca te de s p ectru l desfiinţării
după. cum scriau
Şcolii, �in acc�aşi cauză . "a_ grelelor. lnccrcări finan ciare prin care tr�;cea ţara",
·
ziarele vre mii84 .
La 9 noiembrie 1 900, C. D. Stahi (director şi proresor de pi ctură), Emanoil P. Bardasare
(profesor de pictură), Dr. Possa (profesor de anatomie artistică), Sever Mureşanu (profesor
de i sto ria artei) şi D i mit ri e Tronescu (profesor de s culpt nril), serrintlu un memoriu către Minis•
...•

-

Arhivele Statului Iaşi, Fond ;(83, ds. 4/1803, f. 8.
ldem.
81 Ibidem, f. 162 .
ez Ibidem.
·

·

•

�•
10

t3 A. D. Atanaslu , Gh. Bardasare- Panaiteanu şi infiintarea Pinm:olecii
lor Frumoase din laşi, rev. Arblva, anul XV, nr. ·2", IB.fl, 1904, p.· 63. ·
tt
Eugen Pohonţu, op. cit. , p. 116.
•

·

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

şi a Şeoaleî

Arie

19

120

DE ' ANI'· DE LA lNF�REA' J'JNAcCYI"E•Cm

DIN

IAŞI

ter, argumentind con c is· şi convingător .,sll nu adere ia desfiinţarea �coalel de IJ·de:arte .. care
este pentru laşi şi pentru ţarA un aşezihnlnt· ctiltural-artlstlc cit sf. po ate de utn••5• La inter"
·
'Venţlai lor, Şcoala nu a mai fos t dcsCiin\al:i , dar·, tn iicee ii ş i zi d" !J ·noiembrie 1 900, · Glt�orghe
P!lna t teanu - Ba rd a sare se· sun·gea din viri111, · in v irstA 'de 84 de ·al'i . mill'rlit şl răvăşif, pţobabil�
":.
··
·
· ·
·
··
t!A- roadele strAdanfllor sale erau din noti R menfriţă'te: ' ·
Ministcttil ' Jn�truc'l.lu'rili · l'ublice a·· ·suspend�t. In ·7 i ii :i fu ri'l'ra liilor ri•r'qirile, perit ru· a
omagia astfel memoria uneia dintre cele mlihilese figuti nle IaŞului .. .' Pf)steri tnten i-a recunosc-tit
meritele ·de 'artist şi mai ales, 'pe 'al:elea de' tJrg:iil i zntor şi'neobosit animator al vieţii' artistice
dm Moldova secololui trecut,- rezervtndu;i un toc de cinste In i st o
r ia · cultntii roiit!lneşti�
..
.
., .
. .,
. ·
:
.
·· : .

'· ·

·
·

t2o Â.Ns .DJ.:Purs i.."'

E:r DE L 'ECOL E DES

� :.
�:

;

i�

�

. •· .

. DE

�o:oNÎ> .A.T IO.N nE: i. A P.YN.\.coTHE QLJE NAr u)N ALI.; ·
BEAU X -ARTS D E . lAŞ l ET 80 ANS DEPU IS J.A MORT ' . .
GHEOn GHE J'>ANAITE.o\Nll-BAR f?ASARE ' .
'

•

•
' . . � 1 ' ' ... ' , •: '
·. '
·
'· " " " · ·
Cette annee on commemore huit dt!cennies depuis la mort de GHEO R GHE PANAl�
TEANU-BA RDASARE. le fondateur de Ia Pinacotheque Na lionale et de l'Ecolc des Beaux 
Arts de Iaşi, institutions inaugurees-en premiere dans l e pays-il y a 120 ans.
S'identifiant a leur destin, sacrifiant sa propre c rc.' a tion arlislique dans Jeurs inttret ,
vivant a peu-pres la moitit! de sa vie par elles et pour elles. Gheor!(he Panaiteanu-Bardasare
ne pourrait pas �tre cvoqut! autrement - dans toute la p!Cnitude de sa personnalite - qu'a
c6te des lnstitutions qu'il a cret!s et pour J'existence desquelles il a lutle courageusement
contre toutes Ies vicissitudes de l 'histoire, durant la periode qu'elles furent sous sa direction.
Dans ce but nous avons a notre di sposition de nombreux documents et temoignages,
publit!s ou int!dits, certains d'entre eux emanant de Gh. Panaiteanu-Bardasare lui-meme et
ayant un prononct! caractere de "Mt!moires", utilises par nous - comme source d'informatin n
de premier rang - dans l't!laboration de Ia prescnte communlcation.
L 'inauguration du Musee cut Jieu le 26 octobre 1860, en meme temps que Ia solennite
de J'inauguration de l ' Universitc et dans le meme endroit que celle-ci, c'est-a-dire a u siege act u
el de la Filiale de !'Academie de la R . S. Roumaine il. Iaşi. Son patrimoine totalisait a l'epo
que 64 toiles il. l'huile, 1 8 mo u la ge s en pldtre et environ 100 Jithographies.
Le noyau le plus prt!cieux de cette collection restreinte Clait reprcsente par Ies 16 t able 
aux italicns, espagnols, flamands, hollandais et franl(ais, conslituant Ia do na l ion du patriote
moldave SCARLAT V. V IRNA V, datant deja depuis 184 7, c o mp l ct ce ultt!rieurement par
d 'autres nombre u s e s donalions et acquisitions effectut!es par J'Ctat.
Trois de cenn ie s plus tard, au moment ou Gh. Panaiteanu-Bardasare prenait sa retra
ite (1892), on pouvait affirmer, ct a j uste raison, que l'institution avait fortement gagoe en
prestige et qu'elle s'etait integrce dans In vie spirituelle de Ia v i ile et du pays, polarisant a uto u r
d'e))e le mouvement plastique d e toute Ia Moldav ie.
Deja depuis les premieres annees de son existence, le :!llusee no m mc la Pinacothf7ue de
Ia�i - etait toujours a Ia recherche d'un i meuble appropric qui offrc de bonnes conditiona
pour l'exposition et In conservation.
Dans son siege acluei, le :\lusec d'a r t de Iaşi - continualeur organique de l'ancienne
Pinacotheque Nationale - fut inaugure le 1 mai 1 957. Il y dispose de 22 salons spacieux
pour l'expositioq permanente et d'un patrimoine artistique qui renferme plus de 5.000 oeuvres,
dont environ 2500 so nt des travaux de peinture, plus de 2200 des travaux de graphique et envi
ron 450 travaux de sculpture, chacun des genres englobant autant des oeuvres d'art national,
que des oeuvres d'art universel.
• •

.

.

•r

Dans Ia conception de Gh. Panaiteanu-Bardasare, "la fondatlon d'un musee de pcint ure,
sans une ecole de Beaux-Arts, c'est exactement comme une bibliotheque dont les Jecteur� ne
savent lire et et'rlreM. Gonsiderant ll's deux (le mnsee ('t J'tlcole) inseparahles, tou t es ses demar
ches pour la fondation du Must\e eurent egalement en vue J'organisation d'une pareille �cote
aussi.
•

ldem, p. 1 1 7 .
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D 'ap�s certains historlens, J'ecole auralt commence son activilc "avant l'inau guration
du Mu see", ce qul nous semble, peu p robable. D'apres J'es relatlons de Gh. Panaiteanu Bardasare luJ- mlme, les cou rs commencerent au molns de novembre 1860, et de maniere
suivle, le 15 . janvier 1 8 6 1 , n'ayant qu'un seul professeur "represente par lui-mlme, et 12 el�ves
parmi lesquels se trouvalent plusleurs peintres d'eglises qui s'etaient groupes depuis un certain
temps autour de. lui". t;lterieuremenl i'Ecole des Beaux -Arts de laşi prit une ampleur con
siderable, devenont en 1 93 1 I'Academle des Beaux -Arts.
I.e's expositions de I'Ecole se sont organlsees reguJierement chaque annee, · accordant
aux cleves des recompenses e\.·des dlstlnctions, soit en argent, solt en medailles ou materiaux
de pcinture, d'apres un systeme asaez compllque, legifere par les rrglements de 1 8 6 9 et 1 883.
I.es derni ers jours de la vie de Gh. Panaltennu-Bardnsare furent assombrls por le spec
l rt" de la suppressi011· de I'Ecole 3. ca use des difficiles epreuvcs flnanch:Orcs que traversait le pay1.
I.e 9 novembre 1 900, C. D. STA H I (directeur et professeur de peintur� conjolntement
ă. un �roupe de professcurs, signercnt un memoire adresse au Ministere, argumenlant ile mani
t"re condse et convainqull'Jltl', que ce n'etalt po5 le cas " d 'adherer a la suspenslon de I'Ecole de•
B�a u :t-arts qui, pour laşi -et pour le pays tout entil'r·, c'Ctalt un etablissement culturel-artls
t i que tout-a-fait utile". A la �uite de l � u r interventlon l'Ecole ne fut plus supprimce, mals le
j o u r meme de leur inlen·ention; le 9 novembre 1 900, Gh. Panalteanu-Bardasare s 'etaignalt.
Le Ministere de 1 ' lnstruction publique suspenda les cours le jour de ses funerailles, pour
rendre de cette maniere un bommage i. la memo1re d'une dea piua marquantes personnalites
de l aŞ,i.
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BIBUOTECA CENTRAlĂ UNIVERSITARA. DIN L\ŞI
LA A 340-A .\NIVERSARf;
.

MIHAI BORD:: IANU
Infiinţată In anul 1640 de către Vasile Lupu, domnul Ţării Româneşti a :\loldo\'ci, ca
biblioteci a Academiei Vasiliene, Biblioteca centrali universitarii "M. Emincsl'uM din Inşi este
contlnuatoarea dir,•cti şi neintreruptA a ace�tel biblioteci. trecind, de·a lungul secol!! lor. prin
mai multe transformări şi reorganizări, cerute de necesităţile vremurilorl.
Nu ne vom ocupa in acest articol de data InfiintArii Bibliotecii Academiei 'lihiilem•. nid
de controversele l«.>gate de această dată, l'on troversc eliminate de studiul lui N i ko s Goidagis,
citat alei ; pentru noi este certă data de t 6 iulie t8:i5, cind biblioteca dispunea, după date insu
ficient controlate, de peste 1 98 1 volume•. Dar această dati este cea a unei noi reorganizări, atit
a bibliotecii, cit şi a lnvă1ămtntului superior din Iaşi, Biblioteca Academiei 'Iihăilene, l'onli
nutnd şi preluind fondurile Bibliotecii Academiei Domneşti din Iaşi şi aceasta din urmă pr<'lnind
'i continuind Biblioteca Academiei Vasilicne3• In 1 8 3 5 biblioteca a fost reorganizată, dindu-i-se
aspect de bibliotecă nationali şi publică, nemaifiind Inchisi numai pentru nevoile Acadt•mici4•
Aceste reorganizări se pot observa pc insemnările de pe cărţile păstr:� te, de-a lungul
timpului, in fondurile actuale ale bibliotecii, <'ăci din toate epocii!', Incepind cu cea a lui \"asilc
Lupu, se păstrează şi astăzi volume ce au aparţinut bibliotecii In diverse etape ; desigur că r. t u l t e
s-au pierdut datorită vidsitudlnilor timpurilor. De la Biblioteca Academiei \'asiliene ea n .-on
tlnuat ca Biblioteca a Academi<'i dbmneşti din Iaşi, p!nă la 18:!5, cu pierderi mari tn timpu l
Eterlei, apoi, din 18:15 pină in 1 859, ca Bibliotecă a Academiei i\lihăilene ; de la această dat:'i,
1859, Bogdan Petriccicu Hasdeu ti schimbă numt'le in Bibliole[·a VIpia. In anul 1860, odn t ă cu
reorganizarl'a Uni\'ersită\ii din laşi, numită plnă In octombrie 1 942, Universitatea Mihiii l<'a t ; ă
di n laşi, preia funcţiu de bibliotecă universitarii. Prin Legea Crr(ulesl'll din 1 864 BCU laşi <·o păta'\
şi mai mult profil de bibliotecă naţională (avusese illtă din anul 1 835 denozil l•qc1/). D e la a\·eastli
dată; ptnă Ia Inceputul secolului al XX-lea se va numi Fibliolel·a Cen t rală din laşi. :-.; U'udf'
artual datea1.1i din ,. nu l 1 948.
Ultimt'le c·<'rcetări duc fl'rm Ia conclu:Eia tă Bibliotec-a Academiei \'a�ilicne se continuA
neintrerupt in Biblioteca Academiei domneşti din Iaşi, care a <·ontfnuat să <'xistt•, <·hiar şi[ d11pli
1821, ctnd academiilc domnfşti din TArile .române a u fost dL·sfiinţotc prinlr·un firman al sulIntreaga blbllogralle a problemei poate fi consultată in excelenta luaare a lui �ikos
In A nuarul JnJtilutului
de istorie ,i ţUheologie "A. ,P. Xenopol�, laşl . an X I I I , 1976, p. 03 - 1 18.
1 Nlkos Galdagis, op. cit., p. 95.
1 Cf ,1 Valeriu Moldovanu, Gheorghe Po pescu şi Mln·�a Tomcscu, Ghidul bibliotuilor
4in .RP111.Snia� Bucureşti, Edltu ra enclclopedh'ă română, 1 970, p. 222.
• Nlkos Galdagis, op. cit., p. 96 şi urm.
1

Gaidagls, Contribuţii Ici istoricii/' Bibliotecii re�trale universitare din laşi,

•.
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tan u l u i , ca f iin d instrumente de instll(are şi răzvriltlre5• Cu toate pierderile din timpul Etcri c i ,
lăsată fărll bibliotecar, lnchisă pinii In 1827, ea n u s-a de sfi in ţ a t şi tot fondul rllmns a intrat In
cel al Bibliotecii Academiei Mlhllilene, care s- a desl'his In 1 835 ( 1 5 iulie). l'ontinulnd del'i vel'bea
bibliol ed. R edl'schiderea şcolilor din I a şi In ianuarie 1828 găsea biblioteca deja revi zu ită şi
reim·cntarlată8 I ncA din m a rt i e 1827.
D acă In fondurile ei se păstrează . cu toa t e vicisitudinile t impului, peste 100 de volume,
cu insemnAri care le ateslil apartenenţa la vet·bea b i bliot ecă a Al·a demici \'asîlit•nc sau n Acade
miei domneşti din Inşi (c erc et ări l e fiind neterminate) la tncl'pu tul secolului al X IX-lea bib li ote
ca avl'a peste 2 500 de v ol u m e , In 1844 di spu n e a de aproape :1 000 de volu m e , iar tn 1868 peste
1 0 000 de volume, In mo m ent u l de faţă BCU d isp u n e de pl'ste 2 150 000 volume, di ntre ca re ,
pl' s t e r. 000 v o l u m !' că rţ i rare strlline (a m i nt im aici citeva l uc rări rarisime : Thomns de Aquino
Super tertio libro Scnten tiaru m . \'eneţia, Licchl<•nstein, 1-190 ; G iov a nn i 1\larchesini, ;Uammo
tr�ctus Uber expositori totius bibliae, Argentina (Strasbourg), 149·1 ; Al'nea�·Sylvi4s Pic colomi ni
(Papa Pius al 1 1-l ea ), E pistole (familiares ep. ud di11erses in quadruplici 11ite ejus statu transm isse)
1\: u re m berg, Kob l'rger, 1496 ; 1- l i eronymus de Frrrara Savon a rol a , Compendium revelationis
sm•i . . . C l m , I>iiidcmut, HIÎ6 ; Plllta rctnis; • V it ae Plrltori:hi adh ibita • saler ti diligentia se
multis �ol/atis exemplaribu.• graecis et latinis ad unguem per e:rcPl. vimm Pyladcm R rix, Brescia
( I t a l i a ), Britani l'us, J. 1 9 9 ; .Julius · po l lu x , OnomasficorÎ- 'loeabuiarium graccae. . . , \'('netia, Aldus
Manuzzio Roma nu s . 1502 ; Rhetores Graeri. A phton i i Sopbistae progymnasmata Hermogen is
ars R h etorica. Ar istotelis Rhetoricorum ad Theodeetem /ibri 3 . Eiusdem Ul1etori�e ad A lexandrum.
Summ a de aritlune
Eim dem A rs Poetica, V e n eţ i a, Aldus, 1508 ; I . ucli Paeioli ( L u ca
tica geom etria. Proportion i et proportionalita. Novamentc i mpresa . 'Pars 1 - 2 , Tusculu m - Frascati
1 52:1 ; Aris totl'lcs, Opera omnia sum m a cum. vig. exc. per D. r:rasmus Rot. Voi. 1 - 2. (Text
grec). Bqsel, lsin!(rinius, 1 5 3 9 ; Plutarchus, Ethika syngrammata. Moralia opuscu/a multiss
m en dar um
el, · Froben , 1542 ; Qui n t u s Hufus Curtius, De rebus gestis
A lcxandri M agn i' regis M acedonum opus, ila demum em ell(/atum atque illustratum . . . per Chris·
tophorum Brunonem . . . , Basel, Froben, 1545 ; Vitae Caesarum quarum seriptores his : C. Sueto
nius Trunquillu111 Aetius .- Spt;�rlianus, A elius Lampridius, Trebe/ius Pol/io, . . . Dion Cassius, . . .
A n n ol . D. Erasmi Rol. et Bapti.�tae Egn atii in 11ita Caess. , Basrl, Frobcn, 15·16 ; Homcrus, l/ias
Imi Odysseia . . . , Basel, Hervn!(, 1551 ;· Ma r ti n Cromer, l!r o rig in e ct rebus gestis Polonarum !ibri
XXX, Ba s.e ), Oparin, 1555 ; G ull elmus Du daeus, Lexi('()n Ellenico-Romaieon, hoc est D ictiona
rium gruccnlatinum supra omnes editiones postrtmo nunc hoc anno e.T variis . . . linguae graecae
authoribus . . . Basel, Pelrin, 1572 ; H i ppo cra t e s , Opera quae extant graeeae et latine. C Veterum
cod. collatione restitu ia , tom 1 - 2, Veneţia, J u nt a , 1 588. Dintre c ă r ţi le vechi rom nnt'şti ( H50
v o l u mr) este instructiv de l'numcrnt aici c i tev a : Coresi, Cartea ee se cheamă ElJUnghelie cu
invă{ăiură. . . , Braşov, 1580 - 1581 ; Pra1'ilu. A ceasta este direptătoriu de lege, tocmeala. . . , Govora,
1640 ; \'arlnam 1\I i t ropoli t , Carte româncas�ci de invăfălur<i, laşi, Tip. l\1-tirii Trei Ierarhi, 1643 ;
Şeple taine, Iaşi , 1 644 ; Carte romclnească de invăfălură de la Pra11ilile îm părăteşti şi de la alte
giude(c, laşi, 1 64 6 ; Noul Testament, Alba- I u l i a , 1 648 ; Îndreptarea legii, T irgo v i şte , 1 652 ; Do sof
tei , i\I i t ropoli t ul , Psaltirea in versuri, Unirv. 167:1 [ E xe mplar cu insemnări ale lui Mihai
Eminescu] ; D osoft e i, Viata şi petrecerea sointilor, Partra 1 - 2, Ia şi, 1682 ; [ Ex emplar cu tn
s ern n ăţj de la Mihai E m i ne sc u ] ; Dimitrie Cantemir, Divanul sau gilceava inteleptului c1,1 lumea
sau giudetul sufletu/qi cu tmpul. . . Iaşi, 1 69K [cu ( nse m năr i de la M. Em inescu ] .
C lte\'a albume de artă (dintre cele peste' 11 000 Y ol u m e ), cele mai preţioase, din care
trt•bull' a m intite : C i a coni u s , li istoria utriusque belli Dacici, Roma, 1576 ; Ch a mpo l lion le Jeune,
.Monum rnts de I 'Egypte, Paris, 1 1145 ; Anton-Maria Zanetti, Le gemm e antiche din Anton-Maria
Zanl'tti eli G irolam o illuslrale calle annotazioni latine di An ton-Francesco Gari, vo/gari:zate da
G irolamo Francesco Zanetti di A lessandro, Ven eţia , Albrizzi, 1 i5 0 ; · N. \'ergnaud, L'art de creu
les jardins, Paris, Horet, 1835 ; Trfsor de numism atique el de glyptique, ou Recueil gtfn4ral de mi
dailles, monnai es, p ierrea gravties, baa.-reliefs etc . , voi. 1 - 5, Paris, R it tner, 1834 - 1849 ; R.
Toepffer, Collection des his(oires en estampes, voi. . - 5,_ Geneve. Kessmann, 184 6 - 1847 ; Bernar.d.
P i cart; Inipostures in noc en lcs 011 Rcweil d' Estainpes d'dpres divers peintres i/lustres.. :, Amster-

�.L,Bor�o),

milibus expurgata, Bas

" (;r.

şi �ikos G ai dagis, Of. cit . , p. 98 şi_ A rladna Camarlano
- Ciorll.n, Academ
iile qomneşti
.
. .
din Bucureşti şi Ia.<i, Ducurl•şt i ,_ 1971. p. 68 şi 9·4 .
.
d
ln fondurile B. C. C . Iaşi se păstrează cărţile Gradus ad parnassuin s ive ri6vus 3yiloni·
morum . Epithetorum , phras ium poeticarum ac versuum thesaurus (cota CR I-488 ) şi Mtctuil Feri,
NtJUrn!ilt methode abregee; eurieu.� e et fac ile... , Ed. I 1-a:;· Veneţia, ·1 7 32 '(cob. '1-241 1 ). Pe ·amindouă

atcstii. verificarea fondur.itor1Jib1iotccll: ,;::0-au ":l:utat toate-.cllrţile blbUotkU"�·

G ai dagis

slnt lnsemnări care

Cr. şi Nikos

,

Op. rit., p. 98 - 99.
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dam. Picart, 1 734 ; Lulgi Mayer, ViBws in tAe Ottoman Dom in ians in Europe, in Asia. . . , London
Bower, 1810 ; Gerard de L airess, Les principes du dessein . . . , Amsterdam, Arkst�e. 1 746 ; E:r:plf·
cation des cent estlllfl. pes qut reprltlentent difftirenles natiom da LBIHU!t, Paris, Collombat, 1715.
Lecfionaral evanghelie grecesc d e la laşi, de la finele secolului a l V I I I-lea, cel m a i vechi
manuscris din tara noastrA ; o Psallichie bi:aantinii din secolul al X I I I-lea ; Gramstica limbii
sanscrite şi Glossarium sanscritarum , de Franz Bopp, tn traducerea olografii a lui Mihai Eminescu,
Cronica Ţării Moldovei a lui Grigore Ureche, CMicl!le pllallîc de Ia Putna din 1545 ; scris de iero•
mouahul A.ndon.ie, din celebra şcoalA de psalţl de la min Astirea Putna ; Antonlo de Guevara,
Ceasornicul domnilor, traducere a lui Nlcolai Costln, lat!, 1 700, fiind citeva dintre cele p este
1300 de manuscrise exlltente la BCU.
D intre a tlasele valoroase (tn total hibHotec:a posedA peste 800) vom aminti de asemenea
citeva : Joseph Dirwaldt, MapPfi specialiiJ Val11Chi��e, Vleua, Mollo, 1 8 1 0 ; Atltlllte nooiss imo,
illustrato ed accr�iul.o Silite Olservcrzioni e scoperte fatta ditl.i piu celebri e piit reeenti geo(fTafi . . .
Veneţia, Zatta, 1 775 ; John Flamsteed, Atlu ctltcte, d e Flamsfted, approuvtf par l ' Academ ie
Royale des Sciences, Paris, D eschamps, 1776 ; Johannes Baptista Homann, Atlas m apparum
ff!Ograpbicarwn generalium rt s peoi alium eentl!lll f�tli i/J compositwn . . . N'llrenberg, Homann, 1762 ;
Plan de la viile de St. Peterbourg, avec ses principales vues, dess ine et grave sous la direction de
l' Academie Imperiale des Sciences et des Arts, St. Peterbourg, 1753 ; Repraesentante& regnum
Hungariae, cum adjacentibus provinciis suis Tabulae 12, Wlen, Brusgen, 1737 ; Joha nn es Bap·

ti6ta Homann, Atlas Germ an i a• 1Jpeei11lia, aeu lmperium RDman a-Germ anicum, s ecun dum suoa
circulos. . • Nllrnberg, 1 735; Aloyslu s Ferd. Marsilius, La Hontrie ti le Danubt . . • , ouvroge ou
l'onvoit la Hongrie par rappori d 1es rivieres, d s es tHitiquites romaines . . . La Hoye, 1741 ; Aloysius,
Ferd. Marsilius, Danubius Pannonico-Mys icus,
observationibus geographicis, astronom icis,
ltili.rograplf.icis, historicls, physicis ptrlustralus et in se::r tom os dige.stus, voi. 1 - 6, Haga, Gosse,
1726 ; Matthias Chuadus Chaleosraphus, EurO.p«e totius orllis terrarum partis praeslanli$&imae,
universalis et particulari& descriptio, Koln, Andreas, 1596; J. Jansaonlus, Nou rJel atlas, ou· thlatre
liu m on tle, comprenant leş tables et descriptions de touJes les refiOn:l du monlie UII ÎrJersel, voi. 1 - 6,
Amstefdam, Janssonius, 1658.
In ceea ce priveşte hărţile vechi şi rare vom enumera citeva : M. Guthrie, An Aecurale
Map of ali the Countries Flnallg Ceded 19 Rus&ia by the Tbrks dt the Peace of .lassy ; wllich the
R�tmaining Pari of the Coast af the Black Sea . . • , London, Cade]), 1796 ; Rizzi Zannoni, Carte dl!
partie septentrionale de l'Empire Otom cm , Paris, Dezauche, 1 774 ; Gaetan Palma, Carte de la
plus g:rande partie de la Turquie d'Europe.. . , Viena, Artaria , 1811 ; Geographlsche MQppe des.,
Gross-Ffirstenthums Siebenbargen, 1784 ; Tob. Mayer, Carte des etuts de la couronne de Pologne. . . ,
publiie par les Mritiers de H om ann , Nl1mberg, 1750 ; Jean D enls Barbie du Bocage, Carte de la
n avigation interieure d'une grancte parlie de ta Russie europienne et de l'ancienne
Pologne . .
Grave par P. F. Tardieu, Paris, 1805. D easemenea, din fondul de peste 1 3 000 de opere şi p arti
turi muzicale, merită să amintim aici citeva : J. J. Rousseau, Les con.s9lat ions des miseres de ma
vie, Paris, 1 781.
Bibliotecă de profil enciclopedic şi naţional, avind 22 de filiale, organizate pe facultăţi
şi secUi, pe profile stricte, Biblioteca centrală universitari din Iaşi este posesoarea multor unicate
naţionale şi a unei colecţii excep�ionale de carte grecească editată In toate timpurile şi In toate

ţările.

La propăşirea ei de-a-lungul timpului şi-au adus contribuţia o seamA de cArturari şi oamen i
de bine ai secolelor X V I I - XX, incepind cu Vasile Lupu şi mitropolitul Varlaam, fraţii
Costin şi Neculai Costln, Hrisant Notara şi Neculai Mavrocordat, Antioh Cantemir, domnul
Ţării Moldovei, Iacob Putneanu şi Iacob Stamate, Toma Dimitriu, Veniamin Costache, Mihala
che Sturdza şi Gheorghe Asaki, Costache Negri, Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, Vasile
Ada machi ş i incă mulţi alţii. L a conducerea ei s-au remarcat Gh.Asachi, D. Gusti, B .P.Hasdeu,
Cezar Cătiinescu, Samson Bodniiriiscu, Mihai Eminescu, Ion Caragianl, AI. Philippide, Petre
Andrei, Karl Kurt Klein şi alţii.
Donaţii remarcabile au fAcut, mai ales in secolul al X IX-lea, Veniamin Costache (peste
100 de tomuri), Mihalache Sturdza (1835) peste 600 de tomuri, B . P. Hasdeu (1862) peste 5 500
de volume, Titu Maiorescu, de mai multe ori, Constantin Hurmuzachi (1872, prin soţia sa Elisa) ,
peste

7 800

de volume.

Pentru orientarea tn problemă, dăm mai jos şi o bibliografie mulţumitoare

1 Albina rom6nească, an X, 1839, nr. 69, p. 363 şi XI, 1840, nr. 87 supliment din 17 nolt,m

a Andreescu, Const., Istoricul L iceului N aj.ional din laşi 18 35 - 1 935, In De la Acad�m la
Mihăileană la L iceul NaJional 1 00 du n i , laşi, 1936,p. 57, 90, 95 - 99, 99- 100, 215, 24 1 nota 489J
brie.

47 - cercetArt istortce
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:1. Bârsănescu, Ştefan, .Academ ia domneascd din laşi, Bucureşti, Editura didacticA şi
pedagogică, 1962, p. 31.
4. Berlescu, Dumitru, Un iv ersi t atea din Iaşi d e l a 1860 - 1 91 8, In Contributii la istoria
dezvoltdrii UniversiUifii din laşi 1860 - 1 960, Bucureşti, 1960 (vol. I, p. 238).
5. Bogdan, N. A., Oraşul laşi. Monografia istoricii ş i sociaM i/ustrald, t>d. I I·a, 1913,
p. 269.
6. Bordelanu, MlhnJ, ,A('fiiJitatea Bibliotecii centr ale un iversitare "M. EminescuM din
Iaşi fn sprij inul documentării ştiinţifice a studenţilor, cadrelor didactice şi cercetător i lor, In Studi i
-�i cercetăr i d e docum en tare . Educaţ!e-lnvăţAmlnt, an X IX, 1 977, nr. 1 - 2, p. 97 - 1 00.
7. Bordeianu, Mihai, Cfteva auto gra fe tm inesricne fn Biblioteca centrală un i11ersitaril
,.M. Eminescu• din laşi, In Călău::: a bibliotecarului, Bucureşti, 1 964, nr. 6, p. 335- 337.
8. Bordelanu, Mihai, Date noi privitoare la istoria lnvăţămtntului romftni.!ic, In Anuarul
Institutului de istorie şi arheologie ".A. D. XenopolM, Iaşi, an X IV, 1977, p. 327 - 331.
an V I, 1838, nr. 55, p.
9. B uletin . Foaie oficialii, Iaşi, an IV, 1838, nr. 55, p. 218 ;
220 ; an V I I I, 1840, nr. 93, p. 362- 363.
1 0. Camarlano-Cioran, Ariadna, Academ iile domneşti din Bucureşti şi l aşi, Bucureşti,
1971, p. 68 şi 94.
1 1 . Caragiani, Ion, Ne adevăru rile calomn ioase ale prof. N. Iorga fn privinta Bibliotecii
centrale laşi, Bucureşti, 1899 (56 p.).
12. Cătănescu, Cezar, Catalogu general al Bibliotecii centrale din Jassi, Iaşi, Tipografia
�
Socletătll Junimea, 1 868 (V 1 + 240 p).
13. Codrescu Theodor, Uricarul, Iaşi, voi. I II, p. 32- 34 ; voi. V I I, p. 175- 178 şl 181 ;
voi. XVI, p. 383.
14. Erblceanu, Constantin, D in biblioteca Seminarului Veniamin din Iaşi, unele clfrtl
t;e se raportif la şcoala domneascd din laş i , ori au fost cdrfi de şcoald fn Seminarle, In Revista teolog ici!,
an I II, 1885- 1886, nr. 51, p. 401 - 404 .
1 5 . Erblceanu, Con stantin, JHanuscrisele şcoalei greceşti aflate In biblioteca Inalt prea5f.
Mitropolit al Moldo vei şi Sucevei, D. D. Iosif N an ies c u, in Revista Teo/ogiciJ, an II I, nr. 25,
,
p. 193 - 198.
1 6. Er!Jlceanu, Constantin, Manuscriptele şcoalei greceşti aflate fn biblioteca Seminarului
Ven iam in din m ·rea Soco/a, In Revista teologic{!, an I I I, 1885, nr. 22, p. 169- 173 ; nr. 23,
p. 1 77 - 181 ; nr. 24, p. 185- 187.
1 7. Galdagls, Nlcos, Catalogul cdrtilor greceşti de la Biblioteca centrali! universitariJ
"M. Eminescu" din Iaşi, voi. 1, (Sec. XV I - XV I I), Iaşl 1974, p. 97.
18. Gaidagls, Nlcos, Contributi i la istoricul Bibliotecii centrale universitare din laşi, fn
Anuarul Institutului de istorie şi arheologie "A. D. X enopol", X I I I, 1 976, p. 93 - 1 1 8 (cu o amplii
bibliografie a problemei.
1 9. Gheorghlţă, llie, O carte diJ.ruitiJ de Vasile Lupu, af/atd fn Biblioteca centrald a Uni
versităfii din laşi, In laşul literar, 1 956, nr. 1, p. 124 - 1 26.
20. Ghl'orghlţă, Ilie, Prez ent ar e a a douiJ cărfi pretioase din Biblioteca centralii universitarif
din Iaşi, In Prima s es iun e ştiinfifică de bibliografie şi documentare Bucureşti, 1 5 - 1 6 decem br ie
1955, Bucureşti, 1957, p. 273 - 276.
21. G llidu l bibliotecilor din Romania, Bucureşti, Editura enciclopedică română, 1907, p. 222
22. Gluresru , Constantin C., Istor ia rom an ilor, I I I, partea a Il-a, Bucurt>ştl, 1946, p.
915- 916.
23. Gusti, D., Catalogul cl1rlilor de cet it fn Bi blioteca Academ iei Mih ă ilene Iaşi, Institutul
Alblnel, 1 84 1, p. 3.
24. Gusti, Dimitrie, intemeierea bibliotecii şi seminar ii /ar de pe lîngd Unillersitatea din
laşi, un s istem de propuneri, cu numero as e documente şi planuri fn anexe, Iaşi, 1914, p. 7 - 8.
25. Klein, Karl Kurt, B ibl io teca Unillersildfii din Iaşi, In Boabe de grîu, V, 1 934, p. 264
,1 urm.
26. Manualul adm inistrativ al Principatului Moldovei, cuprinzdtor legilor şi dispozitiilor
in troduse în fard de la anul 1832 pînd la 1 855, Iaşi, 1855 - 1856, voi. I I, p. 301 .
27. Stolde, Const. A. < recenzie la : > Petru Vladcovschi, Contr ibutii la istoricul dezvoltării
f nvăfămintului din judetul laşi, P arte a 1, Iaşi, 1 972, In Anuarul Institutulu i de istorie şi arheolo·
gie ,,A. D. Xenopol", X, 1973, p. 555.
28. Theodorescu, Barbu, Istoria b ibl iograf ie i romttne, Bucureşti, 1 945, p. 32.
2 9 . Urechia, V. A., Istor i a şcoale/or de la 1 8 00 - 1 864, Bucureşti, 1892, vol . I, p. 9, 1 18,
363 şi voi. I l, p. 64, 86, 125, 169- 170 şl 203.
30. Xenopol, A. D. şi Erbiceanu, Const . , Memoriu asupra în vdfdm in tu /u i , In Serbarea
şcolară de la laşi. Acte şi documente, Iaşi, 1885, p. 154 - 156 şi 206.
·

,

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

5

BJBIJJIOTECA CENI'&ALA UNlVERSITARA DIN IAŞI

739

D IE CENTRAL UN IVERSIT Â T B IBL IOTHEK VON IA Ş I ZUR 340-TEN
JUB ILEUM SFEIER
Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit wird ein kurzer O berblick ilber die Geschichte der Uni
versitiltsbibliothek Iaşi gegeben. Der moldauische Herrscher Vasile Lupu hatte 1640 eine Bib·
bliothek filr die von lhm gegrilndete Filrstenakademic geschaffen, deren Bestănde in den darauf
folgenden Jahtrhunderten von der Academia Mihăileană (1835) iibernoomen wurden und 1860
den Grundstock der Universit7tsbibliothek bildetcn. Zu den 3 000 Titeln, die am Anfang dea
1 9 . Jahrhunderts bezeugt sind, kamen neue hlnzu, so dall die Universitătsbibliothek heute
liber 2 150 000 Bilcher verfilgt. Vasile Lupu, der l\letropolit Varlaam, die Gebrilder Costin ,
Antloh Cantemir, Gh. Asachi, B. P . Haşdeu, M . Kogălniceanu u.a. werden als wichtigste For
derer der Bibliothek im Laufe der Jahre genannt. Die namhaftesten Direktoren waren : Gh.
Asachi, S. Bodnărescu, M. Eminescu, Al. Phillipide, K. K. Klein. Private Spenden erhielt die
Bilcherei u.a. von Veniamin Costachi, B. P. Haşdeu, Titu Maiorescu.
B esonders reichhaltig sind die Sammlungen auslandischer und rumanischer Frilhdrucke
die Kollektion griechischer Unikate (Handschriften und Drucke vom Mittelalter bls ins 1 9 .
Jahrhundert), die Kunstalben, die Kartensammlung. Seit 1835 gilt die UB Iaşi als Nationalbi·
bliothek, die alle inl!indischen Publikationen sammelt. Eine Auswahlbihliographie der Arbeiten
iiber die Jassyer Bibliotheksgeschichte ist am Ende der Arbeit zu finden.
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MARIA COJA, P I E R R E DUPONT, H istria V. A teliers ceramiques. Resultats
des fouilles, tom V, Bucureşti, Editura Academiei R .S .R
Editions du
C .N.R.S - Paris , 1 979 , 168 p . , 15 planşe.
-

Propunlndu-şi să publice In şase volume rezultatul descoperirilor d e la Histria, urmare
firească a cercetărilor iniţiate tn 1914, Vasile Pân.·an n-a reuşit să reaHzeze decit doul din ele ,
dar a deschis drum cercetirilor ee aveau sA urmeze In acest sens. Searta t Lambrlno şi Marcelte
Flot-Lambrino, In 1 938, Emfl Condurachi şi apoi colectivu l Institutului de arlleolOSfe din Bucu
r�tf, sub conducerea lui D . M. Pippidi au reluat proiectul lui Vasile Pârvan de' a publica pe ca
pitol'e materialele arheologice, epigraflce şi numismatlce descoperite la Hlstrla 111 timpul slpl
turllor.
Seria nouA, Histria. Rezultatele descoperirr1or arheologice, iniţiată In 1973 de Constantin
Preda şi H. Nubar, editatA tn limba francezii, constituie un act binevenit de popularizare a cer
cetărilor privind vestlgiUe autohtone şi de import ale civilizaţiei hlstriene.

Dacii volumul IV, realizat de Petre Alexandrescu, privitor la Cerar(lica din epoca arhaicif
şi clasicii, sec. VJJ.J V, este prin excelenţă o lucrare de pur interes arheologic, ultimul volum ,
rezultatul colaborării Mariei Coja cu Pierre D upont. se situează tntre descrlptlvlsm şi stadiul
interpretativ. El este, In acelaşi timp, un bun ghid pentru investigaţiile de laborator la eeramic4,
prezentind un dublu interes : metodologie şi practic.

Ideea unei analize de laborator riguroase, pe baze ştiinţifice, a ceramicil de la Hlstria,
nu este nouă, atita timp cit obiectele descoperite, diferite ca pastă., formă., lleceraţle, trAdează
origini diferitt>. S-a pus aşadar problema existenţei unor ateliere ceramice autohtone, care au
produs vase de aceeaşi calitate cu cele de import. Mărturiile materiale ale producţiei ceramice
histriene, ctt şi tehnica acestei producţii stnt prezentate de Maria Coja tn prima parte a lucrArii,
Intr-un capitol sistematizat, ce se Incheie cu un catalog al documentelor dosarului problemei
l.n discu ţie.

Partea a doua, şi cea mai mare ca Intin dere, constitu i e noutatea pentru cercetArile arheo
logice prin faptul că depişeşte metodele tradiţionale : tipologie, morfologie, &Dallză rnacrosco
pică a argllelor, ajungind la confirmarea, pe bază de analize fizice şi chimice a supozlţiilor arheolo
gilor. Investigaţiile pe material arheologic de la Histria au fost făcute cu aju torul Laboratorulu i
de Ceramologie din Lyon şi a colaborării cu Maurice Picon, specialist tn ceramicl.

Pierre Dupont, propunlndu-şi după cum i s-a cerut de c Atre colegii romAni, sA dovedească
o eventuală industrie ceramică In zona l-I istriei, alcătu ieşte un riguros plan de studiu bazat pe
demersurile următoare :
- o
-

anchetă

arheologicii prealabilă

extragerea şi analiza eşantioanelor - capitol de importanţă deosebită pentru sepa-

rarea ceramicii de import de cea locală şi deci pentru demonstrarea existenţei sau absenţei aşa.

numitei industrii ceramice hlstriene. Mai mult de 7CO r�antioane au fost supuse analizei fizico
chimice prin procedeul spectrometriei de fluoresccnţă

X, relativ uşor de aplicat şi a dapta� la
8 : calciu, fier, titan,

domajul de constitui enţi principali ai materialelor argiloase (in număr de

gică şi a permite separările legate de diferenţele cre fabricaţie sau de provenienţă.

potasiu, siliciu, aluminiu, magneziu, mangan) - suficienţi pentru a caracteriza ceramica arheolo
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- a urmat exploatarea statistică a rezultatelor şi exploatarea analitică a lor prin ordi
nator, ansamblu de procedee de exploatare a datelor chimice ce a trebuit să ţină cont de struc
tura geochimică a zonelor de producţie, singura capabilă să dovedească provenienţa grupului
de fragmente In cauză.
în "Concluziile generale", Pierre Dupont comentează rezultatele obţinu t e , subliniind
existenţa unui grup histrian ce poate fi comparat cu vesela provenitA din Grecia de Est.
Pierre Dupont a format din cele două grupe de vase presupuse locale, pe care Petre
Alexandrescu le numise : argilă cu cochilie şi argilă albă, un singur grup, a căre i culoare diferA
dupil tempera tura cuptorului şi conţinutul in calcar. El are meritul de a fi confirmat supoziţin
că ceramicile gri şi de culoare deschisă aparţin aceloraşi ateliere histriene.
Metoda de analiză globală folositi! de Pierre Dupont a ajutat la recuperarea unui centru
provincial m masa ceramicil greceşti şi a sugerat tn a celaşi timp o posibilă urmare a acestei lu
crări, care ar avea drept scop determinarea unui numAr şi mai mare de centre ceramic;e şi stu
dierea raporturilor, rezultatelor şi coincidenţelor.

Doina Lemny

MAR IA COM ŞA, Cultura materială veche românească
secolele Vlll - X de la Bucov - Ploiesti ) ,
"-'
Editura Acade miei, Bucureşti , 197 8 , 182 p .

(Aşţzările

din

Pub licată la una din cele mai prestigioase edituri din ţ ară, monografia aşezărilor vechi
româneşti de la Bucov aduce In circuitu l ştiinţific un bogat şi valoros material arheologic, obţi
nut p e parcursul a ul'lsprezece campanii de săpături. NumArul mare d e complexe (bordeie,
locuinţe de suprafaţă, anexe gospodăreşti, cuptoare, gropi) şi inventarul variat descoperit tn
cuprins u l acestora oferă posibilitatea de a analiza probleme diverse, nu numai de natură strict
arheologicA, ci şi de importanţă istorică mai largă. Intrucit ele nu pot fi toate discutate ln cadru l
unei recenzii, ne propunem să consemnAm doar citeva observaţii, care se referă la modul de pre
zentare al d escoperirilor de la Bucov, precum şi la unele interpretări făcute pe baza lor.
Pe teritoriul comunei Bucov au fost semnalate resturi de Jocuire datind aproximativ
din aceeaşi perioadă In mai multe puncte, pe care M. Comşa le consideră aşezări distincte. Anali
zin d poziţia lor ln teren (fig. 1 ), constatăm că patru dintre ele (Rotari, Ghcspari, Tioca şi L a
Morcovescu) stnt foarte apropiate şi ar putra fl incluse tntr-o singură aşezare, situată p e o parte
din vatra actualului sat. Separarea resturilor de locuire de la Ghespari, Tioca şi La Morcovescu
prin albia unor plraie nu poate fi llD criteriu de delimitare a aşezărllor, deoar!'ce vetre de sat
străbătute de plraie sau de ripi se cunosc şi In alte perioade istorice; locuinţele puteau fi grupate
după unele particularităţi de relief, dar nu orice grup de locuinţe forma o aŞezare. Prin urmare,
cele patru puncte de la Rotari, Ghespari, La Morcovescu şi Ti o ca ar putea fi apreciate mai curind
ca sectoare ale aceleiaşi aşezări. Doar zona de Jocuire din punctul "La Brezeanu", aflată la peste
1 000 m spre nord, ar pntra fi considerată ca o a doua aşezare.
Autoarea monografiei şi-a propus să prezinte şi să analizeze materialul arheologic după
o problematică amplă, cu caracter istoric, privind In special amplasarea aşezărilor, sistemul de
construcţie al locuinţelor, ocupaţiile locuitorilor şi obiceiurile fun erare (rituri şi ritualuri)
practicate de populaţia românească din această zo n ă .
Pe baza observnţiilor stratigrafice, M. Comşa stabileşte I n pu nctu l Tioca două n ive
luri cu şapte etape de locu ire : trei ct2pe ln bordeie, două etape In case puţin adlncite şi
dou ă e tape In case constru ite l a suprafBţa solului. Se e xprimă totodată opinia că această suc
cesiune a etapelor de locuire este valabilă şi pentru punctele Rotari şi Ghespari.
l n monografia sa, au toarea a Incercat să realizeze două deziderate : publicarea exhaustivă
a descoperirilor din aşczările vechi român eşti de la Bucov, precum şi ordonarea şi interpretarea
diferitelor categorii de descoperiri (complexe de locuire şi inventar).
M. Comşa nu a făcut o prezentare separată a fiecărui complex arheologic la care să con
semneze şi inventarul descoperit, ci a oferit o descriere generală pentru diferitele categorii d e
complexe. Prin această prezentare sintetică, autoarea ne lipseşte Insă de posibilitatea de a veri
fica aprecierile făcute, care rAmin In cea mai mare parte incontrolabile. Spre exemplu, din pla
nurile generale de săpături (fig. 4 şi 5) rezultă că in punctul Tioca au fost dezvelite 54 locuinţe,
4 cuptoare şi 20 gropi (dintre care două nenumerotate in casa nr. 14 ; p. 137), iar la Rotari 16
locuinţe, 1 cuptor şi 2 gropi. Pentru aproximativ 24 % din numărul locuinţelor n u se dau planu
rile şi celelalte informaţii privind tipul construcţiei, prezentindu-Ji-se numai inventarul : borde
ielc nr. 2 şi 13, casele nr. 22, 26 - 28 de la Tioca ; dependinţele nr. 1, 4, 5, casele nr. 3 - 9 de la
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Rotari. Despre alte locuinţe nu ni se dau informaţii decit incidental : din casa 22 se dă numai
o vatră (pl. V 1/5 ), din casa 26 o fusaiolă (fig. 38/4), iar din casa 27 un rest de inscripţie, despre
care nu ştim lnsă precis dacA provine de aici, cum se menţioneazA In explicati a planşei XXV I I I/11,
sau din casa 28, cum se afirmă Ia p. 130 şi fig. 98/8. Acestea sint toate informaţiile despre com·
plexele In discuţie. O situaţie deosebitA au bordeiele 10 şi 22 de la Tioca. Ele apar In desen (sec
venţe de plan In fig. 2 1 / 1 şi 10/3), fără nici o altil informaţie In text privind tipul construcţiei.
Pe baza comparilrii inventarului, şi In special a ceramicii, ele au fost datate In secolul V II I
(p. 15), dar in toată monografia nu găsim nici o piesA de inventar care sil provină din cuprinsu l
lor. Există lnsă complexe despre care nu se dă pe parcursul lucrArii absolut nici o informaţie,
fie desenul, fie descrierea construcţiei sau a inventarului (casa 15 şi gropile 10- 1 6 de la Tioca ;
pentru acestea din urmA se fac doar unele referiri generale la p. 43- 44).
Succesiunea tipurilor de locuinţe - bordel, casil puţin adlncitA, casă de suprafaţă - şi
datarea lor sint probleme asupra cărora M. Comşa a zăbovit Indelung, adeseori revenind, fA rA
a tnlătura totuşi semnele de Intrebare generate de inconsecvenţele repetate. Astfel, bordeiele
sint datate In secolul V II I şi plnă la mijlocul secolului al IX-lea, casele puţin adtncite tn a doua
j umătate a secolului al IX-lea şi la Inceputul secolului al X-lea, Iar casele construite la suprafaţil
in secolul al X-lea (p. 33 - 35, fig. 4 şi 108). Corellnd informaţiile din fig. 4 şi 108, aflilm cil cele
şapte etape sint datate astfel: 1 - secolul V I I I; I I - sflrşitul secolului al V I I I-lea - Incepu·
tul secolului al IX-lea ; I I I - mijlocul secolului al IX-lea ; IV - a doua jumătate a secolului
al IX-lea ; V - sflrşitul secolului al IX-lea - Inceputul secolului al X-lea ; V I - mijlocul
secolului al X-lea ; V I I - a doua jumătate a secolului al X-lea. Presupunind că aceasta ar fi
realitatea, cum s-ar putea explica oare lipsa locuinţelor din prima jumătate a secolului al IX-lea,
deoarece M. Comşa dateazil clar etapa a doua pinA la Inceputul secolului al IX-lea, iar etapa
a treia Incepind de la mijlocul secolului al IX-lea '! Situaţia se repetă şi pentru locuinţele din
prima j umătate a secolului al X-lea.
Bordeiul 6 de la Tio ca este datat la sflrşitul aecolului al V 11 1-lea şi la Inceputul secolului al
IX-lea In explicaţia fig. 108 şi la mijlocul secolului al IX-lea tn explicaţia fig. 4 şi p. 34. De aseme
nea, casa de la Tioca, despre care se spune că avea două faze (p. 25), este datatA global la sflrşltul
secolului al IX-lea şi la Inceputul secolului al X-lea In explicaţia figurilor 4 şi 108. Aprecierile
referitoare la "evoluţia şi datarea diferitelor tipuri de locuinţe de la Bucov• (p. 31 - 35) se ba
zeazA pe datele stratlgrafice coroborate cu " elemente de datare• (p. 33), mal precis obiecte de
port, arme, alte obiecte de uz casnic (toc de ace, găleatA). Materialul cel mai numeros de la Bucov
- ceramica - n-a fost amintit In acest subcapitol despre datarea locuinţelor, deşi pe parcursul
lucrării se menţionează că ceramica a contribuit, In general, la datarea complexelor.
Incadrarea cronologică a complexelor de locuire pe baza obiectelor de port (nasture,
mArgele, catarame, cercei) care au o largă circulaţie In timp şi In spaţiu rAmine o problemA discu
tabilă, după cum a observat deja P. Diaconu1. De exemplu, catarama din bronz cu verlgil ovalA
şi cercelul cu veriga dintr-un fir simplu, de bronz, cu secţiunea circularA, nu pot data bordelul 3
de la Tioca la sflrşitul secolului al V I I I-lea sau la Inceputul secolului al IX-lea (p. 32 şi fig. 95/11,
19), pentru că aceste obiecte au analogii perfecte In secolul al IV-lea2• O locuire .,aparţlnlnd u nei
faze tirzii a culturii Slntana de Mureş, a fost semnalată şi de M. Comşa prin "rare frag
m ente ceramice" (p. 15).
Populaţia care a locuit tn zona Bucov se ocupa Indeosebi cu creşterea animalelor, diferite
meşteşuguri (prelucrarea fierului şi a lemnului, olli.ritul) şi mai puţin cu agricultura, deşi ..prco�u
pările agricole nu lipseau" (p. 44). Această ultimA afirmaţie a fost susţinută prin numArul mic al
uneltelor agricole şi al gropilor de provizie, prin cantitatea mică de seminţe carbonizatc şi de
asemenea prin u rmele de pleavA descoperite.
l n ciuda faptului că la Bucov se prelucra fierul, numărul uneltelor agricole descoperite
(o ramă de hirleţ şi o coasă) este destul de mic. Totuşi, o parte din unelte puteau li lucrate din
material perisabil (lemn), fapt cunoscut pinii. tirziu, aproape de epoca modernil8•
Din cele 22 de gropi descoperite In punctele Tioca şi Rotari, patru au fost folosite, după
părerea M. Comşa, ca gropi rituale (gropile nr. 4 şi 6, precum şi cele două gropi din casa nr.
14 de la Tioca), şapte .,ar putea reprezenta lnmormtntli.ri reale sau simbolice (cenotafuri)"
1 P. Diaconu, Maria Comşa, Cultura m aterială veche romdnească ( Aşezările din secolele
V l l l - X de la Bucov - Ploieşti), SC l VA , 30, 1979, 3, p. 474.
z Gh. D laconu, Mogoşan i. Necropola din sec. IV e.n.,
Tirgovlşte, 1970, fig. 1 3, 10

şi 15, 9.

a V. Neamţu, La iechnique de la produciion c�r�aliere en Valachie ei en Moldavie jusqu'au
X V l l l-e siecle, Bucureşti, 1975, p. 197.
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( grop i l e nr. 1

şi 2 de la Rot a ri şi nr. 1, 3, 5, 7 şi 8 de la Tioca) şi una ar fi groapă de provizie
(groapa nr. 18 de l a Tioca). La subcapitolul despre agriculturA, referitor la gr. nr. 9 de la Tioca
se s pune că "ar putea fi de bucate" (p. 44), dar se trimite Ia fig. 1 7/ 1 . Or, din explicaţia fi gurii ,
ca şi din textul care prezintA detaliat această groapA (p. 4 1 ), aflAm că Ia fig. 17'/1 a f"O�t ilustratii
groapa nr . 18. Prin urmare, s-ar părea cA la p. 44 autoarea a Intenţionat să se refere din nou
la groapa nr. 18. Pentru groapa nr. 17, de "forma unul con inversat cu laturile arcuite şi virful
rotunjit" se arată cl1 11 avut o ., destinaţie specialA" (p. 41), fărA a se face vre-o altA apreciere.
Ţinind sea!Ila că unele gropi pentru păstrarea proviziilor dln perioade mal t1rzii1 lle aseamănA
In parte cu groapn nr. 1 7 de la Tioca, am putea presupune că fi aceasta a putut avea aceeaşi destl·
naţie. Groapa nr. 2, impreunA cu altele din seectornl nordic de la Tioca (gropile nr. 10- 1 6), au
fo st cons iderate unele ca gropi de scos lut, Iar altele ca gropi menajere (p. 41 - 42). Totuşi, se
recunoaşte posibilitatea ca unele din aceste gl!Opl "să fi aervit şl la pAstrarea cerealelor" (p. 4 4 )
Toate aceste constatAri nu concordA cu observaţiile Unale ale e.utoarei, că "ln�cuprinsul celor
două aşezări. . . gropile de bucate stnt . . . aproape iRexl�tente" (p. 44).
ln ceea ce priv eşt e gropile :reprezentmd lnmorrruntări, autoarea nu poate oferi nici un
argument care să justifice o asemenea interpretare, pentru că nu au fost descoperite fragmente
de ease umane calcinate (p. 1.38- 143). Prin particularităţile lor, aceste gropi se deo seb e sc de
gropile obişnuite, avil!ld fărA indoialA o altA destinaţ-ie. Form a şi rnan�era de amenajare ar sugera
mai cuJ1nd f-olosirea lor drept ,.cuptoare".
Deosebit de Interesanti este descoperire a mai 'mu!tor ate'Here de fierArie. ln �;.iuda tuturor
lltriduinţelor, numArul lor nu poate fi precimt, fapt trentru care nu se poate st&bfll, nici mlcar
cu aproximaţie, ampiDB.rell prelucrATi! fien11ui la Buco'V.
t.4
In Clll. dru1 anall:r:el pieselor de inventar, un loc aparte este rezervat CCI"amicii, a că.rei tipo
logie a fost filcnti pe baza următoarelor criterii : tehnică de lucru (roat11- ,acţionată "cu mtna•
şi "cu pic i orul " ), ardere (oxidantă sau inoxidantă) şi decor (tncizat, lustruit, vopsi.t, pictat, smăl·
ţ!Qit). Se evită,. de cele- mai trtulle ori, preclzlrlle In lesituri' eu structura şi calitatea pastel.
A�tfel, din toate vasele prezentate tn SQbcap�lul "Cera mi ca cu decor incizat, lncratil cu roata
mpidă" (p. 60-6 6), numai pentru două fll�te se menţionează pa5ta (p. 66, fig. 74/4, !).
lmpjrţirea ceramicil looale tn mal multe oategol'ii nu s-a fAcut pe baza aceloraşi criterii. Subtl·
tl11rile prin care M, Comşa defiDeşte cele cinci «''UP e ceramioe (1 - Ceramica cu decor i rtci zat ,
lucrată cu roata rapidă ; 2 - Cera m ic a eu 4ecor fn ci zat, lucrati pe roata de mtnă ; S - eera
mica cu decor lustruit fi incizat, arsă i-noxldant (cenuşie) ; 4 - Ceramicn cu decor lustruit
şi i.Rcizat, arsi. oxidalnt ; 5 "-" Ceramrea avtnd suprafaţa datA cu angobă, vopsită sau pictată}
arată evident că uneori s-a avnt tn vedere decorul şi tehnica de execuţie (grupele 1 şi 2), iar alteori
decorul şi tehnica de ardere (grupele 3 şi 4) sau. chiar numai decoru� (grupa 5). Apreci>erllo referi 
toare la tehnica de modelare a v-aselor s&Dt -destul de relative. Astfel, despre oel'amica colel de a
doua grupe se spune : "Vasele. &lnt uneori lucrate pe o roată de mini pritllitivA, cu turaţii
lente. M area majoritate a materialului este luc rat pe diferite tipuri de roatA de ml'll ă mai perfec
ţionate, care au uneori turaţiile atit .de repezi tncit se apropie de cele ale roate! rapide actionati
cu piciorul" (p. 66). După o aaemeaea precizare ar trebui să aflA m Insi şi care este diferenţa
Intre ceramica lucrată cu roata rapidă şi cea executată cu roata de mină cu turaţii rapide. Autoa
rea ne lasă să lnţelegem numai cit de neunitară era, dup ă tehnica de lucru, cea de a dou-a grupA
·

••.

de ceramică.

Clasificarea tipologiei nu este ficută totdeauna dupl criterii precise şi pe nn material
concludent. A se vedea, ca exemplu. cele două tipuri de oale cu toartă (p. 73 - 74) din capitolul
..Ceramica cu decor incizat, Juccată pe roată de mtnă". In general se Insistă la de s crierea formelor
de vase şi a oma mentcl o r, care se pot observa bine In ilustraţie. ln schi mb , de cele mai multe
o ri stnt omise datele cu privire la pastă şi tehnica de lucru, detalii care nu pot ti st abi lik după
ilustraţie.
Descop erirea unui atelier de olărie la Bucov atestă că o parte din ceratnică a fost lucrati
pe loc. Spre o asemenea concluzie con duc şi an a lize le făcute cu i �otopi radioactivi pentru unele
probe de cera mi că şi d e sol. Totuşi, este greu de admis că aproape toată eera mica a fost lucrati
la Bucov, aşa cum autoarea ne lasă sA lnţelegem. Nici prezenţa in i ţia li\ a unor modele şi nici
a d ucerea unor meşteri din centrele de olărie bizantine nu pu te a u opri pă lruntterea produselor
de olărie din alte a teli e re . ln mod firesc, tntr- un centru meştcşugărcsc imp ortan t cum este a cela
de la Bucov, situat pe drumul tradiţional al s ă rii, ce lega teri to riu l i nt ra c arpa ti c de sudul Dunării,
trebuie să fi p ătru n s din abundenţă şi ceramica din alte centre de olărie, locale şi bizantine.

' Ibidem, fi g .

52, 2.
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Sint r egretab ile erorile cu privire mai ales la provenienţa şi da tarea materialelor. Astfel,
unele din ele au fo st tnca drate diferit de la o pagină la alta, sau au fost atri buite In acelaşi timp
la două complex e . Men ţionăm doar citeva dintre ele :
- Vasul din fig. 88/6 ar proveni după expl i ca ţia figurii din bordeiul 1 (Rotari) şi ar data
din se colu l al IX-lea ; la p. 112 se afirmă tnsă că acelaşi vas ar proveni din dependinţa 3 ( R o 
rari- ş i a r data din secolul a l X-lea.
- Fragmenh1l de v as din fig. 88/3 provine, potrivit explicaţie! figurii, din dep endinţa
4 (Rotari), dar la p. 1 1 0 se af irm A că ar fi din bordeiul 1 (Rotari).
- Fragmentul de vas de la fig. 81/1 este considerat mal tntli ca provenind de la un
castron cu corpul tronconlc (p. 85), iar m a l apoi de la un u rcior (p. 102).
- Fragmentul de v a s din pl. XXI/3 a r avea conform explicaţlei o dublă prov eni en ţă ;
din dep en dinţ a 3 de la Rotari şi ar data dln sec ol u l X; apoi este atribuit bordelului 1 de la Tioca
ti este datat tn s ecolele V 1 I I - X. Din explicaţia aceleiaşi planşe lipsesc referirile pentru fragmen
tele de vase de la nr. 4 - 5, In schlmb se menţionează un fragment de vas la nr. 15, care n-a mai
fost ilustrat.
- Arşicele din pl. XXV II/8 - 12 provin conform explicaţiei din dependinţa nr. 3 de la
Rotari, datată In secolul X, iar ulterior se spune că prov in din bordeiul 9 de la Tioca, datat 1n
secolul IX.
Un Interes deo sebit Il prezhrtă Informaţiile cu privire la descoperirea unor piese pe care
s-au pAstrat resturi de s criere , "semne alfabetiforme• şi chiar inscripţii. Ele provin dta bordeiele
1 - 4, 7, 9, 13, 1 5 - 1 7, 1 9, 21 şi casele 1 - 3, 4a, 6a, 6, 7 - 12, 14, 17, 1 9, 28 de la Tioca şi din
borde1ele 1 -2, dependinţele 2 - 5 şi casele 1 - 6, 8, 9, de la Ro tari ('s-au avut tn vedere şi com
plexele In care au fost descoperite obiecte cu "semne", di s cut ate ID cap. Sorisul). Un calcul
simplu aratA că resturi de scriere s-ar fi gA s it tn 42 lo cuinţe din cele 70 descoperite, deci
tn 60 % ( ! ) din numărul lor. Datele stnt adunate din cap. V I I I (p. 56), IX (p. 91), X IV (p.
127 - 135), fig. 98 - 101, pl. XV, XXV I I şi XXV I I I. Trebuie să menţionăm totuşi că multe
probe din ceea ce autoarea ne prezintă drept scriere sint de fapt semne şi zglrieturi lntlmplă
toare. Spre exemplu, ne surprinde că zglrieturi ca acelea de pe fusaiolele de la fig. 37/2, 5, 1 8
au putut
f i considerate inscripţii. Felul In care n i se demonstrează existenţa lor este semnifi
cativ ă. La p. 56 -se afi rmă că "unele fusaiole au pe ele diferite semne incizate (semne de proprie
t a t e) , semne alfabetiforrne şi chiar inscripţii cu in iţ ial e le sau chiar numele celei care a folosit
fusaiola I'CSpCctivă", indictndu-ni-se tn p aranteză ca p . Scrisul pentru toate aceste detalii. Numai
că la capitolul despre scris (p. 127 - 135), lutndu-se In discuţie fiecare fu salolA cu presupuse
aemne şi inscripţii, nu ni se mai aminteşte absolut nimic de promisiunea fAcutA l a p. 66. Prin

urmare, nu aflăm nimic despre ceea ce autoarea consideră că ar fi "iniţialele" sau chiar numele
proprietarei (p. 56).
Situaţia este simi lară şi pentru semnele aflate pe pJ.etrele de ascuţit (lig. 102) '' de ase
menea pe unele vase de lut şi chiar pe resturile de lipit ură . Anumite semne şi litere par să ex is t e
la Bucov, aşa cum rezultA , spre exemplu, din ilustraţi a de la fig. 103/2, 7,10; 104/7; pl.XXV 1 1 1/2,
:l,5, dar numărul lor este mult mai redus decit ni-l p rezi n tă M. Comşa. Multe din aceste semne
obsei"Vllte pe fragmente de vase, care "cu greu pot fi văzute cu ochiul liber" (p. 130), stnt · de fap t
un joc al n atu rii.
Problematica discutată şi trimitcrile bibliografice, Indeosebi la literatura de specialitate
sovietică �Şi bulgară, atestă cunoştinţele ample pe care le posedă a ut�a rea ta ceea ce priveşte
regiunea carpato-ponto-dunăreană In a doua jumătate a mileniului 1 a l e.n. Ne surprinde ln să
tendinţa evidentă d e a n u menţiona lucrările care s e referă l a descoperirile din spaţiul cuprins
Intre Carpaţi şi Prut pentru care se aminteşte doar un singur art i col (1)1. Omi s.iunea este cu atit
mal mult o surpriză, cu cit autoa rea face foarte dese referiri la descoperirile s i milare dintre Prut
şi Nistru.
I ncadrarea cronologică a diferitelor etape de locuire din a ş eza rea dll la Bucov rămine
l n că un deziderat. Observaţiile mai vechi, menţionate şi de autoare (p. 143, nota 190), la care
se adaugă şi altele mai recente6, arată că există motive temeinice pentru a data o parte din
de scoperirile de la Bucov Intr-o perioadă ulterioară secolului al X-lea. D ealtfel, M . Comşa nu a
făcut o analiză propriu-zisă pentru incadrarea cronologică a descoperirilor de la Bucov, ci a
oferit doar o apreci e re formulată foarte pe scurt. Este suficient sA me nţ ionă m că subcapitolu 1

incadrarea cronologicd a aşezdrilor de la Bucov a fost tratat doar pe o j umătate de pagină. Or,

6 Ghenuţă Coman, Evolu tia culturii m ateriale din Moldova de sud în lumina cercetărilor
arheologice cu privire la secolele V - Xlll, MemAnliq, I II, 1 971, p. 479- 497.
8 P. D iaconu , op. cit., p. 472 - 474 .
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cunoscind părerile diferite asupra cronologiei descoperirilor de la Bucov, s-ar fi impus tratarea
subiectului mult mai pe larg. De asemenea, prezentat pc o j u mătate de pagină, subcapitolul
intitulat Lorul aşe:ărilor de la Bucov in cadrul culturii m ateriale Dechi româneşti ar fi n ccesitat o
aten ţ i e sporită.
Lucrarea a fost stn1cturată pe un număr mare de capitole ( 1 - X V I I), ceea ce fragmcn tca·
ză mult materialul. Unele capitole puteau f i con topite. Astfel, cap. V (.Uuteriale de construcţie
descoperite in diferite complexe ) putea fi inclus Ia cap. IV (Locuinte/e şi dependinlele lor), iar cap.
V I I ( Meşteşugurile) şi V I I I (Îndeletnicirilejmeşteşugurilejc-asnice) Ia cap. VI (Ocupaţiile). De ase
menea, cap. X (Obiectele de rcz casnic) şi X I ( Instrumente pentru m dsurat greutatea) puteau f i
reunit e , iar cap. X V I despre grop ile arse ş i c u cArbuni putea f i inclus l a cap. IV.
Pentru descoperirile arheo logice de Ia Bucov au fost făcute şi unele cercetări complimen
tare7, cum ar fi analize sporopolinice, determinări de material faunistic, analize cu izotopi radio·
activi pentru probe de ccramicll şi de sol, analize metalografice, precum şi determirări de sentinţe
şi de resturi de cărbuni. Spa�iul tipografic acordat de editură a fost prea mic pentru a include
In volum şi studiile complimcntare. Importanţa cu totul aparte pe care o au descoperirile de Ia
Bucov ar fi impus totuşi acordarea unui spaţiu corespunzător In monografie şi acestor studii,
risipite din această cauză prin diverse publicaţii.
Volumul, apărut in condiţii grafice foarte bune, cuprinde un material ilustrativ deosebit
de bogat, constind In cea mai mare parte din desene, care permit, recunoaşterea exactă a tuturor
detaliilor de formă şi de decor. Pentru fiecare obiect se dă in explicaţie şi proveni.en�a, ceea ce
ajută la reconstitu irea Jnventandui pe complexe.
In concluzie, monografia descoperirilor de la Bucov oferă un foa!Wbogat material arheolo 
gic aparţinlnd culturii vechi româneşti. Chiar dacă unele din problemele ridicate de această
aşezare n-au putut fi rezolvate de la Inceput, monografia are, intre altele, marele merit de a
oferi istoricilor repere. de sprijin sigure şi puncte c:le plecare pentru cercetările viitoare.

Sanda IoniJd

D OCuMENTA ROMA N IAE H ISTORICA. A MOLDOVA.

Volumul 11 1, lntocmit

d e C. Cilwdaru , 1. Caproşu şi Nistor Ciocan . Editura Academiei Republicii
Socialiste R omania , Bucureşti , 1980 , 685 p . , 50 lei .
Volumul tnchlnat memoriei lui Ion Bogdan şi Mihai Costăchcscu cuprinde 309 documente
interne dintre anii 1487 - 1504, lmpărţite astfel : 295 originale, unul in doielnic (p. 531) 5i 13
falsuri (p. 532- 577). După locul lor de conservare documentele publicate In volumul al I I I-lea
al colecţiei provin de la Biblioteca Academiei Socialiste România, Arhivele Statului din
Bucureşti, Iaşi, Suceava, Bacău, Botoşani, Piatra - Neamţ, Biblioteca de Stat a U.R. S. S.,
,.V. 1. L enin" din Moscova, Institutul de istorie şi arheologie ,.A. D. Xenopol" laşi, Mănăstirea
Putna, Mănăstirea D ragomirna, Muzeul militar Central, Biblioteca Centrală de Stat - Bucu·
reşti, Biblioteca Universităţit Cluj - Napoca, Muzeul judeţean Suceava, Muzeul Regiunii Por
ţilor de Fier - D robeta- Tumu Severin, Arhlva Centrală a actelor vechi din Varşovia, Arhiva
istorică de stat - Chişinău, Biblioteca ,. V. A. Urechia " - Galaţi, Muzeul de istorie al Republicii
Socialiste România, Muzeul judeţean Argeş - Piteşti, Muzeul de istorie - Buzău, Muzeul
Fălti cenilor, Muzeul de literatură al Moldovei Iaşi şi din citeva colecţii particulare.
Toate cele 309 documente cuprinse In acest volum sint publicate in ordine cronologică
la nivelul tu turor exigenţelor ştiinţifice. Ele conţin o bogată informaţie privitoare la situaţia
social - economică şi politică a Moldovei Intre anii 1487 - 1504, a organizArii administrative,
j,1;J decătoreşti, militare, fiscale şi bisericeşti.

Documentele cunoscute p tnă acum, au fost editate cu textul original şi traduceri, iar
cind nu s-au păstrat originalele, copiile tn limba originalului sau traducerile şi chiar registrele.
Ca atare volumul acesta este cel mai complet cu privire Ia actele din perioada amintită, depă·
şind pe cele editate de Ion Bogdan şi Mihai Costăchescu ş. a. fiind incluse şi un număr de 39
de documente inedite. Cercetin d atent conţinutul documentelor editorii actualului volum au

1 Pentru diferitele analize şi determlnărl folosite de autoare vezi lista din monografie
6.

de la p.
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reuşit să redateze unele acte publicate anterior cu alte date, n ecorespunzătoare, iar la 2 1 acte
le-au publicat originalele, pe care editorii anteriori nu le cunoscuseră avind la dispoziţie doar
traduceri sau rezumate. În total numărul documentelor noi cuprinse In volumul al I I I-lea al
scriei D. R. H. atinge numărul de 47. Fată de documentele false considerate de editorii ant e 
riori, care se ridicau l a cinci I n urma analizei atente a textelor, limbii ş i acelor elemente poleo
grafice, autorii au demonstrat că tncă alte opt nu pot fi autentice, incluzlndu-le In rindul celor
false. Urmind aceeaşi metodă de cercetare autorii au eliminat din perioada 1487 - 1 504 un nu
milr de documente atribuite de editorii anteriori ca fiind emise Intre aceşti ani. Alte doc:1mente
au fost publicate acum ,.după forme nrhivistice superioare celor cunoscute pinA In prezent :
traduceri In locul copiilor vechi, traduceri germane complete In locul rezumatelor germane".
Textele editate "dupA piese arhivistice sau dupil publicaţii", au fost comparate de editori cu
deosebită grijă, adoptlndu-le pe cele mai complete, mai bune, pe care le-au completat cu datele
din celelalte.
Editorii au respectat limba textelor şi pentru prima oară In acest volum s-au reprodus
integral textele tuturor documentelor dintre anii amintiti. Traducerea textelor s-a f:lcut "In
spiritul deslavizării lexicale şi fonetice a numelor proprii româneşti". Pe lingA textul documen
telor editorii au transcris şi publicat toate lnsemnărlle contemporane sau ulterioa re făcute pe
verso, considerind just cA acestea indică nu numai circulaţia actelor ci pentru cA, c onţin şi in
formaţii Interesante, forme topicc sau onomastice. S-au menţionat şi numele traducătorilor
şl copiştilor cu datele traducerii sau copiei. Documentele detcriorate s-au bucurat de atenţie
specială fiind tntrcgite după documente ulterioare sau pc baza unor atente cercetări.
La Intocmirea volumului editorii s-au călăuzit după principiile stabilite şi aplicate In
voi. 1 al seriei. Volumul se incheie cu indicele de nume, de materii, lista de concordanţă a docu
mentelor din volum publicate anterior sub alte date, lista documentelor anulate, a celor eli
minate din volum şi a slavonismelor din traducerile şi rezumatele româneşti şi cu fotocopille
tuturor documentelor originale ce au fost accesibile editorilor, care sint de un real folos tuturor
cercetătorilor.
În concluzie se poate aprecia că volumul acesta ca şi cele două anterioare este cel mal
util instrument de lucru pentru toţi cei care studiază evoluţia vieţii social-economice, poli
tice şi de organizare a statului moldovenesc dintro anii 1485 - 1504.

N. Grigoraş

EUGEN IA NEAMŢU, VA S ILE NEAMŢU, STELA CHEPTEA, Oraşul m edieval
Baia în secolele XI V - X VII (Cercetările arheologice din anii 1967 - 1976) ,
E d . J unimea , Iaş i , 1980 , 1 56 p . + 1 1 7 pl .
Lucrarea cuprinde rezultatele cercetărilor arheologice dintre anii 1 967 - 197G, care Im
preunA cu izvoarele cunoscute oferă o tnţelegere mai corectA a procesului de urbanizare şi dez
voltare a uneia din cele mai vechi şi importante aşezări urbane româneşti din spaţiul est-car
patic. Impotriva unor păreri autorizate autorii tncearcă să combată afirmaţia că sigiliul Băii
ar fi anterior anului 1400, deci şi caracterul de aşezare urbană cum s-a susţinut că 1-ar fi avut
tncă din secolul al XIV-lea sau cel puţin din cea de a doua jumătate. Surprinde fap l ul - dar
aceasta o demonstrează cercetările, dacă sondajele sint edificatorii şi nu trebuiesc extinse - că
la punctul zis Cetăţuia, nu a fost o fortificaţie medievală ci o aşezare neolitică, deoarece cu m
se ştie punctele fortificate de Ungă aşezările cu caracter urban din evul mediu au fost ceva obi�
nuit. D e asemenea surprinde, după afirmaţia autorilor, lnexistenţa posadei, deşi !' atestn lă
do cumentar tncă din prima jumătate a secolului al XV-lea. Noi InclinAm a crede că tncă nu
s-a dat de urmele ei, deoarece asupra acesteia avem o literatură bogată, Incepind cu studiile
lui B. P. Ha�deu şi terminind, In zilele noastre cu I. Bogdan, 1. Ursu ş. a.
Lipsa unui capitol In care ar fi trebuit să se trateze evenimentele istorice, incf'pind
cu Intemeierea Moldovei, ln legătură cu Baia, dacă a fost sau nu capitala noului stat romanesc
Intemeiat de Bogdan 1., credem că se resimte, deoarece ar fi scrv!t lnţel�gu:i evc!uţiri
acestei aşezări, a dezvoltării şi a decăderii ei.
Capitolul intitulat Descrierea sdpăturii şi stratigrafia. Complexe d e /owire il apreciem
ca cel mai remarcabil şi bogat In date necunoscute istoriografiei noastre. Poat!! că C·�rc: clările
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sau sondajele trebuiau să urmeze textul lui Bonfinius după care biserica catolică era In cen
trul oraşului, tn piaţa principală spre ea converglnd strAzile principale. Regretăm că după
aceste cercetări nu s-a putut determina perimetrul oraşului şi deci nu s-au găsit urmele pali
sadei. Nu ştim dacii autorii au Incercat să fixeze, să gAseascA locul tn care Ştefan cel Mare dupA mărturia proprie - a Inmormintat pe cei 7000 de ostaşi maghiari, căzuţi In luptn d in
1 4 - 1 5 decembrie 1467.
Apreciem ca deosebit de interesante şi edificatoare pentru evoluţia aşezării materialele
descoperite, tn special cele datate ca fiind din prima j umătate a secolului al X IV-lea, ca şi mone
dele dintre nnii 1346 - 1371 .
Potrivit izvoarelor păstrate sintem de părere că zona centrală a oraşului, anterioară
anului 1 4 6 7, a fost in jurul bisericii catolice, iar cea din jurul Bisericii Albe este posterioaci,
probabil reconstruită după Infrin gerea lui Matei Corvinul.
Foarte documentat şi completat cu numeroase date inedite este cap. Ocupatiile locui
tOI'ilor din Baia tn perioada cupri n să de cercetliri.le amintite. Capitolul este f elic it completat
şi cu izvoarele documentare pe lîngă cele arheologice.
Nu s-a putut lnsă demonstra că Baia a fost un centru minier deoarece aici nu stnt oon
centrări metalifcre. Descrierea tehnicii, detaliată a tuturor obiectelor de uz curent, a uneltelor,
armamentului, bamaşamentului etc. ne fac să tnţelegem măiestria meseriaşllor. care lucrn
la Baia şi bo g ăţia locuitorilor tn comparaţie cu cea a ţllran llor.
Un -capitol special s-a consacrat prelucrArii aramei, obiectelor llM'ate din acest metal ca :
balanţe, unelte meşteşugăreşti , de uz casnic, obiecte de podoabA, de cu lt et�:. care de asemenea
arund. o lumini asupra vieţi i şi In specia l asu pra n iv elului de tn.i. UB spaţiu extins s-a
acordat studiului cer:amicii · de toate formele şi tipurile, de lmpert sau localA. cabtel.or şi ot:Jiect<e
lor de sticlă. Extrem de interesanti, fiindcă arnncl o lu mi ni edllicateare asupra schlmbulnl şi
a vieţii econo mice a fost circulaţia mon etaril de la Baia, tn care 1111 fost folosite monede
interne, Incepind cu cele de la Petru 1 şi pinii la Ştefan Vodă cel Ttnăr, ca şi cele externe, care
arată relaţiile comerciale ale locuitorilor din Baia.
In. concluzie cercetările arheologice de la Baia dintre aaii 1967 - 1176 demonstreazA clar
eli .. Baia nu mai poate fi definită ca un si mplu cemtru M schimb �i, ' de la o vreme loc de popas
şi punct vamal pe drumul care lega Suceava de Bistriţa, ci o aşezare urbanA In cadrul cAreia s e
clesfişum Q activitate economici complexA, a cArei importanţă n u mai poate f i neglijată"
(p. 155). Cercetările publicate de cei trei autori au contribuit astfel categoric la lmbogăţirea
cunoştinţelor despre evoluţia aşezării urbane de la Baia in evul mediu. Su gerăm ca următoar ele
cercetări să urmArească in special elucidarea originii, perioadei intemeierii şi a rolului oraşu lui
Baia tn spcc;ial tn perioada Intemeierii statului românesc de la est de Carpaţi.
'

N.

Gri1JorD§

VALENTIN AL. GEORGESCU- PETRE STRIHAN,
Judecata domnească fn
Ţara Româneascli. şi Moldooo ( 1 61 1 - 1 831), Partea 1 - Organizarea judecli. 
toreascli.. Voi. 1. ( 1 6 1 1 - 1 740), Editura Acad emiei - Bucureşti, 1 979, 2 1 8 p.

î ntrebarea pe care şi-o poate pune fl ecare lector al acestei lucrări este de ce autorii a u
tratat materia incepind cu anul 1611 şi nu de la intemeierea celor două state româneşti :
Moldova şi Ţara Româneascii '1 Explicaţia autorilor nu este convingătoare. Asemenea tratllri
sînt neobişnuite mai ales pentru lu crările de sinte��:ă.
în Cap. 1 intitulat Domnul (p. 15 - 66) se tratează : Criza domn iei de la sfîrşitul secolu
lui al X V 1 - /ea . Instaurarea aşa-num itului regim nobiliar. Clrnsecinjele asupra puterii juridice
a domnului, trec!ndu-se apoi la Conditiile de exercitare a pukrii judecătoreşti a domnului. Capi
tolul a fost completat cu următoarele paragrafe tratate pentru prima oară in istoria dreptului
românesc : .Justitia feudală ca instrument al exploatării de clasă ; conk>pirea actului administra
tiv cu celjurisdictional ; originea teocratică ; caracterul harismatic ; caracterul teocratic şi problem a
autonom iei ; contractul feudal ca sursă secundară a puteri i judecătoreşti a domnului ; lim itele în
timp ale puterii judecătoreşti a domnului. Pentru a avea o imagine completă a puterii j udecătore
şti a domnului, capitolul a fost completat cu expuneri privitoare la lim itele puteri i domneşti,
eare au fost obiceiul şi pravilele, apoi Confirmarea şi cenzura obiceiurilor. Domnul ra judecător
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m prem şi .sursă unică a justitiei, limitele puterii judecătauşti a domnului decurgînd din suzerani·
otomană, Autonomia judiciară şi litigiile supuşilor otomani, Domnul ca judecător unic şi
mrtonomiilt loeale şi lmun it/Jfile dt stare soâală.
latea

Autorul capitolului, prof. Valentin Georgescu a demonstrat că judecata domneascil. a
alcătuit "un ansamblu bine structurat", subliniind ce au j udecat domnii, competenta după
persoană, materie şi loc. Dacă s-ar fi tratat şi perioada anterioară anului 1611, adică incepind
cu Intemeierea statelor, din lectura acestei părţi se putea Inţelege comparativ evoluţia şi deose
birea dintre vechiul regim şi cel nou, dacă i se poate spune astfel - adică cel "nobiliar". în ge
neral, capitolul 1 cuprinde o sinteză documentară a funcţiei judecătoreşti a domnului in secolul
al X V I I-lea şi din prima j umătate a celui următor, plnă la reforma lui Constantin Mavrocordat ,
demonstrind clar că j udecata domnească, ln materie civilă, nu a dat naştere la conflicte, pentru
că s-a făcut Inaintea consiliului domnesc, ai cărui membri au fost co.interesaţi In administrarea
justiţiei. Potrivit păreri! autorului, după anul 1 6 1 1 asistăm la o reinnoire a j ustiţiei in viaţa
de stat, care tnsă nu ştim In ce a constat, netratlndu-se perioada anterioară. In perioada de
după 1611, domnul a avut rolul hotAritor sub toate aspectele. O calitate excepţională a capi·
tolului este că autorul a sesizat şi tratat sistematic structurile juridice şi mecanismele tehnice
ale dreptului, reuşind să facă Inteles rolul extrem de important pe care 1-a deţinut dreptul intr-o
anumită perioadă a· societăţii feudale.
Se Inţelege deci că Intre anii 1611 şi 1740 nu a existat o unitate perfectă de organizare
j udiciară in Ţara Românească şi Moldova şi de aceea autorii au scos In evi denţă particularităţile
fiecărui stat In materie de administrare a justiţiei. De o atenţie deosebită s-au bucurat atri 
buţiile judecătoreşti ale Băniei Olteniei , limi tată la cele cinci judeţe, pină la reforma lui Const
antin Mavrocordat. Abordarea e total nouă, bazată numai pe i zvoare, fiindcă asupra atribu·
ţiilor judecătoreşti ale Băniei nu s-au publicat nici un fel de lucrări.
S-au batat insA destul de neexemplificabil atribuţiile ju decătoreşti ale Adunării stărilor,
evident că din cauza lipsei de material documentar şi pentru că acestei instituţii nu i s-a atri •
buit un asemenea rol nici prin obiceiu sau pravile, ci doar numai unele cu caracter poHtic (vezi

p. 101 - 102).

De atenţie cuvenită s-a bucurat a doua instituţie de bază, după domnie, a statelor feu

dale româneşti - Moldova şi Ţara Românească, şi anume aceea a Statului domnesc, ca struc
tură şi competenţă, dar In tratarea acestui capitol nu se aduce aproape nici o noutate, mai ale s

1n partea care se referă Ia alcătuirea şi atribuţiile sfatului domnesc, acest l'a fiind discutate destul

de pe larg Intr-un număr de lucrări mai vechi dar şi mai noi, care nu au fost depăşite cu nimic ca

JDterpretare şi informare. Dealtfel şi spaţiul acordat acestui capitol, daci ne gindim

Ia rolul

ş i importanţa instituţiei, este foarte redus. Aceeaşi apreciere s-ar putea face şi despre cap. a1
V-lea, intitulat : A lti
de <·e

m ari dregători cu alribufii judecdtoreşli proprii (p. 1 14 - 148). Ne tntrcbăm
alti dregători şi nu dregătorii, pentru că oricine se poate Intreba care sint ceilalţi ?
Un capitol interesant ca atribuţii, tratare şi competenţă este acela al Locotenenţei ,

domneşti, denumită de autor (Petru Strihan) şi Regenţă (? 1 ) (p. 1 52 - 172).
Un capitol original ca tratare şi interpre tare este cel i n titulat :

Condiliil� externe al� jude
(173 - 18 0), care cuprinde paragrafele : Localitatea in care se desfăşura ju dec ata
domn ească ; Locul şi sala unde se desfăşurau dezbaterile şi Pu blic itatea dezbaterilor ( ). Ultimul
capitol, de asemenea original ca tratare este : E xe rc i tar e a atribuţiilor ju di c iare ale dom n i ei sub
ocupaJiile m ilitare streine (p. 182 - 1 99), care lnsă au fost puţine şi de scurtă durală.

căţii domn eşti

Lucrarea cuprinde o bibliografie completă asupra

franceză.

problemei şi

un

rezumat

In limba

Faţă de puţinele rezerve semnalate putem totuşi trage con cluzia <·ă lucrarea prrzcntată
r eprrzintă o cercetare ştiinţifică valoroasă şi unică In literatura de specialitate, bazată In bună
parte pe izvoare de mina Intii. Din această sinteză pe Ungă specialiştii In istoria dreptului şi
oricl' o m de cultură poate inţelege şi reţine evoluţia comparativA a instnntclor j udiciare din
Moldova şi Ţara Românească cu atribuţiile lor ca şi limitele lor de man ifcslarc in perioada de
aecentuare a suzeranităţii otomane, prevăzute in obiceiul pămlutului şi In pravile. L u crarea

reprezintă o realizare erudită, de Inalt nivel ştiinţific şi - cum s-a scris - "constituie un util
instrument de lucru pentru istorici şi cercetătorii in istoria dr!'ptului ca şi a instituţiilor din

trecutul statelor noastre feudale".

N. Grigoraş
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G.T. K I R I L �ANU, C oresp ondenţă . Ediţie ingrijită. note , tabel cronologic,
b ibli ografie şi ind ici de M i rcea Handoca, Editura Minerva, Bucureşti, 1977•
XIV + 7 l l p.
După cum arată Mircea Handoca I n tabelul cronologic t ipărit l a Inceputul volumului
ce rccenzllm, Gheorghe Teodorescu Kirileanu s·a născut In 1872, in satul Holda, comuna Broş
teni, judeţul Neamţ. El a fost fiul unui ţăran, "pădurar, vlnător de urşi şi vestit pescar•.
Cu toate că, din cauza săriciei, G. T. Kirileanu s-a aflat adesea Intr-o grea situaţie, el
a izbutit totuşi, in 18!l5, sA obţinA diploma de bacalaureat. Cinci ani mai tirziu, In octombrie
1900, el era licenţiat In drept Ia Facultatea juridică din Iaşi. După Incheierea studiilor univer
sitare, G. T. Kirileanu a fost numit tn magistraturA, dar postul pe care I-a dllupat a fost In
curind desfiinţat pentru motive de economie. A devenit atunci profesor Ia liceul p'a rticular
Emilia Humpcl din Iaşi. Apoi a pregătit pentru examenele de Sfat pe copii din familii lnstă
rite. în 1 !l04, el era "inspector comunal", dar, In anul următor, el a fost pus In disponibili
tate. In sfirşit, In 1905, G. T. Kirileanu a fost Incadrat Ia biroul petlţiilor al unei instituţii din
Bucure�ti, a fost apoi bibliotecar Ia această instituţie pînă In iunie 1930, cind a fost pensionat.
în ultimii ani ai vieţii sale, G. T. Kirileanu a locuit la Piatra Neamţ, unde a murit In
1960, In vlrstă de 88 de ani.
Am desprins aceste date din tabelul cronologic Intocmit de Mitcea Handoca, tabel care
cuprinde numeroase şi interesante informaţii despre viaţa şi activitdtta lui G. T. Kirileanu.
Corespondenţa publicatA tn acest volum este alcituită din 788 scrisori, pe care Mircea
Handoca - după cum el lnsuşi precizează - le-a selectat din "peste 16 000 scrisori, aflate la
Biblioteca Academiei R. S. R. şi Biblioteca Centrali de Stat".
Din cele 788 scrisori al cAror text integral a fost publicat de Mircea Handoca, 379 sint
emise de G. T. Kirileanu şi 406 sint primite de el de Ia diverse persoane ; Ia acestea se adaugi
o scrisoare a lui Vasile Bogrea către AI. Lapedatu, o scrisoare a lui Jean Boutiere către Octav
Minar şi o scrisoare a lui Titu Maiorescu către George Vâlsan.
Dintre aceste numeroase scrisori prezintă interes mai ales cele dintre G. T. Kirileanu
şi Vasile Bogrea, George Vâlsan, Simion Mehedinţi, Leca Morariu, Artur Gorovei, Mihai
Costăchescu, Jean Boutiere şi Constantin Turcu.
G. T. Kirileanu a fost un om foarte corect, foarte harnic şi foarte modest. Frumoasele
tnsuşiri, cu care a fost Inzestrat, reies adesea din corespondenţa sa.
în funcţiunile pe care le-a avut, G. T. Kirileanu a Indeplinit sarcinile serviciului său
cu o conştiinciozitate exemplar11. S-a străduit totodată să apere pe săteni Impotriva lmpilă
rilor şi să·i ajute ori de cite ori prilejul s-a ivit. Într-o scrisoare, adresată lui Titu Maiorescu,
Ia 3 octombrie 1908, el Il Incunoştinţa că, tn fiecare zi, folosea ,.ceasurile libere" pentru a aduna
material ,.atit asupra stării economice a ţăranului, cit şi asupra stării lui sufleteşti, adică a
folclorului" 1 .
A fost G. T. Kirileanu un pasionat folclorist. El a cules multe poezii populare, descln
tecc, colinde, oraţii de nuntă, legende etc., dintre care a publicat unele deosebit de intere
sante tn revista .. Şezătoarea" din Fălticeni.
A avut G. T. Kirileanu şi pasiunea studiilor istorice. De aceea a şi Intreprins cercetări
asidue Ia Arhivele Statului şi tn biblioteci, indeosebi tn Biblioteca Academiei Române din Bucu
reşti. Foarte silitor, el a adunat un bogat material referitor Ia trecutul nostru. EI a izbutit
să culeagă multe informaţii despre Mihai Eminescu şi Ion Creangă.
în ceea ce priveşte pe Mihai Eminescu, o parte din acest material a fost publicat de
1. Scurtu, tn 1 906, tntr-un volum cuprinzind Scrieri politice şi literare ale marelui poet, lnsă
fără ca 1. Scurtu să fi precizat care a fost contribuţia lui Kirileanu. Acesta a primit cu resem
nare nedreptatea ce i-a fost făcută de 1. Scurtu şi a continuat cercetările sale tn anii ur
mători. După aproape patru decenii, el tncă lucra Ia completarea materialului ce culesese. Ast
fel, la 25 noiembrie 1945, Kirileanu scria lui Leca Morariu şi soţiei sale că recent copiase acte
relative la moşiile Orăşeni şi Ipoteşti ale părinţilor lui Mihai Eminescu. Citeva din rezultatele
acestor indelungate cercetări relative Ia 1\1. Eminescu au fost publicate de G. T. Kirileanu tn
şase reviste pe care le indică Mircea Handoca In bibliografia ce a tntocmit2.
Cu privire la Ion Creangă, merite deosebite a ·avut G. T. Kirileanu, prin contribuţiile
ce a adus Ia biografia marelui humuleştean, precum şi prin editarea corectă a scrierilor aces1 G. T. Kirlleanu, CorespondenJcl, p. 167 - 168.
2 Ibid., p. 685- 688.
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tuia. I n adevAr, In Inceputul veacului nostru, llarie Chendi şi Şt. O. Iosif au publicat, la Bucu
reşti, un volum din operele lui Creangă, inlocuind unele moldovenisme prin termeni care li se
păreau că vor fi mai lesne lnţeleşi de către cititori . Cu multă dreptate, Kirileanu a combătut
acest sistem. El a susţinut că trebuie păstrnt, fără nici o modificare, textul integral al lui
Creangă. Această teză a fost recunoscută ca justă şi, In consecinţă, K\rileanu a fost tnslircinat,
In 1906, de lnsăşi Editura Minerva să "Indrepte" erorile strecurate tn scrierile lui Crean'gă apă
rute la acea Editură&. Astfel "tndreptatc" au fost retipil.rite aceste scrieri, tnsoţite de un glo
sar al moldo venismelor, glosar Intocmit de Kirileanu cu colaborarea tnvăţiltorului Alexnndru
Vasiliu din Tiltăruşi, comună din fostul judeţ Sucenva4• Ediţia operelor lui Creangă, publicată ulterior de Kirileanu, este lncă astăzi considerată ca fiind cea mai bună.
G. T. Kirlleanu a mni avut şi alte merite. El a fost un foarte bun coleg. Din numeroasele
fişe, documente şi manuscrise, pe care le adunase in decursul anilor, el a comunicat ades!'a im
portante informaţii istoricilor şi literaţilor care au făcut apel la el. Lui Constantin Gane i-a
Imprumutat manuscrise5• De asemenea lui Virgil Clndea i-a Imprumutat un manuscris avind
"adnotAri ale lui BiHceseu pe filele Letopiseţului" 8• Lui George Juvara i-a predat spre publi
care scrisori ale lui Titu Maiorescu şi ale lui P. P. Carp7• Lui Jean Boutiere, profesor la Rouen,
i-a trimis un bogat material relativ la Ion Crcangă8, material pc care Jean Boutiere l·a folosit
la redactarea tezei sale de doctorat. Kirileanu a dovedit astfel un altruism, foarte rar Ia cei
ce se Indeletnicesc cu cercetările ştiinţifice.
Kirileanu a dat şi un preţios ajutor unor autori pentru tipărirea lucrărilor lor. De exem
plu, prin stAruinţa sa a fost publicat de Academia Română, In 1 909, volumul cupri'llzlnd Cfn
tece, urături şi bocete de-ale poporului, culese de Al. Vasiliu-Tătăruşi8• De asemenea, tn urma
stăruinţelor lui Klrileanu a apărut, In editura Academiei Române, tn 1928, volumul de Pa
v eşti al lui AI. Vasiliu-TătăruşP0• Intervenind Ia Casa Şcoalelor, Kirileanu a obţinut să fie li
p ărite Fabulele lui Ştefan Cacoveanu11, precum şi poeziile populare din Maramureş, culese de
p ilrintele Io!J. Birlca1 2• Multă stăruinţă a depus Kirilcanu şi spre a Inlesni profesorului Mihni
Costăchescu publicarea a cinci volume de Documente moldovcneşti13• Datorită lui Kirllcanu a
fost dusă plnă Ia capăt imprimarea Dicţionarului roman-german al lui Tiktin14• Iată citeva
exemple din acţiunea desfăşurată de G. T. Kirileanu p entru propăşirea culturală a României.
A fost G. T. Kirileanu şi un pasionat bibliofil. în perioada dintre cele două rAzboaie
mondiale, cit timp el a locuit la Bucureşti, el adesea vizita Casa Anticarilor, unde, In cele trei
prăvălii ale celor trei fraţi Pach, i se rezervau noile achiziţii, din care el alegea mai totdea
una citeva cărţi sau broşuri. Şi·a constituit astfel Kirileanu o bibliotecă avind mii de volume,
pe care le-a adus la Piatra Neamţ, cind s-a mutat acolo. î n anii urm ători, lntlmplllri neft•rlclte
au distrus o parte din biblioteca sa. Au rămas totuşi vreo 20 000 de volume, pe care Kirileanu
le-a dăruit oraşului Piatra Neamţ 16• Datorită acestei importante donaţii, Piatra Neamţ posedA
astAzi o frumoasă bibliotecă, avind publicaţii foarte rare care nu se găsesc nici chiar In centre
universitare cu o veche tradiţie, ca Iaşul.
A fost deci G. T. Kirileanu un mare cărturar. Î nzestrat cu o vie inteligenţă, cu o putere
de muncă excepţională, cu o foarte bună memorie, el ar fi putut publica mult mai mulle lu
crări d l'cit cele ce a tipărit In cursul vieţii sale. A fost tnsă un om de o rară modestit.>, pre
cum rezultă din scrisoarea pe care a adresat-o lui Simion Mehcdinţi, spre a-i mulţumi pentru
alegerea sa ca membru de onoare al Academiei Rom ân l'16 • Această modestie explicA atitu
dinea rezervată a lui G. T. Kirileanu. EI a preferat să stea de o parte, neavind ambitii de mil
rire sau de parvenire.
·

3 Jbid., p. 1 90.

4
5

8
9

10
11

12

13

u

16
18

Jbid.,
Jbid.,
Jbid.,
Jbid.,
Jbid.,
Jbid.,
Jbid.,
Jbid.,
Jbid.,
Jbid.,
Jbid.,
Jbid.,
Jbid.,

p.
p.
p.
p.
p.
p.

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

25.

13.

405.
251.
27 - 28 şi p. 378 - 392.
164 - 166, p. 204 şi p. 328.
426.
2:�2 şi p. 396.
104 .
85, 87, 88, 255, 4 1 5, şi 417.
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Scrisoril:e lui G. T. Kir i l:eaB u, publicate d e Mircea Handoca, s.ln t foarte interesant e prin
informaţiile pe care le cuprind. Au fost săvirşite lnsă greşeli la transcrierea lor sau in notele
care le lnsoţesc. Vom in dica pe c ele mai de seamă, neput ind să le euumerăm pe toate din cauza
număru lui limitat de pagini p.rcv ă:i:ut pentru recenzii.

Unele scrisori au fost greşit datate.
De exemplu , scrisoarea lui Ion Bianu, prin care lnştiinţează pe G. T. K irileanu că-i trl·
mite "un volum din cele 5 2 7 Documente" . Acestei scrisori Mircea Handoco. i-a dat data de "7
mai 1 92 1 " 17• Or, cartea trimisă lui Kirneanu este alcătuită din 68 coaie imprimate Ia Viena,
In anii 1 906 - 1 906, ".,rin ingrijirea lui Gr. G. Tocilescu". Acele 68 coaie au fost achiziţionate
de A cade m i a Română. La tipografia "Cartea Românească" din Bucureşti, după ce au fost im·
primat�: tncă opt pagini, precum şi coperta, prefaţa lui Bianu şi t abla de materii, volumul a
fost b roşat . Pe c�pe rta lui este tipărit anul 1931, iar prefaţa lui Ion Bianu este datată "mar
tie 1 93 1 ". Deci acest volum a aplrut in 1931. În consecinţă, el n-a putut fi trJmis lui Kirileanu
·
de căt re IM Bianu cu o scrisoare avind data de 7 mai 1921.
O scrisoare a lui Ion Teodorescu a fost imprimată sub data de . 1 8 noiembrie 1921. Ion
Teodorescu comunicA lui Kirileanu ci vă duv a lui Iancu Nădejde acceptă să vlndă unele cărţi
din biblioteca răposatului ei soţ 18 • Intrucit Iancu Nădejde a mu rit in de cem brie 1 928, s eri·
soarea nu poate li din 1921.
L a p. 680 - 681 din lucrarea ce recenzăm a fost tipărită, sub data de 20 iulie 1933, o s eri·
soare, prin care G eorge Vâllillll mulţumeşte lui Kirlleanu ,.pentru demersurile �ăcute pe Ungă
d·l ministru Duea", dar nu mai are nevoie de ajutorul acestuia, fiindcă Vintilă Brătianu i·a
acordat cele nceeiare. Scrisoare. aceas.ta nu p oate fi din iulie 1 933, � dcă atu nci 1. G . Duca
nu era ministru, iar Vintilil Bril.tianu murise In decembrie 1 930. E a este ln legătură cu altA
scrisoare din 1l iulie 1923" prin caJ"e V Alsan, bolnav şi av m d nevoie de "bAi de soare Ia ţărmul
mării", tn cunoştiinţează pe Kirileanu că a obţinut de la minis.trul de finanţe Vi.ntilă Brătianu
suma de cinci mii franci francezilt.
Greşit a fos.t publicată, sub data de 2.6. Ianuarie 1940, o s crisoare a lui Artu r Gorovet
căt r e G. T. Kirileanu20, deo arece tn acea scrisoare Artur Gorovei relatează evenimente petre
cute in 1941 ..
Etc.
în corespondenţa publicată de Mircea Han doea tnai sint şi alte erori. Au fost descifrate
greşi t numele sau prenumele anumitor persoane. As.tfel, Intr-o scrisoare din .. 6 faur 1954 • a
lui K irileanu către G. Bezvico n i este amintit ,.ro m ancieru l " DitlJl Moruzi, aut o ru l mai multor
cărţi, dintre care "una &·a tipărit la Piatra Nea111ţ" 21• Prenumele acelui ro m an c i e r n-a fos t
Dinu ci Dum itru. La Piatra Neamţ a fost i mprimat, tn 1111 4, romanul lui Dumitru C. M or u z l ,
Moartea lui Cain, cu o prefaţ ă de A. D. Xenopol .
într-o scrisoare din 1 0 aprilie 1 957 a lui Kirileanu către Iorgu Iordan este menţio n at
"bătrinul dr. Ghiorglriu, fost primar al Capitalei" 22 • N u m ele acestuia a fost Gheorghian, iar
nicidecum Ghiorghiu .
. La p. 1 92 din volumul ce reccnzăm este reprodusă o scrisoare din 10 ianuarie 1 940 a
lui K irileanu către Leca Morariu şi soţia lui. În acea scrisoare este citat fostul ministru al
României la L on dra, "bucovineanul" Grigoru a cărui soţie este nepoata Veronicăi Micle. Nu·
mele fostului ministru al României la Londra a fost i nsă Grigorcea.
într-o scrisoare din :1 i uli e 1 9 1 6, N. Iorga roagă pe G. T. Ki rileanu să Iacă de mersurile
nece sare la B i bl io t e e a Academiei Române spre a i se trimite .. Revue des deux mondes" din
1 9 1 1 - 1 9 1 5 .,cu ml·moriile lui t-;elidar" 23• Autorul acelor memorii n-a fost Nelidar, ci Neli·
dorv��. consilier la ambasada Rusiei la Constantinopol In 1 8 75 - 1 877, apoi ministru al Rusiei
la lJrrsda, In sfirşit, in 1 88 3 , a mbasa do r al Rusiei la Constantinopol.
:\lai sint şi alt e erori de acest fel. Cele patru exemple citate sint suficiente pentru a pune
In ev i denţă cit de regret abile s in t asemenea greşite descifrări.
17

18

19
20

22
21

23

24

Jbid., p. 330.
J bid., p. 6 1 1 .
J b id . , p . 664 - 665.
Jbid., p. 482.
lbid . , p. 1 ;, ,
l bid., p. 103 .
lbid., p. 49·1 .
A . Nelidow, Souvenirs d'avanl el d'apres l a guerre de 1 8 7 7 - 1 8 78,

mo nd c s " , 15 mai 1 915, p. 302 - 339; 15 iulie 1915, p. 241 - 277; 15 noiembrie
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Scrisorile publicate de Mircea Handoca sint lnsoţlte de note lămuritoare. Erori s-au
atrecurat In un ele din a ceste note.
Astfel, la p. 69, tntr-o notA blo f!l'll flcl, se precizeazA el Istoricul 1. C. Filittl a murit In
1946. Or, el a Incetat din viaţă In 1 9452'.
La p. 609, nota 1, se afirmă ci poetul 1. U. Sorlcu a decedat In 1 956. Data exactA cind
a Incetat din viaţă a fost Insi 11 Ianuarie 1957".
La p. 124, nota 1, se menţionează eli. Al. Lapedatu a fost ministru al cultelor fi artelor
In anii 1 924 - 1 926. El a fost InsA ministru al cultelor şi artelor Inel din octombrie 1 923, dupl
cum de altminteri reiese din scrisoarea de felicitare pe care i-a adresat-o G. T. Kirileanu la 30
octombrie 1 923 şi care est e imerati In volum ul ce recenzll. m la aceeaşi pagină 124 ca şi aceastA
notă .
Desigur notele lui Mircea Handoca stnt utile. DupA cum a constatat şi Ilie Torou\lu,
un document fără adnotAri este ca .,o vioară vecbe IAră atrun e , Iar nota corectA InseamnA
tncordarea la punct a atrunei " 27 • Deci bine a procedat Mircea Handoca adnotlnd corespOil
denţa lui G. T. K lrileanu, tnsA el trebuia si fie mai atent pentru a nu sAvlrşl aşa de multe
erori.

Pe alocuri, Mircea Handoca a omis să dea lAmuriri, care erau necesare pentru cititori
de astăzi.

Astfel, Intr-o scrisoare din 20 noiembrie 1 922 a lui G. T. Kirileanu cAtre Vasne Bo
Jire&, este pomenit .,fluşturatecul de Berechet " 21• s-ar fi cuvenit ca, tntr-o notă, ali. se pre
cizeze eli. a cest Berechet a fost profesor de Istoria vechiului drept ro mAnesc la Facultatea ju

ridicA din la fi .
In două scrisori este menţionat Cll.răba,•.

cine a fost CArăbaş. El a fost Ubrar şi totodatA
' lucrări privitoare la Istoria

în notele lui Mircea Handoca nu ni se spune
şi anticar In Bucureşti. La el gAseai mai ales

ţArii noastre. De o corectitudine exemplară, Clrăbaş era gata

oricind să facă tot ce era pos ibi l pentru a-ţi procura o carte rară de care aveai nevoie,

la

un

1 1 Ianuarie 1939, 1. C. FIUttl scria lui G. T. Klrileanu că ..noua comunicare a lui

preţ moderat.
La

Al. L. (la Academia RomAnA) s-a distins prin nlutlţl ( ... ] Impotriva lui B.c.•

ao.

Ar fi fost

necesar sll. se completeze numele, din care au fost publicate numai iniţialele. O asemenea com
pletare nu prezenta vreo dificultate, Al. L. f iind Iniţialele lui Alexandru Lapedatu şi B. C. fiind
iniţialele lui Barbu Catargiu.
La 31 decembrie 1 940, Leca Morariu comunica

lui G. T. Kirlleanu că primi se de la Ar

tur Gorovel manuscrisul original al autobiografiei lui

Teodor Virnav31• I ntr-o notă, M ircea

.,Istoria vieJii m ele (autobiof!l'll fie din 1857), publ i cată, după originalul inedit de Artur Gorovei
tn " Gazeta Săteanului", Rlmnicu-Sărat, 1893, 128 p.". Mircea Handoca a omis să adauge că
Artur Gorovei a retlp ll.rlt apoi, la Bucureşti, In 1 908, Istoria oieJii mele de Teodor Vtrnav, In
tr-un volum de 143 pagini care a avut o largll. răsplndire82•
Oprim aici tnşirarea deficienţelor din cartea ce recenzăm. Ele desi gu r stnt regretabi le.
Cu toate aceste deficienţe, datori s intem să recunoaştem şi meritele lui Mircea Handoca pen
tru publicarea Corespondentei lui G. T. Kirileanu, Intrucit tn bogatul material pe care 1-n se
lectat şi inserat tn acest volum sint preţioase informaţii despre viaţa politică şi culturală din
Handoca precizează că Teodor C. Vlmav,

"născut la

1 martie 1801, Floreşti Tecuci", a scris
,

România In primele şase decenii ale veacului al XX-lea.

Constantin C. Angeles<'U
2& "Studil şi cercetări Istorice" (Iaşi), XX, 1947, p. 320.
26 " Ro m âni a literară", X II, nr. 1 din 4 Ianuarie 1979, p. 1 1 .
2 7 G . T. Klrileanu, Corespondentă, p . 619. Scrisoarea din 27 iulie 1 952.
28 Jbid p. 25.
2s Jbid., p. 64 şi p. 196.
30 Jbid., p. 445 - 446.
31 Ibid., p. 561.
32 Teodor Vlrnav, Istoria vietii mele, B ucu re şti , Editura Minerva, "Biblioteca :\ilnerva"•
1908, 143 p., 30 bani.
•
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VASILE CRI STIAN, Istori ografi a generală, Editura
didactică şi pedago
gică, Bu cureşti, 1979, 286 pagini, bibliografie 1 1 pagini, Indi ce de nume
12 pagini.
O sinteză istoriografică nu lnseamn1!: o aglomerare de date, el posibilitatea pe care aceasta
o deschide In sesizarea esenţialului, al mecanismului lăuntric al unei struCturi ce se mani
festă In multiple Ipostaze. Bazată pe o · laborioasă cercetare şi o profundă investigaţie " lsto
·riografiti generală" a conf. univ. dr. Vasile Cristian, decanul Facultăţii de Istorie şi filosofle
a Universităţii ,.Al. I. Cuza" din Iaşi, este o sinteză care-şi merită pe deplin numele. Consti
tuind "o prelungire a actului Istoric, o punere a sa In valoare" (p. 5), lucrarea este de un in·
contestabil Interes sub raportul cunoaşterii devenirii umane.
,
Exprimind "preţuirea muncii lnaintaşilor", tn "Introducere", autorul anallzeazll tota
litatea scrierilor istorice aparţintnd diferitelor popoare, perioade istorice, concepţii şi proble
me, avind In vedl"te atit raportarea fenomenului istoriografic la mediul social, ctt şi factorii
ce au putut influenţa evoluţia acestuia. In acest context locul şi rolul istoricului est e semnifi
cativ, nu numai In analiza faptelor istorice, i şi In elaborarea unei teorii sau filosofii a istoriei .
Din punct de vedere metodologie, istoriografia generală nu InseamnA o juxtapunere a celor
naţionale, ci sinteza -unor momente fundamentale in succesiunea lor logică, rţallzările mai
importante, apariţia şi dezvoltarea unor noi orientări şi curente, cu respectarea unei succesiuni cronologice riguroase.
.._...
Lucrarea, structurată pe zone geografice şi civilizaţii istorice, Incepind cu primele ma
nifestări, păstrează un echilibru In tratarea perioadelor istoriografice (antică, medievală, mo
dernă şi contemporană) sub aspectul . contribuţiei personalităţilor la evaluarea evenimentelor
anterioare. Antichitatea, cuprinsă In capitolele " Inceputurile manifestărilor istoriografice':'.
,.Istoriografia greacă şi elenistică", " Istoriografia latină" şi prima parte a capitolului .. Istorio
I!Tafia antică şi medievală In estul şi sudul Asiei", a cunoscut o perioadă de Inflorire deosebitA
datorită geniului grec şi Romei cezarilor. Primele manifestări ale istoriografiei trebuie căutate
tnsă tn lumea orientală, In "preistoria " istoriei antice.
In Onent, unde realizările omului, mersul eveni mentelor sint - considerate ca fiind un
rezultat al voinţei zeilor, primele manifestări istoriografice distincte sint impregnate şi d e
mituri şi legende, care adesea pornesc şi de la fapte reale, ia r pe miisură ce s-au lndepărtat
In negura trecutului ele au fost modificate, irnpunindu-le modele bine individualizate şi hi·
perbolizate. Lumea e considerată neschimbătoarc, veşnică, singurele modi ficări constituin
du-le evenimentele politice. "Puţine erau cazurile In literatura antichităţii orientale - subli
niază istoricul ieşean - ctnd pentru un eveniment se caută o explicaţie de natură umană"
(p. 26). De pildă in "Cartea I a Maccabeilor", succesele răsculaţilor nu sint atribuite interven
ţiei lui Iahve, ci eroismului şi viziunii politice ale personalităţilor istorice aflat e in centrul
evenimentelor.
Cărturarii lumii orientale nu aveau o concepţie clară despre sensul activităţii lor, mai
ales ca metodă de lucru. Cu toate acestea scrierile lor au devenit totuşi preţioase "izvoare de
inspiraţie şi bogate surse docu mentare", iar contribuţia Orientului s-a prelungit pinii tirziu,
prin intermediul creştinismului, concepţia iu daică influentind notabil istoriografia medievală .
.. S e poate afirma, astfel, - arată autorul - , că Orientul antic a constituit şi leagănul istorio
grafiei, chiar dacă actul ei de naştere avea să fie semnat In Ellada" (p. 32).
Gindirii istoriografice i s-au oferit condiţii de dezvoltare mult mai favorabile In Grecia
şi Roma, Intrucit specificul şi particularităţile locale au permis participarea unui mare număr
de cetăţeni la viaţa publică şi culturală, spre deosebire de Orientul antic, "unde imense teri
torii sint reunite sub puterea despotică a unui monarh, considerat o zeitate pe tron, ceea ce
nu tngăduia o viaţă politică şi elimina posibilitatea unei gtndiri libere". Orăşeni, comercianţi.
navigator! şi buni militari, greco-romanii, prin contactul cu alte realităţi, aveau un orizont
mult mai larg decit orientalii, limitaţi In anumite zone geografice şi etnice. Naşterea şi dez
voltarea istoriografiei elino-latine (practicată nu de funcţionari, ca In statele orientale, ci de
oameni de cultură, de o intelectualitate liberă), trebuie raportată şi la efervescenta atmosferă
culturală

notabilă.

Latinii

ca

dealtfel şi chinezii au făcut

din

istorie, cel mai important

obiect de educaţie, pc care autorul " I storiografiei generale" Il scoate In evidenţă ca avind
i mportantă "funcţie moralizatoare". In acest sens, Titus Livius tnţelegtnd valoarea

o

educa

tivă a istoriei, con sideră că nu poate fi un bun cetăţean roman a cela ce nu-şi cunoaşte pro
priul său trecut. ln Grecia, Tucidide, intemeietorul criticii istorice, ,.s-a ridicat ptnă la
mai tnalt nivel pe care Il putea permite epoca" (p. 39). Grecia şi Roma a u dat noi
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scrisului Istoric prin problemele de metodă şi pronunţatul caracter artistic al acestuia. Ast
fel istoria Jşi merită reputaţia de a fi "tezaurul vieţii".
Tratată tn capitolele "Istoriografia medievalA europeanA", " Istoriografia islamică" şi
partea a doua a celui referitor la istoriografia Extremului Orient şi a sudului Asiei, perioada
medievală a istoriografiei, urmind celei antice, are trăsături caracteristice deosebite, o ima
gine nouă. Triumful feudalismulul cu pronuntata şi caracteristica sa fArimitare, duce lo o
sensibilă diminuare a orizontului politic şi cultural in raport cu lumea antică. Omul medie\'al,
trAind Intr-o economie autarhică, arc o experientA limitată. Un orizont mai larg nu putea fi
obţinut nici pe cale livrescă. Creştinismul, ca dealtfel şi islamismul, religii cu un pronunţat
caracter istoric, şi-au pus amprenta pe Intreaga societate medievalA. ln conceptia vremii,
divinitatea (Dumnezeu sau Allah) supraveghează In mod constant pe om. Raportul divini
tate - istorie umanA, se reflectă numai prin modul de a concepe lumea şi societatea. Creş
tinii, preluind o idee ebraică conform căreia Iahve este protectorul nu numai al conducăto
rilor, ci al unui popor Intreg tn totalitatea sa, au sustinut cA divinit atea veghează asupra ome
nirii atit ca indivizi, cit şi ca specie. Gindirea istoriograficA medievală, tributară concepţiei
teologice creştine, lslamice, budiste etc., este mult mai modestă faţă de Antichitate. Avind
anumite trAsAturi comune, ea nu constituie totuşi o unitate, vizibile fiind şi particularităţile ·
diferitelor regiuni geografice separate uneori prin distanţe enorme. Chiar şi atunci cind unele
regiuni erau apropiate, cunoaşterea reciprocă este un element de excepţie. Această separaţie
e determinatA nu numai de raţiuni religioase, ci şi de anumite particularităţi lingvistice, de
moştenire culturală, de contactul cu mari arii de civilizaţie, de nivelul de dezvoltare social
economică sau organizare politico-statală.
Capitolelor istoriografiei moderne ( .. Inceputurile istoriografiei moderne. Umanismul",
" Istoriografia europeană tn oVeacul luminilor• ", " Istoriogra fia europeană In prima jumătate
a secolului al X IX-lea", " Inceputurile Istoriografiei marxiste" şi " Istoriografia burgheză In
a doua jumătate a secolului al X IX-lea") li s-au rezervat de către autor un spaţiu de tratare
mult mai larg. Caracterizată printr-o puternică lalclzare, prin treptata perfecţionare a meto
delor, prin desprin derea de.manifestArile literare şi constituirea ei ca ştiinţă de sine stătătoare,
istoriografia modernă a pătruns tn istorie pe poarta u manismului, ce a pus In centrul preocu
părilor sale omul, preocupat exclusiv de viata terestră, mlisură a tuturor lucru rilor. Incepu
turile ei coinci.d cu destrămarea relaţiilor medievale şi naşterea celor capitaliste, impunlndu-se
o concepţie pragmatică asupra Istoriei, incompatibilă cu o interpretare teologicA. în aceste
condiţii, "istoricul - scoate In evidenţă autorul ·_ are deci obligaţia să caute cauzele umane
şi naturale ale evenimentelor trecute, singura manieră In care opera sa se poate transforma
Intr-un indreptar politic" (p. 123).
Cit priveşte iluminismul, el a apărut ca o reacţie Impotriva doctrinei absolutlst-rato
lice a organizării politico-religioase a statului, ca mod divin de organizare a societalţii absolu
tiste, a teologie!, ca o concepţie globală asupra lumii, impuntndu-se şi o concepţie, o ideologic
globală - filosofia. Noua societate pe care o concepeau ei, trebuia si pornească de la respet·
tarea drepturilor naturale ale omului, întărite prin contractul social : libertatea, egalltaten,
toleranţa, universalitatea, proprietatea. Tot acum !şi face apariţia şi raţionalismul, avind a
fondator pe Voltaire. Un suflu nou in ştiinţa istorică, l-a adus Giambatista Vlco, cd care a
pus bazele unei noi ştiinţe - filosofia istoriei.

" Secolul istoriei" considerat şi "secol al naţionalităţilor", constituie o expresie n asp l 
raţi ilor generale şi a spiritului istoric pătruns t n cele m a i variate domenii ale vieţii cultura 1 politice. Cărtu rarii acestui .,secol", pentru a sprijini lupta naţională I n procesul dt• formnn·
'
a naţiunilor din Europa central-estică, se adreseazA tn mod constant trecutului.
l ' reol'upo ( i
s ă găsească explicaţiile raţionale ale proceselor istorice, s ă sesizeze sensul evoluţiei ummu· ,
1ă tntrebuinţeze metode de cercetare care sA permită cunoaşterea fenomenelor şi t•v c n l nll' l l ·
t elor, istoricii şi filosofii p u n bazele concepţiei materialist-dialectice asupra istoril'i, fapt ,,.
a permis abordarea cu a devărat ştiinţifică a procesului istoric, conform rărcia natura şi sol'it·
tatea se află tntr-o permanentă mişcare dialectică. î n consecinţă, Vasile Crlstlnn, rl'lil'ft•a z:\
faptul că istoriografia, de pe poziţiile materialismului istoric, a marcat o cotituril ra d i c a l ă
t n domeniul gindirii şi activităţii devenirii umane.
temporană" şi " Istoriografia marxistă contemporană" poate fi urmllri t :l s u h st•mrnd
Istoriografia contemporanA cuprinsA tn două capitole

cl ispu tt•i

., Istoriografia hurghl'zi\ ron 
n

doua j u rn i\ ln l e a

colului al X IX-lea. D ezvoltată atit cantitativ, cit şi calitativ, ea oferA o man• diwrs i l a t r de
dintre cea materialist-dialectică şi istorică, şi cea burgheză, IncA din

orientări şi t endinţe, separate prin nuante sau atitudini contradictorii, prin
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ţie! sau specificul unor metode, prin poziţia şi locul tn societate a creatorilor, aşa cum sesi
zează In mod magistral istori cul ieşean.
Intelegind profund fenomenul istoric şi judectndu-1 In mod echilibrat, autorul, anali
zează dual literatura istorici contemporani, v ertical şi orizontal, atlt sub aspectul tendinţe
lor generale, cit şi sub aspectul contribuţiei personalităţilor istorice.
Cit priveşte istoriografia românească, medievală, modernă şi contemporană, laică prin
excelenţll, aceasta se IncadreazA organic In cea generală, pe care o urmează Indeaproape, fiind
strtns legatA de evoluţia so cietăţii româneşti. Rezultat al unei joncţiuni Intre influen ţa raţio
nalistă şi tradiţia umanistă proprie, cu un profund caracter militant, istoriografia romAneaacA
a contribuit la dezvoltarea conştiinţei naţionale, mai ales prin promovarea ideii de latinltate
şi apărarea drepturilor istorice ale poporului român. Prin contribuţia adusă de marile perao
nalltăţi, A. D . Xenopol, V. PArvan, N. Iorga şi mul�i altii, istoriografia noastră a contribuit
liubst:lnţial la ImbogAtirea tezaurului gindirii umane.
în Incheiere, autorul, referindu-se la "Rezultatele şi perspectivele istorlograflt:i gene
rale", conchide că "pentru a ajunge la realizările de astăzi, istoriografia a trebuit si strAbatA
un drum in delungat, adeseori anevoios şi nu lipsit de vicisitudini. La atingerea actualului el
stadiu au rontribuit, se poate spune, toale generaţiile succesive de istorici din Antichitate ti
plnă In zilt'le noastre. Efortul lor In această privinţă nu a fost egal, dupA cum nu au fost egale
nici rezultatele obţinute. Din contribuţii particulare, lnegale şi diverse, a rezultat InsA o ac
ţiune comună, care a asigurat mersul Inainte al istoriografiei generale" (p. 282). Conferindu·i·se
menirea de wlnvăţătoare a vieţii", istoria, ca un bun dascăl, oferă Importante sugestii pentru
perspectivele Istoriografiei generale. "Parte fundamentali a cunoaşteQLumane, subliniazA ls·
torlcul V. Cristian, ştiinţa istorică răspunde unei necesităţi obiective. lltoria scrisă este o pre·
lungire naturală a istoriei reale şi, tn acelaşi timp, o componentA a naturii umane. Fiinţă isto
rică, omul nu poate renunţa la cunoaşterea trecutului său. Cit timp va exista omenirea şl8 va
crea Istorie , ea va avea nevoie de Istoriografie. Cercetarea sensulul el va fi absolut necesari
pentru perfecţionarea raporturilor Intre oameni... Indiferent de felul In care este Imaginat as
făzi, omul viitorului nu se va putea transforma Intr-o maşini. PllstrJndu·şl esenţa umană, el
lşi va păstra, In acelaşi timp, organlcul interes pentru propria sa Istorie" (p. 286).
lat� aşadar, o admirabilă sinteză istoriografică, o oglindă ale cărţilor "sfinte" ale po
poarelor, ale vieţii şi activităţii lor, testamentul trecutulnJ, prezentului şi viitorului umanităţii.
în aceste pagini stnt turnate totalitatea scrierilor istorice moştenite de omenire de·a lungul
veacurilor. Densă, substanţială, lntrunind atributele celor mai exigente cercetări, lucrarea
invită la reflecţii ample privind nu numai evoluţia Istoriografică, el lnsăşi evoluţia soci etăţii
umane tn ansamblul ei. Cu aceasta istoriografia romAneascA se l mbogăţeşte cu o carte funda·
mentală . d�sebit de valoroasă şi utilă tuturor celor ce tndrăgesc istoria umană.
Nicolcu Ciudtn
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EMILIA ZAHAR l A

La 4 septembrie 1979 s-a stins din viaţA EM IT� IA ZAHA R IA, distinsA şi Iubiti profe·
soanl de iatorie şi geografie In tnvAţămlnlul mediu, reputatii cercetlitoare tn domeniul arheo
logie! Moldevei.
După absolvirea studiilor liceale tn oraşul natal, Botoşani, Emllia Zaharia lşl continui
desă�rea studiilor tn cadrul facultlţli de istorie şi geografie a UniversitAtii dlD Iatl, IIUb
Indrumarea profesorilor Orest Tafrall şi Ilie Minea.
S-a consacrat, apoi, cu devotament şi entuziasm, activitliţli pedagogice, timp de peste
trei decenii, obţinlnd rezultate meritorii tn formarea şi pregătirea elevilor sAI, cArora le-a
insuflat dragoste pentru trecutul nostru istoric, clştiglndu-le in acelaşi timp stima fi preţuirea.
Devenită colaboratoare activă a Academiei R. S.R. tn cadrul Comisiei pentru studiul
formArii poporului român şi a limbii române (1960) precum şi a Institutului de Istorie fi
Arheologie ..A. D. Xenopol• din Iaşi, profesoara şi cercetAtoarea Emilia Zaharia a Imbinat
cu competenţi preocupArile pedagogice cu cele consacrate cercetArilor ştiinţifice. I mpreunA
cu soţul său, profesorul emerit Nicolae Zaharia, s-a dedicat In ultimii 30 de ani cercetArii ar
heologice a teritoriului Moldovei şi a Intreprins - tn colaborare cu cercetAtorii al Institutului
de Istorie şi Arheologie din Iaşi - nenumArate recunoaşteri arheologice de teren precum
,1 numeroase sApături de cercetare, dintre care menţionAm pe cele efectuate la Hlincea, Erbl
ceni şi Spinoasa (jud. Iaşi), Ceahlău şi Hangu (jud. Neamţ), Botoşani, HAneştl, Nichiteni
(jud. Botoşani) etc.
Rezultatele activitAtii sale ştiinţifice - desfăşuratli Intotdeauna cu pricepere şi devo
tament - s-au concretizat tn cuprinsul a numeroase studii şi publicaţii care oglindesc preti
oasa contribuţie adusă de regretata Emilia Zaharia la i dentificarea u rmelor de vieţuire umană
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pe terito riul Moldovei, studierea, clasi(icarca şi Incadrarea lor cronologică, In cunoaşterea tre
cutului nostru istoric.
Memoria profesoarel Emilia Zaharia care, prin Intreaga sa viaţă. şi act ivitate a prezentat
mere u un exemplu de dăruire, abnegaţie, competenţă şi devotament, va rAmine mereu vie pilltrată cu recunoştinţă şi duioşie - tn sufletele celor care au avut bucuria de a o cunoaşte.
L ista lucrArilor publicate de proresoara Emilia Zaharia :
1. Şantierul Hlincea laşi, tn .. Studii şi cercetări de istorie veche" ( S .C. I . V . ), IV, 1953,
p. 3 12 - 334 (In calitate de colaboratoare a col e c tivu l u i de cercetare).
2. Şantierul arheologic Hlincea, laşi, 1951, In ..Materiale şi cercetări arheologice",
(M.C.A.), IV, 1 9, p. 233 - 255 (In calitate de colaboratoare a colectivului de cercetare).
3. Cercetdri arheologice in oraşul laşi şi imprejurimi, Iaşi , Ed. Acad. R.P.R., 1965, 56 p.
(tn colaborare cu Mircea Petrescu-D imbovita şi Ni co lae Zaharia).
,
... Un morm in t din epoca m igrati ilor la Erbiceni, In "Arheologia Moldovei• (A.M), 1,
1961 , p. 2 1 1 - 2 1 8 (tn colaborare cu Nicolae Zaharia).
5. Sondajul din n ecropo la de la inceputul epocii m igraJiilor de la Pietri�, tn M.C.A., V I I I,
1962, p. 591 - 598 (tn c olaborare cu Nicolae Zaharia şi Vasile Palade).
6. Sondajul de s alvare din necropola de la Probota, M .C. A . , V I I I, 1 962, p. 599 - 609
(In colaborare cu Nicolae Zaharia).
7. Sondajele de la Spinoasa şi Erbicen i, M.C.A., V I I I, 1 962, p. 35 -46 (In colaborare
cu D an Teodor).
.
8. Sondajul arheologic de la Botoşan i "Dealul Cărăm idăriei"ttlrf . C.A. V I I, 1960, p. 461 466, (In colaborare cu Nicolae . Zaharia şi S. Raţă).
9. Descoperiri arheologice din perioada prefeudală în oraşu l laşi şi imprejurimi, comu·
nicare susţinută la sesiunea de coiPunlcări şt iinţ i fice din laşi, 1963 (in colaborare cu Mircea
Petrescu-Dimbovita şi Nicolae Zaharia).
1 0. Mormintul de incineratie din secolul al 3-lea c.n. din Conteşti (raionul Paşcani, re
giunea Ia şi), 1964.
1 1. Date arheologice ptiflind aşezdrile omtneşti de caracter rural de pe teritoriul Moldovei
comunicare susţinut ă la Sesiunea ştiinţifică a m uzeelor, decembrie 1 965 (In colaborare cu Mir
cea Petrescu-Dimboviţa şi Nicolae Zaharia).
12. La dif(usion g�raphiqu e des etablissements pre et protohistorique de la Moldavit,
tn ,,Actes du V I I-a Congr�s Iill.ţrDation al des Sciences Prehis toriques et Protohistoriques",
Prague, voi. 1, 1970 , p. 1 12 - 114 (tn colabora{e cu Mircea Petrescu-Dimboviţa şi Nicolae
Zaharia).
13. Contribuţii la cunoa,tereci culturii materiale în secolul al V-lea e.n. din Moldova ln
lum in a s dpăturilor de la Botoşani, In A.M., V I, 1 969, p . 168- 178 (in colaborare cu Nicolae
Zaharia).
14. Aşezdri din Moldova. De la paleolitic pină in secolul al X V I II-lea, Bucureşti, Ed .
Acad. R.S.R., 1970, 622 p. + 13 hărţi (in co labo ra re cu Mircea Petrescu-Dimbovita şi Ni.
colae · Zaharia).
"15. Sondajul din aşezarea de la Drăguşen i (La Ocoale, jud. Botoşani), 1 973, p. 152 - 167
Qn colaborare c';l N! �ola � _Zaha ria şi F i la rct Aprotos?aie).
.
... .
.
·

_

"

·.

1 6. ContrtbuJu prmmd rezultatele uţ�or cercetdrr arheologice in Cimp.1a Jljlel Supertoart
din judetu l Botoşani, D in trecutul j ude ţul u i Bo toşani", 1, 1 974, p. 135- 155.
,
1 7. Les necropoles du IV-e siecle de Botoşan i - Dealul Cărămiddriei, In Dacia, X IX,
1975, · p. 201 - 236 (in colaborare cu Nicolae Zaharia).

Lucrdri fn m anuscris :
t . Contributii la cunoaşterea culturii materiale din secolul V e.n. fn Moldova. A�ezarea
colab orare cu Nicolae Zaharia).
colaborare cu Nicolae Zaharia).
3. Rezultatele săpăturilor efectu ate in aşezatea şi necropola din sec. I Vi- V e.n. la Boto
- D ealul Cărăm iddr i ei (In col abora re c u Nicolae Zaharia).
ICill
' Î
.

şi necropolele de la Botoşani
Dealul Cărdmidăriei (in
2. N ichiten i . O n ecro po/ă din perioada hunică (in

4. Rezulta/ele sondajulu i din aşezarea din perioada de închegare a &latului feudal moldo- .
rienesc de pe dealul Hudlim ( Botoşani ), (in colaborare cu Nicolae Zaharia şi Angela Paveliuc).
5 . Sondajul arheologic din 1 9 6 0 - 1961 efectuat în n ecropola de inhumaJie de la Probota 
Iaş i (In co lab orare cu Nicolae Zaharia).
6. Sondajul arheolog ic din aşezarea de la Ciurchi - laşi (tn colaborare cu Nicolae

.

Zaharia) .

·

Voica Maria PuşcQ�a
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