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STUDII ŞI CERCETĂRI ARHEOLOGICE

OBSERVAŢ II PRIVIND FUNDAŢIILE DE BISERICĂ
DESCOPERITE LA VOLOVĂŢ (JUD. SUCEAVA)
COSTICĂ AS ĂVOAIE

Este un lucru binecunoscut şi aproape unanim acceptat faptul că în
studierea perioadei medievale a istoriei spaţiului românesc un rol deosebit
revine arheologiei. De cele mai multe ori, informatia arheologică intră în
circuitul ştiinţific sub forma concluziilor arheologului descoperitor, în pu\ine
cazuri cei care preiau informatia având posibilitatea şi şansa de a verifica
valabilitatea asertiunilor.
,
Este necesar, însă, ca atunci când se constată anumite inadvertenţe,
acestea să fie semnalate pentru a se diminua sau înlătura suspiciunile care, nu
odată, îşi fac loc în mintea celor care se ocupă de problemele epocii medievale.
Revenirea ra unor aspecte, chiar şi după o perioadă de timp mai îndelungată, nu
poate fi decât benefică pentru ştiinţa istorică. Paginile de fată s� doresc un
motiv pentru reluarea discuţiilor asupra unui obiectiv arheologic semnificativ,
descoperit de mai multă vreme şi publicat acum mai bine de un deceniu, anume
asupra resturilor bisericii descoperite la Volovăt Uud. Suceava), care - în opinia
autorului cercetării - ar data din a doua jumătate a secolului al XIV-lea1 Cele
ce au dus la reactualizarea unui atare subiect sunt - în primul rând - anumite
neconcordanţe între text şi ilustraţii. La acestea se mai adaugă câteva
interpretări care - la o analiză atentă- se dovedesc a nu fi întrutotul
convingătoare.
O primă problemă ce merită a fi discutată este aceea a modului în care
a evoluat săpătura arheologică. Astfel, dacă în textul publicat se afirmă că după
săparea primei sectiuni, S. 1, "Cercetările au continuat prin trasarea secţiunilor
II-V şi apoi prin degajarea pământului pe o mare suprafată. în vederea
•

1 Al. Artimon,

Câteva· con.l·iclerafii i.1·torico-arheolo�:ice a.�upra bisericii din secolul ul

XIV-/ea de.Koperitu lu Vo/ovt1( (judeful Suceava).

în SCIVA, 32, 3, 1 98 1 , p. 382-405.
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dezvelirii biseridi şi a cimitirului din zona ei " 2, în fig. 3J , la care se face
trimitere, se poate lesne observa că s-a procedat cu totul altfel ; după săparea S I
şi S II s-a procedat la dezvelirea integrală a jumătăţii de N a bisericii. Că aşa
este, se dovedeşte prin cel puţin · două elemente, anume numerotarea
mormintelor şi poziţia S III şi S IV. Dacă primele 1 0 morminte. numerotate de
către cercetător în ordinea descoperirii, apar în S I şi S Il, M 11 este notat în
suprafaţa decopertată la N de biserică. Firesc ar fi fost ca acesta să apară în
S lll4 Mormintele din S III si S IV însă, sunt numerotate în continuarea celor
din suprafaţa de la N de biserică.
Amplasarea S III şi S IV dezvăluie faptul că în momentul în care acestea
au fost trasate se cunoşteau detaliile planimetrice ale obiectivului, ceea ce nu era
posibil doar pe baza datelor obtinute din cercetarea intreprinsă în S I şi S II.
Existenta absidelor laterale şi punctele de decroş ale acestora nu sunt elemente
care să poată fi sesizate decât prin dezvelirea lor, cel puţin în cazul atlat în
discuţie.
Simpla neconcordantă dintre cele afirmate în text şi realitatea relevată fie
planul general ar putea fi considerată nu tocmai semnificativă. Trebuie însă
atrasă atenţia asupra faptului că strategia după care a evoluat săpătura a creat
posibilitatea pierderii unor informaţii de ordin stratigrafic care, în măsura în
care acestea vor.fi existat, puteau completa imaginea monumentului ca şi baza
criteriilor de datare. Astfel, dacă S II era amplasată în aşa mod încât unul dintre
profile să coincidă cu axul longitudinal al bisericii, exista şansa de a surprinde
anumite indicii ale organizării de şantier a vechilor constructori pe baza cărora
se puteau obţine date despre sistemul de boltire. Păstrarea unui martor
transversal la nivelul naosului, de la care cel puţin unul dintre profile să aibă
corespondent în cel puţin unul din profilele secţiunilor exterioare, atât la N cât
şi la S, putea să aducă un plus de informaţie. În sfârşit, amplasarea şi orientarea
S. V nu este deloc de natură să conducă la sesizarea vreunei limite a cimitirului,
ea având - în poziţia în care s-a trasat - caracterul unui sondaj. Cu excepţia
mormintelor, orice alt complex ce putea apare aici ar fi fost dificil de pus în
relaţie cu o anumită etapă din evoluţia bisericii.
În privinţa datării, autorul cercetărilor a ajuns la concluzia că monumentul
descoperit a fost construit în secolul al XIV -lea, foarte probabil în timpul
domniei lui Petru I M uşatinul. Argumentele aduse în sprijinul unei atare
afirmaţii sunt relativ diverse şi merită a fi repuse în discuţie. Primul indiciu ar fi
cel stratigrafic. Din acest punct de vedere, "nivelul de construcţie al bisericii,
•

'

�

Ibidem. p. 386.
1 Este planul general de săpătură, reprodus în lucrarea de fată în fig. 1.
• Vezi aceeaşi fig. 1.
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vizibil în multe locuri sub forma unei dungi de mortar, se află la partea
,\'Uperioarâ a unui strat de pâmânt de culoare brun deschis (fig. 2b şi 4) . . .
destul de sărac în materiale, în el fiind găsite rare fragmente ceramice din
secolul al XIV-lea (a doua jumătate) şi bucăţi de mortar " 5. Oacă fig. 2b, la care
se face trimitere, este nerelevantă datorită slabei calităţi a reproducerii
forografiei în tipografie, în desenul din fig. 46 , dar şi în profilul redat în fig. 67,
acest strat de pământ brun deschis este bine reprezentat, cu diferen�a faţă de text
că acesta c:ăpâc:uieşte fundaţiile bisericii . De altfel, la distanţă de o pagină faţă
de fragmentul citat mai sus se afirmă că "s-a stabilit că fundaţiile bisericii au
fost adâncite de la baza stratului de pământ de culoare brun deschis, cu rare
urme de fragmente ceramice din secolul al XIV-lea" , deci asa cum ilustrează si
desenele profilurilor. În acest caz, depunerile din stratul a�i ntit mai sus su� t
mai târzii decât biserica, ea fiind deci construită mai devreme decât momentul
indicat, lucru destul de puţin plauzibil dacă se iau în consideraţie şi celelalte
elemente care au apărut.
Un alt reper de datare a monumentului de la Volovăţ îl constituie nişte
cărămizi găsite în naos şi altele, descoperite tot awlo sau în alt loc, de această
dată neprecizat. Primele cărămizi au fost interpretate ca făcând parte din pavaj ul
bisericii. Cele din al doilea grup, având aceleaşi dimensiuni ca şi unele din
primul grup, prezentând în plus "pe una din feţe sănţuiri sub formă de linii
ondulate, linii în zi g-zag etc., pentru prinderea mai bine cu mortar în zidul
construcţiei (fig. 8a)", au fost utilizate, în opinia autorului cercetărilor, ,.la
ridicarea zidului bisericii "�. Lăsând la o parte faptul că şănţuiri le pe una din
feţe nu sunt o dovadă hotărâtoare pentru a atribui cărămizilor respective rolul de
material de zidărie, putând indica foarte bine şi rolul de element de pavaj , în
acest caz şănţuirile având rolul de a spori aderenţa, interesantă este datarea
propusă pentru aceste piese. Prin analogie cu cărămizi asemănătoare, găsite la
Suceava şi Rădăuţi, se consideră că datează din secolul al XIV -lea. Dacă despre
cele de la Rădăuţi autorul a avut, se pare, doar o semnalare orală 1 11, despre
cărămizile de la Suceava a beneficiat de o informatie mai consistentă si anume
că piesele respective au fost găsite în umplutura casei domnesti din secolul al
XIV -lea 1 1 • Acest detaliu trebuie să genereze anumite rezerv� în i nterpretare
.

.

/

.� Al. Artimon. op. cir., p. 387.
• Reprodus în prezenta lucrare în fig. 2.
7 Reprodus aici în fig. 3 .
" Al. Artimon, op. cir., p. 388.
'' Ibidem.
w Ibidem, nota 22.
11
Ibidem. p. 388.
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deoarece se ştie că edificiul sucevean, considerat ca fiind casa domnească din
prima etapă de construqie a cur\ii domneşti, a sfârşit prin incendiu în a doua
jumătate a secolului al XV -lea, probabil în anul 147612• Este adevărat că în
interiorul acestei constructii a functionat o sobă din cărămizi si cahle de la care
puteau proveni şi cărămizile asemănătoare cu cele de la Volovăţ, dar autorii
cercetărilor de la Suceava sunt oarecum prudenţi în ceea ce priveşte datarea,
încadrând respectiva instalaţie de încălzit "la cumpăna veacurilor XIV-XV " n.
Dat fiind d se precizează că piesele respective au fost găsite în umplutură, nu
trebuie exclusă posibilitatea ca ele să fie mai târzii şi să provină de la alte
construcţii, impunându-se o verificare foarte atentă.
În privinţa fragmentelor ceramice găsite în "stratul de pământ c,le culoare
brun dechis .. , acestea nu pot fi puse, în contextul prezentat, într-o relaţie directă
cu momentul în care a fost ridicată biserica.
Cerceii de tipul celui găsit în M 2 de la Volovăţ se încadrează, din punct
1
de vedere cronologic, într-o perioadă destul de largă, după cum însuşi autorul
descoperirii precizează. Dacă cel descoperit la Coconi este datat în a doua
jumătate a secolului al XIV -lea, nu înseamnă că şi cel de la Volovăţ trebuie
datat aidoma, neexistând nici un reper suplimentar care să înlăture posibilitatea
de a fi dintr-o perioadă imediat anterioară sau posterioară momentului invocat.
'

.

.

Deşi în necropola de la Dărmăneşti au fost găsiţi cercei de tipul celor din
M 20 şi M 2 1 de la Volovăţ, în asociere cu moneda emisă în timpul lui Petru I
Muşatinul, aceasta nu constituie o probă pentru datarea precisă, a ambelor
desc:operiri, în această epocă. Nu trebuie confundată - şi acest lucru se ştie 
perioada de emitere cu perioada de circulaţie a unei anumite monede. Moneda
reprezintă, în cazul de faţă, un reper ante quem non. Este foarte posibil ca
monedele emise în timpul lui Petru I Muşatinul să se fi aflat în circulaţie şi în
primul deceniu al secolului al XV -lea. Pe de altă parte, nu există o asociere
strictă între cerceii în discuţie şi perioada de circulaţie a monedelor emise în
timpul lui Petru 1.
În legătură cu fragmentele ceramice găsite pe nivelul de construcţie, în
interiorul bisericii, nu trebuie scăpat din vedere faptul că acestea puteau fi
antrenate, în funcţie de contextul stratigrafic, fie de către constructori, fie de
către cei care au demantelat zidurile sau au intervenit pe locul respectiv după
încetarea func(ionării bisericii, putând fi purtate şi de pe locul din vecinătatea
monumentului. Este greu de acceptat ideea că fragmentele respective pot
" Mircea D. Matei. Emil 1. Emandi. Cetutea de Scaun şi Curtea domnească din Suceava.
Bucureşti, 1 988. p. 1 34.
1.1 Ibidem, p. 1 33 .
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reprezenta urme din timpul functionării sfântului lăcaş. Pentru aceasta pledează
şi starea fragmentară accenluată, datorată de cele mai multe ori şi unei rulări
îndelungate. Nici fragmentele ceramice din umplutura gropilor de morminte nu
sunt de natură a oferi o probă cronologică absolut convingătoare. De obicei,
acestea reprezintă indicii ale unor activităti casnice. activităti care, în cazul dat,
foarte probabil au încetat pe locul bisericii şi al cimitirului în momentul în care
acestea au intrat în funcţiune, după care aparitia ceramicii în aceste spatii capătă
caracter accidental sau este legată de ritualul înmormântării, pentru acest ultim
caz neexistând, după cum reiese din prezentarea autorului cercetărilor, nici o
probă. În aprecierea ceramicii de la Volovăt şi a relatiei cronologice a acesteia
cu biserica trebuie să se tină seama şi de o precizare din textul readus în
discutie, anume că "reprezentative au fost fragmentele ceramicc găsite în
periegheze", completată cu cea de la nota 38 : "Periegheze s-au efectuat la
N-V şi S-V de biserica lui Ştefan cel Mare'· 14 , deci pc celălalt mal al pârâului
Volovăt.
Pentru sublinierea importantei monumentului descoperit la Volovăt. care
este - fără îndoială - deosebită, s-a apelat la încadrarea sa tipologică. Pent�u
spatiul moldav se citează bisericile de la Siret, Moldovita şi Humor. Exceptând
Sf. Treime din Siret, a cărei datare, în ciuda eforturilor depuse de către
specialişti, rămâne discutabilă, celelalte două apaqin începutului secolului al
XV-lea1� . Mai trebuie observat că nici una dintre bisericile descoperite până în
prezent la Suceava, reşedinta principală a domnilor şi târgui în care se afla şi
sediul Mitropoliei tării, databile în a doua jumătate a secolului al XIV-lea, nu
are plan triconc1h, plan reprezentativ pentru ritul ortodox. Avându-se în vedere
cele expuse, se poate considera că fundatiile de biserică descoperite la Volovăt
ar fi posibil să aparţină unei perioade mai târzii, poate primilor ani de domnie a
lui Alexandru cel Bun, când sunt zidite �i bisericile de la Moldovita �i de la
Humor, într-o etapă în care se normalizează relatiile cu Patriarhia din
Constantinopol şi orientarea definitivă a Moldovei spre ritul răsăritean devenise
evidentă.
14 Al. Artimon. op. cit., p. 402 şi nota 38 de la p. 396. A se vedea şi fig. 1 de la p. 385
(amplasarea celor două bise1ici de la Volovăl) reprodusă aici la fig. 4.
1j Gh. 1. Cantacuzino. Vechea nu1m1stire a Moldovirei in lumina cercetilri/or arheoloJ:ice.
în BMI. 40. 1 971. 3. p. 79-84 ; Elena Busuioc şi Gh. 1. Cantacuzino. Dme arheoloJ:k'e asupra
vechii milmhtiri a Humorului, în SCIV. 20. 1 , p. 67-82.
1•
Emil-Ioan Emandi, Mihai Ştefan Ceauşu. Sc7 nu dc1râmi. dt�cc1 nu �·tii .wl
con.1·truieşti 1 zideşti, Rădăuli-Iaşi. 1 99 1 . p. 1 81-23 1 . unde sunt descrise pe larg editiciile
religioase sucevene. Ultimele cercetări arheologice intrep1inse la Mirăuti par a indica un alt plan
decât cel t1iconic pentru cea mai veche biserică de aici (informalie de la d-ra Paraschiva Victmia
'
Batariuc. pentru care îi multumim şi aici).
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Aserţiunea conform căreia . .faptul că tradiţia aminteşte de zidirea unei
biserici aici de către Dragos Vodă ne dovedeste încă odată vechimea acestui
'
monument, documentată acu� şi arheologic'' 17 se dovedeşte, la o analiză atentă
a surselor, neântemeiată. Nicolae Costin, şi autorul descoperitor menţionează
acest lucru 1", consemna tradiţia conform căreia Dragoş Vodă a construit la
Volovăt o biserică din lemn şi nu din piatră 1�. Această biserică a fost strămutată
de către Ştefan cel M are la Putna, în locul ei domnul zidind o biserică de piatră,
biserică ce se poate vedea şi astăzi. Prin urmare. între biserica evocată de
Nicolae Costin şi cea descoperită în urma investigatiilor arheologice nu este nici
o legătură. Eventualele urme ale vechii biserici, cea atribuită de traditie lui
Dragoş Descălecătorul, trebuie căutate în perimetrul bisericii zidită de Ştefan
cel M are. B iserica ale cărei fundaţii au fost descoperite pe cale arheologică este
una din cele două biserici din "Vâlhovăt" întărite, alături de altele, de către
i1
Ştefan cel Mare, Episcopiei de Rădăuţi 1 • Două biserici existau în această
asezare si în vremea lui Alexandru cel Bun, când se face dania către amintita
e iscopi �2 1 .Anul 1490, când a fost emis actul de către cancelaria lui Ştefan cel
M are, constituie un reper în stabilirea momentului în care biserica şi-a încetat
funcţionarea, acesta putând fi în ultimul deceniu al secolului al XV-lea, eventual
în primii ani ai celui de-al XVI-lea. Este foarte probabil să existe o anumită
legătură şi între momentul dispariţiei acestui lăcaş şi cel al construirii noii
biserici, existenţa unor semne de reutilizare a unor materiale de construcţie la
zidirea bisericii ştefaniene putând fi un indiciu important.

p

Ceea ce constituie o certitudine la momentul actual este că biserica ale
cărei ruine au fost descoperite la Volovăţ a funcţionat aproape pe întreg
parcursul secolului al XV-lea, cel puţin în intervalul dintre data la care
Alexandru cel Bun a făcut dania pentru Episcopia de Rădăuţi şi până în anul
1490, când Ş tefan cel Mare întărea această danie.
Prin rândurile de faţă nu s-a încercat altceva decât redeschiderea discuţiei
asupra unor interpretări care au intrat în circuitul ştiinţific, dar care, se speră,
pot fi cel puţin completate.
17

Al.

Attimon. op. cit., p. 404.
p. 384.
1" ..Înteles-am şi noi de oameni bătrâni. Iăcuito1i de aicea din 1ară, cum să trage cuvântul
den om în om. că o bisericii de lemn lu Olovcl(. (s. C.A.). să tie făcută de Dragoş Vodă. Şi aceea
bi.1·erici1 de lemnu (s. C.A.) au mulat-o Ştefan V odă cel Bun de o au clădit la mănăstirea Putna.
unde stă până acumu. Jurii pe locul bi.1·eridi ucei de lemnu. lu 0/ovd(, Ştefun Vodă .au zidit
bi.1·ericii de piurri1". (Nicolae Costin, Letopi.1·eţul Ţclrii Moldovei de fu zidireu lumii până lu 1601
şi de lu 1701} tu 1711, editie cu un studiu introductiv, note, comentarii, indice şi glosar de Const.
A. Stoide şi 1. Lăzărescu, cu o Prefală de G. Ivănescu, Iaşi, 1 976, p. 74-75.
211 DRH. A, lli, nr. 73, p. 1 35-1 39. Documentul este datat 1 490 martie 1 5.
1"

11

Ibidem.

ct:

acelaşi documenl.
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OBSERVAŢII PRIVIND FUNDAŢIILE DE BISERICA DESCOPERITE LA VOLOVAŢ

Il

OBSERVATIO NS CO NCER NA NT LES FO NDATIO NS
D' EGLISE DECOUVERTES Ă VOLOV ĂŢ (LE DEPARTEME NT DE SUCEAVA t
R esu m e
L 'auteur prend de nouveau en consideralion un objeclif archeologique signiticalif
decouvert quelques bonnes annees auparavant el publie il y a plus d'une decennie : les restes de
1' 6glise decouverte a Volovăt (le deparlement de Suceava) qui selon celui qui l'a decouvert
daterail de la seconde moitie du XIV -e si�cle.
En analysant de nouveau les arg.uments de cel encadrement dans cette pe1iode. l'auleur
conclut que la seule certitude qui existe a presenl est que l'eglise dont les ruines onl ete
decouve11es ·a Volovăt a ete utilisee presque tout le long du XV-e si�cle.
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Figura 1 - Volovăt:

planul general de săpătură

(după Al./ Artimon
1 98 1 )
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www.palatulculturii.ro

8

\C

x
:n
[Tl

LEGENDĂ:
-Pământ negru arabil
-Pământ brun deschis

� � m � - Pământ negru

brun

·:�:- /:_:
l- .. :

-

05 1•

O

-Pământ cenuşiu-viu

""
<
).

2m

::::!

"'1;1

""

-Pământ umplutură. pietre. masa altarului

<
z

o

- fragmente de mortar

"
c

z
o

).

::::!
r=
m

Fi�ura 2 - Volovăţ: Profilul peretului de nord al secţiunii II

o
[Tl

(după Al. Artimon, 1981 )

X

:ii
[Tl

""

A�!W-#If(�f4'MW!t1���
..� ...
-

---

�-�-�

---

__ ",_

�-

-

-

n
B

).•

1�

:n
Q

:;;
""
[Tl

:::j

iJ

:�=J
f§§§§�

�-----,

LEGENDĂ:

[Tl

-Pământ negru arabil

["_:_?�-

- Pământ

�··:·�- . , -Prundiş albia unui râu

brun deschis

-Pământ neoru
hrun
b

�---�- ..

-Pământ cenuşiu-viu

- Fragmente de mortar

Fi�ura J- Volovăţ. Profilul peretului de est al secţiunii III
(după Al. Artimon, 19!!1)

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

p 0;5 '

2,m

r
;!>

::;
�
<

).·
--i

:...>

14

CIISTICĂ ASĂ VOAIE

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

10

Cercetilri 1.1-rori,·e, XVI. laşi. 19\17, p. 1 5-2\1

CERCETĂRILE ARHEOLOGICE EFECTUATE LA BISERICA
"SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIV' SAT STROIEŞTI,
COM. TODIREŞTI, JUD. IAŞI
VOICA MARIA PUŞCAŞU
ELE NA CiHERMAN

Lucrările de investiga�ie arheologică la biserica "Sfinţii Arhangheli
M ihail si Gavril" au fost efectuate ca urmare a comenzii formulată de Directia
,
Monumentelor Istorice, în anul 1 990, deoarece monumentul urma să intre în
restaurare. Colectivul de cercetători, compus din arheolog dr. Voi ca M aria
Puscasu
si
muzeograf Elena Gherman, a efectuat pe lânoă
cercetarea
c
..
,
,
arheologi că propriu-zisă şi activitatea de documentare istori că asupra aceluiaşi
obiectiv, coroborarea acestor două categorii de rezultate ale cercetării au condus
la cumularea (şi prezent.area ca atare) maximum-ului de date istorice cunoscute
şi accesibile, împrejurare care a permis încadrarea cronologi că a obiectivului
cercetat şi formularea unei întregi serii de observaţii privitoare la contextul
socio-economic de realizare a respectivelor constructii medievale precum şi
asupra locului pe care acestea îl de�in în contextul arhitecturii evului mediu din
Moldova.
Contextul xeoxrt(/ic. Satul Stroicşti se află amplasat la limita estică a
Podişului Sucevei, în punctul de cădere al acestuia către Câmpia J i jiei şi
Bahluiului, la obârşia pârâului Recea, at1uent al Bahluietului. Situat la limi ta
sud-estică a fostului judeţ Baia (hotar în hotar cu delimi tarea fostului judeţ Iaşi),
satul aparţine administrativ comunei Todireşti.
Contextul istoric. Satul Stroieşti este nominalizat pentru prima dată în
documentul din Il noiembrie 1 6 1 1 , când ni se transmite informatia că "trei fălci
(de vie) în ţarina Stroieştilor.. aparţi nuseră de cumpărătură, lui Arpentie
postelnic, decedat deja în acel moment.
În afară de această informaţie documentară directă, se mai poate face,
însă, observati
' a că microzona în care se înscrie - si se înscria si în vechime
suprafata
de
vatră, câmp si tarină a satu lui S tr�i e s, t i prezintă din punct de
,
vedere istoric o mare vechime de locuire medievală, în special prin menţiunile
,

.

'

'
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dc�prc satele Hărmănc�ti �i Băiccni - ambele limitrofe hotarului satului ce ne
prcol·upă acum �i existente încă din prima parte a secolului al XV -lea.
Rccunoaştcri le arheologice de teren coboară datarca locuirii în aceleaşi
perimetre până către începuturile socictăti i medievale.
Descriaea sirului şi a monumentelor. La circa 500 m vest de actuala vatră
a satului S troieşti, pc partea nordică a şoselei Paşcani-Băiceni, pe un platou
cuprins între pădurea ce se întinde la nord de sat �i terasa inferioară a pârâului
Recea. ocupând o suprafată de circa 30-52 m2, se si tuează ansamblul de
construqii medievale ce a constituit obiectivul cercetărilor noastre. Î n
momentul de fată. acesta prezintă următoarea alcătuire :
1. Zidul de im:intă, construit din lespezi de piatră aparentă. păstrat pc o
înălţime de aproximativ 2 metri (cu observatia că este vizibilă o refacere recentă
a t;lcvaţiei sale pe cea. 1 m), delimitează o supra fată patrulatcră ( cu latura E-V
de cea. 52 m şi cea dc·N-S de cea. 30 m ) . Către mijlocul laturii sudice zidul
cuprinde construqia turnului-clopotni!ă.

2. Turnul-clopotniţă, construit din zidărie de piatră,

cu fatadele tcncuitc.

prezintă plan patrulatcr rectangular �i se dezvoltă pc două nivele. Primul
cuprinde gangul boltit în plin cintru care înlcsne�le accesul în i nteriorul inci ntci,
iar cel de al doilea hivcl cuprinde camera c lopotelor cu zidurile prevăzute cu
patru ferestre (câte una pc fiecare latură a încăperii. dispuse simetric ) cu arc în
plin ci ntru.
3. Biserica. cu hramul S f. Voievozi M ihail şi Gavril, este situată centrat
fată de traseul zidului de incintă şi prezintă plan trctlat. flancat cu câte un
contrafort (orientat N-S) în punctele de racord ale absidelor laterale cu absida
altarului. Î n axul fil:căreia di ntre ahside se deschide câte un gol de fereastră cu
arc în plin dntru. identice ca formă �i dimensiuni cu cea care străpunge axul
zidului vestic ; singura deosebire între toate golurile ferestrelor este reprezentată
de cota diferită de poziţionare în câmpul fatadclor (difercn\ă cifrată la cea. 40
cm). Toale ferestrele sunt prevăzute cu ancadramcntc din piatră si mplu
profi lată, cu zone dreplunghiulare rezalitalc (care punctează extremele
monlanţi lor) şi cu cheia de arc marcată - tot prin rczalita - de o 1.nnă
Lrapcl.l 1idală.
Intrarea în edificiu, practicată pc latura sudică. este astăzi acoperită de o
constructie recent amenajată - cu funqie de pridvor - şi pictată la interior,
împrej urare care împiedică constatarea existentei unei pisanii amplasate în
vecinătatea uşii. Informaţii le furnizate la faţa locului d,e locuitorii satului
înregistrează momcfttul postbelic al acestei realizări constructive care, allăm din
aceeaşi sursă. înlocuieşte aco l o o fostă amenajare simi lară şi cu aceeaşi functie
dar de dimensiuni mult mai reduse ; acest lucru duce la concluzia că primul

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

VOICA MARIA PUŞCAŞU, ELENA GHERMAN

3

17

.,pridvor.. astfel cunoscut este, la rândul lui, rezullatul unor lucrări, de
asemenea, ulterioare momentului zidirii bisericii.
La interior se constată anularea funcţiei despăqitoare a zidului ce separa
naosul de pronaos - rămas acum sub forma a doi pseudo pilaştri care mai
marchează fostele arii ale încăperilor naosului şi, respectiv, pronaosului . Î n
prezent pardoseala edificiului este realizată prin duşumea, amenajată după
eli berarea fostei pardoseli din piatră (în anii imediat următori celui de al doilea
război mondial). O parte din dalele pardoselii au fost utilizate la pardosirea
gangului de acces în incintă al turnului clopotniţă, reali tate asupra căreia vom
reveni la momentul potrivit. Cât priveşte partea superioară a bisericii, spaţiul
său este acum acoperit prin tavan simplu, zona vestică a fostului pronaos,
beneficiind si de un "cafas", tol din lemn si stângaci realizat. Dar, o observare
atentă a verticalitătii zidurilor interioare - acoperite de un înveli � pictural sumar
realizat în ulei - vădeşte posibilitatea citirii urmelor fostelor cote de naştere a
sistemului de boltire iniţială a edificiului : situatie ce ar permite- ca rezultat al
unei atente cercetări de parament - obţinerea datelor necesare în vederea
reconstituirii acestuia.
Semnalăm şi faptul că biserica are un iconostas - grav afectat de cari i 
datând din secolul al XIX-lea, a cărui valoare artistică poate fi exact
determinată numai printr-o expertiză de specialitate.
M ai semnalăm faptul că actuala arie delimitată de zidul de i Rcintă este în proporţie de 90% - utilizată drept spaţiu de îngropăci une al cimitirului sătesc
actual, situaţie care a condus la restrângerea posibi l;iăţi lor de investigare
arheologică în zonă. Prezenta. în imediată vecinătate estică a incintei, a unui
teren afectat extinderii actualului cimitir al satului va determina - în timp
dczafectarea i ncintei pentru o asemenea folosinţă, fapt ce va da posibilitatea
unei amenaj ări ambientale adecvate.
Cercetările arheologice întreprinse la biserică, zidul de i ncintă şi turnul
clopotniţă din satul Stroieşti şi-au propus următoarele obiective :
-stabilirea datării fiecăruia dintre elementele alcătuitoare ale ansamblului
de arhitectură medievală - în baza cumulării tuturor mărturiilor de ordin
material precum şi a observaţii lor rezultate din studiul realităţilor arheologice ;
acestea cu atât mai mult cu cât despre numitul ansamblu nu beneficiem de nici
un fel de informaţii documentare ;
- stabilirea relatiei cronologice între diferitele elemente componente ale
ansamblului ;
- stabilirea tuturor elementelor de natură să informeze asupra evoluliei în
timp a construcţiilor ce alcătuiesc ansamblul de arhitectură în discuţie ;
- drept conseeintă firească a acestor demersuri de cercetare si pe baza
rezullatelor obţinute rin efectuarea propri u-zisă a lucrărilor de investigare
.

'

p
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arheologică - stabilirea locului şi rolului avut de monumentul de arhitectură
medievală de la Stroiesti în contextul arhitecturii medievale din Moldova.
În măsura în �are situaţia de la faţa locului ne-a permis, amplasarea
seqiunilor de s ăp ătură arheologică s-a făcut în aşa fel încât acestea - prin
rezultatul lor - să răspundă tocmai dezideratelor propuse spre rezolvare. Î n
aceeaşi măsură şi ca etapă premergătoare deschiderii propriu-zise a secţi unilor
arheologice, s-a procedat la relevarea ansamblurilor de construc�ii prin metoda
triangulaţiei astfel încât realităţile construite, s ă apară la proporţiile şi cu
amplasamentul lor corect.
Ca punct zero de pornire a tuturor cotelor de profunzime şi înăltime ce
figurează în acest raport a fost fixat un plan orizontal imaginar care corespunde
cotei - l m . faţă de colţul nordic al ancadramentului ferestrei laturii vestice a
bisericii , considerat - ca atare W ± O.
Solul viu - în toată aria de teren investigată - s-a dovedit
-

a

fi o formati une

loessoidă ce zace direct Ia faţa platformei calcaroase sarmatice. Grosimea
redusă a acestei formaţiuni geologice (de numai 55 cm - până Ia l ,30 m) a
condus, în timp, la migrarea chimică a calcarului în cuprinsul stratului suprapus,
fapt ce i-a conferit o duritate cu totul iesită din comun si certe caracteristici de
'

.

lasare. Realităţile climatice din ultimii ani au sporit - Ia rândul lor - valorile de
duritate a �olului atât în ceea ce priveşte solul viu, cât şi - în general - toate
strati ficările suprapuse acestuia cu procente descrescătoare în raport cu nivelul
actual de călcare.
Ca primă constatare arheologică poate fi subliniată împrejurarea că
pachetul de s lratificări care corespunde momentului de construire a tuturor celor
trei elemente ce alcătuiesc ansamblul, intervin în teren direct la faţa solului viu,
fără a suprapune - acolo - nici un fel de mărturie sau vestigiu datorat unei
acti vităti umane anterioare momentului menţionat. Î n strânsă corelare cu
observaţia imediat mai sus enunţată, trebuie menţionată împrejurarea că atât în
cupri nsul stralificărilor corespondente momentului de construqie a edi ficiilor
supuse cercetării , cât Şi în cupri nsul celor ulterior intervenite în teren -ca
rezultat al funqionării sus-zi selor edificii - cuprind, în cantitate, mică şi toate
de mici dimensiuni, fragmente ceramice datând încă din secolul al XIV-lea (şi
apoi din cele următoare). Observaţia anterioară ne determină să afirmăm
iminenta existentă în vecinătate atât a vetrei vechi a satului Stroiesti, cât si cu
.

.

'

mare probabilitate a unor aşezări azi dispărute, cu posibilitatea unei mai mari
vechimi, chiar a acestora (mai ales dacă ţinem seama de faptul că la sud de
şoseaua ce trece prin faţa monumentului, o cercetare superficială de teren a
condus Ia recoltarea unor fragmente ceramice datând din sec. X-XII) .
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Setul de stratificări , corespondente momentului de construqic a biserici i
este alcătuit, într-o enumerare determinată de ordinea de intervenire la sol, după
cum urmează :
- nivelarea solului obtinut prin săparea �an{ului de fundare a edi ficiului
(wnstând din sol viu purtat; în amestec cu rare fragmente şi granule de piatră),
cu grosime variabilă de la loc la loc, nedepăşind însă 20-,25 cm ;
- nivelul de construqie propri u-zis, corespunzător etapelor de edificare a
zidării lor monumentului (constând dintr-o aglomerare de sfărmătură de mortar
şi bulgări de mortar, în a mestec cu fragmente de piatră şi cu tărână ) ; de
remarcat împrejurarea că aria de exti ndere a acestui strat este li J!litată,
conturând pe o distantă de cea. 1 ,20-2.00 m perimetrul exterior şi interior al
monumentului ; se prezintă sub forma unui strat cu grosi mea de cea . 1 0-20 cm
în imediata veci nătate a zidurilor, strat care se cl'ilcază, până la dispari tie, la fata
stratul ui de pământ scos din santurile de fundatie.
Lucrările de fundare si construire a clcvatiilor bisericii mai sunt marcate
în teren - la fata aceluiaşi ultim mentionat strat prin :
a) împrăştieri de materiale de construcţie, aglomerate în funqie de locul
fostei lor depozitări la fa\a solului din acel moment sau de cel al locului de
prelucrare - în spe\ă. pi �tră ;
b) mărturii ale unor poqi uni de teren în care au fost amcnajate l m:uri de
preparare a mortarului de var �i nisip necesar opcra\iunii de zidire.
Aceste categorii de situa\ii arheologice au fost rcperate în aproape toate
secţiunile executate, el e marcând în mod ferm - la faţa rie atunci a terenului
lucrările de constructie acolo desfăsuratc.
- S i mult'!n au fost practicate şi, o scrie de gropi de pari necesari schelci
ridicate pentru construirea portiunii superioare a zidăriilor bisericii şi - foarte
probabil - schelei amenajate pentru C4>nstruirca sistemului de boltire ;
O nivelare, i ntervenită cu mare probabilitate în momentul termin ări i
lucrărilor de construcţie, alcătui tă din pământ amestecat cu granulc şi fragmente
de mortar, aşchii �i fragmente de piatră ; acest strat a fii ntat, în zona exterioară a
biserici i , ca ni vel de călcare după momentul intrării în functi une a lăcaş ului , iar
în aria de la interiorul monumcntului a constituit baza de la care s-a pornit
pentru amenajarea pardoselii initiale ;
- După cum deja· am avut prilejul a menţiona, în treacăt, pardoseala
initi ală a bisericii a fost realizată din lespezi de piatră ; acestea, fasonate
rectangular, dar cu dimensiuni foarte diferite, erau montate pc un strat de nisip
puternic compresat pri n batere i nsistentă cu maiul ; singurul loc unde s -au putul
efectua observatii le în speţă, se situează în aria naosului bisericii (sectiunca
S .07 ), unde, o mică poqiune din fosta alcătuire a pardoscli i s-a păstrat d�torită
unor condi tii stratigrafice particulare, fiind excluse operatiunii de eliminare
'

'

'

'

'

'

'

-
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sistematică la care a fost supusă întreaga suprafată a fostei pardoseli ; este vorba
de împrejurarea că respectiva porţiune suprapunea una dintre amenaj ările pentru
pregătirea mortarului, utilizată în timpul efectuării lucrărilor de zidărie ; patul
de pregătire a mortarului era realizat prin practicarea unei mici alveolări de
formă ovoidală, marcaţă la sol prin întărirea resturilor şarjelor succesive de
mortar, acolo pregătite; la suprafaţa pereţilor alveolării. Odată cu încetarea
lucrărilor de zidărie, această alveolare astupată în mod superficial şi, în nici un
caz, cu luarea măsurilor pentru tasare, a fost acoperită de stratul de nisip
ce suporta dalele pardoselii . Î n timp, prin lasarea firească a acelei umpluturi .
s-a creat o denivelare accentuată a pardoselii care cobora, în acel loc, cu cea.
30-40 cm sub cota menţionatului plan. Î n momentul dezafectării pardoselii
si
tocmai această suprafată
a fost crutată
' denivelată din fosta sa desfăsurare
'
;
' s-a
păstrat ,.in situ".
Revenind la dimensiunile dalelor din fosta alcătuire a pardoselii de la
interiorul bisericii, coroborarea datelor înregistrate cu prilejul cercetării zonei
păstrate "in situ", cu cele furnizate de lespezile reîntrebuinţate la pardosirea
gangului de acces de la parterul turnului clopotniţă se poate conchide că
lungimea lor varia (în măsura în care realitatea este reflectată de piesele până
acum păstrate) între 4Cr- 1 04 cm, iar lăţimea între 30-52 cm.
Ca o ultimă observaţie refer itoare la dispozi �a în plan a pardoselii iniţi ale
se mai poate face următoarea remarcă : amenajarea actualei duşumele (realizată,
se pare, după terminarea celui de al doilea război mondial) s-a efectuat prin
nivelarea unui substanţial strat de moloz - cea. 25-;30 cm grosime - după
evacuarea pardoselii din lespezi de piatră. Faptul că această nivelare cu moloz
zace la una şi aceeaşi cotă pe întreaga suprafaţă i nterioară a bisericii - deşi
actuala duşumea reprezintă o treaptă de coborâre dinspre pronaos în naos, o
treaptă de urcare între duşumeaua naosului şi cea a altarului şi încă o treaptă de
urcare faţă de duşumeaua naosului în ztmele sale perimetrice corespondente
amplasării actuale a stranelor - ne determină să considerăm că pardoseala
iniţială se desfăşura, de asemenea, la una şi aceeaşi cotă de nivel în cuprinsul
tuturor încăperilor lăcaşului.
Cel de al doilea set de formatiuni stratigrafice corespunde etapei de
funcţionare a bisericii, în toată co�plexitatea atribuţii lor sale. În aceeaşi
ordine - a succesiunii cronologice de intervenire în teren, după momentul
construirii lăcaşului - formaţiunile şi complexele arheologice sunt următoare :
- chiar imediat după terminarea lucrărilor de construcţie, terenul din j urul
bisericii a început să fie folosit drept loc de îngropăciune. Împrejurarea ne este
demonstrată atât de fap>tul că gropile unor morminte taie straturile anterior

depuse la sol de la fata stratului de nivelare ce suprapune nivelul de construcţie,
cât şi de cronologia inventarului arheologic funerar.
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Anticipând prezentarea ş i discutarea elementelor de cronologie absolută
recoltate în timpul lucrărilor de cercetare, considerăm oportune câteva
observaţii referitoare la evoluţia necropolei organizată în j urul edificiului. Î n
acest sens, începem prin a menţiona faptul că dintre cele 1 5 morminte reperate
arh�ologic, doar 6 pot fi atribuite primei etape de funcţionare a necropolei. Ele
vădesc - prin felul de dispunere a gropilor în teren - un cert caracter de aerare
care poate însemna două lucruri :
- fie că acea comunitate umană deservită iniţial de necropolă era puţin
numeroasă ;
- fie că practicarea înmormântărilor era dependentă de anumite norme
restrictive.
Pentru care din aceste două variante optăm - ca urmare a examinării
tuturor i nformaţiilor istorice şi arheologice pe care le avem acum la dispoziţie vom încerca să demonstrăm în cuprinsul comentariului istoric expus drept
concluzie în prezentul raport.
Î n sprijinul observaţiilor de mai sus pare să vină şi constatarea că
înmormântările intervenite ulterior acestei prime faze de folosire, respectă o
distanţă de cea. 2,5-3 m în j urul zidurilor bisericii, situa�ie explicabilă -în
parte . - prin necesitatea liberului acces în j urul monumentului, dar practic rar
întâlnită, cunoscută fiind credinţa că locurile de îngropăciune situate în imediata
vecinătate a zidurilor lăcaşului erau cele mai solicitate. Această preferinţă a
putut fi - în nenumărate cazuri - constatată faptic, în cadrul cercetărilor
arheologice efectuate de specialişti.
Revenind la elementele de datare absolută a folosirii necropolei organizate
în jurul bisericii din Stroieşti, menţionăm că este vorba de două monede,
descoperite, respectiv, la un mormânt exterior şi la un al doilea practicat la
interiorul pronaosului . Elementele specificate reprezintă, de altfel, singurele
piese de inventar funerar recoltate ; celelalte patru morminte atribuite acestei
prime faze de folosire a necropolei nu au furnizat nici un fel de alt element
susceptibil să susţină datarea necropolei şi a monumentului. Î ncheiem aceste
observaţii asupra sistemului de înhumare, menţionând că întotdeauna poziţia de
zacere a respectivelor resturi osteologice s-a înscris ritualului crestin ca
orientare şi poziţionare (cu sublinierea împrejurării că s-a observat o �arcată
tendinţă de aducere a braţelor, încrucişate, către partea superioară a trunchiului,
spre bărbie) şi că în niciunul din cele şase cazuri, acum în discuţie,
înmormântarea nu a avut loc în sicriu, ci pe pământul gol, situaţie ce nu se mai
repetă pentru fazele ulterioare.
- Di ferenţiat de la caz la caz·.din punct de vedere al grosimii, dar unitar
din punct de vedere al structurii apare o nivelare (alcătuită din pământ
amestecat cu fragmente mici şi mai mari din piatră, granule de mortar, mici

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

:!2

CERCETĂRI ARHEOLOGICE

8

fragmente de cărămidă, cuie precum şi mici fragmente de ceramică) intervenită
în timp şi datorată necesităţii de nivelare a pământului excedentar din gropile de
mormânt, rămas după practicarea înhumărilor. Acest strat i ntervine numai la
exteriorul bisericii şi este suprapus - acum - de amenajarea unui trot1.1ar din
lespezi de piatră, perimetric bisericii .
- La diferite nivele - ce corespund, de fapt, diferitelor nivele de călcare
constituite în jurul edificiului, cu precădere în secolul al XVI I I-lea - apar gropi
de pari de schelă amenajati pentru lucrări de reparaţii a învelitorii sau de
zugrăvire a faţadelor. Mai frecvent, stratificările de până acum enumerate, sunt
suprapuse de gropi realizate cu prilejul modificării şarpantei prin demolarea
fostei boltiri, databile la s fârşitul sec. al XIX-lea.
Toate observaţii le pri vind srtratigrafia constatată - în special - în spatiul
limitrof edifici ului central, biserica, sunt general valabile şi pentru celelalte
două elemente ce alcătuiesc ansamblul de la Stroieşti , excepţie fac, desigur,
acele si tuaţii proprii amenaj ării şi l ăcaşului de cult propriu-zis.
În cuprinsul tuturor secţi unilor au putut fi efectuate observa\ii calitative şi
cantitative asupra caracteristicilor zidăriilor de fundaţie, în special, şi asupra
zidării lor de elevaţie, în general, atât în ceea ce priveşte corpul bisericii cât şi
corpurile turnului clopotniţă şi ale zidului de incintă. Toate cazurile au
confirmat faptul că, în întregime, structura zidării lor din fundatie a fost lucrată
din piatră legată cu mortar de var şi nisip (acesta din urmă fiind mixat după o
reţetă care îi asigura pe deplin rezistenţa după momentul prizei). Î n nici unul
di ntre cazuri nu au fost interceptate goluri datorate folosirii în elevaţie a
tiranţilor. Realizarea fundaţiei poate fi împărţită din punct de vedere al tehnicii
de construcţie în două zone distincte, dispuse în succesiunea nemi jlocită �i
legate organic între ele :
- partea inferioară a zidării lor de fundaţie, pe adâncime cuprinsă între cota
corespunzătoare tălpii fundaţiei şi cota la care se călca în momentul începerii
construcţiei = faţa solului viu. Această porţiune de zidărie a fost realizată prin
turnarea materialului d� con�trucţie (piatră şi mortar de var şi nisip) în şanturile
de fundaţie ad-hoc săpate. In profilul sectiunilor cercetate traseul vertical al
şanţurilor este clar observabil (prin consistenta afânată a umpluturii sale),
depăşind în lăţime zidăria propriu-zi s ă de fundatie, pe un traseu nerectiliniu,
cu 2-5 cm.
- Partea superioară alcătuită din dou ă, trei asize din p iatră, suprapusă
direct şi legată organic de partea inferioară a zidăriei de fundaţie, avea menirea
de egalizare şi de acomodare a cotei superioare a zidăriei în cauză, în raport cu
cota nivelului de călcare nou creat în jurul respectivelor edificii (prin depunerea
şi nivelarea pământului excavat din şanturile de fundatie şi, Partial, prin
sedimentarea la faţa acestui ultim strat a deşeurilor de construcţie generate de
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insesi deseurile de fundare). Zidăriile de fundatie - în totalitatea lor - prezintă
un �alu� considerabil, realizat cu soliditatea �ecesară presiunii exercitată de
elevaţia construcţiei.
Deşi implantarea fundaţiilor în sol este relativ redusă (înălţimea totală a
zidăriilor de fundaţie este de 60-80 cm, delimitată de talpa fundaţiei şi faţa
stratului de circulaţie în momentul terminării lucrărilor de construcţie), această
aparentă deficienţă este compensată de lăţimea respectivelor volume de zidărie.
În acest sens, biserica dispune de o fundaţie cu lăţimea de cea. 140 cm, zidul de
incintă de cea. 80-90 cm, iar în turnul clopotniţă de cea. 1 1 0 cm. Condiţiile
tehnice de realizare a zidăriilor de fundaţie, coroborate cu duritatea remarcabilă
a solului viu (crescândă după cum am arătat - pe măsură ce se pătrundea în
profunzime), au înregistrat o veritabilă performanţă în ceea ce priveşte
rezistenţa în timp a edificiilor şi, în special, construcţia bisericii, deoarece
acestea au parcurs - aproape neafectate - un lung interval de timp în condiţii
foarte bune (singura zonă a structurii edificiului bisericii care poate a fost
afectată fiind fostul sistem de boltire).
La puncLUl de racord între zidăriile de fundaţie cu cele comportate de
realizarea elevaţiilor s-a constatat tendinţa firească de reglare a traseului de
plan, tendinţă care a generat existenţa unui decroş de fundaţie (cu traseu
neregulat, mai ales către exteriorul construcţiei, care înregistrează cote de
lăţime a volumului zidăriei fundaţiei, variabile între 0,22 şi 45 cm).
În ceea ce priveşte modalitatea de realizare a zidăriilor elevaţiei bisericii,
singurele constatări concludente au putut fi efectuate în micile zone ale
faţadelor unde tencuiala recentă prezenta ruperi sau degradări şi, mai ales,
porţiunea limitată din fosta elevaţie a zidului despărţitor dintre naos şi pronaos,
acum demolată, surprinsă în S .06. Aici s-a dovedit clar că respectivul zid era
construit în sistemul parament din asize regulate de zidărie de piatră şi
emplecton turnat.
În baza tuturor observaţiilor consemnate ca urmare a efectuării lucrărilor
de cercetare arheologică, precum şi a materialelor arheologice recoltate cu acel
prilej, se pot formula următoarele concluzii :
1 . Biserica Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavril din Stroieşti a fost
construită în ultimii ani ai secolului al XV -lea. Argumentul de datare constă în
recuperarea şi identific;vea unui număr de trei monede poziţionate stratigrafic în
situaţii concludente şi anume :
- primele două au fost descoperite "in situ" la doi dintre inhumaţii ce
corespund - ca moment de intervenire a îngropării - primei faze de folosire a
necropolei (respectiv inh. nr. 4 din se<;ţiunea S. 0 1 şi inh. nr. 9 din secţiunea
S.06). Moneda nr. 8, descoperită la inhumatul intervenit în aria nordică a
pronaosului este emisă de regele Vladislav al II-lea al Ungariei ( 1 490- 1 5 1 6), iar
·-

· ·
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moneda nr. 7, descoperită în necropola organizată la exteriorul bisericii
(descoperită în stare fragmentară) consună cu aceeaşi etapă istorică.
- cea de a treia monedă provine - prin dislocare - din formatiunea
strategică a zonei păstrate "in situ" a fostei pardoseli amenajare la interiorul
bisericii şi este Y2 gros emis de Alexandru, rege al Poloniei ( 1 50 1 - 1 506).
Datele certe aduse în discuţie denotă faptul că atât biserica cât şi
necropola aferentă erau deja în funţiune în acei ani. Aceste realităţi, coroborate
cu prezenţa (e drept, în cantitate mică şi de mici dimensiuni) ceramicii din
aceeaşi perioadă în contextul stratigrafic al umpluturilor gropilor de mormânt
sau a nivelărilor ulterioare, ne conduc spre aceeaşi datare.
2. Am specificat anterior că între poziţionarea stratigrafică a momentului
de edificare a bisericii ş-i cea corespunzătoare edificării turnului clopotnită şi a
zidului de incintă, există o perfectă identitate, toate cele trei construcţii fundând
de la faţa unuia şi aceluiaşi strat. Putem conchide perfecta contemporaneitate a
momentelor de realizare ale celor trei edificii - corelate, de altfel, si
funqional -chiar dacă lucrările de investigare nu au putut surprinde
continuitatea nemijlocită a respectivelor nivele de constructie.
.

3. Elementul principal al ansamblului, biserica, este prima
. constructie cu o
asemenea funcţionalitate care a existat aici şi a fost, initial realizată cu un plan
treflat, cuprinzând trei încăperi : altar, naos şi pronaos. Contrafortii ce
flanchează absida altarului fac parte din structura iniţială a monumentului
precum, probabil, făcea parte şi sistemul iniţial de boltire. Cu privire la fosta sa
existen!ă mai trebuie adăugat aici - pe lângă cele deja specificate - că
descoperirea în cuprinsul straturilor de nivelare a unor fragmente de cărămidă,
deşi în cantitate mică, pare să probeze nu numai existenţa propriu-zisă a acum
disctutatului sistem de boltire ci şi pe aceea a categoriei materialului de
constructie folosit în realizarea sa.
.

4. N u putem preciza care a fost momentul exact al dezafectării sistemului
de boltire ; putem presupune însă - în baza foarte reduselor urme materiale
constatate în teren - că acesat moment se plasează în secolul al XVIII-lea. Din
această etapă datează o serie de gropi de pari de schelă, o lentilă de moloz
reperată în colţul nord·vestic al edificiului (către exteriorul său) şi cu foarte
mare probabilitate, o bună parte din molozul folosit ca pat de zacere a actualei
duşumele (care, poate nici nu este prima de acest fel intervenită la fata stratului
de moloz în cauză ; în aceeaşi măsură nu putem preciza dacă lucrările de
dezafectare a pardoselii din lespezi de piatră au afectat întreaga arie interioară a
lăcaşului sau, eventual, numai o anumită zonă în care aceasta se mai păstrase
încă "in situ"). Aceluia�i moment de dezafectare a sistemului de bollire îi
corespunde şi aqiunea· de demolare partială a fostului zid despărtitor între naos
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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şi pronaos şi o serie de alte operaţii în directă consecinţă a enumeratelor lucrări
(construirea unei noi şarpante, tăvănirea, construirea "cafasului" etc.).
5 . Până la executarea unor cercetări de parament complete turnul
clopotniţă nu pare să fi fost afectat de nici un fel de transformări de structură ;
interventii sigure s-au efectuat însă în ceea ce priveste forma sarpantei si
învelitorii.
6. Referitor la zidul de incintă ne menţinem la părerea noastră că acesta
reprezenta de fapt un zid împrejmuitor fără funcţii de apărare. Ajuns la un
moment dat în ruină (p�strat în forma sa veche pe o înălţime de ± 1 00 cm faţă
de actualul nivel de călcare), el a fost înălţat la momente diferite şi pe
tronsoane, până la cota la care se păstrează şi azi.
'

'

'

'

7. Necropola care a funcţionat în jurul şi la interiorul bisericii a fost o
necropolă civilă. Dovadă stau cele două morminte de copii precum şi cele
câteva morminte de adolescenţi reperate în aria secţiunilor de cercetare, din
păcate, toate - fără excepţie - fără nici un fel de inventar funerar. Situaţia
constatată exclude posibilitatea, de altfel puţin probabilă încă înainte de
începerea lucrărilor de cercetare, de a atribui ansamblului de construcţii
medievale de la Stroieşti o funcţie monahală (schit).
8. Materialul ceramic recoltat provine - în marea sa majoritate - din
cuprinsul straturilor de nivelare intervenite la interiorul bisericii, cu precădere.
din cuprinsul celor două ultime nivelări (nemanifeste, ca atare, în toate
secţiunile). Materialul provine de la foste străchini şi, mai rar, căni, folosite
desigur cu prilejul ceremoniilor de pomenire a morţilor. Se remarcă o
concentrare a frecvenţei materialului ceramic (reîntregibil parţial) în
zona vestică a exteriorului bisericii, respectivele piese datând din secolele XVI,
XVII şi XIX. Fragmente disparate, însă, datând din secolele XIV sau XV au
fost reperate atât în cuprinsul nivelării efectuate imediat după momentul
construirii ansamblului de monumente cât şi în cuprinsul umpluturii gropilor de
.
mormânt practicate în timpul celei mai vechi faze de folosire a necropolei (sec.
XV şi XVI).

Informaţia documentară de coroborat cu rezultatele cercetărilor
arheologice, acum, când cunoaştem datarea ansamblului de arhitectură
medievală de la Stroieşti, se lărgeşte considerabil. Prezenta unui lăcaş de cult
construit în piatră la sf�şitul secolului al XV-lea în cuprinsul sau dependent de
un sat atestat documentar de abia la începutul secolului al XVII-lea (la 1 9
noiembrie 1 6 1 1 , vezi supra) n e conduce l a ipoteza existentei aici a unei foste
reşedinţe feudale - singura capabilă, în acel timp - să iniţieze, dar mai ales să
realizeze o asemenea construcţie. Cel puţin până la proba contrarie, nu deţinem
'
motivaţii sau exemple concrete cu privire la o realizare similară edificată din
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initiativă ş i cu foqele unui sat, indiferent de statutul social-economic căruia
acesta i-ar fi apartinut.
În acest context de gândire, sursele documentare ne furnizează informatii
demne de avut în vedere.
La 6 noiembrie 149 1 Ştefan cel Mare întăreşte descendenţilor lui Tăbuci
de la Cobâle o serie de sale situate pe stânga Siretului printre care satele
Dumbrăvi ta şi Rusciori (D. R. H., A. Moldova, voi. III, doc. 1 05, p. 209-2 1 1 )
Dintre acestea, primul fiintează şi acum cu acelaşi nume în imediata vecinătate
a satului Stroi�şti, spre sud. Cel de al doilea, azi dispărut, se situa hotar în hotar
cu Dumbrăvita.
Acest Tăbuci de la Cobâle era - la rândul lui - descendentul lui Tăbuci cel
bătrân, membru în sfatul lui Alexandru cel Bun în intervalul anilor 1407-1 4 1 4,
posesor al mai multor sate pe Siret şi în vecinătatea estică - toate fiind
mentionate a-i fi fost date (sau întărite) de voievodul amintit, conform
informatiilor furnizate de documente ulterioare.
O nepoată a lui Tăbuci de la Cobâle (care mai trăia încă în 1472), Nastea
(fiica Marinei) se căsătoreşte cu Stârcea stolnic, nepoata sa de fiică, la rândul ei,
şi anume Anghelina, căsătorită cu Ion Stroici; mare vistier ; împreună sunt
părinţii cunoscutilor frati Stroici : Luca (Lupu) Stroici, mare logofăt, mort în
1 6 1 0 şi Simion Stroici, mare vistier, mort în 1 623 (cf. în principal, N. Stoicescu.
Diqionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova, sec. XIV
XVII, sub voce). Apoi, Safta Ghenghea, nepoata de fiică a lui Luca Stroici se
căsătoreşte cu fiul lui Nicoară Prăjescu.
.

Acest sumar excurs genealogie furnizează mai multe date, chiar dacă le
admitem doar sub titlul de ipoteză :
- marea vechime ·În zonă a stăpânirilor familiei Tăbuci-Stârcea-Stroici
(numită în secolul XVII Stroescu); vechime care coboară în vremea statutării şi
recunoaşterii domneşti a marilor moşii ale boierilor Moldovei ;
- numeroase documente se referă la schimbul de posesiuni - în acelaşi
micro spaţiu geografic - între membrii aceloraşi familii, legate pe linia directă
sau colaterală, schimburi care îmbracă diferite forme (moştenire, cumpărare în
baza dreptului de preempţiune, schimb) ;
- necesitatea de a lega nl)mele actual al satului Stroieşti de numele marii
familii a boierilor Stroici apare drept firească.
De notat - în legătură cu această ultimă precizare - că legenda populară
conform căreia satul Stroieşti şi biserica au apar\inut unui anume Stroe, căpitan
în oastea lui Ştefan cel Mare (legendă, se pare, stinsă în momentul efectuării
cercetărilor arheologice) nu făcea altceva decât să combine tradiţia conform
căreia biserica fusese construită în vremea domniei marelui voievod, cu tradiţia
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

13

VOICA MARIA PUŞCAŞU. ELENA GHERMAN

27

nivelului de dezvoltare atins de asezarea
umană în cauză, în etapa în care fusese
'
administrată de familia Stroici.
Din alcătuirea ansamblului de arhitectură medievală de la Stroie�ti - al
cărui aspect general este impregnat de pitoresc �i acum - ca urmare a rezul
tatelor cercetări lor arheologice şi de valoarea istorică, elementul constructiv
determinant din punct de vedere al personalitătii monumentului este, desigur,
biserica.
Valoarea documentară în contextul istoriei arhitecturii medievale, pe care
aceasta o reprezintă poate fi judecată corect numai dacă tinem seama de
dezvoltarea arhitecturii medievale româneşti din momentul în care a fost zidită
biserica din Stroie�ti.
În baza documentării acum existente, în intervalul domniei lui Ştefan cel
Mare au fost construite - sau avem ştiinţă că atunci existau - un număr de 72 de
lăcasuri
de cult (fie ele biserici mănăstiresti sau de schit, fie biserici ale unor
'
reşedinte domneşti sau boiereşti). Din acest impresionant număr total de biserici
(număr care nu reflectă - de altfel - realitatea, din acest punct de vedere, atunci
existentă) s-au păstrat în fiin\ă până astăzi doar un număr de 27 biserici. Sacă
excludem din numărul acestora acele lăcaşuri cu funcţie de paradis amenajatc
în construqii cu o tipologie diferită de cea caracteristică bisericilor (paraclisele
de la Hotin, Suceava şi Bistriţa), reiese că numai patru dintre edificiile păstrate
(inclusiv biserica din Stroieşti) sunt ctitorii care nu au fost realizate din
iniţiativă domnească. De unde rezultă de asemenea că atenţia tuturor
cercetătorilor a fost concentrată - după cum era şi firesc, dar şi posibil - asupra
discutării caracteristicilor de plan, structură şi decoraţia bisericilor datorate lui
Ştefan cel Mare. Fără a pune nici un moment la îndoială rolul jucat de voievod
în a determina o adevărată politică de realizare a construcţiilor bisericesti, si
mai mult, de a crea astfel o epocă de emulaţie, în acest sens, ne punem
întrebarea care au fost păturile sociale sau indivizii care au receptat - atunci 
un asemenea mesaj si care au fost dimensiunile materiale concrete dar si
'
artistice atinse de bisericile azi dispărute.
Pentru conturarea mai riguroasă a cadrului de discuţie, specificăm faptul
că celelalte trei biserici "ne domneşti" sunt biserica descoperită pe platoul
Cetăţii de la Suceava şi cele de la Băline�ti şi Arbore. Cel puţin pentru ultimele
două informaţiile pe care le deţinem sunt concludente : ctitorii celor două
biserici aparţin boierilor mari, din anturajul imediat al domniei, amândoi reale
personalităţi politice ale vremii.
Despre unele din fostele biserici - azi dispărute - beneficiem de uneie
informaţii documentare :
- un număr de 20 (dintre cele 45 de biserici acum în discuţie) au fiinţat în
cuprinsul unor aşezărninte monahale ;
'

'
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- pentru 35 dintre acestea, ctitorii nu au fost niciodată nominalizati în
documente ;
- un număr de 1 9 foste lăcaşuri au avut funcţie de biserici de mir ale
satelor (cel putin astfel pot fi interpretate datele furnizate de cunoscutul
document din 1 5 martie 1490 (D. R. H., A. Moldova, voi. III. doc. nr. 73,
p. 1 35- 1 39).
Dintre cele 45 de biserici dispărute, numai pentru un nwnăr de 8
cunoaştem provenienţa socială a ctitorilor (fără a exclude posibilitatea ca dintre
fostele lăcaşuri cu ctitori necunoscuţi, o bună parte să fi fost rezultatul lucrărilor
de construcţii iniţi_ate tocmai de unii reprezentanţi ai menţionatei categorii
sociale). To�i erau boieri fie făcând parte din foste mari familii, în declin în
timpul domniei lui Ştefan cel Mare (Braevici) fie - dimpotrivă - aparţinând
unor familii în curs de afirmare economică si politică (Slujăscu, Voinescu etc.).
În această ultimă categorie poate fi socoti tă a se fi aflat şi familia Tăbuci 
Stârcea - Stroici, până la deplina sa afirmare în planurile amintite ale
societăţii - în cea de a doua jumătate a sec. XVI - sub egida numelui ultim
specificat.
Înclinăm deci a considera biserica din Stroieşti ridicată, poate de Tăbuci
(sau de fiul acestuia, Tăbuci Mititelu), drept lăcaş adiacent uneia dintre
reşedinţele menţionatei familii. Mai mult în sprijinul acestei ipoteze intervine şi
observaţia deja formulată a caracterului oarecum restrictiv dovedit de frecvenţa
înmormântărilor, în prima fază de folosire a necropolei.
De asemenea concludentă ni se pare şi opţiunea presupusului �titor în
favoarea adoptării variantei planimetrice a bisericii din Stroieşti . Dintre
variantele, cunoscute ca realizate, ale tipului de trilobat, varianta sa tretlată
apare foarte rar - ocazional şi accidental - pe parcursul relativ echilibrat al
arhitecturii ecleziastice în tările române ; si aceasta numai în două
evolutiei
l
cazuri, în Tara Românească. Tipul triconc (în ambele sale forme de
concretizare .:.. simplu sau sârbesc) este predominant pentru arhitectura ambelor
\ări române. Nefiind strict determinate de funcţia ce urma să o îndeplinească
biserica, tipul triconc apare atât în cuprinsul ansamblurilor monahale cât şi în
ambianta curtilor de reşedinţă voievodală sau boierească din Moldova. Dintre
toate bisericile construite în Moldova în cea de a doua jumătate a secolului al
XV-lea, doar patru prezintă particularitatea existenţei a numai doi contrafor�
care flanchează absida altarului. Prima este biserica mănăstirii Vorone{.
Celelalte trei sunt biserici de curte boierească : Dorohoi, Botoşani şi Vaslui. În
toate aceste cazuri locul de amplasare a contraforţilor, precum şi relativ slaba
reliefare a traseului triconc putea fi lesne interpretat drept plan treflat de ochiul
nespecializat al unui foarte bun tehnician constructor (cum s-a dovedit a fi fost
meşterul de la Stroieşti), mai puţin obişnuit însă cu meşteşugul trasării planului
•

•
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unei construcţii. Aspectul treflat al bisericii care ne preocupă credem a fi fost
determinat, mai curând, de o deficienţă sau stângăcie în amintitul procedeu al
trasajului decât de o opţiune expresă în favoarea unui atare tip de plan. Oricum,
ni se pare mai mult decât probabil ca un ctitor - aparţinând unei familii boiereşti
în ascensiune. cum înclinăm să credem că este cazul la Stroieşti, să fi luat drept
model edificiile construite de domnul său pe lângă reşedinţele voievodale decât
să se fi abătut de la arhetip prin originalitatea tipului de plan sau a sistemului de
înfrumusetare a edificiului, cum ar fi cazul bisericilor din Bălinesti sau Arbore.
Drept consecinţă a tuturor observaţiilor exprimate, considerăm că ne
aflăm, în cazul bisericii de la Stroieşti, în faţa unei dovezi clare de ctitorie a
micii boierimi în curs de emancipare în vremea domniei lui Stefan cel Mare.
Împrejurarea credem a fi confirmată şi de realităţile prim�lor decenii ale
secolului al XV -lea când întâlnim acelasi fenomen referitor la ctitorii le de la
Părhăuţi, Şipote, Văleni, Brănişteni, Scorţani, Brusturi, Popeni, Topliţa care
sunt biserici boieresti de curte construite în Moldova către anii 1 525. Prin acest
gest se afirmă potenţialul economic al acestei categorii sociale dar şi veleităţile
sale politice în condiţia în care puterea centrală exercitată de instituţia domniei
înregistrează o adevărată criză determinată de mai mulţi factori printre care
presiunile exercitate tocmai de pătura boierească spre descentralizare.
Aceasta ar fi - după părerea noastră, în temeiul datelor prezentate în
raportul de faţă - poziţionarea corectă, din punct de vedere al valorii sale
istorice, a bisericii Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril (împreună cu celelalte
două elemente alcătuitoare ale întregului ansamblu de arhitectură) pe scara
ierarhică a evoluţiei arhitecturii religioase în Moldova medievală.
'

'

'

'

LES RECHERCHES ARCH EOLOGIQUES EFFECTU EES Ă L'EGLISE
"LES SAINTS ARCHANGES MIHAIL ET GAVRIL"
LE VILLAGE STROIEŞTi, LA COMMUNE TODIREŞTI. LE DEPARTEMENT D'IAŞI.
R e s u m e
Le travail presentc en detail Ies recherches archeologiques effectuees sur l'ensemble
d' architecture medievale de Stroieşti, Ia comune Todireşti, le departement d'Iaşi.
En base des informations archeologiques et documentaires. on a etabli l'existence a
Stroieşti d'une ancienne residence feodale - la seule a meme - dans les dernieres annees du XV-e
siecle - d'initier el de realiser un foyer de culte bâte en pierre.
L 'eglise de Stroieşti dont la fete est ..Les Saints Archanges Mihail et Gavril" est la
fondation de la petite noublesse en cours d'emancipation de I ' epoque d'Etienne le Grand. Le
meme phenomene est illustre dans Ies fondations de Părhăuti. Şipote, Văleni. Brănişteni. Scortani.
Brustllli. Popcni şi Toplita qui sant des eglises nobles de cour bâties en Moldavie vers 1 525.
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CERCETĂRI· INTERDISCIPLINARE

OBSERVATIUNI
CU PRIVIRE LA RESTURILE ANIMALIERE
'
DESCOPERITE IN STAŢIUNEA . CUCUTENIANA DIN FAZA A4 DE
LA BĂLŢAŢI (JUD. IAŞI)
w

"

SERGIU HAIMOVICI

În l:eca ce priveşte priveşte l:aracleristicile palcofaunei din aşezările l:ulturii
Cucuteni există actu�lmentc dat� relativ bogate, ca tiind mai bine cunoscută în
prezent, decât aceea din oricare altă cultură neolitică de pe teritoriul României. De
curând a putut fi excciltală o sinteză de etapă în această privinţă 1
•

Resturile animaliere la care ne referim în lucrarea de fată au avantajul că
provin dintr-un complex închis (groapa nr. 1 ), care a fost astupată încă din
eneolitic, aparţinând aşezării cucutcniene de pe dealul Mândra 1 . înspre iazul
din apropierea satului' Bălta\i : materi alul arheologic descoperit odată cu
resturile osoase datează această groapă în raza A4 a culturii 2 •
Aşezarea este situată în unitatea geomorfologică cunoscută sub denumirea
de câmpia colinară din NE Moldovei şi anume în acea parte a ci care alcătuieşte
bazinul Bahluiului. Mentionăm că din cadrul acestei formatiuni geografice 
făcând parte actualmente din judetele Iaşi şi Botoşani - a mai fost studiată fauna
cucutcniană din patru aşezări apar{inând razei A a l:Uhurii : aşezarea eponimă �
care este foarte aproape de cea de la Bălta\i. aşezarea de la Andrieşeni 4, aşezarea
de la Truşcşti ' şi aşezare de la Drăguşcni, datată precis tot în faza A4 n .
Materialul faunistic descoperit la B ălţaţi este în cantitate mică, el fiind
alcătuit în întregime din resturi osoase aparţi nând mamiferelor (chiar şi
1 S. Haimovici, în l.Lt civili.mtion de Cucuteni en contexte europeen, Biblioteca
Archaeologica Iassiensis. I. Iaşi. 1 987. p. 1 57-1 66.
2 Săpălurilc au l'osl ellccutate în 1 982 de către arheologul M. Dinu care a avut amabilitatea
de a ne furniza amănunte plivind datarea complexului şi a ne oferi pentru studiu resturik
animal iere găsite : îi mul1umim şi pc această calc.
1 S. Haimovici. în AM. VI. 1 969. p. 3 1 7-3 1 9 .
' M. !sac. Lucrare d e d i.plomă, 1 962.
' S . Haimovici. în AŞUI. biologie. VI. 2. 1 960. p. 3117-396.
' Silvia Marincscu Bîlcu, Alexandr<� Bolomcy. M. Cîrciumaru. A. Muraru, în Dacia. N.S . .

xxvm. 1 -2. 1 984. p. 4 1 -46.
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2

fragmentele foarte mici - 2 1 la număr - reprezentând doar aşchii osoase pe care,
întrucât ne-a fost imposibil să dăm o diagnoză specifică, le-am considerat ca
ncdeterminabi le. apar�in tot acestui grup de vertebrale) ; am putul determina cu
precizie un număr de 99 piese care apar�in la opt specii, după cum se vede din
lista alăturată, în care le-am trecut în ordinea lor sistematică.
Lista speciilor de mamiferc determinate în aşezarea de la B ăl\a\i
Ctmis familiaris (câinele) ;
Sus \'C: nd'a ferus (mistretul) :
Sus .\·c roftl domesticus (porcincle) ;
Cervus elaphus (cerbul) :
Capreolus capreolus (căprioru l ) ;
Bos taurus (lauri nele) ;
Ovis arie.\· (ovind e) ;
.

Capra hircus (caprinelc).

M aterialul apartioând fiecărei din cele opt specii. trei sălbatice şi cinci
domestice este foarte inegal cantitativ şi de aceea pentru a avea un tablou real al
i mportantei lor în viaţa materială a locuitorilor aşezării am calculat frecvcn\clc
de fragmente şi indivizi prezumaţi, pc care le-am trecut în tabelu l 1 , luând în
consideraţie, cu precădere, ponderea lor economică.
Tabelul 1

Bus

Indivizi prez.

frecventa

Specia

nr.

Laurus

(/(J

abs.

nr. abs.

%

42

42.42

6

Sus scrufa domesticus

24

24,24

4

20.00

Ovicaprinae (Ovis el capra)

13

1 3, 1 3

4

20,00

30.00

Sus scrofa ferus

8

!1.08

2

1 0.00

Cervus elaphus

9

9.09

2

1 0.00

Capreolus capreolus

2

2.02

1

5.00

1

1 .0 1

1

5,00

Canis familiaris

99

TOTAL
A.

20

Mamifere sălbatice

Mistreţul este reprezentat prin opt resturi , cu un fragment din regiunea
nucală a neurocraninlui şi alte şapte piese provenind de la scheletul membrelor ;
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numărul de indivizi prezumaţi este de cel puţin Joi, de vârstă matură, cu
probabili tate ambii masculi. s-au executat o scrie de măsurători trecute în
tabclul 2 .
Tabelul

2

Măsurători exe�:ulale pe resturi de Sus sem/il ferus (mm)

Lung. �:apului ani�:
Omoplat

H u merus

Valoarea

Dimensiunea

Osul

,

50 ; 50

Lung. supr. arii�:

43 ; 31)

Lărg. minimă a gâtului

30 : 29

Lărg. t:pif. infer.

60

Lărg. supr. artic

45

Radilis

Lărg. epif. super.

37

Coxa!

Diametru acetahular

42

Calcaneu

Lung. maximii

1 10

De�i nu suntem în faţa unor piese capitale, totuşi mistreţul din statiunea de
la Săltaţi pare să fi fost în medie mai masiv Jccât subspecia actuală Jin
regi unile noastre - S. scrof"a attila.
Cerbul prezintă un număr de 9 fragmente, dintre care 4 sunt resturi de
coarne cu totul nesemnificative (unul dintre ele este cu mare probabilitate un
ram al ochiului). N umărul de indivizi prezumaţi credem că ar fi de doi , poate un
mascul şi o femelă ambii maturi . A fost posi bilă prelucrarea biomctrică doar a
două fragmente osoase.
Tahelul 3
Măsurători executate pe resturi de Cervu.1· t'iapl!u.l· (mm)
Dimensiunea

Osul
Radius

Falanga 1

V aloarea

Lărg. epif. super.

63

Lărg. supr. artic.

54

Lung. maximă

68

Lărg. epif. sup.:r.

25

Lărg. minimă a diarizei

11)

Din cauza pcnurici datelor nu putem stabi li caracteri sticile morfoscopicc
şi biometrice ale ccrbului din jurul aşezării de la Bălţaţi dar desigur că el este
asemănător cu acela ce exista pc teritori ul Moldovei în timpul întloririi culturii
Cucuteni 7 .
7

Vezi lucrarea de la nota

1

la p. 1 60 .
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Căpriorul arc doar două resturi : o piesă foarte frumoasă reprezentată
printr-un metatars întreg, provenit de la un matur şi un fragment din falanga I I .
Dăm mai jos (în m m ) dimensiuni le pentru metatars :
Capreo/u.1· - Metatars

Lungime maximă
Lărg. epif. su pe r.
Lărg. epi l'. inli:r.
Lărg. minimă a diaf.
Indice d �: glacilitale
Î năl(imea la gn:abăn

206
20
24

17
8.25
746

Considcrând tali a calculată după metatars putem spune că suntem în fata
unui exemplar relativ mic, probabil o femelă şi că, în general, căpriorul din faza
A a culturii Cucuteni de la Băl\a\i era reprezentat de o formă relativ graci lă, cu
nimic mai mare decât tipul existent actualmente în regiuni le noastre.
U. Mamifcrc domestice

Taurinelc reprezintă, în cadrul mami ferelor domestice, specia cu frecvenţa
cea mai înaltă, având totodată peste 40% din totalul resturilor determinate şi
circa 1/3 din i ndivizii . prezuma\i . Totu�i materialul osos ce-i apartine apare
foarte fragmentar, nu există nici un rest de corn, iar craniul este prezent doar
printr-un rest mic, fragmentar. cu totul nesemni ficativ. Se observă şi penuria
resturilor de maxilare cu din\i. mai abundente fi ind fragmentele de vertebrc, de
coaste şi oase ale membrelor. S-au putut executa doar două măsurători (în mm)
şi anume : Coxal - diametru! acctahular = (79) �i Calcancu - lungimea
maJSimă = 1 35. Mai mult, somatoscopic, se poate spune că taurinclc se încadrau
în dimensiunile aşa-zrsului tip "primigcnius" formă mare, cu oase relati v
mastve.
Î n ceea ce priveste vârsta de sacrificarc. maxilarele cu dinti nu aduc nici o
.
precizare. După prezen\a discului de creştere la unele oase lungi putem spune că
există un i ndivid încă tânăr şi un altul, de acum, adult ; toţi ceilal\i patru sunt
precis maturi . poate chiar de vârstă mai înai n tată. Putem afirma ast l'el că, pri n
majoritatea lor, tam·inele erau \i nute pentru scopuri utili tare, devenind în mod
secundar şi producătoare de carne. A vând în vedere talia lor specifică mare,
apare evident faptul că aproximativ 50%"din ncccs ită\ilc de proteine animale ale
populaţiei umane erau !>C:l tisfăcutc prin sacri ficarea cornutelor mari.
'

Ovicaprinelc, denumite datorită taliei lor cornute mici , au o frccvcn\ă mult
mai joasă decât taurinclc. Au fost evidenţiate resturi aparţinând atât genului
Ovis cât şi 8enului Capra, de la aceasta din u i·mă fi i ntl semnificative două
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resturi de coarne ; penuria materialului nu ne poate preciza însă care dintre cele
două genuri este prevalent. S-au putut executa unele măsurători, prea pu\ine
însă pentru a circumscrie dimensional atât ovinele cât şi caprinele.
Tabelul .f
Măsurători pc resturik de o�·imprinae (în mm)
Val mile

Dimensiuni

Osul

Corn

Diam. mare al bazei

40

36

Diam. mi..: al bazei

2K

(26)

Cir..:onf. bazei
Sex

Omoplat

c

=

95
fcmd

Lung. capului artic

30

Lung. supr. arti..:

25

Lărg. minimă gât

20

l)

23

o

Lărg. cpif.

M ctacarp

I I I·

mascul ..:

'

genul Capra

infcr.

·

o

=

c

genul Ovi.1·

În ceea ce priveşte vârsta de sacri ficare, după din\i se poate constata
prezen�a unui i ndivid foarte bătrân, de 8- 1 0 ani ; la oasele lungi nu există deloc
discul de creştere deschis încât şi celelalte exemplare sunt cel pu\in mature.
Astfel, este clar faptul că ovicaprinele erau \inute mai întâi pentru scopuri
utilitare şi abia în mod secundar ca furnizoare de carne, care, dat fi ind talia
cornutelor mici , reprezenta o cotă joasă în acoperirea necesită\ilor de proteine
animale ale populaţiei din aşezarea de la Băl\a\i . Se pune întrebarea care erau
scopurile utilitare la care erau folosite ovicaprincle. Este evident că, mai întâi,
asemeni taurinelor, ca producătoare de lapte. Furnizau însă ovinele şi lână '? Se
ştie că specii le de oi sălbatice, s trămoşii celor domestice, nu sunt acoperite cu
lână propriu-zisă, ci doar iarna, cu un fel de păr mai lung, să-i spunem lânos,
impropriu pentru a fi prelucrat. Unii autori sus\in că primele ovine domestice nu
produceau lână şi doar ulterior, probabil ahia în neolitic sau chiar în epoca
bronzului, printr-o muta\ie genetică, au apărut şi oi purtătoare de lânăx .
Materialul arheozoologic, reprezentat prin resturi osoase, nu poate da un
răspuns satisfăcător la această întrebare .
Porci nele au (') frecven\ă mai înaltă decât cornutelc mici pri vind canti tatea
de fragmente osoase, dar le egalează după indi vizi prezumaţi . Există puţine
resturi semni ficative, două maxilare superioare fragmentare care prezintă doar
" S . Bokiinyi. Historv of'domestic mwwlwls in cemral al1li ea.1'tt'm Europe. p. 1 59 : Angcla
von don Dries..:h. în Zurfriihen Mensch-Tier-Svmhio.\'1!, p. 29.
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premolarii, un fragment din simfiza mandibulei cu un canin "in situ··, arătând că
provine de la o femelă, câteva resturi de oase ale membrelor, la care s-au
executat chiar măsurători.
Tabelul 5
Măsurători executate pt: rcsllui de Su.1·
Osul

Omoplat

Humerus
F.:mur

scmfct

dome.1·ticu.1· (în mm)

Dimensiuni

Yalo1ilc

Lung. capului anic

33

Lung. supr. artic

27

Lărg. minimă gât

21

Lărg. epif. infcr.

40

Lărg. supr. artic

31

Lărg. epif. infcr.

44

Atât biometric cât şi somatoscopic şc const'ată că în aşezarea de la Bălţaţi
exista un porc cu caractere primitive, de talie relativ mică, deci asemănător cu
aşa-zisul t� "palustris".
Cu privire la vârsta de sacrificare menţionăm prezenţa unui individ pe care
îl considerăm oarecum tânăr, după un radius la care atât cpifiza superioară cât şi
cea inferioară lipsesc, discul de creştere fiind astfel deschis ; la nici un alt os
lung al membrelor nu se mai observă însă urmele acestui disc. La cele două
maxilare premolarii definitivi, nu apar, ce c drept, deloc erodaţi. Aşadar din cei
patru indivizi doar unul ar fi tânăr ceilal\i trei adulţi şi chiar maturi, situatie care
apare la prima vedere greu de explicat, dar pc care o găsim, în general, în
aşezările cucuteniene şi este legată de caracterul primitiv al acelor porcinc Y. Se
ştie că porcinele, spre deosebire de celelalte mamifcrc domestice, care cu
precădere se folosesc pentru scopuri utilitare, sunt crescute exclusiv pentru a
furniza carne şi grăsime. Facem menţiunea că totuşi în această privinţă, luând în
considerare şi talia lor specifică, ele se situează în acoperirea necesităţilor de
proteine animale ale locuitorilor din aşezarea de la Bălţaţi, cu mult după tauri ne.
Câinele, pe care-I socotim fără o importanţă economică directă, întrucât,
cu cea mai mare probabilitate, nu era folosit în alimentaţie, arc doar un singur
rest, un fragment de humerus, care somatoscopic s-ar încadra la tipul câinilor de
talie mică, aşa-zisul "palustris", comun în tot ncoliticul. Frecvenţa joasă a sa (în
jur de l %) este caracteristică, în general, tuturor aşezări lor cucutcnicne.
Este evident, din toate cele arătate până acum că creşterea animalelor era,
pentru locuitorii din staţiunea de la Bălţaţi din faza A4 a culturii Cucuteni, o
" Vezi lucrarea de la nota 1 . p. 1 63 .
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ocupatiune de prim ordin, taurinele situându-se pe primul loc şi, împreună cu
cornutele mici, fiind folosite mai întâi pentru scopuri utilitare, probabil în
special ca producătoare de lapte.
Vânătoarea avea un rol mai mic, ea fiind de tip alimentar, vânându-se în
primul rând artiodactilele mari, cerbul şi mistreţul. Considerând talia lor, ele
acopereau astfel o cotă pestul de însemnată din necesarul de proteine animale
(pe lângă faptul că în afară de carne, după sacrificare, ca şi speciile domestice
de altfel, furnizau pieile, coarnele, oasele, materii prime atât de utile într-o
economie cu caracteristici primitive). Specificăm totodată că este aproape sigur
faptul că se folosea o strategie bine chibzuită în exercitarea vânătorii : erau
doborâte exemplare adulte şi mature prezcrvându-se tineretul.
În final trebuie menţionat că dacă actualmente zona din jurul satului
Bălţaţi este aproape totalmente stepizată, în faza A4 a culturii Cucuteni, dată
_
fiind prezenţa în regiune a mistreţului şi mai ales a cerbului, existau desigur
acolo întinse masive forestiere, alcătuite din foioase, cu precădere stej ărişuri.
OBSERVATIONS CONCERNANT LES RESTES ANIMALIERS DECOUVERTS DANS
LA STATION CUCUTENIENNE DE LA PHASE A� DE B Ă LŢAŢI
(DEPART. DE IASSY)
R e s u m e
L 'etablissement de Băltati est situe dans la plai ne collinaire du NE de la Moldavie. Les
restes fauniques. en petite quantite. appartiennent a huit especes (voir la liste et le tableau 1 ) des
mammiteres. On fait un etude somatoscopique et hiometrique de chaque espece, on discute leur
frequence, les occupations des habitants et les caracteristiques du milieu environnant durant le
neolithique.
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I ARHEOZOOLOGICE ASUPRA UNOR SPECII DE
OBSERVATI
'
ANIMALE VANATE IN EVUL MEDIU PE TERITORIUL
DOBROGEI
A

A

LUMINIŢA BEJENARU şi CARMEN HRIŞCU

l.

Introducere

Cercetările arheozoologice efectuate pentru unele staţiuni medievale
timpurii (sec. XI-XIII) din Dobrogea, indică o pondere relativ Cres�tă a
vânătoarei. Încă din anul 1 979, Sergiu Haimovici a analizat din materialul
faunistic de la Capidava 1 66 resturi de mamifere sălbatice, apoi de la
Dinogeţia 2 un număr de 36 1 resturi de mamifere vânate. Ulterior, pentru încă
două aşezări, Hârşova .l şi Isaccea 4 , s-au determinat 56, respectiv 1 1 1 piese,
provenite de la mamiferele sălbatice.
În general, spectrul speciilor identificate de vânat este larg, dar cel mai
bine reprezentate, prin numărul de resturi, sunt Cervu.\· elaphus şi Sus scn�f'a
fer rus (tabelul 1 ).
Animale de talie mare-mijlocie, deci cu aport însemnat de carne pentru
locuitorii aşezărilor, cele două specii aveau se pare un efectiv dens al populatiei,
în zona respectivă, încât să permită o vânătoare intensă a lor. Un efectiv dens
pentru o populaţie nu poate fi atins decât în condiţii ecologice favorabile, care
mai ales în cazul cerbului pot fi oferite doar de păduri întinse, liniştite, cu sol
fertil. Mistre\ul este tot specie de pădure, dar îşi, mai poate găsi adăpost şi hrană
în stuful bălţilor. Caracterizat în linii · mari, acesta ar fi deci cadrul ecologic,
comun pentru cele patru aşezări menţionate, toate dispuse de-a lungul Văii
Dunării inferioare.
1

Haimovici. Studiul preliminar al faunei de.1·mperite în aşezarea feudalt1 timpurie de la
în Pontica. XII. 1 979, p. 1 57- 1 70.
2 S . Haimovici. Les mmcteri.1·tique.1· de.1· mammifere.\· .muvage.1· decouverte.1· dans le materie/
'
archeologique provenu de la cite byzantine de Dinogen{ia (IX ·.•-XI " siecle de n.e.), în AŞUI,
S.

Capida va.

tom. XXXV, s. II a. Biologie, 1 989. p. 5 1 -53.
1 Lumini\a Bejenaru, Analiza unui material arheozoologic apar{inCtntl Evului Mediu
timpuriu din Cetatea Hârşova, sub tipar. AM. XVill , 1 995.
• Luminila Bejenaru. S .
Haimovici, dare inedite privind faun" de la lsac�·eu,
.1·emlele XI-XIII.
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Tabelul l. Spt:ciilc dt:

o
Cc1vus t:laphus
Caprt:olus capreolus
Alces alct:s
Bos primigenius
Sus scrofa fen·us
Lepus europcus
Castor fiber
Vulpes vulpes
Meles meles
Lutra lutra
Martes faina

Felis silvestris
Nr. *

=

mamift:rc

vânatc în Valea

Capidava
Nr. *
%
2
1
40,9 1
27
8
1 2, 1 2
-

-

-

-

28
1
1

42,42
1 .52
1 .52

1

1 ,52

-

-

-

-

-

-

-

Dună ri i inft:rioare (sec. XI-XIII)

Dinogt:tia
Nr.
%
4
3
284
78,67
6
1 ,66
1
0,28
1
0.28
1 5,5 1
56
3
0,83

·

-

2
5
1

-

2

-

0.55
1 ,39
0,28
-

0,55

Hârşova
Nr.
%
5
6
20
35,09
7
1 2,28
-

Nr.
7
96
-

Isacct:a
%
8
86,49
-

-

-

-

-

26

45,61

13

1 .80
1 1 .7 1

1
2

1 ,75
3,5 1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1 ,75
-

2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

număr de resturi

Arealul de răspândire a unor specii de pădure, era în Evul mediu timpuriu
mult mai larg decât cel actual, căci odată cu deforestările ele s-au retras (cum
este mai ales cazul cerbului) la munte, având ca efect şi micşorarea taliei. Pentru
a surprinde unele modificări de talie, de-a lungul timpului, precum şi în spaţii
diferite, se impune studierea statistică a variabilităţii speciilor respective.
În această lucrare sunt prezentate câteva aspecte ale variabilităţii
intrapopulaţionale la Cervus elaphus şi Su.\· .Kn�fa .ferrus, din Valea Dunării
inferioare, în secolele XI-XIII.
Il.

Material �i metodă

Studiul a folosit datele metrice ale diferitelor piese (oase şi dinţi), pentru
Cervu.\· elaphu.\· şi Sus scn�fa .ferrus Valorile metrice, obţinute conform
măsurătorilor standard, au fost preluate, o parte din materialele publicate de
Sergiu Haimovici (Capidava, Dinogeţia) � , iar restul din cercetările personale
(Hârşova, Isaccea). Resturile faunistice, în majoritate menajere, apar puternic
fragmentate, ceea ce micşorează mult numărul de date metrice prelevate.
Coarnele de cerb, fiind supuse procesului de prelucrare, nu oferă nici o
informatie
metrică.
,
-� RestUJile de cerb şi mistret dt: la Dinogetia au fost remăsurate. deoarece datele publicate
nu contin decât limite de variabilitate şi medii, insuticit:nte pentru calcularea altor parametri
statistici
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Pentru un număr mic de caractere s-au putut stabili şiruri de valori
prelucrabile statistic, fiind luate în considerare doar cele cu minim şase valori.
În prelucrarea datelor s-a·u folosit histograme de frecvenţă, diagrame de
dispersie, precum şi unii parametri statistici :
- media aritmetică = (valoarea medie a caracterului din populaţie);
- deviaţia standard = S (dispersia fata de medie) ;
- coeficientul de variaţie = C. v. o/o (valoarea relativă a deviaţiei standard) ;
- eroarea standard a mediei = m (limitele în care se află media reală) ;
- coeficientul de precizie = m o/o (raportul procentual dintre medie şi
eroarea standard a acesteia).
III. Rezultate
1 . Cevus elaphus (cerbul)

Este binecunoscut dimorfismul sexual la această specie, el
manifestându-se atât prin prezenţa coarnelor la masculi cât şi printr-o diferenţă
de talie (masculul este mai mare decât femela). Prin urmare, variabilitatea
morfometrică intrapopulaţională va fi marcată de acest dimorfism sexual. În
tabelul 2 sunt redate datele metrice înregistrate din cele patru aşezări men
ţionate·. Au fost analizate separat seriile de valori pentru : al treilea molar
inferior (M 1 ), humerus, radius, metapodale.
Dintele M1• Diagrama de dispersie pentru acest element anatomic, cu cele
două dimensiuni : lungimea şi lărgimea, arată o relativă omogenitate a probei,
nealterată se pare de dimorfismul sexual (figura 1 ).
La. M 3
•

17
•

16

•

•

•

15

•
•

14

•

•

•

31

32

33

•

13
28

29
Fig.

inferior

30
1.

-

34

35

L.M3

Diagrama de dispersie pentru al treilea molar

(M3) la Cervus elaphus (LM3 = lungime M3, LaM3 = lărgime M3)

Humerusul . Au fost reprezentate pe diagrama de dispersie (figura 2) segmentele
distale, pentru care s-au măsurat : lărgimea maximă distală şi lărgimea trohleii.
Piesele se grupează astfel : trei, cu dimensiuni mari, provenite de la masculi, două
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mici, de femeie , iar patru cu pozi�e intermediară, greu de atribuit unuia dintre
sexe 6 •
La. tr.

60

d'
•

58
56

•

54

59
Fig.

2.

-

•

•

•

•

•

52

•

•

La.d .

61

63

65

71

69

67

Diagrama de dispersie pentru extremităţile distale de humerus la Cervus

elaphus (La.d

=

lărgimea maximă distală, La.tr.

=

lărgime trohleii)

Radiusul. Extrernită\ile proximale sunt cele mai frecvente. Diagrama de
dispersie are reprezentate ca <!_imensiuni : lărgimea maximă proximală şi
lărgimea articulară proximală. In acest caz gruparea elementelor conform
dimorfismului sexual este mul mai clară (fig. 3).
La.a.p.

62
•

60

•
•

•

58

•

�

56

•
•

54
•

52

L .a.p.

55
Fig. 3.

-

59

61

63

65

67

69

Diagrama de dispersie pentru extremităţile proximate de radius la Cervus

elaphus (La. p.
�

57
=

lărgime maximă proximală, La.a.p.

=

lărgime articu lară proximală)

Probabil apartin unor masculi tineri. având în v.:den::

faptul că epifiza distală a

humerusului (Jin arliculatia ,.cotului") se consolidcad mai dcvn.:me. înaintca ati ngerii tali.:i
maxime (timp în care extremitatea mai poate creşte în lărgime pe seama pe•iost u l u i ) .
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Metapodele. Atât pentru metacarp cât şi pentru metatars, au fost repre
zentate pe histograme de frecven\ă lărgimile extremităţilor distale 7 • Din nou
apare separarea valorilor mai mici, pentru metacarp cu o medie de 45 mm,
pentru metatars de 46,6 mm ; şi a valorilor mai mari, pentru metacarp cu o
medie de 49,3 mm, pentru metatars de 5 1 ,3 mm (figurile 4 şi 5).
N

5

�

4
3
2

La.d.

o

43
Fi g. 4

-

44

45

47

46

48

49

50

Histograma de frecvenţă a lărgimii distale de metacarp la

elaphus (N

=

număr, La.d.

=

lărgime maximă distală)

Cervus

5
4
3
2

La.d.
o

46
Fig.

5

-

47

48

49

50

51

52

53

Histog rama de frecvenţă a lărgimii distale de metatars la

(N

=

număr,

La.d.

=

54
Cervus elaphus

lărgime maximă distală)

7 Extremitătile proximale nu au fost luate în considerare. deoarece discul lor epitizar se
închide înainte de naştere şi astfel variabilitatea dimensională poate fi influentată puternic şi de
vârstă.
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În stadiul actual al cercetărilor arheozoologice din România, variabi
litatea interpopulaţională a speciei Cervus elaphus, în perioada medievală
timpurie, nu poate fi analizată statistic, deoarece datele metrice sunt
sporadice. Se poate preciza doar că valorile metrice ale resturilor din alte
asezări : Oradea K, Sânnicolau, Beius Y' Bucov 10, Siret 1 1 se înscriu în limitele
de variabilitate ale populaţiei din Valea Dunării inferioare.
•

.

.

Date metrice pentru Cervu.1· t!laplzus (în

Tabelul 2.

Dohrogea

Maxilar superior

1 27
75
27
24

lg. jugali
lg. mola•i
lg. M,
lărg. M
maxilar inferior :

-

70
24
23

-

72
30
25

-

29
23

25
22
Ardeal

-

-

-

33
15

-

Moldova

73
54
47

69
50
47

60
53

lărg. max. dist.
lărg. tr.

60
53

65
55

62
-

67
62

-

-

65
55

65
54

68
58

-

310 301
59 59 56 59
5 3 5 5 52 -

lg. max
lg, lat.
lărg. prox.
lărg. a.rtic.
prox.
53 lărg. dist.
lărg. min. diaf 34 indice graei!. 1 0,96
înăllime
1 30
greabăn
cm
(Koudelka)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65
59

70
58

69
60

67
62

- - 68 65 - 60
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48
-

Muntenia

Dohrogea

Radius :

Ardeal

49
-

58
41

Dohrogea

Humerus :

34
-

-

Dohrogea

60
45
41

Muntenia

- 1 25
1 26
77,5 79
35
17

-

-

s�apula :

lg. pruc. arlic.
lg. cav. gl.
lărg. min. col.

-

Dohrogea

-

1 27
1 30 - 1 33 79 - 86 81
80 83
29 34 33,5 3 1 33 32 34 34 33
1 4 1 6 1 4 1 5 16 14
1 5 15 16

lg. jugali
lg. molari
lg. M ,
lărg. M

mm)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Moldova
-

-

-

-

-

-

-

-

-

64

58
-

59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

-

62

Ardeal Muntenia
-

53 58 60 61
-

58 54 56

-

55

-

-

57 58
- -

-

K Luminila Bejenaru, date in c:urs de puhlic:are, din mono�rafia arheolo�ict1 a Cetăţii
Oradea.
'' Mircea Şt. Udrescu, Resturi osteolo�ic:e de animale din .1·ec:torul .. Turnul romanii:" al
complexului medievCII de ICI Sânnicolau de Beiuş, jud. Bihor, în SCJVA. 4 1 , nr. 2. 1 990, p. 203-206.
1 11 S. Haimovici. Fauna din aşezările feudale timpurii (secolele VIII-X) ele la Buc:ov
Ploie.)1i, în SCIVA, 30, nr. 2, 1 979, p. 1 63-2 1 3.
11
S. Haimovici. Carmen Tarcan, Gabriela Amaximoaie, Studiul arheozoolo�ic: �·u privire
la mnterialul provenit din ora�·ul medieval Siret (.1·eco/ele XIV-XV). în AM. XVI. 1 99l, p. 1 1 1 -320.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

OHSERVAŢII ARHEOLOGICE ASUPRA UI'OR SPECII DE ANIM ALE ÎN EVUL MEDIU

7

45

Tabelul 2 (continuare )

T Dobrogea
1 3 1 36 37
T Dobrogea
anl. post. acetab.
1

Cubitu�

1ărl!.. artic.
Pelvi'

diam.
Femur

Moldova

56
62

54

1ărl!.. disl.

64

Moldova

Dobrogea

Tibia :

78 84
- -

1ărg. prox.
1ăr<>. disl.
Cakaneu :

Dobrogea

1g. max

59
-

1ărl!.. dist.

-

-

53

51

55

59

54

60

58

64

53

65

61

-

38

41

34

42

38

Do bre a

Centrotars :

Dobrogea

lg.. max.

284

lărg. prox.

-

-

46 4 1
43 - 23 - 41

lărg. dist.
1ărg. min. diaf.
indice gracil .

8,09

Înă1timc gr.

1 29 . 2

(Godynichi)

cm

gr.

45 45,5

44

1ărl!.. maximă
Meta.:arr :

-

-

-

-

1 Ardeal
1 4 1 44
-

-

Muntenia

-

-

83

ss

54 56

-

Anle;ll

1 27

1 04

Moldova

Ardeal

65

57

-

-

M u ntenia

58 51:1.5 57

58

36

37

-

-

45
M untenia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - 42 54 52 49 - - - - - - 46 45 46 45 45 48 49 50 50 49 50
- - - - - - - - - - - -

293
48
48
27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 3 3,3 cm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 40,6 cm

9.22

1 36.3

( Koudclka)
Metatar� :

-

1 18

11!.. maximă
A�tragal :

Î năltimc

-

Ţ Molllova
1

67

Ardeal

-

-

Dobrogea

54

1 Muntenia
T

Dobrogea

cm
D<Jf'lrogea

lărg. prox. 36 38 48 41 3 8 .5 37 42.5 - - - - - - - - - - - - - lărg. disl.
47 47 47 47 46 47 53 54 5 1 50 50 50

Moldova

Muntenia

39
-

35
-

Popula\iaA de cerb studiată, de-a lungul Holocenului, se parc că nu şi-a
diminuat talia. In acest sens este relevantă compara\ia cu unele date metricc din
Neolitic 12 redată în tabelul 3.
,

Tabelul 3. Limitele de variabilitate alt: unor dimensiuni. la Cen'tt.l· elaplzus. din Neolitic si
' Evul
Mediu timpuriu. pe Valea Dunării inferioare
Neolit i.:

Evul Mediu timpuriu

Humerus : lărgime distală

5 1 -69

l{ adius : lărgime proximală

58 -69

60-70
56-68

Metacarp :

44-5 1

43 -50

44-48

46-54

lărgime distală

Metatars : lărgime distală

1 � Olga Necrasov, S . Haimovici. Contrihution li l "etucle des cervide.1· suhji1.1·si/e.\· et leur

cli.1·trihution ţ:eoţ:raplrique au Neolithique en Roumanie. in AŞUI. tom. IX. s. II. a. Uiologic. 1 963.
p. 1 3 1 - 1 46

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

LUMINIŢA HEJENARU ŞI CARMEN HRIŞCU

46

8

2. Sus ,\'Crt�f"a ferrus (mistreţul)

Cu un număr mai mk de resturi decât spec1a precedentă, popula\ia de
mistreţ are constituite şiruri statistice doar pentru : al treilea molar inferior
(lungime, lărgime), humerus (lărgime maximă distală, lărgimea trohleii) şi
calacaneu (lungimea maximă). Trebuie remarcat faptul că fiecare şir de valori
apare ca o probă relativ omogenă, nealterată de un dimorfism sexual. Prin
urmare, în aceste cazuri, s-a aplicat calculul unor parametri statistici (precizaţi
în capitolul de metodă). Valorile acestora sunt înscrise în tabelul 4.
Tabel 4.
Maxilar superior :

lg. molari
lg. M

-

Date melri<.:c pentru Sus sem/il ferru.l· (în mm)
Dobrogea

42

83
42

83
42

n

min.

max

5
12

83
42
18

87
47
24
1 17

78
41

45
Dobrogea

Maxilar i nferior :

lg. molari
lg . M ,
lărg. M,
lg. simtiză

Moldova

-

Il
2

92

C . v . o/c

m

m%
-

-

2.24
1 ,88

5,03
9,01

0,65
0,57

1 ,47
2,73

50

-

84,75
44,50
20,86
-

-

-

-

-

-

Dobro<>ea

S�:apula :

-

Humerus :

Dobrogea

Il

min.

max

7

48
37

58
47

6

55,42
42.29

s

C.v.o/c

3.54
3, 1 5

6.39
7,45

Muntenia
m

38

42.5

-

-

-

Cubitus :

m%

1 .54
2 ,78
1.19
2,81
Muntenia
39

Dobrogea

40

-

30

45

30

Pelvi� :

1

Dobro<>ea

diam. anl. post. acelab
Tibia :
lărg. prox.
lărg. disl.

41

Ardeal

-

65
39

min.

max

6

95

1 15

41

1 07.85

1 :

lg. max.
lărg. prox.
Falanga 2 :
lg. max.

Arlleal

s

C.v.o/c

m

m%

6,75

6,26

2.72

2,56

Dobrogea

Astragal .

58
38

53
34

.64
41

65

61

42

38

59
-

Dobrogea

50
-

50
-

43

-

40
Dobrogea

n

Arlleal

1

43

Dobrogea

Calcaneu :

lg. max.
lărg. dist.

58
44

Dobrooea

lărg. artic.

lg. max.

-

46
36
32

40

lărg. disl.
lărg. Lrohlee
Radius :
lărg. prox.
lărg. dist.

-

-

Muntenia

SI

lg. proc. artic.
lg. �.:av. gl.
lărg. min. col.

Falanga

Ardeal

s

51
-

60
-

1 06

Muntenia

50

53

Muntenia

50
22

-

Dobrogea

37
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Se remarcă, pentru fiecare şir statistic, deviaţia standard (S) relativ mărită,
ceea ce indică o dispersie largă a valorilor fa\ă de medie. Trebuie avut însă în
vedere numărul mic de date metrice luate în calcul, lucru care de regulă
influen\ează acest parametru statistic.
Diagramele de dispersie reprezentate pentru dintele MJ (lungimea şi
lărgimea coroanei) şi humerus (lărgimea maximă distală şi lărgimea trohleii)
ilustrează dispersia valorilor, mai cu seamă în al doilea caz (figurile 6 şi 7).

L.M J

48

•
•

46

•

•

•

•
•

44
42

•

•

•

•

19

21

40

17
Fig.

23

25

6. - Diagrama de dispersie pentru al treilea molar inferior

terrus (LM3 =

lungime,

M3, La.M3

=

lărgime

M3)

27
(M3)

la

Sus serata

La. t r .

48

•

46
•

44

•

42
•

40
•

38

La.d .

•

36
47

49

51

53

55

57

59

Fig. 7. - Diagrama de dispersie pentru extremităţile distale de humerus la Sus serata
terrus (La.d. = lărgimea maximă distală, La. tr. = lărgimea trohleii)
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C a ş i în cazul cerbului, din lipsa datelor, n u s e pot deocamdată analiza
statistic şi alte populaţii de mistreţ, de pe teritoriul României, pentru perioada
menţionată. Deci variabilitatea interpopula\ională nu poate fi încă precizată prin
aplicarea unor teste de comparare statistică.
Î n tabelul 4 sunt cuprinse totuşi comparativ datele metrice din mai multe
regiuni ale României ; nu se observă diferenţe semnificative.
IV. Concluzii
S-au făcut observaţii asupra variabilităţii intrapopulaţionale la Cervus
elaphus şi Sus .\'C n�la ferrus, din zona văii Dunării inferioare, pentru perioada
secolelor XI-XIII.
La popula\ia de Cer-vus elaphus dimorfismul sexual apare bine marcat pe
dimensiunile de lărgime ale unor segmente osoase : humerus (distal), radius
(proxima}), metapodale (distal).
La al treilea molar inferior de Cervus elaphus, suprafata coroanei
(lungime 1 lărgime) nu pare să fie influenţată de dimorfismul sexual.
Variabilitatea intrapopulaţională la Sus sc:n�f'a ferrus s-ar putea caracteriza
printr-o dispersie relativ mărită a valorilor, mai ales în ceea ce priveşte lărgimea
distală a humerusului şi lungimea calcaneului.

DES REMARQUES CONCERNANT LES UNES ESPECES
CHASSEES DANS LE MOYEN AGE DOBROUJEEN
R e s u m e
On a fait des observalions sur la variabilite dans la population du Cervu.1· elaplzu.� et du Sus
qui ont ve\=U sur la vallee du bas-Danube (XI -c - XIII -c siecles).
Chez la population du Cervu.1· elaplzu.l', le dimorphisrru: sexud apparait bien marque sur les
unes dimensions de largeur pour : humerus, radius, metapodiens (fig. 2, 3, 4. 5 ).
Chez le MJ (dent molaire) du Cervu.1· elaplzu.\', la surface de la couronne (longeur / largeur)
ne semble pas etre intluence par le dimorphisme sex ud (fig. 1 ) .
La variabilite dans la population du Su.1· .I'Crt!fil ferrus, on peut caracteriser par unt:
dispersion eh:vee, specialemenl pour la largeur distalc du humerus et la longueur du calcaneus.

scmfâ ferru.\',

_
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Cerc:etdri /.{torke, XVI, laşi, 1 997, p. 49-68

INSTITUŢII ROMÂNEŞTI ÎN PRAGUL MODERNITĂŢII

REFORMA ADMINISTRATIVĂ A LUI
CONSTANTIN MAVROCORDAT. CÂTEVA CONSIDERATII
'
CORNELIU COJOCARIU

Privit din perspectiva personalită{ilor care 1-au ilustrat, "secolul fanariot"
ne apare ca un veac al contrastelor. Astfel, considerat, din el se detaşează net
imaginea, contradictorie prin ea însăşi, a lui Constantin Mavrocordat : " . . . mic
de stat şi făptură proastă şi căutătură încrucişată şi vorba lui întunecată. Dar la
hire era înalt . . . Mult îi era dragă învăţătura, corăspundăţii din toate {ările să
aibă, pre silitor de veşti, ca să ştie ce să faci printr-alti ţări . . . " 1 • N umai acest
tablou zugrăvit de Ion Neculce ar fi putut trezi interesul istoricului. . . Finalitatea
demersului însă, aşa cum o putem constata astăzi, este mult mai complexă 2•
Constantin Mavrocordat a fost iniţiatorul reformelor care-i poartă numele
şi care se înscriu, prin scopuri şi caracteristici, ideologiei reformiste. Formaţia
lui culturală, datorată celebrei biblioteci adunată încă de tatăl său şi contactele
permanente cu spiritul vremii prin străinii aflaţi la Const:mtinopol sau în trecere
prin Principate, îl recomandă ca principal reprezentant al despotismului luminat
în Ţările Române. Împrejurările economice, sociale şi politice, care, de altfel,
nu au fost proprii numai Principatelor române \ i-au permis initierea unui
1 1. Neculce, Opere. Letopiseţul Ţclrii Moldovei şi O .l·a mii de cuvinte, edilie G. Ştrempel.
Bucureşti, 1 982. p. 740.
2 Bibliogratia refe1itoare la domnia şi. mai ales. la programul reformator al lui Constantin
Mavrocordat este destul de bogată. Amintim aici doar principalele lucrări : A.D. Xenopol,
Refonnele lui Con.�tantin Mavroc:ordat. în "Arhiva Societălii ştiinlifice şi literare din Iaşi". 1 890.
p. 582-592 ; A.C. Stourdza, L 'Europe orientale et le role hi.l'torique des Mavrocordato, 16601 830, Paris. 1 9 1 3 ; I. Mi nea, " Refonna " lui Constantin Mavrocordat, în CI, II-III, 1 926-1 927, p.
97-248 ; N. Iorga, Istoria ronuinilor, voi. VII, Refonnatorii, Bucureşti, 1 938 ; Gh. Brătianu, Doucl
veacuri ele la rej(mna lui Constantin Mavrocorclctt, extras din ARMS/, S. III, t. XXIX, 1 947, 7 1
p. ; N. Corivan, Aplicarea aşezilmii ntului jiscul al lui Constantin Mavrocorclat cu privire la
perceperea birului (174 1 - 1 743), în SCSI, VI ( 1 955), nr. 3-4, p. 5 1-76 ; D. Ciurea, Or}lcmizarea
administrativă a statului feudal Moldova (.vec. XIV-XVIII), în A IIA/, nr. II ( 1 965), p. 1 43-235 ; FI.
Constantin, Ş. Papacostea, Les rtifonnes de.� premiers Phanariote.1· en Moldavie et en Vulachie, în
BS, XIII ( 1 972), nr. 1 , p. 89-1 1 8 ; N. Gligoraş. Rej(mnele cu caracter admini.1·tmtiv ale lui
Con.vtantin Mavrocordat, în CI, VII ( 1 976), p. 1 23-1 64.
·' Gh. B rătianu. op. c:it. . [p. 9-1 1 ].
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sistem de reforme ce viza întreaga reorganizare a Ţării M oldovei. Scopul
acestei acţiuni era acela de a consolida autoritatea domnească, de a înlătura
abuzurile de putere şi de a realiza o reparti\ie mai echitabilă a dărilor asupra
masei de contribuabili. Ca modele ale aqiunii reformatoare avea experienţa
tatălui său dar şi exemplele oferite de austrieci în Oltenia ocupată. Aşa cum
sublinia şi Ilie M inea, însă, "austriecii nu au fost nişte precursori ai reformelor
mavrocordăteşti fiindcă acestea . . . se detaşează din situaţii specifice interne ale
Principatelor române" 4• Programul reformator, întins pe o durată de aproape
zece ani ( 1 739- 1 749), în ambele \ări române, a avut în vedere toate sectoarele
vieţii sociale şi de stat. El a debutat în Ţara Românească, în a treia domnie, după
integrarea Olteniei (august 1 739), planul fiind aplicat sub forma unei
,.Constituţi i " care a fost introdusă şi în Moldova în domnia i mediat următoare ' .
Expresie a principiilor politice, "Constitu\ia" cuprinde toate ideile conducătoare
în privinţa reformelor mavrocordăteşti 6 • Timpul relativ scurt pe care l-a avut la
îndemână ca şi desele schimbări dintr-o domnie în alta nu i-au permis să-şi ducă
la îndeplinire programul reformator. De altfel, la unele din măsurile luate a fost
nevoit să renunte chiar în domniile imediat următoare. Meritul actiunilor lui
Constantin Mavrocordat constă însă în a "obişnui lumea cu situaţii noi care
consfiţeau marea de nemulţumire în care se trăia : n-a putut crea sau n-a ştiut să
dea aşezăminte care singure pot ţine vie o reformă, care se impunea de sus chiar
când e cerută de jos " 7•
'

'

Studiul de faţă îşi propune să trateze unele aspecte mai puţin cercetate ale
reformelor lui Constantin Mavrocordat si
, anume cele referitoare la instituirea
ispravnicilor ca reprezentanţi ai autorităţii centrale în Vnuturi şi a atribuţiilor
acestora ca şi modificările survenite în organizarea administrativ-teritorială a
Moldovei .

Odată cu începutul celei de-a doua domnii în Moldova ( 1 74 1 - 1 743),
Constantin Mavrocordat a încredinţat conducerea \inuturilor unor ispravnici,
investiţi cu atribuţii admini strative, judecătoreşti şi fiscale. Aleşi din rândurile
boierilor mazili ei aveau să fie exccutanţii fideli ai programului de guvernare al
domniei . Instituirea ispravnicilor a fost cel mai important şi mai durabil rezultat
al reformei administrative a lui Constantin Mavrocordat, perceput ca atare şi de
către contemporani H. Prin aceasta, domnul a căutat să-şi exercite în mod direct
prerogativele în teritoriu, vechea instituţie care se afla în fruntea ţinuturilor fiind
' 1. Minca, op. cir., p. 1 5 1 .
� Istoria dreptului ronuine.\·L , n:sp. VI. Hanga, voi. II, Bu<.:un:şli, 1 984. p.
" Textul ,.Conslilu�iei" la Gh. Brătianu. op. ât. p. 45-53.
' 1.

.

24.

M i nea op. cir. . p . 246
Necu1ce, op. ât., p. 849 ; Cronica lui Ccmw, p. 1 83 si Croniw lui Enaki Ko�:ălniceunu.
.
p. 203 la M . Kogălni<.:eanu, Cronicile României, edi�ia a doua, � oi . ill, BucureşLi, 1 872.
K 1.
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.,prea pretenţioasă cu atribuţiile sale tradiţionale" Y. Modelul îl putuse afla în
Oltenia unde austriecii introduseră un control strict în provincie prin instituirea
vornicilor 1 11• Tot ca o inlluentă a administratiei austriece, Constantin
Mavrocordat renunţă la vechile mijloace prin care dregătorii îşi asigurau
veniturile, el recurgând la salarizare ca formulă de retribuţie 1 1 •
Titulatura de ispravnic exista în Moldova încă din prima jumătate a
secolului al XVII-lea cu sensul de apărător al intereselor cuiva iar la începutul
veacului următor cu cel de dregător al târgurilor 12 • Ca reprezentant al auto
rităţilor domneşti în ţinut, ispravnicul apare numai în urma reformelor lui
Constantin M avrocordat. Termenul nu avea să se generalizeze la nivelul întregii
Moldove păstrându-se denumirile tradiţionale de staroste pentru ţinutu�ile
Cernăuţi şi Putna, pârcălab pentru ţinutul Covurlui, serdar pentru Orhei
Lăpuşna şi vornici pentru ocolul Botoşanilor. Î n fruntea �inuturilor apare un
singur dregător şi nu doi, cum s-a scris în majoritatea lucrărilor, excepţie făcând
ocolul şi târgui Botoşanilor, unde apare şi al doilea vornic.
În materie de administra�ie locală, ispravnicii au fost supuşi unui control
strict din partea domniei care intervenea direct în rezolvarea problemelor cu
care aceştia se confruntau. De altfel, prin numeroase circulare trimise în
ţinuturi, domnul le reamintea ispravnicilor îndatoririle pe care le aveau şi de
multe ori îi ameninţa pe cei care nu-şi îndeplineau atribuţiile. Programul
reformator poate fi urmărit şi prin parcurgerea acelor circulare care conţin în
esenţă ideile inovatoare în privinţa administraţiei la nivel de ţinut. Î n .,cărţile de
voinicie", trimise ispravnicilor la scurt timp după urcarea. pentru a doua oară,
pe tronul Moldovei, Constantin Mavrocordat îi atc:nţiona să-şi păzească
dregătoria şi .,să apere pe lăcuitori, purtând grijă a le face dreptate după obicei,
iar clăci si an0aării nirriic, nici un pret de ban să n-aibă a lua de la dânsii" n .
Acelasi îndemn este adresat si
vei căpitanilor în momentul în care îsi iau în
'
primi;e funcţia 14•
'

'

'

'

'

'

Dregătorii trebuiau să fie la curent cu ceea ce se întâmplă în tinuturi
si
' să
'
informeze domnia, atunci când apăreau probleme. Astfel, vomicilor de Botoşani
'' I. Minea, op. c.:it.. p. 1 86.
0
1
M . Kogălniceanu, op. c.:it.. p. 203 ; Ş. Papacostea. Oltenia sub stt1pânire au.1·triau1

(171H-173Y ), Bucureşti, IY71. p. 316.
1 1 FI. Constantiniu. Ş. Papacostea, op. c.:it. . p. I I I ; Ş. Papacostca, op. c.:it. . p.
1�

259.

N. Grigoraş. Dregc1torii târgurilor moldoveneşti şi atribuţiile lor pâm1 la Regulamentul
Organic. Iaşi, 1 942, p. 95 ; D. Ciurea, op. c.:it., p. 1 72- 1 73 .
1 ·' Condica lui Con.�tantin Mavrocordat, editie de Corneliu Istrati, voi. II , Iaşi. 1 986, p.
1 27, nr. 297 (în continuare se va cita Condica). Întrucât ultimul volum nu a văzut încă lumina
tiparului vom utiliza documentele publicate de N. Iorga în Studii şi documente, voi. VI, (se va
cita : N. Iorga, St. şi doc. ).
14 Condica, II, p. 299, nr. 842, p. 3 1 7, nr. 9 1 6 ; p. 330, nr. 96 1 .
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şi vei căpitanului de Dorohoi le scria că "ce fel de dregători sânteţi şi ce grijă
purtaţi de nu ne-ati înştiintat, ci am avut grijă de la alţi ? " 1 � . Prezenţa a
numeroşi turci în Moldova şi abuzurile pe care le săvârşeau constituiau un
permanent motiv de îngrijorare. De aceea nu putine erau îndemnurile adresate
de către domn ispravnicilor de a-1 informa în legătură cu acest aspect.
Ispravnicului Sucevei care nu se putuse împotrivi unor turci i se spunea dacă nu
poţi tu şi nu eşti harnic de slujba aceasta, ca să aperi pă lăcuitori, să ştim, să
punem pe altul carele va pute să le ste împotrivă lor şi să apere pe oameni".
Domnul îi va trimite ceauş împărătesc, dar dacă va afla că "au mai rămas unii
din turci acolo, toate pagubile acelea vom plini de la tine şi nu te vii pute
îndrepta înainte noastră din vreme că noi în tot chipul sâlim ca să răsuflăm si să
odihnim pe lăcuitori" 1h. În aceeaşi zi, domnul scria ispravnicilor să alcătui �scă
un izvod cu toate răutătile
' comise de turci, căci va veni ceaus' "ca să-i ridicăm
pe toti de pre la tinut
uri
si .să curătim locul de dânsii. . " 17•
'
'
Dregătorii din ţin� tltrile d� margine trebu iau să urmărească fiecare om
străin care intra sau iesea din Moldova, să afle cu ce treburi vine sau ce
vorbeşte 1". De asemeni : aveau însărcinarea de a se interesa de ceea ce se
petrece în tările vecine. Lui Ionită
' Arapul, vornic de Vrancea i se aminteste că
"într-adins � ) t-am poruncit ca să te afli deşteptat şi necontenit să cerci şi tn tot
chipul să ispitesti si de toate ce vii auzi si ce vii adeveri si
' ce s-ar clăti din parte
.:Oâ�esti ades să ne înstiintăzi" 1 Y . Aceleasi reprosuri sunt adresate
acie a Tării
Ro
'
'
şi starostelui de Cer�ăuţi şi vei căpit�nu iui de Coţmani (Gavril Neculce) care nu
l-a informat pe domn despre călcarea hotarului de către poloni 20• Măsuri
speciale revin acestor dregători şi în momentul izbucnirii epidemiilor de ciumă,
instituirea carantinei în târguri şi ţinuturile de margine fiind supravegheată
direct de domnie 2 1 •
Constantin Mavrocordat solicita ispravnicilor răspunsuri clare şi precise în
rapoartele pe cae le primea 22 ; nu trebuiau amestecate problemele legate de
vistierie cu cele ale marginii, aşa cum o face ispravnicul ţinutului Cernău� 2-' .
Mai mult, rapoartele trebuiau numai în limba română 24 •
.

Ibidem. p. 9 1 . nr. 2 1 3.
Ibidem, III. p. 407. nr. 1 634.
1 7 Ibidem. p. 408. nr. 1635.
I K Ibidem. voi. II, p. 85. nr. 1 93.
1" Ibidem, m . p. 444. nr. 1 696.
2"
Ibidem, p. 4 1 5. nr. 1650.
2 1 Ibidem, p. 426. nr. 1 663 ; p. 435. nr. 1 685 ; p. 436. nr. 1 686.
22
Lui Mihalache Sturza, ispravnicul tinutului Roman îi scria : "Şi tu încă altă dată basnc ca
acestea nu ne mai scrie, că le cunoaştem şi noi şi acum am lăsat. iar altă dată n-om suferi" (Ibidem,
m. p. 409. nr. 1 636).
2.' Ibidem, p. 434. nr. 1 682.
2� ibidem. p. 435. nr. 1 685 . .,dar JX:nlru ce să ne sc1ii greceşti ? Au aştepti să-ti dăm noi
logofăt să scrie româneşti ? Să-li cauti logofctăl. să ne scrii româneşti ; să nu ne mai scrii
greceşti ! " (Ibidem, p. 439, nr. 1 689),
1�

1•
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În Aşezământul ţării Moldovei, elaborat în martie 1 743, Constantin
Mavrocordat sintetiza toate dispoziţiile trimise ispravnicilor în materie de
administraţie ţinutală : ei trebuiau să supravegheze ca locuitorii să nu fie siliţi să
închirieze cu sila locuinţele şi fără plată deplină, să nu perceapă nici un fel de
"gloabe, angării, clăci afară de gloabele tâlharilor", transporturile să se facă prin
bună învoială şi cu plata "în mâna omului", trimişii domneşti nu vor umbla prin
ţinut decât cu încuviinţarea ispravnicului, nu vor îngădui egumenilor,
mănăstirilor, boierilor şi locuitorilor să vândă turcilor veniturile moşiilor şi, în
2�
sfârşit, la părăsirea dregătoriei vor lăsa "poruncile la cel ce va fi ispravnic" .
Constantin Mavrocordat a înţeles că nu se putea realiza reformarea
administraţiei fără ca ea să fie însoţită şi de o reorganizare a vieţii judecătoreşti.
La nivelul ţinutului, ispravnicul a devinit reprezentantul puterii judecătoreşti şi
executive, constituind un esalon intermediar între justitia minoră si instanţa
26
supremă - Divanul • Atrib�ţiile lor sunt bine precizate a�tfel încât l�cuitorii să
nu mai trebuiască să vină în capitală pentru cauze care puteau fi judecate pe
27
loc • Judecata făcută la ţinut era cea princ!pală şi de aceea Constantin
Mavrocordat insista asupra faptului ca "dreptatea să nu se vândă [ . . . ] iar
2
servitor nu sila să le fie lege " K.
În circularele trimise ispravnicilor, domnul le preciza atribuţiile în
legătură cu împărţirea dreptăţii precum şi procedura pe care trebuiau să o
urmeze. Dregătorii ţinutali, numiţi şi "giudecători", sunt investiţi cu puterea de
a "giudeca tot felul de giudecată, ori mare, ori mică şi tot obrazul, ori boiar,
orice breaslă ar fi, de la mare până la mic, să aibă a merge la giudecata
dregătorului" 29 • Desigur, inovaţia în materie judiciară se impunea cu greu, de
.aceea domnul cerea ispravnicilor să reamintească locuitorilor că li s-a poruncit
-'0
ca "să fie uşile lor deschise şi necontenit · să giudece" • Pentru a înlătura
arbitrariul, procedura de judecată şi hotărârea urmau a fi scrise în cartea de
judecată care se redacta în două exemplare : unul era dat la cel care câştiga
procesul şi celălalt rămânea la isprăvnicie fiind înscris la "protocol" -' 1 • Fiecare
ispravnic avea datoria să ţină două registre pecetluite cu toate judecăţile făcute,
din care unul se trimitea lunar la Iaşi. tărţile de judecată se întocmeau după un
·

2�

Gh. Brătianu, op. cit., p. 57-62.
1. Minea. op. cit., p. 1 7 1 şi urm. ; Gh. Ungureanu, Ju.1·tiţia în Moldova (1741-/ 832), Iaşi,
p. 4-6 ; FI. Constantiniu. Ş. Papacostea. op. cit., p. I I I ; N. G1igoraş, op. cit. . p. 1 24 şi urm. ;
Istoria dreprului rmnâne.1·c. vol. 1, p. 308 ; Val. Georgescu. O. Sachelarie. Judecata domnea.1·cd în
Ţara Romilneascd şi Moldova ( / 6 / /-/831), voi. 12 • Bucureşti. 1 982. p. 1 36- 1 38.
27 1. Neculce. op. cir.. p. 850.
1" C. Erbiceanu, Cronicarii !(reci care au scri.1· despre romilni, Bucureşti,
1 890,
p. 3 1 4-3 1 5.
2" Condica, II, p. 1 1 1 - 1 1 2, nr. 257.
:u1 /hidem p. / 14-/5, nr. 25Y.
�1 1. Neculce, op. cit., p. 850 ; Condka, II, p. 1 1 1 - 1 2, nr. 257 ; p. 1 1 5, nr. 259.
2�
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anumit formular "ca să fie lucru lămurit si înteles",
în caz contrar ele fiind
'
returnate ispravnicului "rupte si cu oameni domnesti" u
În momentul în care un �i reclamant i se ref�za judecata ispravnicului sau
i se părea făcută "cu strârnbul", atunci el putea face apel la Divan, prezentând,
în acelaşi timp, cartea de judecată de la isprăvnicie 33• La înfăţişare trebuia
anunţată şi cealaltă parte, iar dacă nu voia să se prezinte urma să fie adusă
cu forta
, 34•
Instrucţiuni speciale sunt adresate ispravnicilor în legătură cu tâlharii
prinşi în ţinuturi. Astfel, în circulara trimisă dregătorilor din �nuturile de
margine, domnul le atrăgea atenţia ca hoţii prinşi să nu fie ţinuţi la isprăvnicii ci
să îi trimită la Iaşi Js. _Ispravnicul va lua gloaba şi va da cărţi de judecată, una la
păgubaş şi alta rămânând la isprăvnicie, în care se va specifica "furtişagul cu
dovezile anume" 36•
Prin alte circulare domneşti dregătorii ţinuturilor sunt atenţionaţi să nu se
amestece în judecăţile care revin reprezentanţilor bisericii căci "noi la acele ce
sunt în judacata bisăricească nu voim să ne amestecăm" 37• De asemenea,
dreptul de judecată îi aparţine în exclusivitate ispravnicului el fiind obligat să-şi
desfiinteze
namesniciile din tinut
·'".
,
,
Pe lângă circularele adresate ispravnicilor din septembrie 1 74 1 până în
martie 1 743, noi reglementări cu privire la reorganizarea justi�ei sunt cuprinse
în Aşezâmântul la care deja ne-am referit. În afara Divanului care va judeca
"necontenit în toate zilele", se realizează o ierarhizare si o delimitare a
competenţelor judecătoreşti ale marilor boieri w ; ispravnicii �or judeca, nu însă
la "hotărâre giudecăţi a Domnilor", pe "boierii şi pe mazilii şi ţăranii ce sunt la
ţinutul său, de tot feliul de giudecată, având toată puterea Divanului, afară
numai de moarte de om ; pe tâlhari de furtişaguri să nu hotărască, numai să iee
samă şi să-i trimită aice" ; la judecăţile mai importante (de moşii sau de ţigani)
se vor afla şi doi dintre mazilii ţinutului pe care îi va alege ispravnicul ; tot el va
numi si
la cererea reclamantului 4n.
, mazilii care vor hoLărâ mosiile
,
n Ibidem, p. 292-3. nr. 8 1 7 ( . . . întâi să se scrie pricina celui ce pârăşte . . . apoi răspunsul
celuilalt . . . apoi hotărârea giudecătii".) .
.n 1. Neculce, op. cit., p. 850 , Condica, IT, p. 1 1 1 - 1 2, nr. 257 ; p. 1 1 4-1 1 5, nr. 259.
� Ibidem., p. 1 1 2.
J� Ibidem, p. 97-8, nr. 233. Domnul porunceşte ispravnicilor să facă "cercare" 'i "să-i
prindeti pe tâlhari şi măcar şi până la un stup de se va dovedi că au furat, acesta tot tâlhar este �i
funişag mare se socoteşte" (Ibidem, IT, p. 1 1 2- 1 3 , nr. 258).
:v. Ibidem, p. 1 1 2, nr. 257 , p. 1 1 3 , nr. 258.
J7 Ibidem, p. 293-4, nr. 8 1 8.
Jll Ibidem, p. 1 77. nr. 432.
w Gh. Brătianu, op. cir. . p. 6 1 .
40 Ibidem
"
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Delegarea unor atât de largi competenţe judiciare ispravnicilor a urmărit
descongestionarea forurilor judecătoreşti superioare de procesele care puteau fi
judecate în {inuturi ; ispravnicii-judecător puteau fi (şi erau !) strict supra
vegheaţi de către domnie cu scopul mărturisit de a înlătura abuzurile de putere.
arbitrariul, favoritismul şi mita.
Alături de atribu{iile administrative şi judecătoreşti, ispravnicilor le
reveneau si anumite îndatoriri legate de aspectul financiar-fiscal al reformelor
lui Consta� tin M �vrocordat. Prima măsură administrativă luată de către domnie
în privinţa ispravnicilor a fost de a le "ridica dăjdiile, hotărând să nu dea nimic,
nici ei, nici feciorii lor" 4 1 • Pentru că domnul, prin agenţii săi fiscali (zlotaşi,
zapcii etc . ) conducea personal acţiunea de percepere a dărilor şi fiindcă erau
prea aglomeraţi cu sarcinile administrative şi judecătoreşti, ispravnicii acordau
o importanţă redusă activităţii de încasare a datoriilor fiscale. Principala lor
obligaţie era aceea de a întocmi recensăminte cuprinzătoare şi exacte asupra
categoriilor impozabile din ţinuturi ; de asemenea, ei trebuiau să informeze
domnia despre modul în care locuitorii au primit noile reglementări în materie
de percepere a dărilor 42 • Uneori, când nevoia de bani era urgentă, ispravnicul
trebuia să sprijine acţiunea de încasare şi să oblige locuitorii să-şi respecte
obligaţiile la care erau impuşi 43 ; în caz contrar, dregătorii erau alenţionaţi şi
chiar amenintati de către domnie 44
Urmărind o aşezare mai bună a dărilor, Constantin Mavrocordat a dat
instrucţiuni clare dregătorilor din ţinuturi cu scopul de a preveni abuzurile
slujbaşilor publici. Aceştia din urmă, pentru sumele folosite cu dregătoria lor,
trebuiau să facă "foaie de cheltuieli, iscălită de preot, vornicel şi vataman" 45 •
Locuitorilor li se porunceşte ca "afară din obicei nimica să nu daţi", iar în cazul
în care cineva le va lua cu sila vor trebui "să facă ştire ispravnicului de ţinut, că
au poruncă să vă împlinească" 46• Ispravnicul era obligat să informeze
contribuabilii de conţinutul instrucţiunilor domneşti care trebuiau semnate de
Preoti, vornicei si vatarnani 47•
Organizarea instituţiei isprăvniciilor ca organe locale ale puterii de stat
investite cu atributii administrative, judecătoresti si fiscale a fost una din
principalele reform� cu caracter administrativ al� lui Constantin M avrocordat.
Dregătoria a supravieţuit domnului care a iniţiat-o perpentuându-se, în esenţa
sa, până la introducerea Regulamentului Organic.
.

.

•

.

'

�1 M. Kogălniceanu, op. cit., p. 1 83 .
�! N. Iorga, St. şi doc., VI, p . 3 1 3-14.
�) Ibidem, p. 370- 1 .
H Ibidem, p . 3 2 0 .
�5 Condica, II. p. 52-8. nr. 1 28 ; Gh. Brătianu. op. cit., p. 56.
�6 Condica, p. 1 1 7- 1 8, nr. 263.
�7 Ibidem, p. 1 17 .
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Programul reformator iniţiat de Constantin Mavrocordat nu putea să omită
un sector atât de important în structura statului moldovenesc cum este cel al
organizării teritorial-administrative. InovaVile aduse în această privinţă constau
în ridicarea unor vechi structuri administrative la rangul de ţinut, în subor
donarea unora mai mici faţă de altele mai întinse ca suprafaţă şi în instituirea
unei conduceri comune pentru mai multe ţinuturi.
Ţinuturile au constituit unitatea de bază în organizarea administrativ
teritorială a Moldovei. Ele au apărut treptat, pe măsura organizării statului,
evoluţia lor putând fi surprinsă de la începutul secolului al XV-lea până în a
doua jumătate a secolului al XVII-lea când toate transformările survenite
încheie acest proces. În izvodul de goştină, datat 1 665 ianuarie 1 0, sunt
enumerate 1 9 ţinuturi câte avea Moldova la acea vreme pe care, cu o singură
excepţie, le vom întâlni şi la începutul celei de-a doua domnii a lui Constantin
M avrocordat. Acestea sunt : Suceava, Neamţ, Roman, B acău, Putna, Tecuci,
Covurlui, Tutova, Vaslui, Fălciu, Lăpusna,
Orhei, Soroca, Hotin, Cemăuti,
'
Dorohoi, Hârlău, Cârligătura si lasi 4". Aceleasi unităţi administrative su� t
consemnate si de Miron Cos tin �tât î� Cronica pf;lonă ( 1 677) 49 cât si în Poema
polonă ( 1 6 S4) ���. Cele mai bogate informaţii referitoare la �rganizarea
administrativ-teritorială a Moldovei la începutul secolului al XVIII-lea ni le
oferă Dimitrie Cantemir în capitolul al IV-lea a lucrării sale Descrierea
Moldovei � 1 • Pentru prima dată ţinuturile sunt grupate pe cele două mari
vornicii, de Tara de Jos si de Tara
de Sus, numite de Cantemir Moldova
'
Inferioară şi M oldova Sup�rioară conduse fiecare de către un mare vornk �2•
Ţara de Jos cuprindea 12 ţinuturi şi anume : Iaşi, Cârligătura, Roman, Vaslui,
Tutova, Tecuci, Putna, Covurlui, Fălciu, Lăpuşna, Orhei şi Soroca iar Ţara de
Sus 7 ţinuturi : Hotin, Dorohoi, Hârlău, Cernăuţi, Suceava, Neamţ şi Bacău ..
Cantemir este şi autorul unei hărţi a Moldovei în care, pentru prima dată sunt
redate limitele ţinuturilor pe care le-a descris �J.
La 1 7 1 2, în urma războiului ruso-turc, aceştia din urmă ocupă cetatea
Hotinului iar la 1 7 1 5 , şi străvechiul ţinut care este transformat în raia. Cu acest
prilej a fost inclusă teritoriului raialei şi o bună parte a ţinutului Cernăuţi care va
reveni Moldovei abia în 1 7 1 9 �4•
411 1.

Caproşu, Structuri fiscale şi administrative intr-un catastifmoldovene.I'C de visterie din

1606, extras din AllA, XXX, 1 993. p. 1 4.

�·' Miron Costin, Opere, ed. P.P. Panaitescu, Bucureşti, 1 958, p. 2 1 4.
��� Ibidem, p. 390-39 1 .
" Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucureşti, 1 973, p. 73-9 1 .
.�! Ibidem, p. 7 3 şi 79. Despre evolu\ia celor două mari diviziuni ş i institutia marii vornicii
vezi D. Ciurea, op. cit., p. 144- 1 5 J .
n G. Vâlsan, Harta Moldovei de Dimitrie Cantemir, in ARMSI, S ili, tom VI, 1 927,
p. 1 93-2 1 2.
� Vezi V. Lungu, Despre Olutul Hotinului, in CI, V-Vll. 1 932, p. 253-290.
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Noi informa�ii privind organizarea administrativă a Moldovei în prima
jumătate a secolului al XVIII-lea ne oferă descrierea lăsată de un negustor rus
aflat în tară în timpul războiului ruso-turc din anii 1 736- 1 739. "Judetele'', în
număr de 1 8, excepţie făcând Hotinul, sunt aceleaşi descrise de Cantemir în
lucrarea la care ne-am referit. apar în plus alte noi unităti administrative, mai
reduse ca suprafată. pe care autorul le numeşte "ţinuturi" dar care sunt
subordonate unora mai mari : Câmpul-Lung "are o conducere proprie totuşi
aparţine judeţului Suceava", Codru şi Greceni "peste Prut, în judeţul Fălciu",
Câmpul-Lungul Rusesc "în judeţul Cernăuţi" şi Botoşani .,în judetul Hârlău" ��.
Manuscrisul, datat 1 739, surprinde exact situatia administrativă a Moldovei din
acea perioadă întrucât, peste doi ani, la începutul domniei reformatoare a lui
Constantin Mavrocordat, ţinu!urile şi unităţile administrative subordonate
acestora vor rămâne aceleaşi. Intre timp, la 1 740, ţinutul Hotinului revine în
stăpânirea moldovenească dar numai pentru aproximativ un an, căci în urma
intrigi}or lipcanilor, la 1 martie 1 74 1 , ţinutul este din nou ocupat de turci �fi.
In anexa "Constituţiei" aprobate de Adunarea Obştească din Moldova în
septembrie 1 74 1 sunt enumerate 19 ţinuturi şi anume : Suceava, Neamt. Roman,
B acău, Putna, Tecuci, Covurlui, Tutova, Vaslui, Fălciu, Lăpuşna, Orhei, Soroca,
.
Cernăuţi, Hârlău, Dorohoi, Botoşani, Cârligătura şi Iaşi �7• În categoria
ţinuturilor apar acum şi Botoşanii, care, aşa cum am văzut în lista din 1 739,
fusese inclus tinutul
Hârlău �K. Noua unitate administrativă îsi păstrează statutul
.
de tinut pe durata întregii domnii a lui Constantin Mavrocordat, fiind menţionat
ca atare în octombrie 1 74 1 �� si august 1 742 fi(\ chiar dacă, în virtutea traditiei se
utilizează încă uneori si term�nul de ocol " 1 • Modificări aveau să intervin ă doar
în ceea ce priveşte organizarea unitătilor tiscale pentru strângerea dărilor,
Botoşanii apărând de obicei alături de tinuturile Hârlău şi Dorohoi fi2• În fruntea
ţinutului se află doi dregători care păstrează vechea titulatură de vornici
(vezi Anexa).
În "Somile goştinei de oi" strânse în octombrie 1 74 1 în rândul ţinuturilor
Moldovei este inclus şi Grecenii, numărul unitătilor administrative ridicându-se
.

.

5·� Gh. Bezviconi. Cdldtori ruşi în Moldova şi Munrenia. Bucureşti, 1 947. p. 105-1 07.
5� Cronica Ghiculeştilor, ed. Nestor Camariano şi Ariadna Camariano, B ucureşti.
1 965, p. 487.
n Gh. Brătianu, op. cit., p. 53.
5 " Situatia este identică şi în 1 74 1 fiindcă, într-un document datat decembrie 1 742, se
specifica : .În trecutul an . . . fiind orânduit ocolul Botoşanilor cu tinutul Hârlăului tot la un
Joc . . . " (Condica. III. p. 49 1 -2. nr. 1 779).
w N. Iorga. St. şi doc., VI. p. 3 1 1 .
foii Ibidem, p. 382.
" Condica, m. p. 43--44. nr. 1 306 ; Il, p. 9 1 . nr. 2 1 3 şi p. 325. nr. 94 1 .
�2 N. Iorga. op. cit., p. 33 1 . Antohe Caragea vornic de Botoşani este trimis să împlinească
sfertul întâi la tinuturile Hârlău, Dorohoi şi ocolul Botoşanilor (Ibidem, p. 329).
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acum la 2 0 11'. Apariţia Grecenilor printre unităţile administrative ale Moldovei
a fost pusă în legătură cu retragerea tătarilor din Bugeac M, fiind organizată ca o
căpitănie de margine. La 1 739, aşa cum am văzut, era inclusă ţinutului Fălciu la
fel ca şi căpitănia de Codru ��� . Constantin Mavrocordat încearcă probabil o
reorganizare a marginii, numind în fruntea \inutului un vei căpitan şi restituind
"moşiile de olatul Grecenilor [ . . . ] cu tot venitul în stăpânirea moştenilor" 1\1\.
Grecenii nu mai apar însă în documente ca ţinut fiind, probabil, subordonat
ţinutului Covurlui. Spre această concluzie ne îndreaptă faptul că aceeaşi
persoană este men\ionată ca vei căpitan de Greceni şi vei căpitan de Covurlui
cel puţin până spre sfârşitul anului 1 742. situaţia este analoagă în cazul ţinutului
Fălciu, unde vei căpitanul de Codru este şi ispravnicul ţinutului menţionat h7•
Documentele mentionează existenta unui pârcălab de Galati
; si nu de Covurlui
cum ar fi normal şi aceasta pentru că importanţa aşezării de pe Dunăre necesită
prezenţa permanentă a reprezentantului domnesc 1\H . În ţinut, activităţile
administrative şi judecătoreşti reveneau vei căpitanului, în cazul de faţă celui de
Greceni. Această situaţie nu durează mult fiindcă, în decembrie 1 742, sunt
amintiţi Aftanasie şi Vrusis vei căpitani de Greceni, respectiv, Covurlui 119• Mai
mult decât atât, se revine la vechea relaţie de subordonare a Grecenilor faţă de
ţinutul Fălciu, domnul invitând vei căpitanul de Codru şi pe cel de Greceni să se
socotească în privinţa birului 70
La nord de Greceni, documentele menţionează existenţa unei unităţi
administrative distincte - căpitănia de Codru. Ea s-a constituit în a doua
jumătate a secolului al XVII-lea din teritorii le rămase Moldovei în urma
ocupării de către turci a ţinutului Tigheci 7 1 • Ca şi în perioada anterioară,
căpitănia de Codru rămâne �i în timpul lui Constantin Mavrocordat subordonată
ţinutului Fălciu. Aceasta era condusă de vei căpitanul de <;odru care este în
acelaşi timp şi ispravnic al ţinutului Fălciu 72•
O situaţie identică celei anterioare o constatăm şi în cazul Câmpulungului
Sucevei, Câmpulungului Rusesc (sau al Cernăuţilor) şi al Vrancei. Vechile
ocoale de margine se vor bucura de aceeaşi autonomie, deşi din punct de vedere
'

'

h�

'

Ibidem, p. 3 1 1 .
Const. c. Giurescu. Istoria Românilor, voi. m. partea a doua, Bucureşti. 1 946. p. 485.
"' Gh. Bezviconi, op. cit., p. 1 06.
M Gh. Brătianu. op. cit., p. 58.
hl Condica, IT. p. 322. nr. 93 1 .
""' D. Ciurea. op. cit., p. 1 64.
"'' Condica. m. p. 445. nr. 1 698 şi p. 487. nr. 1 77 1 .
711 Ibidem. 1, p. 297 nr. 3093
7 1 D. Ciurea. op. cit., p. 1 68.
7 � Condica. IT . p. 322, nr. 93 1 .
IN

.
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administrativ rămân subordonate tinuturilor Suceava, Cernăuti si Putna. Erau
conduse de vornici care rămân direct responsabili faţă de do �nie B. Noile
reglementări fiscale în materie de aşezare a birului au lovit însă în sistemul de
privilegii de care beneficiau, determinând acte de nesupunere din partea
locuitorilor care obligă domnia să ia măsuri uneori drastice pentru a-i aduce sub
ascultare 74•
O situaţie specială cunoaşte şi teritoriul al cărui nume s-a impus în
istoriografia românească prin expresia .. Cele două ceasuri". După ce, la 1 728,
Grigore Ghica reusise să refacă "hotarul lui Halil Pasa", tătarilor nohai li se
concedează o bucată din pământul Moldovei cale de do�ă ceasuri în lăţime şi 32
în lungime în care să-şi crească animalele 7�. contra unei contribuţii băneşti. Nu
avem informaţii dacă Constantin Mavrocordat a încercat să schimbe statutul
acestui teritoriu, sigur este însă faptul că a restituit proprietarilor de drept
moşiile situate în perimetrul respectiv 76•
În privinta celor două mari diviziuni ale Moldovei, Tara de Jos si Tara de
' '
'
Sus, ele mai sunt amintite doar în legătură cu instituţia marii vornicii ; atribuţiile
vei vornicilor Costache Razul si Iordache Ruset se limitează doar la cele
'
J'udecătoresti în circumscriptiile lor 77, Bârlad si Dorohoi, functionând, cu
atribuiii administrative, vornici de târg numiţi de către aceştia 7".
In timpul lui Constantin Mavrocordat, au loc transformări importante şi în
organizarea unităţilor administrative în vederea mai bunei coordonări a
activităţii reprezentanţilor domneşti. Astfel, unele ţinuturi, mai reduse ca
întindere au fost subordonate din punct de vedere administrativ altora mai mari,
iar în unele cazuri au avut o conducere comună. Dacă în anexa la "Constituţia"
aprobată în septembrie 1 74 1 figurau un număr de 1 9 ţinuturi 7Y. în octombrie
acelaşi an, sunt trimise 1 8 "cărţi la dregătorii de pe la ţinuturi" "11• Explicaţia o
de oi" din luna octombrie unde tinuturile Hârlău si
aflăm în "somile gostinii
'
Dorohoi sunt trecute împreună "1 • Luarea unei asemenea mă;uri poate fi pusă in
legătură şi cu ridicarea la rangul de ţinut a ocolului Botoşanilor. Instituirea unei
conduceri comune pentru cele două ţinuturi este documentată pe durata întregii
,

'

'

'

,

Ibidem. ill , p. 444, nr. 1 696.
Ibidem, II, p. 1 75- 1 76, nr. 428 ; ill. p. 492, nr. 1 780.
7� Cronica Ghiculeştilor, p. 28 1 ; M . Kogălniceanu, op. cit. . p. 1 75 ; Gh. Ghibănescu, O
pa�:ină din i.1'toria finanţelor Moldovei. exu·as din IN. V. 1 925, Iaşi. p. 23 ; Gh. Năstase. Hotarul
lui Hatil Paşa şi Cele douu ceasuri. Bucureşti. 1 932.
7� Condica, U, p. 288, nr. 802 ; Gh. Brătianu, op. cit. p. 59.
77 Ibidem. p. 6 1 .
7" N . Iorga, op. cit., p . 363 ; Condica, U , p . 92, nr. 2 1 4.
7'J Gh. Brătianu, op. cit., p. 53.
"" Condica, Il, p. 1 24, nr. 284.
" 1 N. Iorga, op. cit., p. 3 1 1 .
7J

7�

.
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1 ::!

domnii a lui Constantin Mavrocordat "2• În fruntea Hârlăului şi Dorohoiului se
afla vei căpitanul de Dorohoi numit în documente si
' judecătorul sau ispravnicul
Î
,.tinutului
Hârlău
si
Dorohoi"
"1•
n
unele
cazuri,
asa
cum am văzut mai sus,
.
.
.
această unitate administrativă se lărgea prin includerea Botoşanilor, în cazul
respectiv conducerea revenind vei căpitanului de Dorohoi şi vornicului de
Botoşani .
La 1 4 octombrie 1 74 1 , erau trimise 1 6 ,.cărţi de voinicie dregătorilor de pe
la scaune" H4. Se produsese între timp o nouă modificare a unităţilor
administrative despre care avem informaţii în listele cu dajdia mazililor din
ianuarie 1 742 când sunt trecute împreună Lăpuşna, Orheiul şi Soroca "5• Despre
cele trei ţinuturi de margine ştim că în perioada anterioară erau conduse de
pârcălabi peste care se suprapunea autoritatea serdarului, investit cu atribuţii
militare. În 1 730, Grigore Ghica intervine în aplanarea confluctului ivit între
pârcălabi şi serdar fixând atributiile acestora "". La începutul domniei lui
Constantin Mavrocordat apare în documente Constandinache vei căpitan şi
pârcălab de Soroca "7, iar mai târziu şi serdarul care avea acum şi funcţii
administrative "" ; în context, domnul îi atrăgea atenţia că vel căpitanul de
Soroca întârziase cu banii strânşi din ţinut. Se insista de altfel mai mult pe
functia
atributiile
administrative ale serdarului în cele trei tinuturi,
, militară
'
.
rămânând pe un plan secundar. Această unitate administrativă era însă prea
întinsă pentru a putea fi supravegheată de un singur dregător, aşa încât, în urma
hotărârii domneşti din 24 aprilie 1 742, ţinutul Soroca este despărţit de Lăpuşna
şi Orhei "�. În fruntea ţinutului este pus un vei căpitan care are aceleaşi
atribuţiuni ca şi ispravnicul în celelalte ţinuturi. Orheiul şi Lăpuşna formează în
continuare o singură unitate administrativă condusă de un ispravnic care, în
virtutea tradiţiei, va păstra şi titlu de vei serdar IJ{).
M2 Ibidem, p. 328 (ianuarie 1 742) ; p. 352 (aprilie 1 742) ; p. 382 (august 1 742) ; p. 393
(octombrie 1 742).
MJ Documente privind relaţiile a�:rare in veacul ui XVIII-leu, voi. Il. Moldova, Bucureşti.
1 966. p. 237. nr. 1 9 1 ; Condica, II. p. 324. nr. 937.
11-1 Condica, Il, p. 1 27. nr. 297. Acelaşi număr de unităti administrative sunt constatate şi la
28 noiembrie 17 41 când sunt trimis•! 16 căqi la zlotaşii din tinuturi (Ibidem I, p. 73. nr. 1 985 ).

N. Iorga, op. cit. . p. 328.
Condica, m. p. 274-276. nr. 1 5 1 2. Despre institutia serdăriei vezi A. V. Sava. Boierii
mari ui Moldovei. dregători de ţinuturi. în "Revista de drept public". XVTI. 1 942, p. 466-492.
"7 Condica II. p. 97-98. nr. 233.
MM N. Iorga. op. cit. . p. 343. Domnul îi scrie serdarului că .,noi pe dumneata te ştim . . . acolo
la tustrele tinuturile ; cum la tinutul Orhei şi Lăpuşna aşa şi la tinutul Soroca".
��'� .. S-au deosăbit tinutul Sorocii de celelalte tinuturi (Lăpuşna şi Orhei) . . . care sunt în
seama serdarului" (N. Iorga, op. cit., p. 359).
•M• Condim. II. p. 293, nr. 8 1 8 (Pavel vei sărdar ispravnicul Orheiului şi Lăpuşnei).
M�

M�
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Cea mai importantă inovaţie adusă de Constantin Mavrocordat în ceea ce
priveşte organizarea administrativ-teritorială a Moldovei o constituie instituirea
ocoalelor ca subdiviziuni ale ţinuturilor. Cu faptul că acest lucru s-a relizat în
timpul celei de-a doua domnii sunt de acord toţi cercetătorii care au studiat
problema, deşi izvoarele pe care le avem la îndemână nu sunt atât de
concludente.
La 1 3 martie 1 742, sunt trimise cărti prin toate ţinuturile şi la toţi
dregătorii ca să scrie "starea locurilor" � 1 • Două zile mai târziu, sunt trimişi în
Vnuturi şi zapcii care să supravegheze desfăşurarea acţiunii şi să aducă la Iaşi
izvodul cerut �2• Chestionarul, care aminteste
, de cel initiat de Al. Odobescu la
sfârşitul secolului trecut, cuprindea instruqiuni detaliate asupra elementelor pe
care, în final, trebuie să le cuprindă. Nu ştim care au fost mobilurile iniţierii
unei asemenea actiuni ; putem presupune că domnul dorea să cunoască în
detaliu istoria şi geografia ţării, aceasta din urmă în vederea întocmirii unei hărţi
a principatului 9�. Pentru aceasta ar fi trebuit să fie precizate distanţele şi alte
elemente necesare realizării unei hărţi care însă lipsesc în izvod. Este posibil ca
domnul să fi dorit întocmirea unei statistici patrimoniale cuprinzătoare şi bine
documentată în dorinţa de a şti cât mai multe despre ţara al cărui domn era 94•
Oricare ar fi fost motivul (sau motivele !) iniţierii unei asemenea acţiuni nu se
cunosc nici rezultatele ei. Şi probabil că s-au primit răspunsurile din ţinuturi din
moment ce într-un singur caz domnul insistă să i se trimită izvodul respectiv.
Este vorba de ţinutul Dorohoi-Hârlău de unde nu se primise "starea locului" nici
la sfârşitul lunii septembrie 1 742 9� .
Documentul datat 1 3 martie 1 742 ne interese&ză în mod special dintr-un
alt motiv ; izvodul cerut de la fiecare ţinut să cuprindă informaţii despre "starea
locului de la ţinutul . . . şi osăbite fieşticare ocoale " 9h. Termenul ocol apare în
document cu o frecvenţă apreciabilă şi într-un context bine stabilit 97• În epoca
,

'' 1

lbidt!m. p. 1 79- 1 82. nr. 439.
lbidt!m. p. 1 82-1 83. nr. 440.
''J lbidt!m. 1. p. XIX.
"'4 Nu putem auibui actului un caracter fiscal căci. pentru aceasta. domnul ceruse alte
"table" cu situatia din ţinutmi.
''� Condica. II. p. 3 1 8. nr. 9 1 9. alte că11i uimise în tinutul Hârlău-Dorohoi : 9 aprilie
1 742, se aprobă o amânare până la Sf. Gheorghe (Ibidem, 1. p. 1 65, nr. 2459) ; 29 iulie. sunt
rânduiti rnazili noi pentru a sc1ie "starea locului". cei vechi allându-se cu pricini (Ibidem. II.
p. 288. nr. 80 1 ).
'lh Ibidem, p. 1 80.
''7 .Hotarul acelui tinut : se hotărăşte . . . cu ce tinut. la ce ocol şi sat începe drumul ; apile
ma1i . . . la cutare ocol şi sat . . . numele ocolului şi a satului unde apa cea mare dă . . . la ocolul şi
tinutul şi satul cutare : dealurile cu vii . . . la ce oml şi la ce sat ; movilde . . . la ce ocol şi lângă cc
�!

.
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medievală, prin acest termen se desemnau proprietăţile în exclusivitate
domneşti sau apaqinând domeniului public şi care erau formate din mai multe
sate ascultătoare de cetăţi, curţi domneşti sau târguri lj". Din a doua jumătate a
secolului al XVI-lea, se produce lichidarea treptată a ocoalelor domneşti astfel
că, spre sfârşitul veacului următor, mai funcţionau doar ocolul Iaşilor, capitala
tării si ocolul Botosanilor, domeniul doamnei w _ Putem afirma deci că termenul
de ocol folosit în documentul de mai sus nu are nimic comun cu vechile
proprietăţi domneşti. Când şi în ce împrejurări s-au instituit ocoalele ca
subdiviziuni administrative ale ţinuturilor nu putem şti cu exactitate. Este clar
că acest lucru s-a petrecut înainte de martie 1 742, când izvodul pentru "starea
locului" mentionează existenta lor ux,_
.

.

.

.

.

Probabil că inovaţia, introdusă mai întâi în cancelaria domnească, s-a
impus cu greu din moment ce, atât în domnia ·lui Constantin Mavrocordat cât şi
mai târziu, ocoalele sunt foarte rar pomenite în documente. Prima menţiune a
unui ocol datează din 22 decembrie 1 742, când unui slujbaş domnesc i se cere
01
"tabla de pe banii de gostină de ocolul Ceremusului de la tinutul Cernăuti"
, 1 •
Izvoarele mai târzii confirmă existenta acestei subdiviziuni în cadrul tinutului
Cernăuţi 1 02 • Abia din 1 757 avem situaţia completă a ocoalelor unui ţinut ; este
vorba de ţinutul Fălciu iar ocoalele, în număr de cinci, sunt : Ocolul M ijlociu,
1
Ocolul Prutului, Ocolul Elanului, Ocolul Rosiecilor si Ocolul Podolenilor 1n. Î n
statistica rusă din anii 1 772- 1 774 lipseşte Ocolul Elanului cum, de altfel, se
poate constata şi în "Condica liuzilor" din anul 1 803 1114 • Este posibil să fi
intervenit între timp unele modificări în organizarea subunităţilor administrative
despre care însă nu avem informa\ii.
'

,

'

.

'

'

.

sat ; văile mari . . . la ce ocol �i la ce sat ; pădurile . . . la ce ocol şi lângă ce sat ; câmpiele . . . la
ocolul şi lângă satul cutare ; băltile . . . Ia ce ocol şi la ce sat ; mezi)urile . . . în ce sat şi Ia ce ocol ;
silişte . . . la ce ocol şi lângă ce sat ; moşiile mănăstireşti . . . la ce ocol şi lângă ce sat . . . " (Ibidem,
p. 1 79-1 82, nr. 439).
'"' D. Ciurea. op. cit., p. 1 94-208.
·�' Mentionarea. în februa1ic 1 742. a ocolului Hârlăului şi a satelor care tin de acesta nu
este. credem, decât un reflex al vremurilor trecute (Condica, II. p. 5 1 3-5 1 5. nr. 1 1 69).
IIKJ
D. Ciurea aşează actiunea la sfârşitul anului 1 74 1 plecând de la informatiile furnizate de
documentul citat mai sus (D. Ciurt:a, op. cit., p. 1 74).
llll
N. Iorga, op. cit., p. 407.
111�
Prima situatie completă a tinuturilor cu subdiviziunile lor a fost întocmită în perioada
1 772- 1 774 de către autorit.ătile militare ruseşti. Vezi P.G. Dimitriev. P.V. Sovetov, Moldova în
epom jeudalismului. voi. VII, partea 1 -2, Chişinău. 1 975.
IIH
Const. C. Giurescu. op. cit., p. 490.
li>�
Th. Codrescu. Uricariul, voi. VII-VIII. Pentru comparatie. cele două statistici din 1 774
ş• 1 803 la A. Macovei, Or�:anizarea admini.\·trativ-teritorială a Moldovei între anii 1 H32-l H62
( 1), extras din AIIA/, XIX. 1 982, p. 1 5- 1 8.
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Instituirea ocoalelor s-a datorat, fără îndoială, raţiunilor de ordin fiscal, în
vederea unei mai bune realizări şi supravegheri a acţiunii de percepere a
impozitelor. Spre exemplu, goştina se strân�a pe ocoale, fiecare ocol fiind în
seama unui goştinar 1 11� . Unui slujbaş al visteriei, care trimisese o sumă prea
mică de bani, domnul îi cere să nu facă "sminteală" şi să se intereseze cum se
procedează în celelalte ocoale lllfi.
La conducerea ocoalelor, deşi sunt atesta\i mai târziu, au fost puşi ocolaşii
care devin astfel subalterni ai ispravnicului de \inut 107•
*
*

*

Organizarea administrativ-teritorială a Moldovei în perioada următoare
domniei reformatoare a lui Constantin Mavrocordat nu va suferi modificări
substanţiale. Ispravnicii, numiţi câte doi la unele \inuturi vor rămâne
reprezentanţii locali ai autorităţilor centrale. Iniţiativele domneşti în privinţa
atributiilor cu care acestia să fie investiti, nu fac decât să sistematizeze si să
detalieze programul fixat de Constantin Mavrocordat. Ar mai fi de amintit ca o
inovaţie numirea de boieri j udecători pe la ţinuturi, măsură care însă a cunoscut
fluctuatii 10".
Î n ceea ce priveşte structura unită\ilor administrative, nu au intervenit nici
aici modificările de fond. În "Lista sferturilor pe J'udete" ca si în "Tabela
mucarerului pe luna iulie" din anul 1 763 sunt trecute un număr de 1 8 \inuturi
organizate în 1 5 unităţi fiscale. Ca şi în domnia lui Constantin Mavrocordat,
Hârlăul şi Dorohoiul apar împreună ; în schimb constatăm că ţinutul Soroca este
din nou împreună cu Orhei-Lăpuşna 1m. În anul următor însă, Soroca figurează
separat de celelalte două 1 111• O situa\ie specială au Botoşanii care asigură în
continuare veniturile doamnei dar care, se pare, au revenit la situaţia consacrată,
cea de ocol. De altfel, în listele întocmite de visterie se specifica uneori că "nu
se cuprind Botoşanii fiind venitul Doamnei " 1 1 1 •
'

'

'

'

'

'

'

Informaţii interesante privind organizarea administrativă a Moldovei ne
oferă lista întocmită la 1 769 (ultimul an de domnie a lui Constantin
Mavrocordat în Moldova) la cererea autoritătilor rusesti de ocupatie 1 1 2 • Este
'

'

'

1 05
11"'

N. Iorga. op. cit., p. 407.
lhidem, p. 396.
1117
D. Ciurea. op. cit., p. 1 74.
1 1'" Gh. Ungureanu, op. cit., p. 1 2 şi urm.
1 "' Gh. Ghibănescu. op. cit. , p. 1 0 şi 1 5.
1 10
Idem, Stimile vi.1·teriei Moldovei pe anul 1 764, extras din IN, IX. 1 93 1 .
III
fhitfem, p. 6.
1 1 ! A rhiva rtmuîneascc1, tom. I. cd. a II-a. Iaşi. 1 860. p. 1 39-1 43 .
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surprinzătoare asemănarea descrierii făcute în acest izvor cu cea a negustorului
anonim din 1 739 t i J ; sunt cuprinse aici 1 8 ţinuturi şi cinci unităţi administrative
mai mici. Botosanii apar din nou integrati tinutului Hârlău, Constantin
Cogălniceanu apărând ca ispravnic de Hârlău-Dor�hoi şi vornic de Botoşani 1 14•
Dregătorii unităţilor administrative care nu căpătaseră încă statutul de
ţinut poartă în continuare titulatura pe care o aveau anterior şi anume cea de
vornic pentru Vrancea, Câmpulungul Sucevei şi Câmpulungul Cernăuţilor şi de
vei căpitan pentru Codru şi Greceni.
Situaţia completă a Vnuturilor şi subdiviziunilor administrative ale
acestora - ocoale este cuprinsă în statisticile ruseşti întocmite între anii 1 772 şi
1 774. Î n rândul ţinuturilor sunt trecute acum şi Botoşanii, Codrul, Grecenii ca şi
cele două Câmpulunguri , numărul \inuturilor ridicându-se la 23. Orheiul şi
Lăpusna constituie o singură unitate administrativă, în plus constatăm revenirea
Hoti�ului în componenţa statului moldovean. Î n izvorul la care ne referim
avem, pentru prima dată, situaţia completă a ocoalelor fiecărui Vnut. Existau 90
de ocoale, singurele ţinuturi care nu au fost arondate în subdiviziuni
administrative fiind Codrul şi Grecenii cu un teritoriu destul de redus 1 1 � .
După anul 1 775, organizarea administrativ-teritorială a Moldovei avea să
suporte modificări generate de răşluirea unei părţi din nordul tării de către
austrieci. Sunt pierdute acum ţinutul Cernăuţilor, cele două Câmpulunguri şi o
bună parte a ţinutului Sucevei. Organizarea teritoriului trebuia să ia în
consideraţie situaţia nouă creată.
*
*

*

Domniile lui Constantin Mavrocordat constituie, fără îndoială, momente
de referin\ă în istoria Moldovei. Programul iniţiat de acesta în spiritul ideologiei
reformiste a cuprins întreaga organizare a statului punând bazele trecerii către
modernitate. A încercat să reformeze administraţia prin introducerea instituţiei
isprăvniciilor, cu atribuţii administrative, judecătoreşti şi fiscale, ca
reprezentante ale autorităţii centrale la nivel local. A urmărit o mai bună
organizare a teritoriului şi a unităţilor administrative instituind ocoalele ca
subdiviziuni ale tinuturilor. Reformele sale au marcat existenţa statului
moldovean timp de aproape o sută de ani până când Regulamentul Organic avea
•
să transforme radical edificiul pe care îl construise.
m
1 1�

1 1�

D. Ciurea, op. cit., p. 175. nota 1 64.

A rhiva rmruineuscă, p.

1 43.

A. Macovei, op. dt., p. 1 5- 1 8 .
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ANEXĂ
Dregătorii ţinuturilor moldovene
(octombrie 1 74 1 - martie 1 743 )

Tinutul Sucevei
'

Constantin

Cantacuzino "Dinu1 armaş, ispravnicul Sucevei", 1 742 iunie 14
(Condica, II, p. 234, nr. 60 1 ) ; 1 742 octombrie 1 1
(DRA, p. 256, nr. 2 1 7).
Ţinutul Neamţului

Iordache Ruset "ispravnicul \inutului Niamţului", 1 742 februarie 1 8 (Condica,
II, p. 1 64, nr. 400) ; 1 742 noiembrie 26 (Ibidem, III,
p. 484, nr. 1 767).
Ţinutul Bacăului
Radu Racovită "biv vei păharnic, giudecătorul sud. Bacău!", 1 742 mai 1 0
(Ibidem, II, p . 1 1 2, nr. 258).
Tinutul Romanului
'

Mihalache Sturza "biv vel clucer, giudecătoriul ţinutului Romanul", 1 742
martie 1 9 (Ibidem, p. 1 86, nr. 448) ; 1 742 octombrie
20 (Ibidem, p. 36, nr. 95).
Iordache ldriniliul, numit ispravnic de Roman, 1 742 decembrie 18 (Ibidem, 1, p.
302, nr. 3 1 1 8).
Ţinutul Putnei
Paleologa "biv vel armaş, staroste de Putna", 1 74 1 octombrie 10 (Ibidem, Il,
p. 1 25, nr. 290).
Dumitru Suciu "staroste de Putna", 1 742 februarie 9 (Ibidem, p. 508, nr. 1 165) ;
1 742 decembrie 1 3 (Ibidem, III, p. 450, nr. 1 709).
Ţinutul Tecuciului
Costache Purici "vei căpitan ot Tecuci", 1 742 ianuarie 1 1 (Ibidem, Il, p. 1 48,
nr. 361 ) ; 1 742 noiembrie 17 (Ibidem, III, p. 429,
nr. 1 674).
Ţinutul Covurluiului
Iordache Edriniliul şi Scarlat "pârcă1abi de Galati", 1 74 1 decembrie 8 (Ibidem,
'
II, p. 1 03, nr. 245).
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Iordache Edrin i l i u l "pârcălab o t Galaţi", 1 7 4 1 decembrie 2 3 (Ibidem,
p. 1 3 3 , nr. 3 1 5).
Scarlat vameş "în locul lui ldrini li", 1 742 martie 1 (Ibidem, p. 1 70, nr. 4 1 3),
1 743 ianuarie 17 (Ibidem, III, p. 495, nr. 1 788).
Grecenii
Vrusi "vei căpitan de Greceni", 1 742 ianuarie 1 6 (Condica, II, p. 625, nr. 1 267).
Constantin Brusis "vei căpitan de Covurlui", 1 742 februarie 6 (Ibidem,
p. 1 57 , nr. 390).
Vrusis "ve1 căpitan de Greceni", 1 742 iunie 1 5 (Ibidem, p. 239, nr. 620).Vrus
"căpitan de Greceni" pus în "hiare" şi adus la
domnie, 1 742 octombrie 3 (Ibidem, III, p. 399, nr.
1 6 1 9).
Aftanasă şerbigiu "pe care l-am pus căpitan la Greceni", 1 742 octombrie 9
(Ibidem, II, p. 330, nr. 96 1 ) ; 1 742 decembrie 7
(Ibidem, III, p. 445, nr. 1 698).
Constantin Vrusis "ve1 căpitan de Covur1ui", 1 742 decembrie 8 (Ibidem,
p. 487, nr. 1 77 1 ).
Tinutul Tutovci
.

Ion Bogdan "ispravnic Tutova", 1 742 mai 1 8 (Iorga, St. şi doc., p. 363) 1 742
noiembrie 22 (Condica, III, p. 483, nr. 1 766).
Ţinutul Vasluilui
Ştefan Ruset paharnic "ispravnicul Vasluiului", 1 74 1 octombrie 30 (Ibidem, 1,
p. 56, nr. 1 906) ; 1 742 decembrie 1 0 (Ibidem, III,
p. 487, nr. 1 772).
Ţinutul Fălciu-Codru
Gheorghe "vei căpitan de Codru", 1 74 1 noiembrie 26 /bidem, II, p. 98, nr. 233).
Iordache "pe care l-am făcut vei căpitan de Codru", 1 742 august 6 (Ibidem,
p. 299, nr. 842).
Iordache "vei căpitan de Codru, ispravnicul ţinutului Fălciului", 1 742
septembrie 29 (Ibidem, p. 322, nr. 93 1 ).
Ţinutul Orhei-Lăpuşna
Pavel "vei sărdar", 1 742 mai 1 5 (Ibidem, p. 2 1 2,
p. 293, nr. 8 1 8).

nr.

5 3 1 ) ; 1 742 iunie 9 (Ibidem,
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Tinutul Soroca
'

Costandinache "vel căpitan de Soroca", 1 741 octombrie 1 8 (Ibidem, p. 78, nr. 1 69).
Ilieş "ve1 căpitan de Soroca", 1 742 august 2 1 (ibidem, p. 30 1 , nr. 850) ; 1 742
decembrie 14 (Ibidem, III, p. 488, nr. 1 773).
Tinutul Cernăutilor
'

'

Vlasco Hrisoscoleu "biv vel stolnic, ispravnic ot Cernăuţi", 1 74 1 octombrie 1 6
(Ibidem, p . 72, nr. 1 47).
Gheorghiţă "staroste de Cernău\i'', 1 742 octombrie 1 8 (Ibidem, III, p. 406, nr.
1 63 1 ) ; 1 743 ianuarie 18 (Ibidem, p. 496, nr. 1 788).
Ţinutul Hârlău-Dorohoi
Carăbiber "vei căpitan de Dorohoi", 174 1 octombrie 27 (Ibidem. Il, p. �5.
nr. 192).
Iliaş "vei căpitan de Dorohoi", 1 74 1 noiembrie 14 (ibidem, p. 9 1 ).
Iliaş "vei căpitan de Dorohoi, giudecătoriul ţinutului Hârlăul i Dorohoiul", 1 742
aprilie 24 (DRA, p. 237).
loniţă Izmană "pre carele l-am făcut vei căpitan la Dorohoi ", 1 742 septembrie
24 (Condica, II, p. 3 1 7, nr. 9 1 6).
Ioniţă Izmană "ispravnicul ţinutului Hârlău i Dorohoi", 1 742 septembrie 30
(Ibidem, p. 324, nr. 937) ; 1 743 ianuarie 27 (Ibidem,
lll, p. 495, nr. 1 786).
Tinutul Botosanilor
'

'

Dinul armaşul şi Antohe Caragea "vornicii de Botoşani", 1 74 1 octombrie 22
(Ibidem, II, p. 79, nr. 1 73).
Scarlatache polcovnic "pre carele l-am făcut domnia. me vornic la Botoşani
să fie împreună cu Caragea", 1 742 aprilie 7 (Ibidem,
p. 1 99, nr. 490).
Antiohie Caragea "vomic de Botoşani", 1 742 iunie 8 (Ibidem, p. 23 1 , nr. 590).
Vasile Macrii "biv vei pitar, vornic de Botoşani" 1 742 iunie 25 (ibidem,
p. 255, nr. 677).
Ţinutul Cârligăturii
Costandin Cucoranu "ispravnic sud. Cârligăturii", 1 742 iunie 30 (Ibidem, p.
260, nr. 696).
Tinutul Iasilor
'

'

Toader Jitricer "ispravnic sud Iaşul", 1 742 septembrie 1 7 (lbulem, p. 3 1 7,
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Vrancea
Ioniţă Arapul "ispravnic de Vrancea" şi Ion Gigătul "fost vornic", februarie
1 742 (N. Iorga, op. cit., p. 335).
Ioniţă Arapul "vornic de Vrancea", 1 742 august 1 (Condica, II, p. 574-7,
nr. 1 2 1 5) ; 1 742 decembr:ie 4 (Ibidem, m. p. 444,
nr. 1 696).
Câmpulungul Sucevei
Costandin "vornic de Câmpu1ung", 1 74 1 noiembrie 2 (Ibidem, II, p. 86, nr.
1 95).
Solomon Botez "biv vei şătrar, vornicul de Câmpulung", 1 742 noiembrie 10
(Ibidem, III, p. 43 1 -4, i1r. 1 663).

LA REFORME ADMINISTRATIVE DE CONSTANTIN MAVROCORDAT
R e s u m e
L'auteur realise une lmalyse du programme reformateur mis au point par Constantin
Mavrocordat qui visait une organisation complete de l' Etat, ce qui a represente un moment decisif
pour l'evolution de la Moldavie vers la modemite.
On suit de pres les preoccupations de la Seigneurie pour les secteurs-cle de l 'organisation
interne : l'administration, le territoire et les unites administratives.
Ces rnesures reformatrkes ont montre leur viabilite au cours d'un siecle a peu pres, jusqu'a
ce que le Reglement Organiqut! put offrir un nouveau modele d'organisation interne.
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SAMA VISTIERIEI MOLDOVEI DIN DECEMBRIE

1784

IOAN CAPROŞU

Din sămile de venituri si cheltuieli întocmite în fiecare an de Vistieria
'
Ţării Moldovei începând din 1 7 1 21 , pentru secolul al XVIII-lea au ajuns la
Arhivele Statului din Iaşi doar patru2• Deşi pentru cunoaşterea epocii fanariote
aceste sărni şi cele păstrate în alte fonduri arhivisticeJ sunt de neînlocuit,
publicarea lor integrală continuă să rămână un deziderat. Cele de la Arhivele
din Iaşi au fost cercetate încă de la începutul secolului de Nicolae Iorga care a
extras anumite pasaje spre a le integra în colecţiile sale de izvoare ; excerptele
din cea din decembrie 1 784 au fost editate în volumul al VI-lea al Studiilor şi
documentelor privitoare la istoria românilor, p. 1 83-1 88. Parcurgerea acestor
pasaje de către cercetător dezvăluie dintr-o dată necesitatea cunoaşterii integrale
a cuprinsului acestei sămi pentru folosirea adecvată a informaţiei istorice. Din
acest motiv am purces la editarea completă a acestui text, la a cărui transcriere
am folosit principiile adoptate în 1 988 de editorii Bibliei de la Bucureşti 4 •
SAMA VISTERIEI DIN VREME CĂIMĂCĂMIEI VIIND DOMN
MĂRIE SA ALEXANDRU IOAN MA VROCORDAT, DIN LET 1 784
DECHEMV(RIE)
Analogon ci s-au făcut între Mării a S� Alexandru Ioan v(oie )vod şi între
Mării a Sa Alexandru Costandin v( oie )voda.
SAMA DINTÂI A CĂIMĂCĂMII ÎN CARI S-AU ÎNCĂRCAT SLUJBA
Cf!ELTUIELII ŢĂRII ŞI TRil DĂJDI A MAZÂLI ŞI RUPTAŞI ÎN VREME
MARII SALI ALEXANDRU IOAN MAVR(O)CORDAT V(OIE)VODA.
1

Cf. Gh. Ghibănescu, Sa/TW Vistieriei Moldovei din 1 763, în ,,Ioan Neculce", fasc. 5

( 1 925), p. 70.
2

J

indrumător în Arhivele Statului laşi, II, B ucureşti, 1 956, p. 8.
Cf. 1 . Caproşu, Sa/TW Vistieriei Moldovei din 1 776, tn ,,Revista de Istorie Socială", Iaşi,

4

Vezi Monumenta linguae dacoroiTWnorum. Biblia 1 688. Tom IV, Numeri, Iaşi 1 996,

An. I ( 1 996).
p. 68-69.
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E� Jr.

Analogon ce .\·ă vine .\·ă ia Mărie Sa Alexandru Costandin v(oie)vod din
si ujbile scoasă de cătrii Mărte Sa păr-la .�fârşitul lui dechemv( rie) 1 784
Lci

1 2 1 502

2 617

Bani

- A triia parte din 364 506 lei ce cuprindi slujba agiutorinţii
după tabli le ce au dat ispravnicii, bez 25 1 1 8 lei ce s-au
scăzut scutelnicii boierilor i altora ce s-au dat din slujba
agiutorinţii pe 2 cifert(u)ri.
43 di n banii Cămării, însă
Lci

Bani

1 705

1 8 din 4 795 lei 90 bani rupti le Cămarii
ce plătesc cifert(ul) lor pe şasă luni,
adică din 26 oc(tom)v(rie) ce să începi
cifert(ul) lui Svete Dim(i)trii şi păr-la
23 apr(ilie) ce să începi alt cifert a lui
Svete Gheorghie, socotindu-să pe 2 luni 4
zâli din 26 oc(tom)v(rie) şi păr-la
sfârşit(ul) lui dechemv(rie), cari vini
pe lună câte 799 lei 35 bani, iar pe zi
câte 26 lei 77 bani.
700
65 a triia part(e) din 2 3 1 1 lei 75 bani ce
cuprind ruptile Cămării a patra parte de
bani ce dau la slujba agiutorinţii, bez
48 lei 90 bani ce s-au scăzut pentru
morţii i fugiţi.
1 48
80 din 1 760 lei ce s-au vândut slujba
cunitii pe un anu începându-să de
l (a) zi întâi a lui dechemv(rie), soco
:"""'"!'"�--� tindu-să pe o lună.
2 617
43
7 969

1 02 din v1::nitul Botoşanilor, însă
5 853

1 848

1 77

40 a triia part(e) din 1 7 560 lei ce s-au cuprinsu ţin(u)t(ul) Bot(o)şanilor la slujba
agiutorinţii după tabla ce au dat
vornicii.
80 a triia part(e) din 6 1 46 lei ce cuprind
răsurile Bot(o)şanilor la slujba agiu
torinţii pe 1 7 560 lei, bez 200 lei leafa
unui vornic de Bot(o)şani pe luna lui
dechemv(rie).
72 din 499 lei 60 bani ruptile Cămării ot
Bot(o)şani ce plătesc cifert(ul) lor pe 6
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90

1 32 089

25
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luni, adică din 26 oc(tom)vrie ce să
începi cifer(ul) lui Svet(i) Dim(i)trii
şi păr-la 23 apr(ilie) ce să începi
cifert(ul) lui Svete Gheorghii, soco
tindu-să pe 2 luni 4 zâli din 26
oc(tom)v(rie) şi păr-la sfârşit(ul) lui
dechemv(rie), cari vini pe lună 83 lei
30 bani iar pe zi doi Iei 93 bani.
90 a triia part(e) din 270 Iei 90 bani ce
cuprind ruptile cămării ot Bot(o)şani
ce au dal a patra part(e) din bani Ia
slujba agiutorin�i.

--=7""""9�69".....-----"1"""'"02=-

E. l.Y.

Lci
1 32 089
1 0 800

.Bani

25 suma din urmă
9 ce au rămas să i-a de Ia Visterii, cari sânt să-i plătească
Mărie Sa vod(ă), însă :
Lci
B..an.i
4 953
24 ce au dat Mărie Sa în cheltuiala
rădicării Mării Sali în 9 442 lei 24
bani ce au cuprinsu toată cheltuiala
după pec(e)t(luit) g(o)spod
75 ce au dat în tainaturile de la Bălţi în
3 296
cheltuiala ce să începi de la zi întâi al
lui ghenar(ie)
ce au dat în ruzimireoa Hotinului în
1 687
luna lui ghenar(ie)
463
30 ce au rămas să ia din birul satilor
lemnari după socoteala ce li s-au făcut
păr-la sfârşit(ul) lui noiemv(rie)
scutelnicii Mării Sali beizade Iancul la
400
slujba agiutorinţii ce au întrat la
------- izvod(ul) scutelnicilor
9
10 800
68 ce s-au luat de Ia Casa Răsurilor pe cari bani ave să-i
ia vistie(rnicul) Pelrachi pentru lefile ce au plătit el
însuş(i) pe săpt(emvrie), oc(to)mv(rie), noiem(vrie) şi
dichem-v(rie) şi pentru celi câte 2 parali ce s-au strânsu de
Ia acest(e) lefe după însuş(i) socoteala sa, cari bani ari să-i
plătească Casa Răsurilor
1 02
-

-

1 9 260

-------

1 62 1 49
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4

Constandin < Ros«!t vei > log(o)f(ă)t < m.p. > ; Nicolai < Roset > vei
log(o)f(ă)t < m.p. > ; Lupul < Costachi vel > vornic < m.p. > ; Ioan Canta vel
vomic < m.p. > ; Iordache Ghica vornic < m.p. > ; < Costandin > Sturza vornic
< m.p. > ; Vasile Costachi vei spătar < m.p. > ; Costachi Ghica hatman
< m.p. > ; Iordachi Balş vei vistier (nic) < m.p. > .
E 2r.

Bani ce sânt asupra Mării Sali Alexandru Constantin v(oie)vod
Lci

2 131
4 38 1

Bani

69 ce s-a.u luat de pe la ţân(u)t(u)ri din slujba agiutorinţii prin
mâna lui vtori cămăraş după socoteala ce s-au încheiat cu
Măria Sa
3 ce s- au luat de dum(nealui) log(o)f(ă)tul Costachi
Mavrocordat, adică
Bani

l&i

7 980

33 ce au luat din slujba agiutorinţii ot
Bot(o)şani
- din dajde ţiganilor g(o)spod din slujba
1 000
agiutorinţii
60 din ruptile Cămării slujbii agiutorinţii
95
ot Fălciu
90 ruptile Cămării cifert(u)lui Svete
4 795
Dimitrie
499
60 ruptile Camării ot Botoşani tij de
Svete Dimitrii
--:1-:4 .,.
3-8
.:-:1.------,3�
4 533
87 Ge s-au luat de dum(nealui) pah(amicul) Ioan Canano din
slujba agiutorinţii ţân(u)t(u)lui Iaş(i) şi i-au chelt(uit) în
trebuinlăle Mării Sali
1 1 0 ce au luat Mărie Sa din banii ce au dat lăcuitorii pentru
5 287
făina Vozii şi s-au plătit de Mărie Sa Alexandru Ioan
Mavrocordat v(oie)vod la bina-emini
- ce au dat în tainaturile de la Bălţi la vătaf(ul) Vasâli pe
1 030
luna lui dechemv(rie)
- pentru 88 chili orzu ce s-au plătit la Eni rămăşiţ(i)
220
-___,.=-=
."
�---..".� tainaturilor păr-la sfânţit(ul) lui dechemv(rie)
67 595
29 din cari scăzându-să 1 64 1 49 lei 102 bani ce ave să ie
M ărie Sa si rămâni ca să mai de 5 445 lei 47 bani
.

Costandin < Roset vel > log(o)f(ă)t < m.p. > ; Nicolai < Roset > vel
log(o)f(ă)t < m.p. > ; Lupul < Costache vel > vornic < m.p. > ; Ioan Canta vei
vomic < m.p. > ; Iordachi Ghica vomic < m.p. > ; < Costandin > Sturza vomic
< m.p. > ; Vasile Costachi vel spălar < m.p. > ; Costachi Ghica hatman
< m.p. > ; Iordachi Balş ve1 vistierie < m.p. >.
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Slujba cheltuielii ţării ce .\·-au scos la luna lui dic(hem)v(rie) 1 784 după.
tablile ce-au dat dum(nealo)r i.\prav(ni)ci de pe la ţân(u)t(u)ri
Lci

1 7 690

B.ani

4 1 320

B.ani

17 535
75
80

60 crâcimile

17 690

60

- birnicii
- dughenile

30 007

- birnicii

23 161

21 1 09
1 880

- birnicii

462
258
1 00
23 809

- dughenile

90

- crâcimile

60 birnicii

- căldările
de rachiu

18 243

60 crâcimile

1 848
23 1 6 1

30 sporiul
90

- birnicii
- dughenile
- căzanurile
- menzâlu-

1 4 847
1 1 86
444

1 765

60
207 153

riie

90 Tutova, însă

- 42 Iiudi

E. iY..

100 6 1 8

- căldările

60

1 6 038
1 767
926
97
2 485

ot Lunea

l&i

- crâcimele

Covurluiul, însă

Mari

1 00 6 1 8

- menzâ-

- dughenile
- crâcimile

potiraş(i)

3 004

30

lurile

- crâcimile

60 Bacăul, însă

24 1

- mezălgii

60 Tecuciul, însă

- Romanul, însă

28 902
224
408
232

- căldările

lari

- dughenile

- dughenile

- dughenile

30 crâcimile

41 320

- birnicii

1 7 450
688
618
1 8 756

- birnicii

ot Şindi-

23 809

- Neam\ul. însă

33 333
378
453
34 1 64
1 8 756

39 465
665
267
10
913

60 Suceava, însă
Lci

34 1 64

30 Putna, însă

30

1 8 243

90 birnicii
60 dughenile
60 crâcimile
- menzâlu-

90

E. 5r.

B.ani

- suma din urmă

l&i

207 153

B.ani

30 suma din urmă
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8 854

6

4 202

60 Vasiuiu1, însă

60 Cernăutii, însă

Bani

l&i

3 959

60 birnicii

6 1 23

dugheniie
- crâcimile

95
217

- căldările

19

1 4 430

1 4 78 1

bimicii

86

- crâcimiie

81

- căidăriie

957

- menzâlu-

- c�ii1e

birnicii
- caldăriie

10

60 menzâlu-

2 232

riie
60

3 753

14 760

- Hârlăui, însă

30 crâcimiie

533

90 dughenile
- menzâlu-

345 582

riie

60 d-!:lgheniie

I lO

- crâcimiie

90

E. 6r.
l&i

Bani
90 suma din urmă
- Cârligătura, însă

l&i
4 609

25 93 1

- dugheniie

80

60 crâcimiie

27 404

60

- tân(u)t(ul) Ieşii, însă
23 230

30

2 701

Bani

25 93 1

E,_ ,S_y_,
l&i

B..ani
60 bimicii

1 70
4 860

60

45 49 I

1 45
1 4 761

60 Lăpuşna-Orheiui, însă
60 birnicii
42 059
398

60 birnicii
menză1uriie

4 860

60 Hotărnicenii

141

14 365

345 582

- Codrul

2 500

284 784

- menzăluriie

60 Grecenii, însă
1 511

284 784

- crâcimiie

84
- dughenile

riie

45 49 1

- dughenile

64
1 1 85

1 4 781

1 847

- bimicii

1 03

- Fălciiui, însă
203

2 903

60

1 2 994

60

1 3 454

3 753

- crăcimi1e

- Dorohoiui, însă

riie
8 854

- dugenile

1 13
4 202

- menzâlu-

2 400

60 birnicii

1 30

- birnicii
- menzăiuriie

30 suma din urmă

1 3 063

30 târgui Ieşuiui, însă

- Soroca, însă

B..ani

l&i
26 928
439
47
27 404

- bimicii
- dugheni1e
- crâcimile

1 87

4 653
6 1 17

42 bimicii

2 289

42 crâcimiie

66 dughenile

1 3 063
30
- dughenile Iiptcănii

389 624
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7

E. 7L

Sc.:utelnic:ii c:i s-au scăzut la slujba aceasta a axiutorinţăi
B__ill_erjj

50 Preasvin�e Sa părintele mitropolit
50 Măriia Sa beizade Ioniti Racoviţ(ă)
20 Episcop(ul) de Roman
20 Episcop(ul) de Huşi
50 Dum(nealu)i Ioan Sturza
vor(nic)
50 Dimitraşco Sturz(a) log(o)f(ă)l
50 Ştefan Sturza log(o)f(ă)t
50 Necolai Ros(e)t log(o)f(ă)t
50 Costandin Ros(e)t log(o)f(ă)t
50 Gheorghii Sturza log(o)f(ă)t
50 Ioan Cant(a) vor(nic)
50 Lupul Costachi vor(nic)
50 Iordachi Ghica vor(nic)
50 Costandin Sturza vor(nic)
50 Lascarachi Ros(e)t vor(nic)
50 Iordachi Cant(a) vor(nic)
50 Dracachi vor(nic)
50 Grigori Crupenschii vor(nic)
50 Costandin Paladi agă
50 Costachi Ghica hat(man)
50 Scarlat Sturza hat(man)
50 Mateiu Cant(a) vist (iernic)
50 Iordachi Balş vist(iernic)
50 Enachi Cant(a) vist (iernic)
50 Ilie Catargiu vor(nic)
35 Vasâli Costachi spat(ar)
� Iordachi Cant(a) spat(ar)
1 260
•

E 7y_,_

Toader Balş spat(ar)
Costandin Donici spat(ar)
Costin Catargiu spat(ar)
Enachi Milo spat(ar)
Costandin Râşcan(u) spat(ar)
Costandin Grecean(u) spat(ar)
Costandin Balş ban
Nicolai Balş ban
Manolachi Balş ban
Dimitrachi Sturza ban
Ioan Başotă ban
Grigori Balş ban
Darii Donici ban
Sandul Miclescul ban
Necolai Ros(e)t ban
Manolachi Conachi ban
Costandin Başotă ban
Ştefan Catargiu ban
Manolachi Hrisoverghii ban
Mihalachi Jora ban
Gheorghii Beldiman ban
Costandin Vârnav ban
Vasâli Ros(e)t com(i)s
Sandul Sturza com(i)s
Grigoraş Sturza căminar
Răducan Ros(e)t căminar
Enăcachi Ros(e)t cămin ar
Iordachi Ba1s căminar
.

E. &.
Liudi

20 1 7 Suma din urmă

Liudi

1 260

35
35
35
35
35
35
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
18
18
18
18
20 17

suma din urmă

35 Iancu Raz(u) spat(ar)

1 6 Ioniti Ros(e)t pah(arnic)
1 6 Iordachi Sturz(a) pah(arnic)
16 Mihai Sturza pah(arnic)
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16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
14
14
14
14
12
12
12
12
12
_g
2465

Enăcachi Calimah pah(arnic)
Costandin Paladi pah(arnic)
Necola Cant(a) pah(arnic)
Şerban Buhuş pah(arnic)
Mihalachi Costachi pah(arnic)
Grigoraş Costachi pah(arnic)
Costandin Balş pah(arnic)
Ştefan Costandachi pah(arnic)
Iordachi Darii pah(arnic)
Costandin Crupenschi
pah(arnic)
Mateiu Hurmuzachi pah(arnic)
Iordachi Lambrino pah(arnic)
Iancul Grecean(u) pah(arnic)
Alexandru Râşcan(u) pah(arnic)
Grigoraş Leon pah(arnic)
Lupul Balş sărdar
Costandin Balş sărdar
Dimitrachi Sturz(a) sărdar
Costandin Costache sărdar
Arghirii Cuza stol(nic)
Mateiu Milo stol(nic)
Iordachi Crupenschi stol(nic)
Iordachi Panaite stol(nic)
Ştefan Cananu stol(nic)
Ştefan Başotă stol(nic)

Liudi
2465 Suma din urmă
12
12
12
12
12
12
12
12

Ion Carp stol(nic)
Antohi Jora stol(nic)
Manolachi Donici stol(nic)
Iordachi Luchi stol(nic)
Andrii Beldiman stol(nic)
Iordachi Gheuca stol(nic)
Costandin Costandachi stol(nic)
Costin Negre stol(nic)
Enachi stol(nic)
Ilii Eni stol(nic)
Ştefan Ros(e)t stol(nic)
Enachi Cog(ălniceanu) stol(nic)
Ioan Cant(a) armaş
Hurmuzachi med(elnicer)
Mihai Ros(e)t med(elnicer)
Gavril Cărăcaş med(elnicer)
Costandin Vârnav med(elnicer)
Iorga med(elnicer)
Iordachi med(elnicer)
Ştefan Feştilă med(elnicer)
N eculce med(elnicer)
7 Ştefan Abăza med(elnicer)
2785
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
7
7
7
7
7
7
7
7

__

E. 2r.

Liudi
2785 Suma din urmă

E. .8Y.

Manolachi Dimachi stol(nic)
Gavril Conachi stol(nic)
Vasili Neculce stol(nic)
Neculai Buhuş stol(nic)
Gheorghii Costandachi stol(nic)
Enachi Hrisoverghii stol(nic)
Ştefan Diia stol(nic)
Mihalachi Luca stol(nic)

8

7 Gheorghii Ros(e)t med(elnicer)
6 Vasâli Aşdar cluce(r)
6 Scarlat Crupenschii cluce(r)
7 Iordachi Cananu med(elnicer)
6 Costachi Crupenschi cluce(r)
6 Dimitrachi Vârnav cluce(r)
6 M anolachi Tuduri cluce(r)
5 Toma Balş slugi(tor)
5 Dimitrachi Răşcan sluge(r)
5 Ştefan Sturza slug(itor)
5 Costandin Cananu sluge(r)
5 Vasâli Carpu slug(itor)
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9

5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2939

__

Dimitrachi Vâmav sluge(r)
Alexandru Luca sluge(r)
Iordachi Crupenschi sluge(r)
Mihalachi Racovit(ă) sluge(r)
Sandul Panaite sluge(r)
Ştefan Tântilă sluge(r) ·
Toma Iamandi sluge(r)
Iancul Miclescul sluge(r)
Ion Cârste sluge(r)
Toad(e)r Balş pit(ar)
Costachi Potlog pit(ar)
Neculai Cuza pit(ar)
Toma Carp pit(ar)
Toad(e)r Jora pit(ar)
Vasâli Iamandi pit(ar)
Grigori pit(ar)
Iordachi Iuraşco pit(ar)
Enachi Mavrichi pit(ar)

E. 2Y.

6
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
307 1

__

Liudi

Enachi Donici tretii post(elnic)
Grigoraş Başotă . vt(orâi) spat(ar)
Ştefan Balş vt(orâi) spat(ar)
Ştefan Ros(e)t vt(orâi) spat(ar)
Iordachi Ros(e)t vt(orâi) spat(ar)
Ştefan Ros(e)t tretii spat(ar)
lordachi Ramadan divictar
lancul Beldiman ceaus de
aprozi
Fiii banului Scărlatachi
Costandin Donici vt(orâi)
vist( iernic)
Ion Hermezâu c(lu)ce(r)
Mihalachi Cerchez
Ion Râiman şat(rar)
Toma Cazma şat(rar)
Ion Ciute sat(rar)
Şandul Oat(ul) şat(tar)
Iordachi Iliesc(u) şat(rar)
Gheorghii Aslan şat(rar)
Tudurachi şat(rar)
'

'

E. l.Or.

2939 Suma din urmă

Ştefan Vârnav pit(ar)
Grigoraş Răşcan(u) pit(ar)
Costandin Miclescul pit(ar)
Ion Vârnav pit(ar)
Iordachi Canano pit(ar)
Alexandru Cuza pit(ar)
Ştefan pit(ar)
Ion Chirica pit(ar)
Gheorghii Ros(e)t vt(orâi)
post(elnic)
5 Dimitrachi Ghica tretii
l(o)g(o)f(ă)t
5 Costachi Sturz(a) tretii
l(o)g(o)f(ă)t
5 Andronachi Donici vt(orâi)
1(o)g( o)f(ă)t

4
4
.4
4
4
4
4
7
8

5
5
5
5
5
5
5
5

77

Liudi
307 1 Suma din urmă

Vasâli Carpu şat(rar)
Costandin Tufăsc(u) şat(rar)
Alexandru Davide} şat(rar)
Ursul Agapii şat(rar)
Toad(e)r Isăcesc(u) şat(rar)
Ştefan Bogza şat(rar)
Chiriiac Cârstian
Ştefan Hurmuzachi vist(iernic)
Stavr(u) vt(orâi) vist(iernic)
Costandin Gheuca vt(orâi)
vist(iernic)
6 Gheorghie Carp l(o)g(o)f(ă)t
6 Mihalachi Scartâc 1( o)g(o)f(ă)t
ot vist(erie)

3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
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6 Lupul Nacul l(o)g(o)f(ă)t
5 Iordachi Cerchez l(o)g(o)f(ă)t
2 Vasâli Onofreiu vt(orâi)
vist(iernic)
75 Diecii de visterii
4 Iordachi Bucşenesc(u) gram(atic)
ot vist(erie)
1 0 Diecii de divan
6 6 vornici de poartă
4 4 l(o)g(o)f(e)ţ(i) de taină
4 Darii Carp vat(a)v
4 lordachi Olan vat(a)v
4 Costandin Lambrino post(elnic)
4 Costandin
Bosâi
vt(orâi)
l(o)g(o)f(ă)t
48 1 6 postelnici, însă
3 Grigoraş Hrisoverghii
3 Necolai Catargiu
3 Ioniţi Costachi
3 Dimitrachi Jora
.; Toad(e)r Başotă
__....3�
3292

E. llr.

Hrisoavile

1 00 Mării a Sa beizade Iancu1 Ma
vrocordat
1 00 Măriia Sa beizade Dimitrasco
Mavrocordat
1 00 M ării a Sa beizade Grigoraş
Ghica
20 Spitalul
4 Spiţăriia
6 Suiulgii
1 O Iordachi Caraomfil
4 Gheorghii Nacu
2 Dascal(ul) de la Scoala moldovinească
2 Gheorghi Evvloghi
1 Văt(avul) de şcoală
349
'

_

,

E. _illY...
Liudi

3292 Suma din urmă
15
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

--"48

Suma din urmă
Alexandru Hrisoverghii
Costachi Racoviţ(ă)
Gheorghii Racoviţ(ă)
Costandin Catargiu
Iordachi Miclesc(u)
Ilii Catargiu
Neculai Racoviţ(ă)
Ion Jora
Mateiu Costachi
Necolai Jora
Grigori Tăutul

2 Costandin Vâmav cămăraş de
izvoade
3294

10
4
20
4
50

lrinopoleos
Amfilohi episcop
Paisâi staret
M ănăstire(a) Socola
Costachi Ros(e)t hat(man)

E. ll'L
88
30
35
35
25
20
20
16
16
16

Suma din urmă
Celebi Lucachi
Dimitrachi Ros(e)t spat(ar)
Aleco Iancu1eo agă
Iordachi Caragi ban
Casa spat(arului) Cuza
Casa spat(arului) Sturz(a)
Iani pah(arnic)
Vasâlachi pah(arnic)
Manolachi Cuzi pah(arnic)
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Il

16
1O
7
1O
10
10
10
8
8
6
8
6
5
5
4
4
4
4
4
4
3
447

__

Ianache Cara pah(arnic)
Lascarachi comis
Gheorghi i Orbul mad(elnicer)
Costandin Zaguriano gra(ma)L(ic)
Dimitrachi Saule gra(ma)t(ic)
Anastasachi gra(ma)t(ic)
Nanul portar
Nenciul armaş
N eculi armaş
Casa cluce(rului) Grigoraş
Costachi
Enachi portar
Manoli cluce(r)
Andonii sul(ge )r
Grigoraş sul(ge)r
Gheorghii pit(ar)
Gheorghii Critica pit(ar)
Gheorghii Isache pit(ar)
Costachi pit(ar)
Petrachi pit(ar)
Necolae sân Hagi Aslan pit(a)r
Hurmuz şat(rar)

79

4 Dimitrachi vor(nic) ot gospojda
a lui Moruz
3 Costandin gra(ma)t(ic)
2 Necola capichihaie
4 Preutii de la bisericile
g(os)p(o)d
3 Iacovachi Păun cămăraş
2 Andrei căp(i)t(an)
3 Casa lui Vasâli căp(i)L(an)
4 Doftor Petrachi
3 Costandin Andrieş
2 Mihalachi becer
2 Locman gerah
2 Ştefan Sâlion post(elnic)
2 Iordachi Diia post(elnic)
2 lordachi Iamandi post(elnic)
2 Toad(c)r Iamandi post(elnic)
2 Zahariia gerah
2 Ion Codrean(u)
2 Casa Radului Botean(u)
532
,

__

E l2Y..
Liudi

FL l2r.

532 Suma din urmă

Liudi
447 Sum(a) din urmă
3 Ştefan Luca post(elnic)
3 Alexandru Hurmuzachi
post(elnic)
3 Dimitrachi vat(av) zăt Miclesco
3 Grigoraş Hermezâu post(elnic)
3 Alexandru ot Tecuci
3 Casa lui Stamatin
10 Casa stol(nicului) Vasâli Bals
4 Enachi Papaninopulo
polc(o)v(nic)
4 Dimitrachi vor(nic) �t gospojda
a lui Calimah
,

2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2

Grigoraş Gherghel post( elnic)
Andrii Iancu! vt(orâi) pah(arnic)
Necolai Eni vt(orâi) sul(ge)r
Ion Isăcesc(u) post(elnic)
Costandin Iurasco treti comis
Enachi Hermezâu post(elnic)
Ioni�
Pilipovschii
vt(orâi)
med(elnicer)
Preot Ilii
Radu! căp(i)t(an)
Ion Aslan vt(orâi) pah(arnic)
Ion Negre căp(i)t(an)
Ion Vasâli sân Stamat(i)
Casa gramaticului Raţă
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
586

Vasâli l(o)g(o)f(ă)t
Petrachi sân stol(nicului) Buzâlă
Ştefan Bugeag căp(i)t(an)
M anoli Furculiţ(ă) polc(o)v(nic)
Ion Cog(ălniceanu) post(elnic)
Stati vt(orâi) pah(arnic)
sânovi lui Pavăl Bantoş
Necolai Guriţi căp(i)t(an)
Costachi Pătraşco cioh(o)dar
Tănas(e) căp(i)t(an) sân Vasâli
Dobre staroste
Gheuca si Ion, sânovi Bujo'
ran(u) lui

E lli
Liudi
586 Suma din urmă
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

D ămiian tretii vist(iemic)
Petrachi Hermezâu post(elnic)
Petre Miclesc(u) post(elnic)
Ştefan Chirica vt(orâi) pah(arnic)
Iftimi Oat(ul) vt(orâi) camaraş
Lupul Morţan
Ioniţă Gheorghe tretii comis
Gheorghii Pătraşco post(elnic)
Dimitrachi Jora post(elnic)
Costandin tretii comis
Ioniţi Haciul becer
Pavel Haciul bas-ceaus
'
V asâli Hermezâu post( elnic)
Ioniţi Burghele post(elnic)
1 00 torcarii g(os )pod
1 Condicar de temniţi
703
'

__

E. UY.

12
.

.

30 l(o)g(o)f(e)t(easa) Catri na
Ros(e)t
30 vor(niceasa) lui Rarnadan
30 vor(niceasa) lui Bogdan
30 hat(maneasa) Safta Ros(e)t
30 post(elniceasa) Mariia Paladi
30 spat(areasa) Zmaranda Paladi
30 vist(iemiceasa) lui Iordachi
Costachi
30 zoiţa Paladi
25 vor(niceasa) lui Toader Cant(a)
25 vor(niceasa) lui Conachi
25 pah(arniceasa) Ilinca Racoviţ(ă)
25 spat(areasa) lui Costandin
sturza
25 băneas(a) lui Iordachi Ros(e)t
20 vor(niceasa) lui Ilii Costachi
20 băneas(a) Mariia Calimah
20 Mariia, sor(a) Preot(ului) Sfin�ei
Sali părintelui Mitropolit
20 băneas(a) Safta Ros{e)t
1 6 pah(arniceasa) Sandului
Miclescul
1 5 med(elniceasa) lui Botez
14 pah(arniceasa) lui Costandin
Cananu
1 2 pah(arniceasa) Sandului Sturza
1 0 pah(arniceasa) lui Vasâli
1 0 sărdăroaia lui Costandin
Cant(a)
1 0 stol(niceasa) lui Vasâli Başotă
_.!Q_ sto1(niceasa) lui Gavril
632 Miclescul
E. Hr.
Liudi

Giupânese1e

632 Suma din urmă

Liudi

30 l(o)g(o)f(e)t(easa) Zoiţa Ghica
30 l(o)g(o)f(e)t(easa) Catrina Razu
30 l(o)g(o)f(e)t(easa) Catrina Paladi

1 0 stol(niceasa) Zoiţa lui Iordachi
1 0 stol(niceasa) lui Iordache
Iarnandi
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1 0 med(elnicereasa)
Tofana lui
M acri
10 spat(areasa) Ancuţa Sturzoai
1 0 paraschiva S turzoai
1 0 stol(niceasa) Sandului Ilii
1 0 stol(niceasa) lui Ion Râşcan
10 stol(niceasa) lui Vasâli Balş,
sor(a) vor(nicului) Cant(a)
9 med(elnicereasa) lui Bălăsachi
8 Ilinca, fiica cluce(rului)
Grigoraş Costachi
6 pah)arniceasa) lui Păun
8 stol(niceasa) lui Costandin
Adam
6 stol(niceasa) Gândului
6 stol(niceasa) lui Buz(i)lă
6 stol(niceasa) lui Potlog
4 stol(niceasa) Cog(ălniceanului)
8 med(elniceasa) lui Arghiri
3 med(elniceasa) lui Lascar
6 cluce(reasa) lui Grigoraş Aslan
8 med(elnicereasa) lui Dimitrachi
7 med(elniceasa) lui Andrii Donici
5 med(elniceasa) lui Toader
Vârnav
4 med(elnicereasa) lui Lascar
5 med(elnicereasa) lui Toader Sâlion
5 med(elnicereasa) lui Ioan
4 sărdăroaia Dediului Codrean(u)
4 cluce(reasa) lui Ştefan
Năstas(e)
4 sul(gereasa) lui Iordachi Milo
_....;6::.....:cluce(reasa) lui Mihalachi Balş
834

!l i

pah(arniceasa) lui Gosan
cluce(reasa) lui Andrii Donici
Irina Ros(e)t
şat(rareasa) Cocioai
Tudosâia, fiica ban(u)lui
---s80 Scărlatachi
7
5
4
6
3

E l5r.
Li.udi

1 60 Suma din urmă
20 Măriia Sa Domnila Elenco Ghica
20 Măriia Sa Domnita Ruxanda
Ghica
20 Măriia Sa Domni ta Soltana Moruz
20 Măriia Sa Domni ta Catinca Moruz
20 Măriia Sa Domniţa Zoi\a Ghica
20 Măriia Sa Domnita M ărioara
Calimah
40 Cucoana Mărioara Sturz(a)
1 5 M ărica, fiica l(o)g(o)f(ă)t(ului J
Bogdan
_jQ_ pit(ăreasa) lui Panaite
345
'

'

'

'

'

posL(elniceasa) Casu
Casa căminărenităi Ros(e)L
stol(niceasa) lui Papafil
sul(gereasa) Sandului ot
Budesti
2 jâc(nicereasa) lui Ioniţi Andrieş
3 pit(ăreasa) lui Necolai
54 Cog(ălniceanu)

25
20
2
2

'

__

E. l4.Y__.

E .l5.Y.

Li.udi

Li.udi

834 Suma din urmă

1 7H4

54 Suma din urmă

3 cluce(reasa) lui Enachi Serban
5 sul(gereasa) lui Ştefan Donici
4 pit(areasa) Cucurăniţa
'

Lambrini
3 pit(ăreasa)
Gheorghii
4 şat(rareasa) Hrisi
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2
4
4
4
4

şat(rareasa) a lui Arburi
Casa lui Dimitrachi Rale
vor(niceasa) lui Apostol
Arghiri\3 Tomii tretii log(o)f(ă)t
Ruxanda, fiica med(elnicerului)
Laz(u)
4 Mariia lui Enachi Sava
3 M ariie lui Ioniţi Bosâi
3 Mariia lui Toader Gheuca
3 Zamfira, fiica med(elnicerului)
Codresc(u)
3 Catrina Sandului Vârnav
3 Sanda căp(i)t(anului) Vasâli Rat
3 Do(u)ă fete a Pancului
3 Casa jăc(ni)ce(rului) Gheorghii
Carp
3 Ileana med(elnicerului)
Gheorghii Anastas
3 Mariia Hurmuzăcheoai(a)
3 2 fete a pit(arului) Eni, călu
găriti
2 Casa lui V asâli Chiriiac
2 Mariia,
nepoata
cluce(rului)
Vârnav
2 Ilinca lui Necolai Ilii
2 Mariia Cananoai(e)
2 Ruxanda lui Dumitru Carp
2 Mariia, tlica lui Lambrino
2 Ilinca lui Ion Gheuca
_2_Mariia uşeriului Polihroni
1 42
E. l6r.

1 42 Suma din urmă

·

2
2
2
2
2
2
2
2

Bălaşa lui Tod(e)r Gane
Mariia Prunculeas(a)
Bălaşa lui Toad(e)r Botezat(u)
Catrina lui Ion Vârnav
Şat(rareasa) lui Goroveiu
Catrina lui Grigoraş Hennezău
Casa lui Andrei Burghele
Mariia lui Miron Gane

2
2
2
2
2
2
2
2
2

14

Anu{a lui vt(orâi) port(ar)
Casa lui Angheluti Tăbârtă
Safta Tomii Tântilă
Casa lui loniti Rus
Bălasa lui Vasâli Abăza
Casa lui Neculai Vîmav
Mari ia, sor(a) lui Darii Carp
Ilinca, fiica lui Lambrino
Frăsâna lui Dumitru
polc(o)v(nic)
2 Casa lui Cerchez tretii comis
Nastasâia lui Costandin Abăza
vt(orâi) pah(arnic)
Catrina lui Toad(c)r Scărlet
Safta lui Ion M itre post(elnic)
Catrina lui Necolai Cucoran
Safta lui Andronic
Tasâia,
nepoata
spat(arului )
Darii
Zmaranda Ducăi
_l_Bălaşa lui Ştefan vt(orâi) armaş
1 86
'

'

E L6Y.
Liudi
1 86 Suma din urmă
1 fata Tomităi Bals
Mariia lui Ion Gherghel
Mariia lui Durac
Marii a comis(ului) Tudori
Casa lui Ghiulbiiaz
Mariia, fiica lui Miron Gane
1 92 Iar peste pot fac
5 763 liudi, iar bani câte 4 lei
pe liudi socotindu-1 pe de î(n)
ciferturi fac
23 052 lei
__�
90
� lei călăraşii de Ţarigrad
23 1 42
.
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40 Lavretii Tripoleos
200 log(o)f(ă)t(ul)
Costachi
Mavrocordat
200 post(elnicul) Iancul Carage(a)
200 post(elnicul) Manolachi Ciuchi
1 40 căminar(ul) Alexandru Hangeri
1 40 aga Grigoraş Ipsilarlt(i)
1 40 spat(arul) Mihalachi Racovi{(ă)
1 060
E. llr.

83

80 comis(ul) Costandin
80 port(arul) Gavrilachi
64 pah(arnicul) Necolai Carp
48 stol(nicul) Iordachi
48 doftor Fotachi
40 llii cel uşer
32 uşer Stavrachi
24 clucer(ul) Toader Balş
40 Pctrachi vt(orâi) vist(iernic)
20 Vardalah vat(a)ş(el)
� Hristodor Papafil
1 856 Iar piste tot fac
24 998 lei
1 20 lei la un obraz de cinste
25 1 1 8 fac, carii scăzându-să din

l&i

---

1 060 Suma din urmă
1 40 spat(arul) Dimitrachi Hangeri
1 40 spat(arul) Costache Gherachi
E.. .l1Y..
l&i
364 506

389 624 lei ce cuprindi slujba
cheltuielii rămâni sumă curată
364 506 lei

Bani

- Rămâne sumă curată, afară de 25 I l R lei ci s-au scăzut
scutelnicii
- Să scadi ot a triia parte ci ari să ia Măria Sa Alexandru
Costandin v(oie)vod, făcându-să analoghie pe trii luni

1 2 1 502
-__
243 004

_
_
__

E.. l8r.

Trii dăjdi a mazâli şi ruptaşi c:e-au dat la slujba agiutorinţăi
Lci

5 1 90
4 612

.B.an.i

30 mazâlii
3 0 ruptaşii

-�9-:::'80:::-:2:---�60�
E.. .l.8Y.

Adunare sumilor de veniturile acestii sămi
'

l&i
.B.an.i
243 004
- Slujba cheltuielii tării
___;9_.;;.
2
;;..._
_
80
6
.;.
.0 trii dăjdi a mazâli şi ruptaşi ce-au dat la slujba aceasta
.;.; _ �
252 806
60

_
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Din poronca Mării Sale lui vodă fiind rânduit să cătăm sama visterii, am
căutat-o si am aflat-o dreaptă si întocma după cum să arată si am iscălit.
'

'

.

'

Bani c.:e s-au cheltuit din veniturile acestii !J'ămi
Lci
1 00 000

Bani

Bani triimişi la Ţarigrad
- S-au triimis la Ţarigrad cu polilă şi hazne de dum(nealo)r
boieri caimacami , însă
Lci
3 000 Do(u)ă poliţă ci s-au luat de· Ia Dimitrie Hagi
Panaghiote şi s-au tri imis la I l zâli a lui
ghenar(ie), însă
Lci

1 000 a lui Hagi Panaite cătră Hagi Mehmct
aga Casap Eri
2 000 a lui Hagi Hurmuz Hagi Panaite, cătră
-:--:-� Mola Abdulah Zăitin Geabgi
3 000
I l 600

Cu patru polili ci s-au luat prin mâna lui
Andrei Pavli si
, s-au triimis cu călarasi la 1 2
zâli a lui ghenar(ie)
4 000 Zărhi Zade Ahmet aga cătră frati-său
Zărhi Zade Ali aga
1 600 Cap Zadc Elbagi Mehmet aga, cătră
Elbagi Ali aga
3 000 Mecihur oglu Memi cătră Mecibur
oglu Mola Hasan
8 600
.

---

1 4 600
1 00 000
E. l2Y.
1 00 000

- Suma din urmă
Lci

1 4 600 Suma din urmă
Lci
8 600 Suma din urmă
3 000 Manolachi Vardalachi c..:ătră Hristodol
- Vlahut(ă)
-......,...1 1 600
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5 94 1 cu 5 poli�ă ci s-au triimis la 1 8 zâle a lui
ghenar, însă
1 000 Tutungi Mehmel aga cătră Tuşci zade
Hagi Ornan aga
1 500 Chetengi Suliiman aga cătră M angi
zade Mustafa aga
1 000 Biringi Mehmet aga cătră Ahmet
iazăgi
2 44 1 Doă poliţă de la Andrei Pavli, adică
1 54 1 Hagi Ornan şi Aslan oglu cătră
însuşi Aslan oglu Mehmet aga
tij Aslan oglu cătră acesta
2 441
5 94 1
20 54 1
79 459 ci s-au trum1s hazne bani gata cu Eni
tufeccihaşa la 26 a lui ghenar
.., 0�
:0
." 0:""':
1 0"...
. 0,...
-..,...
1 785 ghenar 27
---

1 00 000
E. 20r.

Poliţă trimisă La Ţarigrad
Lci

24 000

Bani

Polită ci s-au triimis
g(os)pod(stvo), însă

la

Ţarigrad

după

vemre

Lci
1 000 Poliţă lui Mehmet Hogea cătră Mola lbrahim şi
Parmacsâr Abdulah aga de la Iahcapan
1 000 Mehmet Cic Oglu Mehmet aga cătră Hagi Ali
aga
1 500 Iacup aga cătră Tocmegi Săit lsbnail aga de la
un capan
600 Mimis Iazâgi cătră cherestegi
Hagi Ibrahim de
la un �apan
1 500 Tij Mimiş Iazâgi cătră Ghighit başa Ahmet aga
şi Gheaglă Oglu Iasan agă la un căpanu
1 000 Chior Ismail aga Crimli cătră Aghiian Hagi
Husăin aga la un căpan
1 000 Cara Ahmet Iazâgi cătră Tophaneli Suliman
Iazigi la un capan
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1 500 Tij Cara Ahmet cătră Hagi Ahmet aga Gemis
Schelesi
500 Tij Cara Ahmet cătră Tophaneli Hagi Apdi aga
la un capan
500 Săit Mehmet aga cătră Tahan Ortaşă Hagi
baerectar Oglu Mehmet aga la Casi paşa
1 500 Osman aga Iazigi Hagi Ali aga la Iahcapan
1 400 Sahlazar Oglu Hagi lbraim cătră Săit Hagi
Osman

----

1 3 000 Aga şi Cara Hagi Hasan agta la Iahcapan
24 000
E. 20Y.
Lei

•

24 000

Bani

- Suma din urmă
Lci
1 3 000 Suma din urmă
2 000 Mustafa Efendi cătră Săit Hagi Osman aga şi
Cara Hagi Hasan aga la lagcapan
1 000 Tij Mustafa Efendi cătră Săit Hagi Osman aga
la Iagcapan
2 000 Tij Mustafa Efendi cătră Săit Hagi Osman aga
la Iagcapan
500 Crâmlă Mola Ahmet cătră Cramli Mola
Mehmet la lagcapan
1 500 Ali Alimdar cătră cherestigi Fuducli Iazigi şi
Hagi Zadâr cherestigi de la Agheazma Capusi
2 000 Mehmet Iazâgi cătră Răzvan zade Hagi Apdi
aga la un capan
2 000 Utahvil de la Ali Capt omul Mării Sali Capt
paşa

____

24 000
7 500

1 785 fe(vrua)r(ie) 26

- Polita lui Dumitru Costasciugi cari s-au triimis la Ţarigrad
la tovarăşul său vameş Afanasachi, ca să-i de la
dum(nealu)i spat(arul) Ştefan tij Oglu în socoteala Tari
1 785 maiu 1
gradului

3 1 5 000
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E 2.lr.

Poliţă plătite aice

Lci

2 500

2 000

5 1 00

2 000

2 500

14 1 00
E. 2.1Y..

Lci

87

7

- Ci s-au plătit de dum(nealo)r boierii caimacami lui Cara

Iafâgi Ismail aga, cari bani s-au luat de g(os)pod la
Ţarigrad de la tovarăşul său Mehmet aga Cuuin Oglu
Capanlî la 1 2 zâle a lui ghenar(ie)
1 785 mart(ie) 1 5
-

-

-

Poliţa ci s-au plătit de dum(nealo)r boierii caimacami la
Galaţi lui Ali căp(i)t(an), omul Mării Sale căp(i)t(an)
paşa. cari bani i-au luat g(os)pod la Ţarigrad de la M ăriia
Sa la 22 a lui ghenar(ie)
1 785
mart(ie) 1 5
Poliţa ci s-au plătit de dum(nealo)r boierii caimacami la
Galaţi lui emin aga cari bani i-au luat g(os)pod la Ţarigrad
de la cinst(itul) Ismail aga Haschi Oglu, cumnat acestuia
la 28 a lui ghenar(ie)
1 785 mart(ie) 1 5
Poliţa ce s-au plătit dum(nealui) Costachi Ros(e)t,
hat(manului) Lupului şi Avram jâdovi Ieşi, cari bani
i-au făcut teslim jâd(o)vii aceştie la Cămara g(os)pod
la Focşani, la 19 a lui fevr(uarie), cari s-au dat lor la
Focşani
1 785 mart(ie) 1 5

- Poliţa lui Geambaş Sărchi, cari bani i-au luat g(os)pod la

Ţarigrad de la acesta şi s-au plătit aice lui Osman vechilul
acestuie, veind cu g(os)pod, prin mâna dum(ncalui)
l(o)g(o)f(ă)t(ul) Necodim
1 785 apr(ilie) 25

La Porţi
Bani
60 Zăci sticle apă de Melisa ci s-au tmm1s Mării Sali
1 785 fevr(uarie) 1 4
Mehmet paşa de la Bender

43

- 7 cantare miere ci s-au cumpărat şi s-au triimis Mării Sali
Osman paşa de la Bălţi cât( e) 1 3 cantar(e) şi patru lei
1 785 fev(ruarie) 22
chiriia

70

- pe 4 hamuri cu frâile lor ci s-au triirnis Mării
Sale Aidozlu Mehmet paşa trecând pin Moldova
prin mâna dum(nealui) comis(ul) Costachi Carage

1 785 mart(ie) I l
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- Pretul blănii ci s-au triimis Mării Sale Osman paş(a) de la
1 785 mart(ie) 1 3
Băl{i

25 000

- Ci s-au triimis
muhefezi

dar

Mării

Sali

paşa Vi din
< 1 7>85 apr(ilie) 3

Bechir

9 000

- Ci s-au triimis dar noului preânălţat vezir prin mâna
lor postelnicului Necodim trecând de la Ismail la
< 1 7>85 maiu 2
Ţarigrad

6 000

- O părechi metanii mărgăritar cu zmarande ci s-au
triimis hedie Mării Sali Sait Ahmet paşa Sălistra
valesi, afară de hedicaoa ce
s-au triimis după
< 1 7>85 maiu 9
diosăbit pec(e)t(e)

-------

1 8 1 20

60 1

f� 22L

Cheltuiala rădicării domnii de la Ţarigrad
Lci

4 141

Bani

40 Cheltuiala celor ci s-au triimis la Ţarigrad pe(n)tru
trebuin\a venirii g(os )pod, însă
Lci

1 50
60
60
45
30
13
20
1 50
50
30
375

Bani

la 1 0 copii din casă, cât(e) 1 5 lei
la 4 armăşei , cât(e) 1 5 lei
la 4 masalagii, asămine
la un ogeag de ţâgani cu 3 ţâgani tij
un teslar şi un rotar tij
un jămlar
la un zapciu de săimeni
la 10 săimeni, cât(e) 1 5 lei
la un căp(i)t(an) de arnăuti
la un odobaşe tij
la 1 5 leventi. cât(e) 25 lei, însă
Lci

250 la 1 O leven{i de la Ieşi
125 la 5 levenp de la Focşani
375

60
15
80
8

un trâmbaciu i un dobos i un surmaci
un curălar
'

la 6 comişei, cît(e) 1 3 lei 40 bani

8 roate de rădvan
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2 902

1!9

- cară, căruti şi cai ci s-au tri imis de
cătră starostele de Putna, însă
1 600 la 5 cară mocăneşti, câte 320 lei
� la 4 căruţi cât(e) 1 48 lei

______

4 141

1 7�4

4 048

40

2 1 92

40

E. 22v.
Lci
4 141

B..ani
40 Suma din urmă
Lci

4 048

40 Suma din urmă
Lci

2 1 92 Suma din urmă
600 la 24 cai slobozi câte 25 lei
1 1 0 la 2 căruti ci au mersu de la
Focşani cu pitarii i masalagii
întru întâmpinare

2 902

g( os )pod

48

- 4 căruţă ci s-au triimis cu pitarii şi

45

- la 9 levenţi ce-au venit cu dum(nealui)

calabalâcurile de la Iesi la Focsani
'

'

hat(manul) de la Ţarigrad până la
Sălistra câte 44
5 lei
< 1 7>85 ghe(na)r(ie) 23

5 1 64

9 305

4 1 4 1 40
- Chiriia cailor ci au venit cu g(os)pod până la Dunăre, însă
4 656
- chiriia la 1 94 cai, câte 24 lei până la
Dunăre pentru ecpaiaoa g(os)pod
408
- hrana acestor cai la 7 oturamuri a
acestor cai, cât(e) 1 3 par(ale)
1 00
- dar lui Chiragi başa < 1 7>85 mart(ie) 14

40

5 1 64

E. lli
Lci

9 305

Bani
40 Suma din urmă
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45 ci s-au dat oamenilor împărăteşti după testrafat de la
început(ul) domnii până la întoarcire lor la Ţarigrad
Lci

1 1 70
1 1 30

Bani

- Preţul cailor după testrafat

60 evmieaoa pe 42 zâle de la Zâua Bucăi

20 1

1 05

495
1 60

-

2 810

-

1 20
50
25
6
10

-

------

6 1 78
6 573

-

pân(ă) la Focşani
evmioaoa în giumătate pe 1 5 zâli de la
Focşani pân(ă) pân(ă) la purcedire
tainat pe 1 5 zâli, câte 90 bani pe zâ
pentru căftane ci s-au îmbrăcat în zâua
intrării în Ieşi
cheltuiala întoarcerii Ia Ţarigrad după
testrafat
bacsis la Falca i la Dunăre si la alaiu
preţul cailor lui Mehmet baş(a)
dar unui capugiu
dar lui Zarnazan basa
pentru un căftan ci s-au îmbrăcat pe
Mehmet basa
'

'

'

'

'

45

< 1 7>85 mart(ie) 1 7

ci s-au cheltuit de dum(nealu)i vei comis la chiriia carălor
si hrana cailor în Tarigrad, însă
'

'

3 61O

- chiriia carălor mocăneşti şi căruţă după
izvod ce-au arătat la g(os)pod

------

3 610
22 056

85

E. 23Y..
Lci

22 056

Bani

85

Suma din urmă
Lci

3 6 1 0 chiriia carălor, adică suma din urmă
1 369 hrana cailor asămine, bez 280 lei ci s-au scăzut
pentru 5 zâle
864 la 36 cai de rădvan, cât(e) 24 lei
....
73
.;.
.;.. 0;...
.. la caii ci s-au triimis lui Sălim başă

__
_

6 573
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- c i s-au dat slăvitului carahor aga
întorcându-să la Ţarigrad, însă

1 0 500

91

Schemni

agasi

Lci

7 500 pentru huzmet
1 000 pretul unui blane
2 000 dar oamenilor dum(nealu)i
1 0 500
< 1 7>85 mart(ie) 3 1

1 99

- cheltuială mărită ci s-au făcut de conacii rânduiti(i) la
Calacangi Muhahemede şi chihaielile satilor şi cu agaoa
conacciu şi cu beşlii ce-au venit împreună
< 1 7>85 mart(ie) 20
85 1

-------

22 755
E. 24r.

Cheltuiala rădicării Mării Sali Alexandru Costandin vodă
Lci

9 442

Bani

24 S-au cheltuit cu rădicare Mării Sali Alexandru Costandin
vodă
Lci

2 1 00

- chiriia la 9 6 cai slobozi, însă
Lci

1 500 la 72 cai câte 20 lei 1 00 bani de
la Iesi
600 la 24 cai, câte 25 lei, adică 72
lei de la Ieşi până la Focşani
câte 3 lei si 528 lei de la
Focsani până' la Ţarigrad, câte
22 l�i

...."2.,.....,1..."...00�

9 442

24

- Chiriia la 8 cară mocănesti, câte 250
2 000
- la I l stremarabasî, cât(�) 1 25 lei
1 375
50
- la 8 căp(i)t(ani) de arnăut(i)
375
- la 1 5 leven{i, cât(e) 25 lei
- la 1 2 săi meni, cât(e) 1 5 lei
1 80
30
- la 2 masalgii, cât(e) 1 5 lei
- la un ogeag de ţâgani herari
45
90
- la 6 comisei, câte 1 5
- l a un jărniar
15
- la 2 vezetei
60
5
- la un zapciu agesc ce-au mersu cu lâna
---- la Galati
��
6 325
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

IOAN CAPROŞU

92

24

E. 24Y.

Lci

9 442

Bani

- Suma din urmă
Lci

6 325
3 1 17

Bani

- Suma din urmă

24 cheltuiala beciului si
emiclicurile
'
ecpaelii M ării Sale de Ia zî întâi a lui
ghenar(ie) până la 24 fevr(uarie)
< 1 7>85 fev(ruarie) 14
24

-------

9 442

24

9 442

La locuri ştiute de x(os)pod
00
�--_____;1..:;:

dar la un obraz ştiut de g(os)pod

< 1 7>85 mart(ie) 20

1 00
E. lli
Lci

1 868

Bani

6 ci s-au dat în ruzimereaoa Hotinului a luminii Răbiu
Lebel, adică de la ghenar 1 şi pân(ă) la 29 a lui ghenar(ie),
după sânetul ci s-au luat de la teftedariul prin mâna
dum(nealo)r boierilor caimacami, însă
Lci

1 690
1 77
1 868

Bani

1 5 pe 45 070 oră făină câte 4 bani oca
1 1 1 pe 1 294 mierţe orz câte 5 par(ale)
6

< 1 7>85 ghenar(ie) 29

1 868

6 s-au dat în ruzămereaoa Hotinului a luminii Răbiu Abir,
adică de la 30 a lui ghenar până la 27 a lui fevr(uarie),
după sânet ci s-au luat de la teftedar de dum(nealo)r
boierii caimacami
1 690
1 5 pe 45 070 ocă făină, câte 4 bani oca
1 1 1 pe 1 294 mierţe orz, câte 5 par( ale)
1 77
< 1 7>85 fev(ruarie) 27
1 868
6

1 868

6 s-au dat în ruzămereaoa Hotinului a luminii Timazael
Evel, adică de la 2 8 a lui fev(ruarie) păr - la 2 8 a lui
mart(ie), după sâiletul ci s-au luat de la teftedar(ul) de
Hotin de dum(nealo)r boierii caimacami
1 690
1 5 pe 45 070 ocă făină, câte 4 bani oca
1 1 1 pe 1 29 1 merţe orz cu cât(e) 5 par(a1e)
1 77
1 868
6
< 1 7>85 mart(ie)
18

5 604
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E. 25_y__._
Lci

5 604
3 239

B.ani

1 8 Suma din urmă
30 ce-au rămas din 20 335 lei ci să cuprind pe 17 430 stambol
chila si făină ci s-au tăcut bitirme la câte 1 leu 20 bani stambol,
'
iar oca cât(e) 7 bani din 20 ()(X) stambol chilasî ci s-au �:ersut
prin ferman împărătesc, bez 2 570 stambol chilari tăină ce-au
dus la Vozâia lăcuitorii ţân(u)t(u)lui Orheiului, însă
Lci
Bani Stambol chilasî
3 029
30 7 309 au dat dum(nealo)r boierii
caimacami fiiat mirii, cât(e) 2
bani pe ocă, bez 4 bani ce-au dat
lăcuitorii cari s-au oprit din
analogon ci s-au făcut, din cari
s-au tăiat 16 lei 20 bani
1 80 lipsa ce-au IeŞit din 2 750
21O
stambol chilasî ci s-au dus
făină la Vozâia de la Orheiu,
câte 7 bani oca, cari ca să nu să
mai supere lăcuitorii Orheiului
cu
--����--����� al doile rânduială, s-au rădicat
30 7 487
3 2 39
'

--�8�8�43:::-----4:-::-8
E 26r.
Lci

8 843

Bani

48 Suma din urmă
Lei

3 239
5 287

Stambul chilasi
30 7 489 Suma din urmă
1 1 1 12 69 1 ci s-au luat de la Măriia Sa
Alexandru Costandin vod(ă)
preţul mirii câte 2 bani oca
după sânet ce-au luat
Lei
B.ani Stambol
l O 1 2 1 ce-au plătit lăcui4 217
1O
torii din 50
analog de 4 bani
oca
2 570 câte 2 bani oca
1 070 1 00
fiiat mirii cari
făină au dus-o
la
lă�: ui tori i
Yozâia
5 287 I l O
12 69 1

B_ani

_______
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- ce-au dat lăcuitorii după analogon ci s-au făcut câte 4 bani
pe ocă de făina pe 1 7 250
stambol chilasi făină, afară de
1 1 45 lei si 1 00 bani chiriie ci
n-au întrat Ia analogon pentru
2 750 stambol chilasi f'aină, ci
-�����---���au dus făină Ia Vozâie
2 0 3 35
- 20 1 80
--���--�
8 843
1 1 807

1 00

48

E 2.6Y.
Lci

8 843

Bani

Suma din urmă

48

Stam(bol)
- 20 1 80 suma din urmă şi au avut să ia
::
� preţul mirii câte 2 bani pe ocă
---=-:::-:-:::-:------:�
- 20 1 1 0 si trec 1 80 stambol chilasi,
20 335
lipsa ce-au iesit Ia Vozâia din
1 750 stamboÎ chilasi făină ci
s-au orânduit de s-au dus de Ia
1 785 apr(ilie) 30
Orheiu
Lci

8 843

48 1

20 335

Bani

E. 21L

Tainaturile
l&i

675

Bani

6 1 cheltuiala tainaturilor a 2 ortale si a enacilor de la Eni
Palacasi pe luna lui ghenar prin căp(i)t(anul) Alecu, însă
Lci
Bani
46 tainaturile ci s-au dat la 2 orta1i
507
Lci Bani
1 23 76 pe 9 89 1 păreche pâine
câte 7 par(ale) 1(u)ându-să
în 30 zâle pâini 7 37 1 în
21 zâle câte 35 1 cifturi pe zi
2 520 în 9 zâle câte 280
246

9891

30 pe 1 978 ocă carne câte 5
par(a)l(e) oca dându-să în 30
zâle
1 474 în 2 1 zâle câte 70 oca si
'
80 dram(u)r(i) pe zâ
504 în l O zâli câte 50 ocă
1 978
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27

95

1 36

60 pe 420 stambol chilasi orz
câte 1 3 par(ale), iar pe zi
câte 14 chile
-===___,4�
6
5o1
45 tainaturile ci s-au dat la emaci
8
1 5 pe 650 cifturi pâine câte 7
par(ale), adică
525 în 2 1 zâle câte 25 cifturi
52
1 25 în 9 zâle câte 1 4 cifturi
650

24

675

--""'='5�31;----r9..-l

-8�'175

61

E. 21Y.
Lci

675

Bani

6 1 Suma din urmă
Lci

53 1

Bani

9 1 Suma din urmă
Lci
8

Bani

1 5 Suma din urmă
30 pe 1 30 ocă carne câte 5
par(a)le
1 05 în 2 1 zâli, cât(e) 5 ocă
25 în 9 zâli, câte 3 ocă
1 30
:::-:- 45;:24 ----:143
90 Alte cheltuieli
7 60 pe 60 oca carne
3 90 pe 300 cifturi pâine
40 - plata pitarilor
1 5 - leaf(a) gram(aticilor)
8 - pe 1 25 ocă sare
6 - pe lumânări
4 - chiriia unui magazale pentru
tainaturi şi o casă pentru
slugi
46 - 23 cară lemne cât(e) 2 lei
5 - 60 meremete furnului si
a
'
sacalelor si a sătilor
2 - scrisul sâneturi1or
6 - hrana calului ci este pentru
---- trebuinţă furnului
90
------:=:-:=
-� 14 3
675
61
<1 7>85 fev(ruarie) 22
16

675

61

1
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96

28

E. 28L

Daruri la turc:i
Lci

Bani

15

la un ciohodar al slăvitului Ciadâr Hagi capigi baş(a)
1 785
viind de la Ghiurgov

10

dar ciohodariului durn(nealui) mehmedariului de Hotin
< 1 7>85 ghenar 22

50

dar lui Husăin dervici veind de la Ruşciuc pentru
· < 1 7>85 fcv(ruarie) 3
cheresteaoa dubasălor

7

bacsiş omului slăvitului Hotin ienicer aga veind de la
Hotin
< 1 7>85 fev(ruarie) 5

50

dar samărului slăvitulu·i Ozu bina imini când au venit
< 1 7>85 fev(ruarie) 1 7
pentru făina Vozâei

80

lui cheatâp efendi ci au slujit în vreme căimăcămii doaă
luni : ghenar şi fev(ruarie)
< 1 7>85 fev(ruarie) 25

50

dar la un capu cioh(odar) al Mării Sali paşii de Hotin veind
pentru maisetul M ării Sale ci are să ia de lă M ăriia Sa
Alexandru Costandin v(oie)vod
< 1 7>85 fev(ruarie) 28

50

dar la un ciohodar al Mării Sale Andozlu Ahmet paşa
ce-au venit pentru rădicare M ării Sale de la
Bender
< 1 7>85 mart(ie) 3

50

dar la un cioh(o)dar al slăvitului capigi başa ceadârgi zade,
ce-au venit pentru chercstiaoa dubasălor de la
Ghiorghioc

< 1 7>85 mart(ie) 3

55

dar omului dum(nealui) Mehmet aga biv beşleagă di Ieş(i)
ce-au adus un cal �i un armăsar, însă : 50 lei omului şi 5 lei
< 1 7>85 marr(ie) 8
săizului

50

dar ciohodariului dum(nealu)i Iuzul emeni de la
lsmail viind pentru oile ce sânt de să dau la Ismail
< 1 7>85 mart(ie) 1 0

467
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97

E. 2.8Y.
Lci
467
40

- Suma din urmă
- dar la un ciob(o )dar al Mării Sali Osman pasa
de la Bălti.
.
< 1 7>85 mart(ie) 1 5

15

- unui tătar al Mării

50

- lui Chuegi başa pretul unui capot

Sali Osman paşa de la Băl�i
< 1 7>85 mart(ie) 1 5

-------

< 1 7>85 mart(ie) 1 8

572

Cheltuiala heilic:ului
1 59

90 cheltuiala ci s-au făcut cu musafirii trecători în luna lui

------�

-

1 59

ghenar, după izvod ce-au arătat dum(nealor) boierii
caimacani
< 1 7>85 ghen(ar) 3 1

90

E. 29L

Lci
1 59
58

Bani
90 Suma din urmă
60 cheltuiala ci s-au făcut cu meremet conacului slăvitului

salahor aga Schemni agasî, după izvod ce-au arătat
hat(manului) Costachi Ros(e)t
< 1 7>85 fev(ruarie) 1 8

232

39 cheltuiala ci s-au făcut cu musafirii trecători în luna lui

fevr(ruarie), după izvod ce-au arătat dum(nealor) boierii
caimacami
< 1 7>85 fev(ruarie) 28

1 350
1 800

- cheltuiala beilicului pe luna lui mart(ie), după izvod cu
< 1 7>85
pecet(e) g(os)pod
69
Conac:ile

36

1 5 cheltuiala conacilor slăvitului Hotin Eni cer Agsi mergând

la Hotin

6

27 conacul întâi
1
1 0 ocă carne
60 4 găini
60
-

6
36

27

15
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98

30

E. 22Y_.

Lci

36

· Bani
1 5 Suma din urmă
Lci
Bani
6
27 Suma din urmă
Lci Bani
1
60 Suma din urmă
60 20 pâini
3 ocă orez
6
96 2 ocă unt
45

-6."....----:2=7-

27
6
27
6
6
27
6 _ 27
�
___;:;.._
36
15

_
_
_

29

zarzavaturi
pol ocă cafe
2 dime orz

conac al doile
conac al triile
conac al patrăle
conac al cincile

< 1 7>85 fev(rurie) 1 5

1 08 cheltuiala

conacilor lui proin Hotin ienicer
întorcându-să de la Hotin
6
27 conac ot Scântei
1
1 0 ocă car n e
- 60
4 găini
- 60
20 pâini
3 ocă orez
60
- 92
2 ocă unt
1
zarzavaturi
1
pol ocă cafe
2 dime(rlii) orz
1 45
6

6

aga

27

27

3

66
E JOL
Lci

66

B..ani

3 Suma din urmă
Bani
Lci
6
27
6
27
6
27
27
6
5

Suma din urmă
conac ot Va(s)lui
conac ot Bârlad
conac ot Tecuci
cheltuiala unui portărel ce-au fost
meimendar
< 1 7>85 fev(rurie) 1 0
--�2=9=---�1:-:::0-;::-8
-
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1 88

99

60 cheltuiala conacilor slăvitului salahor aga Schimni aga şi
întorcându-să la Ţarigrad
9
75 conacul ot Scântei, adică
Lci Bani

1
2

1
-

90 1 ocă cafe
1 2 6 ocă orez, cât(e) 1 4 par(al)
45 50 dram(uri) chiper
60 20 alămâi
90
3 ocă unt cât(e) 1 0 par(ale)
54 6 găini cât(e) 3 par(ale)
1 08 1 2 ocă carne, cât(e) 3 par(ale)
- 40 pâini
1 08 3 ocă miere, cât(e) 1 2par(ale)
30 5 ocă făină, cât(e) 2 par(ale)
66 2 ocă lumini său, cât(e) I l
par( ale)
12
1 dime(rlii) orz
75

---

254

9

75

9

63

E.. 3lli:.

Lci

254

Bani

63 Suma din urmă
Lci

9
9
9
9
1 50

254

Bani

75
75
75
75
-

Suma din urmă
conac ot Vasluiu
conac ot Bârlad
conac ot Tecuci
lui
vt(orâi)
port(ar)
mergând
meimendar pân(ă) la Focşani
--��--�
1 88
60
< 1 7>85 mart(ie) 1 8
63 1

E.. 3lr.
Cheltuiala haznelii
l&i

735

B..an.i

- cheltuiala ci s-au făcut de dum(nealo)r boierii
caimacami cu trimitere haznelii la Ţarigrad.
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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1 00

Lei

50
250
390
15
20

Bani

9

735

735

32

lui Eni tufecci baş(a)
la 1 0 neferi, cât(e) 25 lei
la 3 strem aga basi cât(e) 1 30 lei
făcut a tri saducuri cu · fierăle lor
cheltuială măruntă
4
pânză pentru 40 pungi
60 sfară
- l l pâsle
6
1
60 ceară tari
- frânghii
3
60 fân pentru umplut(ul) să
-----ducurilor
20
60 pe o ladă în care s-au strânsu bani în
Vistcrii
< 1 7>85 ghen(ar) 26

60
-

F. lli�

Celor trimişi c:u trebi
Lci

38

Bani

Celor triirnişi la Ruşciuc pentru sânet(ul) cherestelii
30 lui Iosif tretii port(ar)
< 1 7>85 fev(ruarie) 3
8 la un Iipcan
38

18

lui Paraschiva portărel mergând la Ozu
<1 7>85 fcv(ruaric) 7

50

lui Ştefan tretii port(ar) triimitându-să la Vozâia pentru
făina ci esti să facă tcslim după porom.:a împără< 1 7>85 fev(ruarie) 1 7
tească

5

la un beşliu
Focşani

10

la trii arnăuţi câte trii lei şi un leu la un lipcan
ci s-au triimis la Galaţi cu hazne pentru plata
poli�ălor
< 1 7>85 mart(ie) 1

1 00

cheltuiala pah(arnicului) Vasâlache ci s-au rânduit
mehmendar M ării Sali Bender paşa şi Aidojlu Mehmct
< 1 7>85 mart( ic) 3
paşa trecând de la Focşani

mergând

cu

doi turci surgun Ia
< 1 7>85 fev(ruarie) 28
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I OO

6
60
5

-------

392

101

cheltuiala port(arului) Nanu mergând la Stariughiuv
< 1 7>85 mart(ie) 3
pentru cheresteaoa dubasălor
la 6 copii din casă ci s-au triimis pe la ţânuturi
pentru gătire conacilor Mării Sali Aidojlu Mehmet
< 17>85 mart(ie) 5
paşa
cheltuiala lui Dimitrachi Periteri biv căp(i)t(an) za
dărăbani mergând mehmendar agărlâcului Mării Sale
Aidozlu Mehmet paşa
< 1 7>85 mart(ie) 8
la un portărel mergând mehmendar oamenilor împărăteşti
până la Focşani
< 1 7>85 mart(ie) 1 5

E 3.2r.
Lci

Suma din urmă
cheltuiala unui portărel mergând mehmendar oamenilor
împărăteşti afară de 5 lei ci s-au dat la alt portărel
mergând cu alţi oameni împărăteşti < 17>85 mart(ie) 1 5

392
5

pah(amicului) Vasâlachi mergând meimendar M ării Sali
Aidoj1u Mehmet paşa, bez 50 lei ce i s-au dat cu alt
< 1 7>85 mart(ie) 25
pecet(luit) g(os) pod
pârcălabii de Galaţi
vechii
cheltuiala stol(nicului) Enachi
pentru chereste şi
lbraila
mergând în multe rânduri la
< 1 7>85
poliţi
cheltuiala lui Gheorghi, omu(l) g(os)pod
< 1 7>85 maiu 7

50

30
650
1 1 27

Cheltuiala l(azăturilor

19

45

19

45

E. 32Y...
Lci

19
34

Bani

45
66

cheltuiala gazăturilor pe luna lui ghenar prin mâna
dum(nealu)i Costachi Ghica hat(man)
< 1 7>85 fev(ruarie) 1 3

Suma din urmă
lui Poşta maistru de la Cernăuţi pentru gazăturile de la
Cernăuţi la Herţa şi pentru cărţâle de răspundenţie de la
Viena prin mâna pit(arului) Costachi isprav(ni)c(ul) de
Herţa
l.&i

53

III 1

Bani

60
16
Pe luna lui fevr(uarie)
34
Pe mart
6
�
-:-------=34 --66,.....-www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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1 02

E. lli

Călăraşii
Lei

B..ani

580

cheltuiala călărasilor ci s-au trimis
dum(nealo)r boierli caimacami, însă
Lei

B..ani

doi călăraşi de Ţarigrad ghenar 1 1
văt(av) de ca1ăraşi i un călăraş tri
miţându-să la ghenar 2 1 , însă
80 văt(avul)
70 un călăras.
-1 50
la
mergând
lălar
Ibraimi
lui
ghenar 25
Ţarigrad

1 40
1 50

1 30
1 00

doi călăraş(i) mergând întru întâmpinare g(os)pod
fev(ruarie) 1
un călăraş trimitându-să tij
fev(ruarie) 9
un călăraş trimiţându-să tij

30
30

fev(ruarie) 1 3
5 80
lui basbulucbas
şi la un călăraş mergând la Ţarigrad,
.
.
însă
la Călărasi
70
lui başb�lucbaş întorcându-să înapoi
1 00
< 1 7>85 fev(ruarie) 26

1 70

750
E. 13.Y...
Lei

750
1 40

B..ani

1 20

Sum(a) din urmă

la doi călăraşi mergând la Ţarigrad

70
50
1 20
35
-----,....-

< 1 7>85 mart(ie) 5

la un călăraş de Ţarigrad şi la un vezir tătar ce-au venit de
la Ţarigrad şi s-au întors, însă
Lei

1 045

la Ţarigrad de

B..ani .

la călăraşi
la vezir tătar întorcându-să înapoi
< 1 7>85 mart(ie) 1 3

la un călăraş de Ţarigrad ci au păzât la Focşani de
s-au trimis de starostile de Putna întru întâmpinare
g(os)pod
< 1 7>85
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35

E. 34L.

Lipcanii

Lci
6

un lipcan la Bucureşti

un lipcan la Isrnail

2

un levent si
.
Focsani
.

12

un

< 1 7>85 fev(ruarie) 28

lipcan

mergând la Giurgiov, la
< 1 7>85 rnart(ie) 4

un lipcan la Focşani
< 1 7>85 rnart(ie) 4
cheltuiala lipcanilor ci s-au trimis cu căfti pe la sarhaturi şi
ţân{u)t(u)ri de durn(nealo)r boierii cairnacarni, însă

60

Lci
1
1

Bani
60
60

2
3

60
60

234

< 1 7>85 fev(ruarie) 7

cheltuiala la lipcani i copii din casă trirni\ându-să pe la
sarhaturi i pe la tân(u)t(u)ri de durn(nealo)r boierii
cairnacarnii de la începutul domnii păr-la 26 a lui
fevr(uarie)
< 1 7>85 fev(ruarie) 26

1 99

1
14

1 03

--.,10,..----

60

2 lipcani la Chişinău
3 lipcani pentru canaei

tij un lipcan la Chişinău
copiilor din casă ci s-au trimis pentru
oi
un levent şi un lipcan ci s-au trimis cu
banii răzărnerelii la Hotin
un lipcan cu bani la B ălti
un lipcan mergând cu harnuri înnainte
Mării Sali Adi Ozlu Mehrnet paşi
un copil din Casă la Fălciu pentru
conaci

E. 34Y...

Lci
234

S urna din urmă
Lci
10
2

Bani

2
60

-----

14
234

60

60

Suma din urmă
Un lipcan la Bender pentru un turc
mort
Un lipcan la Isrnail
Un copil din casă la Suceavă pentru
toporaşi
< 1 7>85 rnart(ie) 1 7

1
'
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1 04

E. 35r.
Cămara g(os)pod
Lci

Bani

3 800

lui Samariia jâd(o)v pentru ceaprazuri, şireturi şi altile ci
au dat la domnie la Ţarigrad izvod ci au arătat
< 1 7>85 mart(ie) 1 9

1 1 75

un soroc samuri şi o patce samuri şi un duluc ştiofă ci s-au
dat hedie lui capigiu başa bina imini de la pod(ul)
Sălistrii
< 1 7>85 mart(ie) 28

-=-----�--9
4 75

Curte g(os)pod

220

lucrul vii lor de la Groapă pe un an de la 1 784
oct(omvrie) şi pără la 1 785 oct(omvrie) prin mâna
dum(nealui) ban(ului) Necolai Balşi i banului
Gheorghii B eldiman ispravnici de ţân(u)t(ul)
< 1 7>85 apr(ilie) 29
Ieşii

1 307

s-au cheltuit de isprav(ni)c de curte în luna lui
mart(ie) după izvod ce-au arătat la g(os)pod, însă
pâine, franzăli şi lumânări
67 1
636
alte cheltuieli
1 307
< 1 7>85 apr(ilie) 24

1 527
E lli

Grajdiul g(os)pod

475

36

cumpărătoare şi cheltuiala a 2 1 cai ci s-au cumpărat
pentru trebuinta grajdiului g(os)pod, însă
Lci

24
23
21
24
19
20
21

Bani

Cai

1 negru
1 murgu întunecat
1 murgu
1 sur
1 murgu întunecat
1 murgu
1 roibu
.

60
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24
24
24
29
23
51
25
17
20
17
18
15
12

475

30

15
90
30

15
30
60
30
30

1 794

1 05

negru
sur
tij
tij
tij
negri
sur
murgu
tij
tij
tij
tij
tij

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

449

90

21

25

66

-

475

36

Cheltuiala pâr(călabului) când s-au
trimis la Cârligătură, însă
5 30 pe 2 1 traiste

36

E. 3_&.
Lci.

B..ani

475

36

Suma din urmă
Lci.

B..ani

475

36

Suma din urmă
L_ei

5
4
15

Bani
30 suma din urmă
36 frânghii pentru traiste

60 trii sanii fân
60 40 ocă tărâţ(ă)
1 O sanii fân în cât au sezut
-

la grajdiu

25
475
650

1 1 25

36 1

.

66

36

< 1 7>85 apr(ilie) 26

Pe 200 fălci fânu ci s-au cumpărat pentru trebuin�a
grajdiului g(os)pod câte 3 lei 30 bani falce(a) prin mâna
isprav(ni)cilor de Ieşi
< 1 7>85
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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1 06

38

Că.ftanile
Lci
5 50

Bani

Căftanile ci s-au îmbrăcat pe boieri, însă :
Lci
dum(riealu)i Dumitraşco Sturz(a) logof(ă)t
40
dum(nealu)i Necolai Ros(e)t vel logof(ă)t
40
dum(nealu)i Lupul Costachi vei vor(nic)
40
dum(nealu)i Ioan Cant(a) vei vor(nic)
40
dum(nealu)i Iordachi Cant(a) vei vor(nic)
40
dumn(nealu)i Lascarachi Ros(e)t vei vor(nic)
40
dum(nealu)i Costachi Ghica hat(man)
40
dum(nealu)i Costachi Ros(e)t vei post(elnic)
40
dum(nealu)i Mateiu Cant(a) vei vist(emic)
40
dum(nealu)i Scarlat Carage vei ap(ro)d
40
dum(nealu)i Costache Catargiu vei spăt(ar)
30
dum(nealu)i Necolai Balş vei vor(nic)
30
dum(nealu)i Costandin Basotă vei ban
30
dum(nealu)i Costachi Car�ge vel comis
30
30
< 1 7>85 mart(ie) 26
550

550
E. lli.
Evmiiaoa
Lci
213

Bani

emiclic lui deli başa ş i a 1 3 neferi pe 2 luni : ghenar(ie) şi
fevr(uarie), însă
Lci
Bani
deli başa, câte 1 2 par(ale) pe zi
18
la 1 3 neferi, câte 1 0 par(ale) pe zi
1 95
< 1 7>85 mart(ie) 1 7
213

330

l a 4 căp(i)t(ani) ş i 40 levenţi a hat(manului) pe luna lui
ghenar(ie) câte 10 par(a1e) pe zi dându-să de dum(nealo)r
< 1 7>85 fev(ruarie) 26
bo(i)erii caimacami

495

emiclic pe 2 luni la 33 levenţi a hat(manului) cu zapcii lor,
bez al\i 33 leven\i cu zapcii lor ce-au fost trimiş(i) la
drum(ul) Ţarigradului
Bani
Lci
pe fev(uarie) câte 1 0 par(ale)
60
247
pe mart(ie) asămine
247
60
495
< 1 7>85 maiu 6

1 038
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Milile
Lci

Bani

250
-------

milile ci s-au dat la locuri săraci prin mâna dum(isali) vel
postelnic de la început(ul) domniei
< 1 7>85 mart(ie) 1 8

250
Alte cheltuieli

masalele şi lumini său ci s-au cumpărat pentru trebuinta
curţii g(os)pod
< 1 7>85 ghen(arie) 30

6
1O

16

60

cheltuiala a 6 condici ci s-au făcut pentru trebuinta
Visterii, însă
Lci

Bani

6
4

60

10

60

pe 24 conturi hârtie
legătoriului de cărţi
< 1 7>85 fev(ruarie) 3

60 1

E. 18r.
Lci

Bani

16

60

cheltuiala facirii pilulii ceauşului de aprozi

30
25

Suma din urmă

60

pe 9 condici ci s-au făcut pentru trebuinta Divanului
g(os)pod
Lci

Bani

16

60

pentru legat(ul) lor

9
25
40
-------

pe 3 bucăţi hârtie

60

< 1 7>85 mart(ie) 1 9

cheltuiala hârtii, cerneală, ceară tare pe luna lui ghenar(ie)
şi fev(ruarie), bez 47 lei 60 bani ci s-au dat de la casa
răsurilor pe toată luna

1 12

< 1 7>85 mart(ie) 23
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E. 3.8Y...
Adunare sumilor de bani ci s-au cheltuit din veniturile aceştii siimi
Bani

Lci

Fi li

1 00 ()()()
3 1 500
14 1 00
1 8 1 00

60

Daruri la porti

6

32 755

85

7

9 442

24

Cheltuiala rădicării dpmnii de la Ţarigrad
Cheltuiala rădicării Mării Sali Alexandru

Ban(i) trimişi la Ţarigrad
Poli� trimisă la Ţarigrad
Poli� plătite aice

1 00
8 843

48

675

61

572

3
5

Costandin v( oie)vod

11

La locuri ştiute de g(os)pod
Zahariaoa

12

Tainaturile

17

13

La turci

19

21

1 809

69

Cheltuiala beilicului

254

63

Conaci1e

22

Cheltuiala haznelii

25

Celor trimisi cu trebi
Gazeturile

27

735

1 1 27
53

III

1 054

.

26

4 975

Calăraşii de Ţarigrad
Lipcanii
Cămara

1 527

Curte g(os)pod

33

Grajduri

34

550

Căftanile

36

1 038

Evmiaoa

37

234

1 1 25

230 575

60

36

29

31
33

17

Arh. St. Iaşi, Vistieria Moldovei 1 Dosar l / 1 784 (fost Transport 1 768,
op. II 2 0 1 8). Condică de 39 de file (f. 3 nescrisă), legătură orig�nală în piele
,

maro (34x24 cm), cerneală cafenie şi neagră, sigiliu domnesc inelar, rotund
(2,5 cm), în cerneală roşie, la f. 1 8v.

1

Suma scrisă apoi cu litere grec�şti, d� altă mână.
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REGISTRE DES REVENUS ET DES DEPENSES
DE LA TRESORERIE DE DECEMBRE 1 784
R e s u m e
Le Registre des revenus et des depenses de la Tr6sorerie de la Moldavic de decembre 1 784
fait partie des environ 1 O registres fiscaux de la Moldavie du X VIIl-e siecle. conse1ves aux
Archives de l'etal d'lassy et de Bucarest de la parution desquels s'occupe l'auteur de ce manuscril.
Le registre nous offre une radiographie des revenus et des depenses de la cour plinciere et aussi
des dispenses accordees par le plince aux divers dignitaires. selon le rang de ceux-ci.
Ce a quoi l'auteur de cet ouvrage a SUitOut fait attention esl la liste des depenses a
Constantinople. pour obtenir le tr6ne, liste qui contient aussi les categories d'ofticiers (employes)
qui formaient la suite du nouveau prince. en chemin vers la Moldavie.
D'autres pages nous offrent des donnees concernant les cafetans desqucls le prince faisait
habiller les grands boyards au moment de leur investissemenl en divers founclions (dignites) et
aussi des donnees concernant l'approvisionnemenl de la chanccllerie de la Tr6sorerie. de registres

el d' "enore dure", concemant l'argent depense pour des "gazettes" etrangeres el pour la
corespondance entretenue avec Vienne. La liste concernant les depenses de l'ecude princierc
contienl des informations detailles sur la couleur des chevaux. sur l'argent utilise pour l'cntretien
de chaque cheval. sur les frais pour le foin.
Parcc que ce n'esl qu'un tout petit nombre des registrcs de la Trcsmie qui se sont conserves
jusqu'a nos jours. ce ne sunt que leur publication complete. dans leur ordre chronologique ct leur
analyse en Lant qu'un "tout" qui peuvent avoir un apport remarquable a la connaissance du XVll-e
siecle roumain.
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Cercetări 1.1-toril·e, XVI,

la�i. 1997, p. 1 1 1 - 1 1 9

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE

UN ELEMENT DE CEREMONIAL MEDIEVAL :
"SĂRUTATUL PAPUCULUI"
SORIN IFTIMI

Ori de câte ori abordăm problema rela\iilor dintre Ţările Române �i
Imperiul Otoman de după "vârsta eroică", ne revine involuntar în memorie
imaginea domnilor no�tri care, prosternaţi, stlrutau papucul sultanului, gest de
supunere considerat dezonorant pentru un principe cre�tin. Acest clişeu,
înfiripat cu prea multă uşurinţă, din insuficienta cunoaştere a izvoarelor epocii,
impletită cu o anumită lipsă de perspectivă istorică, se dovedeşte a fi nefiresc de
persistent. Articolul de faţă îşi propune înlocuirea imaginii deformate amintite
mai sus cu o alta, cristalizată în urma studierii atente a surselor documentare
medievale.
Acest demers a devenit posibil mai ales datorită faptului că în ultimele
decenii turcologii au reu�it să editeze cele câteva volume de documente ��
cronici turcesti
Române 1 •
. privitoare la Tărilc
.
Ceremonialul depunerii omagiului către Î nalta Poartă a cunoscut o
evolutie continuă de-a lungul secolelor. Iniţial, domnii români nu făceau
deplasarea la Constantinopol, firmanul şi însemnele investiturii fiindu-le trimise
în \ară. Cele mai vechi ştiri despre depunerea omagiului către sultan se referă la
Vlad Ţepeş . Potrivit cron!cilor turceşti contemporane evenimentelor, în anul
1 456 el a venit la Pragul Impără\ici pentru a stlruta mcîna padişahului (şi nu
piciorul). Acela�i gest este repetat de domnul muntean câ�va ani mai târziu 2• În
veacul XVI, practica obişnuită a curţii otomane pare să fost aceeaşi : stlrutul
mâinii ·' . Spre sfârşitul secolului, la 1 592, domnul Moldovei, pleca la Poartă
1 Pentru lema abordată ai�.:i, vezi în spe�.:ial M uslafa A. Mehmed, Documeme turce.1·ti
privind i.1'111ria României. voi. 1, 1 455- 1 774. 1 976. 44 1 p; Idem. Cronici turceşti privind !(irile
Române. Extra.1·e. (sfârşitul se�.:. al XVI-lea - în�.:cputul sec. al XIX-lea). 1 980, 444 p.
� Orudj Bin Adi!, Cronicile dina.1·tiei otomane (reda�.:lală în secolul al XV-lea), în M.
Guboglu, Cronici turceşti privind Ţclrile Române (extra.\·e), voi. I, p. 60.
·' La 1 529. Ioan Zăpolya s-a prezentat la Poartă pentru a săruta mâina padişahului. după
Mustafa Gelalzade, Pciturile sociale şi slujhele in Imperiul Otoman. Ibidem. p. 269. Sangiacheii.
mârzacii şi prindpii creştini soseau la Divan în 1 538, pentru a săruta mâna sultanului. Ibidem,
p. 268.
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pentru a săruta mâna sullanului �i nu piciorul � . Cronicarul Radu Popescu
consemna la sfârsitul vea(;u)ui XYll faptul că la beiul Munteniei .,au venit un
(;apugiu de la Po� rtă de I-au chemat să meargă să sărute mâna împăratului, de
domnie'' � .
Începând însă chiar din acest secol, (;eremonialul vizitei la Poartă pare a
câştiga în pompă, devenind Lot mai sofisticat, cu deosebire în epoca fanariotă.
Cei care s-au apropiat de această temă au evidentiat ritualul foarte complicat
prin (;are se 'făcea investitura domnilor romam, scenariul respectiv
desfăşurându-se pe durata a mai mullor zile. Esen\ială rămâne, Lotu�i . vizita la
sullan, pentru depunerea omagiului. Î n limbajul cronicilor noastre, se spunea că
domnul se deplasa pentru ,.sărutarea poalei împărăteşti " , fie că acesta se
numea Matei Basarab, Gheorghe Ştefan n sau Gheorghe Duca 7• A(;eeaşi
formulă o regăsim uneori în cronicile otomane contemporane, în timp ce
documentele turceşti consemnează faptul că domnul, intrând în sala tronului
sultanului, ,.şi-a ple(;at fata pentru slujire". Chiar S(;risorile domneşti către sultan
se În(;heiau. încă din veawl XVI, de la Petru Rare�. cu formula retorică .. ne
plecăm la pământul de sub picioarele M ăriei-Tak, Prcafcri(;itul Padi�ah " � .
Demn de subliniat este d nu am întâlnit nicclieri în i�voarele otomane publicate
la noi vreo menţiune explicită privind .wlrutul pit.:iorului .\·ultanului de către
domnii români.

Pentru secolul al XVIII-lea, în special, s-au păstrat relatări (;C abundă în
detalii privind ceremonialul primirii domnilor la Poartă, cum ar fi (;ele ale lui
Dimitrie Cantemir, din l.�toria creşterii şi descreşterii Imperiului Otomun sau
din Descrierea Moldovei, (;ele datorate logofătului Ghiorga(;hi, din vestita sa
Cmulicc1 de ceremonii, sau cele publicate de H. Dj. Siruni în lucrarea sa Domnii
rmniini la Poarta Otomană �.

Dintre toate momentele ceremonialului, cel care ne interesează dire(;t aid ,
este şi cel mai palid reflectat în izvoare, deoarece de la acel moment publicul
• Cmnicu lui Selaniki Mustqfcl efendi ( 1 563- 1 603 ) . lh idem . p. 364. La 1 592. un Aron vodă,
fiul lui Alexandru . .,a plătit dările, a distribuit darurile. a îmbrăcat biiruk, a sliru rm mutra �i a
plecat". vezi H. Dj. Sirunj. Domni români la Poarta Otolluuu1. Bucureşti. 1 9- H , p. 364.
·' Radu Popescu. i.l'toria domnilor Ţc7rii Româneşti. (t:di(ie Consl. Gr.:c.:scu ). I IJ63. p. 335.
" Miron Costin. Opere. ed. P . P . l'anaitt:scu. 1 1J51!. p. 1 0 1 . 1 7Y. 1 1!0; vezi �� 1 1 2. 1 M 1 ; H . lJj.
Sirunj. op. cit., p. 1!6. nr. 1 6lJ. "dume11·hus . ceremonia care consta în u ,,·.Irutu poala mhei, mai
ales a marelui vizir. Veşmântul respectiv avea man.:at un loc anume. und.: se depunea sărutul. (cf.
Lazăr Şăineanu. Influenţa orieniCllci a.wpm limhii şi culturii rmmine. voi . 1. p. CI .XXIV l.
7 Cmnit.:u wwni11ul a Molclo vei. Pseudo-Amiras. Bucun::şti. I Y75. p. S I .
" Mustafa A. Mehmcd. Documente turceşti pri1•ind i.�toria României, voi. L nr. 5. referitor
Ia Ştefan cel Mare ( 1 480- 1 41! 1 ) ; nr. 1 5. cu privire la Petru Ran::ş ( 1 530- 1 53 1 ) ş.a.
'' Dimitrie Cantemir, De.1·crierea Moldovei. I IJ73 ; Dan Simoncs�.:u. Literatura romt.ine.•·ccl
ele ceremonia/. Condim lui Ghior�achi. 1 9)1} ; H . Dj. Sirunj. Domnii romcin i lu Poarta
Otonumc1 1 94 1 .
"
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era exclus, numărul participan�lor fiind foarte limitat. Din numeroasa suită care
îşi însotea pe domn la Ţarigrad doar trei-patru boieri erau admişi alături de
acesta în audien\ă la sultan 10• Din partea otomană participarea era la fel de
exclusivistă, mai ales în perioada mai veche, ea putând fi restrânsă la persoana
sultanului, la aceea a marelui vi zir, care intermedia între domn si
un
, padisah,
,
translator şi cei doi capugi-başi. Astfel stând lucruri le, omagiul propriu-zis se
petrecea, adesea, sub pecetea tainei, foarte puţini fiind cei care ar fi putut lăsa
relatări scrise cu valoare de sursă primară, despre acest moment. Există, totuşi,
la autorii aminti\i mai sus asemenea mărturii. Principele Cantemir, el însuşi
trecând p rintr-o astfel de experien\ă, cu ocazia primirii tronului Moldovei, la
1 7 1 0, consemnează că viitorul domn era introdus la sultan de Joi capugi-başi
care îl sprij i neau de sub{iori : când ajung în pragul divanului, &ceştia îl s (lesc să
plece capul până la pământ, lucru pe care îl face şi la pasul al treilea şi la al
saselea. În cele din urmă rămâne stând În picioare în mijlocul divanului care
�ici nu este prea mare 1 1 . Retragerea se făcea mergând de-a îndărătălea, c.u
aceleasi trei reverente. Nici aici si nici în alte surse nu se afirmă că domnii
români ar fi sărutat papucul sulta�ului. Doar Gheorgachi, logofătul al doilea,
relatează, ca martor ocular, pentru epoca fanariotă ( 1 762), un caz în care
domnul a sărutat scara calului ginerelui sultanului care se atla în trecere prin
Moldova, iar în alt rând, că domnul a stlrutat piciorul hanului ttl(ar 12• D eci ,
pentru secolul al XVIII- lea cel putin, sărutul piciorului era o realitate.
Prosternarea la picioarele sultanului nu a fost privită însă de către otomani
ca un act de umilire impus principilor creştini . Aceastt1 formtl de onwxiu _/(leea
111

Gheorghe Duca a intrat chiar singur la sultan, înso\it doar de marele vizir. Ibidem. p. 3 7 .
Cf. D. Cantemir. op. cit, p. 1 65 . D'Andezcl. în 1 7 26, nota că G1igore Matei Gh ica,
urmând obiceiul domnilor rorru:îni, s-a aplecat înaintea sultanului până la pământ; Hurmuzachi,
Documente. Supliment. , II I , p. 462. La 1 566, principele Transilvaniei a venit în fala sultanului şi
..sco1ându-şi tichia sa împodobită cu pietre pl"t:\ioasc, lucrate cu meşteşug. a îngenunchiat dupd
obiceiul lor, în semn de supunere. Atunci Măria Sa, Preafericitul Padişa�. i-a poruncit să se scoale.
Ridicându-se, după ce a mai făcut doi paşi, el a îngenunchiat din nou. Ingcnunchind a treia oară,
s-a dus apoi şi s-a închinat la picioarde sultanului. După ce s-a sculat. Măria Sa. marde vizir.
Mehmed-paşa (Sokollu). i-a adus el in.1·uşi scaunul împodobit cu perle �i acesta s-a aşezat pc el
( . . . r·. Cronica lui M ustafa Sdaniki (sec. al XVI-lea), la Mustafa A. Mehmed. Cronici turceşti,
p. 360. La 1 756, Constantin Mavrocordat "s-a aruncat jos în fala sultanului", iar Constantin
Moruzi, la intrare "s-a aruncat cu totul la pământ în fa1a supremului stăpân", H. Dj. Sirunj, op. cit . ,
p. 55-56 şi 3 7 .
12
Gheorgachi relatează episodul din iulie 1 762, când G1igore Ioan Calimah voievod
întâmpină pe noul paşă de Hotin, Hamza, ginerele sultanului Mustafa: domnul a ieşit călare pc un
armăsar şi a descălecat aproape de paşă. care s-a oprit pc loc . .. şi mergând domnul către paşă. Jupă
obicinuita închinăciune ce au făcut. au .l"t1ruwt scara m lului cea din dreapta " (p. 302 ). Acelaşi
Gheorgachi consemnează: "când iese domnul înaintea vreunui han ce trece prin 1ară. merge la
saivantul (�ortul ) hanului şi aşa este obiceiu l : Jomnul 1idică gugiumanul din cap şi-1 dă la un copil
din Cei Jin Casă ai hanului. de-] \ine; aşa, fără işJi�o:, /ller}'e de .l'tlr!llll piâf,! rUI hanului, iar după Ct:
se ridică primeşte işlicul şi îl aşează pe cap"; autorul adaugă mai jos: "Insă când sărută domnul
piciorul hanului, el încă are obiceiul de-şi pune mâna la obraz şi-şi ridică şlicul de abia numai îl
atinge cu palma" (p. 307 ), vezi Dan Simionescu. op. cit.
11
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parte din protoc:olul investiturii în funcţie a orin1rui vizir sau paşii 11• Dimitrie
Cantemir sus1inea chiar că ceremoniile ce se desfăşurau în onoarea domnilor
români desi urmau acelasi tipic, erau chiar mai strălucitoare decât în cazul
vizirilo� sa� paşalelor 14• Fi ind numi\i în actele oficiale otomane .. pildă pentru
emirii neamului Mesiei şi onora� printre mai marii celor de credinta lui
Iisus" 1.\ principii Moldovei şi Valahiei erau singuri i , în afară de padişah, care
aveau privilegiul de a se deplasa prin capitala Imperiului Otoman însotili de
fanfara militară (tubulhanaua) 16• Deşi li se refuza portul coroanei, domnii
români se bucurau de dreptul de a purta egreta de pene cu diamante 17, cabaniţa1"
îmblănilă asemeni celor mai inalti dregători ai lumii otomane. Pentru sfâr�itul
secolului al XVI-lea este amintit chiar "privilegiul unic al domnilor români de a
purta marele steag (otoman) în campaniile sullanilor" 1 Y .

Ceremoniile otomane nu apar însă pe loc gol, ci se suprapun peste
glorioasa traditie bizantină, din a cărei fast imperiul sultanilor a moştenit
numeroase elemente. Creştinilor răsăriteni li s-a cultivat ideea că sultanul aflat
pe tronul de la Constantinopol nu era altceva decât urmaşul împăratului
bizantin, iar dacă el era un păgân această pedeapsă reprezenta Lot vointa lui
Dumnezeu.
Capul bisericii răsăritene, împăratul Bizanlului, era considerat persoană
sacră, în fata căreia se cuvenea ca toti supuşii să se prosternezc. Această
practică venită din spatiul oriental a fost denumită, după eticheta bizantină,
proskinesis. Surse contemporane evenimentelor consemnează că Manuil. .fiul
mai tânclr al împăratului Ioan V. Pa/eologul. îi se/ruta acestuia 1nciinile si
·
211•
picioarele
Atât basileul cât şi urmaşul la tron purtau pantoti ro�ii de purpuri.
ce simbolizau puterea imperială 2 1 • Proslcrnarea la picioarele împăratului era
însolită de sărutul papucului. Basilisa Tem/ora, solia lui Juslinian, pretindea ca
n Aurel Dccei sctiind. în l.�toria Imperiului Otoman plÎilll la 1656 (Bucureşli, 1 978. p. 24 1 )
despre ceremonia întronătii lui Murad 11/, arăta că marele vizir Sokollu-Mehmed paşa, unchiul
noului suhan. i-a Jtlrutat veşmintele, deşi până atunci se obişnuia ,\'ti .1·e st1rute mâna padişalwlui:
_,din cauza slugărniciei lui Sokollu. de atunci înainte s-a începui la biat să .1·e .1·ilrute poala şi
franjurile tronului şi sistemul accsla a dural până în anul 1 924." Gestul marelui vizir nu poate fi
redus. totuşi. la un simplu act de slugărnicie. aşa cum sugera distinsul mientalist..
1 • H. Dj. Sirunj. op. cir., p. 8 3 .
1 5 Mustafa A. Mehmed. Documente turceşti. p. 1 47. 1 90- 1 9 1 . 207-20!!.
" D. Cantemir. op. cit. . p. 1 67 .
1 7 H. Dj. Sirunj. op. cit., p . 3 6 ş i 5 2 (siipiirghe).
1 " Jbiclem, p. 50.
�'' Cillt1tori .l'trc1ini de.1·pre (tlrile române. voi. III. p. 1 !!3.
2" Georgios Sphrantzes. Memorii ( 1 40 1 - 1 477 ), Bucureşti, 1 1)66, p. 1 95.
2 1 Jbiclem. p. 1 55 . 1 83, 1 95 .

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

SĂRUTATUL PAPUCULUJ

5

1 15

şi cei mai înalţi demnitari ai imperiului să-i sărute amândouă picioarele
alte cazuri erau sărutaţi genunchii basileului şi ai augustei sale soţii n .

22•

În

Vedem, astfel, că dacă, printr-un joc al istoriei , Imperiul Bizantin ar mai fi
supravieţuit două-trei secole, domnii români s-ar fi deplasat la Constantinopol
'
(precum altădată principii bulgari şi sârbi), pentru a săruta încălţămintea de
purpură a unui împărat grec: şi creştin, a cărui autoritate, cel puţin spirituală,
s-ar fi întins peste intreg spaţiul ortodoxiei.
După căderea B izanţului, o parte din prerogativele basileului au fost
moştenite de către patriarhul de Constantinopol. Probabil că şi lui i se sărutau
picioarele. Cronicarul Radu Popescu, relatând despre şederea patriarhului Nifon
în Ţara Românească (sec. al XVI-lea), surprinde, credem, ruperea unui astfel de
contract simbolic, atunci când notează că patriarhul "şi-a scuturat papucii dă
prah şi I-au afurisit pe domn" 24•

În celălalt centru al creştinătăţii , la Roma, după prăbuşirea statului antic,
Papa, considerândut-se moştenitor atât al sfântul Petru cât şi al împăraţi lor
romani, s-a impus drept cap al lumii occidentale, recunoscut ca atare în Evul
Mediu. Astfel, având in vedere caracterul sacru al Papei, nu ne va surprinde
epistola lui Bernardino Quirini, care, la 1 599, scria Sfântului Părinte că, pentru a
obţine documente ferme de numire a sa ca episcop catolic pentru Moldova şi
Tara Românească, "m-am hotărât să vin cu însumi în acest scop să sărut
picioarele prect .\:fin te ale Fericirii Voastre", adăugând (în aceeaşi frază ! ) : "şi,
'

de asemenea pentru a st1ruta picioarele Sanc:titclţii
amintitului principe " (Ieremia Movilă) ·2�.

\ 'oa.\·tre în numele

La Roma, acest subiect avea o sorginte antică, datând, probabi l, din timpul
împăratului Diocleţian (284-305), fondatorul Dominatului, care, pentru a
revigora autoritatea supremă a statului, a introdus în cultul imperial multe
elemente orientale de etichetă, printre care şi pmskine.\·is-ul.
În Evul Mediu, în timpul aşa numitei "lupte pentru investiturc1 ", papa
Grigore VII ( 1 073-1 085 ) stabilea printr-un clic:ta tus că "doar Papa poate folosi
insemnele imperiale ; el este singurul om căruia toţi principii îi .\·ărutcl
picioarele . 2�
.

.

11 Procopius din Caesareea, l.l'loria seaet1T. Ilucun:şti, 1 972, p. 1 27 ; Charles Dichl.
Tem/om, imp,Tn1tea.m Bi:wn(ului, ed. li. 1 99 1 . p. 5 1 .
1-' ldem, Muri probleme ale iswriei hiwwine. 1 969. p. 1 90 .
1� Radu Popescu. l.�toria domnilor Ţ1lrii RmiUineşti (ed. Consl. Gn:cescu, Bucurc�Li,
1 963. p. 25.
11
GThTtori ,\'trllini in (1lrile române, voi. IV, p. 36.
!h
Mihail Dimitrie Sturdza, Nobilimi europene, în "Magazin istoric", 9/1 995. p. 80.
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Î n acest context poate fi explicată afirmaţia unui călător italian, care face
notă discordantă cu alte mărturii de epocă. Este vorba despre Gian Lorenzo
d' Anania, care scria, la 1 57 3 , că "domnul de la Târgovişte este dator, înainte de
a se încorona cu coroana de aur, să se ducă el însuşi la Poartă să sărute piciorul
su?.eranului său" 27 • M ărturia sa (singulară şi indirectă) privind sărutul piciorului
sultanului, confruntată cu mărturiile directe, otomane şi româneşti, care nu fun
damentează o asemenea afirmaţie, ne sugerează ipoteza că relatarea în discuţie
este o simplă calchiere a obiceiului pe atunci în vigoare la curtea Papei, neavând
o valoare reală în ceea ce priveşte raporturile domnilor români cu sultanul.
Surpri nzătoare pot apărea, însă, mărturiile despre sărutul picioarelor
domnilor din Moldova şi M untenia. Astfel, cronica atribuită lui Grigore Ureche
relatează cum în pribegia lui Rareş, un fost aprod "îndată au cunoscut pe
domnul său, Pătru vodă, şi au căzut de i-a sărutat picioarele'' 1". O practică
similară este atestată şi în Muntenia la 1 547, când esle consemnat faptul că
boierii munteni obisnuiau să sdrute picioarele domnului lor 21J. Si la 1 645 , un
călător străin, trecând prin Moldova, nota că , .oamenii de rând când vin înaintea
domnului îi sdrută picioarele şi la fel fac şi supuşii faţă de stăpânii lor, sau cei
10•
prinsi în vreo vină, când se roagă în genunchi de iertare, sau o dobândesc"
'
În finalul cercetării de faţă putem constata că sursele documentare din
epocă, mai ales cele otomane, deşi fac suficiente referiri la actul de omagiu al
domnilor români către sultan, nu vorbesc, cel puţin în mod explicit, despre
sărutul piciorului. Dimpotrivă, pentru secolele XV şi XVI, cronicile con
semnează doar .w1rutul mâinii padişahului .
Î n schimb, sursele bizantine sunt foarte clare în ce priveşte practica
'

'

sărutului piciorului basileului, ca persoană sacră, detinătoare a puterii uni
versale. Î ntâlnim acelaşi obicei şi la Roma, unde se sărutau picioarele Papei.
La fel de surprinzătoare poate părea atestarea acestui obicei în Ţările
Române, chiar dacă el nu este predominant, practica obişnuită fiind sărutul
mâini i . Având în vedere vechimea atestărilor este dar că românii I-au
împrumutat de la bizantini şi nu de la otomani, odată cu portul încălţămintei de
purpură, ca însemn al puterii domneşti . Charles Diehl, în una din lucrările sale
scria despre sărutul genunchilor basileului în timpul lui Justinian. Acest fapt ne
poate explica rostul acvilelor bicefale amplasate pe genunchii lui Mirn1 cel
p. 5 69 .

27

Cdhltori strcli11i,

2"

G ri go rc: Ureche. Letopi.1·eţul Ţdrii Moldovei, ed. P.P.Panailt:scu.

2')

George Po t ra . Bucureştii vc7zu{i de cc1lc1tori smlini.

111

voi.

IV.

Bm:urcşti.

ESPLA. 1 955. p. 1 -14.

1 993. p. 1 6 şi 66.

Cc1/cltori .1·trclini . V . . p. 3 3 1 . Pe t ru Bogdan Baksic. prezent la 1 640 în Ţara Român..:ască.
nota că .,supuşii (vasalii) când vorbesc cu domnul Lrt:buie să îng..:num:ht: �i .1·d vorheascc1 în
�enunchi. m şi ccincl ar fi Papa ; preo l i i şi călugării nu-şi scot comănacul (wpello) când vorbesc
cu d şi nici nu îngenunche, ci stau numai în picioart:" (lhidem, p. 206).
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Bătrân, din binecunoscutul portret de la mănăstirea Cozi a 1 1 • Amplasarea
însemnelor de sorginte bizantină pe genunchii unui principe înveşmântat după
moda occidentală ne-ar permite să presupunem că ele pot fi puse în legătură cu
practica .w1rutului genunc:hilor basileului, moştenită şi la curtea domnilor din
Ţara Românească, în zorii veacului XV.

Fig. l. Împăratul Otto

l cel Mare (962-973) sărutând piciorul lui Iisus.

(După H. Zimmermann, Veacul întunecat, Bucure�ti, 1 983)
J l Vezi Co1ina Nicolescu, i.l'toria costumului de curte în Ţdrile Române, p. -223-225. fig.
72, 74, 75. În forma actuală cele două acvile bicefale datează din secolul al XVII-lea, când pictura
a fost reîmprospătată. Se pare. însă, că ele se suprapun peste o reprezentare mai . veche il aceluiaşi

simbol. Istoricul D. Năstase (Atena), ale cărui cercetări vizează în mod deosebit simbolistica
pute1ii, a arătat că, înainte chiar de Mircea cel Bătrân, acvila bicefală a mai fost purtată pe
veşminte şi de alti domni munteni, precum Nicolae Alexandru �i Vladislav Vlaicu.
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Fig. 2. Sărutatul papucului Ia curtea sultanului Baiazid

(După .,Magazin istoric", 1 97 1 /8. p. 32-33)

UN ELEMENT DE CEREMONIAL MEDIEVAL:
.,LE BAISER DU PANTOUFLE"
R e s u m e
La nouvelle orientation historiographique concernant )'ideologie du pouvoir du Moyen
Age rend posible l'explication du sens reSei de certains gestes, �nt la signification est de nos jours
oubliee, s'echappe a J'abordation traditionnelle. L'evaluation des faits seulemcnt de la perspective
du present sans penetrer dans l'esprit des siecles passes mene, inevitablemcnt, a la falsification de
l'histoire.
Un tel cliche hetite se refere au baiser du pied du .�oultan par les princes roumains, pe(\:U
comrne un acte premedite d'hwniliation des vassaux chretiens. L'analysc des chroniques et des
documents turcs concernant les XV-e - XVll-e siecles revele plusieurs relatations conformement
auxquelles les princes roumains baisaient le pied de l'Empereur turc, a cette epoque. L'01ientaliste
Aurel Decei met sur la compte du grand vizir Sokollu-Mehmed pacha l'introduction de ce gesle
rituel ( 1 595). Depuis Iors le baiser du pantoulle faisant d'habitude partie du rituel
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d'investissement des vizirs et des pachas, devenant plus tard une pratique courante aussi pour Ies
vassaux chretiens.
Ce coutume est, en fait, une reprise du proskinesi.1· byzantin. qui refletait la conceptiun sur
la personne sacre de l'empereur dant les sujets. conformement a l'etiquette, baisaient les
chaussures en pourpre ou les genoux. Le soultan se considerait l 'helitier du basileus byzantin, et
pretendait la suzerainete sur les anciens vassaux de celui-ci y compris sur Ies princes des Pays
Roumains.
Les mentions des sources nan·atives a proJ'Ios du baiser des pieds des princes roumains (les
XVI-e - XVII-e siecles de Ia Mo,ldavie et la Vala..:hie peuvent etre consideres surprenantes mais
elles sant explicables par l'heritage de !'idee imperiale byzantine acquis par ces princes
orthodoxes, theorie soutenue avec vehemence dans les dernieres annees par les etudes de
l'historien Dumiu·u Năstase (Atena).
Un temoignage iconographique qu'on peut comprendre differemment par l'intermi:de de ce
qu'on a presente ci-dessus, est le celebre portrait mural de Mircea Le Vieillard, du monastere
Cozia (XV-e siecle), ou bien que ce prince soit presente en habits occidentaux, ces vetements
presentent aux genoux deux aigles imperiales byzantines, explicables par l ' existence du coutume
du baiser des pieds (des genoux) a la cour des princes de la Valachie, meme avant la chute du
Constantinople ( 1 453).

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Cercetări l.1·torice, XVI. laşi. 1 997. p. 1 2 1 - 1 2K

PRECURSORII ROMÂNI AI LUI OLAHUS
IOAN DRĂGAN

Receptarea lui Nicolaus Olahus de către istoriografia română - în pofida
numelui care îi clama din veac ascenden\a - este o înfăptuire recentă, datorată în
primul rând lui Ioan Lupaş şi Ştefan Bezdechi 1 • O mai veche luare în
considerare, din partea lui Nicolae Iorga, din 1 9 1 4, îl înscria în rândul
"rcnega{ilor", deşi îi aprecia stăruinţa în afirmarea prin nume a originii
româneşti 2•
Cu toate acumulările ulterioare, între care se distinge contribuţia excelentă
a lui I.S. Firu şi Corneliu Albu \ imaginea umanistului este în continuare
incompletă. El ne apare încă produsul - chiar de la naştere - al unul mediu
totusi străin, cetatea Sibiului; capitalurile catolice din Oradea si Cinci-Biserici,
'

.

curtea regală de la Buda, o creaţie spontanee formată în afara oricărei înrâuriri
directe a unui mediu românesc. Unica legitimare la istoria noastră o constituie
până acum originea umanistului, afirmată prin numele sinonim cu al neamu
lui său şi simpatia evidentă faţă de acesta, care răzbate cu prcgnanţă din
scrierile sale.
Cercetările istorice din ultima vreme, concentrate asupra unei realităţi
sociale, până acum ţinută în surdină, nobilimea românească din regatul ungar, şi
asupra unui fenomen cultural : umanismul românesc de expresie latină au avut
darul să scoată la iveală şi o moştenire culturală umanistă preolahiană în mediul
românesc, ale cărei dimensiuni sunt totuşi abia pe cale de a se contura 4•
1 1 . Lupaş, Doi umanişti români in .1·ecolul al XVI·Iea, în Al/AC, ll, 1 926-1 927.
p. 337-363 ; Şt. Bezdechi, Nicolaus Olahu.1·, primul umanist de origine romc1m1. Aninoasa
Gorj, 1 939.
2

�

N. Iorga, Renegaţii in trecutul ţărilor noa.1·tre şi al neamului rom1Jne.1·c. Bucureşti. 1 9 1 4.

Umani.l'tul Nicolau.v Olahu.1· (Nicolaie Romc1nul), ( /493-/56H). Texte alese. Studiu
introductiv şi note de I. S. Firu şi Corneliu Albu, Bucureşti, 1 968.
� Pent111 nobilimea românească, ca strat social dife1it de cnezime. vezi intre altii R. Popa,
A.A. Rusu, I.A. Pop. C. Feneşan, 1. Drăgan. Problematica umanismului şi culturii latine la românii
din Transilvania a fost abordată de Fr. Pali, S. Jak6, V. Cândea �.a.
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Difuziunea limbii si culturii latine în rândurile românilor din Transilvania
a fost condi\ionată de existen\a a două fenomene istorice evidente : pe de o parte
menţinerea şi consolidarea unei clase suprapuse, cvidentiată în nume etnic
(nobile.\· valw.:hi) şi a unei firave pături orăşeneşti, iar pe de altă parte,
catolicizarea unor grupuri şi indivizi, cu deosebire din rândul aceloraşi categorii
sociale.
Un asemenea proces a fost favorizat şi de curentul umanist în ascensiune
la jumătatea secolului al XV -lea, care conferea noi determinaţii ideii romanităţii
românilor. Deşi aparţineau bisericii răsăritene, cu limba de cultură slavonă,
totusi, în opinia unor umanisti, atât occidentali, ca Nicolae de Modrusa \ cât si a
celor români. ca M iron Costin şi Dimi trie Cantemir, limba şi spiritualitatea
latină reprezentau elemente fundamentale, definitorii, câtă vreme slavonismul
cultural era receptat mai degrabă ca o discontinuitate temporară, impusă de
istorie t..
Aparent paradoxal însă, chiar şi la românii dintre Carpaţi şi Tisa, cuprinşi
în graniţele politice ale unui stat având limba administrativă şi de cultură latina
şi religia oficială romană, latinismul a câştigat destul de putini adepţi şi aceştia
numai din rândul acelora care s-au acomodat clasei şi religiei dominante, iar
romanitatea a fost blazon utilizat cu mult sub valoarea şi semnificaţia sa reală.
Explicaţia principală rezidă, între altele, în aceea că latinismul a reprezentat
haina care înveşmânta două agresiuni constante asupra românilor din regatul
Ungariei - cea politică şi economico-socială - exercitată de către institu\iile
statului feudal şi nobilimea maghiară şi cea confesională, încă şi mai gravă în
percepţia omului medieval, manifestată prin prozelitismul neostoit al bisericii
catolice 7 •
'

'

'

'

Secolul cuprins între venirea lui Sigismund de Luxemburg ( 1 387) şi
moartea lui M atei Corvin ( 1 490) a cunoscut procesul de constituire a unei
nobilimi româneşti, bucurându-se treptat sau dintr-o dată de privilegiile deplinei
nobilităţi, însă păstrând multă vreme marca originii sale modeste. Este o
nobilime de merit - prin excelenţă - aproape exclusiv mi!itar, ajunsă chiar .
majoritară numericeşte în comitatele Caraş, Timiş, Hunedoara, Zarand,
·, Apud. S. Papacostea, Geneza statului in evul mediu românes,·. Studii critice, Cluj
Napoca. 1 988. p. 227-228.
6 M. Costin. De neamul moldovenilor, in Opere (edilie P.P. Panaitescu ), Bucureşti. 1 958.
p. 272 ; D. Cantemir, De.1·crierea Moldovei, parlea a lU-a. cap. V. ,,Despre literile moldovenilor".
7 Însăşi romanitatea românilor a fosl folosită ca argument al prozelitismului catolic. În acest
context ni se pare semniticativă semnalarea lui A. Ambruster. după care ultimul conducător politic
medieval român. care în relaliile cu occidentul a făcut apel la această idee a fost lonilă Asan
(Caloian) la începutul veacului al XIU-lea ! (A. Ambruster, Romanitatea românilor. l.�toria unei
idei. Bucureşti. 1 972, p. 28).
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M aramures' st 10 districtele românesti cunoscute şi destul de numeroasă în
'
comitatele B thor, Arad, Ugocea ş.a."
Apogeul procesului de naştere şi ascensiune socială a nobilimii româneşti
s-a înregistrat, evident, în jumătatea de secol ( 1 440-1 490) a dinastiei
hunedorene, ridicate chiar din rândurile sale şi a maximei intensităţi a luptelor
cu turcii, în cadrul cărora românii au ocupat un loc de prim ordin Y.lnteresati de
a-şi prezerva şi consolida statutul social, stăpânirea pământului, care conferea
ip.w .facto nobilitatea, românii au intrat în contact din ce în ce mai frecvent cu
institu{ii le publice cancelarii , scaune de judecată, locuri de adeverire, mai cu
seamă o dată cu veacul al XIV-lea, când actul scris tindea să devină unicul
temei j uridic w. Ca deţinători de acte patrimoniale, executori de porunci scrise,
părţi în procese, participan{i la congregaţii etc., românii înnobilaţi au intrat
direct sau prin interpreti în contact cu limba şi scrierea latină. Mai mult chiar,
instituţiile româneşti, precum adunările cneziale şi nobiliare, au utilizat, încă de
1
la jumătatea secolului al XIV -lea, limba latină în redactarea actelor lor 1 •
Concomitent cu feudalizarea, care a însemnat de fapt asimilarea treptată a
elitei româneşti în ordinea socială şi politică a statului maghiar, a continuat şi
prozelitismul catolic, temperat frecvent de luptele cu duşmanul comun al
creştinătăţii. Chiar dacă actul înnobilării - mai exact actul de danie sau de
recunoaştere a posesiunii - nu pare a fi fost condiţionat nemijlocit de adoptarea
catolicismului, cum indică decretele din 1 366, mulţi nobili români au săvârşit
totuşi actul de convertire, care le consolida statutul social dobândit �i . mai ales,
le deschidea calea ascensiunii. Catolicizarea unei părţi importante a nobilimii
române şi a păturii subţiri de orăşeni şi târgoveţi constituie un fapt evident,
stimulat între altele, şi de deciziile conciliului de la Florenţa, care au func{ionat
în regatul ungar tocmai în rândurile elitelor popoarelor ortodoxe (români, sârbi ,
ruteni), facilitând translaţia confesională şi socială 1 2 •
" E. Molnăr, A magyar tclr.mdalom tiirtenete ap Arpadtol Mohclc.1·ig,

Budapest,

1 949, p. 264.

'' Şt. Pascu, Rolul cnezilor din Transilvania în lupta antiotomană a lui Ioan de Hunedoara,
în SC/, Cluj, 8 ( 1 857) nr. 1 -4. p. 25-87 ; 1. Drăgan, Românii din Tran.1·ilvania în lupw
antiotomam1 din a doUt1 jumătate a veacul�i al XV-lea, tn A/lA C, 27, 1 985-1 986, p. 67-77.
10

M. Holban, Din cronica relaţiilor romclno-ungare in secolele XIII-X/V, Bucureşti,

1 98 1 , p. 242.
11

l.A. Pop, Realittlţi medievale româneşti din Ţara Haţe}lului, reliefate prin analiza
diplomuticc1 a unor documente din .1·ecolele XIV-XV, în AMN, 1 9, 1 982, p. 87-92.
12
Cf. S. Jak6, De.1pre cercetc1rile privind începuturile intelectualittl(ii în Transilvania, în
voi. Stat, .wciewte, natiune. Interpretări i.�torice, Cluj-Napoca, 1 982, p. 1 87-200. Asupra
procesului de formare a intelectualitătii în Transilvania şi Ungatia a se vedea şi S. Jak6.
Philobiblon transilvan, Bucureşti, 1 977 ; Gy. Bonis, A jo�:tudrl ertelemiseJ: a Mohck.1· eliitti
Ma}lyaror.I"W}Ien, Budapest, 1 97 1 .
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Nevoile practice şi trebuinţele cultural-spirituale ale acestei romammii
libere, în parte catolice, au determinat apariţia unei grupări intelectuale,
pregătite în şcolile catolice şi orăşeneşti provinciale în sfera limbii latine şi
culturii occidentale, formate din dieci de cancelarie (literati), avocaţi
(procuratores), funcţionari economici şi administrativi strângători de �ări,
cămăraşi, provizori şi chiar clerici. Cei mai dotaţi şi bine situaţi ajung studenţi
la universităţi europene, secretari la cancclaria regală, capitulari, ierarhici
catolici. Avem de-a face cu un proces de formare a intelectualităţii laice şi
religioase pe linia evoluţiei latine, întru totul asemănătoare şi, în general, în
aceleasi cadre şi institutii
cu populatiile conlo'cuitoare - sasii, secuii,
'
maghi �rii 13•
'

'

Lista lor creşte pe măsură ce ne adilncim în identificarea sutelor de nume
care ilustrează aceste categorii de ştiutori de carte latină - de "literaţi", termen
cu sens circumscris în epocă. În a doua j umătate a secolului al XV-lea şi
începutul celui următor, din categoria numeroasă a avocaţilor făceau parte, între
al�i. din părţile Haţegului şi Hunedoarei, un Nistor de Paroş 14, Popa Mihai de
Pesteana
1\ Ioan de Galati 1 6 , Ladislau de Băiesti,
'
, Nicolae Dionisie si
, Petru din
Strci, Petru de Silvas, Ladislau Olah, Zaharie si Ioan de Pestis 1 7 • Din Zarand
este menţionat Laurenţiu Danciu din Vărsand 1 " , din Banat un Gheorghe Diacul
de Silaş (Timiş) 1�. din Ugocea, Foriş de Zyrma 20• Calificativul profesional
Diac: (Deak, Dyak) devine nume de familie, precum în cazul maramureşanului
Ioan din Dragomireşti 2 1 • Nobilii bănăţeni Ioan de Mihalencz 22 (distr. Comiat),
Ştefan de Caransebeş 2\ Ambrozie de Mereni 24 poartă şi ei distincţia ştiinţei de
carte, 11 Litteratus 11 sau 11 Dyak ", fără a fi menţionaţi într-o func�e anume. Petru
Litteratus de Bârsău, numit avocat al conventului din Cluj-Mănăştur la 1 458,
'

'

1�

'

'

Ibidem.

14 Arh. Na{. Maghiară, Dl. 46. 1 44. Col. Solyom - Fakete. Fotocopie la Bibl. Acad. Rom.,

Filiala Cluj-Napoca.

1 � D.G.A.S. Bucureşti, Col. Microfilme, roia 25 R.S. Cehoslovacă, cadr. �8-29.
lh

Arh. Nat. Magh. Dl. 29.842.

17 S. Jak6, A Kolo.l'.l'mono.l'tari Konvent jegziikiinvei (în continuare S. Jakâ, Km. Konv.).
voi. 1, Budapest, 1 990, nr. 2308.
1" Ibidem.
� '' Ibidem, ll, nr. 2737.
!O 1. Mihălyi, Diplome maramureşene din .l'ecolul XIV şi XV. Sighetul Marmaţiei, 1 900.
nr. 285, p. 49 1 -492.
!l Ibidem, nr. 293, p. 505-507.
!!

Fr. Pesty, A .I'Ziirenyban.w:lg e.� Sziireny vannegye tiinenete (în continuare Fr. Pesty,
Sziireny), voi. lli, Budapest, 1 878, nr. 78.
n Ibidem, p. 1 23 .
! 4 Ibidem. p. 1 52.
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primise cu 1 0 ani mai devreme, cu titlu de magistru, o diplomă cu blazon pentru
merite în luptele cu turcii si austriecii 2'. Alti " literati " au îndeplinit functii de
'
administrator (Ştefan de H aţeg 2", Ioan M �re de P âclişa 27), colector de dări
(Mihai de Pesteana 2H, Ladislau de Hasdat N), cămăras (pomenitul Mihai de
Pesteana
si
�agistrul Petru DeJ· de Timisel
10 - în M � ramures, chiar Ştefan
'
'
'
'
1
Olahus 1 , tatăl umanistului - la Turda.
Dintre românii pregăti�i în şcolile catolice unii au urmat cariera
preoţească, fie servind parohii sau capele de curte, fie intrând în capitaluri şi
conventuri. Întâlnim si
în familiile nobile, la fel ca si în cele cneziale, pc care de
.
.
altfel le continuă, obiceiul feudal larg răspândit al dcstinării unor membri de
fami lie pentru cariera eclcsiastică, intelectuală, ca o cale complementară de
ascensiune socială.
Asa, de exemplu, din familia bănăteană din ' Mâtnic s-a ridicat, la 1 39 1 .
"literat�l" Nicolae, fiul lui Bogdan Ro� ânul ·12, trei ani mai târzi u. magistru
cleric în capitlul din Alba Iulia n . Un caz deosebit de elocvent îl reprezintă
nobilii din Ciula, cu reprezentanti studenti · la universitătile
din Cracovia si
.
'
•
Bologna şi apoi capitulari la Arad rin Ioan de Ciula 14 , iar prin umanistul Fili p
More, la Bacs, Buda, Alba Regală şi Pecs.
Din analiza atentă a producţiei documentare a locului de adeverire de la
Alba Iulia, Adrian A. Rusu " a stabilit cu siguranţă funcţionarea unor clerici
foarte buni cunoscători ai realitătilor românesti , precum un Ioan dictus
.
O/ah, canonic la 1 408 Jn, un Mih �i Vaida, can tor la 1 4 1 7 17 sau magistrul
Ioan de Haţeg, canonic şi apoi decan. pomenit între 1 464- 1 470 1H. Acelaşi fapt
îl 1..:onstatăm în cazul capitlului din Arad, unde, pc lângă pomenitul magistru,

p

n A.A. Rusu. Documente inedite privitoare la Comitatul Hunedoara În .1·ecolul al XV-lea.
în SarJ:e{ia. XV. 1 98 1 . p. 92-99 .
�" În serviciul familiei Bethlen la Beclcan, în 1 490. OI. 62.93 1 .
�7 D. Csănki. A Magyaror.I'Zlll: tiirtenelmi .flildrâjw a Hunyadiak krmihan, V. Budapcst.
1 9 1 5 . p . 207 .

Urkundenhudr, V. p. 305.
Izvoare privind evul mediu mmâne.1·c. Ţarcr Ha{e�:ului în .1·euJ/ul al XV-lea ( f.:/02-/ -1 73).
Cluj-Napoca. 1 989 (în continuare Izvoare Ha(eg), p. 9 3 .
1 0 I. Mihalyi. op. cit., nr. 3 1 8, p. 546-547.
11
S . Jak6, Km. Konv. . II. nr. 3205.
" Fr. Pesty. Sziireny, III. p. 1 3 .
.n Ibidem. p. 229. ,.magistcr Nicolaus filius Bogdan de Mutnic. clcricus de choro noslro" .
.u 1. Drăgan. Un model de a.\·cen.l'iune .\'()ciahl În Trmr.1·ilvania .l'ecolului al XV-lea.
Ciulanii (mss. ) .
-�� Mi.I'L'ellwrea lratze�:iww (mss. ) .
·1" Arh. S t . Cluj. Coleqia de nwnu.1'cri.1·e a Muzeului Ardelean, nr. 1 1 7 , p. 40 .
17 Izvoare Ha(eJ:, p. 70 .
.IK Ibidem, p. 380. respectiv Urkunclenhudr. VI. p. 454.
2"

�··

·

·

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

1 26

IOAN DRĂGAN

6

Ioan de Ciula, lector între 1 464- 1 470 ��. întâlnim la sfârşitul secolului, între
1 487- 1 500, pe magistrul Matia de Bizere, custode, apoi lector 411, dintr-o familie
cunoscută prin catolicismul ei fervent încă din secolul precedent. La Capitlul
din Oradea şi-au făcut ucenicia, la începutul secolului al XVI-lea, Nicolae
Olahus si Martin Haczius, ultimul fiind descendent al unei familii de nobili
din Ostr�vu Hategului, aşezată la Sardu, în comitatul Cluj. În fine, la Bâcs,
Buda, Alba Regală şi Pecs (Cinci Biserici - Quinque Ecclesiae) s-a afirmat în
diferite functii eclesiastice, după 1 500, umanistul Filip More din Ciula. Acesta
din urmă a îndeplinit concomitent şi funqii laice �a curtea de la Buda, secre
tar al cancelariei şi sol la republica venetiană 4 1 • In aparatul functionăresc şi
eclesiastic al cur\ii regale au mai func{ionat, începând cu a doua jumătate a
secolului al XV-lea, magiştrii Ştefan şi Mihai de Sălaşu ( 1 475-1 480), notari la
cancelaria regallt 42 , Ioan de Bizere, notar la cancelaria judelui curiei ( 1 492) 4·1 şi
ruda sa, magistrul Mihai de Mântic ( 1 496) 44, canonicii Ştefan Românul de Râu
Bărbat (un alt Olahus), la 1 482 şi Mihai de Caransebeş (identic cu Mihai de
Mântic ?) "supremus capellanus", la 1 493 4� şi poate alţii, neidentifica\i încă.
Alături de intelectuali, în ambianta curtii se întâlnesc încă şi mai numeroşi
soldati şi dregAtori, precum Mihail Cltmăraşul de Peşteana (după 1 462),
Ladislau Fiat de Armeniş, Petru Vistier de Măcicaş, Petru de Dolha, alături de
puternicele familii Dragfi de Beltiug, Picior şi More de Ciula şi Ungur de
Mănăstia, ultimele două la prima generatie, care au pătruns prin functii. avere si
căsătorii în ordinul magnatilor regatului . Împreună formau "partida româ
nească" de la curtea maghiară, a cărei influentă a fost marcată în timpul domniei
regelui Matia 411•
În continuare reliefăm, extrem de succint, protilul a trei personalităti
ridicate dintre români pe altă cale decât cea militară obişnuită, precursori de
marcă ai marelui umanist Olahus.
Mihail de Peşteana s-a afirmat sub Iancu de Hunedoara ca func\ionar
economic. Mentionat întâi ca strângător de dări, a fost numit, începând cu 145 1 ,
-"' Fr. PcsLy. A .�ziirt!nyvdrmeNyei lwjclani olcih keriiletek. p. 78. respectiv ldcm. Kras.w!
vcirmegye Wrtt!nete. voi. IU, Budapest, 1 882. p. 32 1 .
.j(t C. Fcncşan, Documente meclievale htlnclţene ( f.l40- 1653), Timişoara. 1 98 1 . p. 48-52 şi
Fr. Pesty, Sziirenyi, p. 1 1 4 şi 1 1 9.
� 1 1. Drăgan, Diplomatul şi umLmi.l·tul ele orixine română Filip More ele Ciuta ( [.170-1526).
în Apulum, 2 1 . 1 983, p. l 83-1 89.
�� G. Bonis, op. ât., p. 299.
n /hiclem, p. 400.
� J. Fogcl, /1 Ula.dâ uclvartartd.m f.IY0-1516. Budapcst, 1 9 1 3. p. 73.
�-� lhiclem.
�h 1. Drăgan, A.1pecte ale relaţiilor dintre mmc1ni şi puterea centralc7 în timpul lui Matia
Corvinul. 14511- 1 490, în Rl, Serie nouă. III, 1 992. nr. 9- 1 0. p. 905-9 1 6.
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comite de Maramureş, funcţie ce implica şi pe aceea de cămăraş al salinelor de
acolo. După 1 462, a trecut în serviciul Curţii , care 1-a folosit în solii care aveau
şi un conţinut economic, precum cea din 1 470 în Ţara Românească, care
contesta dreptul de depozit al braşovenilor şi probabil cea din 1 475 în Moldova,
când s-a încheiat şi un tratat economic cu Ştefan cel Mare. Cele două
specialită\i. cea economică şi cea diplomatică, implicau evident şi o calificare
intelectuală corespunzătoare, pe care a dovedit-o cu prisosin\ă 47•
Filip More din Ciula este fără îndoială cel mai strălucit precursor al lui
Olahus şi unul dintre protectorii săi la Pecs şi la curtea regală, unde se atla către
1 520 în apogeul afirmării sale. Filip s-a născut la 1 470 în familia numeroasă a
nobilului Vladul de Ciula, destinată unui mare viitor. Fraţii săi, Ladislau Ficior,
Gheorghe More şi Nicolae Cândea s-au afirmat ca luptători străluciţi pe frontul
antiotoman, ca bani de Jai\a. Severin, Belgrad şi Şabaţ. Sub protecţia lor şi-a
putut urma studiile la Bologna, între 1 49 1 - 1 500, dobândind o solidă pregătire
umanistă la scoala lui Filip Berocaldus cel Bătrân. În acesti ani, si apoi în cursul
şcolilor repetate la Veneţia, şi-a câştigat admiraţia şi prietenia unor umanişti
vestiţi, precum Aldus Manutius sau Rafael Regius. "Vestitul sol" al Ungariei,
posesor al limbilor clasice şi al limbii italiene, a obţinut ajutoare importante
pentru susţinerea frontului dunărean. A încercat, fără succes, să publice opera
lui Ianus Panonnius şi, de asemenea, a patronat prima culegere a epigrafelor
romane din Dacia. Culegerea lui Mezerzius a ajuns, prin grija lui, în Italia - tot
în intenţia de a o publica -salvând-o astfel pentru posteritate. Operă scrisă nu ni
s-a păstrat - ultima lui reşedinţă de la Pecs a ars din temelii - dar poate nici n-a
creat. A fost mai degrabă un om de acţiune exemplar şi neobosit, a fost diplomat
renumi t, secretar regal, a urcat treptele ierarhiei bisericeşti până la cea de
episcop de Cinci Biserici. Chiar şi moartea i-a fost exemplară - în linia de
bătaie de la Mohacs, în fruntea banderiei sale, în ziua fatidică de 29 august
1 526. Nu cu mult timp inainte, reuşise a-l promova pc Nicolaus Olahus ca
secretar regal 4".
'

'

'

Martin Hm:zius, latinizat din Hatzaki (Haţegan), născut la 1 495 , este
contemporan cu Olahus. Descendentul nobililor din Ostrovul haţegan,
transplantaţi la Sardu (Cluj), a urmat, începând cu 1 5 1 6, studiile la Viena şi
Cracovia, după care s-a stabilit la Oradea, unde a ajuns prepozit, iar între 1 5441 547 chiar episcop sufragan. A fost membru marcant al cercului umanist
orădean din vremea sa, creator al unei biblioteci valoroase 4Y.
p.

�7 Idem, Un român ardelean fn .l'o/ie la Ştefân cel Mare. în AliA/, 24. 1 987, fasc. 2,
357-362.
�" Idem, op. dt. l 983. p. 1 83-1 89.
� ·J S. Jak6, Pflilobiblon trun.l'ilvan, p. 65-70.
.
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Istoria culturii româneşti de expresie latină din granitele fostului regat
medieval ungar reprezintă încă o întreprindere din domeniul dezirabilului. La
datele şi sugestiile de mai sus, anticipând o temă deosebit de generoasă �0• mai
adăugăm doar un singur fapt, extrem de relevant -ultimele cercetări în domeniu
au demonstrat că regiunea Hunedoara-Banat, de maximă dezvoltare a
umanismului românesc de expresie latină, a creat şi premisele primelor scrieri
în limba română 5 1 •
V iaţa şi activitatea personalită\ilor marcante nominalizate anterior, ca şi
ale celor pe care memoria documentelor abia îi aminteşte, ori ale celor încă
neidentificaţi ilustrează cu prisosinţă participarea românească la viaţa spirituală
medievală din Transilvania si Ungaria. Acest sir destul de numeros de O/ahi
alcătuieşte, cu multe decenii înainte, temelia românească pe care se va înălţa
către mijlocul veacului al XVI-lea cel mai strălucit exponent al umanismului
românesc din aria culturală latină - N icolaus Olahus.
'

.

DES PRECURSEURS ROUMAINS DE NICOLAUS OLAHUS
R e s u m e
L'histoire de la culture roumaine d expression latine dans les fron tieres de l'ancien
royaume medieval hongrois represen te un aspect necessaire pour la comprthension des mentalites
des elites de l'epoque, tout comme des rappmts entre celles-ci et le pouvoir.
L 'auteur fournit des informations relatives a une se1ic: de: personnalites issues des milieux
roumains, qui se sonl affirmec:s sur le: plan spiritud el qui sonl devc:nues des precurseurs du grand
humanistc: Ni colau s Olahus, lui-meme d'01igine roumaine .
Des noms tels : Michail Pesteana, Filip More. ou bien, Ma1tini Haczius sont extremement
represcntatifs.
'

���

Cf V. Cândea, Raţiunea dmninantl1,

Cl uj Napoca. 1 979. p. 1 6- 1 7 .
Originile Kri.1·ului în limba rouuîm1, B ucureşti 1 985. p . 42�23 ;
D. Radosav. Carte şi lecrurcl în cadrul umani.1mului în Banat şi .�udul Transilvaniei. în voi. Srar
.wderare, naţiune, Cluj-Napoca, 1 982, p. 20 1 -2 1 2.
.

� 1 I . Ghe1ie. Al . Mareş,

-

,

.
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LEGĂTURILE PATRIARHIEI DIN ALEXANDRIA CU
ŢĂRILE ROMÂNE
MIHAI R Ă USANU

De la monografia lui Dimitrie G. Ionescu din anul 1 935, relatiile
Patriarhiei de Alexandria cu Ţările Române n-au mai constituit subiectul unei
analize care să urmărească această problemă pc o perioadă mai îndelungată, pc
parcursul a mai multor secole. Este adevărat, există unele lucrări meritorii, dar
care s-au rezumat doar la anumite perioade limitate din istoria acestor relatii (N.
Şerbănescu, Nicolae M. Popescu, 1. Dură etc.) sau au tratat această problemă
într-un context mai larg (Al. Elian, T.G. Bulat) . Deşi s-a încercat schi�area
momentelor principale ale acestor raporturi (1. Crăciunaş, 1. Pulpca
Rămureanu), totusi
lipseste
o analiză detaliată si
obiectivă", a relatiilor
.
'
'
'
Patriarhiei de Alexandria cu Ţările Române, fondată pe studiile apărute în
ultimele decenii. Contribu\ia noastră modestă .. wnstă în înc,...rcarea de a suplini
aceste lipsuri şi de a sublinia momentele principale din istoria respecti velor
relatii pc parcursul a două secole ( 1 583- 1 783)'.".
*

*

*

După Palestina, creştinismul se va răspândi pc scară largă în Egipt, aici
fiind propovăduit, după Sfânta Tradi\ic. de către s fântul apostol şi evangheli st
• O aslft:l de analiză pentru ah spatiu apaqine lui M. Păcura1iu. LeJ,:c1turile (cTrilor române
cu Parriarhia Allfiollit!i. ST. an. XVI. nr. 9- 1 O. 1 964. p. 593--62 1 . La cunoaşterea istorici
Patriarhiei de Alexandlia amintim şi lu�:rarea în greceşte a lui Hrysostomos Papadop ulos. !.l'toriu
Bi.l'l!ricii Alexanclril!i (62-/ Y34). Alexandria, 1 935. (XVI + 930 p.).
,. Această în�:ercare de a urmări evolutia raporturilor Ţărilor Române cu Patriarhia de
Alexandria pe parcursul a două secole îşi arc textul de bază în continutul unei lucră1i de seminar.
Cu acordul şi splijinul direct al domnilor profcsod Ştefan S. Gorovei şi Dumitru Năstase. cărora le
multumim şi pc această cale pentru sugestiile şi sfaturile oferite, am revenit asupra acestui text şi l 
am detinitivat î n forma ţn care s e prezintă acum î n rândurile de fată.
·• · Ca semnifica1ie. anul 1 583. în stadiul a�:tual al ccrcetălilor. marchează cronol ogi c
pri mu l conta�:� al Ţărilor Române cu Patriarh ia Alt:xanuriei. iar anul 1 783 reprezintă ultimul an de
păstori re al patriarhului Chiprian ( 1 766- 1 783 ).
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Marcu, care va muri muceniceste
în anul 63 al erei noastre la Alexandria. La
.
sfârşitul secolului al II-lea funcţiona aici şcoala catehetică, iar pe parcursul
secolului următor, B iserica Alexandriei va deveni una din cele mai însemnate
ramuri ale Ortodoxiei ecumenice. În semn de cinste, sinodul de la N iceea din
325 lăsa în seama Alexandriei calcularea datei Paştilor, ce urma a ti comunicată
ulterior întregii B iserici. Deoarece cu anul 3 30, oraşul Constantinopol devenea
capitala Imperiului roman, la al doilea sinod ecumenic, din 38 1 , se preciza prin
canonul trei ca mitropolitul Constantinopolului să aibă aceeaşi cinste pe care o
avea episcopul Romei ; după el, urma cel din Alexandria (până atunci primul) şi
apoi cei din Antiohia şi Ierusalim (de la 45 1 ).
Biserica Alexandriei a dat ierarhi dintre cei mai de seamă : Dionisie cel
Mare ( 1 60-224), sfântul Atanasie cel Mare (295-373) şi sfântul Chiril
(370-444 ) , ultimii doi aducându-�i prin învă\ăturile lor o contribu\ie capitală la
salvarea ortodoxiei, primejduită de ereziile ariană şi nestoriană. Consolidată fa\ă
de primejdiile ce veneau din exteriorul ci, Biserica Alexandriei va sfâr�i prin a
fi ruptă în două, datorită disensiunilor din interior. După si nodul din anul 45 1 ,
cu păstoria lui Dioscor, Patriarhia va fi sfâsiată
de monofiziti, care condusi de
'
acesta nu recunosc hotărârile sinodului. Atu nci s-a adoptat d�gma că în do�mul
nostru Iisus Hristos însumează două inseparabile şi nu doar natura divină, care o
absorbise pe cea umană. După această ruptură Biserica ortodoxă a Alexandriei
este numită melhită, de la malek-rege, adică biserica care păstra credin\a
împăratului de la Constantinopol. Frământările dintre ortodocsi
. monofiziti,
. si
'
numiţi şi copti, adică egipteni, continuă până la cucerirea arabă din 640,
moment care va duce la o despăr{ire definitivă, iar până la 1 5 1 7, când sultanul
Selim I cucerea Egiptul, ortodocşii, în număr restrâns, au fost mereu
persecuta\i 1
După o perioadă îndelungată de decădere, Patriarhia Alexandriei reintră
într-o epocă de renaştere şi înflorire datorită păstoririi lui Ioachim cel Vestit
( 1487- 1 567), urmat de alţi ierarhi vrednici precum Meletie Pigas ( 1 590- 1 60 1 )
ş i Chiril Lukaris ( 1 60 1 - 1 620).
Aşezarea geografică a Patriarhiei, situată la mare depărtare de Ţările
Române, a constituit cauza pentru care primele contacte cu Alexandria au avut
loc destul de târziu. Legăturile s-au înnodat mai puternic îndeosebi când
patriarhul Meletie Pigas a îndeplinit şi funqia de loc\iitor de patriarh la
Constantinopol în perioada 1 596- 1 598 2 , funqie care micşora considerabil
depărtarea geografică dintre Alexandria şi Ţările Române.
1 1. Crăciunaş. Patriarhia Alexandriei, MMS. 1 959. nr. 5--6. pp. 379-38 J ; Ioan Pulpea
Rămun:anu. l.eKcTturile Pmriarlliei de Alexandria cu (cTrile rmmine. ST. 1 956. nr. 1 -2, p. 59--63.
� Niculae Şerbănescu. Putriarlrul Meletie PiJţll.l' şi leJţc1turile lui cu {urile române. HOR.
1 945, nr. 1 J - 1 2, partea 1 a studiului. p. 7 1 1 . Despre lăcomia turcilor, Melctie spunea că .,n-ar
putea s-o sature decât Atlanticul. dacă în loc de apă ar fi de aur" (/hidem. p. 708 l.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

LEGĂTURILE PATR IARHIEI DIN ALEXAN DR.IA CU ŢĂRILE ROMÂNE

3

131

Născut la 1 549 în orasul Handachia din insula Creta, Meletie, însusindu-si
o bogată pregătire cărturărească, va duce o luptă aprigă pentru �părar�a
ortodoxiei contra propagandei iczuite. Alungat din insulă, pleacă spre Sinai,
unde rămâne până la 1 579, după care pleacă la Ierusalim, unde va fi numit
protosinghel. Apoi va deschide prima şcoală creştină din Egipt din evul modern,
iar la sinodul din 1 583, convocat la Constantinopol pentru a se lua o hotărâre în
privinţa modificării aduse calendarului iulian de papa Grigorie al XIII-lea
( 1572- 1 585), el înainta un "tomos alexandrinus", prin care respingea calendarul
gregorian pentru gre�eli în calcularea datei Paştclui . A scris şi \arului Feodor
Ivanovici pentru a-1 opri să primească modificările, iar la 1 593 trimitea pc Chiril
Lukaris, învătăcelul
său, ca cxarh patriarhal în Polonia, mani festând interes fată
,
�
de dreptcredinciosii de aici si
, aveau succese. In
' din Ucraina, printre care iezuitii
urma sinodului din acelasi an, convocat pentru recunoasterea
înfiintării
'
'
patriarhatului rus, legăturile � ale cu Rusia se întăresc ].
Legăturile lui Meletie Pigas cu Ţările Române se datorează,după Niculae
Şerbănescu, mai multor împrejurări : nevoia de ajutor pentru Patriarhie,
mijlocirea păcii între Mihai Viteazul şi otomani şi, nu în ultimul rând,
necesitatea contracarării propagandei romano-catolice, dacă se \ine seama de
faptul că mama lui Mihnea al Il-lea era catolică, de situatia că Petru Cercei era
ajutat să ocupe tronul muntean de Franta şi de papă şi de faptul că Petru
Şchiopul era dispus se pare să accepte din 1 587, unirea cu Roma, dată fiind
prezen\a în Moldova a lui Bartolomeo Brutti 4•
Credem că motivul prinCipal care a stat la baza stabilirii unor relaţii strâse
între Patriarhia Alexandriei şi Ţările Române este propaganda romano-catolică,
în fata căreia cele două părti erau aproape în aceeasi mă•.ură amenintate. Avem
în v�dere aici si sinodul di� august 1 594 de la Ia;i, sub conducere� exarhului
Nichifor Dascălul al Patriarhiei de Constantinop�l la care iau parte ierarhii
Moldovei şi Ţării Româneşti. Sinodul era îndreptat contra expansiunii catolice
în tările supuse coroanei poloneze într-o vreme când propaganda catolică se
apr�pia de hotarele Ortodoxiei române, în preajma sinoadelor de unire de la
Brzesc -� .
Cronologic, primul contact al Ţărilor Române cu Alexandria, într-o vreme
când Meletic Pigas nu era patriarh, îl avem la I l octombrie, 1 583, când acesta
'

' lhidem,

p. 699-705, 708-709.

BOR. 1 946, nr. 7-9, p. 352-356.
' Alexandru Elian. LeRclturile Mitropoliei Un11mvlafliei ctt Patriarhia elin Crm.1·tanti11opol
şi cu celelalte Bi.1·eriâ ortodoxe de la imemeiere pcinc1 1a /ROO, BOR. 1 959, nr. 7- 1 0. p. 9 1 7 . La
Iaşi, Iorga sustine că s-a tinut alt sinod îndreptat contra propagandei catolice in \inutmile ruseşti şi
româneşti. Dacă în privin\a datei la care s-a linut sinodul ( 1 3- 1 7 august 1 595), Iorga oferă ştiri
sigure. nu acelaşi lucru îl face în privin\a participantilor şi a problemelor ce s-au discutat atunci
(/.1·toria Bisericii româneşti şi a vieţii reliRioase a românilor. ed. a II-a. v. I. p. 204-207 ) .
Indiferent dacă în realitate a existat unul sau două sinoade. problema pdncipală este aceea a
continutului acestor dezbateri. despre care detinem informatii putine.

4 lhidem. partea a doua a studiului, în
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scria domnului muntean Mihnea al li-lea, recent mazilit, pentru a-1 încuraja. A
purtat o bogată corespondenţă şi cu Petru Şchiopul, care-i scrisese scrisori
"pline de prietenie", şi plănuise chiar o vizită în Ţările Române, care însă a fost
anulată de venirea la Constantinopol a şefului său ierarhic, palriarhul Silvestru
al Alexandriei �..
Împrejurările enumerate de N . Şerbănescu credem că pol fi rezumate la
una singură : eforturile interesate ale Patriarhiei, de durată în timp, de a câştiga
pe orice cale (prin cuvintele de încurajare adresate către Mihnea al Il-lea, prin
sprijinul diplomatic acordat lui Mihai Viteazul) sprijinul şi simpatia Ţărilor
Române în fa{a puternicei aqiuni de prozelitism desfăşurată de catolici. Unele
demersuri datează dintr-o vreme când Pigas nu era patriarh şi s-ar datora
faptului că el a întrevăzut importan\a Ţărilor Române în lupta de apărare a
Ortodoxiei fată
. de intentiile vădit ofensive ale iezuitilor. Poate tocmai datorită
acestui fapt a lăsat ca urmaş în scaunul patriarhal pe Lukaris, colegul de studii
din Venetia
. si Padova al domnului Radu Mihnca 7, care a domnit alternativ în
Ţările Române (în intervalul 1 6 1 1 - 1 626 ), cu scopul de a întări astfel legăturile
Patriarhiei cu Ţările Române. În acelaşi scop a căutat să câştige prietenia lui
M ihnea al li-lea care va avea o nouă domnie în Ţara Românească ( t sgS- 1 59 1 )
într-o perioadă în care, nu întâmplător, Mcletic Pigas desfăşura o bogată
activitate diplomatică.
'

'

'

După ce a ajuns patriarh, Pigas cerea ajutor pentru că "noi nu avem nici o
proprietate şi nici un alt lucru şi nici patriarhatul . . . , ci stăm în casa altuia cu
chirie" K. La alegerea unui nou patriarh, trebuia să se achite sultanului suma de
3 000 de galbeni, iar întrucât Biserica din Egipt suferea mult din partea turcilor
şi a evreilor, patriarhul Meletie va trimite după ajutoare în Creta, Rusia şi Ţările
Române. Suma adunată în Ţările Române va fi confiscată însă de patriarhul
Constantinopolului, Ieremia al Il-lea, prin reprezentantul său de la Bucureşti Y.
În calitate şi de locţiitor al patriarhiei ecumcnice, Melctie Pigas va mijloci
recunoaşterea mitropoli tului Ungrovlahiei. Eftimie al U-lea, potrivit rânduielilor
canonice Y h;, şi se va arăta favorabil pl·opunerii lui Ieremia Movilă. care, după
crearea patriarhiei de la Moscova, vroia acelaşi lucru pentru fratele său.
" N. Şerhănescu, op. cit. , partea a doua. p. 352-356.

7 Până la prima domnie munteană ( 1 60 1 - 1 602). Radu Mihnea a stat suh îng.rijirea
călugărulor dt: la mănăstirea lviron iar pentru pe•1"eqionart:a studiilor este trimis la Vene1ia şi
Ragun. (N. Stoicescu. G. Lăzărcscu, Ţ1lrile Rmniine şi Italia pliml la 1600. Ed. Ştiintilică.
Bucureşti, 1 972. p. 1 1 0).
" N. Şerbănescu. op. cit. . partea a doua. p. 352-363.
''
Ibidem. partea 1. p. 708. Vezi şi nota 5. p. 708.
'' h•.• Al. Eli an, op. cit., p. 9 1 7 ( ..în chestia mitropolitului, am făcut cum ali voit ; .:ăci am fost
de păn:re să ne arătăm miloşi. cu cât şi nevoile o cer").
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Gheorghe Movilă, care atunci era mitropolit în Moldova 10 Î nainte de a se fi
luat o hotărâre în privinta ultimei chestiuni şi înainte de a se fi pus în scris
tomos-ul patriarhal pentru eparhia Huşilor, patriarhul va trebui să plece la
Alexandria, după ce anterior, din cauza problemelor Patriarhiei ecumenice,
pierduse a doua oară posibilitatea de a vizita Ţările Române, la dorinta
domnului moldovean 1 1 • Va trimite mitropolitului Eftimie al II-lea o "Biblie",
iar mitropolitului Gheorghe al Moldovei, în semn de preţuire, o cârjă patriarhală
si o mantie cu patru râuri, cum poartă patriarhii răsăriteni 1 2 •
'
Î nainte de a se urca pe scaunul Alexandriei, rămas vacant după moartea lui
Meletie Pigas ( 1 60 1 ), Chiril Lukaris trecea pentru prima oară prin Ţările
Române în drum spre cneazul ortodox Vasilie de Ostrog. Misiunea sa consta în
ducerea unei scrisori patriarhale din Constantinopol datată în aprilie 1 594, către
cneaz în care se cerea să nu îngăduie ca "vreo înnoire, fie a papistaşilor, fie a
luteranilor, să se încuibeze în eparhiile voastre si să sape frumusetea întemeiată
de Dumnezeu a credinţei şi predaniilor părinteŞ ti". În oraşul Vil�a va ajuta la
întemeierea unei tipografii, unde se va tipări o scriere a lui Meletie Pigas 1 3 •
Mai târziu, la începutul secolului al XVII-lea, evenimentul hotărâtor
pentru dezvoltarea culturală a sud-estului european 1-a constituit reorganizarea
Şcolii Patriarhiei din Constantinopol (Marea Şcoală a Neamului) de către
Lukaris şi numirea lui Teofil Coridaleu ca profesor 1 4 •
Chemat de Meletie Pigas pentru a-i urma la scaunul patriarhal, Chiril
Lukaris se va opri la Iaşi pentru a rosti câteva cuvântări bisericeşti, iar în urma
refuzului de a candida la scaunul Patriarhiei ecumenice ( 1 6 1 2), va pleca spre
Ţara Românească (vara anului 1 6 1 3), unde domnea Radu Mihnea. Ţine două
omilii în Iaşi, pentru ca în 1 6 1 4 să ia parte la sfintirea mănăstirii Radu Vodă din
B ucureşti. La 1 9 mai 1 6 1 5 avem ştiri despre prima închinare făcută de Ţara
Românească către Patriarhia din Alexandria : mănăstirea Stănesti
' din Vâlcea,
căreia i se adăuga satul Şegarcea ( 1 622), în care sat se va construi o mănăstire la
1 655, dăruită cu schitul Dâlga-Dolj ( 1 696) 1 � .
•

10 Domnul vroia ridicarea biseticii moldoveneşti la rang de arhiepiscopie (M. Păcurariu,
l.�toria bisericii onodoxe române, v. 1. 1 99 1 , Bucureşti, p. 629).
11
N. Şerbănescu, op. cit., partea a doua, p. 370. 367 (domnul făgăduia patriarhului
Alexandriei ajutor şi "mullime de oameni", care să-i servească de pază şi să-I însotească în
Polonia. unde era puternică propaganda iezuită) ; N. Iorga, op. cit., v. IT, p. 239 ; Dimitrie G.
Ionescu. Relaţiile Ţărilor Române cu Patriarhia de A lexandria, 1 935. p. 2-6.
12
M . Păcuratiu, op. cit., p. 630 ; I. !van. Patriarhi ortodocşi în Moldova, MMS. 1 975. nr.
9- 1 2. p. 673.
n Nicolae M . Popescu, Chiril Lucaris şi ortodoxia rmnâru1 ardeleaml. BOR, 1 946, nr. 7-9,
p. 427-428. Cf. cu nota 3 din textul 1ucrătii noastre în ceea ce ptiveşte datarea misiunii ( 1 593, la
Şerbănescu). Probabil au fost două călătorii sau una singură desfăşurată pe mai multi ani.
1�
Cornelia Papacostea-Danielopolu, Lidia Demeny. Carte şi tipar in .WJcietatea
rmnflneascii şi .1·ud-e.1·t europeanii (secolele XVII-XIX). Ed. Eminescu, 1 985, p. 1 5 1 .
1� I. Pulpea-Rămureanu, op. cit., p. 63-65.
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La acest act solemn din 1 6 1 5 au participat şi mitropolitul Ungrovlahiei,
Luca din Cipru, episcopii de Râmnic şi de Buzău, Matei, mitropolit al Mirelor şi
egumen la Dealu, precum şi Partenie al Chridei şi Ioachim al Dristrei. Cu acest
prilej, mitropolitul Luca spunea : "Pentru că în această vreme a venit
Preafericitul şi Preasfinţitul şi asemenea Apostolilor şi al doilea Scaun, Sfin�tul
Papă şi Patriarh din Marea cetate Alexandria, chiar Chiril, în această ţară a
Ungrovlahiei, pentru cercetarea neamului creştinesc" şi "ne-a binecuvântat pe
noi şi ne-a învăţat. Şi fiecare după puterea sa 1-a miluit". Lukaris, până a pleca
în Alexandria ( 1 6 1 5), pronunţă sentinţe în procese interne, iar în legătură cu
mănăstirile ce se bucurau de autodespotie, va interveni pentru Bistrita Olteană,
statomicind dreptul soborului călugărilor de a-şi alege egumen din mijlocul
lor 1h. Va da o enciclică ;,tuturor crestinilor
târgovisteni,
clerici si
,
,
, mireni", "un
scut în mâini cu care mai sigur să-şi apere ortodoxia", iar domnul Radu Mihnea
va primi un lung tratat contra azimei latine 17 •
La 23 aprilie 1 6 1 9, domnul Gvril Movilă va dărui mănăstirii închinate din
Stăneşti dreptul domnesc de vinăriciu din dealul Dobruşii (Vâlcea), vinăriciu
pentru care vor fi certuri cu episcopia Râmnicului până la 22 septembrie, 1 743
când episcopiei i se interzicea amestecul 1".
După revenirea în Muntenia a lui Lukaris în 1 620, când i se întărea venitul
Vămii de la Ocna cea Mare, raporturile Patriarhiei Alexandriei cu Ţările
Române n-au mai fost însemnate, cu toate că, din urmaşii săi, Gherasim
Spartaliotis ( 1 620- 1 636) trimitea o delegaţie în Ţara Românească, Moldova şi
Rusia pentru activitate misionară şi strângere de ajutoare, sau că Mitrofan
Critopulos ( 1 636-1 637) va muri în Ţara Românească în 1 639. Cu sprijinul
influentului domn Vasile Lupu, ajunge patriarh Nichifor Klarozanus sau
Klaronzavnos ( 1 639- 1 645), care după alegere, mulţumeşte protectorului său
pentru plata datorii lor ce apăsau Patriarhia si vine în Ţara Românească pentru a
lua cele rămase de la înaintaşul său, C;itopulos 1 9 • În timpul păstoririi lui
Klarozanus, care revine în Moldova în 1 645, se deschide conflictul în jurul
metocului de la Cairo, conflict presărat cu replici dure şi cu dezbateri furtunoase
până târziu, în perioada interbelică.
Precizări clare asupra originii acestui conflict ne aduce Dimitrie G.
Ionescu. Pentru legăturile lor cu guvernul otoman şi pentru asigurarea
lb

Al. Elian. op. cit., p. 9 1 9.
Nicolae M . Popescu op. cit., p. 433-434.
IM Dimitrie G. Ionescu G. Ionescu, op. cit., p. 49.
I'J 1. Pulpea-Rămureanu, op. c:it., p. 67. O scrisoare a patriarhului Gherasim din 1 63 1
adresată către arhirnandritul Arsenie din Muntenia arată că primul trimetea preoli "pentru
cercetarea moşiei noastre de acolo" (N. Iorga, Domnii români Vasile Lupu, Şerban Cantacuzino
�·i Constantin Brâncoveanu in legr1turr1 cu patriarhia Alexandriei, ARMSI, t. XID. 1 932- 1 933,
p. 1 46).
17

,
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aprovizionării, sinaiţii avea un metoh în Cairo, existent în secolul al XV-lea.
Spre anul 1 600, călugării vor să slujească Sfânta Liturghie în biserica
metohului, fără a cere acordul canonic al patriarhului Alexandriei, sub
jurisdicţia căruia se afla Cairo. Sinaiţii aveau doar învoirea patriarhului Partenie
1 al Constantinopolului. Cum Patriarhia Alexandriei avea puţini enoriaşi la
bisericile sale, slujbele din metohul sinaiţilor le ameninţau cu pustiirea �i-i
aduceau pagube materiale 211• Iniţial, izbânda a fost de partea Patriarhiei, care
obţinea dreptul de a se opune săvârşirii Sfintei Liturghii. Dar sub următorul
patriarh, Ioanichie Diodios ( 1 645- 1 657), care numea într-o scrisoare din 28
martie 1 648 pe domnul Moldovei, drept acela care .,sprijină şi întăreşte tot prea
nenorocitul neam al grecilor şi toate sfintele Biserici ecumenice de peste tot
locul", situaţia se schimbă. Domnul ia partea sinaiţilor, ajungându-se la soluţia
2
ca sinaiţii să slujească Sfânta Liturghie cu uşile închise, deci nu pentru public 1 •
Î n cele din urmă s e ajunge la o situaţie deplorabilă : metocul va fi ocupat de
musulmani timp de trei ani (începând cu 1 653 ) , iar la moartea patriarhului
Diodios, Patriarhia este ocupată de creditori pentru datorii le lăsate 22•
La sinodul din Rusia, convocat în privinţa înnoirilor liturtgice ale
patriarhului rus Nikon, ţinut în anii 1 666-1 667, vin prin Georgia patriarhii de
Antiohia şi Paisie de Alexandria ( 1 657- 1 678), care vor scoate pe Nikon prin
decret sinodal, iscălit de cei doi sus numiti, precum si de alti 29 arhierei : rusi,
greci şi sârbi n . La întoarcere, până a tre�e prin Ţărlle Ro�âne, unde va pri �i
ajutoare (iarna 1 669-1 670), patriarhul Paisie este întâmpinat la Kiev de
Ştefania, văduva lui Gheorghe Ştefan, fostă doamnă a Moldovei, pentru care el
trimiţea ţarului o scrisoare de recomandare, în urma căreia do·amna a fost
24
chemată la Moscova şi ajutată •
Pentru epoca ce începe cu deceniul al nouălea, Ioan Dură face niste
.
remarci interesante. Acest autor apreciază că patronajul exclusiv exercitat de
domnii români asupra patriarhatelor ortodoxe ale Răsăritului a durat până la
1 68 1 , când, în urma păcii de la Radzin, ţarul .,odată cu recunoaşterea titlului său
de către Poartă, a primit şi dreptul de protecţie asupra Bisericilor Ortodoxe ale
Imperiului". Domnia lui Petru 1 ( 1 682- 1 725) va întări patronajul politic şi
111

Dimitrie G. Ionescu, op. cit. . nota 3. p. 1 6 ; I. Ivan op. cit. . p. 677.
N. Iorga. op. cit., p. 1 43- 1 44.
12
1. lvan, op. cit., p. 680. O opinie aparte la Dimitrie G. Ionescu care spune că din melohul
Tzuvania, turcii fac geamie cu minaret şi că abia în 1 780 sinai{ii au răscumpărat metohul. op. cit.,
p. 20-22.
n N. Iorga. Istoria bisericii româneşti . . . . v. II. p. 363 (din motive mai pu\in cunoscute,
patriarhii de Ierusalim şi de Constantinopol n-au participat la sinod, primul fiind reprezentat de
arhidiaconul Dosoftei ).
1� 1. Pulpea-Rămureanu, op. cit. . p. 68 ; Dimitlie G. Ionescu. op. cit. . p. 25-26.
11
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religios al Rusiei asupra Ortodoxiei. Cu toate acestea, după secolul al XVII-lea,
Ţările Române au continuat să susţină . economic Ortodoxia, patronajul
economic tiind orientat spre lumea ortodoxă greacă şi durând până la 1 864 2s.
Cu păstoria lui Partenie Prochoros ( 1 678- 1 688), raporturile Patriarhiei din
Alexandria cu Ţările Române devin mai statornice. Înainte de a ajunge patriarh,
el a îndeplinit în Ţările Române functia de exarh al mănăstirilor închinate la
Sfântul Mormânt. După ce hirotonea la Gala\i în noiembrie 1 679 pe Simeon
Capasulis ca ierodiacon, patriarhul Partenie prin actul din 1 6 mai 1 680 aşeza ca
epitrop al moşiei Şegarcea pe marele postelnic Constantin Brâncoveanu, care
urma să ajute pe preotul Partenie, omul Patriarhiei, care administra această
moşie. Cu binecuvântarea aceluiaşi patriarh, mitropolitul Dosoftei al Moldovei
va tipări o ediţie românească din "Dumnezeiasca Liturghie" ( 1 683), în care, la
Pagina 25, apare intitulatia
' : "Prea Fericitul si Prea Cinstitul Părinte Domn si
'
Episcop, Papă şi Patriarh al Cetăţii Alexandriei, precum şi al Libiei, Pentapolei,
Etiop!ei şi a tot Egiptul, Părintele Părinţilor, Păstorul, Păstorilor, Arhiereul
Arhiereilor, Apostolul al 1 3-lea şi judecător a toată lumea" 26• Atât patriarhul
Partenie cât şi urmaşul său, Gherasim al II-lea Pallados ( 1 688- 1 7 1 0) au activat
pentru înfiinţarea în Ţările Române, apreciate ca "ţări liniştite", a unor tiparnite
greceşti 27• După o vizită făcută în 1 69 1 în Ţara Românească pentru ajutoare,
patriarhul Gherasim ia parte la două momente solemne ale istoriei românilor de
atunci : înmormântarea domnului Constantin Cantemir si
' întronarea lui Dimitrie
Cantemir, petrecute în luna martie a anului 1 693 2". În t 699, acest patriarh cerea
domnului Constantin Brâncoveanu să sprijine tipărirea la Bucureşti a unei
lucrări de cuprins retoric (predici, panegirice etc.), care urma să fie răspândită
printre creştinii ortodocşi. Dascălul Marcu Cipriotul, profesor al şcolii
domneşti, primeşte manuscrisul, dar nu este de acord cu tipărirea lui pe motiv că
are păreri greşite care "ating dogma bisericii noastre", poziţie faţă de care
patriarhul are următoarea atitudine, exprimată în răspunsul către domn
"Doamne, dacă cumva Marcu a spus adevărul, iertat să fie ; iar dacă nu,
cancerul să-i mănânce gura lui". Acest răspuns este pus, de către Dimitrie G.
-

'

1� 1 . Dură, Voievozii Vulahiei şi patriarhiile onodoxe din Orient in u doua jumiltute u
.1·ecolului al XVII-lea, GB. 1 982, nr. 9-1 0. p. 735.
�� I. Pulpea-Rămureanu. op. cit., p. 68-69 ; Dimitrie G. Ionescu, op. cit., p. 25-26 ; M.
Păcurariu, op. cit., v. II. 1 994, p. 260.
�7 Ioan Ivan, op. cit., p. 680.
�" Pentru relatare, vezi şi Ion Neculce. Letopi.1·eţul Ţc1rii Moldovei şi o .1·umi1 de cuvinte,
edi\ie ingrijită de Gabtiel Ştrempel, Bucureşti, 1 982, pp. 342-347 (,,au incălicat cu alaiu ş-au

purces la Sfetei Neculaiu, de i-au cetit molitfeli de domnie dup-obiceiu", iar după inscăunarea lui
Dimitrie Cantemir, pe tatăl său, ..1-au dus la Sfete Neculaiu de 1-au ingropat" intâmplându-se la
prohodul lui .,4 patrierhi, unul de Ierusalim �i altul de Antiohia �i altul de Alicsăndria �i unul
mazâl de Ţarigrad. Iacob").
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Ionescu, în legătura cu atmosfera de neîncredere din secolul al XVII-lea, cu
învinuirea de calvinizanti. care se aducea permanent patriarhilor Alexandriei de
după Chiril Lukaris 29•
Când va reveni în 1 708, patriarhul Gherasim, alături de patriarhul Hrisant
Notara al Ierusalimului, va sluji la sărbătoarea Naşterii Domnului în biserica Sf.
Gheorghe-Nou din Bucureşti, la înmormântarea mitropolitului Teodosie,
precum şi la urcarea pe scaunul mitropoliei Ungrovlahiei a lui Antim Ivireanul.
La o dată nesigură ( 1 707-1 708), Brâncoveanu închina Patriarhiei, biserica
Zlătari din Bucureşti, care va deveni ulterior mănăstire. Reîncepea astfel �irul
închinărilor de lăcaşuri de cult, reluat după o îndelungaţă întrerupere. Astfel, pe
3 martie 1 709, când pleca spre Alexandria, patriarhul avea motive de satisfactie,
primind la plecare şi un "car cu cai rădvan, un Buluc-başă de seimeni, şi
dăruindu-1 atât Măria Sa cât si boierimea tării, cine cu ce a putut" 30•
Cu privire la păstorirea Patriarhiei de către Samuil Capasulis
( 1 7 1 0-1 723), referirile istoriografice arată situaţia dificilă a Patriarhiei, apăsate
de uriaşe datorii , dramatismul situaţiei fiind ilustrat şi de punerea amanet a
candelelor bisericii Sf. ierarh Nicolae. Patriarhul Samuil, ca de altfel majoritatea
celor ce i-au urmat, figura doar nominal în scriptele Patriarhiei, restul timpului
petrecându-l la curţile fanarioţilor, după ajutoare J l .
Închinat Patriarhiei la 1 7 iulie 1 7 1 3, metocul din Bucuresti, care era
mănăstirea cu hramul Adormirea Maicii Domnului, primea o danie ce consta
din 300 vedre de vin anual din Dealul Negrovanilor Pichova «Ot sud Saac» J2•
Pînă la 1 7 1 5 " Patriarhia Alexandriei nu avea nici o mănăstire si nici un
venit permanent în Ţara Moldovei. Începutul îl face închinarea la io iulie a
mănăstirii Hangu-Buhalnita din Neamt. după ce în aceeaşi zi cu concursul
domnului Nicolae M avrocordat, patriarhul "ca unul ce are tituluş giudecătoriu
lumii", judeca şi obliga pe Cantacuzini să cedeze acestei mănăstiri ce urma a fi
închinată, satele Bălţăteşti şi Mânjeşti . Conflictul dintre mănăstire şi
Cantacuzini datează de la 7 aprilie 1 627, când Miron Barnovschi făcea schimb
cu proprietarii satelor Bălţăteşti şi, Mânjeşti, dându-le satele M iclăuşeni şi
'

'

'

29 I. Pulpea.Rămureanu, op. cit., p. 69 ; Dimitlie G. Ionescu, op. cit., p. 28. notele 5 şi 6.
Sub păstoria lui Gherasim, o lucrare a lui Meletie Pigas atlată într-un manusclis din biblioteca de
la Văcăreşti a lui Constantin Mavrocordat, se tipărea la Râmnic în ,.Tomul Bucuriei", 1 705
(,.Pilda, bunilor Domni din trecut fală de �coala românească" sau .Jnvălătura ortodoxă"). v.
Dimittie G. Ionescu, op. cit., p. 6, nota 5 .
.III I. Pulpea-Rămureanu, loc. cit. ; Dimitrie G. Ionescu, op. cit., p. 30.
�1 I. Ivan, op. cit., p. 68 1 ; Dimitrie G. Ionescu, op. cit., p. 34 (articolul acestui autor despre
relaliile Ţărilor Române cu Patriarhia Alexandriei în epoca fanariotă, apărut înainte de 1 935, este
inclus în monografia citată la această notă).
n T.G. Bulat, Daniile lui Constantin vodt1 Br{Jncovean�J pentru Orientul ortodox, BOR.
1 964, p. 943. sunt singurele ştiri despre acest lăcaş de cult.
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Căcăceni, Aceste din urmă două sate făceau parte din moşiile lui Isac Balica
hatman. pe care domnul le ia socotindu-se singurul moştenitor, cu toate că
existau al{i moştenitori mai aproape Balicăi. Cele două sate schimbate prin abuz
de Barnovschi au fost dăruite mănăstirii, dar Cantacuzinii, care socoteau
schimbul nedrept, n-au recunoscut dania şi au avut loc din acest motiv procese
cu mănăstirea, până şi după anul 1 7 1 5 ''.
În actul de închinare se afirmă că "Sfântul Scaun de la Alexandria, din
pricina micului număr de creştini ce are. se află în sărăcie şi împovărat de
datorii mari" şi se închină mănăstirea "zidită de reposatul Miron Barnovschi
voievod dinpreună cu toate moşiile şi satele în toată a lor împrejmuire" 34 •
Aceeaşi realitate dureroasă o dezvăluie şi actul din 28 septembrie 1 7 1 7, de
închinare a mănăstirii Sfinţilor Arhangheli din Vâlcea, "ştiind sfântul şi
apostolicescul Scaun al Patriarşii şi mai mari cetăţi Alexand.rii că iaste scăpătat
şi lipsit, mai vârtos decât celelalte Patriarşii, şi nu prea având ajutoare aicea în
tară" ·'� . În 1 7 1 6, când patriarhul Samuil era în ţară, se închi na Patriarhiei schitul
oltean Breajba '6• În acelaşi an, patriarhul mijlocca în faţa lui Nicolae
Mavrocordat pentru scutirea clerului mirean şi a mănăstirilor de dăjdii, iar în
1 7 1 8 se adresa Patriarhiei Constantinopolului pentru a se i da mănăstirea
Cernica de lângă B ucureşti. Ioan Mavrocordat care-şi datora domnia
patriarhului, îl sprijină, cu toate că Samuil nu întrebase pe mitropolitul
Ungrovlahiei sau de urmaşii ctitorului acestei mănăstiri care mai trăiau. Cu
acordul Patriarhiei ecumenice, care însă nu avea această mănăstire sub
conducerea sa, patriarhul Samuil va da o gramotă patriarhală din Egipt Ia 1
august 1 7 1 8 prin care atribuia mănăstirea, Patriarhiei din Alexandria şi o alipea
ca metoh Zlătarilor '7• Cu largul sprijin domnesc, patriarhul a avut o atitudine
autoritară în unele probleme ale bisericii moldoveneşti'8, fapt pentru care
mitropolitul Gheorghe al ţării ( 1 723-1 730) va căuta să înlăture amestecul
J.l G h . Ungureanu. Mi1nc1Mirea Hangului .1·a u BuhalniJa. Schifcl i.1·tori�·c1, "Arhiva", 1 93 1 ,
p. 335-345 .
.1-1 Theodor Codrescu, Uric:ariul, voi . XXV, ed. a 11-a, p. 329 (.,Sfinlia Sa Părintele
Pauiarchu Chir Samuil . . . venind aşişderea în tara noastră. Moldavia, pentru a ne da blagoslovenii
şi pove1i, i-am făcut cinstea şi închiniiciunea ce i se cuvine şi l-am ajutat").
.u T. G. Bulat, Documente cu privire la Oltenia, RI, 1 925-1 926, p. 309.
:w; 1. Pulpea-Rărnureanu, op. cit. . p. 65.
J7 Dimitrie G. Ionescu, op. cit., p. 39, 40 şi nota 1 , p. 41 (la 1 750, mi tropo l i tul Ungrovlahiei
Neofit Cretanul t-ecâştiga mănăstirea iar Patriarhia n-a putut intra în stăpânirea ei din cauza
opozitiei, Ibidem, p. 4 1 -42).
JK Este vorba de condiliile în eat-e s-au desfăşurat închinarea mânăstirilor amintite mai sus.
de judecarea de către patriarh a litig iu lu i dintre episcopia Proilaviei şi episcopia de Huşi. de
eliberarea schitului Pocrov-Neaml de o1ice ame stec

arhieresc (1.

lvan,

op. cit., p. 68 1 -682).
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patriarhilor răsăriteni, arătând că sunt documente de la Alexandru cel Bun
pentru neatârnare JH his.
Despre patriarhii Cosma al Il-lea ( 1 723-1 737) w şi Cosma al lll-lea
( 1 737-1 746) ştim că doar au corespondat cu domnii fanarioli pentru buna
chivernisire a averilor mănăstirilor închinate din Ţările Române. Astfel Cosma
al III-lea confirma pe călugărul Ioachim ca egumen la Zlătari, printr-o scrisoare
din 20 mai 1 737, deoarece conducerea centrală era la Zlătari, iar în Stănesti
' si
Şegarcea se aflau doar cîţi va călugări ca vechili. În anii 17 43 şi 1 747,
Constantin Mavrocordat fixa sume în groşi şi taleri care urmau să fie date
pentru întreţinerea a două şcoli în Egipt, dar se pare că banii nu s-au dat
niciodată 411•
O importanţă deosebită pentru apărarea şi întărirea ortodoxiei a avut-o
tiparul. O situaţie mai bună deţinea catolicismul care prin Congregaţia de
Propaganda Fide trimiţea un număr însemnat de cărţi în Balcani, atacând
deosebirile dogmatice. Pentru Ortodoxie era greu să-şi organizeze o campanie
de tipărituri, pe care Propaganda Fidele urmărea atent în Peninsula Balcanică.
Încercările lui Lukaris şi N icodem Metaxas de a instala o tipografie greacă la
Constantinopol eşuează în 1 627, în ţările Europei Occidentale cărţile editate de
ortodocşi întâmpină dificultă\i. iar la Veneţia cenzura Vaticanului face
imposibilă orice publicare a unui text de polemică ortodoxă. prin creionarea
acestui cadru, înţelegem uşor importanţa deosebită a Ţărilor Române, care au
fost alese de patriarhul Ierusalimului, Dositei Notara, ca teren prielnic pentru o
acţiune tipografică de mare amploare, după ce anterior patriarhul eşuase în
tentativă de a întemeia o tipografie greacă în Rusia 41•
O statistică pe baza tipăriturilor româneşti care sunt numai în limba greacă
şi care s-au găsit la biblioteca Patriarhiei arată existenţa a 2 1 de cărţi diferite,
care cu dubletele, se ridică la 44 de cărţi apărute între anii 1 682 şi 1 728 (una
singură fiind din 1 768). Tipăriturile, incluse în cei 46 de ani, ilustrează faptul că
legăturile noastre cu A lexandria au fost întărite prin desele călătorii însoţite de
şederi lungi la noi, a unor patriarhi ca : Partenie 1, Gherasim al II-lea sau Samuil
Pentru amănunte, v. Al. Elian, Moldovu şi Bizan(ul in ,\'emlul al XV-lea. în voi.
"Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare", Bucureşti. 1 964, p. 97- 1 79 ; Ştefan S.
Gorovei. La inceputurile rela(iilor moldo·bi:z.antine, în voi. "Românii în istoria universală", III, 1 ,
1 988. Iaşi. p. 853-879.
J•J De la acest patriarh care nu a vizitat Ţă1ile Române s-a plistrat în biblioteca Patriarhiei
lucrarea "Manual despre Purcederea Sfintului Duh", v. Petre Ş. Nlisturel, Vechi tipdrituri
româneşti în Biblioteca Patriarhiei din Alexandria, "Ortodoxia", 1 952, p. 522.
411 Dimitrie G. Ionescu, op. dt., p. 42, 56-60.
41 C. Papacostea-Danielopolu, L. Demeny, op. dt., p. 1 60-1 62. Se tipăresc cărţi intre 1 685
şi 1 698, iar tipogratia din Cetăţuia era destinată tipăriturilor greceşti spre deosebire de mănăstirea
Neam1. centru de limbii şi literatură română (Ibidem, p. 1 63).
·'" his
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Capasulis. Între 1 642 ş i 1 830 sunt 1 78 de tipărituri greceşti, dintre care 1 8 în
secolul al XVII-lea şi 73 în secolul următor. Biblioteca Patriarhiei avea în
secolul al XVII-lea sapte titluri, însumând 1 4 căr\i. adică 42% din totalul
căr\ilor greceşti tipări te la noi. În secolul ulterior, biblioteca are 1 2 titluri, adică
29 de căr\i. cu un procent deloc neglijabil de 1 6% 42•
Cu sprijinul lui Constantin M avrocordat ajunge patriarh, duhovnicul
domnului, Matei Psaltul ( 1 746- 1 766), care este hirotonit la Bucureşti, fapt ce
arată prestigiul mitropoliei Ungrovlahiei în cadful bisericii răsăritene. Rămânea
doar să i se acorde un loc corespunzător în ierarhia mitropoliilor dependente de
Patriarhia ccumenică. Probabil locul întâi ocupat de Caesareea Capadochiei a
fost hotărât să i se acorde mitropolitului Ungrovlahiei ca loc\iitor, încă de pe
vremea lui Neofit 1 ( 1 739- 1 740). Evenimentul se petrece sigur sub Grigore al
II-lea prin scrisoarea sinodală adresată acestuia la 1 0 octombrie 1 776 4J.
Patriarhul Matei a încercat unirea cu monofiziţii ( 1 75 1 ), trimiţând o
misiune în Absinia, dar nu s-a reuşit deoarece regele Absiniei Iyasu al II-lea
care era favorabil unirii, moare în 1 755 44• Patriarhul va manifesta grijă pentru
desemnarea egumenilor la mănăstirea Şegarcea-Dolj şi la Zlătari şi după
demisie, vine în Muntenia unde primeşte dania unor imobile din partea familiei
Marga. Din 1 766, Patriarhia stăpânea şi biserica Sf. Ilie din ll!şi 4�. Este ultimul
patriarh al Alexandriei care a trecut prin Ţările Romîne.
Situatia materială prec�ă a Patriarhiei se păstrează şi în timpul păstoririi
lui Chiprian ( 1 766- 1 783). In anii 1 779 şi 1 78 1 , el cerea arenda averilor
mănăstirii de la Zlătari pentru a întreţine cele trei şcoli înfii nţate la Alexandria
pentru tinerii greci şi arabi ortodocşi şi pentru unele construcţii de biserici
începute aici 46• În Ţările Române, la 1 767 tipografia Mitropoliei din Bucureşti
se transforma în "Tipografia de curând înfiintată a neamului ortodox al greci lor
din Bucureşti", iar în 1 769 se reedita "În�ăţătura ortodoxă" a lui Meletie
Pigas 47•
După calcule relative care nu includ totalitatea daniilor, Patriarhia
Alexandriei ar fi avut în Ţările Române : două mănăstiri, patru mitoace şi I l
42 Petn:: S. Năsturel, op. cit., p. 522-523.
Al. Elian, Lexăturile Mitropoliei Unxmvlahiei . . . ; p. 934.
44 1. Crăciunaş. op. cit., p. 3 8 1 .
4� 1. Pulpea-Rămureanu, op. c:it. . p. 72 ; Dimitrie G. Ionescu, op. cit., p. 45 .
u

.u. Gramota din 22 august 1 779 arată că Patriarhia avea ,,mare trebuinţă pentru împlinirea
(sic) a multor nevoi ce se ivesc mereu" şi se cerea boierului Alexandru să intervină la domnie ca să
se dea suma de 300 de lei pe an (1. Muşeteanu. Documente xrec:eşti privitoare lu mănilstirile
închinate, BOR, 1 932, p. 1 40-1 43 ) . În gramota din 5 ianuarie 1 78 1 . patriarhul cerea egumenului
Meletie să trimită arenda de 600 lei şi "să administrezi cu credinţă lucrurile ei (ale mănăstirii n.n.) şi să le măreşti după cuviintă" (Ibidem, BOR, 1 93 1 , P. 5 1 8-5 2 1 ).
47 C. Papacostea-Danielopolu, L. Demeny, op. cit., p. 1 78.
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moşii 4K. Cu exceptia câtorva danii din deceniile doi-trei ale secolului al
XVII-lea, majoritatea daniilor se grupează în secolul fanariot, realitate ce
subliniază faptul că fanariotii şi-au avut atentia fixată spre lumea ortodoxă
greacă. Cu un procentaj atât de redus, se poate spune că bunurile închinate
Alexandriei erau putin vizate de aşezământul lui Leon Tomşa ( 1 63 1 ) de
hrisoavele de "dezînchinarc" a marilor mănăstiri ale \ării emise de M atei
Basarab sau de blestemul arhieresc întreit cu "anaftema·· şi "maranafta'·, de care
nu pot să scape nicicând sufletele, pronuntat de Anastasie Crimca contra celor
ce în viitor ar încerca să închine Dragomirna 4Y.
,

*
*

*

La capătul demersului nostru, se pot ridica unele probleme care merită a fi
aprofundate de specialişti. Aici avem în vedere împrejurările care au favorizat
apropierea Patriarhiei de Ţările Române, precum şi discuţiile legate de prezenta
înaltelor fete bisericeşti (identificarea participanţilor nu este sigură) la
întruniri le si nodale iesene ( 1 594-1 595) si
acestor discutii tinute
,
, de continutul
secret. O altă problemă prive�te întocmirea unei statistici a tuturor daniilor
făcute Patriarhiei de către Ţările Române (moşii, mănăstiri, schituri ), întrucât în
această privintă cen.:etătorii întâmpină dificultăti ���. Este utilă, credem, o analiză
minutioasă a documentelor ecleziastice din limba grecească incluse în unele
volume ale coleqiei de documente Hurmuzaki, îngrijită de Nicolae Iorga.
Egumenii mănăstirilor închinate se rânduiau de Patriarhie şi se
recomandau domnului şi mitropolitului spre recunoaştere şi instalare. Este
dificil de dezvăluit mecanismul prin care erau colectate ajutoarele din Ţările
Române �i modul prin care se înnoiau scutirile fiscale acordate bunurilor care
apar\ineau mănăstirilor închinate Patriarhiei, precum �i în cazul scutirilor
acordate la transportul pe teritoriul Ţărilor Române a daniilor făcute în bani,
alimente, diverse obiecte de cult. Cu exceptia păstoririi lui Samuil Capasulis.
care, beneficiind de largul concurs al Patriarhiei ecumenice şi al domnului
Nicolae Mavrocordat, a încălcat uneori justitia ecleziastică, în genere raporturile
Patriarhiei cu tările Române au fost constante, paşnice, Alexandria având nevoie
de privilegiile economice ale românilor. Se cunoaşte ce declara patriarhul Iacob
'

,

'

'" T.( i . Bulal. Românii ortodocşi şi creştimlllllt!ll n1.H1ritecuu1. BOlt 1 943. Nr. 7-9. P. 2 3 .
Pentru alle amănunte. v . Dimitrie < i . lunes�:u. op. cir. p. 4':1-63.
''' N. Iorga. op. cir. . v. 1. p. 265-266.
,
'" Aiei enumerăm : data nesigură a închinării hisericii-Ziătari din Bucureşti (într..:
1 707- 1 70!!. v. 1. Pulpea-Rămur..:anu. op. cir .. p. 70) �i mănăstir..:a cu hramul Adormirea Maicii
Domnului (care era mciOcul din Bucureşti. închinat în 1 7 1 3) pe care ne t:ste greu să o identificăm
(T. ( i . Bulat. Daniile lui Coll.l"flllltin vodcl Bnincm•ewm . . . ; loc. cit. ).
.
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în preajma secularizării, la 1 5 aprilie 1 863 : "Tronul nostru alexandrin s e \inea
numai cu venitul mosiilor din Tările Române si acum ce să ne facem" � 1 •
Patriarhii ortodocsi răsăriteni erau constienti de puterea voievozilor
Ţărilor Române, care puteau să-i ridice sau să-i înlăture de pe scaunul
patriarhal. De teama de a nu pierde privilegiile economice ale Ţărilor Române
sau propriul scaun (amintim de problema metohului de la Cairo rezolvată de
Vasile Lupu în defavoarea Patriarhiei Alexandriei), patriarhii au fost nevoiţi
uneori să se conformeze dorintei puternicilor domni români.
Din cei 1 4 patriarhi Alexandrini €are au păstorit de la 1 590 până la 1 783,
nouă au călătorit în Ţările Române, majoritatea dintre ei beneficiind de
tradi\ionala ospitalitate românească. Cu prilejul acestor vizite, de pe urma
cărora strângeau ajutorul şi mila românească, ci tineau la Iaşi şi Bucureşti
cuvântări de combatere a catolicismului şi calvinismului (mai ales în perioada
de până la 1 620 1 şi aduceau sfinte moaşte, icoane şi mai ales căr\i de cult care
sunt foarte numeroase pentru perioada în care aveau loc dese călătorii (între anii
1 678 şi 1 723).
Din analiza rcla\iilor Patriarhiei cu Ţările Române pc parcursul celor două
secole se poate constata că Alexandria nu a fost mereu o Biserică bine
organizată, că patriarhii mai cu seamă în epoca fanariotă, trăiau în alte părţi, iar
numărul redus al creştinilor ortodocşi (în wmparatie cu numărul ridicat al
monofiziţilor, despărtiţi de Biserica ortodoxă) nu putea impune un patriarh care
era cerut de la Constantinopol, acolo unde însă intluen\a domnilor români era
importantă şi unde se primeau uşor sugestiile lor.
.

.

.

.

.

.

LES LIASONS DU PATRIARCAT
D'ALEXANDRIE AVEC LES PAYS ROUMAINS
R e s u m e
L 'ameur suit le debut el l'cvolution des rappurts entn.: les Pays Roumains ct le Patriarcat
d 'Alexandrie le long de deux siedes insistanl surtout sur les moments principaux de ces liaisuns.
Les premiers contacts avec Alexand1ie unt cu Iieu assez tard a cause de la Iointainete
gcographiquc mais. a commencer par le patriarche Mcletie Pigas, le Pattiarcat d' Alexandrie va
constamment chercher l'appui des Pays Roumains. Dans les circonstances des actions de
proselytisme eiTectuces par les Catholiques qui s'intensitlaient dans I 'Europe D'Est. Ies Pays
Roumains sonl pcr�us par le Patriarchat en tant que centre important de deti:nsc: de I 'Orthodoxic:.
C'est Ia raison pour laquellc: les patriarches agissenl en vue de l ' intcnsitication des liaisons avec
les p1inccs roumains dont ils recevaic:nl d'importantc:s sourccs d'argent. Plus tard. It: Patriarcat
jl

T.G. Bulat. Rrmu1nii onoclocşi . .

.

.

p. 7.
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sera aussi le heneticiairt: de notables offrandes consistanl en monasteres. couvents eL domainc:s.
On consolide en meme temps l'intluence des p1inccs roumains sur les palriarches qui, de peur de
ne perdre les privileges economiques ou memc le trâne. se voient obliges parfois de se cunformer
aux desirs de ceux-ci. Il est interessanl a signaler que les 1 4 palliarches alexandrins qui ont dirige
de 1 590 a 1 783. neuf ont travaille dans les Pays Roumains ou ils ont heneticie de 1' appui des
habilants du pays et de ses commandanls.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Cercet<lri /Moria, XVI. la�i. p. 145- 1 5ti

DUCA SOTIRIOVICI TIPOGRAFUL DE LA THASSOS - PRIMUL
EDITOR PARTICULAR DIN TĂRILE
ROMÂNE
'
ELENA MELINTE

Duca Sotiriovici a fost primul tipograf din Ţări1e Române care a avut
atelierul său propriu. Datorită acestui fapt, a lucrat atât pentru autoritatea
centrală, cât şi în urma unor comenzi particulare făcute de contemporani i săi .
Alături de cărţile religioase a tipărit şi acte emise direct de către Domn
( ..Aşezământul" lui Constantin Mavrocordat din 1 742). Pentru activitatea
desfăşurată în slujba Domniei a primit salariu şi privilegii , dar a avut o mo?ie �i
s-a ocupat cu camăta. Asemenea tuturor tipogra filor epocii, Duca Sotiriovici a
fost un om instruit. cunoscător al mai multor limbi straine, posesor al unei
biblioteci, capabil chiar să facă versuri. La un moment dat a fost �i profesor
particular, ocupându-se de educaţia copiilor domnului Grigorc Ghica al Il-lea.
Duca Sotiriovici a fost un exponent al orăşcnimii în ascensiune pc scara
social�. putând fi considerat drept un precursor al unei clase sociale aflată în
formă incipientă în Ţările Române la vremea aceea : burghezia.
Specificul activităţii lui Duca Sotiriovici a fost intuit de N. Iorga. Acesta îl
consideră pc Duca drept un ,.negustor de tipar'' 1 care ini\iază procesul de
laicizare şi comercializare a activită\ii tipografice. Apreciindu-1 din punctul de
vedere al contributiei sale la dezvoltarea artei grafice româneşti, N. Iorga îl
priveste totusi cu maximă severitate atunci când îl consideră ,.un străin oplosit
la no i " 2, .,li psit de orice simt artistic" ', odată cu care începe dccaden\a ar;e i
grafice moldoveneşti, ale cărei tradiţii fuseseră păstrate până atunci "cu
1 N. Iorga. !.l'toria românilor. voi. VII : Re.fimllatnrii, p. 1 44 : (în continuare :
Rt:formatorii ).
1 /hidem, p. 1 57.
·' N . Iorga. TipoKrafia la români, in Saieri de.l'pre artti. Bucureşti . 1 968. p. 2 1 4 .
1 O - CercetAri Istorice
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străşnicie" 4 • Informatii despre Duca Sotiriovici prezintă N . Iorga în Istoria
literaturii rumiine în sec al XVIII-lea, voi. I, Bucureşti, Edit. Didactică şi
Pedagogică, 1 969 şi în Istoria bi.1·ericii româneşti şi a vieţii religioase LI
românilor, vol. Il, Bucureşti, Edit. Ministeriului de Culte, 1 928.
Informatii importante despre via\a şi activitatea lui Duca Sotiriovici
desprinse din cercetarea documentelor din arhive oferă C . Turcu în studiul
Cclrţi, tipogrt!fi şi tipogrc!fli din Moldova În sec al XVIII-lea. publicat în
..Mitropolia Moldovei şi Sucevei", 1 960, nr. 1 -2 (în continuare .,MMS''),
'precum si
, T. G. Bulat în "Tiparnitele" moldovene.Hi de carte bisericeuscă de la
Mitropolitul Varlamn la Mitropolitul Veniwnin Cosrachi ( /64 / - 1 803). în
.,MMS", l lJ7 1 , nr . 5-6. Activitatea tipograrică a lui Duca Sotiriovici este
înfăllsată în manieră cronologică de Ioan Bianu si Nerva Houos în Bibliografia
'
rom�Î� ească veche, tomul II, Bucureşti 1 9 1 0 şi Ioan Bianu. D an Simones� u :
Bibliogrt!fia rmnânea.1·că veche, tomul I V : Adâugiri şi îmlreptări, Bucureşti,
1 '144 ; (în continuare : B. R. V. ). Menţi uni generale despre Duca Sotiriovici se fac
de către Consl. C. Giurescu în Istoria românilor, voi. III, partea I şi II,
Bucureşti , 1 944 şi de Mircea Păcurariu în Istoria bisericii româneşti, voi. II,
Bucureşti , Edit. Institutului Biblic, 1 98 1 . Câteva informatii sumare despre
activitatea tipografică a lui Duca Sotiriovid se găsesc în Istoria României, voi.
III, Bucuresti,
: Cărturari
,
, Edit. Academiei , 1 964 prccum .si la Octavian Schiau
şi câr[i în spttţiul românesc medieval, Cluj-Napoca, Edit. "Dacia", 1 97 R .
In cele ce urmează ne propunem să realizăm o abordare cronologică a
vie\ii şi activită�ii lui Duca Sotiriovici pornind ue la informaţiile cunoscute, pc
care vom încerca să le complctăm prin studiul unor izvoare narative,
documentare şi monografice. Analiza informatiilor va urmări totodată
încadrarea în contextul epocii istorice în care a trăit acest tipograf.
Duca Sotiriovici semnează prima carte în anul 1 743, în timpul domniei lui
Ion Ncculai Mavrocordat, dar activitatea sa tipografică trebuie abordată în
contextul dezvoltării culturale a societăţii româneşti uin sec. X V l l l .
Începutul sec. XVIII românesc se caracterizează din punct de vedere
cultural printr-un climat de eruditie şi învătătură, creat de Acauemiilc Domneşti
si
existente la diferite nivele în cele două Tări Române .
,
. de numeroasele scoli
Sub raport social-economic societatea românească era angajată într-un efort de
eliminare a unor structuri perimate şi de introducere a unora noi .
'

'

'

'

Personalitatea dominantă a acestui început de secol a fost Constantin
Mavrocordat, domn cu educatie îngrijită, inlluenţat de lecturi bogate (biblioteca
Mavrocordatilor a fost una din cele mai cunoscute în epocă), unul din cei mai
informati, oameni ai timpului său'. Cele zece domnii ale sale în ambele Tări
,
Române s-au caracterizat printr-o amplă activitate reformatoare, în diverse
• Jhidem. p. 2 1 4.

' Florin Conslantiniu. Con.�tantin

Mavmcordal.

Bucureşti. 1 985. p. 1 70.
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domenii ale societăţii . Pentru demersul nostru importantă este cea de-a doua sa
domnie în Moldova (septembrie 1 74 1 - iulie 1 743).
În ceea ce priveşte tipografia, până la începutul sec. XVIII în Ţările
Române această instituţie se afla sub autoritatea exclusivă a Bisericii şi a
Domniei. Ajungând a doua oară în Moldova, Constantin Mavrocordat hotărăşte
scoaterea de sub tutelă şi transformarea tipografiei într-o întreprindere
particulară. Din acest moment, asemenea tuturor dregătorilor tării , tipograful
urmează a primi leafă şi privilegii pentru activitatea desfăşurată în folosul
domniei. dar la fel cu oricare alt meşter cu atelier propriu, va avea libertatea să
accepte comenzi particulare.
Intenţia Domnului era ca tipografia să contribuie la ridicarea nivelului de
cultură şi a gradului de informare al societăţii , primii beneficiari urmând să fie
slujitorii biserici i . Cult şi orgolios în acelaşi timp, Constantin Mavrocordat ar fi
vrut ca preoţii români să poată răspunde la întrebări de dogmc, asemenea
preoţilor altor confesiuni. Dar la începutul sec. XVIII în Moldova slujba
religioasă se mai făcea încă în limba slavonă, fapt care determina ca accesul la
cultură să fie limitat la un număr restrâns de cunoscători. De aceea, într-o primă
fază Domnul "poruncit-au de au adus şi căr\i pi-ntăles din Ţara Românească,
căci în Moldova nu să atla<u > Evanghelii şi Leturgii, dând poroncă
mitropolitul aceste cărţi să le celească pe-n\ălcs pe la bisărici" ". Apoi
"poroncind Domnul mitropolitului şi episcopilor să facă tipografie fieşticari la
eparhie lui, ca să tipărească cărţi pc înţăles. Şi aşa s-au apucat de au făcut stanbă
şi de atunce şi păr-acmu lucreadză ace pomeniri în pămâr.::.�l Moldovii" 7•
În înfăptuirea acestei politici culturale Constantin Mavrocordat a fost
sprijinit de Nichifor, fostul dascăl al lui Grigorc Ghica, al II-lea pc care îl
numeşte Mitropolit al Moldovei. Acesta s-a dovedit a fi un om învă\at şi un
ierarh cu dragoste faţă de cultură, sprijinind între altele şi activitatea
tipografică ".
În urma recomandărilor Mitropolitului este adus la Iaşi ripograful Duca
Sotiriovici. Faptul este atestat de un document de la Constantin Racovită din
30 martie 1 750, şi anume hrisovul de întărire al tipografului : "de vreme ce
alesul dintre obştii Duca Sotiriovici de la Thasos ne-au arătat hrisov de la
preiubit fratele nostru, domnia sa Costandin N iculai voievod, întru care scrie
pentru mai sus numit că aflându-se împodobit cu învătătura elinească şi
latinească si de altile, stiind bine si limba moldovenească, întru care poate să
tălmăcească orice carte, ispitindu-se de domnia sa mai cu dinadinsul cu
'

'

.

< Pseudo > Enachc: Kogălniceanu, Lewpi.l'eţul Ţclrii Molclovii. Bucureş ti. 1 987. p. 1 6.
lbiclem .. p. 1 6.
" Mircea Păcurariu. !.l'toria Bi.1·eridi Ortodoxe Române, voi. Il, Bucureşti. 1 98 1 . p. 350.

h
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tălmăcire Octoihului celui mare �i cu alte şi s-au aflat vrednic. şi având ŞI
tipografia sa, cu cheltuiala lui făcută, n-au lipsit a-l agiutori, dându-i-se şi
privileghia cea trebuincioasă cu care să poată a avea odihna lui, nebântuit de
dtre nimene, şi să poată lucra necontenit lucrul tipografiei ca să îndestuleze tara
de căqi, lipsită fiind . . . Prin care hrisov întâi hotărăşte ca să fie scutit el cu toată
casa lui, şi să ia şi câte douăzeci lei pe lună de la Cămara gospod < ş i > la Paşti
şi la Crăciun <câte> un postav i un atlaz. Aşijdere să scutească I l O stupi de
desetină şi 250 oi de goştină . . . şi opt oameni scuti li de tot birul ce ar fi pe al\ii,
ca să-i tie numai pentru lucrul tipografiei. Aşijdere şi pentru cât plumb, stiglos
şi hârtie va aduce pentru treaba tipografiei nici un ban vamă să nu dea. Şi de
s-ar tâmpla să tipărească Domnia noastră vreo carte, după tocmeala ce va avea
să i se plătească de la cămara noastră pentru aceasta după dreptatea ce s-au
căzut" �. Hrisovul a fost reînnoit si
' în a doua domnie a lui Constantin Racovită
'
la 20 mai 7264 ( 1 756) : "acest hrisov fiind făcut după dreptate, l-am întărit să se
urmeze şi la domnia aceasta pre deplin" 111•
Pentru prima dată în Ţările Române privilegiul imprimeriei oficiale se
asorda unui mirean, străin în acelaşi timp 1 1 • Fenomen nou în viata tipografiei
româneşti, atelierul nu se mai allă sub autoritatea Domnului sau a bisericii.
devenind proprietatea meşterului. La mijlocul sec. XVIII începe astfcl laieizarea
tipografiei în Ţările Române prin arendarea de către orăşeni a atelierelor. Duca
Sotiriovici fiind astfel primul tipograf-editor particular din \ara noastră.
Grec din Thassos, cu numele slavizat. Duca fiul lui Sotir (Sotiriovici) a
fost mai întâi prcceptorul fiilor domnului Grigorc Ghica al II-lea şi favorit al
mitropolitului Nichifor 1�. Ştiind că Nichifor a fost dascălul lui Grigore Ghica al
II-lea s-ar putea ca tot el să-I fi recomandat pc Sotiriovici pentru a se ocupa de
educa\ia, copiilor domnului. În documentele interne moldoveneşti Duca
Sotioriovici este numit în mod alternativ tipograf şi dascăl 11, el însuşi
considerându-se pe sine "meşter şi învătat" 1 4 •
Încă de la începutul celei de a doua domnii a lui Constantin Mavrocordat
în Moldova sînt cunoscute cîteva căr\i apărute la Iaşi fără indicarca tipografiei şi
a me�terului : Evwzglrelia şi Evhologhionul 1 � din 1 74 1 , Paraditic:hi şi Hri.wwul
'' Arh . SI. Iaşi. Documente Pachet 360 / 2. f. 1 07. copie din 1 !!1 6 de T. Cia�par diac.
în Condica Mitropoliei : cf. C. Turcu. op. cit., p. 24. : T.G. Bulat. op. cit. . p. 354 : O. Şchiau.
Of'. cit. . p. 54.
1 11 Ibidem.
1 1 N. Iorga. Tipo�:rafia la nmui11i. i11 Saieri de.1pr<' art<l. B ucureşti. l lJ 6!!. p. 2 1 -1 .
1 � lhiclem. p. 2 1 -1.
11
Arh . SI. laşi. Documente. Pachetul 360 / -1. r. I OlJ-1 1 1 .
" Ibidem .. Il. p. 77-78.
1 .< B.R. V. . IV. p. 55.
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lui Constantin Mavroc:ordat pentru locuitorii de la moşiile mănăstireşti din

1 742, acesta din urmă tipărit pe o foaie volantă. Faptul că o altă tipografie nu
mai este men�ionată în mod explicit la laşi în această perioadă îl determină pe
C. Turcu să presupună că aceste tipărituri apartin tot lui Duca Sotiriovici 1 6 •
Mircea Păcurariu consideră însă că ele s-au lucrat într-o tipografie a Mitropoliei
care totusi a desfăsurat o slabă activitate 1 7 •
Ve�ind la IaŞ i cu uneltele lui proprii, este posibil ca Duca Sotiriovici să fi
lucrat initial în tipografia M itropoliei înfiinţată în urma dispoziţiilor domneşti.
N. Iorga afirmă că Sotio'rovici ,.a căpătat de la Domn sarcina de a traduce din
greceşte Oc:toihul " 1 K . În documentul citat mai sus se spune despre Sotiriovici că
avea "tipografia sa. cu cheltuiala lui făcută" şi că "ispitindu-se de domnia sa
<Constantin Mavrocordat > mai cu dinadinsul cu tălmăcire Octoihului celui
mare si cu alte si s-au aflat vrednic", astfel încât este posibil ca si aceste cărti
să-i aparţină tot lui, cu atât mai mult cu cât "Paraclitichi" este sinonim cu
"Octoih". Tot Duca Sotiriovici va fi tipărit şi Hri.wvul din 1 742, lucrare cu
caracter laic prin excelentă. Cum o asemenea lucrare nu se mai tipărise până
atunci în Ţările Române, Domnul va fi dorit să o încredinţeze unui spirit laic şi
luminat, capabil să-i înţeleagă utilitatea, aşa cum era Duca Sotiriovici . Încă din
această primă fază a activitătii sale, Sotirovici va fi lucrat împreună cu meşteri
autohtoni. Astfel, Evanghelia din J 74 1 este scrisă de "smeritul între ierei
Theodor Ianovici" 1Y.
Ca urmare a reformelor lui Constantin Mavrocordat, activitatea tipogra
fică înregistrează un aspect nou şi în ceea ce pt'iveşte sistemul salarizării care
plasează acum tipograful într-un raport de dependenţă economică fată de
Domnie. La fel cu oricare alt slujbaş sau dregător, în măsura în care se integra
aparatului de stat, iar venitul din slujbă căpăta o l"ondere tot mai însemnată în
ansamblul veniturilor sale, tipograful trebuia să câştige favoarea Domnului 211 •
Deoarece domniile se succedau la intervale scurte de timp, pentru a-şi putea
valorifica mestesugul, Duca Sotiriovici este nevoit si el să câstige bunăvoinţa
diferiţi ior domni care se perindau în scaun. Astfel, P.mltirea din 1 743, prima
carte în care tipograful Sotiriovici semnează ca atare, este adresată altui domn
decât Constantin Mavrocordat şi anume lui Ion Neculai Mavrocordat, fratele lui
Constantin, ale cărui favoruri Sotiriovici încearcă · să le cîştige. El tipăreşte
cartea cu cheltuială proprie şi o prezintă Domnului, încercând să-I convingă să-i
lase monopolul tipografiei. lată cum se justifică în Predoslovie : "De vreme ce
'

'

'

lh C. Turcu.

'

'

'

op. cit. p. 28.
.

'

Mircea Păcuraliu. op. cit. p. 350.
1 " N. Iorga. Istoria literaturii române în .1·ec. al XVIII-/ea, voi. 1. Bucureşti. 1 969. p. 363.
� '1 B.R. V. IV, p. 55.
��� florin Constantiniu. op. cit p. 89.
17

.

.
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eu altă putere n-am spre ajutoriul aproapelui meu fără numai meşteşugul
tipografiei, nu voi lipsi a folosi de acum înainte după putinta-mi pe ai mei den
Hristos fra\i. tipărind cărţi folositoare şi de suflete mântuitoare, m-am apucat de
am tipărit cu agiutoriul lui Dumnezeu această Psaltire. Deci auzind, pre înăltate
Doamne, de < l a > oarecarii învăţaţi, precum să fi fost obiceiul vechi că
fieştccarii meşter şi învăţat <trebuie> să aducă cele mai dentăi ale meşteşugului
sau alte învăţăturii lui de toate întâi împăratului sau domnului locului, drept
aceasta am vrut şi eu, mai micul robul Măriei Tale . . . să urmez acestui lucru . . .
Cu plecăciune, dar şi cu genunche, plecate, aduc şi puiu înainte M ăriei Tale
această Psaltire care Măria-Ta, după urmarea împăraţilor şi ?omnilor celor de
demull . . . mă rog să o primeşti cu blândete şi cu iubire" 2 1 In această Predos
lovie se simt pedagogul şi persoana recunoscătoare : ,.are datorie tieştecarele
veri cu ce mijloc ar pute să facă folos patriei lui, pentru căci ea îl prieşte şi-1
hrăneşte, ea îl cinsteşte şi-1 păzeşte. Drept aceia dar şi eu mai micul tuturor,
măcar că nu-mi este patria Ţara Moldovei, iar pentru că am câştigat întru acest
Pământ <străin fiind > si
l cunosc că am aceeasi
' datorie ce au si
'
' cinste si
' priintă,
lăcuitorii cei adevăra{i. Deci, pentru ca să dau cătră dânsa un semn de
mulţămită, şi neavând cu altu ce, am pus nevointă de am tipărit această Psaltire
spre folosul aceştii patrii" 22 •
Din păcate, Ion Neculai Mavrocordat s-a dovedit a fi un ,.tânăr nepriceput,
care se primbla cu musică prin oraş şi dădea ospete" 2� , astfel încât în scurt timp
s-a ajuns la înlăturarea reformelor lui Constantin-vodă, iar Duca s-ar părea că nu
a reuşit să-şi păstreze privilegiul. În anul 1 744 se constată apariţia unui nou
centru tipografic în Moldova : cel de la Rădăuţi, iar în timpul domniei lui Ion
Neculai M avrocordat, Duca Sotiriovici nu va mai tipări nimic (dacă nu luăm în
consideraţie lnvăţăturile preoţeşti despre şapte taine, care ar fi apărut în 1 745 la
Iaşi, dar despre care datele nu sunt sigure) 24 •
Lipsit de protectie. Sotiriovici se vede confruntat chiar cu o oarecare
concurenţă. Molitvenicul de la 1 749 s-a tipărit în vremea lui Grigore Ghica, al
II-lea ,.în sfânta M itropolia Veche în Iaşi de Ieremia Marco tipograful", probabil
venit de la Rădăuţi 2� .
Abia după încetarea activităţii tipografice a Rădăuţilor şi schimbarea
domnului în anul 1 747 activitatea lui Duca Sotiriovici capătă amploare. Om
cult, iubitor de frumos şi cu intelegere pentru trecutul tării 26 , noul domn
•

�1 B.R. V., II. p. 77-78.
�� lhiclem, p. 78.
n N . Iorga. Rejimnutorii. p. 1 46.
�4 B.R. V. II. p. 87.
:!.< lhidem, p. 1 09.
��

Const. C. Giurescu. op. cit., p. 23 1 .
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Grigore Ghica al II-lea va continua reformele lui Constantin Mavrocordat. La
25 decembrie 1 747 hotărăşte ca pe lângă şcoala de la Mitropolie să se mai
înfiinţeze altele. Prin urmare, la Iaşi se vor înfiin\a în 1 749. şcoli la bisericile S f.
Nicolae, Sf. Vineri si
Sf. Sava 27 •
'

Duca Sotiriovici îl cunoştea pe noul domn, astfel încât îşi va relua
activitatea tipografică imediat după sosirea acestuia în ţară. În 1 747 tipăreşte
Litur!{hia 2" şi Triodul 29 pe cheltuiala sa, încercând din nou să câştige vechiul
privilegiu asupra activităţii tipografice în Moldova. Iată ce se spune în prefa�a
Triodului : ,Jieştece lege dreaptă mă sileşte prc mine, prea înălţate Doamne, ca
să închin Măririi Tale cu datorita cinste şi evlavie acest de suflet folositoriu
Triod, care acum cu cheltuială nu puţină, vruiu ca să-I tipăresc pre limba
moldovenească, spre desăvârşita înţelegere şi urmata folosinţă lăcuitorilor Ţării
aceştia. Cu adevărat să va vede îndrăzneaţa începere din parte celuia ce închină,
fiindcă sunt lipsit din toate acele mijlociri care pute să facă mai primită
închinării" ��� .
Grigore Ghica al II-lea nu va domni nici măcar un an, dar urmaşul său la
tron va fi Constantin Mavrocordat. Simţindu-se protejat, Duca Sotiriovici
continuă seria tipăriturilor cu cheltuiala sa. Astfel, la 20 octombrie 1 748 apare
P.mltirea, diortositor fiind Cazma ieromonah Valahul �1 După ce deprinde
meşteşugul tipografic în Moldova, Cazma se va reîntoarce să-şi continue
activitatea în Ţara Românească. Astfel, P.mltirea apărută la Bucureşti în 1 756
apare sub îngrijirea lui Cazma, ajuns eclesiarh al Mitropoliei Bu<.:ureştilor 12•
Cozma va urca în ierarhia bisericească până la rangul de mitropolit al Ţării
Româneşti. În 1 749 în tipografia lui Duca Sotiorovici apar Rânduiala
os1estaniei
mic:i u . si
.J I '
' un Octoihul -'4
•

•

Act�vitatea tipografică a lui Duca Sotiriovici va cunoaşte însă maxima
dezvoltare în timpul domniei lui Constantin Racoviţă, urmaşul lui Constantin
Mavrocordat în scaunul Moldovei. Favorizat de climatul creat în Moldova prin
schimbările introduse de Constantin-vodă, men\inute de noul domn, Duca
Sotiriovici instituie o utilizare comercială a tipografiei. Tipărind cu cheltuiala
sa, cunoscînd totodată nevoile şi preferinţele intelectuale din vremea sa,
17

1"

Mircl!a Păcura1iu. op.

B.R. V. .

dt. . p. 352.

II. p. 99.
1'' Ibidem. , p. 1 02-1 04.
·'1 1 Ibidem, p. 1 03-104.
·" Ibidem, IV. p. 69.
·'2 lbiclem. . p. 1 35-1 36.
�� Ibidem, p. 69.
:�.� Ibidem. II. p. 1 09-1 1 0.
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probabil că Duca decidea singur care cărţi urmau să apară, dar în anumite
momente acceptă şi ofertele unor solicitanti particulari. Astfel, în 1 750 tipăreşte
Canonul S,t: Spiridon "cu cheltuiala a preacinstitului şi de bun neam dumisale
Costantin Razul vel vornic" �� . Influenta acestei cărţi asupra contemporanilor
lui Duca va fi atât de mare, încât Ştefan Bosie, logofătul de visterie, a cumpărat
în 1 752 un loc în Iaşi .,ca să facă o s<fân>tă rugă pomenire Sfântului Spiridon
adică să înalte biserica cu acelasi nume Jn existentă si astăzi. Acest Stefan Bosie
era un mare iubitor al cărţilor, astfel încât în anul 1 75 1 .,cu cheltuiala dumisale
Ştefan B osie cămăraş de izvoade" se va tipări o Adunare de rugăciuni �1 O altă
carte, Slujba Sf Timotei, în greceşte, alcătuită de dascălul şcolii domneşti din
Iaşi, Neculai Hiliodromen, s-a tipărit "cu cheltuiala prea învăţatului boier
grămătic, a dumnealui Iliaşcu " ; Sotiriovici face cu acest prilej o epigramă în
versuri către domnul Constantin Racoviţă �" .
•
Începutul aparţinând lui Duca Sotiriovici, spre sfârşitul sec. XVIII, şi
începutul sec. XIX, tipograful, constata cu regret N . Iorga, se transformă într-un
antrcprenor w .
•·•

'

'

t

'

•

Duca Sotiriovici reuşeşte să tipărească în anumite perioade câte două-trei
cărţi pe an, ceea ce denotă faptul că avea asigurată desfacerea produselor sale şi
că obţinea chiar un venit, dar problema desfacerii cărţilor sale rămâne
deocamdată puţin cunoscută. Pentru cărţile tipărite cu cheltuiala domnului sau a
M itropolitului, se poate presupune că acestea erau preluate la cămara dom
nească sau la M itropolie, de unde apoi se vindeau sau se împărţeau pe la biserici
sau şcoli. În schimb, pentru cărţile tipărite cu cheltuiala tipografului sau a
diferiţilor solicitanţi, nu ştim cum se proceda. Cunoaştem doar că tipografii în
afară de simbrie primeau şi un anumit număr de exemplare din cărţile tipărite,
pe care apoi le valorificau singuri. Presupunerea este întărită de o menţiune
similară existentă într-o tocmeală a tipografilor bucureşteni din anul 1 747 "'\
precum şi de însemnările de pe cărţile tipărite de Duca Sotiorovici 4 1 • La
tipărirea Slujbei Sf Timotei din 1 75 1 , alături de tipograf au contribuit atât
grămăticul Iliaşcu cu cheltuiala cât şi dascălul Nicolae Hiliodromen, alcă
tuitorul. Dacă lucrătorii din tipografie primeau un anumit număr de exemplare,
Ibidem. p. 1 1 2.
" Dan Bădărău. Ioan Capro�u. Iaşii vechilor zidiri, Iaşi, 1 974. p. 406.

l'

l? B.R. V. . ll. p. 1 1 9.
�"

Ibidem, IV. p. 7 1 -72.

J� N. Iorga Tipografia la români, p. 22 1 .
"'' 1. Tanoviceanu, Arh iv a". t. Vllll . 1 897. p. 707-708.
,

"

" Gh. Ghibănescu, Bi.1·erica Sf Nicolae Domne.l'c, laşi. Tipografia ,,Presa bună", 1 934,
p.

47 �i 67.
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atunci este corect să se presupună faptul că şi aceşti doi contribuabili primeau
echivalentul drepturilor de autor moderne.
Datorită activităţii lui Duca Sotiriovici cei care capătă acces la cultura
scrisă devin mai numeroşi. Lectura ajungând o obişnuintă în societatea
românească a vremii, cărţile religioase se citeau în biserică şi în familie, fiind
totodată manuale şcolare 42 Boieri de rang mic, târgove\i. preoţi, dascăli de
şcoală pot să-şi satisfacă dorinta de a citi, renun\ând la serviciile copistului de
manuscrise în favoarea tipografului, care lucrează mai rapid şi mai ieftin.
Aspectul fizic al cărţii tipărite, în compara\ie cu manuscrisul permite o mai
mare portabilitate şi deci o circulaţie mai mare, iar uniformitatea literelor de
tipar conduce la creşterea vitezei de citire. Consecinta va fi nu numai creşterea
interesului faţă de carte, dar şi dorinţa de a o avea pentru sine, în biblioteci
personale. De altfel, însuşi Duca Sotiriovici a avut bibliotecă proprie. Este
cunoscut un exemplar din Historiae romanae lihri, volumul 1, de Titi Livii
Patavini, tipărit la Veneţia în 1 739, cu însemnarea în limba greacă "din cărtile
lui Duca Sotiriovici tipograful" 4J Cum observăm, cartea a fost procurată de
Sotiriovici încă de la apariţie. În 1 863 exemplarul se găsea în biblioteca "şcoalei
şi institutului gimnaziului central din Iaşi", iar în anii 30 era în biblioteca
profesorului Demostene Russo din Bucureşti 44 •
Este posibil ca Duca Sotiriovici să fi întreţinut în calitate de editor un
schimb de cărţi cu străinătatea. Astfel s-ar putea explica prezenta căr\ii
venetiene citate mai sus în biblioteca lui personală, precum şi faptul că P.mltirea
tipărită în 1 748 s-a aflat în posesia papei Benedict al XIV-lea 4� ( 1 740- 1 758).
Deci, cartea a ajuns în Italia imediat după aparitie.
Activitatea tipografieă a lui Duca Sotiriovici continuă în 1 750 cu un
Cea.\·[,Jv "care cuprinde în sine toată slujba de zi şi de noapte" 411 , primul
Ceaslov în limba română tipărit în Moldova. iar în 1 752 cu o Psa/tire 47 •
După moartea mitropolitului Nichifor, Duca încearcă o colaborare cu noul
mitropolit, Iacov Putneanul. Cu cheltuiala acestuia apare în 1 75 1 Adunarea
celor şapte taine 4H iar în 1 752 Târnosania 4� .
•

•

Activitatea tipografică a lui Duca Sotiriovici se încheie în 1 752. În anul
1 754 Iacov Putneanul tipăreşte Penticostaru/ "întru a sa din nou făcută
42 D. Furtună. op. cit., p. 1 62 .
4-' N. Georgescu-Tistu. Bibliografia literarii romcint1, Bucure ti, 1 932, pl. VII.
�
44 C. Turcu, op. cit. p. 26--27.
45 B.R. V., IV, p. 69.
4h B.R. V., II, p. 1 1 2.
47 Ibidem, p. 1 21 .
4" Ibidem.. p. 1 1 9.
4') Ibidem p. 1 2 1 .
.

..
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tipografie în sfânta Mitropolie în Iaşi". deci Mitropolitul reuşise sa-ş1 facă
tipografia proprie. N . Iorga consideră că de fapt tipografia de la Rădăuţi a fost
adusă la Iasi
. 5 0 ; Dimitrie Dan avansează si
. data strămutării : 1 755 5 1 iar T.G.
Bulat remarcă faptul că meşterii sunt aceeaşi : Ioan Simionovici ..tipograf
ardelean··. Grigorie şi Sandu 52 . Const. C . Giurescu consideră că Iacov Putneanul ar fi cumpărat instalatia
lui Sotiriovici pe care ar fi încorporat-o celei de la M itropolie 5� S-ar putea ca
aceste ipoteze să se completeze una pe alla : este posibil deci ca Iacov Putneanul
să fi refăcut şi modernizat tipografia Mitropoliei cu uneltele lui Duca şi cu
mesterii
de la Rădăuti.
.
.
Ipoteza ar putea fi sustinută de faptul că. deşi Duca Sotiriovici nu mai
tipăreşte nimic după 1 752, prezenta sa în Iaşi este dovedită în continuare prin
documentele din arhive. Astfel, în Catastiful laşilor din 1 755, Duca tipograful
este menţionat ca având casa în mahalaua Feredeielor 54 Cunoscând faptul că
meşteşugul tiparului în Iaşi s-a practicat încă de la început în această zonă din
vecinătatea Mitropoliei, cunoscînd totodată şi obiceiul medieval potrivit căruia
mesterul avea atelierul la un loc cu casa, este posibil ca în această parte a Iasilor
să �e fi aflat şi tipografia lui Duca Sotirovici . În anul 1 755 Duca Sotiriovid s-a
căsătorit cu Măgdălina 55 fata lui Antonie sotnicul 5� fiind cununat de vei
logofătul Iordache Cantacuzino, care îi dăruieşte nişte ţigani 57 lată ce spune
Iordache Cantacuzino cu această ocazie în documentul din 1 5 iunie 1 755 (7263)
lui Duca : .,având trebuintă
referitor la eruditia
si
' de câteva istorii, de învătături
'
l
'
altele ce ne-au trebuit a le scoate de pe cărţile greceşti pe limba moldovenească,
am poftit pe dumnealui Duca Sotiriovici tipograf de le-au scris şi le-au tălmăcit.
Şi alte scrisori ce ne-au trebuit greceşte, tot dumnealui ne-au scris" 5x . De altfel,
cultura tipografului era cunoscută în epocă, o apreciere a acesteia constituind-o
invitaţia de a face versuri la o nuntă domnească, în anul 1 749. Tot în 1 755. la
moartea socrului său, Antonie sotnicul, Sotiriovici este numit epitropul fiului
minor al acestuia, Zaharia, precum şi al averii sale până ce acesta va ajunge la
vârsta majoratului w .
•

•

•

•

•

•

��� N. Iorga. l.1·toria bisericii româneşti şi a vieţii religioa.1·e a românilor, voi. ll. Bucureşti.
1 928, p. 1 59.
�� Dimitrie Dan. Cronica Epi.1·copiei de Rt1dc1uţi. Viena. 1 9 1 2. p. 1 1 4.
n T.G. Bu1at, op. cit., p. 355.
�-' Const. C. Giurescu. op. cit. . partea a 2-a. p. 909.
�4 1. Caproşu. M.R. Ungureanu. Documente ,\'Wtistice privitoare la oraşul laşi. Iaşi.
1 997, p. 63.
H Th. Codrescu, Uricariul, voi. XX, p. 282.
�� Arh. St. Iaşi, Documente Pachet 360/4, f. 1 09-1 1 1 .
�7 Ibidem. 360/5. f. 1 1 2 ; C. Turcu. op. cit., p. 26.
�" Ibidem.

�'

Arh. St. Iaşi. Documente Pachet 360/4. f. 1 09-1 1 1 .
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Deşi a renunţat la activitatea Lipografică Duca Sotiriovici se dovedeşte în
continuare un spirit întreprinzător. Astfel, din veniturile realizate până atunci s
a ocupat cu camăta. Dintr-un document din 29 iunie 1 754, aflăm că "Niculai
ficeorul răposatului Andreiu pisarul, împreună cu fămeia mea Aniţa şi cu fiii
miei făcut-am zapisul mieu ca să fie de bună credinţă la mâna dumisale Ducăi
Sotiriovici tipograful de aice din ieşi, p<r>ecum să se ştie că având eu o moşie
de la părinţi, în codrul leşiului, pe apa Vasluiului, ce se numeşte tot codrul
leş ului . . . am stăpânit-o eu tot cu bună pace până acum . . . de vor fi doi ani, de
când având cu mare trebuinţă de bani. m-am împrumutat la dumnealui cu
1 25 lei, cu dobândă zece a doi. Şi viind soroc banilor şi neavând putere ca
să-i dau, am făcut această moşie vânzătoare . . . dar văzând dumnealui neputinţa
mea, cum că nu poei să mă plătescu de dum<nea>lui cu acei bani, şi-au făcut
milă de mi-au primit moşia aceasta drept 1 35 lei, iertându-mi şi dobânda de
aceşti doi ani . . . Şi i-am vândut această moşie drept bani gata 1 35 lei . . . să aibă
a o stăpâni dumnealui şi cuconii dum< ea> lui câ\i D<u>mnezcu îi va dărui, cu
bună pace 011 • (Observăm că Sotiriovici nu mai este considerat un străin, fiind
numit "Duca tipograful de aice din Ieşi").
O altă men\iune despre Duca Sotiriovici se găseşte în Sama Visteriei
Moldovei pe anul 1 763 (iulie-decembrie) unde figurează cu doi scutelnici, fără
nici o altă indicaţie de dregătorie t.l
Ultima menţiune despre Duca datează de la 22 septembrie 1 777, când
Grigore Alexandru Ghica voievod dă o carte "Magdalinei femeia Ducăi
tipograful, întărind stăpânirea ei pre locul din codrul domnesc . . . şi pre care loc,
prin zapisul din 1 754 1-au cumpărat <Duca tipograful> de la Neculai feciorul lui
Andrei pisar, arătând prin pomenita carte şi sămnile acelui loc" ,.2 Din acest
document aflăm, indirect, că Duca Sotiriovici nu mai era în viaţă în anul 1 777.
Activitatea tipografică a lui Duca Sotiriovici contribuie la consolidarea
procesului de naţionalizare a serviciului religios în Moldova. Cărţile sale au
cunoscut o circulaţie mare în timp şi în spaţiu fiind atestate şi în Transilvania.
Astfel, Triodul tipărit în 1 747 a fost cumpărat în anul 1 784 de familia preotului
Albu din Borş cu 20 de tlorianţi, pentru a o dona bisericii din localitate t..l . Până
târziu au circulat şi sub formă de manuscris. Târnosirea bisericii din 1 752 s-a
copiat în mănăstirea Secu în anul 1 8 1 4, de păcătosul Chiril schimonahul 64
Favorizat de contextul istoric în care a trăit, prin modul de abordare a activităţii
"

•

•

""' Ibidem, 360/3, f. 1 08.

�1 Gh. Ghibănescu Suma visteriei Moldovei elin 1763 (iunie-decembrie), in ., /ocm Net:ulce '"
fascicola 5, 1 925, p. 73
�2 Th. Codrescu, Uricariul, voi. XX, p. 282 ; C. Turcu, op. cit., p. 27.
�J Ioan Bârlea, lnsemnilri elin bisericile Maramureşului, Bucureşti, Socec, 1 909, p. 44.
f>l Gherasim Cucoşel, Mănăstirea Secu, p. 46. nr. 22.
.
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tipografice Duca Sotiriovici a initiat procesul de comercializare şi laicizarc a
acesteia. Încet, dar sigur, atelierul tipografic iese de sub tutela Bisericii şi a
Domnului, pentru a ieşi în curând şi din incinta bisericii, căpătând aspectul
manufacturii. Proprietarul va folosi forţă de muncă dintre orăşenii mireni (un
Sandu copil zătariul lucrează la P.mltirea lui Duca din 1 749) M . Capacitatea
tiparului de răspândire a culturii şi a informatiei s-a dezvoltat din momentul în
care a fost folosit în scopuri comerciale. Boierii de rang mic, târgoveţii care au
bani şi timp pentru a citi, dascălii de şcoală, preotii se vor înscrie în cercul celor
care au acces la cultura scrisă, deşi deocamdată de factură religioasă.

DUCA SOTIRIOV ICI - LE TYPOGRAPHE DE
THASSOS - LE PREMIER EDITEUR PRIVE DES PAYS ROUMAINS
R e s u m e
.
L evocation de la personnalite du typographe Duca Sotiriovici nous offre. en fait. 1" image
de toute une epoque : la fin du lung Moyen Age roumain qui fait voir les premiers signes de
l"epoquc moderne.
Grec. miginaire de Thassos. il ani ve a Iaşi. dans la capitale de la Moldavc ( 1 750). ayant
"sa typographie. bâtie a ses propres depenses". .,C"etait le premier typographe prive la"ique el
etranger anquel on sit accorde le privilege de l"imprimerie officielle de l"et.at. Ce contrat lui
assurait un salaire de la Tresore1ie et divers dans a l"occasion des fetes de la part du prince.
C"est par Duca Sotiriovici que la presse quitte l'enceinte des monasteres. devenant unt:
manufacture la"ique. a laquelle travaillaicnl des citadins el non pas des moines. coi11ITk: avant. Le
livre etait praduit comme une marchandise (N. Iorga - le nommait deja "coi11ITk:r�ant de presse").
Pour qu'elle fUt bien achet:!e. elle s'est soumise a "la demande su marche". car on imprirrutir
bcaucoup de livres en roumain (pour le moment preponderemment religieux) qui etaient de . 1 2
e n plus recherches.
C"est lui qui a imprime des livrcs ecch!siastiques d'unc maniere comprehensible". c'est-a
dire dans le langage populaire. contribuant ainsi au rcmplacemcnt du service religieux en slavon
par celui en roumain. Le livre religieux etait lu par consequent pas seulement a l'eglise mais aussi
enfwni/le, etan! en meme ternps Utilise en lant que manue/.1· ,\'COillire.l·.
Tout en renon�ant aux services du copiste de manuscrits en fa•eur de la presse qui
travaillait plus rapidement et moins cher les boyards de rang petit. les citadins. les pretores. les
professeurs d'ecole pouvaient satisfain: leur desir de lire. en achetant des livres. La lecture devint
alors une habitude pour la societe du temps. C'est a la meme epoque que les bibliotheques privees
devenaienl de plus en plus frequentes. De la sorte mous pouvons observer comment une mentalite
nouvelle se formait, il s'agit de celle qui a mene vers les grands changements du XIX-e siecle
roumain.
Par son activite, Duca Sotiriovici represente une page importante du passe culturel
commun des Roumains et des Grecs.

M

B.R. V., Il. p. 1 09.
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OREST TAFRALI ŞI STUDIILE DE BIZANTINOLOGIE
LUCIAN NASTASĂ

Integrată într-o epocă ce depunea mari eforturi pentru definirea de sine a
culturii româneşti, de racordare la marile valori europene, opera lui Orcst
Tafrali dezvăluie şi astăzi valente nebănuite care se cer reconsiderate pc măsura
aportului la evoluţia generală a disciplinei . Creaţia sa se impune printr-o scrie
de teme ce au vizat o cât mai exactă delimitare şi definire a specificită{ii
spatiului nostru, evidenţiind rolul jucat de acesta în conturarea civilizaţiei
balcanice. În acest sens, Orest Tafrali a fost preocupat de elaborarea unor lucrări
cu largă circulatie şi semnifica\ie europeană. Nu întâmplător Gh. 1. Brătianu
afirma în 1 938 că "spiritul său, frământat de pasiunea cercetării, i-a îndreptat
interesul în domeniile cele mai deosebite, iar opera sa întruneşte elemente
distincte, ce ar fi ajuns să intemeieze reputaţia unui specialist în fiecare din
ramurile disciplinei istorice căreia i-a închinat râvna sa pentru ştiin\ă'' 1 •
Din nefericire nu avem l a îndemână decât succinte aprecieri generale
asupra locului ocupat de Tafrali în ierarhia domeniului 2• Chiar şi aşa însă,
putem constata că istoricul ieşean nu poate fi inclus în ceea ce N . Iorga numea
"modesta legiune a erudiţilor" şi că în nici un caz nu era diletantul "atroce"
ajuns "arheolog clasic malgre lui şi fără cea mai elementară pregătire
anterioară'', după cum îl caracteriza Vasile Pârvan 1 •
1

Gh. 1 . B rătianu. Învc1(atul Ore.•·te Tc�f'rali. î n .. Î nsemnări ieşcnc". III. 1 '131l. v o i . V I .

nr. 5. p. 300.

Gn.:cu. Orest Taf'rcdi ( / 876- I !JJ7), în .,Codrul cosminului". X. ·1 '136-J 1}39. p.
M . Vătafu. Ore.1·t Tu.fruli ( IH76-I Y37). în .,Gând românesc", V. J I:J37. nr. 1 1 - 1 2.
p. 625-626 : Al. Iordan. Ore.1·te Tufrali. în .. Balcania'', 1. 1 931!. p. 277-278 ; 1. Minca. Ortt.l't
Tq{rali ( 1 H76- / IJ37). în Anuarul Universitc1ţii pe anul acwlemic 1 CJ37-I CJ3H, Iaşi, 1 939, p. 3 5-40 ;
N. Golimas. Din acti1•itcttect pmfe.wrului Ore.1·t Tc�f'rali. în RM, 3/1 966. p. 2 1 7-2 1 8 : Em.
Condurachi, Ore.1·t Taf'rali. în A M. VI. 1 969. p. 337-331! : ŞL. B ujoreanu, De.1·pre activitatea lui
Ore.1·t T'!f'rali. în AliAJ. XIII. 1 976. p. 225-230 : Rodica Radu, p,.,!f'e.mrul Orest Tqfrali 
per.wnalitclte CI vieţii .1·pirituale ieşene. în CI. XII-XIII. 1 98 1 - 1 91!2. p. 669-682 : V. C.istian,
Jsroria la Universitutea elin laşi. Iaşi. 1 91!5 . p. 1}4-97 ş.a.
' V. Pârvun. Core.•·pmulenţcl .)·i acte. cd. Al. Zub. Bucureşti. 1 973. p. 293.
� V.

661!-076 .
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Datorită tematicii abordate, opera lui O. Tafrali a fost pre\uită mai mult în
străinătate, validările apartinând unor nume prestigioase precum Ch. Diehl, L.
Brehier, K. Krumbacher, A. Heisemberg, S. Reinach, J.B. Bury, G: Millet, A.
Baumstark, E. Gerland, D.C. Hesseling, S. Lambros ş.a. Nu au lipsit nici
aprederile din ţară. Mai rare şi retinute din partea unui Iorga sau Pârvan,
entuziaste şi superlative ale celor lipsi\i de prejudecăti sau care se considerau
..persecutati" de cel ce formulase Opinions sincere.\· şi Opinions pernicieuse.�
(N. Iorga), această situa\ie reliefcază o anumită stare de spirit în cultura
românească de la începutul veacului 20. Ea sugerează totodată nu numai
existenţa unor animozităţi personale. dar şi a unor necesităţi vitale spre care
trebuiau să conveargă eforturile istoricilor români, necesită\i enuntate chiar de
cei implica\i în asemenea dezbateri �. Sunt doar câteva repere menite să
precizeze cadrul în care a activat Orest Tah·ali, perioadă de importante
deschideri spre exigen\ele, ideile şi formele occidentale, de circumscriere a
tradi\iilor culturale nationale la dezvoltarea civiliza\iei europene.
Vocaţia de bizantinist a lui Tafrail poate fi atlată încă din anii studiilor la
Universitatea din Bucureşti ( 1 90 1 -1 904). Urmând seqia clasică a facultătii de
litere, tânărul student a fost curând remarcat de Gr. G. Tocilcscu pentru
tcmeinicile sale cunoştinte de greacă �i latină, precum şi .,predispozitia" pentru
studiul arhcologiei. calităti ce i-au adus numirea în postul de asistent şi secretar
al Muzeului National de Antichităti. unde a funC\ionat până în 1 905 ' .
Apropierea de Tocilescu era oarecum îndreptăţită, acesta impunându-se încă din
l M80 prin sinteza Dacia înainte ele romani, la care se adăugaseră numeroase
studii despre antichitatea dobrogeană (întemeiate mai mult pe epigralie),
colaborarea la volumul IIl din monumentalul Corpus lnscriptionum Latinarum,
precum şi faptul că era singurul profesor de prestigiu în specialitatea ce-l
interesa. cu recunoscutul merit de a fi extins investigatiile arheologice nu la
întâmplare, ca până atunci, ci după un program bine stabilit ". Numai că
prezen\a activă a lui Gr. G. Toci lescu în prea multe domenii ale cercetării nu a
scăpat exigentelor direcţiei ini\iate de .. triada critică". Asprele rechizitorii
lansate de N. Iorga, vizând îndeosebi lipsa de probitate, falsa erudiţie,
improvizatia, incompetenta 7, au fost fără îndoială exagerate.
De la i.1·toria critin7 la critici.1'111. Hueure�Li. 1 985. p. 1 54- 1 Y2.
Memoriu de titluri şi puhliccl(iuni, Hucureşli. 1 9 1 3 . p. 5 : Arh. St. laşi,
Univer.1·itatea .. Al. 1. Cuzu " - Rectorat. 1 81 1 935. f. 1 25 .
l. Andrieş�:scu. D e lu prei.l'torie lu evul mediu. Pc7re ri indrumc7toure ş i .firpte urheo/o�ice
in i.1·torie. Bucureşti. 1 924, p. 49. Vezi şi R. Vulpi!. GriKore G. Toci/eseu. u rlreolo� şi istoric. în
Rdl. XXVlll. 1 975. nr. 1 0. p. 1 547- 1 562.
7 Vezi N. Iorga. Opinion.� .1·inâre.1·. La 1•ie imellectuel/e cle.1· roumain.1· en 1 HYY. Bucarcsl.
1 899. p. 205-206 şi Opinirm.1· pernicieU.\'f!.\' tl'wr mauvais plltriote. B ucarcsl. 1 900. p. 49-54.
' A l . Zub.

� O. Tafrali .

•

Aprch�:nsiunca lui Iorga fată d�: Todlcscu

SI!

va răsfrâng�: mai târziu �i asupra lui Tafrali .
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Această atmosferă nu putea decât să poten\eze resursele lui Tafrali, sub
raportul metodei şi al rigorii �tiinţifice, fără ca amintita luptă universitară să-I
îndepărteze de profesorul său. Mai mult chiar, anii de ucenicie sub îndrumarea
lui Tocilescu s-au dovedit rodnici, Tafrali studiind pe teren săpăturile
arheologice de la Axiopolis, Adamdisi, Constanta şi Sarmizegetusa H , sau
colaborând la strângerea materialului epigrafic al României în vederea alcătuirii
unui Corpus Y. La îndemnul aceluiaşi profesor, tânărul student traduce din
greceşte poema lui Palamide despre Mihai Viteazul 10, text care dţşi fusese
publicat de Emile Legrand în coleqia Bibliotheque grecque vulgaire ( vo i . Il,
Paris, 1 88 I . p. 1 83-230), după singurul manuscris păstrat la British Muscum, la
noi nu era cunoscut decât par\ial. din câteva fragmente tălmăcitc de C.
Erbiceanu 1 1 • Conlrihu\ia lui Tafrail este meritorie, fiind primul ce stabileşte
măsura în care acest text a fost intluen1at de cronica rîmată a lui Stavrinos 1 2 •
Buna cunoaştere a limbilor greacă şi latină, dohândirea unui larg orizont
documentaristic, precum şi cercetarea monumentelor romane şi bizantine de pc
teritoriul tării noastre îi deschideau lui Tafrali posibilitatea abordării unor vaste
domenii � le cercetării istorice. În vederea specializării temeinice, metodice, în
arheologia clasică şi bizantinologie, va pleca la Paris, elogios recomandat de
Toci lescu şi cu sprij inul financiar al lui l . Kalideru, administratorul general al
domeniilor regale. Iar opţiunea era întru totul justificată, ţinând cont atât de
strânsele relaţii ale lui Tocilescu cu oamenii de ştiinlă francezi, dar şi de
profundele mutaţii ce au avut loc începând cu ultimul deceniu al secolului 1 9 în
domeniul studiiilor bizantine. -S-ar putea spune că asistăm la un adevărat
reviriment în favoarea bizantinologiei , nu numai prin abordarea tol mai
complexă a istorici Imperiului roman de răsări t şi, în consecin�ă. prin definirea
cât mai exactă a materiei, dar şt prin instituţionalizarca ci în cadrul
învăţământului superior u .
" O. Tafrali. Memoriu d e titluri şi puhlicaţieuni, p. 5-6 : Arh. SL. Iaşi. loc. cit. Vezi �i ŞL. D.
Grecianu. De la Bucureşti la Sarmize�etu.w. O excur.1·iu n e i.l'forin1 in A rdeal. Bu c'u reş ti , 1 903.
'' O. Tafrali. op. cit. . p. 5 : Gr. G. Tocilcscu. Monumente epi�rqfice şi .1·culpturale ale
Muzeului de Antichitdţi. Bucure�ti. 1 905.

' " O. Tafrali.

Poema lui Gheor�:he Palwnide despre Piaţa lui Mihai Vodt1 Viteawl. scri.1·t1 in

1 607. Studiu critic şi traducere, în . . Literatură �i artă romfină".

IX. 1 905. p. 24.:1-253 şi 41! 3-493.

1 1 C. Erh i ce an u . Mihai Vitea zu l dupt1 o .1·criere �:react1 a lui Gl1enr�he Pa/amid dt! la 1 607.

în ,.Literatură si a rtă română". 1. 1 896- 1 897. p. 475-187 si 564-577.

1� Cf.

b.

'

Russo, Studii i.l'torice �: rew-romline. opere po.l'cume,

În această perioadă.

Tafrali a mai p ub l i ca t

:

I. Bucureşti. 1 939. p.

Un mcmu.1·cri.1' necunoscut a l lui Naum
Râmnicecmu. în .,Revista pentru istorie. arheologic şi filologie". V. 1 903. voi. IX. fasc . 2 şi
1 45- 1 5 1 .

Che.l'tiunea monumemdor dt! la Adam Cli.l',l'i, în . .Literatură şi artă română". X . 1 906.
� ,, Vezi D. Russo. Biwntul rt!ahilitm. în op. cit. . 1. p. 3- 1 5 : N. I org a. L 'avenir des etude.1·
hyzcmtine.1·, Bucureşti. 1 933 : E. S t ăne s c u . G h . Zhuchca. Bizantinolo�:ia la Univer.1·itmea din
Bt�t -u rt!.)'ti. în A U B. şl. suc .. X I V . 1 1}6 5. p. 1 1 1 - 1 2 3 .
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Această resuscitare a interesului fată de B izan� s-a datorat atât profundelor
mutatii metodologice pe care le suferea ştiin�a istorică sub impulsul "şcolii
pozitiviste", cât şi noilor realităţi statornicile pe ruinele vechiului Imperiu
bizantin : Peninsula Balcanică, Asia M ică �i nordul Africii, spaţii ce ridicau
atunci suficiente probleme marilor puteri şi îndeosebi popoarelor situate aici,
domice de afirmare independentă si autodeterminare natională. Schimbarea
opticii fată de Bizanţ, această realitate extrem de complexă, şi circumscrierea
contributiei lui la făurirea civiliza�iei balcanice venea aşadar în întâmpinarea
unor imperative politice de prim ordin care vizau în ultimă instanţă anularea
oricăror tendin�e expansioniste în sud-estul Europei. ofereau argumente în
favoarea caducită�ii stăpânirii otomane într-o regiune cu atâtea probleme
teritoriale. Iar dintr-o altă perspectivă, adâncirea şi înţelegerea structurilor
Imperiului bizantin, ca stat multinaţional, a cauzelor decăderii lui, era implicit
un avertisment dat altor imperii similare existente la sfâr�itul secolului 1 9 şi
începutul celui următor. Aceste studii ofereau incontestabil o multitudine de idei
şi sugestii cu evidente prelungiri în contemporaneitate. Pe de altă parte, prin
intermediul bizantinisticii se căuta o definire a culturilor balcanice, sublinierea
originalităţii lor în sensul conturării propriei individualită�i. precum şi rolul de
intermediere între Orient si
de interferentă
, ce a dat nastere unor
l
, Occident. spatiu
culturi specifice şi sintetizatoare. Şi .fără îndoială - au mărturisit-o istoricii
străini - civilizaţiei româneşti îi revenea un important loc, ca moştenitoare şi
depozitară a tradiţiei bizantine.
Într-un asemenea cadru, dar şi cu evidente predispoziţii intelectuale, Orest
Tafrali optează pentru noua şcoală franceză de bizantinologie. spre deosebire de
congenarul său Vasile Pârvan, bunăoară, care îşi va îndrepta paşii spre Jena în
vederea specializării în istoria şi filologia clasică 1 4 • Alegeri �i motive diferite,
care vizau în fond acelaşi scop : înarmarea cu solide cunoştinţe şi ocuparea,
apoi, a unor catedre universitare. În timp ce unul era predispus a îmbrăţişa
orizonturi largi, celălalt se îndrepta spre o strictă specializare ce urmărea, la
sugestia lui Iorga, revitalizarea studiilor de istorie antică, prea mult dominate de
enciclopedismul lui Tocilescu.
Contactul lui Tafrali cu mediul parizian avea loc tocmai în momentul când
lumea ştiinţi lică pierduse pc Alfred Rambaud, cel care prin lucrarea Constantin
al X-lea Porfimxenetul ( 1 870) deschisese etapa modernă a studiilor bizantine.
În schimb se resimţea cu pregnanţă noul impuls dat domeniului de Ch. Diehl,
titularul primei catedre franceze de istoria Imperiului roman de răsărit şi care,
chiar în anul venirii lui Tafrali la Paris. îşi publicase Studiile hiz.antine, . unde
erau luate în discutie noile direcţii de cercetare ce se impuneau materiei. Dacă
'

'

'

,. Al. Zuh. Va.1·i/e Pâmm. e/i�ia

u1rtumrului.

laşi. l lJ7 3 . p. ::!8--42.
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bizantinistica germană se dovedise prea mult legată de filologic şi edi tarea
izvoarelor, remarcându-se printr-un exces de erudi�ie, cea franceză deja î�i
lărgise mult aria de investigaţii, deplasându-şi aten�ia spre alte sfere : ea va
aborda în egală măo;ură aspectele sociale, economice, religioase, ideologice,
artistice, militare etc., oferind totodată noi instrumente de lucru si metode
proprii de cercetare. În acelaşi timp, prin maniera Je tratare a s �biectelor,
iniţiată de Ch. Diehl, bizantinistica părăsea cadrul purei erudiţii pentru a coborâ
la nivelul unei accesibilităti mai puţin pretenţioase.
Profitând de multitudinea sugestiilor venite dinspre acest areopag al
culturii europene, dar şi în limitele impusc de un original program de lucru,
Tafrali îşi dedică activitatea studierii antichită�ilor elcnc, prcbizantine �i
bizantine. istoriei artei vechi etc . , frccvcntând timp de şase ani cursurile
Facultăţii de litere. Şcolii de Bellc-Artc, Şcolii Muzeului Luvru, Colegiului
Frantei, precum şi cele două secţii ale Şcolii de Î nalle Studii 11• La Ct)llcgc de
France va urmări vreme de trei ani cursul de numismatică greacă şi romană
predat de Ernest Babelon, conservator din 1 HlJ2 la Departamentul de mcdalii al
Bibliotecii N aţionale, şi cel al filologului Renc Cagnat. printre altele autorul
unui admirabil tratat de epigrafie latină 1h. curs referitor la arheologia �i
epigrafia romană. O activitate deosebit de rodnică a desfă�urat Tafrali în cadrul
secţiei de ştiinte istorice şi filologice de la Ecole Pratique des Hautcs Etudcs 1 � ,
unde activau l a acea dată personalităţi precum G. Monod, G. Maspcro, M .
Breal, L. Finot, L. Havel, A . Jacob, A . Lefranc, Fd. Lot, J. Psichari, M . Roques
ş.a. Selectiv. istoricul român va audia prelegerile de pale.-,grafic şi papirologic
greacă ale lui Alfred Jacob, ce vizau îndeosebi studiul scrierilor cursive, a
pn�cedcclor şi semnelor abreviative tehnice, lectura facsimi lclor ( confcrin\ă
condusă de H. Lebeguc). De asemenea, urmăreşte cursurile lui Daniel Serruys
consacrate istoriei formelor tonice la prozatorii bizantini, analizând cu aj utorul
metodei statistice complexitatea autorilor din sec. 4-6 1 � . Participă totodată �i la
conferintele cruditului francez Bernard Haussoullier, cel can; a condus primele
săpături de la Delphi şi unul din directorii "Revistei de filologic", conferinţe
axate pc epigrafia şi antichităţile greceşti . Ele erau destinate îndeosebi
candidaţilor la Şcoala franceză din Atena cc-�i făceau stagiul de un an înainte de
a se prezenta la examen. Î n cadrul aceleiasi institutii Je cultură, Jar la sectia de
'

.

'j O.

'

Tafrali. Memoriu ele titluri .yi puhliul{iuni. p. 6.
Cagnal. Cours c/ 'epiJ:rapllie haine. Paris. 1 890 (t:d. II. 1 9 1 4 ) ; este şi autorul
cunoscutei lucrări A tral'l!r.l' le monde romain. Paris, 1 ':1 1 2.
1 7 La acea dală st: a11au înscri şi 23 studenli romJni. situându-st: ca pondt:n: pt: locul patru.
după germani. amt:ricani şi englezi ; eL A1111Uaire de I 'Ecnle pratiltue des Hautes Etude.1
/ Y/ 0- / Y / / . Section des scienct:s historiqut:s ct philologiques. Paris. 1 9 1 0.
' " R.

'" /hiclem. p. 70-7 1 .
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stiinte religioase, istoricul român audiază timp de şase ani lcc\iile de arheologie
hiza�tină ale lui Gabriel M i l lel. Contactul cu acesta a fost deosebi t de profi tabil,
ca si în cazul lui G . 1 . Brătianu sau l .D. Ştefănescu, plin de sugestii îndeosebi în
ce priveste crestini smul bizantin. De altfel momentul marcheaz ă si începutul
unor relatii neîntrerupte între Tafrali �i profesorul său. Millet recomandându-1
elogios, în 1 9 1 3 , pe cel care urmărea ocuparea unei catedre la Uni versitatca din
Iaşi şi poseda la acea dată "une C<innai ssancc etcnduc d archeologic byzantine ,
qu ' il peut traitcr avec competencc et perspicacitc les questions qui touchent a
l'architecture, a la peinture, aux miniatures'' l'l.
Preocupat de ceramică şi în vederea unei cât mai depline spccializări ,
Tafrali se în�cric şi la cursurile uc arheologic clasică predate Jc Edmond Potticr
atât Ia Şcoala de Bclle Arte. cât �i la cea de pc lângă Muzeul Luvru. Cu toate că
la vremea aceea Şcoala de la Luvru nu se hw.:ura încă de un renume, ca va
contrihui în mod hotărâtor la formarea de numeroşi specialişti în direqia
arheologiei orientale. Domeniul căpăta acum un suhstan\ial impuls atât prin o
mai sistematică cercelarc a istorici sumericni lor, caldccnilor, akkadienilor sau
hiti!i lor, cât şi datorită marelui cpigrafist Rcnc Dussaud. care din 1 920 va
întemeia alături de E. Potticr �i G. Migcon revista de artă orientală şi arheologic
"Syria . Iar rezultatul nu se lasă mult aşteptat. Impresionat de activi tatea acestei
şwli şi de noile perspective oferi te de arheologia orientală, Tafrali va publica în
"Li teratură şi artă română"' ( 1 906- }907 ) un articol despre Mu-:.eul LtM·u :
antichitt1ţi egiptene. caldeene şi asiriene. în care sunt prezentate excep\ionalc lc
comori de cultură aflate în posesia acestei institu\ii, cu pertinente ohscrva!ii pc
marginea scmnifica\ici dezvoltării unor noi domenii ale cercetării istorice.
'

.

.

.

'

'

"

Acti vitatea cea mai laborioasă şi care a lăsat în mod evident amprenta
asupra formatiei lui intelectuale a fost Jcsrăşurată în cadrul Sorhonci, unde va
frecventa timp de şase ani cursurile de arheologic greacă clasică predate de
Lcon-Maximc Col lignon şi la care se speciali zasc mai înainte Tcohari
Antonescu. Cel care a influen!at şi înurumat însă preocupările istoricului rumân
a fost Ch. Di c hl patriarhul studii lor hizantinc·· - cum îl numea G.I. Brăti anu 1'1
- şi care a deschis o nouă epocă în s fera cercetărilor de hizantinologic,
dominându-lc vreme de aproape j umătate de secol. Tafrali urmează cursurile de
severă metodă ale savantului francez referitoare la istoria şi arheo logi a
bizantină, într-un moment când acesta tocmai pregătea apari!ia pri mului tratat
din lume des pre arta imperiului ! 1 • Î ntâlni rea lui Tafrali cu Dieh l a fos t de hun
augur pentru tânărul istoric. Prietenia statornică manifestată de pro fesorul
,

"

1'' O . Tafrali. Memoriu de titluri .yi lucniri. p. 1 5 .

l" ( ih . 1.
=1

Brălianu. np.

cit . . p. )0 1 .

C h . l >it.:hl. Ma11uel d "urt

hr;.antille. Paris.

1 9 1 0.
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francez fată de \ara noastră, pe care a vizi tat-o de mai multe ori, a contribuit
suhstantial la apropierea savantului nu numai de valorile noastre culturale, dar �i
de acei t:ărturari români cu preocupări asemănătoare, precum N. Iorga, G.l.
�2
Brătianu, l.D. Stcfănescu,
N . Bănescu s.a.
.
.
Recomandat de Ch. Diehl, Orest Tafrali va fi numit repetitor ( lector)
pentru li mba română la Ec.:ole cle.,· lwzxues orientale.,· l'ivwztes, instalată definitiv
din 1 X73 în vechea clădire de la Emle du xen ie maritime, unde va funqiona
timp de doi ani ( 1 9 1 0- 1 9 1 1 ). Paralel a luat în custodie una din cele mai mari
hihlioteci de artă şi arheologic din lume, creată de Charlcs Doucet �i care prin
donatic a intrat în posesia Sorhonci �1• Dovedind o mare pricepere. istoricul
român s-a ocupat de organizarea acesteia. alcătuind totodată pentru uzul
a�ezământului un Repertoriu geneml de artc1 hi::.antimi. rămas acolo Îfl
manuscris. Un prim rezultat al acestui efort a fost studiul său intitulat Les
monument.\' mumaim· cl 'apres les puhlicatiom recents 24, în care - asemeni
"hulcti nului istoric" publicat de A.D. Xenopol în ..Revue histori4ue" - Tafra li
oferea o imagine generală asupra artei române�ti, aşa cum se ogli ndea ea în
unele publica\ii de la noi . Rezumând di versele păreri despre monumentele din
România, istoricul manifestă un a�.:ut spirit �.:ri tic, formulând numeroase
observatii şi îndreptări mai ales pc marginea studiilor lui Al. Tzigara-Samurca�
(Arta in România, B ucureşti, 1909) şi Popescu Cegăncanu ( Cmztrihuţiwzi la
studiul artei naţionale, B ucureşti, 1 909), cărora li se reproşează îndeosebi
chesti uni de metodă . .
Preocupat de problema învăţământului 2�. de viitorul studiilor clasi�.:e în
România şi noile dezbateri asupra ane i . Tafrali se arată receptiv la discu�i ilc
simi lare din spatiul francez, traducând �i puhlidnd în "Noua revistă română'' 2"
un arti�.:ol al lui Gahricl Honotaux despre criza învă\ământu l u i , însotind tex LUI
cu câteva reflectii
desti nate îndeosebi celor interesati' în bunul mers al culturii
.
intelectuale la noi 27• Militând pentru reintroducerea limbii clcne în şcoală şi în
� : D. Zamfir�scu. A ccellfe şi rm�filttri. Bucur�şti. l lJI!3. p. 1 07 - 1 3 5 .
� .' Ilie M inca. op. cit. . p. 3 7 .
� � Î n ,.Revue arehcologi4ue". IL Il) 1 0. p. K 1 -95. reprodus de O. Tah·ali. MtHm1�es
d 'arcllt!nln�ie et d 'epi�rapllie hy:.antines. Paris. I l) 1 3 . p. 5 1 --7 2. Asupra studiului s-a .:xprimat
N. Iorga în .. Neamul românesc" Jin 7 noiembri.: l lJ 1 O : v.:zi şi O. Tafrali. Rli.I'{JWIS d-lui N. lnr�a.
în ..Noua revistă română". IX. I l) 1 O. nr. �. p. 1! I -K2.
�· Î ntr.: 1 904- 1 905. Tafrali fusc:se profesor suplinitor Je limba latină la liceul Sf. Sava din
Bucureşti.
:• O. Tafrali. Studiile clasice 1 i invl7[ti111ÎIIItul ,\'l!l'Unclar. în .. Noua revistă română", IX.
.
'
19 I l . nr. 20. p. 378-382.
:7 Articolul a generat polemica eu C.S. Hasnaş : vezi .. Noua revistă română". X. 1 9 1 0. nr.
5. p. 72-75 : nr. 1 O. p. 1 �9- 1 5 4 : nr. I l . p. 1 7 3 : nr. 1 5. p. 2 l lJ-220 ; nr. 20. p. 290-293 : nr. 2 1 .
.

·

p. 30K-3 1 0 .

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

LUCIAN NASTASĂ

1 64

8

general pentru revitalizarea studi ilor clasice, Tafrali abordează şi necesi tatea
învăţării artei, care "departe de a fi un lux după cum sunt de părere habotnicii �:e
cred în evanghelia lui Spen�:er, e însăşi viata superioară, cură\ită de micimi , de
interes, de egoism ; e avântul spre ideal, �:arc dă aripi �.:rca\i uni i, îndeamnă la
muncă , la perfectionare si fără de �.:are viata ar fi ca moartă" ' arta " tinde a se
'
'
transforma astăzi într-o �uă religie : �.:ultul rrumosului" 1".
Calitătile dovedite i-au deschis istoricului român largi posibilită\i de
manifestare în mediul stiintific francez, colaborând nu numai la mari reviste de
. specialitate, precum : .Rc ertoire d ' art et d ' archeologie'· 1�. dar căpătând
promisiuni ferme din partea profesorilor săi "de a ocupa într-o zi o �.:atedră în
111
învătământul superior francez" • Însă adevărata consacrare abia de acum va
începe, prin contactul direct cu monumentele Gredci. Dacă o primă călătorie,
de mai multe luni, îi oferise şansa de a vedea Eleusis, Corintul, Atena �i
Olimpia, studiind cu "mare aten\ie" mai ales săpăturilc întreprinse în ultimi lc
două locali tăţi ·1 1 , i mpulsul hotărâtor a veni t din partea lui Ch. Diehl. G. M i llet şi
J. Doucet. care-i vor îndrepta atentia asupra Salonicului. Momentul nu era
întâmplător, întrucât în 1 9 1 1 se aflase de intentia dărâmării vech ilor ziduri ale
ora�ului . Î n acest context, Tafrali oh\ine sprij inul generos al lui J. Doucet şi l.
Kalinderu, ca prin cercetări la fata lo�.:ului să studieze aceste monumente, să le
fotografieze şi să scrie câteva studii, a�.:tivită\i în care a fost ajutat de arhitectul
G. Guilamila şi fotograful Devismcs. Î n paralel Tafrali consultă şi o scrie de
manuscrise greceşti aflate la Bibliotc�.:a Natională din Paris. �.:cea �.:e du�.:e la
·
depistarea unui număr mare de texte inedite, suisori , dis�.:ursuri, des�.:rieri etc.
Toate a�.:cste acti vită\i fadlitează formarea unei imagini de ansamblu asupra
Salonkului în secolul 1 4.
De altfel, încă din 1 909 Tafrali se arată preocupat de câteva aspecte
partkulare, precum datarea mozaicurilor şi a bisericii S fântul Dimitrie din
Salonic 12, porni nd de la câteva ins�.:riptii publkate anterior de P . N . Papagiorgiu
. 11 •
în "Byzanti nischc Zeitschrift
Cu acest pri lej istoricul român încearcă să
dovedească, pc haza unui manus�.:ris din secolul 1 2. d biserica nu a suferi t del:ât
un incendi u par\ial în sec. 7, mai pre�.:is în vremea lui Hcradiu, �.:ând fonll a
distrus doar lemnăria interioară şi plafonul. Simultan apărea în rev ista
·

�

p

.

�" O. Tafrali, /anlşi studiile clasictt şi ini'C1(cimcintul secunclar,

în rev . cit.. nr. 10. p. 1 53 .
această revistă a colaborat permanent timp de tn:: i ani : vezi coresponden1a �.: u A .
Rcinach. M . Auherl, E . de Stoop. J. Condamin î n Memoriu de titluri ş i publicaţiuni. p . 1 7-�0.
·1" O. Tafrali. Critica operefor arheoloxice .yi istorice. laşi . 1 9� 1 . p. 4.
11
ldcm. Memoriu de titluri şi puhfim{iuni. p. 6.
'' lucm. Sur la date de f 'Exlise !r des mn.ntiques de Suint-Dt!mt!tritl.l' de Salmti<{Ut:, în
.. Rcvu.: an:ho.!olog.il(uc''. XIII. 1 YOY. p. X:>- 1 ( I l l n.:pruJus în ,\4.!hmxe.•· ,/ 'arclr.!uluxie er
d 'epixraphie b,,·:amilles. p. 1 -�I.J ) .
·'·' Byzantinische i'..eitsch1ift". XVII. 1 90!!. p. 3 � 1 -3 !! 1 (�:u �3 p l. ) .
�·'

La

..
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Institutului rus din Constantinopol un studiu semnat de Th.I. Uspenskij, Câteva
mozaicuri din Biserica Sl Dimitrie din Salonic "' , în care se ajungea la rezultate

diferite în ce priveşte data incendiului şi a reparatiilor, fapt ce va determina pe
Tafrali să publice un nou articol intitulat Sur les reparations fetite.\· au VIl-e
.\·ih·le il I 'Eglise de Saint-Dbnetrius de Salonique '�. El aduce aici un plus de
argumente în favoarea opiniei sale, şi anume că bazilica a fost zidită la
începutul sec. 5 de prefectul Iliriculili, Leontius, şi nu în sec. 7, când a
beneficiat de prima refacere 1". Punctul său de vedere, întemeiat pe o exigentă
interpretare a izvoarelor istorice, a fost imediat admis de Ch. Diehl în Manuel
d 'art hyzcmtin (Paris, 1 9 1 0, p. 1 9 1 ), care va face totodată şi o comunicare la
"Academie des inscriptions et Belles-Lettres" din Paris 17•
Cercetând la fa{a locului vechile ziduri bizantine din Salonic, descifrînd
inscriptii şi adunând toate informa\iile epigrafice şi arheologice, Tafrali îşi
crează astfel baza necesară unei întreprinderi de mare valoare şi utilitate,
concretizată într-un volum despre Topogrc!fla Salonicului JH. Este de remarcat
însă faptul că deşi oraşul se bucura de mare însemnătate, el nu re\inuse în mod
deosebit aten\ia cercetătorilor. În afara ahatelui Belley ( Ob.\·ervations sur
l 'histoire de la viile de Thes.mlonique, în "Memoires de l ' Academie des Belles
Lettres", XXXVlll, 1 777), numai bizantinologul german Thoma Tafel se
ocupase de istoria şi topografia oraşului în două lucrări : Historia Thes.mlonicae
(Tiibingen, 1 835) şi De Thessalonica e jusque agro (Berlin, 1 839) ; în rest
exis(au doar câteva studii datorate lui M . Dimitsas, P.N. P.apagiorgiu, A.
Adamantiu w sau S. Lambros 40• lnvestigând amănuntit vechile ziduri ridicate de
un general al lui Theodosiu cel Mare, Orest Tafrali a oferit nu numai un studiu
aprofundat asupra topografiei antice şi bizantine a cetă{ii, dar s-a putut fixa
pozi{ia anumitor edificii, precum agora, hipodromul, portul ş.a. În acelaşi timp,
istoricul a identificat vechile bazilici ale căror nume nu se mai cunosteau
.
întrucât fuseseră transformate în geamii, stabilind totodată, atunci când
.\.1 /zvjestija ru.1·ska�:o archeolo�:iceska�:o instituta v Kon.1·tantinopo(ie. XIV. 1 909. p. 1 � 1 .
J� Î n .. Revue archcologique". 1 909. p. 38 1 -386 (reprodus in MtUcm�:e.l· . . . p. 30-39).
Jh Vezi şi J. Laurent. Sur la ciute deJ e�:li.1·e.1· de Saint-Demetriu.1· et de Sainte Soplzie el
SalonicJue. în ..Byzantinische Zeitschrift", IV. 1 1!95. care: sustinea că biserica a fost complet
dist111să de foc spre mijlocul sec. 7 şi. in consecintă. monumentul actual ar data din acest veac .
·
.u Ch. Diehl. LeJ mo.mique.1· de Saint-Demetriu.1· de Salonique. în Mbnoire.1· puhlie.1· par
'
/ 'Academie de.1· ln.\·cription.\· et Belle.I·-Lettre.l', XVIII. 1 9 1 O. p. 225-247.
'"
· O. Tafrali, Topo�:raphie de The.l'.valonique, Pa1is. 1 9 1 3 . XII + 220 p.
J•J Abia în · 1 9 1 4 Adamatiu va ofe1i o lucrare mai cuprinzătoare : 'H flu�avrtv'l
B&uuaJ.. o vtKq, Athena, 1 9 1 4 .
.j() Spi1idon Lambros va face o elogioasă prezentare a lucrărilor l!Ji Tafrali despre Salonic în
N&o� 'EJ..Â. 'I VOJ.IVIlJ.IW V', X. fasc., 1 9 1 3, p. 36 1 -363, reprodusă în O. Tafrali, Critica operelor
arheolo}:ice şi i.1·torice. p. 89-9 1 .
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mărturiile erau sigure, data ridicării lor. Aşadar, Tafrali studiază atât topografia,
cât si monumentele orasului, foarte valoroase fiind cele 68 de ilustratii ale
prin� ipalelor obiective, î� parte dispărute încă din timpul războiului ital�-turc
( 1 9 1 1 - 1 9 1 2). Importanta lucrării constă în aceea că, din Peninsula Balcanică,
Salonicul devine al doilea oraş care poseda o asemenea topografie, numai Atena
beneficiind până atunci de un plan arheologic, în vreme ce pentru
Constantinopol. bunăoară, nu se învrednicise încă nimeni 4 1 •
C u u n asemenea orizont asupra celei de-a .,doua capitale a Bizanţului"
(după expresia lui Ch. Diehl), interesul lui Tafrali se îndreaptă acum spre
evenimentele secolului 1 4, când Salonicul devine teatrul unor lupte religioase şi
mişcări sociale, iar pentru prima dată în lumea bizantină s-a constituit o
guvernare municipală democratil:ă şi independentă. Studierea acestor fapte
putea deschide domeniului noi perspective. constituind un important capitol al
istoriei Imperiului roman de răsărit în perioada de declin. Utilizând cu mare
folos informaţiile dobândite în elaborarea Topoxraflei şi a scrierilor inedite
aflate la Biblioteca Natională din Paris şi la Liceul grec din Salonic (Grigore
Palamas, Isidor din Salonic. Niwlas Cabasilas, Dimitrie Kidonis, Ioan
Cantacuzino, Manuel Malaxos, Nikephor Xantopulos, Ioan Staurakios ş.a.),
Orest Tafrali va publica Thes.wlonique au quator:.ieme siecle 41, prima lucrare
în care se analizează organizarea municipală, via\a religioasă, socială şi politică
a acestui oraş. Căutând să stabilească locul Salonicului în istoria Bizanţului, ca
centru al renaşterii greceşti şi factor descentralizator sub forma democraţiei,
cărturarul român ia în discuţie structura etnică a locuitorilor - într-o vreme în
care oraşul era obiectul discordiei între greci şi bulgari -. analizează
administraţia imperială, municipală şi cclesiastică, starea socială şi economică,
armata, J·ustitia
etc. ;
miscarea stiintifică,
literară si
'
,
,
, artistică, cultul sfintilor,
'
acordă o atenţie specială evenimentelor politice şi îndeosebi mişcării zelotilor
( 1 342- 1 349) îndreptată contra aristocraţiei din Salonic şi a nesychaştilor, .,crise
revolutionnairc redoutable nce de l' âpretc des haines sociales, pittoresque el
presque unique exemple de la vie communalc dans l ' empire byzantin" 4\ care a
dus la instaurarea unui regim popular favorabil lui Ioan Paleologul al V -lea 44 •
Lucrarea s-a bucurat de o foarte bună primire în lumea ştiinţifică, fiind
premiată de "Academie des lnscriptions et Belles-Lettres'' şi "Association pour
l ' encouragement des etudes grecques" din Paris 4�. În raportul citit la 9 mai
'

�1 Vezi şi Louis Bn!hicr, in ,,Journal des Savants", mai 1 \1 1 3. no. 3. p. 232.
�� Cu o pre fată d e Ch. Dichl. Patis. 1 9 1 3 . XXVI + 3 1 2.
�-' Ch . Dichi. Prej(tce. la O. Tafraii. The.ualonique au quatorzieme .�iecle, p. A.
H Vezi şi Gh. Brătianu. Privile�:eJ etfrund1ise.1· municipales dcm.f l 'empire hywntin. Paris
Bucarcst, 1 936. p. 1 1 7- 1 20.
�� Cf. Scrieri noi de.1·pre Salonic, in .,Noua revistă română . XIV. 1 9 1 3 . nr. 4. p. 49.
"
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1 9 1 3 în cadrul Societăţii studiilor greceşti, A. Puech aprecia la superlativ
scrierea lui Tafrali, subliniind faptul că prin aceasta s-a ajuns la deplina
înţelegere a ..unui capitol până mai ieri necunoscut" 4•. De altfel, elogiile au fost
numeroase, Louis Brehier incluzând lucrarea printre cele mai importante apariţii
din anii 1 9 1 3- 1 Y 1 4 : "Tafrali - arăta profesorul de la U niversitatea din
Clermont-Ferrand - a scris o carte cu desăvârşire nouă, care aruncă o lumină
neaşteptată asupra vitalităţii societă\ii elene în ajunul cuceririi turceşti, precum
şi asupra simpt<)melor răului social care trebuia să-i paralizcze apărarea" 47.
Aprecieri asemănătoare au m�i apărut sub semnătura unor prestigioşi savanţi,
precum J.B. Buri (în "English Historical Review, XXIX, 1 9 1 4, no. CXIII,
p. 1 28 ) , H. Stocks (în .,Zeitschrifl fi.ir Kirchcngcschichte", 1 9 1 3, p. 622), E.
Gerland (în "Berliner Philologische Wochcnschrift", no. 1 6 din 1 7 aprilie 1 9 1 5 ,
p. 500--502), S. Salaville (în .. Echos d' Orient", mai-iunie, 1 9 1 3 , p. 2 1 4-255)
ş.a., pentru ca "The Homiletic Revicw" din New-York să cpmparc lucrările lui
Tafrali cu ceea ce a făcut Fuste! de Coulangcs prin La cite antique : .,Dr. Tafrali
has brough to the study of this city, as it was in the critica! fourteenth century, a
vast amount of lcarning, patience, ami critica! acumen" (no. 6, iunie, 1 9 1 3 , p.
5 1 6). Ch. Diehl sublinia în "Revue des ctudes grecques" (XXVII, 1 9 1 4, p.
222-223) că "il faut lui savoir gre d' avoir cntrepris avcc un zele, une
conscience, une aplication infatiglabes, une ctude originale ct neuve, ou
yuiconque s' intercssc aux etudes de Byzance trouvera a apprendre
infiniment" 4 " . Valoarea celor două lucrări a fost recunoscută şi prin decernarea
lui Tafrali a unei medalii de argint, opera marelui gravor Chaplain, din partea
Asociatiei
franceze pentru încuraJ· arca studiilor '-'!!recesti
, si
' bizantine 4Y, asociatie
'
'
reprezentată prin personalităţi de marcă, precum A. Fallieres (fost preşedinte al
Franţei), Estournelles de Constant, Bonnat, Fougeres (directorul Şcolii franceze
din Atena), G. Karo (directorul Şcolii germane din Atena), Th. Homolle, M .
Collignon, G. Maspero ş.a.
Cele două lucrări veneau de fapt în întâmpinarea unui alt deziderat, de mai
mare anvergură, dar care viza în fond o monografie a Salonicului. Apărută mai
târziu, în 1 9 1 9, Thes.mlonique des origine.\· au X/V-e siecle lărgeşte mult aria de
investigaţii prin tratarea unor aspecte noi ori necunoscute, precum modul de
administrare a provinciilor greceşti aflate sub stăpânirea romană sau importanţa
•• lhidem. Vezi şi Critica operelor arheolo�ice şi i.worice. p. 6 1 -62.
"' Cf. ,.Noua revistă română", XIV. 1 9 1 3. nr. 7. p. I I I : Bn!hicr va analiza cele două lucrări
despre Salonic şi în LLtrou.\',\'e men.I'Uel i/lustrt!, VII, 1 9 1 3, nr. 78. p. !1 1 1 -8 1 3, reproducând din
volumeh: respective numeroase ilustralii.
"" Vezi şi O. Tafrali, Critim operelor arlu:olo�:ice şi istorice.
"'1 Cf. M . Dobrescu, O medalie of'eritt1 unui invt1(CU romun, în .,lluistratiunea natională". n.
1 9 1 4, fehr., p. 1 6.
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oraşului în răspândirea creştinismului. Publicată la Ernest Leroux. editura
Academiei Franceze unde rareori pătrundeau străinii 511, cartea reprezintă
încununarea a 1 2 ani de cercetări începute încă din 1 906, când Tafrali era
"departe de a gândi că Salonicul va căpăta un loc de primă importantă în istoria
contemporană" 5 1 • Beneficiind de ajutorul şi sugestiile lui Louis Brehier şi
Maurice Dupont, istoricul român oferă o lucrare aproape unică prin rigoarea
cercetării si interpretării izvoarelor antice. Pornind de la fondarea orasului,
atribuită diadohului Casandru în 3 1 6--3 1 5 a. Ch., Tafrali suhli.niază importanta
acestuia atât prin poziţia geografică, cât şi prin forlificaţiile ridicate de-a lungul
timpului. Faptul că încă din epoca macedonean?i Salonicul poseda un şantier
naval iar portul era capabil să adăpostească o mare t1otă de război va conferi un
loc privilegiat aşezării , mai ales în timpul stăpânirii romane. Autorul
reconstituie cu minuţiozitate viata internă, recurgând la interpretarea
numeroaselor inscripţii descoperite în perimetrul oraşului ; de asemenea trece în
revistă frământările religioase în vremea Imperiului bizantin şi subliniază
importanta Edictului din Salonic (28 februarie 380), prin care Teodosie 1
interzicea arianismul iar ortodoxia devenea religie oficială de stat. Ca şi în cazul
primelor două lucrări, Thes.mlonique des orixines au X/V-e siec:le s-a bucurat de
o foarte bună primire în lumea ştiintifică, fiind şi ea premiată de "Academie des
Inscriptions eL Belles-Lettres" din Paris în cadrul �edintei din I l iunie 1 92 1 .
Cu o asemenea deschidere asupra istoriei şi civilizatiei bizantine, Tafrali
îşi însuşise de fapt temeiurile necesare întelegerii depline a locului românilor în
istoria sud-estului Europei şi a rolului jucat de acest spaţiu în evul mediu. Numit
încă din 1 9 1 3 profesor titular la catedra de arheologie şi antichităti a Facultăpi
de litere din · Iaşi 52, loc unde se găseau pe atunci personalităţi de frunte ale
culturii noastre (Al. Phi lippide, Tr. Bratu, Ilie Bărbulescu, G. Pascu, 1. Petrovici,
D. Gusti, 1. Ursu, A.D. Xenopol ş.a.), Orest Tafrali a desfăşurat o activitate
deosebit de rodnică nu numai în direqia formării unor cadre bine pregătite, dar
şi prin elaborarea de lucrări temeinice şi initiative de mare interes.
Înfiintată abia din 1 894, această catedră se at1ase multă vreme sub
conducerea lui Teoharie Antonescu, fost discipol al lui Odobescu şi care
practicase mai putin investigatiile de teren. Spre deosebire de predecesorul său,
Tafrali a colindat aproape întreaga Românie, alcătuind o bogată colectie
arheologică şi dând dovadă de stăpânirea unor bune metode de investigape
.

.

'

.

"' Aici îşi tipărise A. D. Xenopol celebra sinteză La tlu!orie de l 'hi.1'toire. Pa1is. 1 908. a
cărei apa•itic a fost sărbătorită de studentii români at1ati la Paris (30 nov. ) : Tafrali s-a at1at printre
organizatorii care au luat cuvântul (cf. "Evenimentul". 1 908. nr. 249 (9 dec.). p. 1 -2.
� 1 O. Tafrali. The.1·.mlonique des oriRine.1· au X/V-e .1·iede, Pa1is. 1 9 1 9. p. 1.
�! Arh. St. Bucure�ti, Mini.�terul Jn.1·truqiunii. 27 1 5/ 1 9 1 3. f. 1 87- 1 9 1 : Arh. St. Iaşi.
Universitatea Al. /. Cuza " - Rectorat, 1 /1 9 1 3, f. 397.
..
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ştiin\ifică. De altfel. încă de la primul curs universitar linul la 26 noiembrie
1 9 1 3 şi intitulat Evoluţia arheolo!{iei şi rezultatele exploraţiunilor arheolo
!{ic:e �J. istoricul sugera intenţia unui plan de lucru vast, îndreptat spre realizarea
simbiozei între artă şi arheologie, a valorificării critice a monumentelor şi
inscriptiilor care "sunt martorii cei mai autentici ai evolu\iei civilizatiei
noastre" �4• Prelegerile ţinute între 1 9 1 3- 1 937 . în mare parte publicate, vizau
îndeosebi anlichită{ile greco-romane, izvoarele grecilor şi romanilor, arhitectura
egipteană, ceramica greacă, istoria picturii şi sculpturii, viata privată în
antichitate, mitologia greacă, arhitectura bizantină şi na�ională etc. Deosebit de
rodnică a fost activitatea desfăşurată · în cadrul seminariilor, ce se tineau
începând cu 1 9 1 6 la Muzeul de Antichită\i întemeiat din initiativa şi prin
eforturile lui. Bunăoară, numai în anul şcolar 1926-1 927 "s-au ţinut cu studenţii
peste 40 conferinte privitoare la influenţele artelor orientate asupra artei
greceşti, asupra elementelor tlorale, geometrice. animale în compoziţia
capitelurilor ; asupra influentei artei greceşti asupra artei romane şi
supravieţuirea ei în arta bizantină şi a Renaşterii ele." H . Scopul mărturisit al
acestor lucrări era de a "completa cunoştinţele studentilor noştri, de a le arăta
metodele şi a le dezvolta gustul cercetărilor proprii" �6• Pe lângă acestea se mai
făceau cursuri practice pe teren, vizitându-se vechile biserici şi monumente
arheologice, din ţară şi străinătate �7•
Paralel cu activitatea universitară, Oresl Tafrali s-a manifestat deosebit de
fecund pe tărâmul cercetării propriu-zise. Prin publicarea în 1 9 1 4 a lucrării
Bizanţul şi influenţele lui asupra ţării noastre, istoricul atrăgea atenţia asupra
însemnătăţii spaţiului românesc în păstrarea şi continuarea civilizatiei bizantine
în domeniul spiritualităţii şi al artei. În acest sens, el va publica în anul următor
lc:onoxrqf'ia imnului acatist, ce studia pentru întâia dată evolutia ilustratiei
acestui însemnat imn bisericesc. Operă de erudiţie, prin care rezolvă
controversata lui origine, lucrarea a fost apreciată de L. Brehier în "Journal des
savants" ( 1 9 1 9) iar Ch. Diehl o va cita în manualul său de artă bizantină ca
unica abordare în această directie �". Totodată, scrierea indica şi viitoarele lui
preocupări ştiinţifice. Era şi firesc ca un atât de bun cunoscător al artei bizantine
să încerce a stabili legăturile acesteia cu arta românească medievală. Iar prilejul
� .1 În .. Viata românească". VIII. 1 9 1 3. nr. 1 1 - 1 2. p. 265-274.
,. lhiclem. p. 274.
'� Arh. SI. Iaşi. Fond. cir. . 7/ 1 927. f. 7.
�· Arh. SI. Iaşi. FaL·. de litere - core.1·pmulenra. 4/1 92 1 . f. 43-44.
� 7 În vara anului 1 92 1 . Tafrali a organizat o excuersie ştiintifică la Constantinopol. Atena.
Eleusis, Olimpia şi Delos (lhidem, f. 4 1 -42).
�K Tema va constitui mai târziu subiectul comunicării lui G. Millel la al IV-lea Congres
international de bizantinologie (Sofia, 1 934 ).
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s-a ivit chiar în acel an, când lucrările de restaurare efectuate la Biserica
Domnească de la Curtea de Argeş, sub conducerea arhitectului Gr. Cerkez. au
dat la iveală cea mai veche pictură a lăcaşului, ..o comoară de artă inuigenă" �'' .
Interesat de acele ,.admirabile fresce bizantine", care prin ,.stilul şi arta
compoziţiunii lor fac parte din perioada ultimii renaşteri bizantine", datată
îndeobşte de Ch. Diehl şi G. Millet la începutul secolului 1 4. Tafrali supune
unei minu\ioase analize iconografia din altar, descoperind în proscomidie o
inscriptie din veacul 1 3 ne'. Dcscifrând-o. ,.noiembrie 1 2 ( ?) al anului 1 262", el
consideră că se poate aşadar preciza data sfârşirii acestui lăcaş. a cărui înăltare
era pusă de P. Antonescu, prin analogii cu biserica Killise-Djami din
Constantinopol. tocmai în secolul 1 O sau 1 1 . Dovedindu-se un bun cunoscător al
evenimentelor din sud-estul Europei în această epocă. Tafrali consideră că
biserica a fost ridicată după invazia tătarilor din 1 24 1 , confirmat şi de inscriptia
mai sus amintită. Studiul men\ional, precum şi o comunicare făcută în scris
Academiei, au stârnit o violentă reaqie din partea acelora care se încadrau. după
expresia lui Tafrali , în ,.nenorocita scoală de admiratie mutuală si cxploatare
'
stiintifică" 111 si care au scris rapoa;'le oficiale contr� istoricului iesean încă
Înai �te de a p�blica ceva, interzicându-se primirea sa în vreun monum� nt etc.112•
Furtuna declanşată a dat chiar naştere unei şedinte penibile la Academie ( 1 8
septembrie 1 9 1 5). în cadrul căreia Barbu Ştefăncscu-Dclavrancca a luat
apărarea arheologului n.' . Dincolo de polemica stârnită prin studiul lui Tafrali în
legătură cu datarea monumentului, opinie pc care o va susţine şi în articolul Les
fresque.\· de Saint-Nicolas de Curtea de Arxeş n.�. meritul său constă în aceea că
integrează civilizaţia noastră medievală într-un cadru mai larg, stabilind
totodată căile şi gradul de penetraţie a diferitelor elemente de artă bizantină în
\ara noastră. însuşite selectiv. pentru ca pe fondul vechii tradiţii să dea naştere
unei culturi originale M. Aspectul va fi pus mai mult în evidenţă abia în 193 1
''' D. Onciul. l. Bogdan. N. k•rga. Raport inaimat Amdemiei Ro11uine cu privire la
în B CMI. VIII. 1 9 1 5 . fas c . 3 1 .
p. 1 42 .
"' ' O . Tafrali. Bi.l'erica Dmnnea.1ni. Datele cltldirii şi deamlrii .mie pidurale. î n RIAF.
XVI. 1 9 1 5 (extras).
�1 Idem. Critica operelor arheolo�:ice şi istorice. p. 5.
�1 Vezi Arh. Sl. Iaşi. Uniwr.1·iwtea .. Al. /. Cuza " - Rectorat. 211 924. f. 295-296.
�J O. Tafrali. Criticu operelor arheolo�:ice şi iJtorice, p. 6 ; vezi şi D. Onciul. În citestiunea
Bi.1·ericii Domneşti de la Cur/eu de Ar�:eş. în B CMI. IX. 1 9 1 6. fa se. 34. p. 1 9-70.
M În Monuments et mt!moire.� puhlit!.� par / 'Acaclt!mie de.1· inscriptitJII.I' et Belle.I'-Lettre.l',
XXIII. 1 9 1 9. Vezi şi n:aqia lui Iorga în şedinta Academiei Române din 1 2 noiembrie 1 920. în
AAR. Dezbateri. s. II. t. XLI. 1 920- 1 92 1 . p. 1 8- 1 9, precum şi N. Iorga. Fouille.l' de la cmnmi.1·ion
de.1· monument.1· !Ji,,·torique.l' de Roumanie. în "Bulletin de 1 ' Academie des inscriptions et Belles
Leures". 1 925. jan. - li!v .. p. 52-59.
M Vezi şi O. Tafrali. Cur.1· de arlzitecturtT hiz.antinc7 şi naţirmalil. laşi. 1 928.
Biserica Dmnnea.\'L'tl de la Curtea de A n:eş ( Y octombrie / Y/5).
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când Tafrali v a tipări la Paris două volume referitoare la Monumentele bizantine
de la Curtea de A rgeş ��. După un comentariu asupra teoriilor formulate de

diverşi istorici şi arheologi români asupra construqiilor religioase din vechea
capitală a Ţării Româneşti �7• autorul dezvoltă un pertinent studiu comparativ
între bisericile de la Curtea de Argeş şi cele din Bulgaria şi Bizant (sec.
1 2- 1 3 ), sustinând că nu se poate vorbi de o intluentă a arhitecturii sârbeşti
caracteristică doar pentru secolul 1 4, ci una hulgaro-hizantină. De asemenea, el
demonstrează că picturile, atât prin porletislică, veslimentatie şi ornamente, cât
şi prin subiecte, sunt de inspira\ie i talo-bizantine. Chiar dacă rezultatele la care
a ajuns autorul nu pol fi acceptate în întregime, meritul lucrării constă în faptul
că oferă o viziune unitară şi uneori chiar convingătoare asupra fcnomenlor
politice, confesionale şi artistice sud-est europene din veacurile 1 3- 1 4 �x . În
orice caz. ..le grand ouvrage de M. Tafrali - remarca foarte bine un recenzcnt 
se mct d ' cmblee au rang des Lravaux fondamenlaux sur notre histoire primitive
el, par ses suggcslions, par ses hypothcses si scduisantes ouvre un vasle champs
des recherches pour l' avenir" (llj .
Cu toate că încă de la apariţie s-au exprimat unele rezerve asupra acestei
lucrări 70, ca rămâne totuşi cea mai temeinică conlrihu�ie referitoare la legăturile
dintre arta religioasă românească şi cea bizantină. De altfel, problema influentei
artistice a fost un subiect de predileqie pentru istoricul ieşean, aprofundându-1
în numeroase studii de certă si recunoscută valoare : Le tre.wr hvzantin et
roumain du mona.�tere de Poufl;a 7 1 , în care sistematizează colectia di � punct de
vedere stiintific si
' dă informatii detaliate asupra obiectelor 72 ; u1 mmu1stere de
Suc.:evit.�a 7.1,' Le tre.mr de nu;nc1.�tere de Suc.:eviţa 74 şi Portretele lui Ieremia
MoviW. a/ lui Alexandru cel Bun şi ale familiilor lor de la Suceviţa ; Biserica
Golia ; Monastirea Vorone( ; Biserica mi1ni1stirii Humorul ; A.�ediul

"" Idem. Monument.\· hyzantins de Curtea de A r.�:e.�·. 2 voi.. Pa1is. 1 93 1 .
•7 Î ntre timp apăruse şi rezultatul oficial al deswperirilor. în BCMI.
X-XVI.
1 9 1 7- 1 92 3 : Curtea Domneasctl d i n A r.�:eş. B ucureşti. 1 92 3 . 2 5 2 p.
•" Mai recent, vezi concluziile lui Daniel Barhu. Pictura muralt1 din Ţara Romcinea.1·cc1 în
secolul al X/V-lea. Bucureşti, 1 986 .
•., C. Andreescu. în .,Arhiva", XL. 1 933. nr. 3-4. p. 1 60.
7" Cele făcute de G. Balş în "Byzantion". VII, 1 932, p. 600 sunt mult prea exagerate (vezi
şi Em. Condurachi în "Arla şi arheolog ia". 7-8. 1 93 1 - 1 932. p. 60-63 ) .
71 Apărută la Paris. Paul Geulhner. 1 925. ::! voi. În legătură cu acesl suhiecl a mai publicat
şi alle texte. adunate apoi în voi. Îmlrumc1ri culturale. Arul. istorie. chestiuni .1·odale.
Bucureşti. 1 930.
n Lucrarea s-a bucurat de elogioase aprecieri în "Times Literat)' Supplement" (8 iulie
1 926) . Le Figaro" ( 1 6 nov. 1 925), "Le journal de Savanls" (mai 1 926) ş.a.
n A (Jărulă la Iaşi. Via�<t românească. 1 929. 1 03 p . . cu duhlă versiune în franceză şi
germană.
7• În ..Arla şi arheologia". 7-8. 1 93 1 - 1 932. p. 1 -H ; reprezi ntă articolul publicat în volumul
omagia! dedicat lui Ch. Diehl. care nu era însă însolil de Lcxtelc slavon�:.
·

.,
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7·' , scenă pe care o crede unică în
arta bizantină �i care reprezintă împresurarea cetăţii de către arabi în secolul 1 5 ,
iar n u cucerirea e t de turci. cum crezuse Iorga ; Frescele bisericilor din
Bucovina 1h ; Sculptura în lemn rmnlÎnea.\'cci ( 1 936), în care formulează câteva
considera\ii asupra evoluţiei şi a intluen\ei bizantine pe care o suferă sculptura
în lemn s.a .
Sunt doar câteva repere în activitatea lui Orest Tafrali ce oferă suficiente
argumente pentru readucerea în actualitate a unei opere ce prezintă destule
aspecte viabile şi care constituie, în unele dircc\ii , iniliative de pionerat. Şi nu
întâmplător prezenţa sa a fost deseori solicitată în străinătate, sus�inând
numeroase conferinte despre influenţa artei bizantine în România 17• De altfel,
sfera largă de preocupări şi temeinicia cu care aborda subiecte de o complexitate
recunoscută au făcut ca în anii 1 933- 1 934 să fie prezent cu un ciclu de 14 lecVi
la "Ecolc des Hautes Etudes" din Paris (sectia de ştiinte religioase 7" despre
Apărarea ortodoxi.\'lnului împotriva propa�:andei ca/vine 7�. suplinind în acelai
timp �i pe Mario Rocques, cu un curs asupra civilizaţiei române "".

Constantinopolului în fre.\·cele Bucovinei

.

OREST TAFRALI ET LES ETUDES DE BYZANTINOLOGIE
R e s u m e
L 'auteur presente le personnalite de l 'histmien et de l'homme de eul ture Orest Tafrali dans
la perspective de ses preoccupations de byzantinologic. un domaine ou l ' infonnation existante a
present ne pcut etrc consideree comme ..:xhaustive.
La nouv..:lle direction scicntilique et methodologique du debut du XX-e siecle concernant
la reconsideration des rccherches de byzantinologie et leur elargissement. a trouve en Orest Tafrali
un chercheur infatigable des sources ct un tigoureux hommc de science qui a su les analyser et les
valoritier.

71 .,Viitorul", XVI. 1 923. nr. 47 1 7 (27 nov.). Studiul a fost publicat şi in MtHan�:e.l· ofj"em· il
M. Gu.\'ltlve Sdrlumher�:er. Patis. 1 924. partea Il. p. 456--461 .
'" În .,Viitorul". XVII. 1 924. nr. 41102 ( I l mart. ). cu o versiune franceză apărută la Paris in
acelaşi an.
77 Ca o recunoaştere a autmitătii sale. Tafrali a fost solicitat să colaboreze la colectia initiată
de A.B . Duff, G. Galy şi L. Fabure, Diplmiuttf!.l' et /wmme.1· d'Etuts, cu un studiu apărut in 1 937
despre Niceplwre Phoca.l·.
7" Arh. St. Iaşi. Universitatea . Al. /. Cuza " Re,·torat, 1 / 1 934. f. 247.
7'' Rezumate au apărut in ..Religio" din 1 935 : Cltie.m onodo.I'.I'U e rifrmna nei .�ecoli XVI e
XVII, Roma.
"" Cf. Arh. St. laşi. Fond cit. 1 8/1 935. f. 1 25.
.

-

·
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INFORMATII
STATISTICE PRIVIND CASELE DE RUGĂCIUNI ŞI
'
ŞCOLILE EVREIEŞTI DIN MOLDOVA IN SEC. AL XIX-LEA
A

•

ECATERINA NEGRUŢI

Constituirea unor comunităli stabile de evrei pc teritoriul românesc a fost
înso\ită, fireşte, de apari\ia unor case de · cult mozaic. Din a doua jumătate a
secolului al XVII-lea datează prima mentiune documentară privind sinagoga din
Iaşi. ea existând şi functionând în 1 7 14. La începutul secolului al XVIII-lea erau
mcnţionati aici rabini erudi\i din Polonia 1 • După relatările prinlului D.
Cantemir, în acea perioadă, evreii puteau construi unde voiau case de cult, dar
numai din lemn 2 •
Mcntiunile privind sinagogile din Moldova se înmullesc din a doua
'
jumătate a secolului al XVIII-lea. În 1 766 se reconstruieşte si � agoga din Piatra
Neam\ pc locul unei case de rugăciuni .,care s-a învechit şi stricat'' '. Zece ani
mai târziu �e reface şi sinagoga din Târgu-Neam1, distrusă în urma unui
incendiu 4 • In 1 794 epilropia oraşului Huşi îngăduia evreilor să-şi refacă
sinagoga cea veche pe acelaşi loc �. Ca urmare a numeroaselor incendii, noile
locaşuri de cult se vor construi, din ce în ce mai frecvent, din piatră sau
cărămidă.
În secolul al XIX-lea, ca urmare a crc�terii valului de emigrare a evrei lor
din Galitia, se înmulteşte numărul sinagogilor �i a caselor de rugăciuni pc lângă
•

Studiul se referă numai la şcolile din sistemul de învă1ământ primar sau elementar.

1 /;yoan: şi 1111irturii referitoare la l!l'reii elin Romi1nia. Bucureşti. 1 981!. voi. 11. 1 . nr. 34. p.
24-25 : vezi şi 1. Karra. Unde date i.1·torice cu pril'ire la sina�:o�:a mare elin laşi. în ,.Revista
cultului mozaic". Bucun:şti. VI. 1 96 1 . nr. 69. iunie. p. 5.
� D. Cantemir. De.Krierea Moltlol'ei. Bucure�ti. 1 976. p. 1 H 1 .
' l:.11nare şi mclrrurii referitoare la e11reii elin Rnmcinia. voi. IL 2. nr. 52. p. 62--63.
' Ibidem. nr. 103 . p. 1 75. Î n acdaşi timp s-a construit şi o casă de rugăciuni . Î n 1 82 1 . în

vn:ml!a Eteriei. a fost arsă şi r�:dădită în 1 823. Î n 1 1!49 a fost dărâmată împreună cu ti:rcdeul de
către stare1u1 mănăstirii Ncam1. pc locul �:i fiind ridil.:at spitalul orăşenesc. Evreii �-au opus şi după
mult�: intcrvcn1ii au oh1inut d�:spăgubiri şi autoriza1ia ue a wnstrui o nouă sinagogă cu o şcoală şi
un ti:rcdcu. Î n 1 1!.57 s-a terminat construc1ia noii sinagogi care. în mma unui alt incl!ndiu. este
refăcută în 1 868. (Iosif Kaufman. Cronica cmrrunitcililor israelite elin jucl. Neam(. Lom IL Piatra
Neam1. 1 9::!9. p. 244-::!59).
' l:.wwre şi llll7rturii referitoare la e1·reii elin România. voi. Il. ::!. nr. 27 9 . p. 406.
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�.:arc, în genere. funcţionau �i şcolile evreieşti. De exemplu, în ora�ul Bacău se
pare �.:ă exista o sinagogă în 1 835, alte opt luând fiin\ă între 1 850- 1 867 n. În
1 866 cpilropia comunitătii evreilor. într-o adresă l:ătre primăria Bacău arată l:ă
personalul de cult se compunea atunci din 6 persoane : 1 rahin, 5 hahami la care
se adăugau şi 1 4 ,.închi nători", .,iar sinagogă nu avem nici una în acest oraş
dcdt simple şcoli şi pentru fiecare ş�.:oală este destinat câte unul din
închi nători" 7• Prohahil cpilropii �.:omunilă!ii din Ba�.:ău apreciau atun�.:i că cele
1 4 lo�.:aluri în �.:arc funcţionau �.:ase de rugă�.:i uni �i şcoli erau prea mi�,;i pentru a
fi S(�colite sinagogi. deşi cu numai �oi ani înainte do�.:umcntcle atestau o şcoală
cu doi elevi la ,.sinagoga mare" x. In oraşul Roman se mentiona cxisten1a unei
sinagogi din 1 836 Y .
Sporirea numărului sinagogilor şi caselor de rugăciuni care serveau şi �.:a
şcoli pentru copii, socotite, în genere gălăgioase pentru cei din vecinătate, a
determinat conducerea să dispună wnstruirea lor la o distantă de 1 50 stânjeni de
bisericile creştine, urmând ca cele �.:arc nu aveau autorizatie de construqie din
partea cârmuirii şi se atlau la o depărtare mai mică să fie dczafeclalc. Astfel. în
5 august 1 852, Sfatul Administrativ al !ării . în urma rcdama\i i lor trimise de
cforiile oraşelor Huşi şi Roman. ,.pentru smintelilc �.:c pricinuicsc havrcle
evreieşti, ce din vreme în vreme s-au făcut din case de locuin\C în preajma
hiscricii . . . prin nesuferită larmă �i strigăte �.:c fac jidovii înlăuntru şi împrcgiurul
acelor havre, mai ales în vremea slujhci hiscriccşti" 1". a dispus �.:a în �.:azul în
care localurile respective nu se află la distan1a stahilită fa\ă de bisericile creştine
1
să fie închise în termen de şase luni 1 •
După Unirea Principalelor această măsură. interpretată ca o lezare a
lihcrlătii cultelor, a fost dcsfi intală. În 1 H60 ministrul de interne declara că în
,.Principatele Unite lihcrlalca tuturor cultelor, mai mult decât orişicând trchuie
să fie tolerată" si ca atare ..să fie lăsati lihcri evreii în exercitiul cultului lor" 1 2 •
La începutul secolului nostru Ministerul Cultelor făcea o deosebire netă
între sinagogi (temple) şi casele de rugăciuni . .,Templele sau si nagogile sunt
localurile zidite anume pentru serviciul �.:ultului. stahilitc şi wnsacralc acestui
cult", iar casele de rugăciuni ..sunt localuri luate �.:u chirie, nestahilc. adesea
făcând parte chiar din lo�.:uin\a unor anume rahini şi satisfăcând mai mult
amhi\iunca unui număr restrâns de în�.:hi nători care vor să aihă un mic loc de
'

'

'

'

'

" D. Zaharia. Fnndul cnmullitci(ii evreilor din Baniu. (în manuscris la Arh. St. Bacău ).
7 Arh. S t . Bacău. Plimăria Bacău. dosar 2�/1 1!66. r . �lhidem. dosar 36/ 1 864. f. 3 .
'' Manualul admilli.l·tratil· a/ Pri11{ipatu/ui Mofdovl!i. Iaşi. 1 855. turn. 1. n r . 3lJ5. p. 52�.
1"
Arh. St. Iaşi. Ministerul de lnh.:rm:. tr. 1 77 2 . op. 2020. Josar 36 1 1 1J. r. 1 -2 3 .
•

11

Mcllltllllul admini.l'lratil· al Pri11ţipatului .11/n/dm·ei. tom. 1. nr. JY5. p. 5 2�-530.

': Arh . St. laşi. l\ l i nisterul Jc Interne. tr. 1 772. •lp. :!020. Jusar 3 6 1 1 1}. L I I I .
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rugăciune al lor·· 1 1 . Această situatie mai pu\in stabilă a caselor ue rugăciuni
explică de ce mulle din datele statistice ce ne-au parvenit pentru secolul trecut
sunt contradictorii, nefăcându-sc înlotucauna o distinqie netă între si nagogi le,
localuri ziuite special pentru exercitarea cultulUI mozaic �i numeroase case de
rugăciuni, cele mai multe particulare.
Astfel. în ora�ul Bacău în 1 HI.J6 erau mentiona te 24 de sinagogi �i case de
rugăciuni, având între 6 şi 1 57 enoria�i 14 :
1 cu mai pu\in de 1 O enoriaşi
2 între I l si 30 cnoriasi
5 între 3 1 şi 50 enoriaşi
H între S 1 şi XO enoria�i
4 între X 1 şi 1 00 enoriaşi
4 între 1 O 1 şi 1 57 enoriaşi
'

•

.

Presupunem că numai acele locaşuri care aveau un număr mai mare de
enoriaşi puteau fi considerate temple sau sinagogi propriu-zise.
În judetul Dorohoi, unde locuiau numero�i evrei (peste 1 0% din populatie)
în 1 903 existau 56 loca�uri de cult. din care 49 erau considerate sinagogi şi
7 case de rugăciuni. Într-o statistică înaintată în acel an Ministerului Cultelor şi
lnstruqiunii Publice de prefectura judetului. se dau următoarele cifre '' :
l .m:ali tălilc

Nr. sinagogilor

N r. caselor de
rugăciuni

Total

13

5

1 !!

Mihăikni

l)

-

l)

Doroh ,li

Hcqa

6

1

7

Rădăuti

5

-

5

Dara ha ni

7

-

7

Să veni

7

-

7

l'vlamurnita

2

-

2

Hudcşlii Mari

-

Total

�9

1

1

7

56

Se poate observa că toate locaşurile de cult se anau în oraşe şi târguri
(care au avut statul de localităti semiurbane până la Unirea Principalelor), cu
excep\ia satului Hudeştii Mari unde exista o casă uc rugăciuni .
.. , Arh . S t . Boto�ani. Pn:fcclma Doroho i . Josar 7 2/ l lJOJ. L 1 .
" Arh. St. Badiu. Primăria Bacău. Josar ()X/ 1 XlJH. L 3 .
" Arh. S L . Botoşani. Pn:fcctua Durohoi. do,ar 7 2/ l lJOJ. L 9 - 1 0.
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Din păcate o situaţie atât de completă şi exactă pentru celelalte judete din
\ară ne lipseşte. Datele în această privintă nu pot fi concludente atâta timp cât nu
se poate face o distincţie netă între sinagogi şi casele de rugăciuni . Astfel după
informatiile statistice din primele două decenii ale secolului nostru privind
Basarabia. numărul acestora este de-a dreptul impresionant : 85 în jude!ul Hotin,
87 în Chişinău, .80 în Soroca, 67 în Băl!i etc. 1 6 Fireşte, însă, majoritatea acestora
erau doar simple case de rugăciuni. O situaţie diferită faţă de Moldova dintre
Prut şi Carpaţi constă în faptul că numărul lor era mai ridicat în sate, ceea ce
dovedeşte existenţa unei populaţii evreieşti în mediul rural mult mai numeroasă
în Basarabia ca în restul Moldovei .
Aceste locaşuri aveau o importanţă deosebită deoa�ece ele serveau nu
numai pentru exercitarea cultului mozaic dar şi pentru educa\ia copiilor. Astfel,
cu cât numărul lor era mai mare, cu atât comunitatea evreiască din localitatea
respectivă era mai puternică şi eforturile de instruire a copiilor mai importante.
În unele documente de la sfârşitul secolului al XIX-lea multe din casele de
rugăciuni erau socotite de fapt şcoli evreieşti. În l lN6 în oraşul Dorohoi erau
mentionate
1 5 scoli
care serveau si
drept "case de rugăciuni". Fiecare scoală
'
'
'
'
avea între 1 4 şi 40 elevi. Din aceste şcoli numai una singură, cu 26 elevi, era
autorizată de stat, restul erau particulare, neautorizate, în care se preda numai în
limba !dis' 17• Fireste,
dat fiind caracterul particular al celor mai multe din aceste
'
case si
faptului
că
nu
au fost destinate initial
si
exclusiv pentru învătămânl,
.
'
'
'
starea lor era, în majoritatea cazurilor, necorespunzătoare din punct de vedere
igienico-sanitar şi educaţional.
Oricum. indiferent de starea în care se găseau la un moment dat aceste
şcoli şi case de rugăciuni, merită să fie subliniat faptul că pc lângă toate
evreiesti care s-au alcătuit în •ară,
comunită1ile
au functionat
locasuri
de cult
,
l
'
'
care au servit şi pentru instruirea copiilor, că acest proces de instruire s-a extins
asupra tuturor copiilor din comunitate şi în timp ce în tările române, în prima
jumătate a secolului trecut, numărul celor ştiutori de carte era redus, în rândul
evreilor nu existau analfabeţi.
•

Aşa cum declara învătatul rahin, A. Halcvy, referindu-sc la scl:olele XVlll
şi XIX. analfabeţi "n-au fost în acele timpuri, l:ăci bincl:uvântata via!ă
religioasă. care stăpânea inimile şi sutlctelc, se întreţinea tocmai din
indispensabila cunostintă
de carte" 1 H .
'
'
1• Dic(ionarul .1·tati.1·tic al Ba.wmhit!i. intocmit p� oaza r�ccnsămân!Ului populatiei din anul
cor�ctat după datele actuale statistice ale primăriilor şi prin tahclcle birourilor de populatie
centralizate in 1 1)::!::!/ I I)::!J. Chişinău. 1 1)2 3 . p. 1 �-635.
1 7 Arh. St. Botoşani. Pn:fcclura Domhoi. dosar 1)/1 1196. f. 1 5 . 25 .
1" M. A. Hah:vy. Comuniwtea din laşi. in .. Sinai··. voi. VIII. Bucureşti. 1 93�. p. 6lJ.
1 90::!.
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În timp ce o mare parte a populaţiei ţărilor române nu cunoştea scrisul şi
cititul, evreii ştiau nu numai să socotească perfect, dar să şi citească şi cel puţin
să se iscălească, la aceasta contribuind tocmai învăţătura religioasă pe care o
primeau pc lângă templele şi casele de rugăciuni . Rahini şi dascăli erau
însărcinaţi special cu această obligaţie. De aceea, deseori, smagoga era
desemnată în documente drept "şcoala cea mare".
Accesul evreilor în şcolile româneşti de orice grad nu a fost niciodată
interzis, dar numărul mare al emigranţilor evrei veniţi în primele decenii ale
secolului al XIX-lea şi posibilităţile restrânse oferite de şcoala românească de
atunci au făcut ca şcolile evreieşti întreţinute de comunităţi să fie încurajate de
autorităţi, ele făcând iniţial incomparabil mai hine opera de alfabetizare a
copiilor decât şcolile publice românc�ti care se înfiinţaseră în prima jumătate a
secolului al XIX-lea. Însă, odată cu dezvoltarea învăţământului românesc, după
unirea din 1 859, cu generalizarea şi obligativitatea celui primar, situaţia şcolilor
în general, inclusiv a celor confesionale, intră în atenţia guvernului . După
reforma învăţământului, interesul conducerii era ca să existe o anumită
uniformitate a învăţământului de diferite grade, la nivelul exigenţelor timpului,
în ceea ce priveste materia predată si metodele de învătământ.
'
În acelasi timp, infiintarea d� scoli publice si d�zvoltarea învătământului
'
laic au determinat apariţia, după 1 859, de şcoli evreieşti desprinse de
învăţământul religios, în care se preda şi în limba română, în felul acesta unele
comunităti au încercat să finanteze scoli israelito-române.
În urma intrevederii cu fruntaşii evrei din laşi, ministrni M. Kogălniceanu
a promis epitropiei evreilor sprijinul guvernului în înfiinţarea a trei şcoli de
băieţi în trei cartiere diferite ale oraşului. Ministrul era de acord ca în şcolile
. respective să se predice dogmele religiei mozaice şi a moralei iudaice dar "de a
nu se scăpa din vedere că tineretul de religiune israelită se cuvine de a fi crescut
în vedere de a face parte din ţarea aceasta şi că prin urmare trebuie ca şi
învăţământul său să fie român" 1 �. La 1 O august 1 860 la deschiderea şcolii
primare . israelite din laşi din cartierul Tg . Cucului a fost prezent şi
M. Kogălniceanu care, ca şi în circulara din 12 mai 1 860, sfătuia "pe evrei să
contribuiască la înfrătirca
tinerimii israelite cu cea crestină pc băncile scoalelor
,
'
211•
si în rândurile armatei" În afara acestei scoli mai lu �se fiintă în Iasi o scoală
israelito-română pe Strada Mare. Numărul elevilor înscrişi a fost de 900, dar nu
s-au putut primi decât 400, cei mai mulţi erau săraci, taxă nu plăteau decât cei
bogaţi, iar epitropia mai adăuga 7400 lei 2 1 •
'

,

'

,

'

'

'

'

'

1'' E . Schwarzfeld. Mihail KoKt71nicea/lu.

Şcoalele

,

'

'

e1•nâeşti şi ema11ciparea e� reilor

pc1mâmeni. în voi. Cuza Vodc1 şi Mihail Ko�:cilnicl'l/IIU şi chestia et•reia.l·cc1. B tll:ureşti. 1 9 1 1 . p.

�� � /hidem. p. 45.

� 1 lhidem. p. -16.
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M . Kogălniceanu voia ca "prin măsuri umane şi progresive să se opereze
cât mai în grabă fuziunea isreli(ilor şi prefacerea lor într-o stare de cetăţeni
folositori statului" 22• În 1 869 într-o circulară către prefecti spunea, între altele .
.. Voiu saluta cu bucurie ziua în care evreii nu se vor deosebi de ceilal\i locuitori
ai României decât prin religie" 2'.
Evreii în general au urmat drumul preconizat de M. Kogălniceanu,
înfiinţând şcoli cu mijloace proprii . În 1 9 1 1 se afirma că acestea sunt ..şcoli
româneşti prin care trec astăzi toţi copii de evrei şi care sunt tot atâtea centre de
cultură românească"24•
lată situa\ia acestor şcoli după datele statistice din a doua jumătate a sec.
al XIX-lea în diferite localită\i urbane ale Moldovei.
În oraşul Bacău la 1 864, erau înregistrate 22 şcoli israelite, din care
8 mixte, având între 2 si 68 elevi 2�. În total 447 elevi (395 băieti
l si numai 52
fete):
•

12
2
2
3
1
2

•

şcoli cu 2- 1 O elevi
şcoli cu 1 1 - 20 elevi
scoli cu 2 1 - 30 elevi
şcoli cu 3 1 - 40 elevi
şcoală cu 4 1 - 50 elevi
şcoli cu 5 1 - 68 elevi
.

22 scoli
.

După cum se poate observa o ..şcoală" de 2- 1 0 elevi nu era de fapt decât o
clasă de elevi, probabil pe lângă sinagogi sau case de rugăciuni , şcoli propriu
zise erau mai putin de 1 O din cele 22. În acel an comunitatea era preocupată de
găsirea unor mijloace pentru întiin\area unei şcoli ..sistematice'' de patru clase
primare, unde să se predea limbile română, ebraică şi germană 2�.
Pentru ridicarea nivelului învă\ământului din aceste şcoli cârmuirea a
hotărât ca funcţionarea lor să se facă numai în baza unei autorizatii a
ministerului de resort, iar învătătorii să fie atesta\i ca atare, ele fiind supuse unor
inspecţii periodice în ceea ce priveşte conditiile igienica-sanitare şi metodele de
predare.
Fireşte, din cauza mijloacelor financiare slabe ale statului, pe de o parte, şi
a comunităţilor evreieşti, pe de alta, starea multora din aceste şcoli era cu totul
�� Ibidem. p. 9. •
Ibidem. p. I l
�� Ibidem. p. 1 8 .
�·'

��

!•

.

Arh. St. B acău, Primări a B acău. dosar 36/1 864. f. 1 3 .
Ibidem. p. 6.
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precară. La aceasta se adaugă şi conservatorismul unor evrei şi rabini care, în
baza unor percepte hasidice, se opuneau adoptării învăţământului laic şi predării
în altă limbă decât idis sau ebraică .
Inspecţiile efectuate la aceste şcoli relevau deseori starea de mizerie
în care se aflau. Localuri murdare în care se preda exclusiv în idi� lipsite
de condiţii elementare de igienă, cu încăperi care serveau şi de locuinţă
pentru director sau proprietar27• Iată câteva exemple de la sfârşitul secolului
al XIX-lea:
În august 1 88 1 s-a făcut o anchetă de către şeful poli�iei, medicul şi
inginerul oraşului Bacău la şcolile particulare de copii evrei. Cu acest prilej s-a
constatat că din 2 1 şcoli numai una singură funcţiona pe bază de autorizaţie de
şcoală publică. Celelalte 20, cu excepţia a 3 care aveau "localuri sănătoase",
erau "niste
bordei strâmte, întunecate si
poieti' si
l 20 dascăli
' cu miros rău si
' toti
'
'
sunt fără autorizatiunile legale". S-a dispus închiderea acestor şcoli până la
obţinerea autorizaţiei şi pregătirea unor localuri corespunzătoare. La protestul
profesorilor evrei primăria a răspuns că nu poate tolera ca să fie îngrămădiţi
copii în localuri insalubre. Copiii peste şapte ani erau obligaţi să înveţe în
şcolile publice, organizate prin legea învăţământului, cu profesori autoriza�i .
Copiii sub şapte ani puteau învăţa în şcoli particulare, cu consimţământul
2
părinţilor, cu conditia ca acestea să fie sănătoase K.
În urma unui recensământ din 1 897 în oraşul Bacău s-au înregistrat 1 7 83
copii între 6 şi 1 3 ani (86 1 băieţi şi 922 fete). Acestea frecventau următoarele
scoli 2Y :
.

.

- Şcoala israelito-română
- Şcoli primare
- Şcoli private
- Nu frecventau nici o scoală
'

417
91
1 86
1 67

hăieti
băieti
băieti'
băieti
.

.

•

86 1 băieţi

1 93
111
171
447

fete
fete
fete
fete

922 fete

Deci la data respectivă existau trei categorii de şcoli autorizate : o şcoală
israelito-română, la care învătau maJ· oritatea copiilor, scoli primare si scoli
particulare. Remarcăm că mai pu�in de 20% dintre băietii între 6 şi 1 3 ani şi
aproape jumătate din numărul fetelor (48,4%) nu învăţau la aceste şcoli, foarte
probabil că primeau o anumită instruire pe lângă sinagogi sau case de rugăciuni.
'

'

'

,

Documentele atestă starea deosebit de precară a unora din casele de
rugăciuni care serveau ca şcoli. De exemplu, într-un raport al medicului oraşului
11
1"

Arh. St. Botoşani. Primăria Dorohoi. Josar :::! 7 /1 897. f. 1 - 1 4.
Arh. St. Bacău. Ptimăria Ba<.:ău. dosar 70/1 88 1 . f. 3-6.

1'' Ibidem.

dosar

61!/1 898. f. 3.
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din 1 898 se arată că din cele I l şcoli existente atunci, din care 2 de băie\i. 1 de
fete şi 8 mixte, "cea mai mare parte din ele nu merită numele de şcoală neavând
nimic, nici local, nici mobilier, nici apă bună, nici curte pavată, nici curătenie,
nici higienă, nici material didactic, nici învăţătură''. Cu excepţia a trei dintre ele
"celelalte sunt nişte adevărate cuiburi de murdărie, unde nu se învaţă decât în
limba ebraică, româneasca fiind foarte neglijată, unde copiii abia pot răspunde
la întrebările cele mai elementare în limba română. U nele din aceste şcoale mai
servesc şi de templu, unde se adună sâmbăta adulţii şi mai cu seamă copii,
pentru a fi ini�iaţi în tainele religiunii mozaice" \1'
Desigur, situaţia mizeră a unora din aceste şcoli este explicată din moment
ce erau întreţinute din puţinele fonduri ale comunităţii ' 1 • De altfel, şi unele din
şcolile româneşti existente atunci, mai ales în sate, nu arătau mult mai bine.
.

.

În 1 893, în Târgu-Neamt,. erau 14 "scoli
evreiesti
cu belferi" fără
.
'
autorizatie, din acestea 8 erau de băieti' si
6
mixte,
numărul
elevilor
de fiecare
'
'
scoală
fi
ind
între
1
O
si
45
Jl.
'
.
În 1 896 se constata că în oraşul Dorohoi, din 1 5 şcoli care serveau şi drept
case de rugăciuni, numai una era autorizată de minister, majoritatea elevilor
învăţau astfel în şcoli neautorizate în care nu se preda limba română '·'. Un an
mai târziu, Primăria Dorohoi a dispus închiderea unei şcoli de fete israelite în
care se preda exclusiv limba ebraică, iar localul se afla în stare de degradare. La
26 martie comunitatea cerca autorizaţie pentru deschiderea unei "şcoale
confesionale de fete", cu o capacitate pentru 40 copii în alt local :w. Câţiva ani
mai târziu, în 1 899, primăria dădea autorizaţie pentru deschiderea de şcoli
israelite cu un maximum de 50 elevi externi, stabilindu-sc condiţii în ceea ce
priveşte starea clădirii , condi!iile de igienă etc. 15
Acestea sunt numai câteva exemple, şcoli israelite aflându-se atunci în
toate oraşele Moldovei, cele mai vechi şi mai importante, atât în ceea ce
priveşte numărul cât şi capacitatea lor şi condi�iile de învăţământ fiind, desigur,
în fosta capitală a Moldovei. Asupra şcolilor evreieşti din Iaşi s-au publicat
documente numeroase şi nu e cazul să revenim asupra lor 11'.
"' lhiilem. dosar :23/1 898. f. 4--6.
" Î n 1 865 obştea evn:ilor din târgui Sulita pentru a face reparatiile necesan: la şcolile
comunitătii au are nda t feredeul (baia) pe un an de zile. (Arh. St. B ot oşani . Prefectura Botoşani.

dosar 1 1 8/ 1 866. r. 1 ).
-'� Arh. St. Piatra Neamt. Primăria Târgu-Ncam1. dosar :29/ 1 893. r. 2-7.
]J Arh. St. Botoşani. Prefectura Dorohoi. dosar 9/1 896. f. 1 3. :25.

·" lhidem. dosar 27/ 1 897. f. 1 - 1 � .
dosar :27/ 1 899. f. 1 1 .
]1. 1. Niemirower. Ochire a.I'Uflrtl istoriei cmmmitc7ţii israelite din laşi.
Gcrm:r. Bcno Wachtcl. Evreii ieşeni în clocumentt! şi fitpte. laşi . 1 939.
J ' lhidem.
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Ceea ce merită de subliniat în privinţa învăţământului public la evrei este
faptul că de la mijlocul secolului trecut s-au confruntat două curente de opinie :
pe de o parte evreii care în interesul tineretului, în interesul civilizării şi ·
emancipării comunităţilor evreieşti susţineau înfiinţarea de şcoli elementare cu
profesori de limbă ebraică, dar şi română şi germană, iar, pe de altă parte, evreii
care pretindeau ca tineretul să primească numai cunoştinţe în limba idiş şi
ebraică, mărginindu-se la învăţământul teologic şi la morala iudaică.
Într-o cerere a epitropiei comunităţii israelite din Târgu-Neamţ către
Ministerul de Interne, prin care se cerea aprobarea de şcoli publice evreieşti şi
sporirea în acelaşi timp a .,taxiei mici" ·17, se arăta că acceptul guvernului era
necesar .,pentru ca nu cumva din cauza a câtiva împotrivitori bigoţi să rămână
scopul guvernului şi dorinţa noastră nerealizate'' 1K.
Deoarece reclamaţiile care veneau la minister privind educaţia în unele
din şcolile evreieşti în ceea ce priveşte caracterul lor bigot, şi chiar ostil statului
român, s-au înmul\it, în 1 862 s-au luat măsuri ca să fie numiţi inspectori pentru
scolile evreiesti care să cunoască si limba si religia ebraică. În acelasi
' an,
directorul şcolii israelite din Bârlad, născut în Austria, se plângea domniei că
si
venit în oras, la cererea .,membrilor civilizati' ai comunitătii"
t
' cu aprobarea
Ministerului Cultelor, a întâmpinat .,intrigile ferocilor retrograzi de aici", care
se opuneau la stabilirea unei taxe pentru plata salariului său. Aceşti evrei "cu
zulufi şi cu caftane lungi, împreună cu capul lor, aşa numitul locotinent de
rabini din anticitate cu foarte puţină ştiin\ă'', vor să .,înmormânteze" şcoala şi
spiritul şi .,reţin roata civilizaţiunii" w.
Fireşte, numărul din ce în ce mai mare a reclama\iilor de acest fel a
determinat un control mai atent al ministerului de resort si
efortul de încadrare a
'
şcolilor evreieşti în cadrul învă\ământului general românesc. În iunie 1 865
constatându-se că ·"unele şcoli evreieşti neorganizate pe care revizori şcolari în
virtutea instrucţiunilor ce au şi a dispoziţiilor guvernului le închid, se redeschid
tot în condiţiunile de mai înainte şi aceasta după influenţa autorităţilor
administrative locale", prefecţii era invitaţi "a executa ordinile date de revizorul
şcolar al acelui judeţ, dirigintilor şcolilor evreieşti, ne mai tolerându-le
redeschiderea unor asemenea scoli fără consimtământul
revizorului, care va
'
cerceta mai întâiu de modul org �nizării lor" 411•
'

,

'

,

Conducerea era fireşte interesată ca toţi locuitorii ţării să beneficieze de
un învăţământ elementar general, după modelul european, care să depăşească
Un supliment la taxa pusă pe carnea cuşer.
Arh. St. Bucureşti. Ministerul Afacerilor Interne. Moldova. dosar 7501 1 86 1 . f. 23.
1'' Idem. Ministerul Afacetilor Interne. Diviziunea Comuna1ă. dosar 1 85/ 1 862. r. 69.
��� /hidem. dosar 33/1 865. f. 1 07 .
17

JK
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preceptele teologice. Se urmărea integrarea în învăfământul modem românesc,
nu în scopul asimilării evreilor, ci a emancipării lor şi a feririi lor de
consecinţele unei izolări prin cultură de restul populaţiei ţării, ceea ce i-ar fi
expus, dat fiind numărul lor important şi preponderenta lor economică, unor
vexaţiuni şi ostilităti ale localnicilor. Foarte multi din rândul evreilor culti erau
conştienţi de �ecesitatea acestei emancipări pentru viitorul tineretului israelit,
pentru viitorul comunităţilor evreieşti. La 12 iulie 1 869 Ministrul de Interne
scria prefectului de Suceava că, în urma unei petitii a directorului şcolii israelite
din Fălticeni şi a altor informa\ii , "a văzut cu destulă părere de rău cum o parte
din israeliţi se încearcă a împiedica instrucţiunea şi educaţiunea coreligionarilor
săi". L-a nemul\umit mai ales conduita rabinilor. "Rabinii aceştia fără a ţine
cont de posiţiunea lor şi de foloasele ce junimea israelită ar putea trage din o
educaţiune şi instrucţiune mai în raport cu condifiunile timpului de astăzi, au
curajul de a blasfema chiar pe toţi acei israeliţi care prin consumaţiunea cărnii
de cuşer ar contribui prin aceasta la procurarea mijloacelor întretinerii de
asemenea şcoli". Ministrul arată că respectă credinţele israeliţilor "însă nu poate
privi cu nepăsare pornirile fanatice a unor individe, care prin astfel de mijloace
ar voi să stăvilească instrucţiunea şi progresul tinerii generaţii israelite" 4 1 •
Aşa cum am arătat mai sus, procesul de modernizare ş i emancipare a
şcolilor evreieşti a continuat şi în deceniile următoare. Imposibili tatea statului
român de a înfiinţa un număr corespunzător de şcoli publice, ca şi greutăţile de
finanţare a şcolilor evreieşti de către comunităţile şi societăţile filantropice
israelite, a făcut ca acest proces de modernizare, de occidentalizare, să preocupe
conducerea ministerului de resort şi în prHT1ele decenii ale secolului al XX-lea.
DES INFORMATIONS STATISTIQUES CONCERNANT LES MAISONS DE PRIERE
ET LES ECOLES JUIVES DE MOLDAVIE
AU XIX"" SIECLE
R e s u m e
Le XIX"" siecle est caracterise par un accroissement des immigrations des populaces juives
de Galicia vers la Moldavie.
Disposanl d'un important fonds d'archives. l'auteur a brosse une image de la situation des
maisons de priere et des ecoles juives qui existaient a cette epoque-lli en Moldavie.
Au-dela des informations statistiques proprement-dites on y degage les aspects d ' un modu.v
vivendi el d 'une mentalite originale souvent difficilement comprise par la population autochtone.
On surprend aussi le processus de modernisation el d ' emancipation des ecoles juives. un processus
qui a continue dans les decennies suivants.

41

Ibidem. dosar 6/1868. f. 200.
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CÂTEVA CONSIDERA TII
PRIVITOARE LA SISTEMUL
'
INSTITUŢIONALIZAT AL CULTURII ROMÂNEŞTI ( 1918-1940)
RODICA RADU
Înfăptuirea statului naţional unitar românesc a cuprins într-un val de
entuziasm întreaga populaţie a ţării . În această stare de spirit avea să exclame
poetul ,.Cânlccclor fără ţară" : "Mă uit în conştiin\a mea. Am privirea slobodă.
Întreg patrimoniul neamului meu îl văd înainte : Ardealul, Vechiul Regat,
Bucovina, Basarabia - întreaga clădire a unitătii noastre naţionale. Sub temeliile
ei sunt zidite şi visurile mele de demult" 1 •
Dar înfăptuirea dezideratului na\ional nu a fost doar un scop în sine.
Poporul nu avea decât ,.leagănul'' 2 unde urma să crească viitorul României
Mari. ,.Noul timp" care se născuse în entuziasm şi speran\ă. aducea societăţii
româneşti îndoieli şi întrebări tulburătoare : "Cum vom pregăti noi înşine
consolidarea stăpânirii pământului nostru de care suntem uniţi pentru vecie?'' ·'
În noua clapă a evoluţiei istorice a României, consolidarea actelor politice
din 1 9 1 8 presupunea în primul rând solulionarea problemelor social-economice,
pentru care se căutau cele mai optime căi. Aceste căutări, care s-au materializat
în dezbateri teoretice şi rezolvări practice, au luat în considerare şi problema
culturii. abordată sub unghiul valenţelor functiei ci de determinantă socială.
În jurul acestei teze s-au conturat diverse concepţii, fie cele de factură
tradiţionalistă, fie cele care aduceau o nouă respiraţie ideologică 4• Transpuse în
plan politic, aceste abordări diferite au determinat introducerea în programele
partidelor - ce scontau pe cultură pentru reformarea socială şi dezvoltarea
economică - a unor stipulaţii care, privite sub raport teoretic şi practic, dau un
accent în plus configuratiei personalitătii lor specifice.
' Goga. O .. Di.l·cur.1·uri, Bucureşti. 1 942.

!

Iorga. N . . Conştiin(a na(ionuhl rmniinea.I'Ct7 de la Mihai Viteazu ptim7 azi. în Cm�f'erin(e,
Bucun:şti. 1 987. p. 1 74.
-' Hurmuzescu. Dr. . Cultura şi ştiin(a în nrKwlizarea statuluui, B ucureşti, 1 936. p. 6.
� Ornca. Z. . Trmli(ionali.l'/11 şi mmlernitate in deceniul al /Il-lea. Bucureşti. 1 980.
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Nu intenţionăm o analiză a confruntărilor ideologice în această problemă,
nici o delimitare a locului şi menirii culturii aşa cum transpare din prevederile
programelor partidelor politice, care nu ni se par a fi necesare demersului nostru
în acest stadiu al investigaţiei pe care o întrep1indem. Mentionăm doar că
personalităti redutabile ale spiritualitătii românesti au aliniat cultura
'
.,trebuintel�r imediate ale Statului nostru" � :
De asemenea, nu intenţionăm o inventariere a producţiei culturale din
perioada interbelică (perioadă pe care, din acest punct de vedere, unii analişti au
considerat-o cu scepticism, apropiindu-i chiar atributul de ,,criză" h). care a
cunoscut un proces de autodefinire, înregistrând creaţii semnificative.
Interesul nostru se îndreaptă spre modul în care fortele intelectuale ale
tării, în pofida diversitătii de conceptii teoretice şi optiuni practice, au reuşit
să-şi reunească eforturile într-un acord reciproc, proiectând devenirea socială
prin propăşirea culturii , sub aspectul creatiei şi receptivitătii .
Proiectul cultural rezultat din această reunire, dirijat din interiorul fortelor
culturale prin intentionalitate deschis afirmată şi din exteriorul acestora prin
factorii decizionali ai vietii de stat, a condus la realizarea unui sistem cultural
unitar national, în care fiecare element - sustinut şi dezvoltat în particularitatea
vietii sale specifice - era institutionalizat într-un context global.
Criteriul ontologic al organizării acestui sistem institutionalizat al culturii
româneşti a fost valoarea etică a actului final al receptivitătii sociale şi ca
valoare supremă solidarizarea natională în gând şi faptă.
Lăsând la o parte îngroşările nationalismului ca fundament al Statului semnalat în epocă - nuantările cu mult mai subtile ale militantismului pentru
unitatea natională, mai ales din primele două decenii postbelice, s-au concretizat
în problema vieţii culturale pri n :
- Crearea unui mental colectiv 7 , care, asimilând tradiţiile etnopsi hice ale
poporului român, să-şi poată asuma conştient rolul activ dobândit prin reformele
politice şi economice postbelice. Fundamentarea ştiinţifică, garantarea legis
lativă şi organizarea sistemică a actiunii social-culturale în scopul de a crea o
comuniune între spiritele apartinând aceleiaşi naţiuni, aceloraşi ,.legături de
sânge, de {ară, de limbă, de îndeletnicire, de lege şi de soartă" K era condusă în
aşa fel încât să se obţină o socializare a energiilor creatoare populare Y.
Hurmuzescu, Dr. . op. c:it., p. 3.
Zub. A l . . Sur l 'histoire de la cu/ture durant la periode de l 'entre deux �:uerres, în RRH,
1 984. 23, 2. p. 145- 1 56 : Brătianu. Gh . . Criza ideii de pro�:res. laşi. 1 988.
7 Platon. Al.. FI . . l.woria mentulitt1(ilor in 'Pll(iul române.,·c. în AŞUI. scrie nouă. Sec. Ill.
·
istmie. 1 986. p. 82 şi urm.
• Vulcănescu. M . Dimensiunea romimeusn1 u exi.wen{ei. Bucureşti. 1 944. p. I l .
'' Loghin, A . . Saizu, 1., Solufii in detenninurea ro.,·turilor culturii romimeşti. în AliAJ. nr.
�

•

.

XX/ 1 983, p. 1 9 1 .
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- Definirea unui proces de rationalizare a culturii 111, concretizat în
organizarea unei re{ele complexe de institu\ii culturale, aflate într-un raport de
interconditionare în cadrul unui sistem fa\ă de care Statul î�i asumă rolul de
coordonator şi susţinător, amplasată în aşa fel încât să cuprindă întreg teritoriul
ţării cu noile ei hotare.
- Stimularea productiei spirituale, atât pentru îmbogătirea patrimoniului
cultural national, cât si pentru constientizarea rolului de "deschizător de
'
11
drumuri" al creatorului de elită în modelarea sufletească a natiunii şi crearea
1
matricei ei stilistice specifice 2 •
Investigarea organizării vietii culturale, din care au rezultat aspectele
men\ionate, a avut în vedere - în acest stadiu al întreprinderii noastre - doar
opera legislativă finită a perioadei de care ne ocupăm : legi, decrete, jurnale ale
Consiliul�i de miniştri, statute şi regulamente etc., cu referire directă la
instituţiile culturale. Am eliminat din câmpul cercetării noastre referirile la
instituţiile de învă\ământ de toate gradele, ca şi institutele de cercetare de
factură academică care, deşi foarte importante pentru În\elegerea exhaustivă a
problemei culturale româneşti, merită un studiu aparte, având propria lor
configuraţie �i metode specifice de acţiune socială.
Am desluşit deci din opera legislativă numai i �ten\ionalitatea organizării
vietii culturale, nu şi func�onalitatea sistemului. Intr-un studiu ulterior al
cercetării noastre, ne vom lărgi aria invcstiga\iei, luând în considerare nu numai
exprimările de opinie (literatură, presă, dezbateri academice, dezbateri
parlamentare etc.) care s-au concretizat sau nu în opera legislativă, ci mai ales
efectele ei concrete, în măsura în care documentele existente ne vor ajuta.
Evolutia concepţiei despre rolul Statului în organizarea culturii fundamentală teoretic de sociologul Dimitrie Gusti, în principal n - a deter
minat ca pe parcursul perioadei interbelice să se opereze modificări în
ierarhizarea si extinderea functiilor si chiar schimbarea titulaturii ministerului
'
care a polarizat activitatea instituţiilor culturale preconizate ca nişte celule ale
aceluiaşi organism.
Prima organizare a ministerului de resort cultural s-a făcut prin "Legea de
organizare a Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor" din 4 septembrie 1 892, lege
modificată în 1 9 1 O. Timp de aproape douăzeci de ani, M inisterul a func\ionat cu
aceeaşi structură organizatorică, cu neînsemnate modificări, până în 1 930 14•
'

111

Pârvan, V., Ideile fundwnenwle ale culturii .mciale contemporane, extras din Arhivu
pentru .1·tudiu şi rej(mna .mcialt7, an 1. Bucureşti. 1 9 1 9. p. 6.
11
Tău�an, Gr., Per.�pectivt!le culturii româneşti, în Aspecte culturale. Filo.w!fi. Scriitori,
1 943. p. 36.
l!
Vezi Blaga, L., Trilogia culturii, Bucureşti. 1 944. p. 1 5 1 şi urm.
'-' Gusti. D . . Cunoaştere ·)'i aqiune in .1·erviciul ntl{iunii. Bucure�ti. f.a .. voi. I-II.
1� Hamangiu, C., Codul general al României, Bucureşti. voi. XXIV, partea a U-a, p. 634.
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Ministerul cuprindea şi o Directia a Artelor, dar în această structură sarcinile de
coordonare ale Statului erau dispersate, mai ales prin infiintarea în 1 929 a
Directiei Educaţiei Poporului din Ministerul Muncii, Sănătătii şi Ocrotirilor
Sociale, în a cărui schemă exista un serviciu de propagandă culturală,
spectacole, educatie fizică si turism 1�. Astfel, o conlucrare între institutiile
culturale era dificilă. La 1 2 noiembrie 1 936, prin înfiinţarea M inisterului
Educaţiei Naţionale 16, principalele instituţii culturale ale ţării sunt centralizate
într-un sistem unitar care va permite coroborarea tuturor factorilor culturali.
Odată nucleul organismului instituţional format, celule anexe îşi vor contura
personalitatea, ideea unităţii na\ionalc fiind seva care îl va iriga, cu efecte
omogenizatoare pentru întreg edificiul ţării .
Menţionăm c ă după 1 938, modificările c e survin în structura ministerului,
ponderea tot mai accentuată a instituţiilor de educaţie paramilitară în care era
cuprins tineretul (Straja ţării, Oficiul Educaţiei Tineretului Român - O.E.T.R.),
îngroşările spiritului na�onalist de nuanţă exclusivistă, ostentarea atribu\iei de
"control" în dauna celei de "susţinere" a organelor statului, modifică inten
ţionalitatea actului cultural-educativ în cadrul acestui sistem.
În cele ce urmează, vom încerca detalierea organizării sistemului cultural,
aşa cum este relevată de opera legislativă.
În transmiterea semnifica\iilor naţionale, însuşirea modelelor compor
tamental-volitive şi a celor afectiv-estetice, pentru formarea unui mental
colectiv în care istoria să devină tradiţie vie, născută din ceea ce a fost esenţial
în psihologia poporului român şi în ideologia politică a naţiunii 17, în cadrul
sistemului organizat al proiectului cultural, un loc aparte 1-a ocupat insti
tutionalizarea cultului eroilor.
Cu rădăcini adânci în formele arhetipale ale cultului strămoşilor 1 K ,
celebrarea eroilor neamului s-a perpetuat în forme laice sau religioase de-a
lungul întregii istorii româneşti, cu pondere tluctuantă în viaţa culturală în
legătură directă cu momentele luptei pentru împlinirea dezidcratelor politice.
În perioada imediat postbelică, cultul eroilor, susţinut mai întâi din
iniţiativa particulară a unor societăţi şi asociaţii, devine o expresie a afirmării
conştiinţei de unitate a fii lor neamului care, proslăvind aceiaşi eroi, se aliază
solidar aceluiaşi ideal, în speţă idealului de unitate, fiind ridicat la rang de
instituţie de stat.
'

.

'

Ibidem. voi. XVII. p. 877 .
Ibidem. voi. XXIV. partea a II-a. p. 857.
1 7 Herseni. T . Cultura p.�ihologictl româneu.l·ccT, Bucureşti, 1 986.
IK Vezi, Teodorescu, G. Dem., Încercc7ri critice asupra unor credinte. darine şi moravuri
ale poporului român. Bucureşti. 1 874; Pamfilie. T Mitolo�:ie rmnânea.Kd, Bucureşti, 1 9 1 6, voi.
1; Mehedinli. S . Coordonare etnoJ:rafice: civilizatia şi cultura, în ARMSI. Sec. m. tom. XI.
1�

1"

.

..

.
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Dovada locului pe care proiectul cultural îl atribuie acestui cult patriotic în
formarea unei ideologii politice de masă, a unui stil comportamental specific
epocii este şi faptul că una din primele realizări ale operei legislative culturale
este Decretul-Lege din 1 9 septembrie 1 9 1 9, prin care se recunoaşte calitatea de
persoană morală Societăţii "Mormintele eroilor căzuţi în război" IY: însoţit de
publicarea statutelor acestei Societăţi 20• Acesta este urmat de legea pentru
recunoasterea ca persoană morală si juridică a Societăţii "Mărăsesti", la 2 iulie
'
' '
21
1 920
şi de Decretul-Lege pent�u "exproprierea terenurilor necesare mor
2
mintelor celor morţi în război şi comemorării luptelor" 2 •
La 4 mai 1 920 2�. se dă publicităţii "Decretul-Lege pentru comemorarea
eroilor căzuţi în război", prin care se instituie Ziua Eroilor ca sărbătoare
naţională. Încărcătura emoţională a acestui moment în litera rece a legii , prin
formularea articolului 1 : "Comemorarea eroilor căzuţi în război se va face în
fiecare an, în ziua Înălţării Domnului nostru Isus Cristos din luna mai, când
24
Floarea este mai bogată" •
Aceleiaşi valori morale şi afective acordate acestui act i se datorează,
credem, faptul că în întreaga colecţie de legi publicată de j uristul C. Hamangiu,
aceasta este singura legt! al cărui text oficial este însoţit de publicarea raportului
Ministrului de Război în care se subliniază motivaţia actului juridic : "aceasta
reprezintă nu numai înd�plinirea unei pioase datorii", dar "este şi o operă de
educaţie pentru generaţiile prezente şi viitoare" 2�.
Instituţia Eroului Necunoscut devine un fapt real la 14 mai 1 923, când, în
cadrul unei ceremonii religioase grandioase, dintre sicriele cu osemintele
soldaţilor căzu\i în luptele de la Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz, Târgu Ocna,
Prahova, pe câmpiile din Dobrogea, Basarabia şi Ardeal, depuse în Biserica
Neamului, este ales cel ce urma să devină - aşa cum glăsuia inscrip\ia de pe
piatra funerară - un simbol al jertfei pentru unitatea neamului, căci "pc oasele
lui odihneşte pământul României întregile".
Cu aceeaşi intenţionalitate, pentru perpetuarea amintirii unui simbol al
devotamentului palriotic, legea publicată la 19 iulie 1 92 1 211 prevedea că "pentru
cinstirea Fecioarei Ecaterina Teodoroiu, care a murit vitejeşte pentru patrie, se
va ridica în oraşul Târgu Jiu un monument /Statuie şi osuar/ care va face parte
� '' MO. nr. 1 23 din 1 9 septembrie 1 9 1 9.
Hamangiu, C., op. cit., voi. IX-X, p. 222.
MO, nr. 92 din 2 iulie 1 920.
!! Ibidem, nr. 20 din 29 aprilie 1 920.
!J ibidem. nr. 24 din 4 mai 1 920.
!4 Hamangiu, C . op. cit. voi. IX-X, p. 346.
!o
!l

.

!� Ibidem.
!h Ibidem.

.

p. 96 1 .
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integrantă din monumentul comemorativ al ,.Victoriei de la Jiu", cuprinzând
numele ofiţerilor căzuţi în luptele victorioase din Valea Jiului, în frunte cu
fecioara sublocotenent". Legea prevedea repararea ,.colibei" din comuna
Vlădeni, judet Gorj , care urma să fie întreţinută "permanent" ca ,Joc istoric".
Familia eroinei este împroprietărită cu 6 pogoane de pământ şi o casă de locuit.
urmând să primească şi o pensie de pe urma mor�ii fratelui eroinei. O şcoală
normală destinată fiicelor soldaţilor-ţărani din zona Gorjului urma să fie
întemeiată la Târgu Jiu. Deosebit de impresionant şi sugestiv pentru starea de
spirit a votantilor acestei legi în primul Parlament al României întregile, este şi
mentiunea finală a textului juridic : "Această lege s-a votat de Adunarea
Deputaţilor în şedinţa de la 5 aprilie 1 92 1 şi s-a adoptat cu unanimitate de una
sută douăsprezece voturi.
Legislaţia român�ască ulterioară a inclus în cultul eroilor de război toate
mormintele ostaşilor ,.fără nici o deosebire de religie sau origine etnică căzu�
pe timpul şi din cauza războiului, situate pe teritoriul român" 27• Sub ocrotirea
acestei legi sunt puse nu numai mormintele ,.tuturor românilor de pretutindeni
care au căzut de-a lungul veacurilor pentru desrobirea şi înăltarea Neamului", ci
si mormintele ostasilor supusi ai fostelor state beligerante amice si inamice,
situate pe teritoriul român, precum şi ale prizonierilor şi internaţilor civili de
război supuşi acestor state" 2H. Conform acestei prevederi, toate monumentele
funerare, editiciile, construqiile civile, religioase, care au legătură cu glo
rificarea eroismului românesc din toate timpurile, intră în regimul protectiv al
monumentelor publice, îngrijirea şi înfrumusetarea lor fiind sarcina Societăţii
"Cultul Eroilor".
Efectul imediat şi în timp al acestei legi a fost declanşarea unei adevărate
campanii de construcţii de monumente, plăci comemorative, cenotafuri,
alcătuirea unor "cărţi de aur" cuprinzând numele celor căzuţi în luptele din
1 9 1 (r 1 9 1 8, statui închinate memoriei eroilor de război, dar si celor care de-a
lungul istoriei aduseseră servicii notabile patriei. Peisajul edilitar se îmbogăţeşte
cu opere arhitecturale sau de artă plastică monumentală, care prin caracterul lor
public transformă spaţiul urbanistic într-o reflecţie a unei ideologii politice, a
unui stil de viaţă şi a unei mentalităţi care are la bază idealul naţional 2�.
Mai · mult, societăţi şi asociatii culturale care au fiinţat în perioada
interbelică includ în programul lor de activităţi pelerinaje la mormintele eroilor
neamului, comemorări etc., asimilând trecutul istoriei prezente, nu prin
contemplare ci prin acţiune socială vie şi directă.
'

'

'

'

'

27

MO. nr.

2M Ibidem.

19

din 2 iunie 1 927 .

:!'J Theodorescu. R . Imaginea pla.l'tică şi mentalul colectiv. în .,România literară". 1 983,
nr. 20. p. 1 2- 1 3 .
.
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N u este de neglijat faptul că la sensibilizarea sentimentului de solidaritate
spirituală a na�iunii române, în cadrul întregitelor hotare, un rol deosebit l-a avut
factorul confesional si instituţiile sale reprezentative.
În procesul de �şezare a României Mari pe baze care să asigure apărarea şi
stimularea valorilor spirituale ale ţării, precum şi stimularea tuturor fortelor
sociale şi profesionale la opera de consolidare a statului naţional unitar.
legiuitorul şi-a îndreptat atentia spre organizarea şi funqionarea cultelor din
România pe principiul fundamental al egalitătii civice, proclamat în Constituţia
din 1 923. Afirmarea libertă\ii de conştiinţă a tuturor cetăţenilor ţării în
articolul 5 din Charta fundamentală a României Mari, stabilirea în articolul 7 a
faptului că ,.deosebirea de credinte religioase de confesiuni / . . ./ nu constituie o
piedică spre a dobândi drepturile civile şi a le exercita", precum şi stipularea în
articolul 22 a libertăţii religioase a cultelor, în măsura în care exercitarea
acestora ,.nu aduce atingere ordinii publice, bunelor moravuri ale legilor de
organizare a Statului" ��� au constituit o garantare a dreptului de organizare şi
exercitare a funcţiilor spirituale a cultelor religioase din România.
Opera de unificare legislativă a vizat unitatea Bisericii Ortodoxe Române
prin cuprinderea Bisericii din provinciile realipite, care până în 1 920
continuaseră să-şi păstreze originea anterioară. Opera de unificare a fost iniţiată
de Miron Cristea, fost episcop de Caransebes, ales la 1 ianuarie 1 920 Mitropolit
primat al României. În acelaşi an, Cons�ituanta bisericească, formată din
reprezentanti ai Bisericii din toate provinciile, elaborează un anteproicct de
unificare, iar în 1 92 1 . cu sprijinul Ministrului Cultelor, O. Goga, se realizează
un proiect a cărui votare se amână după adoptarea Constitutiei � 1 • La
1 7 februarie 1 923 Adunarea Deputaţilor votează Legea Patriarhiei Bisericii
Ortodoxe Române, sub ministeriatul lui Alexandru Lapedatu. ,./. . ./ pactul acesta
- afirma ministrul în expunerea de motive la lege - săvârşit în zilele României
Mari, nu este numai o formă mai mult în organizaţiunea noastră bisericească în
viitor, pc care ace�t viitor s-o legitimeze, ci este o consacrare a unei dezvoltări
istorice de veacuri, care în conditiile de azi politice si nationale ale neamului
românesc este reclamată stăruitor, atât de organizarea bisericească cât si
de
'
12•
unitatea nouă pe care statul român şi-a câ�tigat-o în sud-estul Europei"
La 4 mai 1 925, camerele legislative adoptă Legea şi Statutele de
organizare a Bisericii Ortodoxe Române, prin care se proclamă autoccfalia
precum şi unificarea Mitropoliilor Ungro-Vlahiei, Moldovei �i Sucevei,
Crişanei şi Maramureşului, B ucovinei , Basarabiei, cu întreaga lor reţea de
eparhii .
.

.

.1o MO. nr. 282 din 29 martie 1 923.
1 1 E11cidopedia României, 1 938. voi. 1 Statul, p. 422.

'

-' � Lapedatu. Al.. Momente culturale şi politice. Cuvântări. B ucureşti. 1 926. p. 64.
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Acest cadru a asigurat nu numai unitatea în organizarea şi conducerea
Bisericii Ortodoxe Române, dar mai ales asigurarea unităţii ei de acţiune în
sensul continuării tradiţiilor culturale şi naţionale, de asanare morală a vieţii
comunită\ilor urbane şi rurale, de promovare a ideii de unitate sufletească în
spiritul iubirii creştine JJ.
Faptul că opera legislativă, realizând regimul general al cultelor din
România (prin legea din 1 928) şi unificarea Bisericii Ortodoxe Române, a
asigurat cadrul pentru manifestarea spiritului de unitate naţională sub semnul
credinţei religioase, este demonstrat de conglăsuirea ecleziastică a teologilor din
toate ţinuturile româneşti, dar mai ales de campania de întemeiere a unor lăcaşe
de cult în provinciile realipite - adevărate temelii de viaţă spirituală
românească ·'4•
Fără să intrăm în amănunte, menţionăm aici zidirea Catedralei ortodoxe
din Cluj - simbol al "virtuţilor şi jertfelor celor ce au luptat pentru îndeplinirea
idealului naţional ; punerea pietrei de temelie la Catedrala din Bălţi - "începutul
refacerii vieţii bisericeşti între Prut şi Nistru, restabilirea tradiţionalei legături cu
Suceava lui Iosif si Teoctist, Iasul lui Varlaam si Dosoftei, prin iubirea si
răspândirea culturii române pentru păstrarea poporului în rosturile lui străbune,
prin tăria lui sufletească în aşa fel încât să poată fi în tăria sentimentelor sale
naţionale ceea ce au fost vrednicii înaintaşi de pe vremuri : păzitori şi apăsători
ai intereselor naţionale" ; fondarea Catedralei ortodoxe din Târgu M ureş ;
construirea palatului episcopal de la Constanta - o restaurare a primei episcopii
creştine în Dobrogea cu scopul să servească "propăşirii culturii şi geniului latin
la Dunărea de Jos ; reînvierea Episcopiei Hotinului, înfiinţarea lnstitului
Ortodox la Cluj etc:15
Statul, prin forurile sale de resort. a manifestat preocupare pentru ca, în
limita resurselor sale materiale, să susţină opera educativă realizată cu sprijinul
instituţiilor ecleziastice. Astfel, la I l septembrie 1 92 1 , se publică un
Regulament pentru instituirea şi administrarea fondului cultural al M inisterului
Cultelor şi Artelor J�. Fondul era destinat editării de carte religioasă şi manuale
şcolare pentru seminariile teologice, ca şi susţinerii "operelor pastorale de ordin
social pentru moralizarea poporului / . . ./ pentru întărirea în popor a credinţei
strămosesti si a iubirii de tară"
17•
'
Deosebit de interesantă este Convenţia survenită între Societatea pentru
cultura şi literatura română din Bucureşti şi Fondul bisericesc ortodox român,
..

'

'

t

'

'

'' V<!zi Păcurariu. M., btoria Bisericii Ortodoxe Romcine, 11ucure�ti. 1 98 1 .
Vc:zi Goga. O .. Ajimutrea ideii ncl(irmal-creştine, Bucurc:şti. 1 936.
·' j Lapedatu. Al.. op. cit. . p. 4 1 .
.111 Hamangiu. C.. op. cit., voi. IX-X. p. 1 1 43.
-"

17

Jhiclem.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

'

SISTEMUL INSTITUŢIONALIZAT AL CULTURII ROMÂNEŞTI

9

191

promulgată prin Înalt Decret Regal ş i publicată în Monitorul Oficial nr. 1 55 din
9 iulie 1 937. Potrivit acestei Conven{ii, cele două părţi contractante se angajau
să ridice împreună la Cernău{i un "Palat naţional cultural destinat în întregime şi
pentru totdeauna exclusiv scopurilor culturale ale naţiunii române". Palatul
cullural era preconizat "ca o operă arhitectonică monumentală românească",
autentificând prin linie şi spirit românismul cctă�ii culturale bucovinene.
Faptul că rostul acestor întemeieri nu a rămas doar în sfera declarativului,
în ceea ce priveşte promovarea spiritului naţional, a fost cu prisosintă
demonstrat de atitudinea vexatorie şi măsurile abuzive luate după 1 940 de
regimul horthyst în nord-vestul Transilvaniei .�H şi de regimul comunist de
ocupatie din Basarabia şi Bucovina. Menită a lichida spiritualitatea românească
în domeniul vieţii confesionale în scopul asimilării poporului, această politică a
fost considerată un atentat nu numai la destinele culturii românesti
ci si
la
'
'
integritatea spirituală a Europei .w .
Mulţi intelectuali ai epocii au văzut în muzee instituţiile culturale cu cele
mai puternice valenţe formative. Vasile Pârvan, Dimitrie Gusti, 1. Ştefănescu,
Grigore Antipa au argumentat ştiintific rolul social al acestora, iar Nicolae Iorga
le considera adevărate "biserici ale neamului".
Legislatia interbelică a determinat crearea unei reţele muzeale, fun
damentală pe principii organizatorice'şi ştiinţifice moderne. Semnificativ pentru
noua conc.e pţie despre rostul muzeului în afirmarea ideii de unitate naţională ni
se pare faptul că primul act legislativ vizând această instituţie a fost Legea şi
Statutele Societătii "Muzeului Renasterii Nationale" din 4 noiembrie 1 92 1 40•
Între iniţiatorii a�estuia se înscriu o'ctavian Goga, Simion Mehedin�i. Nicolae
Titulescu, Ion Simionescu 4 1 •
Apreciind că "Furtuna cea mare a patimilor, dezlănţuită de războiul cel
mare şi hrănită de daruri şi aspiraţii străvechi nu s-a potolit încă în Europa", că
"neamurile cele mai cuminţi şi cele mai viteze au nevoie de întreaga lor putere
ca să se poată îndrepta în valurile vremii" şi că "cel mai de seamă izvor al unei
orientări sigure este constiinta
si
,
, simtirea trecutului" 42, 1. D. Ştefănescu afirma
că această institutie va deveni "un monument al gloriei româneşti", urmând să
"cuprindă comoara de amintiri legată de mişcarea socială, politică şi culturală
de la redeşteptarea noastră na�ională ( 1 82 1 ) până la întregirea României" 43•
'

·'"

'

Fătu, Gh., Bi.1·erica ronuinea.1n1 din nord·vestul (c1rii .1·ub ocupa(ia lwrthystc1.

I IJ40-I Y44. 1 985.
6-7.

-''' Eliade, M., De.1·tinul culturii româneşti. în Destin. Revistei de culturc1 romcinea.I'Cc1, Caiet
Madrid, august 1 959, p. 24.
��� MO, nr. 1 7 4 din 4 noiembrie 1 92 1 .
� 1 Hamangiu. C.. op. cit. . voi. IX-X. p. 1 2 1 5.
�! Ziarul ,.Opinia" - laşi din 1 tol ianuarie 1 922.
�.� Hamangiu, C.. op. dt. . p. J 2 1 5.
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Ideea iniţierii unui astfel de muzeu reprezenta o premieră în domeniu,
fiind primul din \ară conceput ca un muzeu de istorie actuală, urmând să
ilustreze "Veacul Renaşterii Române", adică "opera de sacrificiu" a generatiilor
de la 1 848, 1 859 şi 1 877 pentru organizarea modernă a statului român în spirit
european şi unirea tuturor românilor în hotarele istorice fireşti.
Nu ni se pare lipsit de semnifica\ie faptul că muzeul fusese preconizat
initial la Iasi, unde se făcuseră în acest scop demersuri pentru achizitionarea
ca;ci Rozm; vanu 44• Curentul de opinie favorabil acestei initiative ie�ene 1-a
determinat pc 1 . D. Ştefănescu - primul director - să conferentieze în Aula
Universităţii despre menirea unei atari întreprinderi şi să justifice plasarea
muzeului în capitală prin existenta acolo a unui bun corp de specialişti, a
documenta\ici din fondurile Academiei Române, a conditiilor tehnice necesare
unei dotări moderne. De altfel, după afirmaţia conferenţiarului, nu era exclusă
Perspectiva deschiderii unor sectii la Chisinău si Cernăuti. La Iasi se prevedea o
seqie de artă universală din secolul al XIX-lea, probabil în baza colectiei
existentă în vechea Pinacotecă 4� .
În viziunea iniţiatorilor şi a legiuitorului, Muzeul Renaşterii Române, "cel
mai important aşezământ artistic"' era preconizat nu numai ca un depozitar de
bunuri culturale cu valoare istorică, artistică, etnografică, ci ca un institut de
studii ştiinţifice şi ca o şcoală pentru viitorii specialişti.
Statutul de "muzeu naţional" al noii institutii era conferit şi de prevederea
cuprinsă în articolul 4 al legii, conform căreia în componenţa Consiliului de
conducere, alături de cei 24 de membri activi (între care M inistrul Instructiunii
şi Preşedintele Academiei Române), urma să fie cooptat un număr nelimitat de
membri corespondenţi "care reprezintă �i pol ajuta Societatea în diferite păqi
ale tării"'.
Această iniţiativă legislativă nu a fost însă transpusă în practică din cauza
dificultăţilor economice şi frământărilor politice din primii ani postbelici. Cum
şi alte iniţiative erau în i mposibilitate de a se pune în practică, Vasile Pârvan
conferind pc marginea comunicării "Organizarea muzeelor din România'·,
prezentată de Grigore Antipa în plenul Academiei, avea să remarce : "ar fi
indiscret din partea noastră să ne bucurăm prea mult de sperantă de organizare
sistematică a muzeelor din România / . . ./ nu văd în sală nici un reprezentant al
autorităţii executive, ci numai astfel de ascultători cari sufăr deopotrivă cu noi
lipsurile semnalate / . . ./ Trebuie să avem răbdare. Statul nostru a avut până
acum ţeluri înainte de toate politice. Statul viitor trebuie să aibă ţeluri prin
excelenţă cullurale. Trecerea de la o concepţie la alta se face încet" 4�
'

'

'

'

'

'

'

•

.._. Ziarul "Opinia" - Iaşi din 2 februarie: 1 922.
� .• Vezi Paradais. C.. Valori ale picturii univer.mle in Mu:eul de artei din /a.yi. Iaşi.
1 972, p. I O.
�� AAR. tom XLIII, 1 922, p. 45.
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Legislaţia românească din anii următori va contribui într-adevăr la
cristalizar�a sistemului muzeal, în trei etape :
- iniţierea unor muzee ..naţionale", amplasate în principalele oraşe ale
provinciilor istorice româneşti (Bucurc�ti, Chi�inău, Cluj. Iaşi. Alba Iulia), al
căror regulament a servit drept model pentru organizarea �i funqionarea
muzeelor ulterior înfiintate, precum şi pentru statutul profesional al
personalului ;
- elaborarea legii privind organizarea muzeelor publice, care a creat
cadrul legal pentru organizarea muzeelor regionale şi tematice ;
- elaborarea unor măsuri care au asigurat baza materială pentru extinderea
şi sus\inerea reţelei muzeale.
Considerăm că Regulamentul Muzeului Mili tar Naţional din Bucureşti,
din 28 mai 1 924, modificat la 1 noiembrie 1 925 �7, precum �i legea pentru
organizarea şi funcţionarea Muzeului Militar Naţional şi muzeelor regionale 1
militare, din 7 iunie 1 939 4", constituie baza legislativă a organizării moderne a
muzeelor tematice. Cele două legi, având în vedere rolul ştiinţific, social şi etic
al muzeului au cristalizat:
- scopul şi funqia institu\iei muzcale constând în a aduna, clasa, conserva,
reconstitui şi expune cronologic obiecte cu valoare istorică (în acest caz, cu
valoare pentru istoria militară) ;
- conceptul de patrimoniu muzeal tematic, prin definirea categoriilor de
"instrumente �i arme de luptă", "accesorii militare", "reconstituire'', "arhiva �i
biblioteca dm.:umentară" etc. ;
- concepţia despre evidenţa ştiinţifică, clasarea sistematică, expunerea şi
depozitarea colecţiilor;
- regimul protcctiv al bunurilor muzealc, prin reglementarea circulaţiei
pieselor şi condiţionarea reproduccrilor;
- conceptul de "propagandă culturală şi şti inţifică'', realizată în şi prin
muzeu : "Muzeul M i litar National arc drept scop de a răspândi în armată şi în
public cunoaşterea colecţiilor de muzeu prin editarea de buletine, cataloage
ştiinţifice, cataloage călăuză, albume, cărţi poştale ilustrate sau prin conferin\e.
serbări, concursuri'' (Cap. II, art. 2, !it. c al legii din 7 iunie 1 939).
Organizarea muzeelor cu profil de istorie militară din întreaga ţară revine
ca obligaţie. prin Legea din 28 mai 1 924, M uzeului M ilitar Naţional. Conform
cap. 1, art. 1 , al. b, Muzeul Militar Naţional urma să-şi deschidă secţii regionale
în toale provinciile ţării.
Cu patru ani înainte de această prevedere legală, ziarul ieşean "Opinia··
(5 februarie 1 920) semnala că la Regimentul 1 3 Infanteric, maiorul Grigore
H

Hamangiu. C., op. cii . . vul.

••

MO.

XIII-XIV.

p. 77'2.

partea 1-a. nr. 1 29 din 7 iuni� 1 9:W.
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Ionescu intenţiona să înfii nteze o "sală istorică" cu scopul de a face ,.să
retrăiască în ochii ofiţerilor şi soldatilor incidentele cele mai vii din timpul
campaniilor".
La 26 noiembrie 1 925 este sancţionat Regulamentul Muzeului National de
Istorie Naturală din Bucureşti 4�. care ulterior, prin Decretul-Lege de organizare
si functionare
din 24 noiembrie 1 939 511 va deveni Muzeul "Grigore Antipa".
'
l
Intre 1 925
data înfiinţării muzeului şi 1 939
promulgarea Decretului,
legislaţia românească reglementase deja protejarea monumentelor naturii ' 1 •
Prin normative legale se stabiliseră categoriile aparţinând patrimoniului natural
care pentru valoarea lor ştiinţifică şi documentară, directă sau indirectă estetică,
meritau să "fie lăsate urmaşilor", fiind apărate "de orice schimbare de
destinaţie, înstrăinare, atingere, stricăciune sau comeq" '2• Se legiferase astfel
responsabilitatea individului şi a societăţii faţă de frumuseţea şi "unitatea
armonică a pământului românesc" 5J.
Decretul-Lege din 24 noiembrie 1 939 stabilea Muzeului Grigore Antipa"
statutul de "muzeu central al ţării pentru toate ramurile ştiinţelor naturii''.
Muzeul era conceput ca un institut de cercetare (prin prevederea obligaţiei de a
alcătui coleqii privitoare la "studiul naturii ţării şi a poporului român'') şi
instrument al procesului de învăţământ sub egida Ministerului Educaţiei
Naţionale. Personalul muzeului, de la şefii de secţie până la custozi, era asimilat
din punct de vedere al salarizării , cadrelor didactice universitare, directorul fiind
consilier permanent al Ministrului.
Urmând aceleiaşi etape organizatorice - adoptarea iniţială a unui
Regulamentq si apoi a unui Decret-Lege de organizare '' - se înfiintează la
Chişinău ,.Muzeul Naţional de Istorie Naturală", ca muzeu central al Basarabiei,
cu scopul "de a aduna, prepara. studia, clasifica, conserva şi expune toate
colecţiile necesare pentru studii şi cercetări ştiinţifice, pentru nevoile
-

-

..

,

......

c,_.;

,

"'' lhidem. Decret nr. 3 1 65 din 26 noiembrie 1 925.
'" lhidem. nr. 273 di{l 24 noiembrie 1 939.
" ..Legea pentru protectia monumentelor naturii'' din 7 iulie 1 930 in Hamangiu. C.. op. cit.
voi. XVIll. p. 60 1 : ..Regulament dc admi nistratie pentru apli�:area kgi i pentru proteqia
monumentelor naturi i " din 30 nmcmhric 1 932. în loc. cit voi. XX. p. !!00: .. Regulamcntul
interior al legii pentru protec1ia monumentelor naturii" din 2 septembrie 1 9�5. in loc. cit.
voi. XXIII . p. 777 : vezi şi .,Instruqiunile şi normele pentru întm:mirea planurilor-de sistcmatizarc"
din 2 februarie 1 939. in MO. partea l-a. nr. 27 din 2 februarie 1 939.
'� A11. 4 al Regulamentului din 30 noiembrie 1 932.
'·' Vezi Mihăilcscu. V . . Unitatea armonicci a ptillllÎ/1/ului rmncine.I'L'. în Enciclopedia
României. Voi. I Statul. 1 938. p. 45.
" "Regulamentul Muzeului Na!ional de Istoric Naturală din Chişinău" din 23 septembrie
1 93 1 . în MO. partea 1-a nr. 222 din 23 seph::mbric 1 93 1 .
'' Jhidem. partea 1-a. nr. 263 din 1 J noiembrie 1 937.
.

..

.
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învăţământului în toate gradele şi categoriile şi pentru popularizarea acestor
ştiinţe" 5h.
Ulterior, Decretul-Lege din 1 3 noiembrie 1 937 avea să umple o lipsă în
reţeaua instituţiilor de cultură ale Basarabiei, muzeului adăugându-i-se şi
misiunea de a aduna şi studia materiale documentare pentru cunoaşterea
Basarabiei sub raportul istoriei, arheologiei şi ant,·opologiei 5 7 •
Analizând legislaţia din perioada interbelică referitoare la instituţia
muzeală, considerăm că cea mai relevantă pentru promovarea spiritului de
unitate naţională este "Legea privind organizarea Muzeului Etnografic şi a
Parcului Naţional din Cluj", din 5 aprilie 1 932.
Cercetările etnografice şi folclorice, sociologice, filosofice, etnopsi
hologice întreprinse până la acea dată asupra "spatiului mioritic" ca "orizont
spiritual" 'iH materializau tomuri impresionante. De la Anton Pann şi Vasile
Alecsandri până la Simion Florea Marian, Tudor Pamfilie w. Dimitrie Gusti,
George Yîlsan s.a. se adunase, se cercetase si
' sistomatizase un vast material
referitor la cul tura populară românească. în diverse localităţi din ţară, din
iniţiativă particulară, se adunaseră Colecţii etnografice. La Iaşi, spre exemplu,
încă din 1 9 1 6, Nicolae Iorga aprecia valoarea colecţiei Hălăuceanu din curtea
bisericii Golia 1\('.
Preluând realitatea acestei zestre ştiinţifice, legea din 5 aprilie 1 932
are o multiplă valoare. Pe de o parte, prin elaborarea sa, Statul include
în sistemul organizat al instituţiilor de cultură muzeul etnografic cu profil
şi statut delimitat, model ştiinţific pentru organizarea colecţiilor deja
existente dar nesistematizate. În deceniile următoare, aceste colecţii se vor
dezvolta şi organiza ca imagini palpabile ale ideii că veşnicia poporului român
s-a născut la sat h l .
Pe d e altă parte, Legea organizării unui astfel d e muzeu în inima
Transilvaniei prevedea, în spiritul respectării realităţii istorice, cu efecte credem stimulative pentru întărirea comunităţilor etnice din zonă, că scopul
muzeului este "adunarea şi păstrarea materialului etnografic privitor la poporul
român şi a popoarelor conlocuitoare 1 sublinierea noastră /, spre a da astf�l o
icoană a vieţii şi civilizaţiei poporului român şi a patriei româneşti'' (articolul 2
al legii).
'" Cap. 1, art. 1 al Regulamentului din 23 septembrie 1 93 1 .
" Hamangiu, C., op. cit., Voi. XXV, partea a II-a, p. 2 1 63 .
'" Vezi Blaga, L., op. cit., p. 1 6 1 .
w La 30 august 1 9 1 8, Tudor Pamfilie adresa Ministerului Instruc1iunii cererea de a realiza
în Basarabia studii etnografice (Arh. St. Bucureşti. Fond Millisterul /n,l·truc(iunii, dosar 6/1 9 1 8,
f. 1 7 3 ) .

"'' Vezi Iorga. N . , Rolul ini(iativl'i private în
"' Apuci Blaga L.

vicqa puhlicc1. f. cd. , 1 9 1 6.
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Î n al treilea rând, preconizarea unui ,.Parc Na\ional presupunea orga
nizarea unei expozi\ii ,.en plein air'' - o premieră în domeniu - care permitea
etalarea unor constructii si instalatii tehnice populare. Modelul acestei expozitii
.
va fi preluat şi dezvoltat prin organizarea în 1 936 la Bucureşti a Muzeului
Satului. Aici, aceste tipuri de exponate, prelevatc din toată tara, se vor constitui
într-o demonstratie practică de unitate în varietatea morfologică şi tipologică a
culturii populare româneşti.
Un moment decisiv în lcgisla\ia culturală referitoare la institu\ia muzcală
îl reprezintă promulgarea ,.Legii pentru organizarea bibliotecilor �i muzeelor
publice", din 1 4 aprilie 1 932 �!. Valoarea acesteia constă - într-o nouă conceptie
- a protec\iei patrimoniului cultural. ,.Legea votată în 1 932 - spunea Nicolae
Iorga - cuprinde un sistem de muzee care ar salva ce nu s-a pierdut încă de
generalii ignorante şi neglijente şi ar pune la îndemâna oricui şi din regiunile
cele mai depărtate de drull}urile mari, acest admirabil instrument de cultură c'are
poate fi muzeul / . . ./ Pretutindeni trebuie să se facă adunarea obiectelor care
mucezesc prin case particulare / . . ./ Fără cheltuieli deosebite ele trebuie să fie
supuse unei clasări chibzuite, îndreptându-sc către aceste modeste aşezăminte
mai întâi şcolile şi apoi cealaltă lume căreia îi place a se numi cultă / . . ./ Să nu
luăm în usor sarcini ca aceea a muzeelor" �1•
Prin această lege, muzeele din tot cuprinsul \ării intră sub controlul direct
al Statului. Pornind de la definirea conceptului de ,.obiect de muzeu" (Cap. II,
art. 1 3 ), legea slabi leş te regimul protccti v al acestora, reglementează circula!ia
bunurilor culturale tie că se află cuprinse în patrimoniul unui muzeu. fie că
apartin proprictătii partkularc. Statul îşi rezervă dreptul de preem1iunc asupra
obiectelor de muzeu, interzicând scoaterea lor din tară fără autorizarea specială,
obligând totodată coleqionarii �i comcrciantii particulari să întocmească şi să
prezinte inventarul pieselor ce le detin şi mai ales să înlesnească specialiştilor
studierea acestora. Protejarea patrimoniului este garantată de prevederea unor
penalităti materiale substan1ialc şi sanqiuni până la privarea de libertate
(Cap. Il, art. 1 2).
Sub acest regim juridic se prevedea initierea unor muzee regionale
concepute ca instrumente cultural-educative dar şi ca institu!ii de cercetare
ştiintifică. deservite de personal cu ,.pregătire academică". Erau preconizate,
prin lege, muzee în Dobrogea, la Alba Iulia şi Iaşi.
În ce priveşte Dobrogea, chiar în legea din 14 aprilie 1 932 (Cap. II,
art. 1 4) se preciza faptul că se vor înfiin!a muzee puse sub conducerea unei
'

'

'

'

�! MO nr. !!9 din
"·' Iorga.

1 4 ap rilie 1 932.
N . . Ce .\'Unt a:i muzeele noa.l'tre. în ziarul

.. Neamul

noiembrie 1 934.
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Direc\ii speciale a Ministerului. "dată fiind bogăţia şi vechimea cercetărilor" din
această zonă a \ării.
Muzeul regisnal din Alba Iulia urma să constituie, conform Regu
lamentului din 7 iulie 1 939 114, prin unificarea mai vechiului muzeu al "Societăţii
de Istorie, Arheologie şi Ştiin\ele Naturii din judeţul Alba" cu secţia ,.Unirii" a
despăr\ământului "Astra". Noul muzeu primea o nouă configuraţie cultural
stiinţifică
"potrivit cu interesele noastre nationale".
Desi
'
' cu statut de muzeu
'
regional, aria de cercetare era extinsă asupra întregii ţări în ceea ce priveşte
problema istorici luptei pentru unitate natională. Astfel, secţia "Unirii" urma să
se dezvolte ca o seqie de istorie na\ională.
În ceea ce priveşte oraşul laşi, al cărui peisaj cultural includea un muzeu
de antichităţi, un muzeu de ştiin\ele naturii, o pinacotecă, toate anexe ale
institutelor de învăţământ superior, câteva colecţii particulare incipiente şi un
nucleu de "muzeu municipal" care edita "Buletinul Ioan Neculce", Statul
include în sistemul instituţional doar o singură prevedere. Astfel, la 3 martie
1 93 7, camerele legislative votează legea prin care, în schimbul sumei de
50.000.000 lei, trece în proprietatea Statului imobilul din strada Lăpuşneanu
nr. 37, care "ca fostă reşedinţă a ultimului domnitor Alexandru Ioan Cuza şi a
marelui rege Ferdinand 1 pentru întregirea neamului, este un monument istoric
căruia i se va da o întrebuinţare adecvată" h� .
Tot din iniţiativă oficială se va înfiinţa "Muzeul Dinicu Golescu" prin
exproprierea imobilului şi parcului aflate în proprietatea moştenitorilor
Golescu �h. Exproprierea, în valoare de un· milion de lei, se făcea pe seama
Ministerului Cultelor si
în
. Artelor prin Comisia monumentelor istorice. Ca si
.
celelalte cazuri menţionate mai sus, legiuitorul avea în vedere sporirea reţelei
muzeale dar şi salvarea şi punerea sub protecţia statului a monumentelor istoriei
naţionale.
De altfel, protejarea patrimoniului cultural, istoric, artistic a fost o
preocupare consecventă, relevată de opera legislativă. Completând legislaţia
elaborată la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, proiectul
cultural referitor la regimul descoperirilor arheologice şi monumentele puse sub
tutela Comisiei monumentelor istorice prevede în această perioadă o serie de
măsuri noi. Acestea au în vedere conservarea mărturiilor de artă feudală
religioasă · ca emanaţie specifică a spaţiului spiritual românesc, precum şi
tezaurizarea fondului na\ional de documente prin Arhivele Statului.
"' MO. partea 1-a. nr. 1 54 din 7 iulie 1 939.
Ibidem, partea 1-a. nr. 56 din 9 martie 1 937.
nt. ..Legea pentru declararea de utilitate publică şi în interes cultural-national a exprop1ierii
imobilului ,.Casa Mare" şi a parcului înconjurător. proprietatea moştenitorilor Golescu". în MO.
partea 1-a, nr. 1 29. din 7 iunie 1 939.
M
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Prima categorie de legi 117, care s e referă l a regimul operatiunilor de
restaurare a monumentelor de artă feudală religioasă puse sub controlul
Comisiei monumentelor istorice, îmbogăţeşte conceptia despre activitatea spe
cializată de conservare şi restaurare, contribuind chiar la crearea unei noi
categorii profesionale, cea a pictorilor bisericeşti autorizaţi, califica{i în şcoli
speciale.
În a doua categorie de măsuri legislative se înscriu reglementările
referitoare la Arhivele Statului, "depozitare ale memoriei poporului" t\K. Legii de
organizare a Arhivelor Statului, din 1 5 iulie 1 925 ny, cu modificările din
1 5 aprilie 1 932 70, i se adaugă "Regulamentul provizoriu referitor la arhivele de
război şi registrul istoric" din 2 1 iulie 1934 7 1 •
Această din urmă lege, c u adresă specială l a totalitatea documentelor
scrise conţinând informaţii cu privire la războiul din 1 9 1 6-1 9 1 8, are o relevanţă
deosebită sub trei aspecte :
- subliniază rolul istoriei ca ştiinţă cumulativă a experienţei unui popor;
- defineşte concepte din zona ştiinţelor arhivistice ("actul" şi "dosarul"),
stabilind criteriile de alcătuire şi clasificare a unei coleqii tematice de
documente ;
- stimulează cercetarea istorică în baza criteriilor exactitătii
si obiec,
tivităţii.
Prin această lege se asigura conservarea întregului patrimoniu documentar
al Războiului cel mare, din care, cu durerea jertfelor de sânge se născuse
întregirea neamului în aceleaşi hotare.
Opera de unificare legislativă a statului national, desăvârşi t prin actele
politice din 1 9 1 8, a abordat problema culturală în interdependenţă cu pro
blemele economico-sociale, considerându-se că rezolvarea acesteia ar putea
contribui la refacerea civilizaţiei A(în sens de cumulare a valorilor materiale şi
spirituale) afectată de război. In această idee, unii intelectuali ai epocii
considerau că în perioada imediat postbelică, odată cu lipsurile materiale, se
instalase o "adevărată foamete de instrumente de cultură" 72•
În acest context, cartea, "mijlocul cel mai puternic al răspândirii culturii
de patru secole" 7·' , cunoaşte o perioadă de criză în ceea ce priveşte numărul de
.

�7 Vezi "Legea pentru apărarea vechilor pictu1i bisericeşti" din 3 1 martie 1 926 în MO, nr.
din 3 1 martie 1 926; "Regulamentul pentru calificarea pictorilor bise1iceşti" din 26 iunie 1 936
în MO. pa1tea 1-a. nr. 1 44 din 26 iunie 1 936.
..... Ungureanu. Gh., Iaşii - oraşul culturii şi artei, Iaşi. f. ed . f.a.
�1 Hamangiu. C.. op. cit. . Voi. Xill-XIV. p. 1 078.
7" /bidem. Voi. XX. p. 263.
71 MO. nr. 1 40 din 21 iulie 1 934.
72 Minea, 1., lntelectuali.l'mul vremurilor noa.1·tre. Cuvinte ro,l'tite kJ de.l'chiderea
Univer,l'ităţii din laşi. 1 noiembrie 1 923. Iaşi. 1 923, p. 6-7.
1·1 /bidem.
73

.
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titluri editate şi posibilităţile de acces la mijloacele de informare ale unei mari
categorii de cititori.
Propaganda culturală sub deviza "biblioteci pentru popor" 74, propune
editarea de cărti în tiraje de masă şi la preţuri modice, precum şi îmbogăţirea
reţelei de biblioteci publice la oraşe şi sate.
LegislaVa interbelică abordează problema cărţii sub trei aspecte :
- dezvoltarea şi optimizarea retelei bibliotecilor aparţinând institutelor
ştiinţifice . şi de învăţământ superior, începând cu Biblioteca Academiei
Române :
- mărirea reţelei bibliotecilor publice :
- asigurarea patrimoniului de carte naţională prin instituirea "depozitului"
legal, în strânsă corelatie cu regimul protectiv al proprietăţii literare şi artistice.
În aria noastră de i nteres se înscriu doar ultimile două aspecte.
Reglementând organizarea biblioteci lor în cadrul unui sistem îndrumat,
controlat şi sprijinit de stat, legiuitorul a elaborat "Decretul pentru crearea
asociaţiunii bibliotecilor publice cu caracter de stat" 7\ conform căruia bi
bliotecile aparţinând Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii se unesc într-o
asociaţie a bibliotecilor publice, în care se prevedea a intra şi biblioteci
dependente de diferite alte ministere. Se ob!inea astfel o centralizare a reţelei de
biblioteci publice de stat, mai uşor de îndrumat şi alimentat financiar.
O etapă decisivă în organizarea sistemului a constituit-o "Legea pentru
organizarea bibliotecilor şi muzeelor publice" din 1 4 aprilie 1 932 7h.
Noua lege avea în vedere realitatea existenţei la acea dată a unei reţele de
biblioteci fie particulare (puse prin bunăvoin!a posesorilor la dispoziţia
publicului), fie aparţinând unor societăţi culturale din întreaga ţară, fie a celor
întemeiate în cadrul căminelor culturale urbane sau rurale. Astfel, sub incidenţa
legii intră toate bibliotecile Ministerului Instruqiunii, bibliotecile parohiale,
muncitoreşti (aparţinând de "casele de cetirc" din Ministerul Muncii sau din alte
ministere). Bibliotecilor societăţilor culturale create din iniţiativă particulară, li
se lăsa posibilitatea fie de a face oficiul de bibliotecă publică, fie de a se contopi
pe temeiul unor convenţii bi sau multilaterale 71•
În scopul "răspândirii şi adâncirii culturii în toate straturile poporului'' 7",
legea prevede obligativitatea fiecărei administraVi municipale şi comunale de a
înfi inţa biblioteci publice de "literatură, artă şi ştiinţă de valoare culturală şi
morală".
7•

Zian!l .,Universul" - Bucureşti nr. 1 4 1 1 1 939.
MO, nr. 63 din 8 iulie 1 9 1 9 .
7� Ibidem, nr. 8 9 din 1 4 aprilie 1 93 2 (capitolul 1 a l legii).
77 Cap. 1 art. 4 al legii.
7K Cap. 1 art. 1 al legii.

7�
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Semnificativă pentru consecventa urmărire a spiritului de echitate civică,
determinant în promovarea solidarită\ii na\ionale, este prevederea conform
căreia în !�calităţile unde după ultimul recensământ, populaţia etnică minoritară
depăşeşte procentul de 30%, se vor înfiinţa seqii ale bibliotecilor comunale cu
cărti si publicatii în limba maternă a minoritătii conlocuitoare respective.
Aplicarea acestei legi este garantată de asigurarea mijloacelor financiare,
cheltuielile pentru infiintarea si
, intretinerea bibliotecilor urmând a fi sustinute
din exploatarea lotului de 3 ha de pământ pe care Ministerul agriculturii era
autorizat a-l trece din rezervele sale în folosinţa comunelor.
Cea de a treia categorie de măsuri legislative referitoare la biblioteci arc în
vedere constituirea depozitului de carte. Legea relativ la cedarea de căr\i din
1 9 decembrie 1 9227� (venită în completarea unei legi mai vechi din 1 904)
prevedea că toale institutele tipografice sunt obligate să depună câte două
exemplare din fiecare apariţie editorială în depozitul bibliotecilor Academiei şi
universităţilor din Cluj, Cernăuţi şi Chişinău, şi câte un exemplar Fundaţiei
culturale "Carol 1" din Bucureşti, precum şi "Asociaţiei pentru cultura şi
literatura poporului român" din Sibiu. Se asigura prin aceasta circulaţia
creaţiilor spiritualităţii româneşti între toate punctele cardinale ale teritoriului
na\ional. Cu o particulară nuan\are, privind ocrotirea patrimoniului artistic şi
cultural, Legea proprietă\ii literare şi artistice din 1 ?23 Ko. stabileşte
obligativitatea instituţiilor tipografice de toate categoriile să depoziteze
realizările editoriale în fondul Bibliotecii Nationale si Bibliotecii Academiei
Române.
Reglementările legale menţionate au pus astfel bazele unui sistem
organizat al reţelei de biblioteci, Statul urmărind o cât mai largă răspândire a
"culturii si luminii", în cuprinsul României Mari K 1 •
Î n paralel ş i în corelare c u sistemul instituţiilor de cultură, organismul
institutional de stat a avut în vedere si institutiile de artă.
Opera legislativă urmăreşte în pnvmţa acestora reorganizarea
administrativă, optimizarea calităţii artistice a spectacolului şi a penetranţei
mesajului formativ-educativ şi reconceperea statutului profesional al artistului.
,

.

'

.

'

'

'

'

'

'

'

'

În acest sens, legislaţia reglementează trei categorii de instituţii de
spectacole : teatrele, fie cu statut "naţional", fie cu statut "regional" ; operele cu
statul "naţional" asimilat calităţii de ,.Operă Română", orc:hestrele .filarmonic:e
cu statut ,",independent" integrate societăţilor culturale, toate supuse rolului de
Hamangiu. C.. op. cit. Voi. XIII-XIV. p. 399.
Voi. XIII-XIV. p. 601 .
" 1 ,.Chemare" a Socit:tălii culturale .. Vrancea". pentru înfiintarea de case de cetire (Arh. St.
Iaşi. Fond P1imăria Iaşi. dosar 2 1 5/1 922. f. 28).
7"

.

"" Ibidem.
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control al Statului exercitat asupra calită�ii artistice şi valorii etice a
spectacolului. Teatrele particulare, cinematografele, spectacolele de "distrac
{iuni publice" erau supuse controlului Statului prin organismele sale de resort.
Astfel se reglementează regimul juridic al mişcării artistice din întreaga tară.
Concomitent şi în mod implicit, în baza unei concepţii clare despre funcţia
educativă a artei, legea conturează statutul social al artistului, stabilind
principiile codului său deondologic. Garantarea aplicabilitătii acestor regle
mentări este cuprinsă în asigurarea par�ială a alimentării financiare de la bugetul
ministerului, fluctuantă cantitativ în functie de varia�iile stării economice a
momentului, fie prin stipularea dirijării unor fonduri din partea persoanelor
fizice particulare, fie prin politica fiscală (taxa timbrului teatral). Se încerca
astfel ridicarea mişcării artistice româneşti la cotele exigenţelor artei
interpretative europene.
Din . punct de vedere cronologic, o primă măsură legislativă a avut în
vedere teatrul liric românesc ale cărui începuturi datează de la mijlocul
secolului al XIX-lea şi se datorau activităţii unor cântăreţi români în cadrul
trupelor şi companiilor particulare. La Bucureşti, nucleul teatrului de operă a
fost ini\iat de George Stephănescu, ca secţie a Teatrului National. În 1 9 19.
elevii săi crează .,Societatea lirică". În Ardeal, teatrul liric este legat mai ales de
activitatea companiilor străine. "Regulamentul Operelor Române din Bucureşti
şi Cluj" din 4 octombrie 1 92 1 "2 şi "Legea pentru organizare" din 1 4 august
1 92 1 HJ au însemnat etatizarea celor două instituţii, care, aflate în două capete de
{ară polarizau talentele lirice din cuprinsul ei.
Activitatea dramatică din România (Vechiul Regat) fusese institu
ţionalizată tot din secolul al XIX-lea, sub egida Teatrelor Nationale din Iaşi
( 1 840), Bucuresti ( 1 859) si Craiova ( 1 889) care integrau artisti pregătiti în
'
Conservatoare}� de muzi �ă si declamaţie din Bucuresti si Iasi ( I S64)
'
:
concentrate profesional în ,,Societatea dramatică a actorilor' .
Legislatiei interbelice îi revenea misiunea să desăvârsească si mai ales să
extindă reţea� a instituţiilor de teatru în special în provi �ciile r�alipite, unde
acestea aveau să devină adevărate avanposturi de propagandă culturală .
trebuie să
..Teatrele - remarca cunoscutul om de teatru Ioan 1 . Livescu 114
satisfacă obligatiile culturale ale unei părti din provincia respectivă : Clujul
pentru Ardeal, <;hişinăul pentru Basarabia. Sunt regiuni unde n-ar fi poate
'

'

-

"� Hamangiu. C . op. cit., Voi. IX-X. p. 1 1 69.
.

" ·' Ibidem, p. 1 077.
"4 Ioan 1. Live �cu
irector al Teatr�lui National din Chişinău. director al Directiei
generale a teatrelor dm Mtmsterul Cultelor �· Artelor. profesor la Academia Regală de Artă
Dramatică. Preşedinte al Sindicatului artiştilor dramatici şi li1ici din România.
-.

�
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nevoie de Teatre Naţionale, dar unde s-ar putea stimula şi ajuta efectiv ini�iativa
particulară cu caiete de sarcini serioase. înfiinţându-se companii dramatice
permanente cu conducători destoinici" H � .
După război, întreaga mişcare culturală şi artistică din ţară îşi manifestă
prin vocea animatorilor ei preocuparea pentru reorganizarea teatrelor. Astfel, în
1 920, directorul Naţionalului ieşean, Mihai Codreanu, avansa Ministerului nouă
propuneri în vederea proiectului de modificare a legii teatrelor Kn. Remarcăm
între altele : desfiinţarea Societăţilor dramatice şi înlocuirea lor cu contracte pe
bază de caiete de sarcini pentru actori ale căror pensii să fie preluate în grija
statului ; stabilirea fără echivoc a personalităţii juridice a companiilor teatrale ;
punerea conducerii teatrelor la adăpost de imix.tiunile politice prin numirea
directorilor pe timp de cinci ani : stăvilirea fluctuaţiilor actorilor între
companiile existente prin interzicerea angajamentelor simultane. Deosebit de
interesantă ni se pare propunerea relativ Ia repertoriul de preferinţă original :
,.Teatrele Naţionale să fie obligate de a juca piese româneşti, însă nu o dată pe
săptămână, ceea ce nu le-ar da libertatea deplină în alegerea pieselor bune şi
deci nu s-ar face un serviciu literaturii dramatice" K7•
Premergător legii din 1 937, astfel de preocupări pentru reglementarea
criteriilor de selectare a repertoriului dramatic au fost curente în lumea teatrului.
Politica repertorială propusă nu avea un caracter exclusivist naţional ci
exclusivist calitativ.
Astfel, ziarul "Mişcarea" din Iaşi, din 1 9 noiembrie 1 9 1 9, aprecia repre
zentarea pe scena ieşeană a dramei "Constructorul Solness" de Ibsen, al cărui
nume lipsise multă vreme de pe afişe, în favoarea unor "haznodii, operete şi
reviste de tol soiul", apreciind că "directia teatrului ieşean evident că
reacţionează în bine, întrucât tinde să reîntoarcă publicul pe căile adevărate
ale artei".
Ziarul "Opinia" din Iaşi, din 2 februarie 1 922, în aceeaşi ordine de idei,
saluta înfiinţarea teatrului românesc la Cernăuţi, dar protesta împotriva
înlocuirii unui repertoriu clasic, reprezentat, e drept, în limba germană. cu unul
în limba română, dar susţinut nu de actori ai Naţionalului ieşean ci ai unei trupe
de revistă.
În ideea că teatrul e "un loc de înfrăţire", marele animator Ion Livescu
considera că "propaganda culturală şi naţională dusă de teatre în provinciile
realipite se realizează mai cu seamă prin reprezentan\ii în limba română care,
însă, sunt puneri în scenă a unor pagini din literatura dramatică a minorităţilor:
H� Livescu. l.
Hh

1.. Politica cultura/el, 1 928. p. 1 2.
Arh. St. Iaşi, Fond Teatrul Ncqionc1l, dosar 1 02/1 920, f. 1 8 .

H7 Ibidem.
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"Oare nu e propagandă culturală să-i joci 1 publicului 1 în româneşte şi amorul
lui propriu nu e măgulit că autorii lui sunt luaţi în seamă de ai noştri '? Încetul cu
încetul se deprinde cu lumea teatrului'; "".
Aceste propuneri clarificau statutul de teatru "naţional" integrând acestui
concept repertoriul original românesc şi aria teritorială acoperită de activitatea
trupei prin turneele sale, turnee prin care fiorul conştiinţei naţionale pătrundea
în medii sociale cât mai largi. _contribuind totodată la democratizarea publicului
de teatru.
Prin coordonatele ei ideologice. opera legislativă va răspunde, cel puţin în
parte, acestor deziderate HY.
Din punct de vedere administrativ, Teatrele Naţionale şi Operele Române
sunt puse sub controlul statului prin Ministerul Cultelor şi Artelor, căruia îi
revine sarcina supravegherii şi a reprezentanţilor trupelor particulare, "luând
măsuri pentru bunul mers şi propăşirea mişcării artistice din întreaga ţară" 1}(1,
precum şi coordonarea activităţii Conservatoarelor de stat, comunale sau
regionale. a cursurilor de pregătire artistică în genere. Faţă de toate aceste
instituţii, Statul îşi asuma şi obligaţii bugetare.
Rolul de control al Statului se exercita prin directorul numit, ajutat în
probleme tehnice de un Consiliu de administraţie în compunerea căruia intrau,
ca membri de drept, înalţi funcţionari publici din organele de stat locale,
reprezentanţii Societăţii autorilor dramatici - în cazul teatrelor - sau ai
Societăţii criticilor muzicali - în cazul teatrelor lirice.
În 1 930, când ţara trecea prin dificultăţi economice, legea acceptă
administrarea Teatrelor Naţionale si a Operelor Române, fie sub forma regii lor
autonome, fie sub formă de conces iune, în scopul degrevării bugetului de stat Y 1 •
Litera legii urmăreşte cu consecvenţă îndeplinirea misiunii formativ
educative pentru care au fost înfiinţate Teatrele Naţionale şi Operele Române.
Astfel: "Operele Române sunt instituţii pentru cultivarea artei lirice, menite să
servească de şcoală pentru formarea gustului public" Y2, sau : "Teatrele Naţionale
şi Operele Române au scop cultivarea limbii si muzicii românesti, precum si
'
educarea gustului publicului prin manifestaţii d� artă superioară" 9·i.
"" Livescu,

1. 1., op. cit., p. 20.
ordine cronologică : "Lege pentru administrarea teatn:lor şi controlul spectacolelor"
din 2 1 martie 1 926 în MO. nr. 67 din 2 1 martie 1 926; "Lege pentru impozitele asupra
spectacolelor publice" din 28 martie 1 926. în MO. nr. 72 din 28 martie 1 926. urmată de un
Regulament din 22 iunie 1 926; "Legea pentru organizarea pe baze autonome a Teatrclor
Na1ionale. Operelor Române şi spectacolelor" din 20 martie 1 937. în loc. cit. partea 1-a nr. 66, din
20 martie 1 937.
'MI
Cap. Il, art. 4 al legii din 2 1 martie 1 926.
'll
Titlul 1. art. 2 şi 3 al legii din 10 iulie 1 930.
''� Cap. 1, art. 1 al legii din 14 august 1 92 1 .
''� Titlul 1, art. 1 al legii din 1 O iulie 1 930.

"" În
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În vi uzi unea legiuitorului această functie se materializează prin :
- politica repertorială ;
- nivelul artistic al imaginii teatrale, complex estetic care include contributia întregii echipe a cărei calitate profesională devine exigibilă prin lege ;
- descrvirca unui public variat prin extinderea turneelor "pentru răs
pândirea culturii nationale în tară'' Y4•
O indica\ie particulară este continută în legea din 20 martie 1 937, conform
căreia "Directorii trupelor particulare care ar aduce vreo jignire a sentimentului
national prin textul pieselor, costume, decoruri, mijloace tehnice, li se retrage
autorizatia".
Promovarea cu precădere a rcpertoriului românesc începe cu obliga
tivitatea limbii române pe scena Teatrclor Nationale �i a Operelor Române,
impusă de lege prin formulări ca: "Pc scena Tcatrelor Naţionale nu se poate juca
decât în limba română''. Doar teatrelor de operă li se făcea derogarea ca, până la
completarea ansamblului de interpreti vocali, în termenul de 5 ani, unele roluri
Puteau li sus tinute si în limba străină Y� .
Un comitet de lectură, care avea ca membri de drept profesori ai Facultătii
de litere, membri ai Societătii scriitorilor români, personalităti ale vietii
culturale din oraşul de reşedinţă, asigura calitatea artistică a textelor dramatice
cuprinse în repertoriu. Exista chiar şi o prevedere privitoare la echilibrul pro
centual între literatura dramatică românească �i cea universală, cuprinse în
repertoriu. Mai mult chiar, pentru încurajarea crea\iei lirice româneşti. legea din
14 august 1 92J obliga cele două institu\ii de profil din ţară să instituie premii
pentru cele mai bune partituri �i librete, cărora li se garanta transpunerea
scenică.
Între prevederile care garantau onoarea statutului de "Teatru Naţional" şi
"Opera Română" (titulatură care se acorda doar prin Jurnal al Consiliului de
Miniştri), se înscrie şi obligaţia trupelor acestor teatre de a face turnee "de
propagandă". Statul încuraja institu\iile de artă prin acordarea unor facilităţi
fiscale,gratuitatea transporturilor pe căile ferate Y� etc.
Una din cele mai importante realizări ale acestui grupaj de legi o
constituie protecţia artistului român, fie prin măsuri cu caracter social
(asigurarea fondului de pensii din taxa "timbrului teatral şi artistic" instituită
prin legea din 20 martie 1 937, gradaţii salariale diferenţiate în func\ie de
vechime şi calitatea prestatiei artistice etc.), fie prin măsuri profesionale care îl
.

.

'

'

'

.,. Cap. II. art. 67 al legii din 1 0 iulie 1 930.
'" Cap. 1. art. 4§2 al legii din 14 august 1 92 1 .
'"' ..Regulamentul pentru transporturi gratuite sau cu prc1 redus pe căi le fl!rate" di n 30
septembrie 1 926.
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"fereau de concurenta
. elementelor artistice din exteriorul tării. cărora nu li se
permitea un sejur activ în ţară decât de maximum 1 5 zile, depăşirea acestui
termen liind avizată doar de sindicatul artistilor Y7 • Mai mult, exercitarea
profesiunii de artist nu era permisă decât membrilor acestui sindicat.
Statutul social al artiştilor era complinit cu prevederile legale care
alcătuiesc un adevărat cod deondologic. Obligativitatea actorului de a se supune
indica\iilor regizorale, interzicerea dreptului de "monopol" asupra unui rol,
eliminarea din concepţia profesionistului a noţiunii de "rol prea mic" sau "refuz
de rol", corectitudinea \inutei scenice, înlăturarea manifestărilor de cabotinism,
cu prevederea unor "pedepse disciplinare" înscrise cu literă de lege, dovedesc
nivclul respectului faţă de Artă YH.
Ace�oraşi coordonate ideologice şi profesionale i se înscrie prin lege şi
Orchestra "Filarmonica", dependentă de Fundaţia Culturală Regală, care, datând
din secolul trecut, fusese reorganizată în 1 922 şi al cărui .. Regulament şi norme
de funcţionare" intră în vigoare la 3 1 decembrie 1 93H w .
În ceea ce priveşte cinematograful, apreciat ca având un rol important în
educaţia populară, mai ales prin fi lmele documentare pentru tineretul şcolar 1 '"',
imediat după 1 9 1 8 s-a declanşat în mediile intelectuale o campanie în favoarea
filmului educativ. La nivelul Ministerului ue Interne, în 1 923 s-a instituit prima
Comisie de control şi cenzură a filmelor cinematografice, preşedinte fiind
profesorul Mihail Dragomirescu. Ulterior, cristalizându-se principiile de
apreciere critică a filmelor, Comisia uevine în 1 93 1 un organ al Ministerului
sub presedintia
lui Constantin Kiritescu 1 11 1 • Cum
Educall ici Nationale,
'
'
cinematografele erau proprietate particulară, legislaţia a rezervat statului doar
dreptul de control asupra calităţii moral-educative a reprezentaţiilor, acestea
fiind asimilate categoriei de ,.spectacole artistice, care prin felul lor servesc la
formarea şi dezvoltarea gustului public şi au un scop cultural-educativ" 102 •
Organismul instituţiilor culturale de stat a îngloba! şi Radiodifuziunea. La
1 O martie· 1 936, profesorul universitar Dragomir Hurmuzescu. în calitate de
consilier tehnic al Ministrului telecomunica\iilor, sublinia în şedin\a Senatului
Parlamentului român "importanţa enormă din punct de vedere al răspândirii
informaţiilor şi a ridicării culturale a maselor" 1 11' pc care o prezintă
.

.

'

'

·n Cap. III. an. 1 al legii din �O martie 1 93 7 .
''" Cap. II .. ÎnJatoririle personal ului artistic şi tehnic. Pedepse disciplinare. Sanqiuni" al
legii din 4 octomhric 1 92 1 .
.., MO. partea 1-a. nr. 304 din 3 1 decemhric 1 931!.
"" Trancu-laşi. Gr. . Cultura oficialt1 şi llt:ofidaltl. Bucureşti. f. ed. p. �0.
1111
Kiri[escu. C.. O via(ll. o lume. o epon7. 1 979. p. 267 şi urm.
1111
Cap. 1. arl. 1 . lit. b al legii din :w martic. 1 926.
1111
Hurmuzescu. Dr. op. cit. . p. 1 1 .
.

.
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radiodifuziunea. Legislatia referitoare la institutia care valorifica cel mai ·
modern �i mai eficace mijloc de comunicare intcrumană, prevedea pe de o parte
dotarea cu mijloace tehnice a retelei de radioficare, pe de altă parte o statutare a
regimului de organizare şi funqionare a postului central de radioemisie al tării.
Aceasta s-a realizat prin Legea Radiodifuziunii din 4 aprilie 1 936 1114• În
capitolul 1, art. 1 al mentionatei legi se specifică : "Difuziunea de orice fel, prin
mijlocirea undelor electrice a graiului şi muzicii 1 . . ./ constituie un serviciu
public / . . ./ cu scop cultural şi distractiv", fiind interzise emisiunile cu caracter
polemic şi de propagandă politică, prevedere caducă în practica deceniului al
patrulea când s-a accentuat politizarea emisiunilor de radio.
Rolul instructiv-educativ al acestei instituţii este însă incotestabil. O
cercetare de istorie literară a pus în valoare contribuţia publicistului, poetului şi
11'
dramaturgului Adrian Maniu 1 . care, în calitate de director al programului
vorbit. a făcut din Radiodifuziune un for de ştiintă şi culrură, o .,adevărată
şcoală a naţiunii''. Initierea în 1 930 a . Universităţii Radio" şi a primelor
emisiuni ale minorităţilor nationale sunt doar detalii ale programului cultural al
acestei institutii.
În proie� tul cultural privind organizarea unui sistem instituţional, proiect
relevat de decizia legislativă, un loc aparte a fost conferit Fundaţiilor Culturale
Regale, concepute ca institutii autonome cu rol dublu :
- stimulativ pentru produqia spirituală, rol materializat mai ales în editare
de publicaţii ;
- coordonator al aqiunii culturale de masă, rol manifestat prin întemeiere
de asezământc culturale, în special cămine.
'
În acest fel Fundatiile culrurale se situau în zone de interferentă a ceea ce
Dimitrie Gusti numea "o singură cultură cu două aspecte : cultura superioară
creatoare şi cultura poporului (creaţiunea menită să circule), formând un cerc
închis" 1 1lh. lntcrmediind între elementele productive de fapte de cultură (creaţia
ştiinţifică, artistică, artă i nterpretativă) şi elementele productive de acte de
cultură (acţiuni culturale de masă cu finalitate volitivă), Fundaţiile culturale au
contribuit · la corohorarea factorilor interesati în educatia maselor, existenti în
sistemul cultural.
Prima Fundaţie se înfiinţase sub tutela regelui Carol 1 la Bucureşti, având
un profil universitar şi întemeind o bibliotecă pentru studenţii din capitală.
Prin legea din 1923 1 07 se rccunoştca calitatea de persoană juridică
Fundaţiei Culturale "Principele Carol", al cărui scop era "ajutorarea faptelor de
'

'

.

.

'

1 1 " Hamangiu. C.. op. cit. . Voi. XXIV. parl!:a 1-a, p. 507.
1"-� Iordache. M., A drian Muniu. laşi. p. 43 şi urm.
11 ..., Gusti. D . . op. cit p. 2 1 3 .
1 "7 Hamangiu. C.. op. cit . . Voi. X J II-XIV. p. 61J5.
..
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cultură". Prin lege. Fundaţia beneficiază de drept de .,depozit" de carte asemeni
Bibliotecii Academiei si bibliotecilor universitare, urmând a înfiinta,
' în fiecare
comună rurală şi urbană cămine culturale dotate cu bibliotecă, case de cetire şi
muzeu. Fundaţia îşi afilia diverse aşezăminte de cultură şi educaţie populară
create anterior. În perioada următoare, datorită modificărilor apărute în statutul
familiei regale, Fundaţia îşi va schimba titulatura în Fundatia "Regele
M ihai 1" 1 11M, apoi "Voievodul M ihai" şi în cele din urmă "Carol II", fără ca
schimbarea titulaturii să modifice organizarea şi destinaţia acesteia.
În 1926, la Iaşi, "a doua zi după ce Capitala Moldovei strânsese în ea ca
un adăpost de iubire şi luptă toată durerea şi tot eroismul unui neam" 1 m , se
înfiintează Fundatia Regală "Ferdinand" 1 1 11• Acest asezământ
avea ca scop
'
încurajarea tineretului studios şi susţinerea operelor de cercetare ştiinţifică, fiind
dotată cu un fond de 200.000.000 Ici. Parte din fonduri urmau a fi destinate
susţinerii culturale a familiilor de militari. Fundaţia a avut mari merite în
Publicarea unor lucrări stiintifice si premierea altora. Din fondurile acesteia s-a
'
ridicat actuala clădire a Bibliotecii Centrale Universitare din Iasi .
La 1 0 ani de la întemeierea Universităţii româneşti din capitala
Transilvaniei, se înl'iinţează la Cluj, ca Fumla\iC regală, Institutul de Cercetări
Ştiinţi}'ice şi Experimentale, prin legea din 27 iulie 1 93 1 1 1 1 •
In 1934, la Bucureşti, se înfiinţează "Fundaţia pentru literatură şi artă
"Carol II", iar în 1 938, orchestra simfonică "Filarmonica" (iniţiată în 1922),
primeste un regulament si
' norme de functionare ca institutie culturală
au ton�mă 1 12 •
În 1938, prin legea din 1 4 aprilie, toate aceste institu\ii formează o uniune
sub numele "Funda\iile Culturale Regale ale României", susţinută din fonduri
provenind din înzestrări regale, donaţii şi legate. Ca uniune, viaţa acestei
instituţii a. fost scurtă şi din acest motiv aportul ci este mai dificil de verificat.
Fundaţiile componente ale uniunii au înregistrat însă realizări remarcabile.
Exemplificativ, menţionăm doar colecţiile de documente istorice publicate sub
această egidă, instrumente de lucru pentru cercetarea istorică deosebit de
importante.
În acest sistem cultural institutionalizat, legislaţia românească a lăsat loc
suficient initiativei culturale - individuale sau de grup - "apostolatului" în
serviciul culLurii, adevărată cauză nalională
în lot cuprinsul tării 1 1 1 •
'
'
'

.

'

'

'

'

'

'

1 0M Ibidem. Voi. XV-XVI. p. 1 06 1 .
1 "' Ciusti. D . . op. cir . . p. 269-270.
1 111
111

Hamangiu. C.. op.

cir. . Voi. XV-XVI. p .

.J� I .

/hiclem. Voi . XIX. p. 644.

1 1 � Jhiclem. Voi. XXVIII. partea a 11-a. p. 283�.
"·' Ziarul .. Neamul Românesc" din 23 martie 1 9 1 9.
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Legea persoanelor juridice din 6 februarie 1 924 1 a creat cadrul legal
desfăşurării activită\ii unei adevărate constelaţii de societăţi cullurale,
aşezăminte cu scop ..pur ideal", nepatrimonial care, în spiritul menţionatei legi,
corespundeau .,intereselor generale ale colectivităţii". Prin intermediul acestora
s-au mulliplicat şi diversificat formele de aqiune culturală îndreptată spre
realizarea coeziunii sut1eteşti a poporului României Mari. Devize ca ..Scientia et
patria", .. Unire prin cultură", "Grai românesc" sunt semnificative pentru
mesajul social al acestor aşezăminte de cultură. Lăsând liberă iniţiativa
particulară. Statul a încurajat prin diferite mijloace activitatea societăţilor
culturale. Mai mult chiar. Statul �i-a asumat într-o mai mare măsură
răspunderea pentru devenirea acestor instituţii, aşa cum s-a procedat cu reţeaua
de şcoli pro- fesionale create în toată tara de "Reuniunea Femeilor Române" din
Iasi, care prin legea din 20 iulie 1924 trec în reteaua
scolară de stat 1 1 � .
.
În corelare cu elaborarea şi punerea în aplicare a planului de creare a unui
sistem naţional al instituţiilor de cultură, cărora am încercat să le sesizăm
valenţele formative pe linia promovării sentimenLUiui de unitate naţională,
perioada interbelică cunoaşte un proces de organizare a intelectualilor, pc
domenii de activitate, în scopul sporirii productivitătii culturii. Fără să intrăm în
amănunte, amintim aici "Uniunea intelectuală română", cu o sectie
. .,Amicii
1 h
1 ,
Muzeelor", afiliată la .. Uniunea internaţională intelectuală"
"Societatea
muncitorilor intelectuali", "Asociatia profesorilor universitari", ,.Asociatia
pentru studii şi reformă socială", societăţi ale scriitorilor, autorilor dramatici,
artiştilor, criticilor de artă etc.
.

.

.

.

Pc lângă aceste organizaţii de largă cuprindere, sunt consemnate în epocă
mici asociatii ale creatorilor de artă care, fără a fi asimilabile catcgoriilor de
.. şcoală artistică" cu orientare comună, s-au reunit pc baza unor corespondenţe
de afinităţi artistit:c. Un exemplu concludent în acest sens ni se parc a fi "Grupul
celor patru", format din ieşcnii Oscar Hann, Francisc Şirato, Ştefan Dimitrcscu
şi Nicolae Tonitza. Grupul şi-a unit eforturile creatoare, deschizând expoziţii
anuale între anii 1 923- 1 933, fie în Iaşi, fie în capitală. Prin expoziţiile
bucureştene, aceştia încercau - după cum mărturisea N. N. Tonitza - ,.afirmarea
sentimentului viu şi clocotitor / . . ./ pc care alţii I-au tradus într-un cuvânt
inexpresiv şi quasipolitic : moldovenism / . . ./. Moldovcnismul nostru ar fi trebuit
înţeles nu ca o manifestare rcgionalistă / . . ./ ci ca străduinţa de a uni energia
noastră deosebită la efortul comun al celor de pretutindeni" 1 1 7 •
Haman�iu. C.. "P· cit. Voi. XI-XII. p. 244.
Voi. XIII-XIV. p. 1!2 1 .
1 1�
Ziarul .,Ideea europeană", an. IX. nr. 209 din 1 martie 1 928.
1 17
,.Lumea. Bazar săptămânal" Iaşi. nr. 45 din 1 ianuarie 1 926. p. 1 3.
1 ,.
1 1�

.

lhidem.

-
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Aceste asociaţii, născute din dorinţa de a împiedica disiparea energiilor
creatQare, au contribuit, credem, la atentionarea opiniei publice şi a factorilor
oficiali de decizie asupra caracterului inepuizabil, infinit în spaţiu şi timp al
operei de artă 1 1 H precum şi asupra valorii elitelor intelectuale, într-un moment în
care .,societatea românească are nevoie de personalităti de elită" 1 1� .
Din acest unghi trebuie înteleasă motiva\ia şi valoarea setului de legi
privind protejarea proprietă\ii artistice, sprijinirea, încurajarea morală şi
materială a creatiei intelectuale.
Până în 1923, singura dispozi\ic legislativă care oferea proteqia dreptului
de proprietate intelectuală ("cea mai sacră, cea mai inatacabilă şi cea mai
personală categoric de proprietate" 1 211) era legea presei din 1 862 şi câteva
articole din Codul penal românesc.
2
"Legea proprietăţii literare şi artistice" din �8 iunie 1 923 1 1 reprezintă o
etapă superioară în ocrotirea dreptului de autor. In elaborarea acestei legi se
\inuse cont de dezvoltarea crea\iei artistice, de dezideratele creatorilor
exprimate pe diverse căi şi mai ales la Congresele internaţionale pe această
temă.
Legiuitorul defineşte şi concepe măsurile protective ale "proprietăţii
artistice", în\eleasă nu numai ca un patrimoniu individual al creatorului (în
raport cu editori, traducători, cesionari ş.a.) şi care trebuia să-i asigure existenţa,
ci şi ca un patrimoniu cultural colectiv. Ca patrimoniu individual, legea asigură
ocrotirea · proprietăţii artistice prin garantarea inviolabilitătii investiţiei de
gândire şi conştiin\ă, a exclusi vitătii utilizării rezullatelor maieriale şi morale cu
efect în timp ( 1 O ani conform legii din 1 862, 30 ani conform legii din 1 923 ) . Ca
patrimoniu cultural colectiv îi asigură ocrotirea prin garantarea conservării în
tezaurele naţionale de carte,
Efectele previzibile ale legii constau (după viziunea raportorului în
camera legislativă, Ion Pillal) în stimularea rolului social al creatorului : .,artiştii,
scriitorii, compozitorii, al căror rol se mărginea înainte a ridica nivelul cultural
al ţării noastre, au azi înalta misiune de a desăvârşi unitatea sufletească a
2
Românilor de pretutindeni" 1 2 •
Un decret ulterior, din 8 februarie 1 938, aducea o întărire ocrotirii
proprietăţii artistice prin nominalizarea Societăţii compozitorilor români ca
'

1 1 " La Rcvue de Gcncvc" nr. 39/1 923.
1 1 '' Gusti. D . . op. cir. voi . 1. p. 1 9 1 .
,.

.

1�" Le�e asupra propriett1(ii literare şi artistice,

1 934. p. 3.

comentată de C. Banu. Bucureşti.

1 � 1 Ha ma ngi u C. op. cir. Voi. XIII-XIV. p. 60 1 .
��� Le�e a.I'Upra propriell1(ii literare şi arri.l·tia. comentată de C. Banu. Bucureşti.
.

1 934. p.

.

.

3.
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singura societate naţională autorizată de stat prin Ministerul Cultelor şi Artelor
ca, numai. cu avizul autorilor, să controleze executarea compoziti ilor muzicale
2
în public 1 ·1 •
Anul 1 937 este bogat în dispoziţii legislative urmărind stimularea crea\iei
artistice. O primă lege din această categorie este "Legea pentru încurajarea
artelor plastice" din 6 martie 1 937 124 , prin care se înfiinţează Marele Premiu
Naţional pentru artele plastice, urmată de un Regulament de aplicare 125• Nuanţa
de patrimoniu colectiv al creaţiei artistice este întărită şi prin această măsură
legislativă care prevede ·obligaţia laureaţilor acestui premiu de a depune o
lucrare în colecţiile Statului. Corelăm aceasta cu prevederea cuprinsă în legea
teatrelor din 20 martie 1 937 prin care se stabilea că un procent de 1 0% din
veniturile obţinute din "Timbrul teatral şi artistic" era destinat construcţiei unei
Pinacoteci Naţionale.
Ideea premiilor naţionale datează din 1 924 şi, după mărturia ministrului
Al. Lapedatu, aparţine lui Alexandru Mavrodi, directorul ziarului "Viitorul",
1
membru în comisia bugetară a Ministerului Cultelor şi Artelor 26•
Prin decizii ministeriale, urmate de Regulamente de aplicare se instituie
Premii Nationale "pentru literatura de creatie artistică", scriitorilor români de
valoare re�unoscută "ca o îndreptătită încu�unare a activitătii lor literare" 1 27 ,
'
2
pentru literatură dramatică 1 K şi pentru compoziţie muzicală.
Statul încurajează activitatea expoziţională a laureaţilor şi iniţiază Salonul
Oficial de Toamnă realizând o mai largă deschidere către public a creatorilor
12
consacrati, � .
Faptul că acest pachet de legi cu privire la stimularea creaţiei artistice este
elaborat şi sancţionat numai în cursul anului 1 937 poate fi pus în legătură cu
viziunea personală a conducătorului Departamentului Arte, fie în legătură cu
cristalizarea sistemului organizat al institutiilor culturale. A vansăm însă si
ipoteza că vârful piramidei sociale intentiona să lumineze cu strălucirea elitei
artistice inalta Curte, ipoteză care merită a fi verificată sub aspectul cântăririi
efectelor pozitive sau nu asupra producţiei artistice.
Din investigarea operei legislative am desluşit osatura unui sistem
instituţional, cu un for de stat în centru, cu ramuri principale reprezentate de
instituţiile "naţionale" sprijine în punctele cardinale ale pământului românesc,
.

1 :!.·' Hamangiu, C., op. cit. . Voi. XXVI. partl!a
1�· Ibidem. Voi. XXV. partea 1-a, p. 247.
1:!.� Ibidem.

1-a, p. 9 1 .

p. 1 O 1 O.

1:!!> Lapedatu. Al . . op. cit. .

p. 23.
Hamangiu, C.. op. cit., Voi. XXV, pa11ea a U-a. p. 1 282.
1:!." Ibidem. p. 1 344.
1�'' Ibidem, p. 1 504.

m

·
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pe care sunt prinse ramificatii reprezentate de unităţi regionale şi comunale ale
căror terminaţii acoperă întreg teritoriul ţării. Această structură, reprezentând
intenţia de consolidare culturală a fruntariilor politice ale ţării, s-a creat prin
asimilarea unor instituţii şi structuri anterioare, prin conturări treptate ale
configuraţiei instituţiilor componente, prin atragerea şi stimularea forţelor
capabile să contribuie la omogenizarea spirituală a populaţiei, pe linia cultivării
idealului de unitate, în strânsă corelare cu cristalizarea concepţiei despre rolul şi
responsabilitatea statului faţă de propăşirea culturii ca parte integrantă a
progresului general al naţiunii. Evenimentele politice de la sfârşitul deceniului
al patrulea au modificat şi apoi au curmat evoluţia firească a acestui sistem,
astfel încât evaluarea gradului de funcţionalitate şi eficacitate, în sensul irigării
solului social cu "apa vie" a idealurilor tradiţionale româneşti, verificabil prin
factorul timp, devine dificilă.

CONSIDERATIONS SUR LE SYSTEME DES INSTITUTIONS CULTURELLE
ROUMAINES ( 1 9 1 H- 1 940)
R e s u m .;
Dans I'epoque de l'entre deux guen-cs mondiales. en depit de la diversitee des conceptions
theoriques et options pratiques, les forces intellectuelles roumains onl elabore un projet culturel,
destine a servir le developpement sociale.
Envisageant la creation culturelle et la reception, ce projet fut ie fondament d'un systeme
culturel unitaire a 1' echelle nationale.
Dans ce systerne, chaque element composant, cet-a-dire chaque institution culturelle se
developpait en toute son individualite. mais poursuivcnt un but commun: la communion d'esprit
de toute la nation dans les nouvelles circonstanccs politiques el economiques.
Base sur l'etude de l'oeuvre legislative. l'auteur suit le maniere dont laquelle l'Etat, en r6le
de principal dirigeant, a organise un reseau complexe d'institutions culturclles sur toute l'etendu
de la Grande Roumanie.
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TWO RECURRING MOTIFS IN THE BOOK OF LAMENTATIONS
ANO THEIR LATER MIDRASHIC INTERPRETATION 1
(1)
MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Introduction
One of the mosl difficult challcngcs faccd by lhc intcrprelers of biblica!
and poslhihlical li lcralurc is posed hy lhc Book of Lamcnlalions. Thcmcs such
as atrocity, thc discourse stcmming from mourning and gricf, mass murdcr and
thc cultural ' silcncc' that follows it, thc rolc of history and i ls capacity to givc
proper answcrs in duc timc, always draw attention to thc general inadcquacics
of languagc. Non-analytic reading seems pointlcss hecause of ils sightcdncss :
and thc more writers brood on such subjccts, thc more 'interpretation ' justifies
ils namc. Dryden dcscribcs thc nced for a dccpcr approach : "For thc most
prccious pcarls onc has to divc in thc dcpths of thc ocean". Thc Book of
Lamcntations, likc almost ali thc history of litcraturc, dcfeats attcmpts of hlunt
styled rcading. Hermeneutics (namely a sclcctivc and creative reading)
discloses the cvilncss of evil and painfulncss of pain, as convcyed in bodics of
symholic itcms, and the biblica! text providcs thc place wherc scnses arc
rcdiscovcred. It is, onc might say, a 'sympathctic magica! procecding ' through
which mcanings arc undonc hy mcans of an accuratc undcrstanding.
Intcrprctation consisls of formulac which wait for thc trained user to set lhcm in
molion. But onc can scarcely imagine a singlc hcrmcnculiscd ' thrcad' which
unravels only hy spotting il quickly. Therc arc no si nglc solutions lo qucstions
on thc naturc of poetica] work, but rathcr an entire nelwork of probablc answcrs,
ali cndowcd with inlerpretative, i .c. relative lruth. Form and messagc in the
Book of Lamcnlalions benefit of a profound figurative language and of a deeply
troped systcm of signs, which allow thc readcr to hreak through thc bulwark of
1 Lucrarea a fost elaborată ca parte a tezei-dizertatit: ce a încheiat cursurile postuniversitare
de Studii Orientale urmate de către autor la Oxford. St. Cross Collt:ge. Oxford Centre for
Postgraduah: Hehrcw Studi.:s. în 1 992- 1 99 3 . Conducător ştiintific a fost prof. J.:remy Schonlield.
căruia îi multumesc încă o dată pentru competentă şi încurajări.
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a single, common, ordinary explanation and to reach the realm of multiple
senses.
Ancient writers no more than their successors, were denied the possibility
of transcribing directly and unaffectedly the authentic cry of human pain in the
purity of its original expression [Mintz, 1982, 1 ] . They shared a certain sense of
' expressional impossibility ' (Harold Bloom ' s dic.:tum) in facing the harsh
experience, and eventually they ended descriptions in the pathetic kcy of the
Sumerian poet two millennia hefore the Common Era who cried "There are no
words ". Nevertheless, the author(s) of the Book of Lamentations, fifteen
hundred years ]ater, stood hefore an unprecedented event equipped with and
burdened with a long-uscd traditions of communal laments and dirges. It is a
mistake to consider, in terms of accurate description of the events, the poetica!
approach of historical catastrophe as insufficient. There are so many signs
certifying the authorial efforts to find a new way to express the ' inexpressible'
and poetica} devices were set in to this purpose. A plain text as Thykydides ' or
Herodotus ' may satisfy the historian, but does not fulfil the expectances of a
aesthete. New technical devices were laboured and schemed in order to
' squeeze ' from the language ali its compositional capacities, in terms of
meaning. An outrage of human dimensions was deemed to be cosmic and
therefore no attempt towards a successful literary representation had to he
spared. What Harold B loom coined (explicitly enough) as ' strong ' or
'conclusive' topics are evident throughout the biblica} text: literary devices
through which characteristics of an event are effectively brought out in the
holdest relief.
We would not reject neat and tidy solutions like Norman Gottwald ' s
[Gottwald, 1 954] or Bertil Albrektson ' s [Albrektson, 1 963]. Both had found a
single ' key ' to the theology of Lamentations : the former in the tension betwee!l
deutoronomic faith and the tragic facts of history and the Iauer in seeing
Lamentations as a document designed to lead Israel back to faith in a per.wn
rather than a place. Albrektson challenged Gottwald ' s interpretation by going
directly to the heart of his thesis and asking whether there had ever existed a
' tension' between faith and lived history and he stated that Zion, as a symbolic
representation of what Israel means in its contemporaneity, had been closely
linked to Israel ' s faith. Thus, when Zion fell, so did the belief in God. A
synthesis of the two ideas was later picked up by P. Ackroyd in his broader
attempt to articulate a "theology of the Exile" [see Ackroyd, 1 968]. The
problem of these hypotheses is that both put forward the conviction, a priori,
that a single theological focal point can not only be found in this collection of
laments over Jerusalem, but also that such a postulated focal point might then
serve as the major theological trust of the book. This kind of a methodological·
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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approach is often suspect i n works wherein authorship, time, and place of
composition are generaliy recognized and accepted ; it i s still more so in a
diffuse compilations of poetic compositions like the "books" of Psalms and
Lamentations [Moore, 1 983, 536] . It is safer to say that deuteronomic and Zion
traditions serve as contributing traditional sources for the development of the
theology articulated in Lamentations, and to focus on either of these, or even on
some synthesis between the two, eventualiy proves i nadequate .
. To posit a si ngle theological focus would most likely i mply that th�
poet(s ) rcsponsiqle for the collcction made a delibcrate attempt to go beyond the
raw facts, to devclop a thcological trcatise. Such an attitude tends, in the final
analysis, to reduce and constrict the variegated impact of Lamentations' broad
theological thrust, and also to force the so-called ' secondary ' themes out of the
picture. Wc doubt that the author(s) methodically planned to employ ali thc
stock symbols, phrases, and poetic word pairs hc could diploy for the sake of a
unique theology - it is much too early and too close to the tragic event. But
nevertheless he tried to work out his task, in order to express i n the best way
possible matters that defy the semantica! capacity of his language. The analyst
finds a full gamut of theological meanings, scattered haphazardly in the text ; but
a clue exists to help us construe thcm, since formal and backround topics
pervade the apparent disorder.
The chapters carry particular semiotic ' targets' and hence, there are so
many hints to the various subjects the author(s) considered to be worth
illuminating. This is no " formula criticism, the final solution to ali the questions
about Hcbrew poetry " [Watters, 1 976, 1 46- 1 47 ] , but we think that once "1
formal setting had been established, the author(s) was compclled to find motifs
strong cnough to tie together the ' separate ' parts of the composition. Many of
these motifs eventualiy became theological topics and are to be i nterpreted as
such. B ut they also function as factors of form unity and of sense unity, thus
pervading the whole poem.
The problem of unity within the Book of Lamentations has Iong intrigued
scho1ars. M any expressed profound doubt that the text might ever be regarded
as an unified document i n any sense of the te1m - neither formally nor i n terms
of i ts theological content. Some considered another solution : that the poems
were i ndividualiy composed, and that a 1ater redactor arranged and modified
them according to a pre-thought plan. These answers usually neglect or deny
any major significance to recurring motifs whether formal motifs or meaning
motifs.
What we propose to do is to attempt to shed more light on some of the
above ' secondary ' themes, to try to place them in some kind of proper
perspective within the overall message of the book without distorting the
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thcological impact of thc wholc. Thc firsl of thcsc concerns a mattcr of form :
thc alphahctical ac ros tic ; thc second dcals wi th another ' unifyi ng' Lopic : thc
image of the ' other' . We will suggesl thal hoth themes arc of major importancc
for thc general undcrstandi ng of the text, and that one might in the samc way
Jook al other topics such as ' human sufferi ng ' . Applying a hermeneutic proces.;
to thc themcs ahove yielded fruitful resulls and might bc extcnded i f rcsponsihly
administered 1 sec Gcislcr, 1 976]. We thereforc tried to reiate thc topks to !ater
intcrprctations of the biblica! text, namely lo whal thc Rahhis thought ahout Lhc
hook. Our approach is preuominantly non-structuralist, hul .thc core of the
slratcgy we cmployed may he judged as heavily influem:ed hy decons
tructionism.

Thc methodo1ogical dclimitations of our work arc as follows : 1 ) there will
be nol attempt lo deal directly with the issues of date, aulhorship, or place of
compos ition ; wherever we had Lo confronl such thorny prohlems, we prcferred
to leave thc questions open, si nce our work is, al least i n this stage, preliminary
to a decper approach Lo be carried out later. Some of Lhe questions allude to
what we consider Lo he a valid answer; 2) we think that each chapter displays a
disccrnihlc unity and can be treated as a coherent whole produced by a principal
author; 3 ) the design of the cnlirc book is Lhe result of an informed redactional
intention.
Thc post-biblica) text we introduced, among other, in order Lo argue our
opi nions about the ahove topics, is Lamentations Rahbah. It is our midrashic
system of rcference and conclusions . are relatcd Lo i t. IL hclped us a great deal to
explain the opaque passages and Lhe indirect references to our subjecls. By far
one of the grcatest Lasks that faced rabbinic Juuaism was to i nterpret thc biblica)
text of Lamenlations. Thc reason is clear : in a pcriod of lcss than seventy years
the Jews losl three major wars - the revoll of 66-74 C.E., thc upri sing of the
Jews of Cyrenaica, Egypt ami Cyprus in 1 1 5-1 1 7 C.E., and Lhe Bar Kokhba
rebellion of 1 32- 1 35 C.E .. Each of these caused enormous loss of life, and the
Temple and Jerusalem were destroycd in 70 C.E. In hrief, thc cultural map of
Judaism had bcen radically and definitively altcred. Thc Rabbis ' first rcsponse,
to judge hy surviving wri tings, was near si lencc, si nce the Rabbis of thc
tannaitic period (70-200 C.E.) seem not to have writtcn laments or to havc
sought refugc in apocalyptic dreams. They did not estahlish new fast days, nor
did thcy accord a place in their curricula to the study of such momentous events.
The Roman emperors are scldom mcntioned, sites of resistanee, such as Betar,
appear only once, the names of the leaders of the revolts are never shown
Perhaps they ignored the politica) realities in order to devote their energies to
creating a religious system that could ensure the survival of Judaism, such as the
work on the laws and on excgesis [Cohen, 1 982, 1 9 1 .
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The i nlerpretation o f history was taken over hy the Amoraim (200-40' )
C.E.) and the post-amoraic Rabhis (400-700 C.E.). They had to confront a text,
i .e. the Book of Lamentations, which lacks historical details and moral
motivations, and only alludcs Lo the epoch when desti·uction had t!1ken place.
Rahhinic interpretation had Lo deal with hlurred contours and rcacted to this
challengc hy tran s form ing thc linguistic (non-relevant) world of Scripture in i ls
world of e x pe ri e nce 1 Goldherg, 1 1)90, 1 54 1 . Thc nowadays his torian
discrimi nates : texts from di fferent periods of timc havc distinct meanings. Thc
Rahhi s. who were not historians, had Lo interpret a si nglc tex t. the Lamentations,
on the hasis of their contemporaneity. Lamenlations hecame relevant when
rc lated to casual occurences. M oreover, Lhey had somchow to neutralize the
Jcs tructio n and dc l'use i ls subversive i mplications [ M i ntz, 1 9M4, 4l) [ . Now al a
safe distance from the catastrophes of a bygone age, they could esti matc the
cultural Ioss, ami they were aware that interpretations were needed Lo their
poisuncd past. Unlcss the tragedy . could he ahsorbed into a theological
expla n a tion bascd on thc covenant and ontological answers could he found, then
the fal i of J crusalem would forevcr have the force of a te r mi nal apocalypse. Thc
Rah h i s wcrc consc ious of living in an agc in which the channel of prophccy had
bcen doscd and the Holy Spirit exi led from its prcvious ahodc. Howc ver, cven
though thc Temple was dc st royed, thc tex t remained, the ground on which thc
grave issues raiscd hy the destruction had hcen laid out. Bccause of the dosurc
of divine re lcvation, the Rahhis did not havc a va i lahle to thcm the direct poetic
spcech of lamentation or thc proph e tic discourse of consolation . The only
pos si hlc rcsponse to catas trophe was rc ad ing Aml thc text which had to he rcad,
the text which on no account could hc avoidcd. was the Book of Lamentalions.
,

.

Except for somc ]ater additions, thc cntirc aggadic M idrash Lamentations
Rabhah, induding the thirty-six proems, is a compilation redactcd hy a si nglc
redactor. Hc used tannaitic li tcraturc. thc Jcrusalem Talmud, Gcncsis Rahhah,
and Leviticus Rabhah. Later midrashim, such as Ruth Rabbah, used it is a
souree. In the view of this and of its language, i t was apparently redacted in
Israel al about thc end of the fifth century C.E. l sec Zunz, 1 9 1 9, 1 79- 1 80 ;
Strack, 1 963, 2 1 8-2 1 9 ; Hcrr, 1 97 1 , 1 378 ; Goldin, 1 989, 1 1 5 1 . W e should
conciude by a clear statement concerning hoth Lexts : Lamentations is a biblica]
re sponsc to adversity ; Lamentations Rabhah is a rabbinic rcsponsc. The next
chapters show the way they harmonize in meaning.
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1 . The Meaning of the Alphabetical Acrostic
Among the different 'strong ' , ' condusi ve' formulae to which the Book of
Lamentations resorts to set off its meanings, the acrostic represents one of the
most powerful i tems . More seldom has the question been raised whether there is
a relationship between the form and the content of thcse songs. The alphabetical
composition of the songs is observed and commented upon, but it is mostly
regarded as a detail beside the point, without any significance for the content
itself. So the question has to be raised if this apparently artificial, not to say
labored, acrostic structure is only an externa! adornment, or if the author chose
this form in order to say something specific by means of the alphabetical
composition. The Rabbis were the first to give a valid symbolic explanation to
the acrostic. Becausc of the lack of plain answers to problerris concerning sin's

nature within the ;., ' 1 n, the Rahhis had to refer to a double strategy by which
the concept of sin - i ts definition, contents, and circumstances rolled into one could be brought to reader' s attention using textual resources.
The first strategy touches the bare midrashic exposition and interpretation.
We call i t ' the explicit expression ' , hecause the rabbinic lectio follows up the
verse in a continuous, even flow. The reading's coherence is uninterrupted and
allows the audience to enjoy at once the midrashic glittering of ideas. The
acrostic belongs to a second category, i .e. ' the i mplicit expression ' , because the
reader has to look at the text in a more attentive manner, in order to take
account of the subtlety of the poetic form. For the most part, the Hebrew
acrostic, like any other poetic adornment, appeals to the mindful eye and not the
ear. The author(s) had made the most of the means of ' physical' expression,
alloting to the eye the significance due to a ' preliminary reader' . The real reader
- i f they are daring interpreters - had taken advantage of the carefully carved
detail of form and eventually transformed it i nto an epitome of sin ' s complexity.
But this ' transformation' is due to a profound i nterpretative dive into an
ocean of meanings. It might seem that the Rabbis chose the alphabetical acrostic
for the same reason that a child, when asked to ' gi ve a defi nition' of the natural
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number, would begin lo count number b y number, as a way o f understanding
the infinite complexity of thc matter. Nevcrthelcss, this is not a definition in
itself, but a cluc to thc dilemma, a thread which could lead thc ixnorwnus from
bctween i ls horns.
1 . 1 . The alphabetical acrostic of the Book of Lamentations
The attentive eyc will readily rccognizc the compositional irrcgularities al
thc beginning of each verse. Howevcr, ali these marks are elements of a
dominant order within the poetic framework cnabling Lhe acrostic to bring out
the semiotica] web deemed to structure the text.
The first four poems are composed of lines unequally divided, the first
hernistich being the longer. Ever sincc B udde, the metre has been identified as
basically a 3/2 stress [Budde, 1 8821 . Almost ali critics agree thal these chapters
are shaped in the so-called qinah ( i1 ! i' ) metrc (the lament mclre), seldom found
in a rigid form but constantly broken by a 2/2, 2/3, 3/3 pattern. The final poem
is without doubt in the more familiar 3/3 rhythm.
The overall structure of the Book of Lamentations seems to be an example
the
qinah pattern on the grandest scalc. IL is thc acroslic form which enables
of
the reader to analysc the poem as- a whole and to become aware of the entire
compositional structure. Dcfinitely as a whole, hut paradoxically, as a
fragmented whole, since thc discoursc is non-narrative and therefore, rcquires a
particular approach concerning the form. In spitc of ,,the rhythm that always
dies away" [Shea, 1 979, 1 071 . the qinah metcr, as a formal device, is backed up
by the alphabetical acrostic. But it is also necessary to stress that, since we have
introduced into the analysis ' the reader ' , we should warn again that the acrostic
is for the eye and not for the ear. We share the opinion according to which the
book was intentionally written in precisely five chapters, no more, no less and
that the author(s) were perfectly aware of the formal functions the alphabetical
acrostic had accomp1ish. And whether the thythm "dics" or not, that bothers the
reader less since the acrostic. Ariadna ' s thread in a compositiona1 Iabyrinth,
aims to unify all the parties of the text.
What does the acrostic Iook 1ike? In the Old Testament there are fourteen
acrostics of p,.artia1 acrostics (Nahum 1 :2-8, Ps. 9- 1 0, 25, 34, 37, 1 1 1 , 1 1 2, 1 1 9,
1 45, Prov. 3 1 : 1 0-3 1 , Lam. 1 -4, Sir. 5 1 : 1 3-30, Hah. 1 :2-2 : 1 ) of which the Book
of Lamentations is by far the finesl, and stands alongside of Ps. 1 1 9 as the
largest in scope and execution [sec Loehr, 1 905 1 . The periods assigned to each
letter may consist of one line (Ps. 1 1 1 , 1 1 2), two (P.\·. 34, 1 45), three (Lam. 3) or
even sixteen lines (Ps. 1 1 9), or the lines may vary in number, as in Lam. 1 and
2, and to some extent in the Psalms. Where the period consists of severa] lines,
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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the initial leller is sometimes repeated with each l ine (utm. 3) or distich
.
( Ps. 1 1 9 ) ] Woods, 1 9m , 25 ] . The Iauer is the more archi tecturally imp<)sing
with ils twenty-Lwo stanzas of eight lines each, every line beginning with Lhc
appropiate acroslic lellcr. Nc verthelcss, such a contrivance thrcatens lo opprcss
the contenl and lahcl thc acrostic as a tour-d�:�/inn! which Joes nol approach
li terary or poetic cxce llence. Lamcntalions Loo has an archi lectural grandeur, hul
il is nol monolithic, its unity heing hroken in innumerahlc plcasing ways, never
Ji stracting hul always conlributing lo thc total impression 1 Gouwald, 1 954, 23 ] .
The acrostic i s holh an ornament and a stylistic solution l o a di lcmma set
on by the need of expression : how to descrihe with subtlety a Jrcadful
expericnce and how to ' can ' the poetic con lent hy using al once a fair and an
inllexiblc form. Such a delicate li terary creation deserved the exquisite
treatment of Lhe exterior garmenl, i .e. Lhe embcllishmcnt of the poetic structure.
In the meanwhilc, its employmenl is dcrivcd from the nccd of a hctter control
on thc i magcs of disintcgration. The adding of an acrostic to thc differcnt
rcquiremcnls of lhe composi tion could have endangered the efectiveness of the
text. This artificial composi tion of course formcd an obstaclc to the adjustmcnt
of the text in accordance with other formal demands . Some wi lder lcss
measured rhythm would seem to us to have been a fillcr form of ex prcssion.
Shorlcnings of the rhythm for the sake of a tangled form could have affected the
inten tion of delivering an elahorate and clear-cul text, in which the unrclieved
severity should have playcd an important rolc. U ndcrstanding and persuasio.1
might have heen sacrificcd lo cheap aesthetics, hecause the eye could be easily
entil:cd away from reading and tempted to look only al the formal aspects. Th us,
the entire core of thc hook ' s thcology could hc jcopardizcd hy a slight and
conlinuous dri ft of aUcntion toward unwantcd goals.
However, thcre is mcrcly an apparent contradiction hetween the artificial
literary form and the spontaneity of emotions. Thc alphahcl is repcatcd four
unvarying rcgularity : si multaneously, the symmelry and the
ti mcs with
directness of feeling forcc thcir way through thc rcader in a perfect concordance
with thc form-restrictivc cxpcdienl. In thc composition of Lamentations, there
has heen a surprising coalesccnce of form and vitality, helping the i ntcrpretcr to
perceive thc powerful topic of "the spirit controlled by form". "A man truc to
the gift he has recei ved will welcomc the discipline of sclf-imposed rules for
Jeep sorrow as well as for other strong emotions. I n proportion as he is afraid of
being carried away hy the strong current of feeling, will he be anxious to make
the laws more difficult, thc discipline more effectual" , concludcs [ Plumptre,
I S63, 60 ] . The same motivation stands for any of the poetica! forms ; it woulJ
sufficc to recall the complicated structure of the sonnet, as cxempli fied by
Dantc' s sclection (ler:.a rima) for his vision of thc unseen world. What the
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sonncl was Lo Pctran.:h anu Lo M i lion. Lhe alphabetic vcrsc-systcm was to Lhe
wri tcrs of Jcrcmiah ' s timc. This is Lhat kinu of text that mauc Joao Pi nto
Dclgauo, hc himself the author nf a scrics of poetica) mcuilations cntitlcd
Ll1mmtucimu·s d1d Proplzeta leremius ( 1 727 ), note : " Thc Holy Text, which is
full of so many mistcrics thal onc must hcware of not only a wonl but a lcttcr to
many, cannot hc auaptcd to thc human typc of poctry, wi th which thc worlu i s
plcascd, without much care and uilliculty" [W i lson, I IJ49, 1 32 1 . Thcrc is
nothing that coulu conduce to a similar condusion as De Wcttc's, that this form
of writing was thc outgrowth of a fccble and dcgcncratc age dwclling on thc
outcr structurc of poctry whcn thc soul had dcpartcd 1 quotcd hy Plumptrc, 1 863,
59 1 . Thcrc is too much altcntion paiu to form, too much clahoration than
ncccssary. Thc Rahhis rcalizcu thc i nscparabi lity of both within thc i ntricatc
poetic cui ficc anu hy dinl of il, thc intcrprelalion had prcscrvcd thc i mprcssivc
connolalion of acrostic' s usc.
AII thc acrostics within thc Book of Lamcntations arc of a si mple Lypc,
anu arc so planncd that thc i nitials rccurri ng al fi xcd intcrvals follow thc ordcr
of thc Hchrcw alphabcl. Thus, Lhc firsl section of thc poem starls with Lhc first
lcltcr of thc Hcbrcw alphahct, K : Lhc scconu with Lhc second lclter, .J anu so c.1
Jown to thc twcnty-sccond anu last lctter. n. Thc interval hetwecn thc severa!
lcllcrs consists of a rcgular numher of li nes 1 sec Gray, 1 921J, 7 1 .
I n chaplcrs 1 anu 2 cach stanza has Lhrcc li ncs, and only Lhe firsl word of
the firsl line of each is made to conform Lo thc alphabct. so thal stanza onc
bcgins with t,; and so on through thc alphabcl. Chaptcr 4 is of Lhc samc typc, but
here cach stanza has only two li ncs. Chapler 3 is more elaborate : cach slanza
has thrcc lincs, and ali Lhrce l incs arc mauc to hcgin with thc propcr lcltcr, so
Lhat thcrc arc threc lincs starling with t,;, thrcc with �. and so on. As [ M oorc,
l lJH3, 54 1 1 put it, " Thc 3-linc acrostic of chaptcrs 1 and 2 i ntcnsi l'ics in chapler
3 wherc evcry ' line has to bc choscn with care, wh i lc chaptcr 4 s tu.ldcnly
ahanuons this stylc for a 2-linc structure. Chaptcr 5 Lhcn ahanuons the acrostic
altogcthcr". Chaptcr 5 is nol an acrostic, but has cxactly twcnty-Lwo I i nes and
thus conforms lo thc alphahet lo a lcsser dcgrcc.
A minor pcculiarity of thc acrostics in chaptcr 2, 3 and 4 is that two of Lhc
lc!!crs of Lhc Hchrcw alphahct stand in thc reverse of thcir normal ordcr.
Usually it is � hcforc �. as is thc ordcr in chapler 1 , hul in thc othcr acrosliL.;
thc scqucncc is first �. Lhcn � . This pcculiarity is founu also in Lhc Grcck
vcrsion of Prol'. 3 1 , anu in the opi nion of many scholars should be rcstorcd in
Ps. 34, whcrc the conventional ordcr o f the alphabcl scems lo violate t hc scnsc
[ sec Pictcrsma, l lJ93 j . A common cxplanation, goi ng back lo Grotius, is Lhal thc
ordcr of Lhcsc lcttcrs of thc alphahct was not ycl fixcd at Lhis timc. Dclhcrl
H i l lcrs takcs it as "shccrly hypothctical anu ralhcr imrrohahlc in vicw of thc
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consistent sequence �
� i n Ugari tic abecedaries almost a millenium older
than Lamentations and in view of the ordcr of the Greek alphabet" [ Hi llers,
1 972, XXVII ] .
The acrostic outline rcaches i ls apex with the most elaborate sample in
triplets in chapter 3, we s tressed above, then descends to an acrostic in couplets
in chapter 4, and finally goes to chapter 5 which was written only in i ndividual
bicola and contains no acrostic at ali. Some authors consider these
characteristics as explicit enough to prove that the Book of Lamentations was
written i n preciscly five chapters, w i th three longer chapters w ith their poetic
units in multiples of three, fol lowed hy two shorter chapters with their poetic
units in multiples of two. Within this larger setting, the first three chapters were
written in a qinah pattern, 2/ 1 in this case, on the hasis of the type of acrostics
they present, and the last two chapters were also written in a lament pattern, 2/ 1
again, on the hasis of thc length of their poetic units. It implies that the acrostk:;
were purposedly designated to divide the text i n two smaller cycles and one
larger cycle of the qinah pattern which "dies away " , because it was written in
remembrance of Jerusalem, the city that died away [Shea, 1 979, 1 07 ] .
-

I t has also been conjectured that the original writing was unfettered by the
alphabetic structure and on1y al a !ater time was moulded to its fi nishcd state
[ Gott wald, 1 954, 25 ] . Whether thi s supposi tion is valid or not, even though the
Rabhis thought of it, is not our point, but the growing signi ficance of the form.
Defini tcly, the writer(s) of Lamentations were much more intcrested in
conveying thc message then in maintaining artistic purity ; form was the only
concession madc to aesthetics. Howevcr, the predomi nant reason concerned the
communication of the message: how to hand it over in an understandable
manner. Later on, because of the deep significancc attributed to the acrostic,
manuscripts of ali the standard codices show spaces Iert between the strophes
beginning with thc respective letters [ G insburg, 1 H97, 20 J . The thoroughness of
the acrostic structure prompts a question which cannot bc ignored : why has an
acrostic gridding been composed on thc tcxtual tissue ?
Scho1ars who have writtcn about the motivation of thc acrostic point out
the hypothetical motive of memori zation, thus rcmi nding us of a well-ci tcd
quotation from W . F. A 1bright : "As has oftcn hcen emphasi zed by scholars,
writing was used in antiquity largely as an aid or guide to memory, not as a
substitute for it" [ Albright, 1 946, 3 1 ] . Th i s is hy far the most frequent
interprctation and was common in the previous ccntury [sec Streane, 1 9 1 3,
355-3591, accordi ng to this thcory the acrostic could be explained as a merely
pedagogic device ; while in !ater years, P. A. M unch believed that the acrostics
werc model compositions (Mu.,·terstuecke) by which schoolboys were taught the
alphahct

jscc Munch,

1 9 ) 6 ] . Hc rcgardcd LamenLations as an cxercise for
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practising Lhe stylc of the funera1 1amenl. In order to form a fuller idea of the
direction of this argument, it is worthwhilc to quote Wilhelm Rudolph : "That
Lamentations was composed for i nstruction becausc the tcacher wished to
practise with his studcnts the style of the funeral lament, makes of the i ntense
earnestncss of thcse songs, written with 1 i feblood, merely an exercise i n sty1e"
[Rudolph, 1 939, 3]. He had also evinced that the u nquestionable close
relationship bctwecn wisdom literaturc and the ability to write mighl have pul
biblica] scholars on thc wrong track, hampering them from relaling properly the
emotional dynamic and Lhe paradigms of form. And to quote again N . C.
Gottwald : "IL is conceivablc thal at some Lime in ils early history the book we::.:.;
employed in didactic ci reles ; i l is, however, unimaginable thal i l was wri ttcn for
such purposes" [ Gottwa1d, 1 954, 26] .
Nevcrthcless, the mnemonic explanation cleared of any furthcr ' didactic'
ovcrstatcmcnt, seems Lo fil in w i th the concept of "the tcxt' s corporate
personality" [Robi nson, 1 936, 50 1 , i .e. with the cu1tic cstimale of the book. It
avoids the pitfalls of the prcvious positions by offering a straightforward
purpose for ţhc acrostic w ithout depriv i ng thc entire work of its literary and
religious naturc. N . C. Gott wa1d rightly rcmarked the significance of the
acrostics' repelition throughout thc hook. Whi1c he bclieved Lhat one poet was
responsiblc for at 1east the firsl four pocms, he does nol affirm thal thc author(s)
inlentionally wrote a composition which wou1d consisl of four or five parts. lf
one assumes for the moment thal the book is a 1iterary unit composed of five
parts, il could be easily inferred that the acrostics would have limited practica!
value on behalf of memorization. Were the alphabet givcn only once, its
usefulness might bc admitted. IL is more likely that the five poems were written,
lcarned and recitcd separately during successivc annual days of mourni ng ovc.:·
the fali of Jcrusalcm and !ater compilcd as a cultic collection [GollwaJd, 1 954,
27-2 8 [ . This conclusion does not exclude, but supplcmcnts thc idea of a
commitmenl of form, as seen above [ Shca, 1 979, 1 07 ] .
M cmorization might havc becn a rcason for Lhc cmploymcnl o f acrostics
but i t sccms obviously to us Lhat thc explanation does not suffice. Alfred
Jercmias gave N . C. Gottwald thc starting point which wc shall follow up i n
"
furthcr interpretation. The former quoted a rabbinic dictwn : When a pcrson
says Lhc a1phabet, he has thcrcby embraccd ali possibi 1ities of words" [ Jeremias,
1 930, 665 ] . The 1 i terary form forcib1y encompasses the mcans which cnabled
the author(s) to express the feclings of 'complctencss ' in respect of grief, sin,
atoncment, and hope. Let us recall tho analogy wc made with the serics of
na t ura l numhcrs a n d t h c i n fi n i te opportuni tics o n c has L o form othcr numhers
out of cach of thc clements of L h e scries L h rough ari thmetical ope r atio n s .
Bem·ing it i n m i nu wc �.:an sec how rcasonablc sounds thc fo l lowing statcmcnt :
,
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thc alphahetical arrangcment was choscn "to givc an air o f continuity as wcll as
of exhausti ve completcncss to thc lamcntation, which constantly assumcs new
rigurcs aml turns of thought" 1 Kcil , 1 X74, 337]. It clcarly gavc frec way to a
!ater supposition : all thc lcttcrs may ha ve becn uscu in orucr to incluuc and
cxpress suiTcring i n i ts full rangc ] Smit 1 930, 1 1 7 ] .
'Completcncss' o f mcaning, i .e. thc fullcst e v idence o f the fecli ngs
alloyed in thc poetic ' mclting pot' rcquircs a ' continuity' of form. Couplcd wi th
a mastcrly choice of language, the Iauer has an almost hypnotic cffcct
comparabk to thc cffcct of Chopin's Marche Funehre. Thc acrostic pcnctratcs
thc mctaphoric contcnts l ikc a whitc thrcau in a ccasclcss flow and links the
vcrscs into Jcrin itc functional di visions. Il is not to bc forgottcn that dirges l ikc
Amos 5 : 1 6 IT or 2 Sam. 1 : 1 9-27 wcrc of a ritual charactcr and wcre normally
uttercd hy a profcssionally traincu class of womcn (sec Jer. 9 : 1 7 fi'). To thc
cxtcnl thal chaptcrs of thc Book of Lamcntalions should havc accomplishcd thc
samc task in its carly ycars, it may hc infcrrcd that, in ordcr to havc thcm
·
propcrly wrillcn. a rhythm had to hc prcscrvcd somchow_ Thc oral rhythm was
lcss pcrcci vahlc sincc lhc lamcnlalions wcrc intcnlcu lo bc rccoruc within a
wrillcn composition. thcrcforc thc rhythm hau tn hc Lransposcd into written
signs_ Thc mcans uscd wcrc thc qi11ah mctrc and thc acrostic. Thc lattcr
providcs a ' visihlc' kcy to thc undcrstandi ng of thc scnscs to which actual ly thc
form targcts.
S uch a structurc offcrs thc lamcntations a movcmcnt of irrcvcrsihl.;
progrcssion towards thc unavoidahlc complction of thc cyclc. Thc cnd is
marked by thc last lcttcr of thc alphahct. Il is through thc acrostic that thc
incxorahlc ccrtitudc ahout thc total ful fi lmcnl of Gou's will assumcs shapc. No
chaptcr rcachcs a climax in Jcfining thc cnd ; thcrc is mcrcly a scnsc of
de11ottement thc rcalization that lhc cxpcricnccs march on and on towards
exhausti ve rccitation ] Lanahan, 1 974, 45 ] . In naming thc cntirc alphahc l onc
comcs vcry dosc Lo a total ucvclopmcnt of any thcmc or the complete
cxprcssion of any cmotion or hclicf. If thc subjccts is to hc cxhaustcd, the
alphahct alonc can sul'ficc to suggcst and symholii'.C thc totality strivcn al'lcr
] Jahnow, 1 923. 1 69 ] . By i nvoking thc alphahcl, onc hcsccchcs thc
'complctcncss' of mcanings ' Jisclosurc in a continous manncr; this rcscmhlcs
whra's movcmcnts lo thc sound of riutc.
Therc is an o h v i o u s agrccmenl hcl wccn t h c e x te rn a ! p r i n c i p l c c m hodicd
,

,

hy thc acros t i t.: s anJ thc i nterna( s p i r i t and i n l c n t i o n of
i n tcndcd to pla y u pon t h c w l lccti vc

rrom " 1'\ [() n

".
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line slrophcs wcrc choscn, thcn thc lcngths of thc pocms coulu havc hccomc
alrcauy prcuctcrmi ncu anu thcrcfon.:. restrictive. Evcntually, this is a mcthou l-'>
prcscrvc thc unity of scnsc, si ncc thc authorial intcntion aims to shun lhc
Jissociation of thc thcmcs. By such a constrai nl, thc rcsulli ng compaclncss takcs
Lhc shapc of a symhol rcprcscnting thc com:cnlration of cmolions. Through lhc
acrostics thc main lhcmcs of sin, suffcri ng, submission, hope wcrc bound
togclhcr in a cohercnl struclurc, hy which the conviction in thc i mmincnt
intcrvcntion of Gou could hc i mplantcu. Trust anu confidcncc in Lhc hcavcnly
goouncss anu in thc divine pcrmancncc arc suggeslcd too. The very samc rolc
anu symholic i mporlance rcvcal scvcral wcll-known and wiuely-quotcd
passagcs from thc Book of Revclation. Ei thcr Lhc uni vcrsality of Christ's
messagc (" ' 1 am Alpha anu Lhc Omega ' , says thc Lord God, "who is anu who
was and who is lo n>mc, thc Almighty"'. 1?1:' 1'. 1 :X ) or His acknowlcdgcmcnL as
Lhe uniquc pri ncipk. principium llllllldi ( " 1 am thc Alpha anJ Lhc Omega, thc
hcgi nning ami Lhc cnd", Rer. 2 1 :6 : " 1 am thc Alpha ami Lhc Omega, thc first
anJ thc lasi", Rn. 2 2 : 1 3 ) usc an analogous mctaphur.
Tu this, it might hc addcd Lhat thc twcnty-Lwo lctlcrs of thc Hchrcw
alphahcl arc uscd in thc Old Testament li tcraturc noi only to indicate total ity.
An inlcrcsling usagc is found i n thc Book of .lcrcmiah, whcrcin thc lcllcrs an:
rcplaccd hy each othcr on ccrtain occasion i n an intcntionally secret manncr.
Thus in .lf:'l'. 25 :26 ami ) 1 :4 1 thc � �� in thc consonant text ( in fu ll rcadin!!
· Ba hei ' ) was rcplaced hy , il' ii) (in fu l i rcading Shcshach' ), and in .fer. 5 1 : 1 ,
"Mi'.'J' (di vidcd in two words and read out as ' lcb qamay ' , i .c. ' thc hcart of my
advcrsarics' ) was i nscrtcd in stcad of th� namc of thc cncmics C " , il' :J
( ' kashdiym'. ' thc Chaldeans· ) . I n thesc cases. thc lcllcrs replacc cach other
according to a cryptograph ic scheme, cal led il' :Jn� ( ' athhash ' ), in which thc
lcltcrs of thc alphahct arc suhstitutcd i n reverse : thc firsl and the lasi lcllcr
rcplace cach other, thc second and thc pcnu lti mate and so on. Thc centre of thc
alphahct thus hcwmcs Lhe e lcvcnts lellcr :J ami thc 1 wclf'lh ' , which rcplac:c
each uthcr. In a poetic form relatcd lo thc successi vc ordcr of thc lctlcrs of the
alphabct, it might have heen important to makc wrrcspond lhc l'irst and thc
second halvcs of thc alphahct and its turning point al thc centre. Howcvcr. it is
wort h sayi ng Lhat thc text� of thc Bouk of .Jcrc miah arc likcly to hc datcd not tou
far from thc timc whcn Lamcntations carne into hcing. Consctjucntly, a likc
interprctatiun of lhc form, i n so far a� this conccrns thc implici t mcanings, could
hc aplicd to thc lallcr. Thc centre of thc book, acwrdi ng lo ils con lent, is !o hc
found in thc middlc scction of thc third chaptcr ! sec Johnson, 1 985, 6 1 1 . lf thc
alphahct ical form hau hccn uscd to indicate the central nuh with a symmctrical
half on cach sidc. it should havc hccn cmploycu to point out thc symholic
sign i ficancc of thc third chaptcr. A largc numhcr of cri tics rcgard it as a
·
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summary of "thc progrcss of Lhought" within Lhc Book of Lamcnlalions 1 Hillcrs,
l lJ72, M I -

I L should nol hc surprising lo Jiscovcr Lhal hihlical lranslalions always
paid allcntiun lo Lhc textual accidcnls, such as thc acrostics. By way of
background, i l may bc uscfu l lo rccall (as was mcnlioncd abovc) Lhal in Hcbrcw
biblica! manuscripls thc alphahctic unils OI" strophcs of thc Book of
Lamcnlations 1 -4 arc rcgularly dcmarcatcu by cxtra spacing:, as is Lhc c ase , for
cxamplc, in Lhc manuscripls thal scrvcu as Lhc hasis for Bihlia Hehraica
Stullgartcnsia (e.g. Lcni ngrau B manuscripl ) I Pietersma, 1 993, 2 1 . I ntcresti ng:ly,
no cxlra spacing was inlrouuceu in Lam. 5, Lhe only non-acrostic composi tion in
lhc group. C. D. Ginshurg menlions Lhe cxtra spacing hctwccn alphabctic unils
as a slandaru feature of Hchrcw hihlical codices [ Gi nshurg, 1 966, 2 0 1 .
Elscwhcrc in Lhe Hchrcw B ihlc exlra spacing 1 0 highlighl lhc alphahctic units
was only uscu in the case of P.1·. 1 l lJ. As commenlalors have nolcu. Lhc cxlr.l
spacing in Lam. 1 -4 visihly c<tlls aucntion lo Lhc acrostic fcaturc anu apparently
unucrscores the importancc allached hl i t l sce Gouwalu, l l)54, 25 [ .
·
In a simi lar manncr, special allcntion was Jraw n lo Lhe acrostic slructure
i n the Syriac lradition. The majorily of manuscripls of thc Pcshi lla (hcgi nning in
the VI Lh ccntury A D ), accoruing Lo Alhrektson I Alhreklson, 1 963, 3 H [ , indude
thc lcllcrs of Lhe alphahcl as Jiscrcle lahcls, mosi olkn within Lhe text propcr,
somcti mcs in Lhc margin and occasionally in bolh locations. This is so in spile
of Lhe facl Lhal Lhe Pcshilla lranslation has usually bccn ablc lo rcprouucc Lhc
alphabclic fcaturc of Lhc Hchrew.
Whcn we turn lo Lhe othcr ancicnl lranslation Jircctly madc from Lhe
Hchrew, namely Jcromc' s V ulgale, wc rind again Lhal thc acrostic structure of
u1m. 1 -4

was Jccmcu i mportant cnough lo have bccn rcflcctcd in Lhc Latin text,
evcn though Lhc names of t h e Hehrew lellers, which Jcrome inscrtcu al Lhc hcad
of cach strophc. could scarccly have hcen intclligible Lo Lhe averagc Latin
reaucr. Inuccd i n Lam. 3 il is notcworthy Lhal .Jcrome addcd Lhe appropriatc
lcucr nol si mply al the outscL of cvcry slant.a ( as happcns in G n.:c k manuscripls )
hul at thc hcau of cvcry line of evcry Lhrce- line strophe, in ordcr Lo shuw Lhal ali
lincs in thc hehraica l'eritas hcgin with Lhc same lcuer. Thc Latin lrauition is
nol far from thc Grcck Lradition. Sincc thc majority of textual witncsscs lo L.tnl.
1 -4 has thc Hcbrcw alphabclic strophcs lahcllcd with thc namcs of Lhe Hchrcw
lcllcrs (in Grcek scripl), il is clcar Lhal the acroslil- struclurc was al somc poinl
copicd from thc Hehrew text inlo Lhc Grcck. To sum up. Lhcrc can hc no Jouht
Lhal thc acrmaic structurc of lhc Bl)(lk of Lamcnlal ions rccci vcd spec i a l
allcntion i n Hchn:w manuscr i p l t ra d i t i o n i n l h c Pc s h i l l a in t h c V u l g a t c , nol Lo
mcnt i on t hc pccu liar sctting i n t h c ScpluuginL
.

,
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There shoulJ hc a poinl of convergem:c, for Lhc Jillcrenl approachcs Jrcw
on lhe acrostics ' signi lkancc. As wc cxaminc the sunJry cxplanalions lo thc
meani ng of i ls seu i ng, thc more we should rccall a passage from Cassiodorus :
"Jeremiah bemoaned lhc caplivily of Jerusalcm i n a quadruplc alphahelical
Lamcnlalion. i ndicating lo us. hy lhc sacramcnl of lctlcrs. lhe mystcrics of
cclcslial lhings" lquoled i n N aegclsbach. I H7 1 . 1 7 1 .
1 .2 .

The rabbinic commentary to the alphabetical acrostic

The rabhinic vicw preservcs lhe sclcclive reaJing lhrough which lh-::
acrostic arc supposeJiy cmheddcd with symholic significancc. Bcginning with
thc gaonic agc, acrostics cithcr alphahetical. nominal (gi ving the author(s)
namc ) or textual (giving a hihl ical quolation ) arc frequently found in Hehrew
li leralure 1 Ahrahams, 1 90 1 . 1 7 1 1 . Thc midrashic compi lat ion rcfcrrcd lo as
Midmslz Ha:ittl ( Canticles Rahhah) ascrihes to King Solomon lhe composi tion
of acrostics : "Bul Solomon made an alphahetical poem and fivc lcucrs i n
aJdition, as i t i s wrillen : ' And his song ( j , ' l!)) was a Lhousand and l'i vc' ( /
Kings 5 : 1 2 ) , 1 as i f to say 1 whal was lcft over (i'1 , '1 iZ) ) from the alphabct was
fi ve. ( 1, 1 :7). The manner Solomon searched out and analysed thc words of thc
Torah (hy huilding a ' suprastructurc ' ; sec Ca11ticll!s Rahhalz /, 1 :o) alludcs lo
lhc sacralily of his i nvention. The acroslic is a hy-producl of lhinking divine
mauers and thercfore i l carries lhc i mprinl of Jivinily lhrou,eh a speci fic form.
The ' thousand' ( � ' K ) taken out from lhc bihlical quolation sound simi larly lo
� r:; K and could he generically rendercd as designaling thc alphaheL i n ils
integrality hy means of a ' n ickname ' . Even more suggeslive. thc samc
explanalion of its origin occurs in the Ecclesiustes Rahhuh as i nfcrence to onc
of lhe firsl chapler' s verscs :
"

i'10�n� , ; n ' i iZ.' J , , ':i · � ' - n K ·nnJt

"And 1 applied my hearl lo scek aml to search out hy wisdom " ( 1 : 1 3 ) . Becausc
of his dari ng curiosily in Jisclosing the secret structures of lhe "sacred shape"
(Gershom Scholcm's formula), Solomon i s rcfcred lo as 'a spy for wisdom' ,
'
cxceedingly interested i n lh e exploration o f the concealed partics of the Law.
Anothcr midrash (Pl!siktu Rahhati 4o) allri hutes thc acroslic lo Moses :
"And Moses carne and Lhey began ( Ps. 92) with the lcllers of his name : n�iZ.' i'1
[C j� r:; ) , . IV , ION J" Both historicity and cverlasting use arc alloled lo the
acrostic. The item is clai med lo he as antique as the Penlalcm:h and carrics the
, jO meaning of Lhe Law. Thc same midrash also asserls thal Lhc Bihlc contains
acrostics of words, namcly that Lhe spirit of thc Scri plurc is pcrvadcd hy an
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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alphahctic ortlcr. Here 'Ortlcr' i mplics Lhc opporlunity lo Jcci phcr Lhc wtlc .
Evcn thc tools to hc usctl i n a cryplographic foray arc alphahctic, hccausc thcrc
arc no olhcr signs Lo rcprcscnl spccch antl numhcrs al oncc. Again wc conic
across Lhc rccurrcnl lhcmc : lhc whitc Lhrcatl hinds Logcthcr chaptcrfof Lhc Torah
antl Jeep mcanings Lransccntli ng lcvcls of crcalion antl untlcrslantling, as wcll as
tliscoursive llows.
Evcn Juring an informal tliscussion, lo makc mcntion of acroslics was a
quesriun d 'howleur for Lhc spcakcrs antl onc of lhc crilcria to cstimalc
somchoJy ' s intcl lcclual ahi lity. Here is an i llustrious cxamplc : "After Lhcy
[ R . El iezer antl R. Joshua, accompanictl hy Lhc eminent mcn of Jcrusalcm 1 hatl
calcn anJ drunk, sume rcci tctl songs antl olhcr alphahctical acroslics. "
( Ecclesiasres Ruhhah V I I , H : 1 ; Rurh Ruhhoh V I , 4). IL rcscmhlcs Lhc pcripalhctic
slylc of revea ling scnscs through an apparcnl light �lat llOUt tKll, which shoultl
nol mis lcatl Lhc rcadcr lo carthly cxplanalions on thc phcnomcnon. Thcir talk
Jocs nol ha,·c anyth ing in commun with Pctronius ' . Th is conslilulcs a furthcr
rclcvancc lo acrostic ' s i mportancc, cvcn Lhough , as il was prcccJently slatctl,
Lhc Jcvicc is visihlc through writing. During i nformal Lalk, vci lcJ connolalions
may fatlc, as thcy an: conlai nctl within thc pcrccivahlc form, but rcci lation
accompanictl by a righl tune may accuratcly reproduce Lhc formal rcasons Lhat
justify acrostics' cxistcncc in a communicati vc framcwork. Oncc Lhc mallcr is
set in thal way, il is di llicull noi Lo feei a ccrtain uncasc ahoul thc mcthotl
cmploycJ lo makc thc rcaJcr ponJcr uvcr Lhc acrostics : unc may ask whcthcr ; 1
is nol hlasphcmiuus in whal conccrns Lhc mcani ngs thc acrostics shoultl convcy.
Howcvcr, Lhc all-loo-Europcan X V I I l Lh ccnlury provitlcs proofs in favour of
Lhc i nlcllcclual c llicacity of thc Voltairian-stylctl convcrsalion, Juring which
parahlcs, w�ticisms an ti puns arc on tlisplay for cvcryhoJy, lese.fcllll or nol .
Lct us comc hack lo thc acrostic pallcrn i n thc Book of Lamcnlations. I t s
general mcan i ng fur Lhc Rahhis could hc rcad i n Lumenrurions Ruhhoh 1 ,
1 -2 :2 0 : . .Why i � Lhc Book of Lamcntalions compuscd as an alphahctical
acrostic '? R. Judah, R. Nchcmiah. and Lhc Rahhis suggcsl answcrs. R. Judah
sai d : ' B ccausc il is wrillcn "Yca, ali Israel haYc lransgrcsscd Thy Law ! ami
turneu asitlc, rct'using Lo ohcy Thy voicc. And Lhc curse and oath which an:
wrillcn in thc Law of Moscs th c scrvanl of GoJ havc hccn puurcd uul upon us,
hccausc wc havc sinncJ againsl him. l ' ( Dan, 9 : 1 1 ) , which is wriucn l with
almosl ali Lhc lcllcrs 1 from � lo n ; thcrdorc is Lhis hook composcJ as an
alphahctical acroslic, o ne corrcspontli ng lo Lhc olhcr". 1 Sonci no cdition, H7,
n.3 1 . B uhcr' s cdi tion of Lhc text rcatls slightly tliiTcrcntly, anJ i l i s worthwhilc ln
pay aucntion to i l, bccausc thc cxplanations arc dcarcr anJ aJJ nuanccs Lo Lhc
prc v ious yuotcu

translatinn : " R . J uuah sai u : Bcl:ausc t h c y
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Torah rrom K to n. thcrcforc it is �.:omposcd as an alphahcti�.:al a�.:rostic. R.
Nchcmiah said : Bc�.:ausc thcy Lransgrcsscd thc Torah. sincc i t is wrillcn, " Y c;.;.,
ali Israel havc Lransgrcsscd Thy Law [ and Lurncd asidc, rcfusing Lo ohcy Thy
voicc. And thc curse and oath whi�.:h arc wrillcn in Lhc Law of M oscs Lhc servant
of God ha ve hccn pourcd out upon us. hc<.:ausc wc ha ve sinncd againsl h i m 1 '
( Dan. <J : I l ), thcrcforc i t i s wmposcd as an alphahcti<.:al acrostic. onc
wrrcspondi ng to thc othcr. Thc Rahhis said: Bc<.:ausc Lhcy transgrcsscd rrom K
Lo n " [ Soncino cdition, S7, n . 3 . [ . lndccd, thc hihli<.:ai <.JliOtation providcs almost
ali thc t wcnty-t wo Icttcrs of thc Hchrcw alphahct, Icss l, , , Q, and � :
;"' t!.' � n i j n l ;"! l i n � i � N ;"t � l � ;"t i ;"' ' N ;"! p · ' r i n n t , , i'l � : ��
" ;"1 ':\ l ':i i :c : , n , : n n K : i l� ':i K i t!.' " - ':in : : ':\ l l K t:l n " l � · ;"1 ':\ N;"t 
i � j·
Howcvcr. thc M idrash providcs an cnJ to gricf hy as<.:rihing to the prophcts thc
power hy whi<.:h thc alphahcti<.:al ' <.:ursc' might hc cal lcd olT: "R. Nchcmiah said :
Although Jcrcmiah curscd thcm with Lhc alphahctical acrosti<.: of Lamcntations,
Jsaiah anticipatcd him and pronounccd a hcaling for thcm verse by verse Jown
to ' Lct all thcir wi<.:kcdncss comc hcforc Thcc' (Lam. 1 :22 ) " [ Lam. Rahhah l , 1 ,
§ 2 1 : 2 , § 23 1 . Evcn thc text is writtcn, thc scnsc i t <.:onveys might hc callcd ha<.:k
to thc sourcc whcrc it slcms from, thus h indcring Lhc words lo undcrgo an
malcficicnt Lransformation. S uch a magi<.:al infcrcncc makcs Abraham' s triaJ
possihlc (sec hclow).
On thc hand, a saintly l i fc had hccn C<.Jllatcd with thc fulfi lmcnt of thc
wholc Torah rrom thc hcginning to thc enJ. A virtous lifc is, ncverthc lcss, at
Icast as prc<.:ious as thc <.:ommandmcnts in thcmsclvcs. 'Marriagc ' , for i nstan<.:c,
whi<.:h is a common allcgory for thc <.:ommunion Lhrough ohcdicn<.:c wi th Lhc
divine word, has bccn rclatcd lo thc acrosti<.: : in this <.:ase, the alphahctic
arrangcmcnt prcscnts a simi lar symholic valuc as in Lhc mattcr of 'sin' :
"R. A<.:ha said : I f a man marrics a godly w i fc, it is as Lhough he had ful fi llcd thc
wholc Torah rrom hcginning to cnd. To him applics, 'The wifc is l i ke a fruitful
winc' ( Ps. 1 2H :3 ) . Thcreforc thc vcrscs of Lhc �.:haplcr of the virtuous wife i n
Pro vahs 3 1 arc arrangcJ in wmplctc alphabcti<.:al SC<.JUCn<.:c [ anJ n o lctter i s
missing, as i n othcr alphahcts in thc Bihlc l from K to n (Ruth Zuta, ed. Bubcr,
I V ; I I , p. 24b).
A lphahel anJ Torah arc Jcemcd Lo wntain Lhe same conccplion of
cmbodi mcnl of Lotali ty and plcnitudc and, Lhus, of pcrfection. The concept of
Absolute Unity, which was wnsidcrcd climactk i n thc understanding of God,
also Jcfincs onc of thc most i mportant qualitics thc Rabbis ascribcd to thc
Torah : its complctcncss. Wc rcad in thc Talmud : "R. Joscph recited : Rcad not
' at my sanctuary' , " W i j' n n ( Ez.d., 9 :6), but ' at my saints ' , " W i l j' W l . This
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1 1!

K to n " (Shabbath, 55a). Thc
passagc is reialed lo Ezek, 9 :4 : "Go and mark a n of i nk upon the forehcads of

refers to thc people who ful fil lcd the Torah from

the rightcous, so thal thc angcl of deslruclion may have no power over them.

But mark a n of hlood upon thc forehead of thc wicked, so lhal thc angcl of
destruction may havc powcr ovcr lhcm. " Thc difcrcncc hctwccn lhc righteous
ami thc wickcd consisls of thcir dcgrcc of allachment to lhc Law, hul the
Auri huLe of Justicc hclievcs lhal thc rightcous could have prevenled thc wicked.
Thcy did nol pcrform such a decd, lhcrcforc somc of thc rcsponsahility incurrcd
from lhc non-ohscrvancc of thc Torah rcsls upon thcm. Thc prcscncc of the n as
a "mark of cxcmplion rrom judgcmcnl" I Monlcfiore-Loewe, 1 938, 307 ]

signi fics ils link lo lhc final judgcmcnl ; lhc

n

is a mcssianic symhol and marks

thc cnd of thc human history, thc accomplishmcnl of a historical cycle. "The

n

is thc conclusion of Gou ' s scai. which is nOK. ' truth ' . and which is composed of
thc firsl, middlc and lasl lcllcrs of Lhc alphahcl (Talmud Yeru.�Jw/mi Sanheclrin

1, § 1 , 1 8a)
l ldem ] . Thc firsl, midulc and thc lasl lcucr of thc alphahcl
compose a shorl vers ion of lhc alphahctical acroslic ; hcncc, the acroslic
prcscrvcs i Ls qualitics cvcn in an ahridgcd form. In a !ater Midrash, onc could
fi nd a similar slalcmcnt conccrning acroslic ' s complctcncss : "Adam
"

transgrcsscd lhc wholc Law rrom
"kepl thc wholc Law from
9 3 , note ! ) .

K

K

lo

n

and thcrc was only A hraham who

to n" ( Yalkut Reubeni, quotcd in 1 Harri s, 1 887,

Thc complctcncss both of lhc Torah and o f thc acrostic, rcpresenls their
common dcnominator. The Iauer embodics thc lolality of the letlers, which are
one of Crcation ' s resulls, and lhe Law, lhe summum of thc commandmenls,
namely lhc divine words. Lcuers and commandmcnts could he thcn considered
as ' sub-catcgorics ' rclatcd onc lo another hy a symbolic Iink, similar in nalure
for holh of thcm : thcy arc ' partics' of a Jiv inc dccd or aclion, contain lhe
attrihutcs of immutahi lity, and arc the main crilcria in gauging lhc human moral
or inlcl lcctual quality. A certain limcs the lcllcrs wcrc undcrslood as immutable
cssences, i.e. oncc crcalcd lhcy cannol suffer any lranformation. They sharc
symbolic dcfitions that stern from thcir geometrica! shape. Each is entilled lo
acknowledge a theological di lemma and lo ollcr the right answer to i l (sec
Shabbath, l 04a) .
This is actually parl of lhe rahhinic undcrstandi ng of lhe nalure of human
communication and il brings us ncar thc Kantian aprioric categories . How could
an acrostic, made from letters, be otherwise than ils compounds ? Therefore , il
exists in an aprioric form, in an unchanged divine-refined essence that can
express the subtlest meaning of the godly will. Thc acrostic is di vine messagc in
itsclf; l i ke the letters, so is the acroslic.
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A yucstion such as ' why are thc lcllers conncctcd to the Law and not somc
othcr Jivi ncly-com:c1ved signs ?' rcccivcd various rabbi nic answers. One of
f
them, rclatcd to Ecdes. 7 :l (" Bcllcr is the cnd of a thing than iLs beginning : and
thc paticnt in spirit is better than the proud in spiri t " ), is relatcd Lo thc subjccl of
tcaching thc Torah by rcfcrring Lo lcllcrs and implici tly to thc wrillcn contcnts
of thc Law as to unqucstionablc' conccpts. A P(irsian who wantcd to
·

undcrstand thc Torah kcpt asking why

K

rcprcscnts thc beginning in thc

alphabctical ordcr and ncccssari ly :J has to follow it. Grabbcd by thc car by onc
of thc Rabbis, thc Pcrsian cricd in pain, "My car, my car", giving thc rahhi a
rcason to rchukc h i m with thc samc poi ntlcss yucstion : "Who says this is yoLr
car"! " (l::c clesiustl!s Ruhhuh. 7 :X, 1 ). Thc on.lcr uf thc lcllcrs is also axiomatic
and thc Rahbis dccmcd it to hc as apr i or i c as hoth Laws, thc Wri LLcn ami the
Oral Laws, are . Dcrini tcly it is impossihlc to separate thc Writtcn Law from thc
Oral Law and, hy comparison, it is i mpossihlc to separate thc alphabct from its
mcaning. Whcn a hcathen askcd Hillcl to hc taught only thc Wrillcn Torah, aftcr
hc had alrcady hccn scoldcd hy Shammai , thc rahhi acccptcd him as a prosclytc.
On thc first day hc taught h i m thc lcttcrs of thc alphahct in the usual ordcr, hul
in Lhc fol lowing day hc revcrscd thc ordcr. Whcn thc hcathcn protcstcd, Hi llcl
answcrcd : "ls it not upon me that you havc to rcly Lo know thc corrcct ordcr of
lctlcrs i n thc alphahet ? Thcn you must also rcly upon mc for thc validity of thc
Oral Torah" (Shahhat, 3 1 a).
Thc latlcr set forth a scholastic pri nciplc in ordcr Lo supply a dcrinition : hc

omnium - l i kc statcmcnt. Evcryhody knows that K is K
and � is �- Thc dcmonstration hclps us Lo grasp onc of thc acrostic ' s functions :
it rcproduccs al a largcr scalc thc mcan ingful pcrsonality of ali thc lcttcrs. Thus
it may bc infcrrcd that thc acrostic is integral as such and sclf-sufficicn i .
Bccausc lcllcrs havc always bccn ax iomatic-wisc dcfincd (sec, for instancc, thc
late Se.f('r Ye-;,irah and the refcrcnccs in Sanhedrin 65h, 65b-66a ; Shahhath
103b- 1 04a), thcsc charactcristics wcrc i mmcdiatcly transfcrrcd to thc acrostic,
so that nonc of thc lcLLcrs ' yualitics is lost du ring thc ' proccss ' . Thc socallcd
' short acrostic' is cxplai ncd in a simi lar stylc ; MQN cncompasscs ali thc truth in
thc world and it represcnts God ' s scai. Thc rcasons wcrc plainly set down (sec
abovc) : N is thc first leller of thc alphahct, O is in thc middlc and Q is the Iast,
thus signifying : "1 am the first and 1 am thc last, and hcsidc Me thcrc is no God"
(l.w, 44 :6) (Siwhhath 55a, Sanhedrin 1 : 1 , 1 8a ; Song Rahhah 1 :9, § 1 ) .
S o much ahout the organic attrihutes ascrihcd to thc alphahctical acrostic.
Lamentatimu Rahhah offers a text on which a dccpcr insight can hc cxcrciscd,
applying thc semiotic scheme s kctchcd abovc. Thc examplc prcsentcd beforc
may hc linkcd to another onc cxtractcd from Sanhedrin 1 04a- 1 04h : "R
rcsortcd to a

cm1.\"t'I1Stt.l'
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Jm.:hanan said : Why wcrc they l the I sraelites 1 smi llcn with an alphabctical
dirge ? Becausc they violated the Torah, which was gi ven hy means of Lhe
alphabel. "The lcllers of the alphahet carricd out fro m the heavens thc text of the
Law. By the same token, the lcllers can 'carry out ' from the biblica) text ist
scnses, whether they arc bound to the theme of ' sin' - thus shaping thc theology
uf sin - or to thc subject of ' rcdemption ' - out lining an impeding occuring
fu ture.
The acrostic is considered Lo bc such a grcat importance that !ater
interpreters of the Book of Lamentalions took for granled that thc form was
conceived as the fi rst urgency, then the hlank spaces in hetween the lellcrs werc
rilcd up with poetry. Th is is how Ben Sirach is said to havc wriuen down
provcrbs in accordancc with thc ordcr of thc lcllcrs. Wc arc told that hc took
. hc composcd thc alphahetic
ovcr Baruch ' s stylc of composition :
lamcntations l thc Book of Lamcntations 1 al thc command of Jcrcmiah, who
renteJ Lo him Lhe lcllcrs of Lhc alphabet whilc he immediately formed thc
verses " - I Ginzberg, 1 92H, VI, 40 1 1 " _ _

The adcquate rcading of R Jochanan' s saying seems to i ndicate that
lcllers, and consequcntly the acrostic arc reprcsentative for the entirc mullitudc
of sins. Thcrc is a direct relationship between the swnmum of human sins and
thc acrostic, an evident link when rcferring to a ccrtain aspec t ; wc may caii it
'capacity ' : hoth parties takc in a fi nite numher of clcments. Certai nly, sins may
numher more than twenty-two, but somehow their row fi nally enJs . Th�
Israe li tcs transgressed the Torah from N to n and there is nohody to contest il.
But, in the meanwhilc, no more sins have to he imputed to thcm. The Rahhis
properly undcrstood the psychic importancc of a finite gui lt and that an end to
sinning may caii an cnd to su tlcri ng. Softening the harsh accenls of
incri mination meant for them a removal 11f thc yokc. M<ireover, for a finite
numher of impicties againsl thc prcscription of thc Law, the peoplc had to face
up to thc dcstruction. Destruction, cthnic dissolution should then have an end as
wcll. We can go further and asscrt that hccause the alphahct is fi nite, what could
exist heyond it does nol represenl a sign of communication or, Lhe least, nol a
dcvice that can he used in addressing God.
_

It is relevant now to turn to another featurc of the rahbinic interprctation :
it follows from it that the Lord never accuscd the lsraclites for the ahominations
that took place during the siegc, because of the faminc, of the war's afllictions.
What we usually describe as ' history ' , namcly a moral judgemenl intlicted on
thc past, ends up hluntly, ' acrostic-l i kc' in the moment when everyday ' s order
was replaccd by a total mayhcm, caused hy the Gcntilcs.
The acrostic _hears the sins of the Israclites' is our next departure poi nt. It
secms ohvious to us that the Rahbis were aware of this interpretation and stri vcd
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to countcracL iLs cl'fci:Ls of i l l omcn. Thcy kncw Lhc cotle antl Lhcy Jid nol pay
allcntion to Lhc Lcmplalion of a superficial rcatling: of Lhc hihli�.:al Lcxl. Oncc Lhcy
hau graspcd i Ls usagc and .thc symholic scapcgoat had hccn found, thcy Lricd Lo
cxorcisc thc acroslics' malcl"iccnl allrihutcs. Thc formula Lhey had choscn was
Lo slagc a dispute hctwccn a promincnl rcprcscnlati vc of Lhc pcoplc in tlistrcss
antl lhc ' prosccutors' , i .c. Lhc lcLLcrs of Lhc Torah.
S uch a rcason dctcrminctl Lhc conlcnls of Pmem XXIV in thc rirsl hali· of
Lamentations l?uhhuh. Throug:h R. Samuel h. Nachman \ ; voicc is tlcscrihctl a
Lrial Juri ng w h i c h A h ra h a m i s thc advocatc of thc l sracl itcs and Lhc ac�.:uscrs
kccp changing. Thc Lrial was set in Lhc hcavcns and hcgan in thc al"Lcrmalh of
Lhc tlcslrui:Lion of Lhc Temple. A impressivc rangc of symhols conccrning the
acrostic form ami ils �.:onnolation as sin hearer. arc emhedtling the tcxl.
"Ahraham carne wecping hdore Lhc Holy Onc", w c arc toltl, "plucking his
bcartl, Lcaring his hair, slriking his face, rcnding his garmcnls, with ashcs upon
his hcad antl walkctl ahout thc Temple, lamenting antl crying. "Thc tlcspairi ng
appcarancc, rcscmhling Lo a characler rrom a Grcck Lragetly, causctl Lhc
M i nisteri ng Angcls Lo composc lamcnlalions, Lhus fulfi l li ng Lhe chorus' parl i 'l
thc credit lincs. They arranged Lhemselvcs in rows l i kc mourncrs, rcpcaling a
verse from lsaiah (33 :8 ) : " Thc highways lic wastc, Lhc wayfaring man ccascth.
Covenants arc hrokcn, witncsses arc despiscd, Lhcrc is no rcgartl for man. "Oncc
wc rcmcmhcr Lhc pcculiar disposition of the l i ncs w ithin thc Lhird chaplcr of Lhc
Book of Lamenlalions, wc can undcrstantl whcrc Lhe rabbi Look the ' rows l i kc
mourncrs' allcgory from.
Morcover, i nsidc Lhis scqucnce of Lhc hi hlical text the clranwtis personae
HGotl, Zion ) changc hccause of Lhe modi fication of Lhe speaker's pcrson. Thc
rirsl verse opens with ,l�;"! 'lK ( 1 am Lhem" an, using ,l� t o point out thc
unmistakahlc malc) and direct spce�.:h is ncver converted inlo an i ndirect speech.
Thc set-oul is stri kingly simi lar to Proem XXIV 's tria J Ii ke arrangemenl
Abraham Kceps asking Lhc reasons for Lhc slrength of pounishmenl i nflicted on
the Jews. In his discourse, i ndividual trouhlcs hlend with universal pcnalties
hrought in through Lhe use of " we" passages, ali being rcferences to a more Lhan
personal disastcr. Hc vcnlurcs Lo compare Lhe prcscnt Limc wilh ' thc good o)rJ
days' i nvoking thc testimony of thc hcavcnly hosl, who supposcdly sharcd with
lsraclites an undisturhcd l i fc. Wc arc nol far from Bossuct's Discur.,·es .fimehre.\·
in stylc and i n rhctorical construction. I n hricf, thc patriarch's pleading has
many clcments in common w ith Lhc cvidcncc of Lhc ' spcaking voicc' in Lhc Lhird
chapter. AL lcast both spceches arc huill up on thc rcality of facts i n thc
aflcrmath of the dcstruction.
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Thc compassionate hchaviour of thc Angcls called God's allcntion to it,
amJ. thcrcfore. an unavoidahlc l.JUCstion fol lowcu : "Why uo you string uirgcs
togcthcr ovcr this i nciuenl. stanuing rows upon rows '! " IL sccms that thc angc li<.:
cxprcssion of pai n uoes nol rit vcry well with lhe i nslructions thcy werc given
from GmL The Hcavcn is, par e.rcel!t'llce, a place of quicl anu pcaccful
harmony. Thc l.JUCstion - and 1 hopc it is nol a blasphemous thought could bc
eithcr pul by somchody who docs not havc thc slightcst idea of what is going on
around H i m or by an angry mastcr. s tirrcu up hy his servants' uproar. I n
answeri ng God ' s uissimulatcd anxicty , thcy s uhsCl.JUCntly cxplaincu why ' rows
like mourncrs ' is a valid allegory and functions as such : " Sovercign of thc
Universc. bccausc of Ahraham Thy fricnd who carne to Thy housc. and
lamcntcd and wcpt : why didst Thou disrcgaru h i m '! " In rcply God uses a
rhctorical artiricc and i n vites Ahraham. through a non-answcrahlc l.JUCstion, to
address H i m dircctly. Later on. a forthright rclorl is gi vcn to the lallcr" s
predictahle inquiry : "Sovereign of thc Universe, why hast Thou cxiled my
chi ldren and dclivered them over the heathen nations who have put them to ali
kinds of unnatural dealh and dest royed the Temple, the place whcre 1 offcred
my so Isaac as a b u rn t-olTcring bcforc Thce? " Thc Holy Onc, blcsscd hc He,
rcplicd to Abraha m : "Thy chi ldrcn sinncd and transgresscd thc whok of thc
Torah and thc lwcnty-two lellcrs which it is composed. "This is Lhc point whcrc
the alphahet and by thc same Lokcn thc acrostics. are rccognizcd as sin-dcfi ners
and s i n -carriers. But Abraham, stubborn cnough and dctermined to find a way
oul of thc dilcmma apparently solved by God ' s ' axiomatic' answer, pursueS' the
maller furthcr. He asks for witncsses. thus paying no heed to thc divine rcply
and taking no care of thc rulcs of amiahlc dialoguc As a mattcr of faci, hc darcs
to challcngc Goli hy u rging a prcscn l ation of thc valid arguments. It happcns
that al oncc prosccutors and witncsscs arc thc Law and the lcllcrs : "' Sovcrcign
of thc U nivcrsc. who tcstifics against Israel that thcy transgrcsscd Thy Law ?'
Hc rcplied Lo him, ' Let the Torah comc and Lcstify againsl IsraeL ' Forthwith thc
Torah carne to tcstify against thcm. "
-

.

.

'

,

.

Thc sctting had already changcd : thc cclcstial cdi ficc had bccomc a courl
room. As was cxpcctcd, Ahraham behaves likc a skilled and artful lawyer and
tried to i ntimidate the testi fi er hy means of a scarccly concealed hlackmail : "My
daughtcr, art thou comc to tcstify against Israel that they transgrcssed thy
commandmcnts and hast no shame bcforc mei Rcmcmber thc day whcn thc
Holy Onc, blesscd hc He, handcd thce ahout to cvcry nation hut Lhcy rcfused to
accept thce unti l my children carne to mount Sinai accepted thec and honourcd
thce ; and now thou comest to tcstify agai nst thcm in thc day of their troublc ! "
As though an uneven addressing did nol sullice, thc patriarch throws his bcst
cards : dctails from Torah ' s pre-carthly his l ory !hal could have damagcd ils
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' public imagc anu makc oul of il a mere acccptcu set of pri nciplcs, huL
Llcfinitely nol a Llivinely hegolten coue.
Thc referem.:e to the Law as Ahraham' s Llaughter apparently conlradicls
ils i mmutahi lity as acknowlcdgcd hy thc Rahbis. God ' s word sccms Lo he an
antiquatcd diatagma, thal ncvcr grows ancw hul gcts olucr hccausc of thc human
lifc cyde. Howcvcr, R. Samuel h. N achman' s undcrstanuing is far away from
this condusion which may m i s lcau lhc modern reader to percci vc Lli fl'erently thc
rahhinic mode of cxplanalion . In fad . noth i ng hau changcu ncithcr in thc textual
mcani ng nor in the rahbi 's cxpunuing. Ahraham stylcd . h i msclf as ' fathcr'
because of thc common assumption accordi ng lo which lhc Law had heen
brought out from the Heaven hy his nation, i.c. Ahraham' s nation. Th is
reprcscnls in other terms than lhc bare physiology, thc ' hirlh o f an orucr ' , ils
sclti ng i nto the human time and spacc. The Law bccamc ' al i vc' lhrough an
i ndirect patcrnity, soon as it hau hccn i nsertcd i nlo thc flow of I sraelitcs'
historiy. Shc is nol 'a daughter' , wc dare to imi late a rahhinic rcsponsc, hul ' as a
daughter' and so il happencd aftcr i ts acccptancc hy thc Jcws. Th c sclli ng of thc
Torah among thc Jcws pinncd thc Israelite pcoplc Lo thc lcllcrs of thc Law, so
that any of lhcm can testimony for thc duc respect. This conclusion rccalls a
Hassidic inlcrprctation which i s closely rclatcd lo Ahraham' s triaJ, and givcs a
cluc on thc i nlcrdepcndcncc hctween lhc Israclitcs, their dccds and lhoughts,
and thc Icuers of thc Law : "Thc myriads of lcuers in thc Torah stand for thc
myriads of souls in I srael. Il' <,ne singlc lcllcr is lcf'L out of Lhc Torah, it bccomcs
unfit for usc : il' onc singlc soul is lcl't oul of the union of Israel. thc Divine
Prcsence will nol rest upon il. Likc lhc lcllcrs, so the souls must unile and form
a union" I B uhcr, J l)o2, 79 1 .
Ahraham's Lhrcatening gi vcs frec way lo hagglc his si lcncc for Torah ' s
si len<.:c. Docs it not drop a hinl l o a ccrlain ' sclcctivi ty' lhc reading of t h c Law
could conuuct to'! lf reaLI in a ccrtain kcy, thc Law mighl con<.:cal whal
happened to it, namcly thc lack of respect of the Jews towards thc divinely gifls.
Further, thc patriarch concludcd his hcartful pica i nsisting on ' the acccptancc' , a
tcrm coincd to designate the clue of the artificial relationship Ahraham had
pointed up.
For the sake of a deepcr approach on lhc mcaning, we should recall a
widely-quoted chaptcr from the Mekhilta I Friedmann 's edition, o7a l rclated to
Ex. 20:2. AII thc nations were askcu to rccei vc thc Law, in order not to give
them an excuse for saying : " Had we hccn askcd, we might have acccptcd it. "
Whenever Hc revealed Himself to othcrs (thc childrcn of Esau, of Ammon, of
Moab, of Ishmacl), Hc rcecived the same rcply, a typificd ' nay' justificd by
various prc-cmptive customs or convictions. Only thc Israclitcs acccptcd i t on a
voluntary hasis and had to cope with ils rcquircments. For the R abbis, the fact in
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itsclf was explicit cnough to absolve of punishmcnt thc cntire scrics of sins
commitcd from thc hcginning In thc cnd. N o rcward, no fricndly gcsturc could
hc sullicicnt to recompense Jcws' asscntmcnL Fol lowing up thc rcasoning, no
chastiscmcnl is an:uratcly motivatcd hul hrcaks down into infinite dialectic
loopi ngs in a allcmpl to motivate it. to ovcn:omc thc ' tcchnical rlow' occurcJ
during thc pasi timc.
With Ahraham having complete control on thc situation, thc pcrsoni ricd
Torah is put in an awkward prcdicamcnL Conscqucntly. it is compcllcd to
hacktrack. apparcntly without ullcring a singlc word : "Whcn thc Torah hcard
this. she stood asidc and gavc no tcsti mony againsl thcm. " Ahraham shut i t up.
aftcr hc cunningly rcsortcd to cri tica) rcckoni ng of thc tcxt ' s qualitics.
S uch a withdrawal takcs on a varicty of implicit functions, but for our
purposc, this cornucopia of senscs can hc u ltimatcly gcneralizcd ami shaped in
onc scntcnce : thc h uman truth is strongcr than thc scriptural texts' truth. Thc
text, wc lcarncd from Bakhtin, is of an unchangcahlc naturc and thcrcforc
cannot bc adaptcd to circumstanccs. It may carry a ccrtain amount of truc
cnunciations, as wcll as it may hc fi llcd up with falsitics. No matcr what its
contcnts, thc text is cxprcssivc and can hc intcrprctcd in onc of two ways. B ut
thc Icncrs and their arrangcmcnt arc thc samc ; only i ts ' mirror-imagc' (the
intcrprctcr?s cxplanatory rcaction towards thc wrillcn signs and thcir
pagcsclling) could hc subjcct to changcs. And cspccially in this particular case,
whcn Ahraham dcals with a cohcrcnl and sclf-sul'l'icienl text of divine
cxtraction, thc Torah. thc Scripturc provcs itsclf incllcctivc in facing a rhctoric
challcngc. It gocs without saying that thc rhctorical challcngc is a moral and
historical onc as wcll.
Thc samc fecling of uncasincss about their symbolic fatc haunt ncxt
witnesscs, the lcllcrs, all of thcm tied to thc chariot of the pentateuchal text.
This timc, Abraham takes anothcr stand ·against his challcngcrs ; he accuses thc
Icttcrs of transgrcssing God's words and thus, of trying to re-interpret, to overdo
thc divine dicta. K is rchukcd hy reason that i t is thc lcttcr which opcns God's
discoursc on Mount Sinai : " 1 ("��K) am thc Lord thy God". Abraham takes his
chance to reverse the thcmc of ' acceplance ' . I n connection with thc ncxt lcller
(�). thc patriarch rcfcrs to the umlisputahlc authority that stems from ils posi tion
in thc opcning verse of Genesis : K,� n"t!JK,� receives a simi lar trcatment so
that it "immcdi atcly stood aside and gavc no testimony against thcm l the
Israclitcs 1. " Thc procm runs on : "Whcn thc rcmindcr of the lcttcrs saw th?l
Ahraham silcnccd thcse, thcy fclt ashamcd and stood apari and did not testi fy
agai nst Israel. " So cnds thc first pari of thc trial : thc fol lowing scction narratcs
the Jialoguc hctwccn God ami Ahraham on sins and punish ment, and is lcss
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relevant for our demonstration. The episode was Jecmcd so signiricanl for thc
hcavcnly aclivity of Lhc Palriarchs, Lhal iL appcars in latcr m idrashic and scrmon
eol lcl:Lions ( c.g. Pesikta de Rah Kalwna 1 2 :24 ) .
The symholic dcfi nilion of Lhc full alphahelical aerostic ac4uired furlhcr
rclcvancc hy J i nking it Lo Lhc sundry aspcets of thc ' s in ' . Wc share Solomon
Schcchter' s opi nion hy virt uc of which : "Thc wholc !ater mystical theory which
dcgencrales into thc comhinalions of lcllcrs Lo which Lhc mosi i mportant
meaning is allachcd. takes ils origin from thcse pcrsoni fications. " 1 Sehcchlcr.
1 90(), 1 29 1 . Sehechler rcfcrs Lo Lhc samc text wc analyscJ hcforc ami hc
sueccssfu l ly graspeJ Lhe i mporlam:c thc Rabbis allributcJ Lo Lhc lcllcrs anJ
i mpli<.:itly Lo thc acroslic. In fal'l. Lhis is onc of Lhe samplcs of thc rahhinical way
of Lhinking a ' maller'. a Kantian csscnee. hy Jinl of ils form, Lhc Iauer heing
cnJoweJ with particular LJUaliLies exlracLeJ rrom Lhe conlenls. Wc vcntureJ Lo
re-create. Lo rc-Lrace the running slcps of rahbinic reasoning. payi ng allenlion to
thc unity of ideas and leaehings speci fic Lo thc spiri tual out look of lhe amoraic
pe rind.
IL is possi hlc lo confirm thc validity of lhe approach hy hri nging oul
anolhcr proof of rabbinic textual iJiosyncrasies. Il touchcs again on thc relation
hetwcen Lhc acrostil' and sin, hul this time il coneerns Lhc means by which
human deeJs. si ns r compris. couiJ hc percei vcd anJ SLJllarely-defined.
One of Lhc characlcristic� of the poems in Lhe Book of Lamenlations is
Lhat whilc the fi rsl poem has thc con ventional ordcr of lctlers in Lhe Hehrew
alphahct, thc ncx.t threc poems ex.hihil Lhe arrangement of � - V ralhcr than Lhc
normal � - � . This unconventional order is clsewherc allestcd only i n Ps. 9 and
1 0, though its alphahct ic acrostic is dcf'cct ivc and hcnee not fully rcliahlc. As a
maller of faci, any irregu larity occuri ng within the acrostic form, interrupling
the expcctcd shapc, may he suhject Lo a hiJJen mcaning. Thc ahscnce of � i n Ps.
1 45, fm i nstancc, ohligcs Lhe Rahhis Lu Jcvelop on cxplanalion conccrni ng thc
falc of Israel (Beraklwt, 46 ). In our case. Lhe midrashic explanation fol lows
verse 1 6 of the seeonJ chapler : "AII Lhine enemies have opcncd thcir mouth
wide against thee" and iL reaJs : "Why does thc verse heginning with thc lcller �
precede that hcginning with thc lellcr � '! Becausc thcy ullcrcJ with thcir moutn
( ;"l � J what they had noi secn with their cyc ( j " j' ). " l l is plain Lhat the author( s )
has made a pun on Lhe meaning o f thc lcllers. in the mcanwhi le hinling Lo onc of
Lhc possihle major sins : slanJer. Thc refcrencc Lo a seening opposi t ion bctween
the fi ne senscs is a commonplace in tannai tic and amoraic litcraturc, nol to
mcntion the !ater Jevelopments of thc thcme. either in the midrashic
compilations ur in the mystical texts. Thc fragment takcn rrom Lwnentlltions
Nuhhah raiscs the LJUestion pf primity hetwcen the languagc and the sight. I t
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may hc cx tcndcd to a qucstion conccrning thc validity, thc q u a l i ty of thc
conncction hctwccn ' a l lcgation' and i ts proofs, or hetwcen ' te x t ' (which docs
not rcq u i rc anyt h i ng: c lsc hut cyes to he read ) and ' di scoursc ' (defi ned hy
spccch . hy mouth ' s acti vity ) . Dcfi n i tdy. thc sig:ht is rcsponsih lc for a l i thc
contacts a human hc ing makcs w i t h thc mcdium. Thc sight provides ' raw
materi a l ' to hc a na lysed, lahelcd and kcpt in mind. "Seei ng assures remem
hcrin g " . the R ahhis decmed worth w h i lc to add to a passagc from Num. 1 5 :39 :
"Sec and rcmemher" (Mnwchot. 43h ) . Thc 'cye' takcs out from thc s urroun
d i ngs anything it i s ahlc to pcrcci ve . but thc memory pcrforms thc duc selcction.
Therefore thc 'eyc' i s out of control i n d i s t i nction to thc ' mouth ' , on which thc
m i nd holds sway and s upplics i t with thc mallcrs to hc cxprcsscd (sec

Tcmchlllllel. Tolecloth , * 1 2).
Hcncc. thc rcvcrscd ordcr of Q and

j'

gi vcs priority to thc ' mouth ' ovcr thc

·cyc' and epitomi zes thc mcchanism of calumny. It i s worth stressing that thc
suhjccts i s noi rc latcd to thc lsrac l i tes. hul their encmics, who arc sccn as
hraggers and malcvolcnl ch aractcrs . However, a talmudic rcfcrcncc l i nks thc
faci to onc of thc grcatcst sins thc l s rac l i tcs had cvcr commi tcd : thc false
an:ount o f thc spics who wcrc senl out towards thc land of Canaan. Thc passagc
rcads as fo llows : " R ahhah said in R . Jochanan ' s namc, "Why Jid hc place the ;)
hcfore thc

J� ?

Bccause of thc spics who spokc with their mouth what they had

noi sccn w i th their eyes. " ( Sunhnlrin. 10-1-h ).
B u t this i s a secondary i mplication. lcss � i g: n i ficanl to us than thc stri aght
deri n i tion givcn to one of thc capi tal s i ns . Thc sct-hack ( ' to sec' versus ' not to
say ' ) a l l udcs to Deut. 4 :LJ ( " lest thou forgct thc thi ngs t h i nc cycs saw " ). Ir thc
' th i ngs' arc rcplaccd hy a defi n i te ohjcct, as thc ' si n s ' , thc dcutcronomic
warn i n g

rcfcrs

to

what

wc

may

caii

' the

pers istcncy

of s i n ' .

R as h i ' s

wmmcntary i s vcry hclpfu l : " B u t only thcn whcn you d o not forgct thcm
( t:l . , � , :"'' ) hul w i l l do them in thc i r corrcct manner, w i l l you hc accountcd wi�c
and undcrstand ing mcn, hul if you do thcm in an i ncorrcct man ncr through
forgc t fu lncss, you w i l l hc accountcu foo l i s h " . U ndcrstaml i ng t h rough u n for

gctfu l ncss, is thc only way hy which s i n , c i thcr i n tentiona! or u n i n tcntional, can
hc avoidcd. Thc ' s i n ' functions as a moral paramctcr hccausc of i nd i v idual
or/and group cx pcricnccs and it is fi xcd forcvcr in thc memory as a ' not-to-hc
donc-action ' . It accomplishcs a soc i al task hy which indiv iduals could hc
lahc lcd as ' s i n ncrs' or ' sa i n ts ' al d i tlcrcnt Jcgrccs of vari ation. Thc ' s i n in
Lamcnlation had hcc n puhlidy cxpcricnced and, thcrcforc · sccn ' . Oncc it is
forg:ollcn, pcuplc arc JonmcJ to re i te rate i t . Hcncc, " thou forgct not ' . Thc
i n terpretat ion applicd to thc rcvcrscd on.Jcr of thc 1 wo lcllcrs ollcrs anothcr duc
Lo whal ' s i n ' shou lt.l havc mcanl for thc gcncralion punishcd w i t h anolhcr
dcstructivc allcmpl al thc turn of thc m i l lcnia.
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The a�:roslic thercforc _ provides a purely externa! s truclural for the poem,
prediclahlc amJ yct opcn to all the poss ihi l i t ies of cxprcss ion and fragmcntation
1 Landy. J l)l)( ), TB 1. Thc Rahhis were ah le to cxhaust thc mca n i ngs of thc poetic
scallolding. But thc formal structurc wurks with sti Il heller rcsu l ts al a deeper
lcvc l . Thc acrost i �: is a s i gn of the fi gura t i ve l anguagc - thc systcm nr s i g n s par

excellence - i n which ali the lctters or thc alphahet cooperate lo generate
meaning. Beyond this, only heyond t h i s , the acrosl i�: is a mere i ntellc�:lua l pla:-;.
frec of signi ficance, onc of lhe mu l l i plc adornmcnts lhat permcate Hehrcw
poctry.
( lo he con t i nued )
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I H cnl c, 1 965 1

=

=

J. J{.:nd.:l Harris. Tire Teacltill� of' tlte Tire/re ,\ pn.,·tfe.,·. Camhridg.c. 1 !!X7

l.an�tw�e. '1111>u�lrt a11d Cu/ture. .:d. 1'. HL:nh:. Ann .\rh<>r. M i�:hig.an. I Y65

I Hcrhcrt. 1 962 1 = A . S. �h.:rhc'f'l. f.,llll<'llltltinn., i n l'eukc 's Colltlltcllll/IT n11 the Bihlc. .:d. !l.latt h.:w
1 Hcrr, 1 97 1 1

B l at:k ;1 1 1d 1-1. 1-1. Ruwl.:y. l .<>ndon. l l.Jh2
Mush<.: l >a\' iJ H <.: rT. l.tllllt'lllatimts Nahhalt

=

krusakm. l lJ 7 1

in

1-.'llnânt>edia

Judaint.

1 O.

J Hil lcJ·s, 1 97 2 1 = lklb.:rt R. H i l lcrs. !J.tlllelll<llioll.l'. Th.: A11L'hnr B ihh.:. NL:w York. l lJ7 2

( Hnrslcy." I 9H7 1

=

( i.

H. It Hlll'S!.:y. Name Cft!ln�e (/.\' III/ illllintlinll of' Reli�ious Cml l 'l!l'.l'ion ;"

AllliLtuity in "N u mc n " . X X X I V . !'ase 1 . l l.JH7
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TWo RECURR ING MOTIFS IN THE HOOK oF LAM ENTATioNS

I.Jahnuw, 1 923 1 = H..:dwig Jahnow.

Dus Hehrueisclle l.eicllellliecl itll Rlllllllf:'/1 cler Vnelkenliscii 

/LfiiJ: in 11lkilra<.:g<.: d. /.<.:i i S.:hrift ru..:r A l i l<.:Slalll<.:lllli sL·h..: Wiss<.:llSL' hafl 11• 36 ( l lJ 2 3 J

I.Jastmw, 1 9261

=

1\lar.:us J aslruw. :\

/Ji< "tiniii/IT uf tile linxumi111.

tile

litl11111d Bohli uud

Yeruslllllmi. aud tllf:' ,\.ficlrashic l.iremture. Nnv Y l lrk. lkrlin J .,,ndon. l lJ � 6

l.lcrcmius. 19.'11 1 = A l fr..:J kr..:mias. Dus A lte Testllll/et/1 i m
c d . l lJ30. 4Uot..:d hy l <;uuwuld, 1 954, 25-29 1
I .Juhnsun, 1 9M5 1 = Bo Juhnson. Fom1

11111/

Mess11xe

in

l.icilte des A lte// Orient.\. l .c.: J r t i g . -l i h

in

Ulllletllllliuus

11/ ..:itsc.:hrifl
•

fu..:r

A lil..:stam..:ntlisc.:h..: Wiss..:nsc.:hafl 11• Y7( I YH 5 )

I Kudushin, 1 972 1

=

M a x Kadushin. 1'l1e Ruh/Ji11ic Mi111l. 3rd ..:dition. N ..: w York . 1 97 2

1 Kcil, 1 1174 1 = C. F . K�:i l. Tl1e l.J.IIIIt!l//<1/ion,·
1 Guttwald, 1 954, 2M 1
1 Kcmwdc, 1 911 1 1 = Frank K..:rmod..:.
O U P. Oxf,>rd. l lJ I! 1

I Lachs, 1 966-(•7 1 = Samuel Tohias

o f ./nemiull.

Edinhurgh .

1 H7-l. quui<.:d hy

Tlle Seu.w: o( llll f:'udi11�. Sruclie., iu riie 111l'otT uf' Fier ion.

l .a..:hs. Tlle Dare o( I.J.tlllellflltinns \1 in 11Th..: kw1sh Qu<trl<.:rly

){..:vi..:w " . I .V I I . 1 %6-67

l l.mmhan, 1 974 1 = Wi l l iam Lanahan. 711<'

S11eukiux

Voin· iu riie Bnok of' L.�.unetlflltion'

in

11J<nlrnal , , f B i h l i.:al l . i t..:ralll n: 1 1 • •>.1 . 1 . 1\bn.:h 1 97 -l

f l .andy, 1 9911 1 = Fran<.:Js l .aml ) .

Lwuentutiull.\ 1 11 FII<' l.iteran Guide tu tile Bihle. .:d. hy Ruh..:rl

A lt..:r and 1-rank K.:ml<lLk. l'au1hridg..:. 1\ Liss. I L)LJ( J

l l.cvi-Strauss. 1 977 1 = Claud..:

1 ..: \' i - Strauss.

fri.l/1'.1

J��f'lll'i<ttt<'.l'.

N..:w

York.

1 97 3 ;

Po<.:kL'I

B u u k s . 1 '>77

l l.uciH-, 1 9115 1 = Max l .o..: h r.

A lplluheriscile wul lllt•flllherisiaeucle Liecler i111 A/reu Te.,·tw//et/1 in

11/•.: i ts.:hrift fu.:r Alu.:stam..:ntlisc.:h.: W J ss.:nsc.:h ai'l 11• � 5 ( 1 905 1. r. 1 7 3- l lJH

I Mcck, 1 9561 = Th.:ophilc .1 . 1\k.:k.

'111 e Book of I.J.II//ellfllliot/.1 in 1'l1e /uraprerer '.l' Bihle. V I .

N e w y,,rk/Nash v i l k . l lJ)6

I Mi ntz, 1 91121 = Alan

1\l inll..

Tlle

l?lletoric

o(

l.tu//ellflltint/.1'

am/

riie

Rt'{'rese/1/llfinn

o(

Curu.,·rrnplle in 11 Prooi't..:xls. A Journal uf kwish l .i l.:rary H islory 11• �( 1 9H � 1

1 1\tintz, 1 984 1 = A lan 1\l i n ll.. Hurln111. Rnpnt/.l'e.\· '" Curu.wrnplle i11 Hehreu· Lirerature. Columhia
Univ�:rsity Pr..:ss. N�:w York. 1 9H-l

I Montctinrc-Lncwc, 1 9.'11 1 = C. (i.
1 1\toorc, 1 911.1 1 =

1\ lon l.:i'illr<.:. H. l .o.:w.:. A Rahhiuic A 11tllnlo�r. l .<>ndnn. 1 93 H

1\ l ic.:had S . 1\ l oor�:. Hwtlllll S1!f./i!ri11;.: i 1 1 f.lllt/L'II/tl/ltl/1.1' i n "R.:vu.: B ihli4u..:".

lJ(I( l lJH:l 1

I Mm·Acnstcrn, 1 95(, 1 = J ulian 1\lor�..:nsl..:rn .

.Jeru.,olem .... -185 /J. C. in "H..:hr.:w U nion Cullq;. ..:

A n n u a l 1 1 • X X V I I . 1 956

I M und!,

1 9.'6 1 = 1'.

A.

1\l un�:h.

Die

A lplwheri.,·cfle

.-\ krnsricllie

iu

dl'!'

lut'disclle11

P.,olllll'tldiclllttll�. l . .: ip.ri�. 1 HlJH

I Nucgclh:u:h, 1 117 1 1 = Eduard N a..: � ..: l s ba.: h . n,,. l.i.tlllelllllfintl.\ n( .lerellliull. N..:w York. 1 H 7 1
f l'utai. I IJ(l7 1 = Rapha.:l Palai. Mw1 c111d l 'e111ple iu :11/l ' ieur lel l ·isll :VIwll lllld Rituol. KTAW . N.:w
Ymk. 1 9(,7

( l'ci, I IJ(,6 1

=

1\ la rio l'..:i. nit' Stt�rr u/l.<lll�uo�:e. N.:w York . l ll66

l l'ictcrsma, 1 99.' 1

=

:\1 l '.: it.: rs m a . '/he A cru.l/1<" Pnell/.1 o( l.oltll'llfclitnlls iu Grecii. Trall.l'lariml.

mss .. 1 993

f l'lumptl·c, I M6J I = EdwanJ H ay..:s Plumptr..:.
W i l l iam Smith. Il. Bostun. 1 H63

L.tlltle/1/utiml,,. i n !1 l>ictitJIIun· of' 1ile Bihle . .:d.
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M l l l A I -R \/\ .-\N l 'NGURb\!\ 1 '

1 H.obcrtson-Smith, I H991 = \V . Rnh.:Jhun-Smith. A dra.wrr in 1-:nn-dopat'diu Bihlica. cu. T. K .

Chcyn.: ano J . Suthcrland-BJa,·k. l .<mdnn. I I!<JlJ
I H.obinson, 1 936 1 = H . W.
Wertl<'ll

Rnhinson. 71Je Hehre11· Cml<'t'(lfion of Corporal<' Pt:'r_,·, malilr i n

und

Wt'.,-<'11

dt's

A li<'ll

Te.\ltlltlellls.

"lkitracgc

Altt.:�tam.:ntlis�:h.: W isscn�.:haft ". 66. lkrl i n . J lJ)6
I H.udolph, 1 9.\9 1 = W ilh.:lm

RuJolph.

/Jie

1\la).ldieder.

Kwnmcntar

u.
1.

/.cits.:hrift
A l t.:n

fu.:r

T.:stamcnt.

l .cipt.ig. J lJ:\9
ISaltcrs. 1 9H61 = R. B. Saltcrs. Ullll<'llllllion� 1 :3 : Li).llll Fmm ilie Hi.,·lm:r 11( EXt'J.It'sis in A Word
in Seu.mn. Es.mys in Honour l!t' V.-'illiam l'vlcl\une. cd Jam.:s 1\lart i n ami Ph ilip

Davics. ShciTidd U n i vcrsity Prcss. Sh.:!Ticld. l lJX6
I Schcchtcr, 1 909 ( 1 96 1 l i = Solnmon S�:hc.:ht.:r. Aspen_, of Nu/Jhinic TllouJ.IIll. N.:w York. l lJO'I .

n.:w cd. 1 96 1
IShca, 1 9791 = \V i l l iJIII Sh.:a. 1'l1e Qinall Slmc/ure o/ Ilie /Juuf.. uf /.�,lllll'll/tlliutl.� i n "B ihl i.:.1 ".

60( l lJ7lJ J . p. 1 OJ- 1 07

I Smit. 1 9.\0 I = < i. Smit. Klaa).lelit'daen. '/i:k.w eu Uiih'J.I. /. He1 Oudl:' Tt'.\'/UIIIenl. < irncning.:n.

1 930. y untcd hy l < ;ouwald, 1 95-'. 2HI
I Stmck, 1 96.\ l = Hcrmann

1 .. Stra�:k.

lmrndut'fiun '"

1llc

'liilmud aud .\1idm.,-fl. L'lcv.:lanu-NI:\\'

York. n.·w cJ. 1 963
I Strcanc, 1 9 1 3 1 = A.

\\'.

Str.:;•m:.

Cunhridg.:. llJ 1 .1

Jeremiull

aud

1.<11/ll'lll<lliun.,-.

Thc

C1mhridgc

B ihl.:.

! "l'i�ay. 1 97 1 1 = kllrcy Howard TigJy. Bunii. n( f.tllllellltlliun., i n 1-.'ncrdnt>n/ia .lwlaica.

.lcru�akm. 1 97 1

1 o.

l llrbach, 1 979 1 = 1-:phraim 1-:. Urha.:h. '111e Sa).les. 'l'ltl'ir Cr>Jit'l'fll-" <III.! Be/ief.\. traJ. hy Israel

Ahrahams. Harvard U n i v . Pr.:ss. Camhriugc. I 1J7lJ

1 \Vattcrs. 1 9761 = W . 1{ . Wattcrs. Formula Critici.\'111 t/1/d ilie Puetrr n( ilie 0/d Tt•sfllmeJJI.

"lkitracgc u. Z.:itschrift d. AlttcstJmcntlisch.: Wis�cnsa:haft ". Berlin/New York. De

< iruytcr. 1 976

I Wcismann. 1 9291 = H. Wicsmann. Das Leicl im Ruedw ,fer Kla;:elieder in "Z.:itsl· hrift fu.:r

As1csc und 1\lysti k " . IV( I lJ:!Y ). p. 97- 1 2:'
I Wilson, 1 9-'9 1 = Edward 1\ 1 . Wi lson. Tlle Puetrr

n/ lnau

l'inlo /Jt'l;:adn in "Jnurnal

•>f Jcwish

Stuuics". I. J( I LJ�lJ )
I WtMtds, 1 90.'\ J = 1-'. H . WouJs. Acrn.•·1ics in A Dh:tilllllll:r n( tht' Bih/('. cd. J . Hasting.s. N.:w

Yurk. ) Y()J

1 \'ales, 1 966 1 = 1-'ran<.:.:s A. Yat.:s. T/J(• A rt of' .·'vfemnrr. l'.:nguin Bouks. J .,mJun. ) lJ66
I Zunz. 1 9 1 9 1 = J .•·upPIJ /.unt.. Oie gutle.wlit'll.l'llicilt'll \ 'ul'lm<'g<' dt'r .lutle11. Berl i n. 1 9 1 9
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RELATII
INT.ERN ATIOI'I
A LE
'
'

VENETIA,
TĂRILE
R0!\'1,\ N E SI
'
'
' E X PANSilJN EA OTOMANĂ
LA ÎN CEPlJTO L SECOLll LUI AL XVI-LEA

( 1 504- 1 529)

EU< i E N D E N I/.E

Pri m e l e dece n i i ale seco l u l u i a l X V I - lea. acelea care ne i n tcrcsca1.ă în
-; t u d i u l de rată. au ros t deoseb i t de i mportante suh aspec t u l po l i t i co-s t rategil·
�i a l re la ! i i lor i lllcrnationak in î n t reaga Europ[t . dar. m a i a le s , în cenLru l � i
sud-est u l c i . acolo u mk au It l C i mportante nh lll i ric:u·i s trul"L u r a k . Dacă pentru

E u ropa t\ pusean[t pri ncipala proh km[t L'llll t i n ua S:t rie aceea a r�tzhuai e lnr
i t a l i ene. lra n s rmmal ă acum într-o r i v a l i tate

rranco- spa n i o l ă , de

r<tpt î n t r-o

rivali tate pe n t ru preponJeren ! ă în tre d i nasti i l c de V a l o i s � i de Hahshurg , in

Europa Ccn t ra l [t � i de S ud-Es t , dou[t aspcl"Lc se i mpun c u deoseb i re : re l uarea

i mpctuuasă a n k n s i ,·ei olumane în t i t np u l l u i S o l i ma n al I I - lea M ag. n i ri c u l , care
î l va duc � pc an:s l a pfm[t în cc11 1 r u l conti n e n t u l u i , l<t V i�:na, � i prăbu � i rea
U ngarie i , care a lkstah i l i lal în treaga s i t u a ! ic pol i t i c ă � i m i l i tară d i n m n �t �i a
r:a c u t s.:i apară () nouă r i v a l i tate, lkl >sc h i t de putern ică. <11..\: c a di nt re otomani � i
Hahshurg.i , r i va l i ta t e care s e va mani l"csta a t ft t î n Europa Cen t ra l ă . cât � i în
M e d i te ra n a .

În

acL'as tă perioad;:-t, s i t ll a \ Î a pt > l i t i co- m i l i t ară � i strategică a \ftri l or ro mft nc

de v i ne dePsch i l de comple x ă �i de peric u loasă . Princi pa l u l e k menl de sprij i n
d i n lll n <-t era regat u l U ngarie i . s i ng u r u l a m c n i n ! a l d i recl � i . pri n urman:. i n te resat
în ce l mai îna l t grad în lupta a n t iottHnan:t dar. în acc la�i t i mp, lui mai s l ă b i t
datmită t e n d i nte lor n:ntri ruge .

anarh i c e .

<t k

mari i

noh i l i m i ,

prec u m

��

a

m:pu t i n ! t: i de a t rec�: de la s t ruct uri k re udak la c e l e l k l i p lllOlkrn.
Accast:t c n d u t i e s - <t reperc u ta t si
In s i t ua t i a T:t r i i Românesti si a
.
.
'
i'vl o ldm·ei 1 • L'a să
mai \·or h i m de c ea a Tn. tns i l val i e i . dcve n i t [t pral ft a

11�1

;

i

război u l u i d i n t re grup:tri k l'L' î�i d i s p u l a u cnruana u ngară.

..

· A,· u m '..: C<>lhl at;-, " pr,· , t u n,· � >h >m;on;i ,T.:.,..:;·o nd:t . .:ar..: '' m;on it"..:,t;l �i pri n t r·•• sp rir.:

l..: nl;'o . dar u o n , t a n t<'t .

.1

hara.: i u l u 1 pl :'t t i l p, ,qi t . .-\,t k l . da.:;·, 1\ l � >lduva plăl..:a - H lOO d..- duc<tti in 1 4 X 7 .

dupt1 upin i;o l u i !\ 1 . lkr;a. Hum.-iul .\lnldnrei .�i liirii l?nui!Îue.yri in

B u .: urql i . 1 •>57. p. H . s u ma pu tând f i insi't do.: (, _ ( )( )( ) d..: duo.:a� i . adi..:i't

,\'\-'-XIX. i n S:\ 11.\1. v o i . I l .

.1<'< '.
.:..:<1

pr..:văzulă î n tr<�l<II U I d i n u·,·

)tdan c·o.:l l\ l ar..: )i 1\ k h m..: l <�l l l - k a d i n 1 47'!- l -tX I ( A ur..:l l kc..: i . Trararul ele fii/CI: -

w/luuime

.



iu, ·heiw i111re Sultwwl :lldmwc/ 11 .yi Şre/; 111 el'! .1/, li'(:. la / -1 71.J. in NIR: X V . rase. I V , 1 94:\ p. 4 7 h ) .
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Ţara Românească. aflată suh o Juhlă suzcranitale ungaro-otomană. Je mai

hine Je o j umătate Jc secol. începe să intre tol mai mult în sfera Je interese a
Poqii. încercări le Je a �c opune acestei tendinţe manifestate de amuni l i domni,
mai ales M ihnca cel Rău ( 1 50X- 1509 ) �i V lad ce l Tânăr ( 1 5 1 0 - 1 5 1 2 ). fi i ml
sortite c�ccului. ci pierzându-�i viaţa �i tronul !. Est e adevărat că alti domni .
care au du!'� o politid asemănătoare. Jar mai ru!in fă!i�ă. ca Radu cel Mare
( J 4l)5- 150X l � i Neagoe Bas arah ( 1 5 12- 1 52 1 ) . �i-au piistral via\a �i th 1nm ia. Jar
evoluţia procesului era inevitabilă �i încercări le fă!i�c de a rcechilihra si tua1ic.
cum a fost aceea a lui Radu Je la A fumaţi ( 1 5 2 2- 1 5 2lJ cu întreruperi ). de a
opune otomani lor, în loc Jc U ngaria. pc Hahshurgi , erau condamnate la un
tragic e�cc. a�a cum s-a înlfunplal cu viteazul Yoicvod muntean. Este adevărat
că. în ciuda runcrii
ech ilibrului � l ra l c....!! i c umwro-otoman
si desi domnii Tări i
1'
.... .
·
Românc�li au intrai într-o , asa l i lalc mai strictă fa ţ <i de Poarlă. nici turci i nu au
reu�il să lichide�.c statul Ţara Românească �i nici m[tcar autonomia sa internă în
pofida încercări i clare Jin 1 5 22 ' de a-l transforma în pa�aWc.
•

,

•

i n 1 :'i 1 -l .:a plăt.:a H .OOO d.: dth.:a ( i . in 1 5 27- 1 5 2H. l l l .OOO d..: d111.:a[i. iar in 1 :'i-l l . pl:tt..:a. Jupă n p i n i a
l u i 1\ 1 . B.:r1a. 1 2 .00(1 d.: dtll·ati (art. cit .. p. ll-- 1 0 1. iar după np111ia l u i l\ l i hai 1\ l a x i m . p.: .:ar.: , ,

...: n ns i d.:ră m c a fi i n d mai aprnpială d.: ad.:văr. 1 5 .000 d.: du�·a t i ! d.: fapl J'Illri n t U I I)!Ur..:�li ...: ...: h i val�înd

cu X25 .l)(l(l d.:

a s pr i

1 ( 1\l i hai 1\laxim. Rt!clu:r. -!t.:s sur l.:s cirum.,·twtc.:s d.: la uwjnratiun du

.

1.:/wmdj de la Molda t•ie ellfre les wmt!es 1 5.18- 1 5 7-1. in . l l ull.:t i n . Associatinn l n h.:rnationak

d · �:wd.:s du Sud-1-:st 1-:urop.:..:n". X . 2 . l i.J7 2 . p. 2 � 5 ) . in l·..:.:a .:..: privqt.:

Ţar�t

R t � m:m..:asd. ,�,

pl�il.:a 1�• ,fâr� i l u l .o;.:cul u l u i al X V -ka. X .OOO d..: du.:a)i. in 1 505. 1 2 .000. i n 1 5 2 2 . 1 -l.l ll ll l. în 1 5JX.

1 6.0(1l l . iar in 1 5 -l :! . 2-l.OOll do: d u �· a t i 1 :\ 1 . llnza. art. cit. . p. 2X-:!1J : A l .: x �m d ru l'iur;ino.:\cu.

/)untlllellf<'

I I.J-lo. 11. �5 l .

prit ·ituare

la

i.l'torw

rrmuinilnr , ulew din

arhitâe din

Sittl<lllt 'IH.

: 1\ l i h n.:<.� .: d R ă u a n:�·unos.:ul sull·ran itat.:a U ngari.:i i n i u l i .: 1 50lJ. in�·.:rdnd , ;1

d..: ac..:\t r..:g.al t A I . l .ăp..:oatu. Jfil111ea ,·d Ntiu .�·i UnJiurii. 1508- / 5 1 0. în

B u c u r..: � t i .
\ t.:

;tprnpi.:

MINC. 1. l lJ2 1 - I lJ2 2 .

l lJ:!2. p. 5 � �i 5X-o 1 ) . .:.:..:a I X a dus la l i promptă i nt.:rv.:nii.: llllllllilntl i n s p r iji n u l hoi.:ril.lr

Craiuv..:�ti . ...:c· s.: opuncau �tc...: s l.:i pul i t i..:i ( 1\.larinll S a n u t ll . 1 l>iurii . IX. V...: naia. 1 XX.'I. eul. 5-lo �i
X. V...: n .:n.1. I XH � . wl. ol l. X5. X6. 1J7 --11X . 1 .1X-- I -l 2 1 . l .a r:.mdul o;ău. Vlad c-..: 1 Tâ n ăr a l'ăg.�·�du i t pa�·.:
)i pri <:t �· n i ...: r...: g.:I ui U ngari.:i. la 1 7 august

l :'i l l 1 H u nnu1�1 � i . /)," trlll<'lllc. X V .

1.

p. :! 1 .1- :! 1 -l :

l'11nst a n t i n l ' . < i i u r\.:\t:ll. I > i n u L'. < i i u r...: s .: u . f.,luria l'rllthinilur. ' " 1 . I l . l l u�·ur.: ) l l . 1 '176. p. 225 1 . dar
r..:aq ia ol<llllan;i )i a hui..:rilur C ra u l V <: ) l i a fmt b kl d.: rapid;-, �i .: l i<.: t..:nt:t. dudmd la ahlllg.<tr.:a �i

asasinar..:a
p.

domnul ui

1

A. D. X.:nupul. f.,turia ronuinilnr .tin /)uciu Fruiotlli. ,. . , 1 . I l . la�i. 1 X X I.J .

-173-176 1.

' ..I a r Srui..:a log.�>r.illl l . fi i nd într-<�<.:..:...: a vr.:m..: l a l'"artt1 î n Tarigrad. n•r�·md .111 t n nti' \ 1 1c·..: în

Ţara Rom â n...: a sci . la hl(i h11iarii <.:a să r:idi�·.: d<tlllll mai cur:md p...: J{ad u l Vodă din A fum<.� I i . p..: n l : ·.1

l'ă piar...: tara d.: r ur.: i .

Î n t r- ac.: i a

..:u r;ind s-;n1 J du n a l hoiarii t l lll �i m;.ri �i nuci �· ltlat:t .:urt..:a au

r:tdlt:�lt d11mn p.: Radul Vodă din AfumJ(i". 1 1.1-turia
Cmllum:iii<'S<".

fiirii

Rnnuine.yti t i :! <JO- I f,l){)J .\clll l.et"t'i.,·etul

ni. l'. ( i r.: .: .: s ..: u �i D. S i n h lll..:sru. Buutrc·�l i .

l lJ60 .

p . .t.t 1 . :\ s..: wd..:a �i

/)ontllll'/11.\. , ·11/ICemitiJ.: Rutllllllian Hislo/'1' 1 1 -1 ] 7 . / 60 1 ) . rolk.:l..:d !'rom B n t i sh A r..: h i ,·.:s hy L D.

Tapp.:. l .ondun. Th..: Hagu.:. Paris. l lJCl-l . p. 26- � 7 : )un 1\ b r�· i .

(}tll'hiii''S prnh/enl•'·'

cunn•mtllll le

rt!;:im.: de la .!ominatinn ol/ollltllll' tlm1s les pa r.1 rnllltlllill.\ ( Cnll<·et'llc/111 puni,·u/i,�l'<'lll<'/11 lu
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În ceea ce privc�tc Moldova, si tua!ia ci era ceva mai bună decât aceea a
Ţării Românc�t i . Lunga �i J'ructuoasa domnie a lui Ştefan cel Mare consolidasc
1ara atât pc plan intern, cât �i pc plan i ntcrna!ional, Moldova devenind un
clement i ndispensab i l în cadrul raporturilor de putere din Europa de S ud-Est, de
ca trebuind să !ină seama to\i cei intcrcsa!i în cvolu!ia s itua!ici din această zonă.
Linia poli tică trasată de Ştefan, de mcn1incrc a ncatârnări i !ării prin realizarea
unor raporturi de permanent echilibru între mari le puteri vec i ne, a fost
conti nuată, cu destul de mult succes, de urma�ii săi Bogdan al l l l- lca
( 1 )04- 1 ) 1 7 ) �i Ştefăni!ă ( 1 ) 1 7- 1 )27 ) . Ac'c�tia, fără a avea strălucirea tatălu i �i
a bunicului lor, au rcu�it să mcn!ină stabi li tatea internă �i neatârnarea externă a
!ării , folosi ndu-se pentru aceasta de contradiqi i lc di ntre puteri le vecine
cxpansionistc �i. în acelaşi timp, strângând legături le, pc toate planuri le �i atât
cât a fost posibil. cu Ţara Românească şi Transilvania.
Cu toate acestea, � i în ceea ce pri vc�lc Moldova, pericolul principal, cel
mai ameni ntător, se man i festa tol din partea I mperi ului otoman, devenit din ce
în ce mai agresiv în această perioadă 4, la el adăug<î ndu-se pcrmanentcle
incursiuni de pradă ale tătari lor din Cri mcea ', vasali ai sultanu lui. Se prof'i l<:,
lom..: X. no. 1 . l lJ72. p. 7lJ; Sergiu losip..:scu. lll l'cl:ii oto/1/llll<' Îll {i11u111rile
în SMMIM, l:l. l lJ!!O. p. 1 7� : Nicolae Stoicescu.
Radu "" la A. fiww(i ( / 5]]- / 52lJ ) . Bucurcşli. l lJ!!J. p. 35.
' În ceea ce pnvqlc amen in1area otomană la aJn:sa l'vloldovei. iată numai dto.:va exemple :
în 1 5 1 O. în conJi l i i k declanşării cunllictului pentru moşlo.:niro.:a tronului otoman. So.:l im. viitorul
sullan. 111<1niksta in1en1ia Jo.: a cuceri Chilia şi l'elalea Alhă. implicând, astfel. diro.:cl Moldova în
luptă. co.:o.:a co.: îl deh.:rmină pe Bogdun al 111-lo.:;J să cearii ujulnaro.: din Ungaria. Jin Polonia şi Jc la
Sihiu ( Hurmut.uk i . Documt'IJ/e. II. �- p. 62-L 6-1 1 -6-12 : l u l ian Mari no.:sn1. Bo�:clan al III-lea cel
Orh r 1 50-4- 1 5 1 7). Bucureşti. l lJ I O. p. 62; Nicolae Iorga. S1t1tlii i.l'lorice a.wpm Chiliei .�·i Cetc1(ii
A li><'. Bucureşti. l !!lJlJ, p. 1 7lJ ; idem. /.1'/oria Rumci11ilor. voi. I V . Bucureşti, l lJ37. p. 2!!-1 : Manulc
No.:aguo.:. Crmrrihuţii la prohlmw a.,.er,•irii Molclm•t!i .fil{cl cit! Imperiul ofOJIIt/11. 1 În(ele�:erea clilllre
Bo�:cl<lll nd Orh şi St!lim cli11 anul 1 5 1 2). în .. Studii". X V I I . nr. 2. l lJ6-I. p. 3 1 -1-3 1 5 ). În 1 5 1 1
S.:lim inlo.:n1iona să transforme Mllldova înlr-o ha1.�1 d.: upo.:ratiuni pentru oştile sak ( Hurmuzaki,
Dc;, ·wnente. Il. 3. p. 2-1 ) iar dupii co.: cucere şte Chilia şi Cetatea Alhă. atacă Rumo.:lia ( 1. Marinescu,
op. dt. . p. 68 ; M. N.:ag.oe. clrf. dt . . p. 3 1 7 ). Daloril<i amenin1f1rii. Bogd;m al 111-lo.:a şi. so.: parc.
VlaJ cel Tânăr al Ţilrii Runuineşli . .:rau gala să intre în lupta cu l urci i . aşa cum rczullă dintr-o
scrisoar.: �� marelui maestru al cav;derilor Jin Rodos. Emery J' Amhoiso.:. trimisă la 1 O mai 1 5 1 1
ro.:gelui Angliei. He·n ric ul V I I I-lea ( Dncumellt.,· concemiiiJ.: Rmllllllian Hisrorr. . . . p. 1 9-20). Ahia
prin acordul îm:ho.:ial Înlro.: 25 ianuari.: şi 6 april ie 1 5 1 2. înlrc Bogd;m şi So.:l im (M. Neugoe. art.
cit . . p. 320: Marcel Dumitru Ciucă. Din relc1{iile Molclm'ei < 'li Imperiul otolllll/1 in timpul clomni<'i
lui Bo�:cla11 al III-lea. Rdl. X X XI. nr. 7. 1 97!!. p. 1 25 8 1. se realizează o îndo.:părlare mumo.:nlană a
amcnin1iirii olnmano.:. Dar o.:a va reveni înccpunJ din 1 5 1 8. fiind determinată do.: pusihililato.:a
declanşării unei cruciaJe anliotomano.: la caro.: se prcvo.:J.:a şi participarea lărilor romuno.:.
' Tătarii au alacul Moldova în 1 5 10. în două rânJuri. în uprilie-mai şi augusl-so.:plo.:mhrio.:.
dar au J'osl respinşi (Hurmuzaki. Dommente. Il. 2. p. 6 1 2. 6 1 !! şi 623 ; M. Sanuto. op. cir., XI.
Vo.:no.:zia. 1 !!!!-1. col . 62 1 şi 67-1; A. D. Xenopol. op. cit . . I l . p. 509 ; 1. Marinescu. op. cit., p. 56-59;
P. ( io.:nrgian. Tc71arii Îll {clrilt! româneşti. III. !lll'll�iile re/rar<' in l 't!tlncl al XV- It!a şi prima jumc7tate
a l'<'t1Cll l ui al X \11-lm. în CvL, an 5!!. iulio.:-augusl l lJ26. p. 59lJ; Consl. C. ( i iun:scu. 1.1-toria
\lalachie).

în

RESEE.

mrpwo-tlumlrt!l/1/o-pnmic<' (.,·<'c. X /V-X VI).
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astfel. o �:umplită ameni ntare pentru \ară. a<.:cea de a fi prinsă într-un adevărat
dc�te turw-tătar. ceea �:c explică atcn\ia dcoschită a<.:ordată de �:ci doi domnitori
acestei direq i i .
Pericolul reprezentat de Lurd �i de Lătari s-au rcper<.:ulat. într-o măsură
i mportantă. asupra relatiilor Moldovei �i Ţări i Române�ti cu Ungaria �i Polonia.
dar si cu alte state, printre care un rol important I-au avut si cele i taliene. pc noi
i ntc;esându-ne cele cu Venetia. Înainte însă de a vedea �: �re au fost s. i în <.:e au
wnstat aceste relat i i , wnsiderăm că se i mpun <.:âteva predzări , ahsolut necesare,
�:u privire la s ituatia l laliei, a Venetici în primul rând, în pri mele decenii ale
sewlului al XVI- lea.
De la început. Lrehuie să arătăm faptul �:ă prohlema centrală a politicii
interna!ionalc în apusul Europei. Jar �:u repcr�:ursiuni foarte i mportante � i în
păq i le ci centrale. răsăritene �i de sud-est, a fost lupta pentru suprcma\ic în
l lalia " dintre Hahshurgi �i francezi. Pentru Peninsulă. pentru statele de aici.
r�11hoiul care în�:cpe în 1 494 �i se în�:heie ahia în 1 559. a avut conscL·i n\C
devastatoare. Statele i taliene, puternice în raport unele fală de altele, nu puteau
fa�:c fa!ă unor superputcri ale vremii <.:a Spania. Fran\a sau I mperiul hahshurgic
De a�:eea ele �i-au pierdut aproape cu toatele i ndepcndcn\a. unele Loial. ca
regatul
napoli tan 7 si du<.:alul mi lancz �. altele partial,
ca Florenta y' Genova 1 1 1 si
�
'
'
·
Sa voia 1 1 • fără a m� i vorhi de s latelc mai mid. Totu�i . două 'state i taliene a u
reu�il să facă fată presiunii mari lor puteri europene �i să-�i păstreze
i ndependcn1a politică. în mai mi<.:ă măsură statul pont i fical. dar i ntegral Venc1ia.
'

nmJLÎIIilor. 1 1 . 1 : .: J . a I I I-a. Btu.:ur.:�li. l lJ�O. p. 1 �5 : 1\1 . N.:agoe. c/1'1. ci t. . p. 3 1 5 1. Datorilă a�:.:sllll'
mcursiuni Bog.Jan al 1 1 1-ka r.:v i n.: la idc.:a formării unei mari ;1lian1e împutriva lor. Planul său

pr.:veJ.:a ca marci.: .:neaz al Moscovei să atace din nurd. polon.:zi i p.: Bug. iar ci în s uş i p1in suJ

( 1\1 . Ne<IJWC. art. cit . . p. 3 1 !! ) . <.Iar nu s-a putul realiza ni mi�:. Ori�:um. în februarie 1 5 1 ::!. informatii
vcnetien.: din Constantinopol arătau l:ă lălari i n u - l vor putea aj uta pc Selim uatorită opozi (i.:i

rom;in ilor: ... . . che si lien larlari nn pulrano aiularlo. per.:hc li vala.:hi u i la Valachia di solo e di

�opra 'i movcn,, wnlra essi larlari . . . " ( M . SanUlll, "1'· dt . . X I I I. Ve ne 1 ia . I XXn. wl. �1!0 ). În 1 5 1 3
din ntlll lălarii atacă Muluova ( 1 . Mari nL'Sl:ll. 11{'. cit. . p. 7 6 : P. ( ieurgian. 1/rl. cit . . p. (l(l(l; Coma. ('_
( i iure�ul . uJ>. cit . . 11. 1 . p. 1 :l 5 1. Jup[l .:an: \\I Urma o p.:riuad :1 de l i n i �te p<ină in 1 5 1 X .
" 1-:JoarJ,, 1-'u.·tcr. Storia clt-1 .l'i.l'tt:/1111 deJ,:Ii .l'l<lti eurnpet ela/ 1-1'12 al 155lJ. lraJu1.iune Ji

Biagio Marin. 1-'ir.:nze. 1 932. p. 3-1.
' lhitlem. p.

D 1 -3 3 1) : J-:rm:sto Pont ieri. Dilla.l'tia. reJ.:IIo e mpitale 11el Mt':.:oJ.:iomo

araJ.:mle.l·e. in Storia eli Napoli. v o lum.: I V . Tomo 1. Fircnzc. l lJ7�. p. 2lJ l -2lJ7.

" t-:. Fuetcr. op. cit., p. 3 1 0-3 1 5 .

'' Jhitlem.

p.

3 1 6-3 2 ::! ;

Cc�:il

Roth.

L 'ultima

repuhhlim .fiorelltina.

1-'in.:nze.

1 1)21).

p. �!!0-185.

1" E. 1-'u.:tcr. op. cit. . p. 339-3�4; Giul iano Proca�:�:i. /.1·roria iwliellilor. lraJu.:crc de
Dumitru Trancă . .:uvânt înaint.: şi control ştiin!if'ic d e Şerban Papawstea. Bucun:şti. 1 1)75. p. ] 1)0 ;
Arturn Pacini. / pre.mppo.wi politici de/ ., Seu<lo dei J.:t!llm·esi " : la rifimua cle/ 1 52X. in ..Aili udla

So.:i.:ta J .igure di Storia Patria". Nuova Scrie. voi. XXX ( C I V ). fasc 1 . Gcnova. MCMXC ( 1 1)90).

passun.

11 t-:. 1-'uetcr. op. cit . . p. 34�-3�6.
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În ce e a ce pri vc�tc s i tu a ! i a V c n c ! i e i , aceasta este u e x ceptie de la reg u la
c a re �c i ns t a urc a d1 in Italia. În fa!a statel or teritoriale mari J i n Europa (Spania.
Franta. Port uga l i a , A n g l i a ) . a I mperi u l u i o t u m a n , a I m per i u l u i man 1 1 m
pl lrt u g h e l . ora�e lc state ita liene n u mai pol e x i s ta deciit �: u rare cx�:c p ! i i . l i na
d i ntre <H.:cstc c xl· c p! i i este tocmai Vc n e ! i a .
fJc�i sccn lul al X V I - lea a r( lst, in ansamblu. un secol de h og ătic �i de
max imă p rm pcr i t a t c pentru V e n e t i a , ca llll a tr:iit. în p ri ma sa ju mătate. la
ritmurile cele mai inalte ale ec ono m i e i monJiale ". La s fâr�i t u l �c�:ol ului al

X V - lea �i î n ce put u l

sewlului al X \' 1 - ka, Vc n q i a este mai JHI\ i n străltll· i toarc � i
dcdt in tol n.:st u l sewl u l u i . Pfmă p c la 1 ))lJ- 1 )(10 ca L·unoa�l.:
multe d i ficult[l \ i fi nanci are �i ennwmin: 1 ' . De s i gur , ca l'S l c pri llla piati'i a l u m i i .
dar lumea p c care o Jomină s e rcdu�.: e la 1 1 partL' d i n i\lcdi terana �i la o parte d i n
O c c i J c n l . D i me ns i u n i le c i �.: �ch i mh:1, deuarcu: 1\lcdi terana î n s :1� i rc pro. i n t f1 de
acum inai nte noi dimensi uni pentru llamcni �i pentru const niL' ! i i lc lor pol it ice,
economice �i c u l t urale 1 � . Astfe l . chiar Jc la începutul secolu l u i al X V I - lea.
V cn c! i a nu mai ocupă locul p r i v i le g i at în comcqul neg ustor i lor germani 1'. care
îm:ep �:. pre fe re Pe n i n s u la ihcr ică .
Provocarea 1.X: o n o m i c ă l·ca mai graYă pen t ru V c nc ! i a a ve n i t , la î m: e p u t u l
sew l u l u i a l X V I - lea, d i n partea p ort u g h e ; i lo r care. aj ungfmd p c mare J i re c t în
I nJ i a . au de v i a t comcr!u l cu m i rode n i i de la Jrumuri lc sale t ra J i t i onal c �:c
Jehu�au în M c J i Lcrana O ri en t a l ă . Cel pu!in pftnă la c uc e r i re a otomană a S i riei � i
a Eg i pt u l u i ( l :'i l e'l-- 1 5 1 7 ), d ar �i J upC1 aceea, pfmf1 pc la m ij locu l scl·o l u l u i .
R e pu b l i c a a rcs i m ! i l serios aecastf1 l ov i t ur ă . care ii a m e n i n ta principala sursă de
ho g ă !i L· 1 ''. Din această c au 1. ă vc ne ! ic n i i s-au gfm J i L . în m a i multe rânJuri.
illl.'Cpfmd �:h i ar din 1 540. la desch i derea ca n a l u l u i Je S u c ;. 1 7, care Ic-ar fi permis
1 11ai împu,·ilra l fl

: : 1-'nnand B raud.:l. /.1.1 l 'iftl <'('111/IJIIIi<·u d i \ 'e111':iu 11d se, ·o/o .\\:/.

1'1'11<'.-itlllll ll<'l ·"""'" X\:1. Fir.:nt.:. I 1J � H . p. X -t .

în

v o i . l-11 drilt<i

' ' lhidem. p. H:'i-Xll.

' ' V i w ri n , , Mag.alhi1es ( i. ,l l i nh<�. \:e11i.1<': /c.1 , filll<'llsiulls d 'u11e Jll'<'.\'t'lln· .fa,·e ci 1111 11111111/1!
1<'11<'111<'11/ , ·hali}:<; - .\' \ ,. -· X I'/" sihles. în \ .'c'llt:'�lu ( '<'litru .li mnliu�io11e /1'<1 Orie111e e Occiclelll<'
t .,·ecllli X \.'-XV/J. A.I'J>etti e pmhlemi. ;1 .:ura di l l ans·( i.:nrg lk,·k. l\lanuu�s.,� 1\tanoussa.:as.

1.

Agust i no l'..:nusi. vulum.:

Fir.:nz.:. 1 97 7 . p. I I.J-�0.

'' Jhiclem. p . �O : J. 1\ k uvr.:l. f�tudes ,/ 'hist.•ire Jmllollli<JIIl'. 1 ';1ris. 1 1>7 1 . p. �Jn-·�.1 7 .

"' V .

M . ( i,ldinhu.

Os Dt'.l't 'llhrimellto,,· e " /·.'( '111/llllliu Mwuliul. v u l . I l . L i shuu.

1 965.

p. �fi 1 -269 : Fr.:dc ri� C. Lan..:. Storia eli Ve11e:it1. lradu1.iono.: di Franm Salvnlor.: l l i . l.:rza .:dizion.:.

Tnn nll. I •J7 J . p. J 2lJ : A l vis.: /,orzi. La R<;J'IIhli<JIIt' clu Lio11. Hi.1't11ire tie l'e11ise. lmduil de l ' ilalio.:n
p;lr Ja�qucs R•1qu.:. l'i.!ris.

1 9H!l.

p. 1 9 � .

Şi

în l.'i I l) � i în 1 5 J 1 . do.:�i după l·u,·.:ririlc olom;mo.: din

Ori.:nllll 1\ l ijlo.:iu. la V.:no.:(ia so.: .:onsid.:ri.l d d.:s.:�>po.:ririk g.:ografico.: ak port ug.ho.:zilor i-au d;ll o
maro.: lov i t ură. mai alo.:s suh i.!Spo.:�IUI wm.:rt u l u i .:u mirod.:nii ( 1\1. SamHu. IIJl. ât..

V.:nc1.ia. I X90. col. 1 � l i L V . Vo.:n.:zi<l. l lJOO. w l . 1 9 1 ).
17

XXVII.

l .a �� mai 1 �04 S.:natul <1 r.:sp i ns prnpun.:r.:a d.: a s.: sug.:ra sultan u l u i mamdu.: al

t-:giplll l u i liii.:r.:a islmului Jc Suez. dar la J i u l ie . l . unardo Ja l'a 1\lass.:r .:si.: lrimis în sccr.:l în
l 'ortug;l l i ;l p.:nlru <1 ,·ukg..: i n forma ( i i d.:spr.: .:xpansiun.:a marilimă a a.:.:slci (ări (Raimondo
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să ajungă �i ci direct ia sursă. dar tentativa s-a dovedit i mposibilă atât suh aspect
tehnic. cât �i suh aspect politic.
Suh aspect poli tic �i militar, Vcnc1ia este prinsă ca într-o meng hină între
mari le puteri crc�Linc din Europa, Spania, Fran\a. I mperiul hahshurgic �i
I mperiu l otoman. Primele căutau să m:upe întreaga Peninsulă cu Venc!ia cu tol,
în timp ce turcii căutau să ocupe cât mai mullc pozi!ii din M editerana Orientală.
fiecare cucerire a lor fiind o lovitură pentru vcnctieni. Totu�i. primcjuia cea mai
mare pentru Rcpuhlică venea nu din partea turcilor, ci uin partea crc�tinilor.
Momentul culminant al periculului 1-a prezentat încheierea ligii de la
Camhrai, în Jccemhrie 1 50X, ligă la care participau Spania, Franta. I mperiul
hahshurgic �i alte state italiene în frunte cu papalitatca �i care-�i propuneau ca
ohiectiv distrugerea Vcnc1iei 1K, urmată de marca înfrângere vcnc1iană Je la
Agnadcllo. din 1 4 mai 1 50lJ 1y. Nu este mai pu!in adevărat că �i Vene1ia a avut o
parte de contrihu\ic la formarea acestei ligi prin poli tica sa expansionistă în
I talia, care amcnin\a atât statele i taliene, dar, mai ales, deranja interesele marilor
puteri care se luptau pentru suprcma\ie în Peninsulă. Cu toate acestea,
a reusit să dcnăsească
Rcnuhlica
acest moment extrem de dificil din existenta sa
1 "'
1' '
"
ş i datorită
datorită solidarită!ii structuri lor sale de domina\ie din terrafernw
dezbinări i dintre alia\i. care nu au întârziat să apară. Dar. în ciuda acestui
dcznodământ, după răzhoiul ligii de la Camhrai a apărut evident faptul că, <.!:
acum înai nte, în Italia ullimul cuvânt îl vor avea mari le puteri străine .
'

'

.

delia Rocca. Maria Franccsca Ti cpo l o . Cmnolo�:ia wmez.icma ele/ Cin4uecento. în voi .
u1 âl·illli veneziafla ele/ Rifla.1·cimento. Fi rc n zc . 1 958. p. 203-20-1 ) . Văzând însă că cli:ctch:
dcs(opcririlor portugheze devin tol mai grave. Vcnc�ia a propus s u l tan ul u i mamchu.:. d upă 1 5 1 O,
.
dc schidcn :a canalului de Suc/ (Atit Suryal Atiya. Cru.l'{lele, Commerce ami Cu/ture. Ne w York.
1 966. p. �02-20-1: D. S. Chamhn:s. Tlie imperial a�:e of \1enice. /380- / 5XO. I.ondon. 1 970.
p. JIJ ) . Jar a rci'uzal caLcgoric să-i furnizeze tchnologia nc cc sar•i pcntru irnhunăLălirca a11ilcrici ( M .
Sanuto. "fl· cit. . XIII. col. 3 6 2 : R. Fulin. Gimlamo Priuli e i .1'1/oi t!iarii. in . .Archi v io VcncLo", ��.
1 H8 1 . p. �-16 : i dcm. // wrwle eli Suez e la repubhlica eli Venezia. in ihit!em. X II. 1 87 1 . p. 1 1!9 şi
u1m.; Eliyahu AshLor, Aspetti delia e.1pan.1·ione italiana ne/ Ba.uo Meclioew1, in ..Rivista Sturica
Italiana". anno XL. fasci col o 1 , Napoli. 1 971!, p. 21!-29 ).
IK G. Occiuni-Bonaffons, /morno a/le m�:ioni delia lexa eli Camhrai, în ,. Arch i v io Storico
ltaliano", scria lcl-t.a, tomo IV, parte 1. 1 866. p. 93- 1 3 1 : A. Luzio, 1 preliminari delia lexa di
Cumhrui concordwi a Milano ed a Mamovc1, în ,. A rch i v i o slorico lomhardo", XXXVIII. 1 9 1 1 . p.
�.:15-3 1 0 ; F. C ipo ll i n i . l..tt le�:a di Camhrai. în ..Rivisla d' ILalia". XIII, 1 9 10 . p. 59-!!5 ; (i. Dal l a
Sania. Le appellazioni delia repuhhlim di \lene�ia dalie .1·comwtiche di Si.l'to /\' e Giu/io 11. în
"Nuovo Archivio VcncLo". IX. 1 899. p. 2 1 6-2-1 2 : 1 .. Ccsarini Sofln-ta. A Trento nei primordi
delia Le�:a di Camhrai. în .,Archivio Venctn". 4uinta sclic, voi. X V I I . 1 935. p. 59-89: Ci i u sc p r..:
C oni g l i o . France.Ko Gtmw�:a e la Lt!�:a d i Ca mhra i. în . .Archivio Storico ltaliano". 1 962. 1.
Firc nze. 1 962. p. 3-J 1 .
''' R . M . delia Roca, M . F. Ticpolo. urt. cit., p. 206; F. C. Lanc. op. cit., p. 284-21!1!; A.
Zm7.i, op. ât. . p. 1 83- 1 89.
Mnrozzo
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24lJ

În ceea ce priveste
relat' i i le vcneto-otomanc, ele nu au atins direct
'
prohlcma centrală a politicii i nternationale a vremi i . aceea a răzhoaiclor pentru
l lalia, dar atitudinea Vcnciici, în u l t i m ă instan!ă. era mereu determinată de
raporturi le sale cu turcii 1". De asemenea, aceste rcla! i i au afectat, într-o. măsură
mai mare sau mai mică, �i pozi!ia politico-stratcgică a !ări lor române �i uc aceea
ne vom opri mai pc larg asupra lor.
S uh aspect mi l i tar for!clc erau aproximativ egale. Superioritatea tcrestră a
turci lor era compensată. măcar �i pa q i a l . de superiori tatea marinci �i art i ler iei
vene!icne. Î n tre cele uouă p�ll'\ i exista o stare latcnt:1 de conrlict. Jar si tua!ia se
prezenta astfel încât oprea pc fiecare ue la ini!iali va unei agresi uni mili tare. Suh
aspect economic însă, I mperi ul otoman ue t in e a un i mportant avantaj asupra
Vcne\ici. Aceasta uepinuca. în mare măsură. uc grâu! hakanic, ue grâu! uin
nordul M ării N egre şi chiar uin Siria. care putea fi cumpărat numai în haza unor
o anumi tă atitudine
si
ce implicau, hineîntclcs,
acoruate Jc turci, l icente
licente
'
'
'
,
poli tică 2 1 • Aceasta explică uc ce Vcnc1ia a evitat sistematic să i ntre în conflict
deschis cu Poarta.
Politica Vcnc\ici fa\ă uc turci era uctcrmi nată, prin urmare. de i nteresele
uc slăhiciunca mili tară a poscsiuni lor venctienc,
comerciale, dar si
economice si
'
'
'
răspânuite în hazinul oriental al M cditeranei. Din această cauză Venetia a luptat
-cu turc i i numai când a fost atacată ue aceştia ( 1 499- 1 503 �i 1 537- 1 540), deci în
afara perioadei Je ti mp pc care o analizăm noi în stuuiul de fa\ă. iar coalitiile pc
care le-a înccn.:at au fost �uhrcdc �i uc fiecare uată a fost învinsă. având de
suportat i mportante pierderi teritoriale. Simhioza economică dintre cetatea
Iagunelor, principala poartă comercială a turcilor către Europa Occidentală, şi
I mperiul otoman explică durata scurtă a răzhoaielor turco-vcnc\icnc în întregul
secol al XVI-lea, precum �i dorin\a Rcpuhlicii uc a încheia acorduri cât mai
dese �i mai clare cu otomani i .
Î n acelasi
timp însă trchuic să suhlinicm si
faptul c ă Venetia,
ca măsuri ue
'
'
'
s iguran\ă. îşi men\inc poli tica Jc alian\e antiotomanc îndreptată spre orient, mai
ales spre Persi a 12 �i continuă să plătească i mportante suhsidii regi lor
��� E. Fuctcr. op. cit. . p. 252.
�1 lhielem. p. 256. Pentru complcmcnlaritatca c�:onomică tur�:o-vcnc1iană. în care comcr1u1
cu ccn:alc a jucat un rol foarte important a sc vcdca şi Christiam: Villain-Gandossi. Conrrihution iJ
l 't!tuele eli!.\' relatiOil.\' eliplomtllicfUt!.l' t!l L'0/11/IIerciule,\' entre Vt'tiÎ.I't!
sii!cle. în .. Sudost-Forschungcn". XXVI. 1 967.

(!/

lu Porte

111/01/IWit! CIU

xvr

p. 22-45, XXVIII. 1 969. p. 1 3-47 şi XXIX. 1 970.

p. 290-30 1 : Bruno S i mon. Le hit! et le.l' mpport.1· vt!nt!to-o11ouwn.1· au XVf' .1·iecle, în voi.
Conrrihutioll ti l 'lli.I'IOÎrt' t!co11omique t'l .mciule ele 1 'Empire ol/ouwlle, Lcuvcn. Paris. 1 98 3 . p.

267-286.
�� H . Palombini. Biindni.I',\'H'erelt'n ahemlliineli.l·cher Miichte unt/ Per.1·ien 1-153-1 600,
Wicshadcn. 1 968. p. 73-78 : Lajos Tardy. Rt!�:i magl'tlr k;;l't'(jtirâ.mk keleten (Vechile amhasadc
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lc venite din partea puteri lor crcst
2 ' . Dar amenintări
lJnuariei
, i nc au făcut ca
,
e
Vene\ia să fie foarte prudentă fa\ă de turci, mai ales În pri mele trei decenii ale
secolului al XVI-lea 24•
În primele deceni i ale acestui secol s-a întâmplat ca de multe ori Venc\ia
să nu aihă un hai l la Constanti nopol. de�i . la o octomhrie 1 503, suhanul Baiatid
al I l - lea au.:eptase, la cererea amhasadorului vcnc\i<tn A ndrea Grilli, ca durata
de �edere a hai lului în capitala I mperi ului otoman -. Ct fie de trei ani 2'. În această
si tua\iC ca a fost reprezentată <.le vicehai li 'au de ambasadori extraurdinari 2h �i .
uricum. intensitatea comunica\ i i lor dintre Constantinopol �i Vcnqia a fost mare,
de un curier pc lună 27, durata drumului vari ind între 1 5 �i X 1 de zi le. Dacă
aceste rela\i i diplomatice i nteresau, mai ales, pc venc\ieni. un interes, aproape
s i mi lar. îl aveau �i turcii. Fără a avea o reprezentare diplomatică permanentă la
Vcne\ia, aşa cum era cazul Venc\ici la Constantinopol, turc i i au tri mis în cetatea
lagunclor numeroase misiuni diplomatice, numărul lor fii nd de 28 în i ntervalul
1 500- 1 533 2 " , Jupă informa\ii le furnizate Jc M arino Sanuto, ceea ce
demonstrează că otomani i aveau fa\ � de Vcnc\ia o poli tică dcoschită de cea fa\ă
de alte s tate creştine. Cu alte cuvi nte avem de-a face cu ll rch1\ic specială între
cele două păqi .
Aceste reia tii diplomatice s-au concretizat în câteva tratate turco
vene\ienc foarte i mportante. Astfel. este vorha de tratatul Je la AJrianopol. din
1 7 octomhrie 1 5 1 3, prin care noul suhan Selim 1 confirmă tratatele anterioare.
inclusiv prevederea ca negustori i venctieni să poată face comeq la
Constantinopol. Calla. Trehizonda �i Pcra 2''. de tratatul de la Cairo, din
� -.eptemhrie 1 5 1 7 , prin care trihutul de �000 de Jucati plătit anual pentru i nsula
ungar..: i n Orio.:ntJ. Butlapcsl. l l/7 1 . p. ��-5 1 . 7 1 - 1 00 ; ( iyula IUst•'•. Bucla. Vienua

t'

Veue�ia : i

pmhlemi militari e politici de/ rapporto tra Europa e i Tun·lti ( / 52 1 - 1 532 ). in voi. Rapporti
l'eneto·un�:ltere.�i al/� epoca de/ Rina.n·imeuw. a �·ura tii Tihor Klan it.:zay. Butlapcst. 1 975. p. 2T2.
�-'

1 lihri mll/11/emoria/i ele/la Reptthhlim di11 \lenz.ia. Re�:esti. tomo VI. în Mtmumemi

.l"tnrici delia r. clepwa:.io11e l't!ne/a eli .1·toria pcllria. s.:ria prima. Documerti. voi. XI. Vcn.:zia.
1 9(1]. p. 74. nr. .5 1 : p. 71!.

nr.

7'2; p. 1!2. nr. 90 : p. Rl!. nr. I I I! : p. 92. nr. 1 33 : p. l/4. nr. 1 42 ; p. lJ7.

nr. 1 .57 ; p. 1 3 7. nr. 2� .:le.
.
�· Ho.:inrit.:h Kn :tso.:hmayr. Ge.•·clticltte 1'1111 llelleclix. I I , ( iotha. l lJ20. p. �27-�2lJ.
�'

1 /ihri commemoriali. VI. p. 61!. nr. 22.

�h r . Lut.:o.:h.:ll i . L ' . . a/ji1re Zeu " ' in Lt:1•ame 11d pri111n cill<flleceuto. î n ,.Stutli v.:ncziani". X.
l l}61!. p. 1 09-2 1 1 : Sal vator..: Carhon.:. Note introductive ai cli.l'(lllcci al Semun dei rappre.l'elltllllfi

diplomatici 1·el/eti . .1·erie Cmwcmtinopnli. Fire11:e. lll):ltilterra. Pietmhur�:o. Roma. 1 97�. p. 1 5 .
�7

l'ii:ITO.: Sartl.:lla. Nnuvelles et .\'(leculatinn.l' el llelli.\"e 1/U delmt clu xvr .�ii!cle. Paris. l lJ�I!.

p. 64 : S. Carhon!:. op. cit. . p. 2�-25.
:•

Wal l.:r Zel.:. Aspetti ele/le le�:a�itmi nttnma11e nei Diarii eli Marinn ScmtlltJ. în ,.Stutli

vl.!noiani". X V I I I . l lJI!lJ. p. 2� 1 -2X�.
:• ' l ilhri c"""''emnriail . . . . V l . p . l ) l - 1 .� 2 . nr. l 2 .
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Cipru sullanului mamcluc. urma să fie ach itat sultanului otoman 1" si de tratatul
de la Constantinopol. din I l Jecemhric 1 52 1 . pri n care noul su ltan. Soliman
Magni ficul confirmă tratatele anterioare ' 1 •
Î n pri mele decenii ale secolului al XV I-lea di plomatia vcnc!iană, pc lângă
hogatelc informatii Jesprc turci pc care le furniza Europei cre�Linc ' 2 • a jucat �i
rolul unei aucvărate agcnluri Je informatii �i instigati i în slu jha Poqii 1 1 , căci
Rcpuhlica urmărea ap[trarca. pc orice calc. a p111i tii lor sale din Romania, M arca
Egce �i 1\Icdi tcrana OricntaW. Canalizarca i mpact ului otoman către alte Jircq i i
decât aceste mnc d e interese ale thala ssocratici cclă\ii lagunclor a const ituit un
\CI constant al politicii venc(icnc. Î n acest sens, după vil'Loria decisivă rcpurtală
de turci la Moh<.ks ( 1 52o), amhasadorul vcnctian din Ungaria 1-a ldici lat pc
sullan �i 1-a îndemnat să oh\ină noi succese q . Apoi, Venetia s-a si tuat de partea
lui Zapolia în lupta acestuia contra lui Fcnlinand Jc Austria pentru coroana
ungară. dar nu a putul să- I ajute material cu ni mic '' . Î n acela�i timp, Vcnc1ia a
incitat pc turci contra lui Ferdi nand �i a solicitat chiar ajutor armat turcesc în
Friul contra trupelor i mperiale 11', ceea l'C mai făcuse �i înai nte, în ti mpul ligii de
la Camhrai, în anul 1 5 10 17. Tot pc at:castă linie, în 1 52X �i 1 529. diploma\ia
vcnc\iană i-a incitat pc turci să-i atace pc Hahshurgi în Ungaria 1K.
Dar, după încheierea păcii de la Camhrai, din 1 529, dintre Carol Quintul �i
Francisc 1, Venetia începe să-�i reorienteze treptat poli tica spre Hahshurgi "1 •
Ast fel. în apri lie 1 52lJ, t:ând informati i le despre pregăt iri le Jc răzhoi otomane se
înmultcst: . Venetia începe �i ca pregătiri mili tare, mai ales navale. rcu�ind să
armet.c o flotă de 50 de galere �". care . evident că nu putea fi îndreptată decât
'" /hitiem. p. 1 -B- 1 -U. nr. 64.
lhidem. p. 1 61!. nr. 1 56.
·'� Hans J . K i s sl ing. \1e11e::ia come ce11tm tii ill/tll'llla::inni stti tt.m ·hi. în voi. Ve11e::ia n•mrn
tii mt!dia::iollt! tm Orient<' e Occiclel/le . . .. 1 . p. 97- 1 ()lJ.
11
M. Tayy i h ( iiikhi lain. Yeni hel�:erlerin işi�i a/ti/1(/a Kwumi Su//l/11 Sii/eymw1 clt!ITillllt!
o.,·numli- l'ellt!dik mww.1·ehetlai ( l�daliilc otomano-vcnc1icnc J i n cpm:a lui Soliman Magni l'icul.
în lumina noilor Jm:umcnlc), în Kcmuni Arma�:m1i I Y70. Tiirk Tarih Kurumu Bcsimcvi. Ankara.
l lJ70. p. 1 7 1 - 1 1!6. ap u u Tahsin Gcmil. Românii .yi ntomanii in secolele XI V-XV/, B ucureşti.
1 99 1 . p. 1 69.
-'� L. Ovary, A Ma�:.mr Twlemcinvn.l' A kcu/emia tiirth1eti hi;olt.l'liJ:llllllk oklel't!/mci.wlatai
(Copie de documente din eolcc1ia Comisi unii Istorice u Academiei Ungare Jc Ştiinlc), B uuapc sl.
Il. l l!lJ 1 . p. 6 : <i. Rasz6. art. cit.. p. 274.
" 1 . . O v â ry . op. cit . . Il. p. 1 4. 1 5 . 23. 1 03 .
'" lhitiem. p . 1 3 3 . 1 5 5 .
·" R. M. delia l{u..:..:u. M. f. Ticpulu. art. cit .. p. 207.
'" 1.. Ovary. op. cit.. Il. p. 3 1 . 34. R3. 1 O 1 . 1 3 3 şi 1 5 2.
' ' < i. Rats!l. an. cit . p. 274.
·'" A s e vcJ..:a rapoartele l u i Ioan Pastor trimis..: de F.:ruinand. J i n Raguza. la 1 . 20 şi 2R
aprilie 1 529 (Monumenw Hahshur�:im re�:ni Croatiw:. Dalmatiae. Sla1·oniae. ..:J. Emi l ij
11

'

.
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împotri va unui atac otoman prin surprindere. Această rcoricntarc se accentuează
în anii următori, diplomatia vcnctiană atrăgând atcn\ia asupra pericolului
atacului otoman Jin 1 532 4 1 •
A n i i 1 52lJ � i 1 532. cânJ s-au Jcs fă�urat două confruntări majore între tun:i
� i imperiali. ambele îm:hciatc ncJecis. au demonstrat că între cele două
supcrputcri ale vremii se ajunsese la un ech i l i bru mili tar, ech i l ibru confirmat
politic Je armistitiu) Jin 1 533 de la Constanti nopol 4!, echilibru care servea
interesele ambelor părti . N ici una din ele nu putea. Jintr-o scrie întreagă de
motive. să facă mai mull pentru moment. Dar. în ceea ce privc�tc politica
venctiană, această stare Jc echi libru între sultan �i împărat nu prevestea lucruri
bune. deoarece Jcschidca turcilor posibilitatea să-�i extindă stăpâniri lc în
detrimentul ci. De aceea ca se va oricnta tot mai mult către Habsburg i . către
Carol Quintul, în speranta obti nerii unei alian\C e ficiente atunci când
împrejurări le vor i mpune acest lucru. Şi împrejurările nu au întârziat prea mult,
deoarece numai peste câti va ani . în 1 537, turcii vor ataca pc vencticni , Jar
aceste cvolu\ii dcpă�csc deja cadrul cronologic pc care ni l-am i mpus în studiul
de fată.
Din toate cele arătate până acum credem că se poate constata cu destulă
exactitate care era situa\ia poli tică a \ări lor române şi a Venetici. care erau
raporturile de fortă ce dominau relat i i le i nternationale în primele decenii ale
secolului al X V I - lea. Pc baza tuturor acestor elemente, putem constata �i
analiza care au fost si în ce au constat relati i le dintre tărilc române si Venetia
din perioada avută în vedere.
Oricum, trebuie să prcci1.ăm că în poli tica externă a tări lor române
rcla\ i i le cu Vcnc!ia au fost Joar de rangul al doi lea �i fără continuitate, pc
primul plan situându-se, cum era �i firesc, rela!i i lc cu veci nii cei mai apropia!i
(Ungaria, apoi Habsburgi i , Polonia, I mperiul otoman �i tătarii din Crimcca),
indiferent dacă erau de confruntare sau de colaborare. Cu toate acestea,
legături le stabi l i te între tările române şi cetatea lagunclor au avut i mportan1a lor,
au fost o expresie a încercărilor pc care domnitorii români le-au întreprins
pentru a dimi nua, pc cât era posibil, presi unea tot mai accentuată exercitată de
I mperiu l otoman. În acelaşi ti mp, ele au fost şi o expresie a i mportantei pc care
!ările române continuau să o aibă în cadrul rcla!ii lor internationale, mai ales
atunci când se punea problema realizării unor coali\ii sau ligi crc�tine
antiotomanc.
.

.

.

'

'

Laszowski. volumcn 1 . în Mmzumenta spectamia lzistoriam .\·lm·orwn merielimwlium, volumcn

XXXV. i'.agrch. 1 9 1 4. p. 1 45-1 47. 1 47 - 1 48 şi 1 57- 1 58).

" L. Ovany. "1'· cit. . II. p. ::!03-::!05. ::! 1 7-::! 1 !1 .
Mi.uirms eliplnllwthfllt'.\ ele Comeille Duplicius ele Slrepper. dit Scepenu. wrrhas.meleur

·�

de Clrri.,·tiwr Il. de Clwrle.\· V. de Fenlinwul t' et de Marie. n:ine ele Hon�:rie. �:ou verncmte de
Pays- Bas. ele 1523 ci 1 555. par M . k Baron de Saint-Gcnois cl

(i. A.

1 856. p. 1 1 8-222.
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Astfel. domnul M oldovei, Bogdan al I I I-lea, la scurt t i mp de la preluarea
domniei . a înccn:at să reînnoade legături le pc care pări ntele său, marele Ştefan.
le avusese cu cetatea lagunclor. La X octombrie 1 505 el tri mitea din Suceava, o
solie la V cne!i a alcătuită din trei persoane : vistiernicul Ieremia. tavcrnicul
Gheorghe � i burgravul Bcrnardo, ultimul murind pc drum, solie care treb�ia să
anun!c noua domnie. căsătoria domnului cu sora regelui Polonici �i să cumpere.
probab il în vederea acestui eveniment. postav. mătase )i bij uterii. Semnificativ
este �i fapi ul că. pc lângă scrisoarea de acrcditarc dată de domnul Moldove i .
membrii sotiei pri miseră o scrisoare a!'lcmănătoarc �i din partea lui V ladislav al
I l-lea al Ungariei � ' . ceea ce denotă o continui tate a raporturi lor bune dintre cele
două \ări, raporturi bazate pc teama comună fa\ă de expansionismul otoman.
Solii au ajuns Ia Vene1ia pu\in înai nte de 3 februarie 1 506. şi-au prezentat
scrisorile de acrcditarc şi au înmânat dogclui Leonardo Lorcdan cadouri le pc
care i le aduseseră, pri mind în schimb răspunsul că vor fi aj uta!i în îndeplinirea
misi unii lor �� . Dacă la început se credea că ci vor rămâne aici doar câteva zile,
pentru a cumpăra cele necesare �' . lucrurile nu s-au desfăşurat a�a. ci lii r..J
mcntiona!i Ia Venetia până în iunie 1 506. Este foarte probabil că raporturi le
moldo-polonc schi mbându-sc brusc. ca urmare a faptu lui că proiectata căsătorie
dintre Bogdan al III-lea �i Elisabeta nu s-a mai realizat, au determinat �i
sch imbarea misiunii soli lor di ntr-una ec1 momică în una poli tică, pentru care.
bi ncîn!ck!'l, era necesar un timp mai înde lungat de �l·dcre. Î n accastft perioadă,
cupri nsă între februarie �i iunie 1 506, cei doi soli moldoveni, Ieremia �i
Gheorghe. desfă�oară o intensă act ivitate politică. numai a�a putându-se explica
prezen\a lor, destul de frecvent amintită, pc lângă dogc �i alături de sol i i ahor
puteri acredita!i la Venetia. O misi une simplă. protocolară �i legată numai de
" 1\·1 . Sanulo. op.

d1 . .

V I . V�n..:zia. l !!!! J . t: o l . 2lJ0-2lJ 1 : N . Iorga. \lt:'n e : ia �t d i f >CII!si n>lll�tni

clt:'i /)(11/llhin fiuo al 1 600. v�naia. l lJ 1 5 . p. 2lJ7 : id.:m. l.l'l fl l 'il l rt>IIICÎIIilor. I V . p. 260-26 1 .

" .. A J1 ) . La matina wn�lno i n t:okgio do oratori d i l vayvoda di 1\ l oldavia. sol lo

.: 1

\' i .: i no

al r.: Ji H 1 1ngaria . .:h · ;: gran signor in q u.: l l i p<l<.: X i . <.:1 i: morlo il padr�. v.:�·hio. nom111alo St.:phano.

su�:.:.:ss.: il fiol Bogdan . d q ual :t tollo p.:r mogli.: la sur.: l a

dil r.: d i Honga ri a (si�o: 1 1 .: 1 ha mandalo
•

qucsli oratori. el uno a l l ro. qual mori in �:amin,l. n o m i n a lo domino lkrnarJo. r�r �:omprar t.oj.: .:

panni d\m1 � Ji s.:Ja. 1 qual. manJati a l c var di la GIX<I Jov.: alozavano. a San Lio. da uno
( i rcgoriu. p.:r Ji <.:ai Ji �(1 l:l savi_i ai UI'Jl·lli. \'CI1 111i i n �.:ukgi<l. S� ll lali a Jli'�S�O d prin.:ip.:,
pr.:s.: nlono dn l.:t.:r.: di n.:J.:nt. a. una J i l sun si gn<IL l ' allra dll n.: di Hongaria. i n sua
r.:<.:< HI1<ll1da l i u nt: : l:l pr.:s.: nlano poi Jo lllal.i p.:Jk Jj t<.:h.:J i n i . l:l do Jllat.i di arm� J i n i . <.: do Jovi
t.iv ricri al dos�.· .: . J-:1

i l tirulo d i la kll.: r<l di l: I'L'Lk rva <: q u .: s l u :

Rn�:dt/1/LI.I'. Ol!i ): 1'{/lia llllt:'l't'.\

f't'l'f>t'llltts tfoiiiiiiiiStfllt' ti<' I 'CI_Hut fu re�:11i moldu 1·ell.l'i.1, tfillrtc iu arce t/rlslra Zuchwrit:'lt.l'i,
ll!'llllirie

/ 505.

r·,

111111/ill('

f l l 't i ( III 'U/ 1 1

SI/I I I :

dumiuus

Hit'l't'lllitl.\,

lhesauraritt.\',

8

Bernardtcs.

caslda11us. <tlli nhiil. el Geor�:ius 'rtw , ·emicu.l. El prirKip.: li �,· harl'lil, < lkr.:ndossl in O!!lli l horo

hiso)!.no: .:1 �:mi s1;1rano in q u�sla l.:rra a k u n i /urni

2'10-2') 1 ).

p�.· r d m i S<.T \·i�.· i_j"

( 1'..-1 . S;�mll''· "l'·

o.< lhidem �,·, 1 1 . 2lJ 1 .

.
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cumpărarea unor hunuri materiale. nu necesita. eviuent. o prezen!ă atât Llc
înuclun�ată �i o part icipare. cum am mai spus. Llcst u l Lle frecventă la Lli l'critclc
act i v i tă!i ale dogclui �i ale Signor i e i .
A s t f e l . la l lJ fchruaric 1 506. ci parti c i pă la o sărhătoarc puhlică. artânuu
se alături Llc dtlgc împreună cu sol u l Frantei �i un văr al marchizului Llc
�l antova �". Peste trei l u n i . la 2 1 m a i . sunt din nou mcn!iona!i ca l uând parte la o
masă o feri t ă Lle Llogc, de data aceasta alături de sol i i Fran!e i , Spaniei şi ai
hci u l u i Lli n Tun i s � 7 • i ar la I l i unie prczcn!a lor este din nou atcstată. ci
participând alături de unge, de sol i i Fran!c i . Spaniei, U ngariei � i · Fcrrarci la o
p roc e s i une rc ligioas<l ��. B i ncîn!cles dt în t i mpul acestor înt â l n i ri . poate �i al
altora. sol i i M oiJovei au putut lua conta�: t . sub aspcd pol itii:, în afară Jc l'a�:tori i
Lle conJuccre ai Ycnc!ici. cu to!i cei lalti rcpn.:zcntan!i ai statelor cre � t i nc l'arc î � i
a\'cau sol i i t r i m i se aici. mai ales, a�a c u m reiese Lli n i nl'orma!i i lc pc care le
po sedă m . cu cei ai state lor italiene. ai Fran!ci � i Spanie i . puteri i nteresate d i rect
Jc si tuatia Jin 1\'lcdi terana Oricntalft �i c h i ar Je la Dunărea de Jos adil'ă, în
u l t i mă i nstant<"i . i n teresate de pos i b i lele efcclc ale cxpansiunii otomane.
Este posihil �:a această �edere la Venqia să fi fost prelungită de Llomnul
MoldoYei datori tă încorJări i i \' i l e în re la! i i lc sale c u Polonia, a�a cum am arătai
mai S lt:-. . dar este la fel de pos i b i l ca so l i a să fi pri m i t <.:hiar de la început
misi unea Je a r:unftne mai mult timp la \\:nc!ia pentru a sonda i ntcn ! i i lc
acesteia �i ale altor puteri cre� l i ne nt pri Yire la amenin1arca otumană, locul cel
mai hun pentru a a l'ta aceste lucruri l"i i nd tocmai cetatea lagunc lor. punctul
major de i nterse'-·!ie a di ploma!iei i n terna!ionalc a vrem i i .
Două concluzii i mportant e decurg. Jupă părerea noast ră, d i n această solie
a M oiJovci, care a stat cel putin patru luni la Vene ! i a : prima este aceea
referi toare la Jori n!a lui Bogdan al l l l - lca de a pregi""t l i Jip lomatic � i chiar m i l itar
o eventuaW ciocnire cu otomani i , c iocn i re pc l·are nu o dorca, Jar îi putea fi
i m pus :t oridnu de pol itica e x pansionistă a acestora. i a r a Joua este că. la frl
l' Uill misi unea l u i Emanuele Gcrardo. d i n 1 476- 1 477 �·'. pc lângă Ştefan l'C I
Man: p<late fi l.'llllsiderat:t pri ma misi une d i plomat i c Ct de lung Ct durată în !ări lc
române, t o l as t k l �i sol i a celor Joi hoieri molJu q; n i . Ieremia �i Gheorghe,
poate ri apreci a t ă ca o primă misi une d i plomatică Je lungă Llurată românească în
'" .. V i J·u ,·ul prinup�: l ' uralur di F ra nz a
1\l;mhl\ ;.t" t /hitlem. ,. , , 1 . 2lJ7 1.

1.:

li du J i 1\ l l lldavia. 1.: 1 i l c· u x i n J i l m;u·,·h�:xc· Ji

' . .f:'tium r, ,,l<, a d i snar u • l prin.-ip..: . '" id..: l i ,·..: i . dri•• li "ra h l l "i d i l-"ran1a ,. Sp;1gna. 1 \u·a t . u· dil
d i Tun i '· l l lll l·o . 1.:1 li ,h' l ll"ah >1"1 d r l ' .da.-h" . . ·· 1 //>lcl<'/1/. •• •1. .> .J 1 1 .
•• .. . . . 1-:ra i l pri nup�: ,·"n I l . . r;ll< ' l "l ,h 1-r;ulla. Sp; �11;1 ..:1 H"n�na. n1 1 < ' 1 1 1 < �. .:111llc: d i m Jl• > 1 .
1
..
Item. d i l \";dac"ih > cJ,, · •rah •n. c' l di 1-..:r;u·;� . . . 1 ll>id<'JII. ,·,, 1 . J )( l l.
re·

,., ll unnu/ak l . /),., 1111{('111<'.

V I I I . p. 1 1 - 1 -1 : N. l 1 1r�a. :1.-te �·i fi·a):JI/<'111<'. I I I . Buc:urc�li. I XlJ7.

p. ))-)h: )nh;111 l'apan"lc'a. 1 'eni.H' el 1<'.1 /'ar.' l?ullllltllll.l"

da 1 'e11e�ia , . l i l.el.<llllc {illu al sec. .\' 1 ·. p. (, 1 7 .

1111

.l/1 1 n'll .·Î ;:t·. hr..:n1c. 1 97 3 . c· strallo
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prim:ipalul centru Ji plomalic al vremii care era Vene1ia. lată Jcci o JovaJă
clară. Jupă opi nia noastră, a faptului că t[tri lc române au fos t o parte i n tegrantă
importantă a sistemului Jc relatii roli ticc i n terna\ionalc al epocii , că ele s-au
aflat printre promotoarelc noi lor metoJe şi a noului stil Ji rlomatil.: care s-a
imrus Eurorci în timpul războaielor italiene.
Accasttl al.:li \ i latc Jiplomatică va fi conti nuată şi în anii următori. la
27 februarie 1 50lJ fi inJ mentionati la Vcnqia alti doi soli ai lui BngJan
al I I I - lea �". veniti, prohahil. cu aceleaşi obiective ca �i cei Jin 1 506, Jar
informa!ii lc asupra lor sunt mai sărace, ncpcrmi !ându-nc să tragem nici o
conclut.ic. Peste al!i d!iva ani, în conJi!iilc în care papa Lcon al X-lea
( 1 5 1 3- 1 52 1 ) depunea eforturi considerabile rcntru Jedanşarca unei cruciaJe
antiotomanc ' ' , îl întâlnim la Venetia pc Hieronim M atievici în calitate de sol al
Lhlll111 u lui Tări i Române�li, . Ncagoe Basarab. Acest M atievici, mcJic raguzan
aflat în slujba domnitorului muntean, a părăsit Ţara Romfmcască, probahi l, pc la
sfâr�itul lui 1 5 1 7 sau inceputul lui 1 5 1 X , deoarece la 1 februarie 1 5 1 X este
ami ntit la Venetia.
, în biserica Sania l'vl aria Formosa, alături de tri misii Frantei,
.
Ungariei si Rag uzci ' � . El adusese dogelui o scrisoare domnc:.�scă si ' o cupă Jc
argint aur i t ca J ar ". Misi unea lui se ;arc că a avut Jcst ul succes, J'coarccc la 7
martie 1 5 1 X e 1 a fost înnohi lat. fi ind riJicat de doge la rangul de cavaler '� . Din
aclul Jc înnohilarc rezu ltă d ins:trc inare<l de căpetenie a acestui sol era de
natură pol itică �i a\·ea ca scop slabi lire a unor legături de prietenie între Jomnul
·prii Romfmc�Li �i serenisima Republică "- Solia lui Maticvici este n dovaJă a
faptului că Neagoc Basarab i�i înJrepta pri viri le spre puteri le crc�tine apusene,
Jar, în <u..:cla�i t i mp. �i o dovaJă că el însu�i era pri vit Jc apuseni ca o foqă L"C
putea i ntra în comhi na! i i lc lor ruliticc �i nu ca un supus Joci! al turci lor '''Dar, dacă pentru puterile crc�Linc din Apus lupta antiotomană reprc1.cnla
mai mult o acoperire a acţiunilor lor care vi1.au allc ohicctivc, pentru !ărilc
române, în schi mh, ca reprezenta o perspectivă permanentă, care Jc mullc ori se
"' 1\1. S ;� n u lu . "/'· . -it .. VII. V..:nczia. 1 H H :! . .:ul . 763.

'1

l .<lllis l'aslur. Hi.wnir<' d<.'.l" l"'l>es ch'1> u i.1 la ţi11 du :\1o l"<'ll

1 6(> : ( ionzagu..: Tru.:. l.iu11 X el .1"1111 sihle. Paris.
ami tii<'

Tur/.:isli !'aii.

l'hi latk l ph ia.

in

i 9� 1 .

. .l'n>.:l·l·dings of lh..:

iÎ,J:e. l l llllO.: V I I . l';�ris. l lJ26. p.
p . 2lJ-- W : K..:nn..:lh M . So:llun. Pup<' '-'-'" X

Am.:rican

Ph i l oM•ph ical

l lJ6lJ. p. )69. in ido:m. F:u rn1w and the l.t'IWtl i n

Renlli.I".IWII "<'. Vari<ll"lllll Ro:pri nts. l .ondun. l lJ 7 -t . I X .

1/te

S o..:i l· t y "",

CXIII.

Mitldl<' Age.1 ond tlie

·� IVI . Sanulu. "1'· cit . . X X V . w l . ::! .1 0 : Radu Şio: i"an Ciohanu. Nei/J.:ne Ba.1arah ( / 5 / :!.1 5 2 1 ). B ucurqli. I <J l-! .:'i . p. 1 6J .
'·' R. Ş i . Ciohan u . "i'· , ·it. . p. 1 63 .

" 1\·1 . Santll<l, 1 11 >. cit . . X X V . w l . :!X� : H u rrnur:.�k i . D"mmente. V I I I . p. � .:'i : A r/ti m i.1·toric<i

o R1111/IÎ11il!i. lum I l . Bul"UI\: � l i . 1 X6.:'i. p. 6lJ-7 .:'i : r-. Ianok N..:agoo:. D<.'.I"{Jre f'nlitiw

NettJ.:oe Ra.wmh. in . .S i u d i i"". X I X . nr. �. l lJoh. p. 7 .:'i X -7.:'ilJ.

" 1\ l . N.:ago.:. Despre 1>nlitica e.l"lenui a lui" 1\'eii.J:II<' 1/asamh. p . 7.:'ilJ.
'" lhide111. /)llcUIII<'IIIs cnllc<'mitiJ.: Rwtlilllitlll HistfltT . . . . p . ::!0--::! 1 .
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transforma în realitate. Din această cauză. în

1 -1

1 S J l)

uomnii romftni mai crcucau

ÎJK�l în po s ihilil a l ea organizări i unei cruciauc antiulomane. În vara acestui an.

Ştdăni!ă �i Neagoc Basarah trimit un sol comun, in persoana lui Anton Paicalas
( Pankalos ) , la Roma �i la V cnc!ia, ceea ce exprimă s trânsa unitate ue conL·ep\le
�i uc aqiunc poli tică externă a tări lor române în această pcrioauă. Solul a arătat
papci Lenn al X - lea că atât Neagoe Basarah, cât �i Ştcfănită erau gala să
participe la l upt a anliolomană. Jar cu conuitia uc a ri indu�i în orice tratat ca
alia! i ai papci. conuitic pc c are <U.:csta a acceptat-o '7• Apoi, cu scrisori de
recomanJarc papale, Paicalas s-a uus la Venetia, unuc a cerul un medic pentru
Ştcfăni!ă. Jar, prohahi l, a încercat să allc �i care era atitudinea Rcpuhlicii în
cazul unui conrlicl cu Poarta 'K.
Contac tele celor doi domnitori cu Venetia au continuat în seplemhrie
acelasi
i Româncsti si
. Moldovei au sosit la B uda
, an. În această lună, soli ai Tări
,
arătând că pregăti ri le turc i lor sunt tol mai amenintătoare �i cerând, în
conseci n tă. adoptarea ue măsuri com:rele. Ei au luat legătura aici şi cu
amhasadorul v en c! ian Acesta, în fata neîncrederii solilor, a i nsistai asupra
fapt ulu i că Ven et i a nu se Leme Jc turci, că ca va participa. alături de celclalle
puteri cre�Line. la lupta împolri \· a lor. Acest răspuns era îns[1 de cirnmlslan\ă.
JeoareL·e VenC\ia, în acel moment, nu avea nici un fel de interes pentru a- i ataca
pc turci �i nu putea să-i c o n v ing ă pc solii români. De acest lucru �i-a Jat seama
si amhasaJorul vcnctian. care îi c a rac terize a z.ă ca fi ind ... . . foarte întunecali si
suspiL"io�i . . �i adaugă d1 este ... . . greu să se Jucă tratative cu ci·· '''. Omite însă să
arate cui apaqinca Yina pentru această ncîncreJere.
'

.

'

'

'

'

Dar toate planurile de cruciaJă antiutomană s- a u prăhu�i l ca ni�te castele

Je nisip dcoarc�.:c erau lips i te Je o bază reală de sustinere. M arile state
teritoriale moderne, care se afirmă acum cu Lot mai multă putere. au preluat
experienta islori�.:ă din Italia �i au încercat să pună în pra�o:Lil:ă principiul
c�.:h i l ihru l ui de putere la nivel �.:onlinenlal "". ceea ce a uus la compromiterea
unităt i i lumi i �.:rc�tinc şi a faci litat wnsidcrahi l pcnetra!ia otomană în Europa.
Papalilalea putea propune multe şi frumoase pl an u ri de luptă anliotomană, dar
nu avea. nici pc departe, �.:apadlalea necesară de a le �i transpune în reali lalc.
" A . Th..:in..:r. l'<'l<'m 11/IJIIIIIII<'IIItt Slcii'IJIW/1 maiclitJiwlium hi.worium illustn111tia. lom 1 .

Roma. 1 X6). p . 57 1

:

H unuu tak i . /J"c·u/11<'111<'. I l . .l . J1 . .l0 7 - .l01l : � 1. N..:ag.<>�.:. NmJ:"<' Ra.wmh.

Bu�.:lllq l l . 1 97 1 . p. XO-X�.

"1'·

.

'" .-\ n h>n l '�n.:alas ( P�mk.dos J

hl

��n�11 la V.:n.:!ia înlr.: 2-1 i u n 1o.: 51 1 2 i u l i..: l ) J l) ( �·1. Samlll>.

cit . X X V I I . wl. -1 1 15 �� -167 : a so.: vo.:do.:a �� H<>ri�l 1 . Ursu. l)onutia lui Şt<'lilniţtl \ 'oii!I'IJ(I. 7l'<'<'

ani elin istoriCI politicci 11 Jfolc/o l'l:'i. C l u j . J <J-1( 1. p. J-1; id..:m. Mnldnm in cnntntul politic <'llrtlf'<'Cifl

.

( 1 5 1 7- 1 527). Bw.:ur..:�l i . 1 1>7 2 p . .l5 1 .

''' M. Samnu. oi'· cit . . X X I X . ..:ul.

2 1 0.

"" Andro.:i O!..:t..:a. Rl'tw.ytam si refimnct. 13uo.:ur..: � l i . l lJ6H. J1. J )lJ.
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VENEŢIA. TĂRILE ROM ANE Ş I EXPA NSI UNEA OTOMANĂ LA ÎNCEPUTUL SEC. A L X V I -Lio,\

Păstrându-�i o parte din autori tatea morală, �i aceasta mult �tirbită ca urmare a
Rct"o rmei, ca nu dispunea de nici un ld de capm.:itale poli tică �i militară, Roma
însă�i căzând vi<.:Limă luptelor dintre crc�tini, în 1 52 7 .
În ceea ce privc�tc Vcnqia. care continua să rămână cea mai i mpnrtant:1
putere italiană �i una din cele mai importante puteri ale vremi i . mai ales sub
aspc<.:t naval şi comercial, ca nu numai că evi ta, din toate puteri le. o con fruntare
cu I mperiul otoman, care nu i-ar fi adus nici un avantaj , ci di mpotrivă. nu a
ezitat să- i i nc i te pc turci împotriva altor puteri creştine, mai ales a Habsburgilor,
care, de asemenea, îi amcni n\aU i nteresele. Ea nu a ezitat să-I ldicitc pc sultan
cu ocazia diferitelor sale victorii din Europa, �i ahia după 1 529 se constată o
oarecare apropiere a ci de interesele Habsburgilor, adică atunci când începuse s:1
se teamă de o eventuală agresiune otomană îndreptată împotriva c i .
În concluzie, la cele mcntionalc 11ână aici constatăm c ă relat i i le
!ări lor române cu Vene1ia în perioada pc care am luat-o în discu1ie au fo"'
destul de sporadice. i ntrând în categoria rcla\ii lor externe de rangul al doi lea
pen tru ambele păq i , �i au avut retultate p_u !in conc ludente din punct de
vedere politic �i m i litar. Cetatea lagunclor nu a încercat, în ace�ti ani , să facă
absolut nimic împotriva turcilor, ceea ce, în ultimă i nslan!ă. a favorizat
Lendin\clc expansioniste ale acestora spre centrul Europei ( 1 52 1 - Belgrad. 1 5 26
Mohilcs, 1 52l) - Viena) şi a mărit wnsiderabil presiunea poli tică şi m i l i tară la
care era supus întregul spa\iU românesc. Cu toate acest(':!, faptul că �i în aceste
condi!ii de dezi nteres vcne!ian fa\ă de lupta antiotomană, între scrcnisima
Republică şi !ări le romfmc s-au stabi lit contacte pol it ice şi diplomatice destul de
i ntense demonstrează că spa\iul românesc continua să reprezinte o importan\ă
considerabilă în contextul general al relatii lor i nternationale ale vrem i i . Factori i
de conducere ai Venc\ici îşi dădeau prea bine seama că rcla!i ilc cu I mperi ul
otoman se pol schi mha în orice moment şi atunci, printre alia\ i i pc care se putea
conta în mod sigur, s-ar fi numărat şi \ărilc române. Această convingere nu
Putea fi decât întări tă de eroica luptă a lui Radu de la A fu mati domnul Tări i
Române�t i. care, pri n lupta şi sacrificiul său suprem. a împiedicat trans formarea
tării în pasalâc. În acelasi
, ti mp, domnii tări lor române, SUJ1Usi la o permanentă si
mereu crescândă presi une din partea turci lor, au menp nul contactele
diplomatice cu Vene!ia, având convi ngerea că în uvul unor confruntări majore
cu I mperiul otoman puterea navală a acesteia s-ar fi dovedit de neînlocuit. Toate
aceste considerente, ven i te din ambele părti , si-au dovedi t valabi litatea în ani i
1 5 3 7 şi 1 5 3X, atunci când V cnc!ia �i Moldova vor i n tra, pc rând, în luptă cu
Imperi ul otoman.
'

'

-

�

'

'

'

'

'

'

'

'

'
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VENISE. LES PAYS ROUMAINS ET I ." EXPANSION TURQUE AU D EBUT
DU XVI-E SI Ecl.E ( 1 50-1- 1 5.29)
R e s u m e
L " auteur dro.:ssc un..: radiographio.: de l a situation politico-stratcgiquo.: de l"Europ.: a u debut
du XVI-o.: siecle. insistant surtout sur la ro.:prise de l"olTensivc turquc qui va mencr les Tun;s
jusqu"au centre du continent. Un..: nouvdle rivalitc est ainsi nce. cdle entre les Turcs et les
Habsburgs o.:t qui va se manifester aussi bicn dans ! ' Europe Centrale que dans la Mcditcrannee.
Seulc l"Hongrie aurait pu aidcr les Pays ){oumains si dle-meme n"avait pas etc affaiblic par
les tcndanco.:s anarchiqucs de la grandc noblesse. Les projets de croisadc antiturque se sunt avcrcs
sans base redle d"appui. les ctats occidenteaux essayant de mellre en application le principe de
l"equilibre du pouvoir au nivcau continental Venise reste mcme pcndant cette periode le plus
important pouvoir italien ct ! " un des plus importants du moment mais. dlo.: a evite constanuncnt et
par tout moy..:n. une confrontation avo.:c l"Empire Turc. C"est pourquoi les Pays Roumains n\mt
eu quc des rdations assez sporadiques avec Venise mcmc si la screnissimc Rcpubliquc ctail
consciente dc l " importance stratcgique de l"espace roumain dans le contexte gcncr.Jl des rclations
internationalcs d..: l"cpoque.
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EXPANSIUNEA H ABSB U RGILOR SPRE DUNĂREA DE .J OS.
A CTIUN I DIPLOMATICE ÎN IMPERIUL OTOMAN
'

ÎNTRE A N I I 1 534-1 540

ILEANA C.Ă./.AN

Pri mul tratat Jc pal:c habsourgo-otoman Jin 1 5 � 3 Înl:hciasc etapa
tatonări lor întreprinse Jc Fcrd i nand de A ustria în Imperiul Otoman . În urma
con llictului izbucnit în 1 5 2fl pentru stăpânirea Ungariei, între Fcrdi nand �i Ioan
zapol i a, sultanul Sti leyman 1, intervenisc constant, întâi l:a aroitru, apoi l:a un
adevărat hcgemon al situa1ici pol itice din mnă . în favoarea lui Ioan Zapolia.
căruia. în 1 5 2�. îi rcl:unosl:usc titlul de "rege al U ngariei". Accla�i titlu �i-1
aroga �i Fcrdinand de Austria, l:C l:ontrola militar teritoriile U ngariei Vestice.
Lupta diplomatil:ă înl:cpută a avut drept Sl:op OO\inerca bunăvoin!ci sullanulu i.
acolo unde forta militară era insuficientă pentru a apăra revendicările lui
FcrJi nanJ Je A �1stria. În urma l:elei Je a doua campani i su ltanale în U ngaria �i
Austria ( 1 5 3 2 ) încheiată cu un c�cl: pentru trupele otomane, datorat i nterven!ici
sal vatoare a efecti velor împăratului german Carol al V- le:.�. fratele lui Ferdi nand
de Austria. Si.ilcyman 1 devenea mai recepti v la propuneri le de pace. fără a ceda
însă în pri ncipalul punl:L negociat de Ferdi nand. rccunoa�Lerea ,.drepturi lor sale
legit i me în U ngaria". Tratatul din 1 5 �� perfectat l 'l!rhol, de Cornelius Sccpper, a
l:Ons fin!it pc moment echi librul de l'or!e existent pc cursul mij lociu al Dunări i ,
c e împăqca U ngaria în două, marcând grani!a între posesiunile l u i FcrJinand si
cele ale lui Z<ipolia, aria! suo controlul efectiv al sullanului . De altfeL caracterul
dat de partea otomană acestor negocieri a fost cel al unui armisti!i u de durată
strict limitată, armisli! i u care a fost. în mod voi t exagerat. i n terpretat de
Ferdi nand drept oo1i nerca . . ptlcii cu su ltanul".
Armisti\iul ÎIKhciat cu I mperi ul Otoman era pri mit însă cu multă
suspici une chiar în Ungaria. Încă din 1 5 �2. tot mai mu lte glasuri se ridicau în
Dietelc nobi liare împotriva si tua!iei create, ce amcnin!a să împartă defi nitiv
Ungaria în două. În ianuarie 1 5 � 2 . se adresa d i n partea .,locui tori lor,
conducători lor �i tuturor ordine lor regatului Ungariei'' o snisoarc Seimului
polon pri n l:arc se cerca i ntcrven!ia lui Sigismund 1 �i a nobilimii polone pentru
a pune capăt ,.s i l tW!iei de plâns în care se arlă \ara". De al:eea i mplorau .. aj utor
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de la Republica creştină" pentru a se opri atâta vărsare de sânge. Iar dacă ar
vedea ,.că sunt părăsiti de toti prim:ipi i, rcgatelc �i provincii l e se vor gândi să
caute calca pri n .care să poată salva regatul'' înai n te ca acesta �i ci toti "să
piară" 1• U n raport trimis lui Ferdinand din Constantinopol, la 26 martie 1 5 33,
cerea cu aceea�i înflăcărare să nu se accepte împăqirca Ungariei. pentru că din
aceasta ar decurge pentru "patria noastră" multe pericole care se "vor repeta
mereu" 2•
M e moriul ncsemnat ce continca un raport amănuntit asupra intrigilor ce se
1escau la Poartă este cu sigurantă trimis de unul din numeroşii agenti secreti ai
lui Ferdinand. D i n zelul pc care- I depune autorul pentru a dcnun1a pericolele ce
amenin!au "patria noastră'' putem conchide că era cu siguran!ă ungur. Situatia
politică diplomatică şi militară era foarte corect evaluată. Lui Ferdinand i se
atrăgea atentia că A loisio Grilli este cel care sprijină fată de suilan �i marele
vizir cauza lui Zapolia, tol el a fost cel care a mediat eliberarea cclă!ii Corun,
(ocupată în 1 5 32) de către trupele imperiale. Cu mull simt al rcalităti i , agentul
lui Ferdinand aprecia că nici Buda nici Ungaria I n ferioară nu vor fi niciodată
cedate de Zapolia şi de suilan, pentru Fcrdi nand ncrămânând dccflt solutia
confruntării armate. Mai mult, existd twricolul - se spunea în raport - ca la
moartea lui Z.ipolia, Siileynwn sii preia posesiwzile acestuia. De aceea este
necesar ca prin foqă, tratative sau alte argumente să se ohtină de la sullan
recunoa�tcrca drepturilor legitime, pen tru Ferdinand �i copii i săi, chiar dacă
această rccunoa�tcrc ar fi amânată până la moartea lui Zapolia.
Apelurile disperate din Ungaria nu era suficiente pentru ca Fcrdi nand să
poată fi în măsură să revendice �i să primească întreaga Ungarie. Mai mul•.
însuşi împăratul recomanda bunăvointci sultanului cererea de pace a lui
Fcrdinand, în aceeasi
zi, 26 martie 1 53 3 1, cerere prin care dorca recunoasterea
'
'
teritorii lor stăpânitc pc moment
După armistitiu! din i ulie 1 533. tratati vele continuă şi în 1 534, prin accla�i
Cornclius Sccpper, Zapolia îl numisc deja pc Aloisio Grilli "guvernator al
Ungariei'', din 1 530, �i în această cali tate, în 1 533, aqiona în scopul atragerii
nobi limii din Croatia de partea turcilor. pentru a putea cuceri I talia si a face din
'
Fiume (Rijcka) un punct strategic pentru flota otomană. Împuternici lu l lui Grilli
în Croatia, Isidor Zegliaco, a fost prins de agentii lui Fcrdinand şi dus la Praga.
De aici era clihcrat la i nterventia lui Griui . a cărui autoritate în .,prohlcma
ungară. . era recunoscută în 1 533- 1 534 atât de Fcrdinand cât �i de Zapolia 4•
1

Cnclex cliplnmaticus Re!illi Poln11iae et tlutl/lli Duuttus Lituallill<' in <{lin {'li('/Ll. _fi 1ederu.

Yi..:na..:. 1 75H. p. 1 30-1 3 1 .
1 5- 1 7 .

tracturus pacis. mituae amil'itiae .whsicliill"lllll. Ul/lllllerc inrtl/11 exihelltur.

: Arh.

St.

B u..:ur..:şli. Microfilme A ustria- . , Turcim ".

·' Jhidem. c.

' H. Zontar.

1{. 331!.

c

1 8- 1 9.

Oh�·dL'evalra .\·ludm in diplmuacija A 1•.wrijskih Hcthshur::.amw , . ht!ill pmti

turcam v. 16 Stole�ju,

Ljuhljana. 1 973.

p.

1 95 .
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Î n situaţia tulbure în care evoluau tratativele duse de Ferdinand cu
Si.ileyman , "regele romanilor" recurgea încă o dată la serviciile agentilor secreţi ,
recrutaţi dintre persoanele hine informate, ce se atlau la Constantinopol. La 8
mai 1 5 3 3 �, era trimisă de aici o scrisoare anonimă, al cărei autor provenea însă
cert din lumea italiană. Era milanez sau tlorcntin şi se alla în egală măsură şi în
serviciul împăratului. El amintea de "ducele nostru'' şi că intenţiona să-i scrie
"despre acestea şi împăratului". Informaţiile erau importante pentru că sugerau
lui Ferdinand ce calc ar avea de urmat în negocierile la Poartă, hineînteles dacă
ar avea banii necesari . Pe scurt agentul arăta că în urmă cu două zile, Gritli
prczcntase din partea lui Zapolia trihutul anual de 40.000 de Jucaţi şi un dar de
1 0.000 de Jucaţi pentru .,paşă" (probabi l Ihrahim). Turcii încasaseră până atunci
fără nici o întârziere tributul pentru 4 ani şi Ferdinand era s fătui t să expedieze şi
el o sumă similară, care să echivaleze cu cea tri misă de Zapolia, pentru a- ş i
demonstra astfel loiali tatea. Agentul lui Ferdi nand obtinuse toate aceste
informatii cumpărând bunăvoinţa unui demnitar turc, ce sugcrase şi soluţia
plăţii trihutului pe 4 ani. Acelaşi demnitar se îndoia însă că Fcrdi nand ar putea
avea banii, deşi fusese asigurat că negustorii şi banchcrii germani din Veneţia şi
din Franţa I-ar credita pe "regele romani lor''. Di ncolo de informaţia frust·ă
vedem şi cât de bine erau cunoscute în Imperiul Otoman problemele
adversarilor lor occidentali.
Interventia
lui Aloisio Gritti în Transilvania si
Românească din
.
'
' în Tara
vara anului 1 534, a avut drept scop apărarea intereselor sultanu lui într-un
moment în care acesta, aflat pc frontul din Iran, acceptase situaţia politică
existentă în U ngaria şi dorea aplanarea conflictului dintre Zapolia şi
Ferdinand h. Considerăm că din 1 529, interesul lui Gritti pentru "problema
ungară" nu era străin de interesele Venetici în centrul si sud-estul Europei si de
'
dorinţa de a prelua factoriilc Fuggcril�r din zonă. în ac�st scop Griui îşi
asigurase mari beneficii materiale în U ngaria şi Transi lvania. In urma campaniei
sultanului din 1 529, Gritti rămânca la B uda si era numit vi.\·tiernic
("thesaurari us") . Î n anul 1 530 (26 decembrie), pri �i nd sarcina de a asigura
huna aprovizionare �i deplasare a trupelor otomane în viitoarea campanie
sullanală, era numit de Zapolia, din dorinţa de a-şi arăta lcalitatca faţă de
Stileyman, "guvernator al U ngariei" şi comite "perpetuu" de M aramureş într-o
zonă bogată în sctline şi minereuri neferoase. După această dată, se comportă în
U ngaria ca un stăpân absolut, izolându-1 pe Zapolia şi stârnind animozitatea
marilor nobi li, între care, este suficient de a-i aminti pe Tamas N âdasdy, Emeric
Czibak şi Ş tefan M ai lalh. Î n 1 53 3 , convoca Dicta şi cerea votarea unui ajutor
.� Arh. St Bucureşti, Mim!filme Au.1·tria· " Turcica ",

R. 338,

c. 30.

" A . Dccci , A loisio Gritti in slujba lui Solimcm Kanuni, clupc1 unele documente turceşti
i11edite 1 1533-1 53-1). în SMIM,

VII. 1 974, p. 1 07 şi urm.
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financiar obligatoriu pentru campania împotri va lui Ferdinand, echivalent cu
jumtltate din a verea mohiltl a fiecărui nobi l. Î ncerca să organizeze în folosul
fami liei sale, probabi l cu capital veneţian, exploatarea mi nelor de aur şi obtinea
monopolul salinelor şi alungarea Fuggerilor din Transi lvania. Pentru a nu
nemultumi partea otomană a proiectat i nstituirea unui monopol al comeqului cu
aramă dinspre U ngaria �i Transi lvania exclusiv spre Turcia 7• Dacă adăugăm la
toate acestea numirea arbitrară a fi ului său Antonio, în 1 5 30 (la numai 1 3 ani),
în bănoasa funqie de episcop de Agria (Egcr-Erlau) este suficient să înţelegem
de ce nobi limea ungară îl ura atât de mult şi de ce răsufla uşurată la 27 martie
1 5 33 când Aloisio Gritti era rechemat la Constanti nopol. De asemenea, pc
acela�i fond al unui puternic conriict de interese. alimentat şi de scindarea
nobi limii maghiare în mai multe tabere, între care cea condusă de Ioan Doczy şi
Orban Bathyani îl sprij inea pc Gritti �i dorea răzbunarea proprii lor nemultumiri,
nu este greu de explicat reacţia violcntă la întoarcerea lui Grilli în 1 534 şi
masacrul de la M ediaş, care nu a fost nicicum legat de pericolul instaurării
"domniei'' familiei Grilli în Ungaria si tările române.
Î n 1 533- 1 5 34, era clar că i � t� resele venetiene erau aceleaşi cu ale
Imperi u lui Otoman şi Gritti era însăn.:inat să asigure temporar încetarea focului.
La 4 iulie 1 5 33, Siilcyman îl informa pc Ferdinand că a poruncit
"onoratului printre pri ncipi i credi ntei creştine, Aloisio Gri lli, înaltul consilier al
regelui Ioan şi guvernator al Ţării U ngaria, iar din partea fcricitei Porti
i mperiale a noastră protector în această tară'' să medieze tratati vele de pace şi să
facă "prin hotărârca sa înţelegere între voi asupra hotarelor" K.
Datorită acţiuni lor amiralului imperial Andrea Doria în M editerană,
vcnetienii înşişi au fost suspcctati. în 1 533, de către otomani , că ar putea să
încurajczc actiunile llotei creştine. Pc acest fundal Gritti era tinut Ia
Constantinopol neaşteptat de mu lt; în ciuda ordinului sultanal din 4 iulie 1 5 33,
plecarea sa spre Ungaria nu avea să aibă loc până la 1 8 iunie 1 534. Î n august
septembrie 1 5 3 3 , agenţi i imperiali inten.:cptau scrisorile ambasadorului Venetici
la Constantinopol şi le trimiteau lui Carol al V - lea, traduse în spaniolă Y. Î n
aceste scrisori se informa despre luptele date pentru Coron şi Patras şi despre
pregătirile de mobi lizare ale trupelor de i n fantcric din Anatolia şi Moreca.
Insuşi Ibrahim-paşa, aflat în Siria, fusese rechemat pentru a putea interveni
împotriva creştini lor, în timp ce "Lyis Grilli" era însărcinat să ducă tratati vele
pentru U ngaria. Fratele acestuia, Giorgio ("Jorgc" în text ) urma să plece cu
patru galere, pe care le punea la dispozitia lui Ayas-paşa. Ambasadorul veneţian
7

lhitlem. p. 1 05- 1 07 .

" A.

Gcvay . Urkuntlen uml Aktenstiicke zur Ge.Khidue Verhiiltni.l·se :.wischen Osterrttich
und der PfrJrltt im XVI und XVII Jalrrhundentt. Gesdndschctft Kiini�: Ferclinands 1 an .1·u/wn
Sulttiman 1. Wicn, 1 838. (anii 1 533-1 534). p. 47.
'' Art. St. Bucureşti. Microfilme A ustria- .. Turdca ", R . 331!, c. 79-80.
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La 5 octombrie 1 533, Ferdinand se adresa marelui vizir, lbrahim-pa şa, în
termeni plini de solicitudine , încărcaţi şi de un deosebit optimism, în ceea ce
privea proiectata misiune a lui Gritti în Ungaria. După formulele de protocol
obligatorii "regele romanilor" se întrecea în fraze de adevărată linguşire
adresate lui Ibrahim-paşa. pe care îl asigura de "dragostea şi afeqiunea fraternă
pc care le nutrim la adresa voastră" 1 1 şi îl anunţa că ar dori să primească la
propunerile de pace aduse sultanului, "tată nostru prea iubit", de cei doi
ambasadori ai săi (Geronimo Zara şi Cornelius Scepper). Dorea ca Si.ileyman să
afectiune paternă si pe "nobilele doamne" Ana "sotia
cu aceeasi
îmbrătiseze
,
'
noastră prea iubită" şi pe "regina Maria sora noastră mult îndrăgită" - văduva
ultimului rege al Ungariei, Ludovic al II-lea - şi să le considere drept "fiicele
sale". Evident, o asemenea bunăvoinţă era solicitată pentru ca astfel sultanul
să-i recunoască şi posesiunile în Ungaria pentru a i le "conceda şi a-i permite să
le stăpânească şi să le deţină nestingherit". De asemenea, Ferdinand spera ca
prin ajutorul lui lbrahim-paşa şi prin eforturile lui Aliosio Gritti "să încerce să-I
convingă pe contele Ioan de Zips să cvacucze întreaga Ungarie", astfel încât
"regatul acela să ajungă în folosinta fiului împăratului vostru" 12• Evident, prin
termenul de fiu Ferdinand se denumea pe sine şi în această calitate el promitea
qjutor militar imediat sultanului, împotriva duşmanilor săi. Se arăta bucuros de
eventualitatea că ar putea primi de la Si.ilcyman clauzele unei "păei veşnice" şi
sublinia încă o dată faptul că solii săi au dus până la acea dată tratative
"folositoare" cu Gritti în scopul încheierii păcii cu "contele Ioan". Tot Gritti era
aşteptat să aducă la Viena confirmarea intrării în vigoare a păcii, începând cu
1 ianuarie 1 534.
Toată această desfăşurare de acţiuni diplomatice îl avea drept pion
principal pe Gritti şi tocmai de aceea el era reţinut la Constantinopol neaşteptat
de mult. Bunele sale servicii erau căutate şi la începutul anului 1 534 de
mesagerii lui Ferdinand. La sfârşitul anului 1 533, Cornelius Scepper se
întorsese la Praga pentru a-1 informa pe Ferdinand de rezultatul demersurilor
...,

'

'

111

Ibidem,

c.

80.

'� Ibidem.

c.

1 22- 1 23.
1 25.

1 1 lbiclem.

c.

'
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sale ". Gcroni mo Zara îl insotea până la Fiume (Ricjcka), unde avea să-I aştepte
pc Sccppcr în vederea unei noi amhasadc, proiectate pentru anul 1 534; din
cauza faptului că s-a îmholnăvit, avea să fie pus în imposihi li tatea de a se mai
întoarce în I mperi ul Otoman. La Constantinopol. interese le Hahshurgi lor
rămâncau a fi apărate de fi ul lui Gemni mo Zara, Vespasiano G iulliano Zara.
Pozi tia acestuia din urmă era cu atât mai d i ficilă cu cât situatia din I mperi ul
Otoman se schimbase. La 2 1 octomhric 1 533, marele vizir l hrahi m-paşa, a cărui
hunăvointă Fcrdi nand reuşise să o captczc, fusese tri mis spre A lep. Cel de-al
doi lea vizir, Ayas-paşa, era străin de vasta retea de interese poli tice tesută de
A loisio Grilti, omul de încredere al lui l hrahim-paşa, �i tocmai cu acest dregător
era obligat să trateze Vespasiano Zara, la începutul anului 1 534. Acesta este
prohabi l momentul în care Gritti se hotărâsc să joace şi cea de-a doua mare
carte, "cea a V ienei" 14, care să- i înlesnească o retragere sigură în cazul în care
intrigile de la Constantinopol i-ar fi adus dizgratia. Întrevederile cu Vespasiano
Zara, care, întors la Praga, făcea, la 5 martie 1 5 34, un amplu raport :•1
convorbiri lor sale cu Gritti si Ayas-pasa
, reluarea tratativelor cu
, 1\ ca si
Corneli us Scepper din luna apri l ie-mai 1 534, I-au pus la curent pc Gritti cu
planuri le grandioase ale împăratului de a organiza o cruciadă, prin care să-i
respingă pc turci din Mediterană �i din Balcan i .
'

'

'

Toate aceste i n formatii veneau î n momentul î n care importante schimbări
politice aveau loc pc frontul antihabsburgic, din Mediterana. La 2 apri lie 1 5 34,
fortărcata Coron fusese abandonată de trupele i mperiale şi turcii îşi reocupau
pozitiile. Hayrcddin Barbarossa devenise mare amiral al tuturor foqclor navale
otomane, iar regele Frantei, Francisc 1, era foarte i nteresat de captarea
sprij inului vcst i tu lui corsar împotriva lui Carol al V -lea. Pc două "canale'·
diplomatice Francisc 1 îi contacta, în primăvara anului 1 5 34, pe Barbarossa şi pc
sultan. Antoinc R incon îl întâlnea pc marele amiral în Africa, iar Cam illo
Orsino venea la Constantinopol în ace laşi timp cu Cornclius Sceppcr (aprilie
mai 1 534) 1 ". Evident, eforturile lui Francisc 1 se conj ugau spre încheierea unei
aliante franceze, engleze şi otomane împotriva Habsburgi lor. Este de crezut că o
asemenea suprematie în M editerana nu convenea vcncticnilor, i ar Gritti, care a
fost în permanentă considerat ca un exponent şi al i ntereselor "Screnisimei
Republici", apare, în primăvara anului 1 534. binevoitor aqiunilor diplomatice
desfăşurate de Scepper. La 26 aprilie 1 534, acesta era practic sechestrat în
Urkwulen ami Aktenwiicke. . . ( anul 1 5 3 4 ) . p. 3- 1 6 .
" Hi.l"tnire de la Tran.l'vlvanie. �:oord. B�la Kiipcczi. BtH.Iapcst. I IJIJ::!. p. 243.
1 j Arh. St. Bucureşti. Micrr!.filme A ll.l'tria- 7itrcica ". R . J31!. c. 333-3-16. vc1i �i Tihor
Simanyi. Er.l'chufda.l· Reich Ferdinclllcl l•on Hah 1h ur�-: Wicn. 1 1Jil7. p. 25 1 -252.
1" C1istina Fencşan. Jcan-Louis Bacqu�-Gramrnont. Nmes el autre.1· tlocumen/.1' .1·ur Aloi.l'io
Gritti et le.1· Pay.1· Roumain.1·. in ..Anatolia Moderna 1 Yeni Anadolu". voi. III. Paris. f. .a .. p. 92.
1 .\

.

..

.

.
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locuinta sa Jin Constantinopol. Doar insistcn�clc lui Grilli îi asigurau eliberarea
si
' pri�irca în auJicntă la sul! an 1 7 •
B unăvointa lui Griui fată Jc FcrJinanJ se poate lega în egală măsură �i Je
interesele sale personale. În primăvara aceluia�i an 1 534 Grilli avusese semnale
serioase de alarmă privind posibila sa dizgratie. Şeful finan�clor otomane.
dcftcrdarul Mahmud Gclebi, se plângca sultanului că Grilli nu plăteşte decât în
natură (pânze, stofe fine, pietre pretioase) pentru arcndarea venituri lor
Rumeliei. Cum I mperiu l nu avea nevoie de aşa ceva, ,.căci c nevoie de bani
pentru război", venetianul era obligat să plătească, până la 1 8 iunie 1 534 (data
plecări i sale spre U ngaria), suma de XO.OOO Jucati din cei 200.000 ce-i datora
vistieriei 1 K . U ra Jcftcrdarului Poqi i avea să-I urmărească �i în misiunea sa în
Ţara Românească, unde, din ordinul acestuia, Gritti era împiedicat să wlcclcze,
în avans. banii din tribuLui pentru anu l 1 535, cu care voia să-�i continue
călătoria spre U ngaria 1 Y . În aceca�i lună, i unie, marele dragoman al Poqi i
Yunis-bcg î i spunea deschis l u i Sceppcr c ă ,.dacă a r fi omorâl cine s-ar mai
îngriji după aceea de acel fiu Je târfă" (.,Je i llo fi lio mcrctricis"). Tot Yunis-bcg
îl numea cu aceca�i ocazie cu epitetul Je ..câine" ( ..iste canis'') �".
Din toate aceste motive apare li mpede si tuatia Jificilă în care s-a artat
Grilli chiar în momentul începerii misiunii sale Jiplomalicc în U ngari a. Am
încercat să aducem noi argumente în favoarea ideii, formulate atât de clar de
Aurcl Dccci �i Tahsin Gemi !, potri vit căreia nu pericol u l instaurări i u nei
dominalii
a fami liei Grilli în U n buaria si
Tările
Române a declansat răscoala
,
'
'
nobi l iară în Transilvania �i i nterventia lui Rare�. ci prea m ultele interese politice
la care Gritti se făcuse părta�. Considerăm necesar să subliniem, încă o dată, că
pc lângă beneficiile personale, Gritti apărasc interesele economice ale Ycncp�.:i
şi scsizase i mportanta comercială �i strategică a celor trei tări române, ca factor
de echilibru militar �i economic între I mperi ul otoman şi Habsburgi, în
momentul în care U ngaria nu mai reprezenta decât ,,fructul râvnit" şi teatrul de
operati uni militare al celor două foqc. Relat i i le lui Zapolia cu s ultanul nu au
fost adevărate relatii pol itice între doi suvcrani , ci ele s-au mărgin i t la un act de
supunere ncconJintionată ..:arc avea să aducă ocuparea B udci - în 1 54 1
şi
transformarea în paşalâc a unei păqi Jin U ngaria � 1 • Tocmai acest echi libru de
foqc pe linia Dunări i se slrăduisc Grilli să-I mcn1ină, actionând după
'

-

lhidem. p. Y:!-93.
Urkwulen uml Aktenstiike. . .. (anul 1 534 ). p. 5 1 .
1'' A . Deeei. op. cit. . p . I l K-1 20.
�" lhidem. p. 1 0 1 - 1 02 : despre orig.ino.:a. ascensiunea �i misiunii..: diplomati..:..: ale lui Yunus
heg. vezi J. Malul . Die Pfrmemlo/metclrer zur Herr.1·c/wf;zeit SU/eyman.v des PriidlliJ:e.l·. în
..Sudostforschung.en", Bd. 34/ 1 975. p. 42--45.
1 1 A . Czcttler. Die A u.uenpolitik der SiehenhiirJ:isclren Fiir.vten im 16 unt/ 1 7. Jahrlzundert.
in U ng.arn-Jahrbuch". voi . II. MUnchen. 1 9R0- 1 91! 1 . p. 93.
17

1"

.
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temperamentul şi capacitatea sa de om politic de mare anvergură. L-a izolat pe
Zapolia, dar a rezolvat criza financiară în care se afla U ngaria în 1 529- 1 532. A
aqional "despotic", dar s-a bazat pc reprezentanţii nobilimii maghiare, care
aveau de răzbunat propri i le nemulţumiri ( Ioan D6czy, Orhan B athyanyi etc.). A
fost prezent 1� tratativele cu Franţa, dar 1-a sprijinit şi pc Fcrdinand împotriva
lui Zapolia. In sfârşit, om al jocului dublu, a înţeles adevărata miză a
interventiei lui Rares în Transi lvania, în 1 5 30, si nu a întârziat să-I denunte
,
sullanul� i . acuzându�l de trădare 2 2 • Ura sa fată de domnul M oldovei a slârn i l
acelasi
' c ă atât timp
' sentiment s' i d i n partea acestuia. În plu � . Petru Rarcs' a stiut
cât Gritti aqioncază în zona U ngariei pacea între Habshurgi şi otomani avea să
fie mcntinută. Actiunea
violcntă a domnului M oldovei , din ordinul căruia Gritti
'
'
era asasinat,
la M cdiaş, împreună cu cei doi fii ai săi, în septembrie 1 534, a avut
drept scop să oblige toale foqcle i mplicate în acest act conspirativ la o atitudine
făţişă ostilă Porţii. Ghemui de intrigi ce a prcmcrs şi a urmat acestui act ara!ă
cum persoana lui Griui era vizată pentru a se declanşa conflictul în zonă. I n
1 5 33, era acuzat, de duşmanii săi, c ă vrea să-I aducă pe Laski pe tronul U ngariei
si să-si i mpună fii i pe tronul Moldovei si Tării
Românesti . Faptul că Aloisio
,
Grilli .' de teama sultanului, dezmintea
c
�
în
versunare
un 'asemenea zvon, face
'
'
greu credibilă o tentativă a sa de a-şi atribui , sic şi familiei sale, conducerea
amintite la numai un an, în 1 5 34. Asasinarea sa a fost folosită si
tărilor
' mai bine
'
de cei ce doreau răsturnarea s ituaţiei din spaţiul central-european.
Petru Rareş era primul care se grăbea să-I informeze pe sultan că
Fcrdinand si
' Zapolia sunt vinovati' de asasinarea lui Gritti 2'. Fcrdinand, la
rândul său, profita de absenţa sultanului din Constantinopol pentru a nu aminti
de "cazul nefericit" al asasinării lui Grilli până la 2 3 martie 1 5 35. A şteptase
vestea ocupării B agdadului de către Siileyman (octombrie 1 5 34) pentru ca
scuzele sale să fie însoţite şi de felicitările pentru marea victorie ce a repurtat-o
sultanul "asupra regelui Persiei si al Chorczmului", veste despre care a aflat "cu
bucurie în suflet" 24• Î i cerca cu' multă sfială sul tanului să nu creadă decât "ce
este cu evidenţă adevărat", i ar pentru aceasta îl lua drept martor pe bey-ul
sangcacului Bosniei, "M ihail Begovich" (în text). Evident toată vina era doar a
"contelui Johannes" şi de aceea cerca refacerea armistiţiului, cedarea U ngariei
Inferioare sau măcar a oraşelor săseşti din Transi lvania. Scrisoarea a fost
copiată în 7 exemplare, care au fost traduse în limba italiană şi trimise tuturor
demnitarilor din Imperiul Otoman.
La 3 iulie 1 53 5 , Ferdinand revenea cu o scrisoare mai amplă şi mai
curajoasă datorită "urărilor de bine trimise de sultan ca de un tată iubitor" şi pe
1' C. F.:n.:şan. J . L. Bacque-Grammont. op. cit. . p. 76-77.
1·' T. G.:mil. Le.1· rt!latiom· de la Molclm•ie avec la Porte oumnane pendant la premier rel{ne
ele Petru Rareş 1 527-/ 5JX, în RRH, nr. 211 978. p. 303.
1� Arh. St. Bucur.:şti. Miaofilme A u.l'tria- .. Turdm
R . 339, c. 1 5-20.

",
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care le primise "cu multă bucurie". Relua relatarea faptelor subli niind că el
aşteptase cu multă speran�ă venirea lui Gritti în U ngaria pen� ru a se � unc �a� ăt
.
.
contl ictului existent, iar misiunea acestuia ,.ar ri adus numai bme'' Ş I ar I l l ost
"uti lă popoi·ului şi altor locui tori din U ngaria ca şi acelor oameni care se
străduiscră degeaba să ducă tratative, dar era clar că cei care I-au omorât pe
me.wxerul sultanului nu doreau ca acesta sti-şi ducc1 la împlinire acţiunea " 2�
(subl. ns. ). Ca unul ce "iubea adevărul" era obligat să spună că si ngurul vinovat
era "Johannes Scepusiensis" (Zapolia era numit cu obstinaţie de Fcrdinand
, .Contele I oan" sau "Ioan de Zi ps"). Mai adăuga faptul că dc�i acesta s-a bucurat
de "mari beneficii" din partea sultanului "nu arc prea mare recunoşti nţă faţă de
Maiestatea Voastră", de aceea îl ruga să-şi întoarcă bunăvoinţa către el şi atun1�i
avea să aibă din partea sa "dragoste şi fidelitate fi lială'' nu "ingratitudine ca la
Ioan" 2h. Cerca pedepsirea crimei lui Zapolia, pc care ancheta sultanală o va
elucida. El era vi novat de uciderea lui Griui, chiar dacă alţii au fost cei care I-au
lovit.
Eforturile diplomatice ale lui Ferdinand dublate de i mportante sume de
bani, nu au rămas fără efect. Scrisoarea din 5 iunie 1 535 adresată lui Ferdinand
de un înalt demnitar turc, comandantul flotei mili tare a Dunării (în text
"Mommtin vaivoda pracfectus navalis cxcrcitus potcnssimi el invicsissimi
Cesaris Turcarum") 27 arată că acesta servea cu destul zel interesele "regelui
romanilor", numit de autorul scrisorii "stăpânul său prea graţios" ("dominus
suus graciosissimus"). Fcrdinand era informat că sultanul a pri mit scrisoarea sa
(din 23 martie) şi i se promitea că ambasadorul pc care intenţiona să-I tri mită,
Ioan Rcdncwkij ("Rcwdnewkii") avea să fie în perfectă siguranţă dacă ar urma
cursul Dunări i, unde se va ana sub huna protcqic a oamenilor săi. De asemenea
îl asigura de tot sprijinul său ş i în ti mpul tratativelor.
Lupta diplomatică a "regelui romani lor", dusă atât pc căi oficiale cât şi pc
"canale oculte", era încă o dată în total dezacord cu acţi unile militare ale fratelui
său, împăratu l Carol al V-lea. Acesta cucerea, la 1 4 iunie 1 5 35, fortăreaţa La
Goleua ce apăra Tunisul, unde se instalase vestitul corsar Hayreddi n
Barbarossa, acum mare amiral a l flotei otomane şi adevăratul stăpân a l coastelor
Africii. Victoria era celebrată de Carol ca o mare izbândă a creştinătăţii
împotriva păgânilor şi prin repunerca în drepturi a regelui legitim, Muley
Hassem, considera că a îndepărtat un real pericol ce ameni nta Spania. Succesul
său nu era de natură să-I bucure pc Fcrdinand, care încerca să capteze, pc orice
calc, bunăvointa sultanului. De aceea urmărea cu teamă orice semne, care ar fi
arătat că turci l s-ar putea îndrepta spre punctul cel mai slab al Imperiului,
�' lhidem. c. 64.
2'

lhidem.
27 lhidem.

�.:.

74-75.
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graniţa ungară � i linia D unării . La 3 1 august agentul său Ferduci era informal
din Raguza că turcii se retrag la Constantinopol 2K, iar s u ltanu l era încă în Persia.
La 1 septembrie 1 535 u n alt spion a l lui Fen.Iinand, aflat în acelasi oras, trimitea
un mesaj, în care numele "regelui romanilor" si al locului de ' pnw�nienlă al
i n formaţi i lor erau scrise c i frat. A utoru l scrisorii 'era "contele de Elia", om�! de
legătură al agentului fcrnandisl baronul Franccsco Ritio 2Y aflat "lă V iena la
111•
curtea M aicslă\ii sale Rege al romanilor··
Ş t iri le se referă la capturarea
( metodă deja intrată în lradi\ia diploma\iei habsburgice) a agentului francez
Scraphi no de Gozza care urma să plece de la Constantinopol spre Paris, prin
Fi umc (Rijcka). Aici fusese prins de agenţi i mperiali care i-au preluat bagajele
în care se aflau mesajele aduse din Persia, de la sullan pentru regele Fran\ci.
l n forma\iilc acestuia erau prc\ioasc pentru că arătau cât de complexe erau
i n teresele "republicii creştine" la acea dală, ai cărei membri îi aju tau pe turci. În
campania din A frica, venelienii si raguzanii trim iseseră în sprijinul turcilor 30 si
respectiv R galere. Î n I mperiu l 'otoman se făceau mari pregătiri de război. s'e
cerca de către demnitari i de la Constantinopol grabnica întoarcere a sultanului şi
a lui lhrahi m-pasa, pentru că armatele otomane erau victorioase "până la grani ta
I ndici'' �i du�ma� i i cercau pace. În capitala Imperiului se masa artileria grea şi 'o
galeră cu acelaşi armament fusese expcdială spre Rodos ·' 1 •
La 1 4 septembrie 1 535, un all informator, rămas anonim, dădea de ştire lui
Fcrdi nand că tratativele reveniscră într-un punct mort şi îl sfătuia ca la
întoarcerea sullanului să fie trimişi în i mperiu soli cu experienţă, capabil i �ă
convingă, pentru că una este să ceri ceva în scris şi .,alta să le faci crezul de mai
multe urechi " '2• Acesti a erau chiar nominali zati : Gcronimo Zara, Si!!i smund
Herherste i n �i Yespasiano Zara.
.

.

�

În toată această perioadă, nici Zăpolia nu pierduse ocazia de a se disculpa
în fa\a sultanului. A rgumentele sale potri vit cărora nu a putul fi oprită răscoala
nobil ilor, provocată de asasinarea episcopului de Oradea, Emeric Czibak, de
către partizanu l lui Grilli, Ioan D6czy, nu erau în favoarea sa ; neputinţa de a
conduce ţara şi de a struni pe marii nobili tii nd o culpă suficient de mare pentru
a-i atrage dizgraţia, chiar dacă ar fi fos t absolv i t de bănuiala de crimă şi de
trădare. Pentru început, rezultatele anchetei, ordonate de s ultan şi conduse de
Yunis (Junis)-heg erau net în defavoarea sa. A mănunte semnificative despre

�· lhidem, c. 9�.
�·· Numele adevărat al acestui agent - .,conle d ' Ella" - era Marina Kabuzic (de Caboga),
patrician din Raguza. ce se1vea interesele lui Ferdinand. Lrimilând informa1ii şi inlermediind
schimbul de mesaje di nspre şi inspre lmP<=riul o toman, Francesco Ritio (Ricci) bamn de
Sprinzenstein şi canonic de Trcnto era un ah agent diplomatic al lui Ferdinand. care îşi incepuse
misiunea secretă la Raguza încă din 1 530.
"' Jhidem, c. Y�.
1 1 Jhidem. c. 93-9�.
·' � Ibidem.
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această anchetă aflăm din raportu l contclui de N agarola din 1 3 octombrie 1 535,
trimis lui Fcrdinand cu pri lejul întâlnirii di ntre N o� arola �i marele dragoman al
Porti i, întâlnire ce avusese loc la Eszlcrgom 1 1 . In luna septembrie 1 535, se
pcr {ectascră termenii în care să aihă loc această întrevedere. Din scrisorile
preliminare, din 22 scplcmhric, 3. 7 �i l) octombrie 1 535 1� aflăm cu certitudine
că Yunis-bcg fusese atras cu abi litate Jc partea lui FerJinamL cfonurilc Jc
convingere fiind dublate de plata unei pensii anuale de 1 .000 Jc Juca�i . La 22
septembrie, Yunis-bcg scria din Pcsta �i cerca ca banii .wl nu-i .fie trimişi la
Constantinopol ; mai cerea �i stabil i rea unei întâlniri pentru a-1 i n forma pe
. După câteva ezitări din parlca marelui
romanilor" despre u ltimele stiri
" 'reocle
'
o
dragoman se stabilea ca loc de întâlnire Esztcrgomul , iar omul de legătură avea
să fie contele Nogarola, ce urma a aduce �i ban i i .
L a 13 octombrie, Junis-hcg sosea la Esztcrgom înso\il J c u mică flotilă
(3 nave). D upă ce înaltul personaj se asigura că pensia promisă, încă Jin
1 533- 1 534, de ambasadorul i mperial Sccppcr, avea să-i fie plătită 1 ' , sublinia
încă o dată că i-a fost credincios lui Ferdinand �i că, în continuare, îi va apăra în
orice ocazie i nteresele. Depunea chiar un junlmânt ni l'll pâstra secretul
întrel•ederii (subL ns. ) �i relata datele importante privind ancheta asupra moqii
lui Grilli. Concluzia despre vinovă\ia lui Zapolia era de nczdruncinal pentru d
avea următoarele dovc;.i : Zapolia trimisese. încă din vara lui 1 534, plângeri
mincinoase împotriva lui Grilli, pc care- I acuza că ar vrea să-I omoare. pentru a
oferi tronul Ungariei lui Laski : acela�i "conte Ioan · · ceruse sultanu lui cxi larea
lui Aloisio şi acesta chiar porum:isc lui l brahim-pa�a să-I "mute" pc Grilli. La
câteva zile pri mise însă scrisoarea Jc la "voicvodul Moldovei" 1" pri vind �tirea
asasinatului de la M edia�. de care era învinovă\it Zapo l i a ; în timpul anchetei
ordonate de sultan, Yunis-hcg a constatat că bunuri le, caii , bij utcri ile �i chiar
caflanclc aurile ale lui Grilli �i ale înso\i lori lor săi se aflau 1� Zapolia �i la
Şte fan Mai lath, autorul omorului, care aqionasc din porunca lui Zapolia, ce îi
oJ'crisc, ca recompensă, voicvodatul Transil vaniei 1 7 • Ca ultim argument aducea
�i pe acela al modului violent prin care Zapolia îl împicdicasc. în vara anului
1 534, să se întâlncască cu Grilli, ducându-1 cu foqa la Pesta, iar apoi când
rcvenise la B uda, având ca pretext Jorin\a de a se trata la băile termale ale
ora�ului. pentru a nu se alla amănunte despre moartea vcnc\ianului, paznic:i
Portilor orasului I-au oprit să intre si a fost escorta! înapoi la Bcl�rad 1K.
Convingerea sa că Zapolia era răspunzător Jc moartea lui Gritti fusese
ali mentată �i de bunăvoin\a sporită pc care i-o arăta Fcrdinand. De aceea
'

,

'

1 1 lhicll!/11. l: . 1 25 - 1 29.
" lhiclt!m, c . 1 06, 1 OlJ- 1

1' /hiclem.

c.

1 O. 1 1 5.

1 1 6- I I LJ , 1 n.

1 25.

"' lhicli!IIJ. l: . 1 2 6 .

'17 lhidl!lll, c . 1 2LJ.
IK

/hidi!IIJ.
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Yunis-beg, sosi t la Buda, îl a<.:uzasc pc regele Ioan că este vinovat de trădare
pentru că ucisese un slujitor aflat "la porunca �i în slujba sultanu l ui", de a<.:eca
nu va scăpa de pedeapsă nid în "fu ndul mării". Respingea cu dispret banii ce i
se ofereau �i nu contenea cu invectivele. În accla�i timp, insistasc pc lângă
sullan asupra ne<.:csi tătii awrdării U ngariei lui Ferdinand, pentru că ,.dad regele
Fcrdinand ar fi fost rege în U ngaria nu ar mai fi fost vorba despre o astfel de
anchetă w_ Zapol ia, încolţit, întclcgca, în cele din urmă, de unde venea
înverşunarea lui Yunis �i cerca a<.:cstuia să-i mijlo<.:ească în<.:eputul tratativch'r
cu "regele romanilor". Era clară panica lui Zapolia �i ded Yunis-heg î�i făcuse
pc Jcpli n datoria. N ogarola, mul\umit, îi <.:eruse să apere la fel de hine i nteresele
stăpân ului său �i în fa\a sultanului, pentru că da<.:ă U ngaria ar reveni "după
dreptate " lui Ferui nand, pensia marelui uragoman avea să fie dublă sau triplă 41 1•
Un s i ng ur aspect părea să întune<.:c speran1a unei apropiate victorii . Înaltul
demnitar întreba Jad împăratul arc de gând să trimită o solie la Constantinopol
pentru a trata pa<.:ca în M editerana. Nogarola era silit să răspundă că, în ceea ce
privea campania lui Carol în Tunis, Feruinand nu putea i nterveni cu nimi<.: ,.pc
lângă un aşa de puternic senior pentru a-i pretinde ceva" � 1 •
Planul celor care doriseră asasinarea lui Grilli. pentru a-1 împi cui <.: a pc
acesta să încheie o pace de durată între Hahshurgi şi I mperiul otoman, reuşise.
În primul rând, Petru Rarcş încheia, la 4 apri lic 1 535, tratatul secret de alian\ă
cu împăratul Carol al V - lea. Ylau-Yintilă, domnul Ţării Româneşti, allat în
conllict direct cu Gritti în perioada trecerii acestuia prin Ţara Românească,
putea fi s uspectat, de asemenea, de complicitate la crimă. Unica scăpare părea a
fi tot alianta cu împăratul, pc care a perfectat-o în 1 5 35, dar care avea să-I coste,
în iulie 1 53 5 , via\a. Asasinat de boierii s{t tui Jc duritatea pcJepsclor sale. era
acuzat că a dus tratative cu Habsburgi i şi că a trădat interesele Poqii � 2 •
Zapolia. la rândul său, îngrozit de consecin\clc anchetei sultanale, se
îndrepta spre Ferdinand cu care începea tratative, din 1 5 35, <.:c prevedeau
cedarea întregii U ngarii şi a Transi lvaniei, după moartea sa, lui Ferdinand de
Austria, şi plata a 80.000 de ducaţi anual, în tot timpul vietii, pentru teritori i le
ce le detinea pe moment, plus renunţarea la titlul regal. Aceste ncgodcri se
sfârşcau în 1 5 3 8 p r i n binecunoscutul tratat de la Oradea. Spaima era rcsim(ită � i
î n Transi lvania care s e pregătea să facă fa\ă u n u i viitor alac otoman. Dicta
întrunită în 1 5 35 la Târgu-Murc� hotăra un lucru cu o semnificaţie deosebită,
"' lhidem. <.:. 1 26.

'" lhidem. <.:.

t31

.

" Ibidem. c. 1 3::!.
'! A. Dccci. op. cit.. p. 1 3 1 . C. Fcmc�an. J . L. J� acqu�-( irammont. op. ci t. p. 73-7-'1. S.
Simioncscu. Ţcirile mmci11e .�i inceputul po liticii rti.wiritene cmfiotniJWne a imperiului lwh.1·hur�ic
.

( 1 526- 1 5CJ.J). Rc/1.

nr.

H/ 1 975. p. 1 ::!00- 1 205.
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înarmarea iohagilor cărora din 1 5 1 4 le fusese i nterzis portul armelor. Cei care
aveau 6-H boi urmau să poarte un arc cu 32 săgeti. i ar iobagi i săraci să 1_ic
înarmati cu lănci si scuturi 4 1 • În accla�i timp erau serios angrenate cele două tări
român�. prin trat �tc încheiate de Petru Rare� �i Radu Paisic, în sfera dominaţiei
politice habsburgice. Rare� apela chiar la medierea lui Fcrdi nand în conflil.:tul
cu Polonia în virtutea vechi lor legături de \'a.mlitate moldo-ungare.
Din nou calca tratativelor diplomatice se arătase mai eficace decât calca
armelor. Ambasadorul i mperial la Constantinopol , Deli a Vcchia (Bodijan
Vucovic i ) , informa despre tratativele secrete duse în 1 536 cu Radu Paisic, care
se arăta fidel aliantei antiotomanc cu conditia �,rarantări i "vechilor l ibcrlăti ale
\ări i". Acela�i Delia Vcchia îl primea la Vcnc\ia în 1 537 pc sol u l lui Petru
Rare�. episcopul Vasile. ce aducea un mesaj ci frat din partea domnu lui
Moldovei , care cerca aj utor în lupta cu t urc i i , î�i mani l'c sta hotărârca de a aduna
sub arme 30.000 de oşteni �i i n forma despre apropierea iminentă a unei noi
campani i otomane 44• M ânia sultanului se îndrepta din 1 536, anul în care se
întorsese din campani a din Iran, împotriva lui Petru Rarcş, făcu t răspunzător de
întreaga răsturnare de foqe la D unărea de Jos.
M oldova era din nou considerată, de această dată de otomani , ca J'iir.d
pionul cel mai i mportant al pătrunderi i Habsburgi lor spre Dunărea de Jos.
Pozi\ia sa strategică o făcea mult râvnită de vecinii puternici dar �i foarte
vulnerabi lă. Sultanul avea să lovească Moldova pentru că o găsea izolată. După
încheierea "păcii veşnice" (în 1 533) între Polonia �i Imperiu l otoman, prima
interesată în stoparea oricăror ini \iativc războinice în sud-estul Europei apărea
"republica nobil iară". lată de ce actiunile lui Rares în Pocutia erau denuntatc cu
obstinentă la Poartă si transfor�atc într-un c �z de în � ltă trădare f� tă de
"padi�ahul lumii''. Evident că aqiunile mili tare repetate ale domnului Moldovei
erau de natură să irite Polonia, Jar si politica de anvergură în care acesta se
lansase nu era mai pu\in periculoasă: Într-un moment în care puternicul regat
vecin părea înclinat spre concesii pentru a-�i asigura pacea (închei a în 1 537 un
armistitiu pe 60 de ani cu Rusia în privin\a "teritorii lor rutcnc" 4'\ tatonărilc
diplomatice ale lui Rarcş, promisiunile şi angaj amentele sale renăscuscră
entuziasmul de cruciati al lui Carol şi Ferdinand, care după 1 535 solicitau "cu
insistcn\ă participarea Polonici la războiul sfânt" împotriva necredincioşi lor" 4".
Personali tatea lui Rare� era atât de hine cunoscută în centrul şi răsări tul
Europei încât în timpul tratati velor de pace cu solii Moscovei (în 1 5 37) regele
'

'

'

.......

'

'

'

'-' Hurmu:aki. voi. I I� . p. 85. Joc. nr. 44 .
��
A. Ciorăncscu. Documente pril'itoare lct i.1·toria Românilor culese elin arhit'l!!e lui
Simcmms. Bucurc�li. 1 940. p. 1 7- 1 9.
�5 H. Uclx:rshcrg.cr. 0.1·terreich wul Ru.l'.l'lctnd seir cll!lll Ende de.1· 15 .lahrlrwulerts. Wicn unu
Leipzig.. 1 1}06. p. 266-26 7.
" lhiclem. p. 272-27].
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Polonici era solicitat s ă mijlocească reluarea bunelor rcla! i i c u Moldova.
Această cerere, ce îi amintea Jc consecin!ele nefaste ale tratatului de prietenie,
încheiat în 1 530, între Vas i le al III-lea s i Petru Rarcs, 1-a pus în dificultate pc
'
Sigismund. Încercarea sa abi lă de a cl �da cererea solilor ruşi , prctcxtânJ că
armistitiu! nc!!ociat se referea la terilOri i în liti!!iu între Rusia si Liruania iar
Petru Rarcs, era l'a.w/ al regelui Poloniei, stârnea râsul emisari lor moscoviti, � 7 .
De altfel, fără aseti mcntul lui Sigismund, la începutul anului 1 531-! pornea spre
Moldova ambasadorul rus Bogdan Logi nov �x a cărui misi une nu a fost Jusă la
bun srâr�it datorită campaniei otomane. Pri ns între Polonia �i tătari, Rare� era
recepti\' la propuneri le de aliantă ale Rusiei. Jar tocmai aceste propuneri
stârneau teama �i iritarea lui Sigismund. Raportul amplu Je defăi mare a
Jomnului Moldove i , tri mis în 1 53X la Poartă pri n Erasmu� din Kretkow �9 este
mai mult Jecât transparent privind motivele pentru care regele Polonici era
dispus să apeleze cu multă i nsistcn!ă la sultan pentru a- 1 determina să-I schimbe
din domnie pc Rarcş �i astfel să-I scape de un veci n de-a dreptul periculos.
'

'-'

.....

'

.,

Aşa cum am arătat, ofensiva lui Carol Quintul din 1 535 împotriva
vcstitului amiral turc Hayrcddi n Barbarossa era de natură să încurce d i n nou
planur i le di plomatice ale lui Ferdinand în Imperi ul otoman . De altfel chiar Dicta
repro�ase că nu era de Jcmnitatea împăratului să se lupte cu un .,corsar··, fapt la
care Carol rcplicasc că acel ,.corsar"' reprezenta "chiar persoana sultanului'' şi că
nu arc de ce să-i "fie ru�ine să facă o asemenea i m:ursiunc pentru că <o face> în
'11•
serviciul lui Dumnezeu şi al rcgatclor sale
Am arătat cum zelul cruciat pusese Jin nou stăpânire pc împărat şi cum
evoluţia si tua!ici poli tice la Dunărea de Jos îi făcuse pc toţi cei angrena!i în
sfera suprema!iei otomane ..,ă schi mhe. mai mult sau mai put i n hrusc. tahăra.
După ralierea domni lor români �i a lui Zapolia la planurile Hahshurgi lor se
părea că nu mai urma decât punerea în practică a unui nou plan de cruciadă. u
analiză minutioasă a costuri lor campaniilor Jin Ungaria, întreprinsă încă din
secolul trecut de Karl Obcrleitncr, arăta clar însă de ce i nterventii le militare au
fost modeste. Pierderile au fost în toată perioada confruntărilor între Fcrdinand
si Siileyman mult mai mari decât eventualele beneficii născute d i n stăpâni rea
U ngariei. În condi!iile în care, din 1 532 până în 1 540, trupele lui Fcrdi nand nu
au făcut decât să cedeze pozi!ii cu greu cucerite, putem considera că pierderi le
lunare de 1 3.X 1 3 flori ni (dcsti na!i plă!ii mercenari lor) erau o paguhă a visteriei
'7

/hidt!/11. p. 26').

'" lhiclem. p. 2 7 2 .

''' 1 .

Bitlian. Mnldni'CI in trCIICIIil'lde pnlollrH>/fllllctllt! Î/1/r-1111 clocwtlelll inedit din wwl /53X.

în SMIM. VII. I Q7-I. p. 3!N-J l lJ .

'" J . 1-'i.:tlh.:r. R.:latir-,/IC/1 l'CIICtillllischcr Bnt.l'clwfier iiher Dewsc/d(llu/ wrd Osterreicll in

XI'/ Jlr. . in Fontes rerwn Cltt.wriammur. Dtplouullaria. v u l . X X X . W i.:n. 1 1!70. p. 6-7 .
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lui Fcrdinand, pc t:are t:u greu o putea suporta si ngur. Aj u toa re l e , <.: h i a r r u ! i ne .
venite din partea Dietei � i a împăratului, plus venituri le teri tor i i lor auslriet:e, a u
fost mădnate fără Jiscernământ înlr-o t: on fr u n l a re c e e r a d i n start meni tă
eseculu i . Colosului Ji nante lor I mperi u l u i uloman. Ferd i na n d îi opunea
n;l 1dest e k sale \ en i l uri . Chiar s i asa L·u s t u l a fost enurrn. Î n t re l .'i .'0- 1 5 3 2 .
campa n i i le m i l i t arl· în u ngaria a�1 in�umal l . X-L1 . 200 rlori n i . t:ampa n i a d i n l .'i 3 7

a adăugat un ddkit Je 2 1 X.O 1 X rlori n i �i o in fr[mgere dezastruoasă la G oj a n ( î n
S lov ac i a ) . Constituirea rlotilci dunărene a costat 1 1 9.000 rlori n i , iar înarma re a
pentru anul 1 .54 1 s-a soldat <.:U I X4.lJ7.'i rlorini ; 1 • <.: h el l u i ! i pentru a nu ob! i nc
a l lceva del:ât transformarea U ngariei I n ferioare în pa�alftc.
R e ve n i nd la a n u l

1 5 3 .'i . Ferd i nand. d i n post ura de mare d � t i gă tor al

s i l Ua ! i c i con futc născute dup:t asas inarca

lui

G ri l l i . în frfm t .în

l .'i 36- l .'i 3 7 .

s ă re cupere 1 e put i ! i a p ierdută pri n n l l i t ralat iYe d i plomatice.
Acest )unu a fos t p os i b i l în mome n t u l in <.:arc p e r i c o l u l ce p lana asu pra lui
Z{tpol i a, J i 1.gra\ia sullanului, a fost îndepărtat de s t i ngerea dc la s i ne a anchetei
orJonalc Je S ii l c y m a n , datorită .. descoperiri i " unui a l l com plot. De data aceasta
marele vizir l brah im-pa�a era denun!al de d u�mani i săi că v i t.ase L'h i ar tronul
sultanu lui ; în sarc i n a sa dJea � i presupusa .. t rădare·· a lui G ri t t i . care părea d
� i - a p ri m i t soarta bi n e meri l a l ă . Cu siguran!ă că Vl lCea lui Zapo l i a nu a l i p s i t d i n
marel e cor a l dd.-t i mări lor mare l u i v i z i r. care era c x e c u l a l i n l .'i .1 6 . S t ăp ;i n pc
s i t ua ! i e . ,.regele .. l l 1a n pre l ua, pentru pri ma oară d up.-t l .'i 2 7 . con t ro l u l asupra
Sibi ului ( 1 mart i e l .'i 3 6 ) . oL·upa un i mport a n l cc n l ru c u l ll l l lll i c a flat i n mâna l u i
Fnd i nand - Kassau ( Kosil'e ) - � i i n frângL·a ar m a t a d e -l-0. 000 de oame n i .
conJu � i de genera l u l Hans Kalti aner. l a Gojan. pt: m a l uri k D ravei ( l .'i 3 7 ) .
Pentru toatc aceste mol i vc. la care s e adaugă campa n i a l u i Caro l a l V - lea
rcJn i nc dornic

în Tu n i s . Fcrd i nanJ era din nuu s i l i t să- � i tri m i t.-l cmi .... ari pe n t ru a i mp l ora

bun ă vo i n! a sullanul u i . Toale dorl uri lc s a l e erau a n u late �i inlreg.u l e � a fodaj de
intrigi d i p lomatice trebuia redădit. În 1 5 36, Vespasi ano Zara p leda cu arJoare
cauta lui Fe rJ i nand . fi i n d urmat, la înt:epu t u l an u l u i l .'i .1 7 , Jc baro n u l de R itis '2
( Frant:c s co R it:t:i ).
A n i i tulburi ai t:!mfruntări lor pe ioalc p lan uri l e între FerJ i nanJ � i Zapo l i a
au permi� ascensiunea unui alt per s o naj ce a vea să joace soarta U ngari e i la
.
.. masa ,·erdc . a tra t a ti vc lor J i ploma t i L'e L i mp de pes t e 1 5 an i . c.-t l ugftrul croat
George U t i c sc no v i c ( Ujtsenil' ) . de�i de ori g i n ă obscurrt, aj uns membru a l
ord i n u l u i Sfân t u l u i Pau l . s-a arătat de m n rc p rc l. c n l a n t al e po c i i Rena�tcri i , în
L·arc mai mull ca n i c i od a t ă , s-au născut t i ta n i , fie că au fos t a rt i � t i . clcri c i ,
d i p loma!i sau oame n i pol i t i c i . care cu a b i l itate au !esul intrigi � i a u conJus
d e s li n c le !ări lor lor după rropri i l e i nterese.
---------------

, , K . ( lh.:rk i l n.: r. (j_\(('/H'll ·li ,. .illclll:ell 11/ld 1\ric;.:.\·ll "<'.l"l'll 1111/er r ·,·rclillllllll /. 1 '1 11/1 ./alin·
.
1 5 � :! - / 5(1./. în . . .-\rlim Hir K u nd�.· ( h i �.Tr-: 1..- h i -..· h ,. ,- ( i..:,..: h l d l h-(Juc· l k· n .. l l d . 2 � . W i,· n . 1 Xh!l.
,_. .-\ rh.

.

Sl. B unm.:�l i . ;\/icrll/ilme A LI.I"Irill · . . runt<<l . . 1{. YW .

(.

:10 1 ---3 1 :1 . :lX7--IO�.
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Apropiat al fami liei Zapolia, "fratele George·· ( numit Jintr-o eroare
istoriografil.:ă M artinuzzi l a hcneficiat J i n plin Je evenimentele ani lor
1 534- 1 536. După moartea lui Czihak. scaunul cpiscopiei Je OraJea fiind
vaL:ant, a fost numit de Zapolia episcop. iar la scurt timp i s-a încredi n\al funqia
de trezorier al regatului ' � .
În 1 5.n . anul în care Ferdi nanJ. respins din nou de turci �i învins de
.,regele" Ioan, căuta să ajungă la un nou compromis pc calca tratativelor,
.Jratclc George" a fost trimis de Zapolia să negocieze cu emisarul ..regelui
romani lor", .lohann Wese, arh iepiscop de Lumi, căruia i se vor adăuga �i alli
nohi l i maghiari. memhri ai partiJci pro-ferdinanJiste. La 24 fehruarie 1 53X.
Jiploma!ia hahshurgică repurta un nou succes. prin încheierea Lralalului de la
OraJea. l'e voia să reglcmenlcze definitiv prohlcma succesiunii maghiare. în
favoarea lui FerdinanJ. căruia avea să-i revină la moartea lui Z<1polia întreaga
U ngaric Je esl �i Lillul regal. Pentru prima dală Zapo l i a ridica problema
cl«'spclguhirii eventuali lor mo�LeniLori prin creere a 111111i J'rinâJICif în tona Zips '� .
Anul 1 5 3H a fosl un moment Je apogeu în planul Ji ploma1ici
H ahshurgi lor. alâl pentru Ferdi nand dt � i pentru Carol. În timp ce pri mul î�i
asigura :-.uprema!ia la Dunărea Jc Jos. împ:tral u l r c u �c a :-.ă adune în .. Liga
Sfântă" papal i lah:a �i V e ne!ia pe ntru a - i infrunta pc turci in tvlcdi Lcra n ă ) i
semna cu francezii pacea J e l a N isa. A mhasadori i vene ! i e n i la L:Urlca i mperială.
N icolo Ticpolo, Marcanlonio Corncr. M arcanlonio Contar i n i , Giovanni Anlonio
Yenier � i Pielro Mocenigo. informau pc Joge. la 23 mai 1 53X. despre misi unea
lor. l n forma!iilc aduse se rcfereau la mohilizarea trupelor imperiale pentru
apărarea U ngariei �i masarea lor la Fri uli. În acela�i ti mp, erau purtători i Jc
cuvânt a cereri i lui Carol de part icipare a V e nc 1 i ei la orice e x ped i t i e ar i n i ! i a
împăratul ''.
La 25 mai 1 53X, ace i a � i i n formau ..Cons i l i u l celor 1 0" C:. împărat ul avea
nevoie grahnică Je ajutor, deoarece a�lepla un alac asupra U ngariei al unei
armate otomane de 1 50.000 de oameni 'r.. Ştiri le acestea conl·ordau cu Jatch:
primite �i la Viena de către Ferdinand. de la cred i nciosul său agent Ioan Pastor.
care. în aceea�i lună - mai - . informa că turcii pregătesc o aqiunc de mare
amploare. Era clar că Hahshurgii a lcsese r:t pwsl momentul con frunt ări i mi li tare
cu Imperi ul otoman. iar sUl'l'cseh: lor d i p l o m ati c e aveau s:t fie încă o Jată
'·' A l fons

H u ho:r. Die Erwahwr!( Siehellhiir!(e/1.1. clurclr K;;";;: Ferclilllurcl 1 im Jalrre

wul Bmda GeurJ: Etule. in . .An.: h i v fur Ost.:rro:i..:his..:ho: ( io:M.:hi..:hlo.:". I I J . 7 5 .

" 1<. ( ioos.

Osrareiclrisclw Staaf.l'l'ertrii;:e Fiirstell/11111 Siehnrhiir;.:m.
şi Histuire de fu '/'rwr.n1nurie . . . . p. 2-l 5 .

l lJ I I . p. 65 �i unn. : vo:zi
" \:enetiwrisclre

I I!XIJ. p. 65.

'" Ibidem. p.

Depe.1â1t'11

/ 5l.fJ- / 6lJU. Wio:n.

n1111 Kaiserlrnfi' ( /)i.,pucl'i di Gcmr.111iu J .

77.
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spulhcratc de înfrângcri militare drastil:c. Sultanul, întors d i n 1 536 din Persia,
folosise cei doi ani de răgaz pentru a organiza o amplă ofensivă pc mare ş i pc
uscat pen tru a lichida conflictul pentru suprcma!ie cu Hahshurgii şi pentru a
pedepsi pc toti cei care, deşi .. rohi " ai ,.padişahului lumi i", îndrăzniseră să se
alieze cu duşmani i I mperi ului otoman. La 27 iunie 1 538. accla�i Ioan Pastor �tia
cu sigurantă că sultan u l în persoană, allat la Aurianopol. se va îndrepta spre
Ungaria, cu două armate, dintre care pri ma l'll lol'i mai ÎllttÎi Moldom " .
.. Răzhoiul sfânt pentru cucerirea Vienei'' se dedan�ase �i mânia sultanului,
alimentată de desele p lângeri din Polonia despre trădarea lui Rarcş. se îndrepta
spre cel mai vulncrahil aliat al Hahshurgi lor. domnul M oluove i , care se
dovedise a fi �i cel mai ahi ! opozant al Imperi ului otoman.
Rezultatul campaniei din 1 5 38 în Moluova este h i ne cunoscut, după cum
au fost pc larg: Jczhătute �i caut.ele pentru care o ofensi vă condusă de însu�i
sultanul a avut drept si ngură consecin\ă înlocuirea domnului ' � . Trupele
otomane însă au întrepri ns, în 1 538, o actiune concentrată si concertată ce a
readus hegemonia sultanului pc toate frontl;ri lc ce păreau vre �1elnic pierdute. Î n
Mediterana - la 7 i u n i e 1 53H - Hayreddin Barharossa începea ofensiva
mari t i mă de la Prcvcza (28 septemehrie 1 538) ''' . O altă confruntare avea loc în
Oceanul I ndian �i avea drept scop eliminarea pmtughezi lor din Marca Ro�ie �i
Oceanul Indian, precum şi ruperea ori�:ărei posihilităti de ralicre a I ranului şiit
politicii antiotomanc a Hahshurgi lor şi S l'ântului Scaun.
Rezultatul acestei ultime expeditii era doar în parte sat i s făcător. Flota lui
Hadim Sii lcyman-paşa era respi nsă la grani\ele Indici, în fa!a i nsulei Diu ( la 25
decemhric 1 538) şi se întorcea în portul M uharn din Y�mcn "". La 1 3 martie
1 5 JlJ. pri n cucerirea Yemenului, sultanul se putea mfmdri că şi Marca Ro�ie
devenise un .. lac turc", blocându-se o altă calc de acces i mportantă spre Orientul
Î ndepărtat. Tergiversarea actiunii din Asia, precum �i încheierea păc i i de la N isa
( 1 H iulie 1 538) între .Carol al V - lea �i Francisc 1 pot f'i tot atâtea mot ive pentru
�:arc Siilcyman s-a grăbit să tran�ete prohlcma Moldovei, acccptând ..închi narea
!ări i" de către hoieri �i cererea acestora de a-1 numi pc Ştefan Lăcustă domn " ' .
,. H. H.

und StaaiSan.: h i v . P.A . .J Turkt:'i. 1 u n i.· 1 5 3K. f. 1 J .

' " T. ( icmi l . "1'· cit., p. 307-3 I l . \'CII �� S t . ( iorovc i . Mnlc/m·a in .. Casa ptint
f't:' 11/<lr):illect i:I'Oart:'ior pril•i11cl t�rimul secol de rela[ii mnldn-ntn/IUI//1:', in A liA/. X V I I . 1 9!W,

p. 66 1 -66'2. M. 1\ l a x im. Din i.l'toria relatiilor mmcÎIItHI/IIIIIlllte .. Capitula{iile " . in A l. l l)!l'!.. nr. 6.

p. 56-6'2 şi Le statii/ tit:'.\' pay.1· rm1111ains enl 'ers la Porte ounmane aux X V/'"-X V/1/'" siecle, în RRH,
nr. I -'2/ 1 9K 5 . p. 30. 37-3!!.

'" Pentru �.:ontcxtul pol i t i �.: al wnfruntării in Mcuih.:rana vezi N. Koslinsk i, Rc7zhmtie (It:'

mare Îll l't'CII 'Ltl al X \'1-lea : Pre1·e:.a şi Lepallln. Bu�.:urqti. l l)lJ 1 . p. 5 1 şi urm.
,., A. l >c�:c i . /stnria lmperiului Otnllttlll pcinci la / 656, Bucureşti. 1 97!!. p. 1 !!6.
"1

l'ronil·ari i

turci

din

scw l u l

X V I . într..: .:arc Muslafa

Gc lalzadc

contemporan

�.:u

cvcn i mcnldc d i n 1 5 3!!. ca şi M ustafa Ali năs.:ul la numai trei ani ( 1 5� 1 ) de l a campania sullanală.
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Opoziţia Polonici la ideea transformării Moldovei în provim.:ic otomană.
dictată de teama u nei vecinătăţi atât de periculoasă, a fost şi ca dc�..: i sivă pentru
hotărârca sullanului de a mcn1inc Moldova �.:a stat-tampon în zona de interes a
cxpansiunii otomane spre Europa centrală.
Teama de cucerirea efectivă a regatului de către turci îi făcea pc nohi lii
maghiari să-şi pună toate speranţele în împăratul Carol al V -lea, la care era
trimis ca ambasador Tamas N adadsy. înso!it de Francis�..: Bathyanyi şi
arhiepiscopul Fram.:iM.: Frangcpani. M ul!i dintre vc�..: h ii part izani ai lui Zapolia
trecuseră a�..: u m de partea lui Fcrdinand �i a împăratului. A�..: c astă atitudine era
di�..: l ală şi de poziţia regelui Ioan �.:arc se grăbise, de la 1 � august 1 5 �X "! . să- I
asigure pc sullan de fidelitatea sa ncslrămulală. M ai mull, ,Jratclc George" îi
îmP.icdi�..: a pc nohi lii maghiari să depună j urământ Je fideli tate fată de
Fcrdinand, în wnwrdan!ă cu prevederi le tratatului de la Oradett, de �.:arc de
altfel, Zapolia se dczicca. Ştiri le sosite la curtea imperială la �O oclomhrie 1 53 X .
din diverse surse, confirmau acelaşi fapt : Zapolia a trimis emisari la sul! an să- I
asigure de crcJinţa sa şi să-i ofere suma i mensă Je ,JO.OOO Jc ducali " pc �.:arc îi
va "stoarce" Jc la "poporul său", ,.zicânJ că prin aceştia va avea pace veşnică cu
turcul" "-'.
Reîntoarcerea sultanului spre AJrianupol, unJe era anun1a1 Je curierii săi
la 1 o octombrie, era privi tă de agcn!ii imperiali ca o si mplă întrerupere a
ostili lă!i lor, datorată stării jalnice în care se ariau "oamenii şi cai i" armatei
sultanalc. Aceşti agcn\i informau d deşi nu s-a dus o luptă decisivă în câmp
deschis. ,.nu au muri t mai pu\ini uamcni decât ar fi murit în războiul împotriva
lui Sophi/şahul Tahmasp/, aceştia au murit attit de .fi}(fme şi de fi ig ccÎt şi de
lulrţuielile .yi midclrile molclm·ellilor: este sigur însă că turcii urăsc să ccÎştige
pu(ill şi sti piardtl mult. de aceea se poate considera chiar sigur ni .\·e l'or
Întoarce să luple în Moldova" '"'. Teama de această campanie a fost atfll de mare
încât i n formatori i Hahshurgilor nu puteau crede că Lotul s-a limitat la o
cxpcdi!ie de pedepsire, îm.:heiată doar cu asigurarea granitelor imperiului prin
stahi lirca a încă Jouă rai ale, Tighi na �i Brăila. Pentru a prdntfunpina u
eventuală revenire a sullanului în 1 5 3lJ, întfli Ycnc1ienii ( în secret). apoi si
Hahshurgii încep tratati ve pentru un nou armisti!iu.
.

'

i nsistă asupra l:<llllportării him:voi toarc a sultanului �·arc ..l a rug.ămintca raialei" l·a ;�.·ccplal dn 1 1 m
p.: Ştefan Lăcustă ( Ct:tm: in tex t ). După ce hoi.·rii I-au informal şi despre locul in c;m.: Petru Rar<.:�

şi-a ascuns tezaurul. ce Jcvcnisc legendar in cpo.-ă. muttumit cu prada luată. Siilcy m;tn a dai
poruncă să fie oprite jafurile. să fie crutati hoicrii tări i . familiile h u· �i lo\i supu�ii . ..care �ă fie
p r i v it i şi ocrot iti ··a �i ccilal\i t rihut;�ri ... CnJIIici wrct:.�·ti pril'illd (tiriie ruiiiiÎII<". l l ucurc�li . J lJ(l(1,
p. 270 şi 35-1.
": � l u st<Jfa A. Mchmcl. Docll/llt:lllt.' turceşti pri1·illd istoria Rnmtillit!i. voi. 1. l l ucur<.: � l i .
1 976. p. 29-Jll.
"' A . Ci,u·ăn..:scu. "f'· cit. . p. '21!-30. Jo\:. nr. :!X . .:!lJ �i 30.
"' lhidt:m. p . .1'2. Joc . nr. .13.
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La 2 mai 1 5 39 ambasadorul vcnclian la Tolcdo, Pictro Moccnigo, i n forma
pc dogclc Vcnc1ici că la curtea i mperială circulă zvonul că , .Scrcnj tatc a voastră
pcrfcctca1.ă un acord cu seniorul turc care este, deja încheiat" 11 � . In iunie 1 539
Lorc n zo GriLLi, fratele lui A loisio GriLLi. încheiase un armisti ! i u de trei luni între
Veneţia �i I mperiul otoman. La �O i unie accla�i ambasador îl în�tiin!a pc dogc
că împăratul i-a comunicat, prin cancelarul său Granvclla, că este foarte supărat
datorită tratati velor separate pc care le duceau la Constantinopol Lorenzo Grilli
�i Picu·o Zen . S i ngurul răspuns pc care Moccnigo 1-a putul da, a fost că cei doi
duc tratative "pentru un armisli\iU general" ""_
Fa!ă de noua trădare a venc!icni lor, Habsburgi i sunt ohliga!i să înceapă
tratative pc cont propriu. La X scptcmhric 1 5 39 Icronim Laski, diplomatul polon
ce trecuse în slujba lui Fcrdinand de Austria din 1 5 36, primea i ns truc1iunile
pentru negocierea păci i cu turc i i . Principalele puncte erau următoarele : să se
caute încheierea unei .. păei generale'', nu a unui s i mplu armistili u ; pacea să fie
perfectată în numele tuturw principi lor crc�tini,. în frunte cu împăratul şi papa ;
să se dea asigurări că pacea va fi respectată cu strictC\C. Dacă sullanul ar dori ca
împăratul să-�i trimită proprii ambasadori , să se medieze ob!i ncrca salv
conductului care să asigure securitatea persoanei solului. În sfârş i t, trebuia să
urmărească să ob!ină pentru Carol al V - lea şi Juan al III-lea, regele Portugaliei,
pamisiwzea de a continua exped i !i i le comerciale în Oceanul Indian, la care au
t!rf:'pt lt'gitim, fără ca .. numiţi i turci să poată să le adw.:ă în vreun fel vreo
supărare ·· "7•
Abilitatea diplomatică a lui Laski pentru care, de allfel , Fcrdinand <.le
Austria îl atrăsese în serviciul său, reuşea să ob!ină la începutul anului 1 540 un
armistiţiu genf:'ral pe 6 luni 11�. La 22 mart ie 1 540 ambasadorul francez Brissac,
aflat la Gand, încerca să învrăjbcască pc Carol cu vcnc1ieni i , i n formându-1 pc
Pietro Moccnigo că Ycne1ia nu ar fi fost cuprinsă în armisti\iU nY. fapt negat de
711•
Ferdinand de Austria, allat în acel moment în Ţările de Jos

Toate eforturi le diplomatice şi militare depuse de "regele romanilor",
pentru a ob\ine recunoaşterea ,.drepLUri lor sale legitime" asupra întregii U ngarii ,
erau d i n nou spulberate d e răsturnarea succesiunii Coroanei S fântului Ştefan. În
1 539 Ioan Zapolia se căsătorea cu prin!csa Isabclla, fiica regelui Polonici si a
Bonnci S forza. În 1 540, pc patul de moarte, regele Ungariei ana de nast�rca
fiului său. În vârstă de numai câteva săptămâni Ioan Sigismund era prociamat
"regele ales al U ngariei", sub tutela .. fratelui George" ş i a reginei Isabclla.
'
" Venetiani.1â11! Depe.KIIen . . . . p. J 1 6.
""
lhidem. p. 3 3�.

'7 Arh . SL. Bw.:un:şti.
"

"

Micmfi/me A u.wria· .. Turcim ",

.

Venetianisclle Depeschen . . . p . 402.

"'' lhidem. p.

�OI!.
7" lhidem. p. 4 1 O� 1 1 .

R.

DlJ. c. 5 1 9.
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Î n concluzie putem spune că perioada ani lor 1 532- 1 540 a fost etapa
organizări i servidului diplomati�: al Habsburgilor în I mperiul otoman. Cum
realită!ile militare �i rela!iilc politil:e nu erau de natură să fa�.:ă din împărat �i
fratele său parteneri de dis�.:u!ie prefcra!i tie sullan, ace�tia au fost silili să se
mărgineasl:ă la tatonări diplomatice. Au încercat �.:u toate acestea obtinerea unor
tratate de lungă durată, tlar singura reu�ită notabilă a fost pa�.:ea tiin 1 533,
perfectattl verbal. Se vătlea �.:ă sultanul nu era dispus să-�i angajeze cuvântul în
scris pentru wndi!ii care din capul locului nu puteau fi acceptabi le pentru
Stileyman. allat în plină glorie militară �i politică. Î n ciuda intrigilor de culise şi
a înfruntări lor în M etliterana. dauzcle tratatului din 1 533 au fost respectate de
furci, până în 1 54 1 .
Fertlinand de Austria, urmărit tic ideea reîntregirii Ungariei sub sceptrul
său şi în ultimă instan!ă de aceea a pătrunderii spre guri le Dunării, a încercat să
captcze bunăvointa sultanului şi marilor demnitari turd, cărora nu le-a prezentat
însă niciodată planul său maxima!. Pentru a-şi apăra "drepturile legitime" a
recurs la solii, dar �i intrigi de culise şi la cumpărarea dregătorilor turd. A
organizat o vastă retea de agcn!i sc�.:rc!i care să-i furnizeze informa!iilc refuzate
atât tic diploma!ia ne�tină (vcnc!iană �i fran�.:eză ) cât �i de �.:ca otomană. A fost
"războiul rece". în �.:are propaganda �i spionajul au înregistrat mai multe vit.:torii
decât trupele Habsburgilor pc t.:âmpul tic luptă. O asemenea victorie a fost
tratatul tic la Oradea, încheiat t.:u Zapolia în 1 53�. care însă a tlcvenit caduc
datorită neputintei trupelor imperiale, care au a�teptat pasive ofensiva otomană
într-o zonă în care cei doi suvcrani .fitse.\'ertl cu precizie it�f(mna{i că aceasta nu
l'll ll l't:'ll

1(}('.

După 1 540 se deschidea o nouă etapă în care Ferdinand a oscilat între o
aqiune militară hotărâtă pentru ocuparea Budci şi a Ungariei Inferioare �i
perfeqionarca unor tratate .\·cri.,·e, care să-i asigure din partea Imperiului otoman
nu/car recunoaşterea ,.status-quo"-ului .

I . ' EXPANSION OES HABSBOURGS VERS LE BAS DANUBE

ET LES ACTJONS

DIPLOMATIQUES DANS I . ' EM Pm E OTTOMAN
ENTRF. LES ANNEES 1 5 34- 1 540
R e s

u m e

.
L'auteur surprend l 'cvolution ucs rapports internalionaux uans unc periudc dclimitec. mais
plcinc J'cvcnimcnls qui vunt marqucr l'equilihrc uc forccs cntrc h:s grands pouvoirs au centre el
au Sud-Est de I ' E urorx:. Dans ce coillextc. on mei cn c v i uc ncc les confrontations de ! 'arene
politiquc el diplomatiquc mais. surtout. les as(ll!c ts moins connus Lles ..coulisscs de l ' histoirc" qui
pcrmcucnt la compn!hension dt: cdle-ci.
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l!N CONit'LICT ElJROPEAN : .,RAZBOIUL CRIMEII"
1853-1 856 (Il)
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Conflictul din anii 1 X53- l X56 a fost determi nat, după cum am constatat in
pri ma parte a lucrări i noastre 1 , Je cauze care depă�cau cu mult aria a�a numitei
.. prohleme orientale". În pri vi n!a desfă�urări i . !i nând seama de teatru l
principale lor opcra!iuni militare - la inceput. la Dunărei.! Jc Jos. apoi, din a doua
jumătate i.l anului 1 X54, in Cri mcea - ca �i de .. hazclc păc i i " asupra drora
heligeran! i i vor cădea de acord. literatura Jc specialitate parc să ofere suficiente
ele mente de natură să genereze convingerea că avem ue-a face cu un ..răzhoi
oriental" 2• Acoruând însă atcn1ia cuvenită •Aiuni lor profunde. care �i-au pus
amprenta asupra modului in care s-a desfă�urat conflictul. s-ar putea constata că
acestea au fost ettrot>ene şi nu .. orientale". Este tocmai ceea ce i ntcn1ionăm să
demonstrăm în continuare.
Pentru inceput, se i mpune să suhlinicm faptul că întreaga Europă s-a
simtit amcnintată de Rusia, marca "putere nordică" fi ind considerată principala
provocatoare a conl'lictului '. În acest sens, putem i nvoca nu numai
man i festări le opiniei puhli�.:c europene. ci �i �.:onvingerca. exprimată, a tuturor
cahinctelor europene. Edi fkatoarc, �i nu numai pentru a�.:est aspc�.:t, d şi pentru
1

,.Ccn:ctări istorice" ( scrie nouă). 1. X I I-X I I I . l lJ!! l - 1 9X2. p. �03�2�.

' C . Rnussct. Hi.l'toire de la J:Uern: de Cl·imt'e. 1. 1-1 1 , Paris. 1 X 7 !! ; H. ( idlckcn. Zur

Ge.l·cllicllte des nrielltcl fi.l'cllell krit'}:l!.l' 1 85.1- 1 856. Berlin. 1 !!X 1 : A. N. Pell\>V. 1 'ni1111 Ro.\·.1·ii .1'
Tur,·iei. /)wwi.1n1iu < "<lllll'lllliu 1 85.1 i / .'U.J ): .

l.

1-11. Sancl Petcrshurg.

1 !!90 : V . Puryc;u·.

E11J:Ia11d. Ru.1'.1·iu culci riie Srrairs Quesrin11. I S.J.J-- 1 85(), lkrkk-y Univcrsity of Cal i fornia Press.

1 9 .1 1 ; Ch. < iuichcn.

La

�:uerre de Crimee t 1 85./- 1 856) et l 'uttirutle tle.1· pui.ullll! "t'.l' eumpeel/ne.1·.

Paris. 1 93 11 : S . Buşucv. Kr\'11/.l'kaia l'llilla 1 1 85.1 - 1 8561. 1\l uscova-h:ning.rau. Voicnizdat. 1 9�6 ; B .

( j _ Hcnucrsun. Crimean Wur. Dif 'lomucy <11111 nrller Historicul E.1·.mys. ( ilasgow. 1 9�7 ; E . V .
Tarie. Rtl:hoiul Crimeii. voi. 1-11. ( lrau. d i n limba rusă). Bueurc�li, 1 952.
·' Şi ac�·asta în ciuda fapt ului

cii Rusia va căuta să creeze toate aparentele de care era în stare

pentru a determina eonvinttcrca Europei că ca dorc�lc să evite ,.consecinta fatală". auică răzhniul.
Vezi. pentru a�:casta. manil'cstul 1arului Nicolae 1 din 26 iunie 1 H53. în Documell/e relatil•e la
i.1·toria Rel/a.)·terii Romti11iei (pui'olicalc uc D. A. Sturdza �.a. ). voi. II. p. 1 �5 ; vezi şi �:irculam lui

Ncssclmdc către repreze ntantele uiplomaticc ale Rusiei. din 20 iun ic/2 iulie 1 H53. în H . l.amarchc.

Les Turn· et les Rus.1·e.\', în Hi.1·toire de la J:Uerre ti ' Orie111. Paris. ( f.a.). p. 3 5 .
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cele cunsemnale în prima parte a lucrări i noastre. considerăm npinia cahi nctului
francct. duf)<"t l·are. trupele ruse au trecut Prutul ..du Jroit de la guerre. J ' unc
gucrrc ( . . . ) Jnnl on ne vcut pas prononccr le vrai nom. mais t)ll i Jcri vc J ' un
principe nouvcau . fcconJ cn consctJucnccs Jcsastrcuscs. tJUC l ' on s 'ctonne Jc
voir prati4ucr pour la premiere fois, par une puissancc conscrvatri�:c de 1' orJre
curopcen a un Jcgrc aussi eminent tJUe la Russic eL 4ui, n ' irait a rien 4 u ' a
1 " nprcssion en pici ne pai x des Etats faihlcs par les Elals p l u s furis 4 u i sonl )curs
\·oisins" � . O opinie asemănătoare era expri mată �i de cahinctul englct, care.
pri n intermedi u l lui Claremlon. considera �:ă <Kuparca Principatelor Române de
Rusia ..consti tuc un prc�:cdcnt si Jangcrcux", generator de consecinte �.·c pun în
caut.ă întreaga Europă '.
C'on rli�:tul. odată Jedan�at. părea să pună în mi�care .Joqe �:arc au rămas
pfm�t atunci în umbră" ". Perspectiva pc care tinJeau s[t o �:apele astfel
c v c n i mcntc le era de natur�t s it ing.rijnrC/c mari le puh:ri . interesate toate în a
consiliera raporturi le d intre ele drept norma sui a .. sistemului european", fapt �.·c
le-a determi nat să ac�:cplc să se opuni't R usiei pc h:n:nul. limi tat. al .. problemei
orientale". A putul surveni. de aceea. nmtradiqia profundă dintre necesi tatea ca
�i alte ,Joqc europene" i nteresate să intre în maniera spcl·i l'ică fiecăreia, ri rc�tc.
pc terenul wnfruntări i provocate de Rusia �i posihili tatea angaj[trii în aceasta
doar a mari lor puteri. Persistenta unei asemenea contradiqii îşi va pune
amprenta asupra modului în �:arc vor evolua evenimentele. N e putem explica, pc
Jc o parte. de ce, ocupării de către Rusia a Prindpatclor Române. puteri le
occidentale au inteles să-i răspundă doar prin trimiterea cscaJrilclor lor în
Bosfor �i prin în�.· cr�:ări de a atrage Austria de partea lor: de ce Anglia �i Fran!a
s-au arătat preocupate de solutionarea conflictului pc �:ale diplomatică şi in
cadrul restrâns al .. prohlcmci orientale", in acest sens, sus1inânJ ele, cele dintâi,
i deea unei conferinte a mari lor puteri , scmnatarc ale conventiei din 1 � i ulie
1 l-14 1 � i arătându-sc. totodată, dispuse să lase Austriei i n itiat i va convocări i unei
asemenea conferinte. la Viena. Pc Jc altă parte, ne putem explica de ce. in
condi t i i le în�:hiJcrii ccr�:ului în �:arc mari le puteri se consiJcrau singure în Jrept
să solutionctc conrlil'lul. toate actele �i aqiunilc Jiplomati�:e. dintre care
mcn!ionăm : protocolul conferintelor Jc la Balta Li man Jin 2) i ulie 1 X)3, nota
din august 1 X53 a conferintei de la V iena, proiectul Je instruqiuni din X
scptcmhric 1 WB. clahorat de austrieci pentru rcprczcntan!ii Angliei. Austriei.
Frantei �i Prusiei la Constantinopol, intrevederile reprezentanti lor ..�:uqi lor
' Circulara

"1'· cit .
.

1 X5 ) .

p. 3 1!.

lui Drnuyn de: l .huys uin 1 5 iuli.: 1 K53. puhlicată in .:pod. Vezi, H. l .aman:hc.

' Răspunsul lui Clarcndon din
apud ibidem. p. JY.

" 1'. H!:nry. Napnleo11

16

iuti.: 1 K53 la cin;ulara lui N.:ss.:lrodc uin 20 iuni.: 1 2 i u l i!:

III et le.1· peuple.1·.

Paris.

l lJ·B. p . 2K şi

urm.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

UN CONH.ICT FURi lPEA N : . . R AZH! I I l i L

2H I

C R I \·1 1: 1 1 "" I M.,.1 I M'IH I I I

nllrdi�:e·· 1.k la Olmiitz din septembrie 1 H53, nota de la Olmi.il/. el�:. - s-au
dovedit inclkientc, punând diplomaţia .. en flagrant Je li! d' ana�:hronismc" 7: de
ce A nglia �i Fran\a. dc�i formal se dcdarau adcplc ale căii de mediere a
conflictului, vor îndemna, în ascuns �i în accla�i ti mp, Poarta Otomană �· ă
accelereze pregătirile militare � ; de ce ambasadorii puterilor occidentale Jc la
Constanti nopol VQr fi cei care vor inspira Poqii Otomane ideea respingeri i notei
Jin august 1 X53 a confcrin\ei de la V iena. fapt ce va împinge decisiv lucruri le
spre de;.nodământul !"atai - Jedararca de Turciu a război ului împotriva Rusiei '� ;
de 1.:e. la rându-i. Rusiu, în �:i uda dc�:lant!i i lor formale. nu awrda prea mare
credit actiuni lor diplomatice ale mari lor puteri . Jc mediere a confli�:tu lui.
Pri vite în maniera de mai sus, aspcl:lclc contradi�:tori i mcntionatc. care
caracteri 1.cază atitudinea mari lor puteri încă din prima fază a dcsfă�urări i
conflktului, nu mai pol rezista în a fi considerate Joar simple expresii ale unor
aqiuni diplomati�:c, de Lalonare între reali sau prezumtivi adversari , ci, mai
curând, urmarea faptului că reglementarea �:o nflictului nu consta atât în punercu
de ucord a rcla\ii lor ruso-turce suu în restabi lirea statu-quo-ului în Orient, cât în
anularea sau dimi nuarea cfcl:lelor asupra întregii Europe, cauzate de tcndi n\cle
politicii Rusiei \aristc. mai ales după anul 1 H4H.
Punând lucruri le pc un a'semcnea teren, ne putem explica �i substratul
unor aspecte contradictorii �:c se desprind din dcsfă�urarca conflictului în noua
sa fază, deschisă de Jcclararca războiului de Poarta Otomană împolrivu Rusiei.
După �:um este �tiut, Poarta va dcdara războiul în urma c�uări i a�:tdor �i
aqiunilor diplomatkc de meuierc a �:onfliclului, ini!iate de muri lc puteri . Ea va
recurge la un asemenea gest, convinsă l"ii nd că va fi urmat <.le unul asem[mător �i
din partea puteri lor occidentale, eventualitate ce ar fi avut l<ll' în condi\iile în
care ccur:.a conflictului ar fi constat, în cscn\ă �i nu în dedara!ii, în solulionarca
..�:rizci orientale" în limitele dauzclor wnvcn1iei din 1 X4 1 . Deşi vor dcdara.
formal. că pri ncipiul după care î�i ghidează atitudinea lor este cel al garantării
inle!!ritătii
. si
, i ndependentei Imperi ului Otoman. Anglia si Franta vor rămâne
în�:ă multă vreme pc terenul aqiuni lor diplomatice.
Ca o confirmare a celor �:onscmnate, Rusia, spre deosebire de Turcia. va
în!clege mult mai hine sensul ati tudinii puteri lor occidentale, ceea ce-i va
permite să exploateze, pc l:ât posibil, în folosul pozi\ici sale fa\ă de Europa,
noua situa\ic �:reală prin declatAia de i·ăzhoi a Poqii. Anume, ca va line să apară
în postura păqi i ..provocate" �i nu a �:clei care a ini\iat conflictul. "Provocarea"
nu o mai pune în accca�i măsură pc seama Poqii Otomane �i a puteri lor
..... -

'

H . l .anna�:h..:. np. ,·iJ.,

• A.

D�:hidour.

I K9 1 . p . I 02 .

'' 1 . . Boicu.

1 972. p. K .

p.

Hiwoire

'-

.

.

32.
diplnmalhflll! dr I 'Europr.

voi.

11.

l..t 1

R,;rntwinn.

A ll.l"/ria ş i Principalele Ronuine i11 I'TC'IIII!ll rc7:bnillllli Crimt!ii,
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Paris .

Bu�:ur..:şti.

Cil l l ·:c liH;! IIo l " l ! \'loTI

occ i de n t a l e . ca în act r l e o l 'i c i a k a le l·a h i n c t u l u i r w.. ' " . clahorat c in Sl.'opul
j u s t i fi c::i r i i oc u pii r i i P rin c i pa tel or R l l l mt n c în i u l i e 1 X:n. Î n n n i k co n J i ! i i . R u � i a
se cc 'nsilkril. . . pmvm:ată" doar de Poarta O t oman<1. a di r c i .. r a \l· u g l c
c llh t i n a t i llll ' ' p u t c ri k europene a u l·ăutat l<ldarnic s[l i - o ;.dr u n c i n c . Ş i p�..: n t r u a
LTca d i sc ns i 1 1 1 1 i in t re .Jnrtcle curopenc··. [ a r u l N icol<tL' 1 \'a ! i n�: sCt cu l t i \· L· . pri n
i n krmeJ i u l m an i fest u l u i său din 20 ol"lomhric i 1 noiemhric 1 x .s .; . i d e ea l'ă
a ti t ud i n e a R us i�..: i e ra J i ctată de i n t e rc s c k .. E uropc i L·onscrvatnarc". Î n a c e st
sens,

el

va

a fi rma

" c'llrtÎiunl

...: ă :

d1 1ns

les

de

rongs

son

umu:e

n=,·ollllicnuwire., de tous les fW.I"S, lu Purle l'ien t de c ·o/1111/CI/cer /es ho.\ tilitc;s

les
Sili"

le !>antth,·. l.c t l\11nie e.\·t , ·on i 'Oflilc;e ou comhat " 1 1 • Pc <H.'CC<t�i coordonat[!, a
.
a d onn i r i i v i g i lentei .Joqe l nr c u rupenc .. se va înscrie � i Jedara ! ia l u i

N essc l rodc d i n ·"( ) I IL'tombric 1 X.SJ. d u p ft carc R w. i a . pen t ru a proba .. puri tatea
i n ten[i i h u· �i llll ldcratia P'l l i t i c i i :-. a l e " . :-.c angajca;:·l scl recurgă dc l<tr la un ră;hoi

defc n s i \'

·�.

A s e me nea lkl' lara ! i i

nu

reprc;cntau

î n s ă dedt

nada

p c L·arc R us i a

pu t e ri l or e u ro pc r :c pe nt r u a l c pri mk î n plasa p u l i t iL· i i s a l e .
E a d u t a s ă d e ter m i n e mari le p u t er i să rec�1rgă ht calca aqi u n i lur d i p lomatic�·.
com·insă fi i ml de i mposihi l i tatca aj ungeri i . in ace l �taJ i u al conll i l· tu l u i . la un
a ra nj a me n t ce s ă con v i ni:i fi e c ă re i a di ntre de. ca � i p ă r[ i lor ce a u recurs Jeja la
în!c kg ea să o î n t i ndă

L· a ka anndor.

De aceea. R us i a nici nu a pri v i t c u scri1 ll.i tate re l u a re;t l ucrărilor

de la V i e n a . in kgăt ură l' ll

Conferi n te i

<.:arc M - mc

Je Scv ignc a ri rma

.. �emhlai t avoir dcpu i s plus J ' un mois donnc sa l ang:ue au chicns"

în t <Î m p l ă t ur. de� i c.lăc.lea a s i gură ri �.:a l'e k d e mai s w . Eurc1pei . R u s i a \'a
a...:e la�i t i mp, să atragă

Je pa rt c <t

sa D a n em a rl· a . pentru

1 1.

d

Nu
c�nlla. in

a se asigura d i n partea

u n u i eventual atac al p lllc ri lor ol·c ic.lentale p r i n M a rca B a l l i �.: ă . D a t J'i i nJ di
ost i l i tă[i le m i l i tare se desf'i:i�urau � i la fro n t iere l e ru s o - tu r�.:e uin A:.; ia. n u vor
l i psi

nic i

încercări l e R us i e i

O t oma ne 14 .

de

a

d et e rm i n a Pers i a să ia

Crc;.ând d a încurcat s u ri �.· i c: n t i \·: k

d i struge i n

rac.la port u l ui Si nopc. l a J()

armele impotri '-' a Poq i i

\•.'V:.' r i i c:vcni mentclor. R u:; ia a t acă � i
flota OlOITidn.:i în M arca

ihliL' mhric 1 x.SJ,

N eagră . RecurgânJ la u n asemenea act - heureux cl�.wS1re .1 uuri:i opi n i a

oame n i lor pol i t i�.: i europe n i , î n an t i t c:ză cu ..: c a pri v i toan; l a momentul N avari n

( 1 X27 ) �.: o n s i c.l c rat malheureu.,.,, l'ictoire.' - R u s i a a provocat î mpotri \' a c i o

puternidi

reaq i c

din

partea

în t re g i i

Europe 1 ' .

sentime ntelor de solidaritate a st atelor e mo pe n c
'" A . Dchidour. np. cit. .
"

voi.

Şi

a�.:casta

nu

datori •l

l'a [ ă de v i c t i ma agres i u n i i ,

1 1 . p . 1 OI J .

ApuJ H . L;unar�·hc. np. cii . . p.

SO.

' : . \ . Dchid<lllr, "1'· cit . . voi. I l . p. I O· t
' ' Apud H . l .amar�·hl·. "1'· cit . . p . :i lo! .

' ' A. l khidour. np. ci t. . Vl'l. l l . p. I O. t

, .. .lhf.!t'm.

p . I OS şi urm. : Vl: l. i şi Jacqucs l l r

l'ari\. t •.l:'i 2 . p. 375 �i urm.

"'·

1/i.Hni! ·e t!i;•f"mati.w.: "" j(;.J/'i'ci / Y / lJ.
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UN CONFLICT EUROPEA N : .. RAZBOIUL CR IMEI I"" I M'\.1 - I K.'\6 ( i l ;

Turcia, ci convi ngeri i ş i temerii generale că R u s i a v a recurge �i î n ·con t i n uare la
asigurări , ca cele de mai sus, fată de Europa, la adăpost u l cărora să- ş i poală
urma politica e x pansionistă . Cu toate acestea,_ desfăşurarea con flictului va sta în
con t i nuare suh semnul contradiqiei d i ntre sensul său european şi menti nerea
disputci directe. în care s-au angajat doar marile puteri , pc terenul .. problemei
orientale". Astlcl. puteri le occidentale vor intelege să răspundă nou l u i atac al
Rusiei pri n tri m i terea escadrilclor lor în M arca N cagr[t. la cererea formală a
Porţi i şi în scopu l , dec larat . al asigurări i întegri l[t!ii ş i i ndepcnden\Ci I mperi ului
Otoman.
Ş i puteri le germane se vor men ! i ne, declarat, în atitudi nea lor. pc terenul
restahi l i ri i

ech i l i bru l u i

pol i t ic

în

Orient,

angaj ându-se

doar

în

aq i uni

diplomatice. Astfel. a f'i şându- �i speran\cle în rcu� i ta lunări lor con f'cri n\ei de la
V i ena, e le vm crede de cuvi i n \ă să rcl'uze Rusiei promisi unea de neutrali tate
binevoi toare, pc care aceasta le-o sol ici tase cu ocazi a m i s i u n i lor diplomatice ale
lui Orlov la V iena, �i B uuherg, la Berl i n , la început u l anu l u i 1 X54. Apoi . pentru
accepte negocieri le diplomatice pentru
"solu\ionarca crizei orientale", A ustria �i P rusi a vor insi s ta ca acesta să se

a

determina

cab i netul

taris t

să

angajeze că trupele ruse nu vor trece Dunărea 1 ".

Asemenea aqi uni ş i at:te u i p lomat ice ale mari lor puteri , la sf'âr� i Lu l anului

1 H53 � i înt:epuLu l t:e l u i următor, au putut t:ons t i tu i serioase argumente pen t ru
lucrări le ce au considerat wnllictul

ca

.. oriental".

Nu

întrcveJc m . însă

�

pos i b i l i tatea rezistentei u n u i asemenea punct de vcuerc. t:u o atfll ue înti nsă, în

timp şi spa\ i U , carieră i storiogral'it:ă, în conu i t i i le în t:are s-ar acorda atcn\ia
cuveni tă şi u nor aspecte ca cele pc t:arc considerăm necesar să le prezentăm,
succ i n t. în rânuuri le ce urmează.
.

Mai

întâ i ,

noi le

demersuri

diplomatice

-

protoco l u l

�i

nota

uin

5 decembrie I X5 3 ale con fcrin\ei de la V iena . ..propuneri le'' adresate R usiei la

1 J ianuarie 1 �54 ue parti c i pan t i i la aceeaşi conferin\ă etc . - s-au remarcat. nu ca
noi pa � i pe calca preocupărilor uc meuierc a con rti c t u l u i , ci ca ten ta t i ve e � uatc
de solutionare a acestuia în cauru l l i mi tat al "probleme i orientale".
A poi, noi le tentati ve ş i calc u l e ale ,,forţelor europene'' de a lărgi terenul
con fruntări i d i recte c u Rusia, în c iuua cşuării lor, sunt ue natură să determine
reconsiuerarca apreci erii sensuh1 i con flictului . Putem men1iona t:akulcle anglo
francezc uc a înt:cpe ost i l i LăLi lc m i l i tare cu Rusia si în B a l l i�.:a sau uc a
'

'

determi na să i ntre în război ş i puterile germane, cel pu \ i n Austria, În\elegând
astfel să deschidă ,,front u l'' nu n u ma i la D unărea de Jos si în Marca B al tică ci si
'

'

'

1 " lhiclem. Pentru a l i tuJinca puterilor germane. wzi De la neutmlite ele I 'A u.,·triche dans la

):tterre ti ' Orient. Pari�.

1 HS� :

Wie '""-"·'· l'reu.l'.\'e/1 sic/1 :ur orimtali.Khen Fra):e .�tel/en. vnn L: i m:n

ahL:n Sta<llsnwn. l .L: i pzig. 1 RS4 .
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1�.

in centrul Eurbpci

CLI\TTI

Demn de rcman:at este faptul că asemenea cakule puteri le

o�:cidcntalc �i le făccau ind înai nte de declararea răzho i u l u i impotriva R usiei .

În

ceea ce pri vc�te puterile germanc, acestea. de�i mai m u l t ue1hi natc

Jcdt u n i te in a t i t ud i nea lor. �i în c i uda fap t u l u i că se i.lrătau i nteresate în
men! i ncrci.l des fă� urări i wnfl il·t u l u i pc terenul .. oriental". \'Or recurge la cakulc
ce vor porni J i n rat i u n i Je o cu tot u l altă nat ură Jccât cele ..orientale" . Ele vor
în !c lege să aqioneze pc calc J i plomat i l.'ă pc tere n u l .. prnhlc mei ori entale"
pentru l.'ă amhclc puteri erau wnvi nsc că stăvi l i rea R usiei în Oricnl insemna, ca
e fect, � i J i strugerea pozi!ici acesteia în centrul Europei

1 �.

lată de ce, pc hună

Jrcplatc. H i.ihncr. ambasador u l i.IUstriac la Paris, putea să consiuerc semnarea
protow l u l u i d i n 5 decembrie

1 853

al confcrin!ei de la V iena ca fi ind ,.la

premiere C lape sur l a routc 4Ui mcnera a J ' aho l i t i on de J ' hcgc mon ie russe dans

1 ' Europe Centrale"

1".

Ci.ikulc noi în pri v i n!a ati t ud i n i i ce o vor urma � i - au făcut, ev ident, � i alte
.Jor1c

europene".

înJcosehi �� � .

m i �l:ări lc

na1ionalc

din

estul

şi

sud-estul

european.

Î nsă, asupm ra! i u n i lor ce au determi nat c�uarea noi lor lcnlativc ale

.Joqelor e u ropene" in swpul exti nderii teren u l u i confruntări i . n u este necesar să
rcvcn i m . Ceea ce ne propunem să suhliniem este fi.lptul că. dc�i pc tere n u l
.. prohlcmci orientale" i.IU în!cles ş i i.IU p u t u l să s e opună R usiei doar mar i ic
puteri , sensul european al confli«..: t u l u i era în cpod de dome n i u l con v i ngerii
generale. De fapt. desfăşurarea unei mari l:onfrun tări pc u n teren mi«.: reprezintă,
credem, una dintre l:ara«..:Lc risti l: i lc pri ncipale ale conllictu l u i . E.Ui fil:atoarc în
al:est sens este modali tatea în care au în!clcs să declare răzhoi R us i ei puteri le
occidentale. ca ş i cea a desfăşurării eveni mentelor ce au u rmat a«..:c stui al:l.
Puteri le o�.:cidcntale, după c u m este ş t i u t . vor declara răzhoi Rusiei în
urma cşuări i actelor ş i aqi u n i lor diplomatil:c de mediere a wnl'l i c t u l u i de Ia
începutul a n u l u i

1 854 2 1 •

Ceea l:C este i nteresant şi scmnilkat i v pentru cele

consemnate în l ucrarea noastră, este relevarea faptului că Angli a şi Franta. a
căror stare de răzhoi c u R usia ar putea fi considerată d i n mome n t u l escadri lelor
' ' A . Dchidnur. np. cit . . voi. Il. p. 1 05 �i urm. : A. J . P. Taylor. Bor'ha m R"·''f>nd.l·t vn 1 '
E1·mpe. I H·J.'�- I Y I H ( t raducere Jin cng.lcză l. M<>skva. lzdatclistvo inostrannoi l i teraturi. 1 95H.

p. 1 0 1 �i urm.

' " A . J . P. Taylor. np. cit. . p. J O I şi unu.
, ., H lihncr. Neuf ali.\ de .w u veni r.1· d ' un amha.,·satleur d 'Au.,·triche
'

ti Pari.1· sous la St'cmld
Empire. I H5 / - / H5Y. Paris. 1 905 . p. J Y.t .
: " 1 . C. Brătianu. Mh11oire sur 1 'Empire ti'Au.l'triclle da.1· la que.1·rion ti 'Orielll, Paris. 1 1155.
p. � 3 . Joscph R..:itzcnhcim. Lu Polo�ne pa nn i les slm•es el .1·e.1· rappor/.1' m•et· la que.�tio11 d 'Orielll,
Paris. 1 115-t

.:1..:.

Lei/re.� de / 'Empereu r Napnh:mr ti
relwit:1· aux qf1i1ire.1· ti 'Oriellt. Pari s. 1 H54. passim.
� 1 Vezi.

/ 'Empereur de Ru.\·.,·ie
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e11 docwllent.� fra11p1i.1·

7

lor în M arca N eagră ��. Jar pc l'an: '-au ahţ i n u t î ncă m u h ă vn:mc să o Jedarc
formal,

vor crede totu�i

Jc c u v i i n!ă

ca.

oJat[t

cu

J i v u l garea s ubstratu l u i

manevrelor d i p lomati ce ruse. s ă dea o ex presie c lară sc n s u l u i confr u n t ări i .
A s t f e l , înţelcgând că va i ntra î n răzhoi în a l i anţă c u A n g l i a . guvernul francc1
punea a t i t u d i nea puteri lor occ i de n t a le pc seama fapt u l u i că .. l ' Eurnpc const i t uce
en j ury a prononcc solcn n c l lcment son vcrdicL sur des prc t e n t i on s el s u r des
actes dont aucune apologie, de si haUL q u c l lc parte. ne peut plus mai ntcnant
tra n s formcr le caractere", fapt care evidenţi ază, totodată. că d i sputa

..

11-est f'cl.\'

e111re la France et i 'Angleterre, accoii/Ttles au .\·ecours ele la Po rt e et la Russie ;
il est entre lct Russie el tous les {tars qui o111 le se11timent du clroit. el
do111 / 'utJf'illioll et les intc;rh\· les rt111geront du nîtc; ele la honnc- cause ( s u h l .
11.
ns. - G.C . )
,

..

O

asemenea

con v i ngere.

comună

�i

cahi nct u l u i

englez.

s u perioară

i ntereselor part i c ulare, const i t u i a teme i u l moda l i t ă ţ i i în care au inte les ambe le
puteri să i nt re în război � i să desfrl�oare, cel puţin la început, ac\ i u n i lc lor
m i l i t are . Dc�i nevoite să îm:heie. îna i n te de dcl· la rarea r[tzhoi u l u i , tratat u l d i n

11

mart i e

1 X54.

pri n care s e (.kc larau legate d e cau;.o I mperi u l u i Otoman.

put e r i l e on.: i de n t a lc vor l[tsa tra t a l l l l dcsl· h i s -:;i scmn:ttur i i a ltor puteri cuwpenc.
după c u m reiese � i din art i co l u l 4 a l acest u i a � � . A ng l i a � i Fran ţ a în t rl'\ cdca u .
pri n aceas ta. d u p ă c u m se poate lesne înţe lege. pos i b i l i tatea e x t i nderi i e v e n t u a le
a teren u l u i de dcsfă�urare a con!'l i ct u l u i . c h i ar dacă n u mai pri n part i c i parea
d i rectă a mari lor puteri . Amhc le se vor s i m ţ i � i mai m u h întemeiate în c a l c u l e le
lor d u pă sem narea protoco l u l u i con fer i n ţei de la V iena d i n lJ apri l i e

1 X54.

pri n

care , la declararea ca .Jundatc în drept" a actelor lor. adică ră1 ho i u l . au aderat �i
puteri le germane. Aconlâml cred i t c la u 1.ci cu prin..,e în accla� i protuco l . în ha1a
căre i a puteri le semnatare se angaj a u rcc i pn ll· ca. in a fara d e l i herări i lor l·, , m u n c ,
s:t n u i n tre în n i c i u n aranjament defi n i t v cu curtea i mperi a l ă a R u s i e i .. sau c u
ori ctre a l t ă pu tere" care ar f i contrară pri n c i p i i l o r asupra cărora toate s-au p u s
de acord. A n g l i a � i Franţa v o r înc h e i a trat a t u l de la Londra d i n 10 apri l i e
con s fi nţ i nd

as t fe l

teme i u l

a l i anţei

l or �'.

Deoseh i t

de

i nteresa n t ,

1 X54,

dar

�i

'l' m n i l'icat i ,· . este fap t u l c ă (.·e le două puteri s e an_ţ!aj a u pri n t ratat. s ă n u rentrgă
' l a anc x i u n i tcri t( lri a l c . form u l are care nu a n u l a în�ă n i m i c d i n c a k u k : k lor i n
pri \' i n ţa

mPd i l'icări lor

evcntuak

<de

h [t q i i

po l i tice

a

Euwpc i ,

pc

ha1.a

:: Hi.woire tle.1 relcaiuns illlenul/imwle.l· ( suh n:d;u.:!ia l u i 1'. R�nnu v i n l . v u l . V . l.e XIX-e
sihle. 1'. 1. De 1 8 1 5 ci 1 8 7 1 . Paris. l lJ:'i�. p. 292.
:•

Cir�ulara l u i Drouyn d� l .huys dlr� r�pr�/�nlan ! i i di plumati�i l'r<� n.:u i . J i n 5 mani�

I X5 � . apud Kaullma n n . La Nussie er u�·umt>c·. Paris ( i'.a . l. p. Xh.

: ' KaulTmann. "{'· cir . . p . 55 � i

unu.

( iurdon :\. Craig. Ge.,·cflicflre l':urot >cr.,·. / 8 / 5 - / 1)80. 1\ l iin,·h,·n. V�rlag C. H. l k d . l lJ X J .
p. l .l X �i urm.
:<
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CU VETI

" i n tereselor generale'·. A s t fe l , Fran1a putea să spere în crearea lle pos i h i l i lăli
pentru apl icarea ..programului" împăratu l u i său lle rea l izare a statelor na1ionalc :
i tali an, polon, român.

La

râmlu- i , reu�i nll să v i nă în întâmpi narea opi ni e i

puhli ce europene, care, pri n i ntermed i u l organelor lle presă consi liera c ă Rusia

' nsil ' , llar nu de apărare atâta vreme cât
nu putea llw..: e llecâl un răzhoi defe
ost i l i t ă t i l c m i l itare se vor llesfă�ura în teri tori i le anexate lle aceasta lle-a lungul
secole lor, Angl i a se consiliera întemeiată în i nten\ia sa de a ohliga I mperi ul
�"
1arist să resti tuie ,.d i feri tele păqi din teri toriu ( . . . ) lcg i t i m i lor lor proprietari " .
Planuri ce să ofere o asemenea llesl i na(ie �i n u să n7peascc7, după cum afirma
�7
i stori c u l �ovietic E. V . Tarie • unele teri tori i cum ar fi : Cri meea. Basarahia.
Fi n lanlla. Poloni a . L i tuania. Estoni a. Curlamla � i Livonia ��. au fost c lahorate lle
�·
oameni pol i t ici englezi. înlleosehi Jc C larcndon �i Pal merston ·. evident. nu d i n
allruism s a u si mpatic fată J c

..

kgi t i m i i pmprietari ", ci d i n i n teresele A n g l i e i de

a relluce la max i mu m tend i n tele mari i sale ri valc asupra Europei , ceea ce ar fi
dus � i la e l i m i narea acesteia d i n cursa pentru cuceri rea Orien t u l u i asiatic sau a
altor wne ale l u m i i .
C a reaqie fată J c o asemenea atitudine d i n partea puteri lor occ identale.
care a precedat � i înso\i l i n t rarea lor în răzho i , R us i a. de�i parte provocatoare.
cons iderându-se ea cea ameni n\ală �i arătând că va �Li să fie în 1 X54 ceea ce ea
a fost în 1 X 1 2

'"

, va t i ne, totodată, în nota sa caracteri stică, pri ntr- u n nou .. appel

a 1' Europe··. ocazional de Memorwulum-ul guvernu l u i său din 5 mart ie 1 X54. să
convoace mari le puteri pentru a se .,concerta'' în scopul e v i tări i

Îllfrt.'.�ultti co11tinent ,.în foc"

11•

puneri i

Revenind în lahăra ,Joqclor europene", real i zarea u nor ohiect ive c a ccle
ale

puteri lor

occ i dentale,

prohanle

pentru

sens u l

ce- l

con fereau

ele

e veni mente lor. nu putea fi pos i h i l ă atâta vreme dtl terenul d i spulei di recte cu
Rusia era l i mi tat la "chesti u nea orientală", în accep\i u nea poli t i co-diplomat i că a
terme n u l u i . Or. despre neces i tatea e x t i nJeri i teren ului d i sputei cu Rusia erau
i nteresate nu numai puterile occidentale, ci �i a l te ,.foqc europene", evillent, ll i n
ra1 i un i lli fcri le. D e fapt. convi nsc fi i nd c ă perspect i vele antrenări i î n conflicttl l
armat a întreg u l u i cont i nent european puteau căpăta nmlur. toate statele
europene vor recurge la măsuri în scopul e v i tări i posi h i l i lă ! i i surpri ntkri i lor de
:.. Clar..:nuun afirma ac·.:asta în Cam.:ra Cumundor în.:ii din 2� f.:hruari.:

1 H.'i� : a p ud

Kau l'fmann. op. cir . . p. - B . V.:t.i �i .:uvitntul l u i Cl;arcndun în C ;am.: r;a l .ort.ilor. din 20 i u n i.: 1 H54.

;ap uu i!Jitft'm. p. 1!4.

!' E. V . Tari.!. op. cit. . v o i . 1. p. 6.

!M ff>itft'/11.

:·• B. ( i. Hcndcrsun. op. l 'ir. . p. 20� �i urm.

"' !Uspunsul taru l u i N i..:<>la.: 1 din X f.:hruan..: 1 X54 la snisoar.:a au tugrafă a l u i Napol.:un a l

1 1 1 - l.: a . J i n 2lJ i;muari.: I M54. ApuJ A . l khiduur. "/'· cit .. v o i . I l . p. I O M .
" Kaullman. op. ci r. . p. H J .
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cursul e ven i me n te lor. R elevante în acest sens sunt supli mentări le fonduri lor
fi nanciare alocate armatelor, ca �i sporiri le cfec:.:t i vc lor m i li tare nu n u mai de
mari le puteri , c i �i de state ca Belgia, Olanda, S uedia, Danemarc:.:a, Confcdera1ia
hclvetă etc Pentru a completa tahlou l , putem i n voc:.:a i ntcn!ia Sard i n i e i de a-�i
oferi . ind J i n ianuarie I X54 � � . c:.:onc:.:urs u l său în dw.:crca răzhoi u l u i , pc care era
con v i nsă că putl!ri le occidentale, îi vor dcdara R u � i e i , sau p lanuri le � i
încercăr i le Ll c i n sureqionarc, in pri măvara � i vara a n u l u i I X54, a l e polonezi lor � i
români lor. a căror reu� i tă părea să capete perspect i vă ca urmare a Llcdanşării
ost l i lă!i lor m i l i tare. Jc puterile occ i Je ntale. la Dunărea Jc Jos � i în Marca
Baltică " .
Ex presia c e a m a i e locvent [l a nece s i l ft ! i i e x t i nderi i t c re n u l u i p c care să fie
stăv i l i tc sau rcLi use tendi n!ek R us i c i . a rost datf1 însft de man i kst[tri k opi nici
puhl ice europene. Excluzând unele l'Cn.:uri c o n s e rvatoa re , îndeosebi din Prusia
ş i A ustria, Lledararca Llc puterile occiLientale a rftt.hoi u lui impotriva Rusiei a
fost salutată c:.:u entuz.ias m in întreaga Europă �� . N u în tâmplăt or , în pag i ni �e
presei europene, pentru care anii 1 X 5 3 � i 1 X54 au însemnat .. t'p oco de aur cu
pri v i re la d e sc:.:op c ri r i l c apăsărilor � i tcndi n!elor ruse� t i " " . ce amen i n!au p ac ea
genera lă �i .. cauza progresului �i c i v i l iza1iei" '". i n trarca în răzhui a pu teri lor
occ identale era p ri v i t [t ca fi i nd prologul tkdan�ftrii unui răt.hui al înt re g i i
Europe îm p otriva R us ie i .
Toate acestea i mpun ca. în co n t i n u are să fie ridicată o chcsitunc de o
i m porl a n!ă Lleoschită � i care constă in explicarea nt\ i tm i lor ce au Jetermi nal ca,
în c:.: i u J a u nor declara ! i i . tentat i ve , cakule � i con v i ngeri ca cele m c n 1 i on a t e mai
sus. desfă�urarea conflictului să fie l i m i t ată. în cele din urmă. tol la t eren u l
.. problemei" ori e n tale. M ai exact. considerăm necesar să ne expl i că m Jad au
pre levat ra1i u n i k . . uricntale" sau c e le ew·ofll'lll' în determi narea des fă� urării
princi pale lor opera1 i u n i mi li tare în Cri meea sau in a L· ce plarca celor "pati·u
gara n ! i i " , asupra l:ărora vo m reve n i , ca baze ale păc i i .
·

Pe ntru puterile occiLicn talc, ani mate deopotrivă Llc cauza în frângcri i
R us iei , necesi tatea e x t i nderi i teren ului Llisputci eru e videntă . Edi ficatoare in
acest sens sunt tentativele lor de a dcz.volta opcra\ i u n i lc m i l i tare la Dunărea de

Jos, in Marca B a l tică �i c h i ar în Ca m ci a t k a

'�.

Di vergen1e intre cele două puteri

aliate e x istau, însă. in legătură cu prohlema .Jor\clor europe ne" ce puteau fi
antrenate în d i sputa cu Rusia, datori l [t conseci n!clor unui asemenea fapt asu pra
��

lli.woire des rdation\· intenuuionales.

" 1 .. Thnuv..:n.:l. PtiJ.:t!.l' de

.H. Tholl l'end Paris. J l)OJ. p. I l .

voi .

V. p. 2lJJ.

l 'lli.1·toire du St•mnde

Empire.

" E. V. Tari�. op. cit . . v o i . 1. p. I I I �i unn.
" ..< iat...:la do.: Trans i h ;m ia". nr. ::!0. d n 1 2 marlil: 1 X:i.� .
1
;., l'uvfm t u l l u i C laro.:ndon în Camo.:ra l .ur/.ilor. la 2 0 i u ni..:

Of'. 1 il . . p . 1!�.

'7 E . V . Tari�. up. cit. . vul. 1. p. o.
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organizări i .. viitoarei Europe··. Or. în această privintă pos i hi l i tătilc întelegerii
anglo- rrancczc erau foarte reduse. Astfel. în t i mp ce Franta miza pc dcdan�arca
insurcqi i lor nationale - italiană, poloneză, română, maghiară ·'K - �i pc a�czarca
Europei pc "principiul na\ionalilă!ilor'". ceea ce ar fi dus la prăbuşirea întregului
,.sistem european" instituit în anul 1 X 1 5 , Anglia i n tcn!iona doar ca. prin
înfrângcrca �i limitarea puteri i Rusiei, sii rcstrfmgă sau chiar să elimine
posihili tf1tilc aliantei .,curti lor nordil·c··. fără ca in ..;ch imh sii accepte deschiderea
perspecti velor insti tuiri i hcgemonici francct.c pc conti nent. Deosebiri le de
vederi au tlctcrmi nut cele două puteri ca, prin amintitul trutal încheiat cu Turcia
la 1 2 martie 1 X54, să se angajeze, explicit, doar să apere integritatea "i
i ntlcpcntlcnla acesteia fală tic R usia, Jar, implicit, si fată tic insurcc!ia
..nationalităii lor' ' tii n sutl�l Dunării w_ Blocarea Pircuiui ti� flotclc anglo
fra�cczc în �pri lie 1 X54 a reprezentat consecinta acestui fapt � � � .
Ceea ce a contrihuit, decisiv. la c�uarea tcntativclor puteri lor occidentale
şi. în wnsct:in!ă, şi ule altor ,Joqc europene", tic a escaluda cadru l "oriental" al
disputci lor cu R usia, a fost atitudinea puteri lor germane. După cum am
men\ional, Austria şi Prusia erau wnvi nsc tlcopotrivă că desfăşurarea
conflictului pc terenul "oriental" era wmpatihilă cu "interesele germane. Drept
urmare, ele vor consitlcra, cu ocazia semnări i protowlului din lJ apri lic 1 X54,
,Jondată în drept'· aqiunca puteri lor occidentale, însi1 numai atftl t:ftt acestea nu
S L' mr abate de la principi ile înscrise în prutut:ualclc din ) dccemhrie 1 X)� )i
U ianuarie 1 X5-L Şi pentru a nea l·onvi ngerea cii vor aqiuna ..concertate"'
pentru apărarea .. intereselor germane" în Orient. Austria �i Prusia vor încheia la
20 apri lie 1 X:'i-L cunoscutul tratat de garan1ie reciprocă, pri n care L·clc Juuă
puteri solici tau Rusiei să fixc;e un termen ocupitri i Principatelor Rumâne şi se
angajau. lut odată, să rcL·urgă la ofensi vft in catul în care trupele ruse vor foqa
Bakani i � 1 • Puterile germane vor înrfturi însă. în cel mai în<tlt grad. L·urstd
cvenimenh:lor. nu atât pri n atit udinea h 1r m a n i k st ..concertat:t· · din pri mă vara
anului 1 X:'i-1.. t:ii t prin di,· ergen!elc profunde di ntre ele. Jctenni nate de pot.i !ia lor
tli l"c rită fu!ă de prohlemelc ..lumii germane". Mani festarea unor astfel Jc
Ji vergcn!e a fost ocazională de lucrări le con fcrin!ei Je la Bamherg ( mai-iunie
1 X:'i-1.) a statelor Con fctlcm!iei germane. Scopul conferi n!ei a fost pronun1area
,.state lor secuntlurc" fa!ă tic cererea austro-prusiană de a adera �i Confcdera!ia la
tratatul lor de garan\ie rcci procii. Ca urmare a intrigi lor ascunse prusicne,
..statele secundare" vor lega aderarea lor la amintitul tratat de angajarea celor
două puteri în scopul apărării Confedera!iei cu toate foqelc de care dispun �i nu
doar cu cele federale. ca �i în cel al spriji nirii acceptării acesteia ca putere
europewui la n�gocierilc ce se vor des fii�ura pentru solutionarea .. prohlcmei
" 1'. Hcnry. "/'· cir. .

'"

lhide111. p. 3-1 .

"' lhidcm. p. 3 :' .

' ' A . l k hJdPur.

"/ '

·

p;�ss i m .

, ·ir . . \ , > 1 . 1 1 . p . l l h .
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ori entale". pentru a determ ina, astfel, e v i tarea oricărei ati ngeri a . , i ntereselor
germane în Ori e n t " 4�.

De asemenea. statele con kdcratc "secundare", vor

sol i ci ta A ustriei � i Prusiei ca i n v i ta tia l or pri v i nd retr agerea t r u pe lor ruse de la
Du năre să
ol·c i dentalc

fie complclală cu una adresată in a c ela� i sens �i puteri lor
Ch iar Jacă nu au putul accepta asemenea cereri, fapt ce a

41•

determi nat întârzicrea aderări i ConfcJc ra t i e i , p:m�t la 24 i u l i e 1 X54. l a l ralat u l

� i Pru s i a vor fi nevuilc să l i n ă se am a J c ele . Dre p t
urmare, A ustria va trchu i să i n voce a păr area , . i n tereselor germane" c â n J va

d i n 20 apr i l i e , A ustria

îm.:hci a cu Poarta otomană convcn\ia de la B oyadj y Kc u y ( 1 4 i u n i e 1 854) în

temei u l căre i a cea d i ntâi va proceda la ocuparea armată a Pri m.: i pa t e l o r R o mâne

după evacuarea lor de trupele ruse 44• A s t fe l . răt.ho i u l la Dunăre a deve n i t

pract i l.' i m pos i h i l , ceea l.'e v a determi na p u t er i le occ identale să caute u n a l t teren
de atac dical.'e . Fără sft poa lă a lege . datori lă considercnlclm mi l i taro-s trateg ice.
di mal i l'e. geografice sau pol i t i co - dip l om a li u.: . lesne de intre \ ă1 u1. ele vor fi
nevoi te să Jcschidă teatru l pri n c i pal e lor opc r<t \ i u n i m i l i tare în Cri mcca.

El'el.'lltl

a t i t ud i n i i puteri lor germane asu pra curs u l u i e v e n i m e n t e lor nu se

vu l i m i t a doar l a îndepărtarea tea t r u l ui de opera t i u n i m i l i tare de lu Dun ă rea t.k

Jos. OcupânJ Pri nc i pa t e l e Române . A ustria î�i consi dera noua sa puti ! i c în

,.a fm.:er i lc Orientului" �i chiar în Eurupa ca fi i nd în prag u l a t i ngeri i colc lor cele

mai îna lte . Î n p l u s . ca spera că. în cadrul Con kdcra! i e i . plll. i ! i a -.,a \'a devansa cu
mult re l.'Ca a Prusiei . Toale acestea nu se \ l lr du\'ed i însă Jcdl s i mple i l u ti i .
N oua po t .i t i c pc care A u s tr i a cunsidcra cit a c uceri t - u î n vara a n u l u i 1 X 5 4 v a fi
exploatată de puterile occ i dentale, la nevoie �i sub amen i n !area cu Jeclan � a rca
i n sureqi i lor în I t a l i a sau Polonia. pentru a o împi nge tol P�<li mult pc calca unei
a t i t ud i n i Jcdarat ost i le R us i e i . Totodată. tenta t i va A ustriei de a -� i consol ida
poz i 1 i a în cadru l Con fcdcra\ ici . pri n .. punerea Prusiei la po arta E u rope i ". va fi
dej ucată de i ntri g i le prusicne. c e o vor a mc n i n \ a pc ca cu punerea la .. poarta
'
Germa n i e i " 4 . Nu întâmplător, Prus i a \'a rdu ta să part i c i pe la v i i toarele
negoc i eri în scopul "solu \i on ă r i i " w n rt i l' l u l u i 4". fo los i n d u -s e . însă, de
complicati i le .. l u m i i germane" pentru a d uce. J u pă e xpres i a lui B i s m arc k .
reprct:enlantul său in Dicla germană, o pol i tică ..de sahot pour enraycr les iuccs
hcll iqcuses de 1 ' A ustrichc" 4 7 • Fi i nd prcsată �i chiar am c n i n tat ă de puterile
occ identale pentru a i ntra în di sputa d i rectă c e s e de s fă �ura încă pc t ere n u l
.. prohlcmci orientale". iar în c a dru l Con l'cdera!ici având lot mai suhminată
pozi � i a de i ntri g i le Prusiei, A u str i a nu putea n.:prct:en la de d l un fa c tor de
meJierc a con rt i c tu l u i . Drept urmare, ca va 1'i i n i t i atoarca semnări i . împreună cu
·�

/hidem. p. 1 1 X .

11 K.au llmann. "/'· ut . . p. H-1 .

u RollllÎIIia Îll rela{iile illtema{imwle. / (J '}\1- / \1.1\1. la�i.

" l'. Ho.:nry. "/'· . -it . . p . .19.

J lJXO.

p. 1 :w.

"' ( i. :\ . Cr.a i � . "/ ' · cit . . p . I .N �i urm.

, - 1'. Hcnry, "''· cit.
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Anglia ş i Fran[a, a notei d i n H august 1 X54 a conferi n[ei de la V iena . care
wnsfin[ea cele .. patru garan ţ i i " ca hază pre l i m i nară a păc i i . ,.Celc patru
garanţi i ". cal i ficate drept
curopccn"

�K

colec t i ve

a

"gualre

artidcs

Jc

foi

d u cn:do d iplomatiljUC

ş i care constau în : suhsli t u i rca protectorat u l u i rus a garan [iei
puteri lor

europene

asupra

Pri ncipalelor

Române ;

l i hertatca

naviga[iei pc D u n ăre �i la gurile acestei a ; rev i zu i rea convenţiei d i n 1 3 i u lie

1 X4 1 ..în i nteresul echi li hru l u i de foqc în Europa " ; renun[area R us i e i la
preten[i i le sale de protectorat rel ig ios asupra crcşti n i lor ortodocş i d i n I mperi u l
·
Otoman, c e vor pri mi pri vilegii d i n i n i ţ ia t i va sulta n u l u i � � - tlfereau , în
cond i [ i i le desfăşurări i l i m i tate a wn rl i c t u l u i . �i perspecliva solu[ionări i l i m i tate .
.,orientak". a acestuia.
D i n celc men[ ionale reiese fapt u l că A ustria �i Prusia, prin ati tudi nea lor,

dictată. c drept , Jc .,i n terese germane". Jar care vor folosi mai m u l t R u s i e i .
decât

puteri lor

m:cidenlalc

'1 1 •

au

Jctcrmi nat,

dec i s i v .

ca

d e s fă� urarea

con flic t u l u i să se menţină �i în con t i nuare pc tere n u l l i m i tat al "problemei
ori entale", Cri meea devenind teatru l pri ncipa lelor opcra[iuni m i li tare. iar V i ena
scJ i u l pri ncipale lor acţ i u n i diplomatice.

Î n ceea ce pri ve�te e ve n i mentele ce vor surve n i . dcsfă�urarea lor va sta. şi

în noile cond i !i i . suh se mnul l'lllltraJicţici d i ntre sens u l european a l con ll ictului
�i men\i nerca .Joqc lor" antrenate d i rcd în aces ta. pc tere n u l . .oriental". Cons i 
Jerând d e prisos s ă i nsistăm asupra desfăşurări i noi lor e ve n i mente. ceea ce ne
i nteresează, aici, este prezen tarea unor aspecte de natură să probeze sensul
european al con ll i c t u l u i .
M a i întâi se c u v i ne semnalat faptul că puteri le occidentale. pentru care
desfăşurarea principalelor opera1i u n i m i l itare în Cri meea ş i acceptarea celor
.,patru garan [ i i " ca ..haze" ale păc i i , dc�i atcnuau man i festarea d i vergenţelor
J i n t re e l e , erau. tot u � i . departe de a corespunde ohicl'li vc lor lor de rătho i . se
confruntau. în plus, cu serioase prohleme economice. sociale �i de pol i t i că
i n ternă. l' e făceau anevoioasă ducerea u n u i răzhoi la o atât Jc mare Jistan[:l .
Compl icaţi i le erau accentuate ş i Je. nemu l \ u m i ri lc opi ni e i p u h l ice, datorate
persi sten\ci desfă� urări i conrt i c � u l u i pc terenul .. problemei orienta le". Drept
·
urmare, puterile occidentale se vor arăta preocupate. �i după încetarea
ost i l ită[i lor m i l i tare la Dunărea de Jos. de a�ctarca desfă�urări i confl ic t u l u i pc
un teren mult mai larg.

Î n acest sens. vor recurgc mai întâi la acţ i u n i menite sit

Jetermi ne A u.,tria să i ntre în cunri ic t u l armat . Dar. în c i uJa ameni nţări i cu

.,ali an\a sau ruptura", iar la ne voie L' U i nsurecţionarea I t a l i e i �i cu Jcsch i Jerea

.,chest i u n i i poloneze", puteri le occident ale nu vor rcu�i în pri v i n [ a A ustriei, nici
în urma închei e ri i tratatului Je alian[ă J i n 2 Jecemhrie 1 X54, decât ca aceasta să
'" 1 . . Thouv.:nd. op. cit. . p. Y : vezi �i 1 .. Boil·u. Ge11eza

illfl'rllll{iollalci. la�i. 1 Y75. p. 1 30.

''' A .

D.:hiJour. "1'·

cit. . voi. Il. p. 1 �Il

'" 1. C. l l răti;�nu. op. cit . . passi m .

. . che.wiu11ii l'fiiii<ÎIIe "

şi urm.
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se angajeze c ă va i mpune Rusiei, sub amenin\area ruperi i rela\i ilor diplomatice
�i a intrării sale în conllictul armat, acceptarea celor "patru garan\ii" 5 1 • Austria
se va păstra în conduita ci, de mediatoare a con rlictului, chiar �i în condi\iilc
acceptării de puteri le occidentale a intrării Sardinici în conflictul armat, pri n
încheierea lrataLUlui anglo-franco-sard de la începutul anului 1 855, act care
constituia mai mult o amcnin!arc pentru cabinetul din Viena, decât o premiză
serioasă a dctvollării , prin el, a teatrului de operati uni militare.
Şi de data aceasta tentati vele puteri lor occidentale, de a conferi
conllictului aria de desfăşurare corespunzătoare scnsului său, vor c�ua datorită
divergentelor di ntre ele, mcn!ionate mai sus �i latente încă, �i mai ales datorită
atitudinii puteri lor şi Confederatiei germane. Pentru a opri Austria de a
răspunde tuturor solici tărilor puteri lor occidentale, Prusia va accepta la 26
noiembrie, iar Confederatia la l) decembrie 1 H54, s[t garanteze securitatea
Austriei chiar �i în Prin � ipatele Romfme ' 2 • Î nsă, pcntt� a face Austria să
întelcagă semnifica!ia "germană" a acestui act, Dicla, instigată de Bismarck, va
refuza la X februarie 1 855 cererea austriacă de mobi lit.are a foqclor federale.
fapt ce făcea ca tralalul din 2 decembrie 1 X54 să rămână, în mare parte, li teră
moartă ' ' .
A�czale pc un asemenea făga� al desfă�urării lor, evenimentele ce vor
surveni au plllul fi considerate, în li teratura de specialitate, ca fi ind de natură să
probeze sensul "oriental" al conflictului �i pentru noua sa fază, Jcschisă odalft
cu prima parte a anului 1 HSS. A părul firesc să se considere că, alături uc
eforturi le depuse de Austria �i de unele "slale secundare" germane - Bavaria,
Saxa -. acestea din urmă pc calc oficioasă, pentru medierea conriictului,
nemultumirile npinici publice europene, cauzate de în�clincala desfăşurări i
operaţiuni lor militare în Cri mcca, dificullăţilc economice, în pri mul rânJ ale
bcligcranti lor, dar �i ale allor state europene, cursul relatii lor de bursă, ce
expri ma o profundă criză fi nanciară, au putul constitui factori ce au determi nat
ca, oJală cu începutul anului 1 XSS. să cucerească Lot mai muiL Le ren perspectiva
încheierii. Jup.ă expresia lui Thouvencl. ..d' unc paix suffissantc" 5 � . pc baza
celor .. patru garantii". Şi ca o confirmare a valabi lită!ii unor asemenea ascqiun1,
a putul fi invocat şi faptul că vestea moqii tarului Nico lae 1 , principalul initiator
al actiuni lor ce au dus la declansarea conflictului '' , a echivalat în ochii opiniei
puhli� e europene cu anun\ul păc l i "' . Î n aceste conditii, apare explicabi lă atentia
acordată desfă�urării - Lrccându-se u�or peste l'auzcle profunde ale e�uării lucrări lor confcri n!ci de la Viena din primăvara anului 1 85 5 . S-a crezul suficient
1 1 Histnire c/t'.1· re/{/(inns illlt'matimwles. voi. V. p. 295 .

'

.

' 1'. H..:nry. np. cit . p. � 1 .
''
Histnire des relatinll.\' illlt'ntatimwlc.l·. voi. V. p. 2lJ5 şi urm.
" 1-'r. Charlo.:s-l�oux. A lexwulrt' 11. Gnrtclwknffet Napoleon III. Paris. I l) 1 3 . p. 1 5 .

" E. V. Tarie. Of'. cit. . voi. 1. r- 5 .

" Fr. Charks-Roux. np.

cir. .

p. 5 .
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s ă se pună înch i derea lm:rări lor conferinţei � i e� uarca l ratali vclor de incheiere a
păL· i i doar pc seama refuzului R u s i e i Jc a accepta . ,g a ra n ! ia . . referi toare la
rev i z u i rea cnnvc n \ i ci S trâ m l lir i l or d i n 1 X4 1 . Ş i pent ru că R u s i a \'a fi nevoi tă, la

început u l anului 1

K5o,

să accepte .,garan! i i lc" care vor deven i . de fapl. L· i m : i ,

pri n i nc hiderea, la i n s i s lcn !c l c A ng l i e i . �i a celei pri v i nd drcplU I puteri lor a l iate
.
de a prezenta unele .,condi!ii particu lare . la v i i toarele negocieri , a părul
v e ro s i m i l ca fap t u l să fie considerat drept pri ncipala consec i n !ă a căderi i . la

septe mbrie 1 X5), a

S e v a s l o po l u l u i

X

- cheia Crime i i �i a s i s t e m u l u i m i l i l aro

slrah:gi c al Rusiei in zona sa sud- Yeslică. R c u � i t a u h i matumului Austriei d i n
,,
1 o decembrie 1 X55. c a � i . . pre si unea ami c a l ă .. a Prusiei pentru u de t e rm i n a
acceptarea ace s l u i u Je R us i a , au pui ul fi , de aceea, pri ,· ite ca e fecte pol i t i cn

d i p l o m a l i c e ale d e z n oJ ă m fm t u l ui confl i ct u l u i . hulăr<Îl pc calca arme lor.

pă c i i

Î mbi narea într-o aseme nea mani erf1 a c a u z e l or ce au determ ina! încheierea

a

fos t însă pos i bi l ă cu

prc!ul neglijftri i

coroborale j udic ios cu ce l e Jc mai

unor cauze m u l l mai profunde, care,

sus.

ar

c v i Jc n ! i a sen s u l european al

c o n l l i c t u l u i . S-a trecut u�or cu vederea p e s te fapt u l că imbinarea Je
n u - � i arc o pcr l'c c l ă acoperire în rea l i t ate. c ă , mai m u h , ca nu

c l uL· i Jete unele aspedc. aparent st r a n i i .

l eg al e

e s te

mai

sus

d e n a tur ă

de s i t ua !ia in c a re

.

să

Joqe l c

""

i mp l icate în tles fă� urarea conl'lic!tl l u i au î n ţ e l es să au·cptc so l u ! i a piki i . C re de m

s u fiL·ienl să in Yocăm în accaslil pri vin!ă faptul că pe rs pe c t i v e l e încheieri i păc i i

d�l ig a u l o l mai muh teren î n momc n l tl l î n (:arc, r e d e o parte. preocupări le

pu teri lor occiden tale pentru lărg i rea Jcs fă�urări i c on l 'l ic t u l u i au al i ns cola

m a x i mi1. i ar pc de aha, R u s i a e ra de par t e , c h i ar � i Jupă căderea Scvaslopo l u l u i ,
d e c o n Y i ng erc a d arm e l e � i - au spus u l l i m u l L·uvânl. Î nlc mc i ndu-nc p c aL·csl
fa pl . am consiJcral n u numai posibi lă. L'i � i o p, H· t u n ă e x p licarea ra! i u n i lor ce au

Jus

la

înc h c i e n: a păci i . porn i nd de la

doar în

li t e ra

u

re al i l a l c , greu Je scs i z.aL pri n studi erea

..

lor a surse lor documentare a le . .ches t i u n i i orientale . Jar pc ca re

am reu � i t s-o JcsprinJcm şi să-i stabi l i m sensul datorită manierei în c a re am

în !e lc s să aborJrun prohlcmal ica ge nera l ă a co n l'l i c t u l u i . Reali tatea la care ne

refcri m , s u rpri nzătoare la pri ma vedere. dar e x p l i ca bi l ă , dând pri mele semne

încă Jc la s fârş i t u l anului

1 X54 � i deve n i n d pregnantă în pri m ă\'ara ce l u i

u rmător. constă în s t i ngerea t re pt a tă a ..cauze i generale'" c a mobi l a l i n l â l n i r i i
.
. Jo q e l o r europene . pentru a c ont ra c ara lcndi n!clc a m e n i nţă toare a le R us i e i .
Pre m i sa pri ncipală a u n e i a tare re al i l ă!i a consti t u i t-o com·ingerL'a Eurnpci în

forţa sa

v i rtuală.

în fala c ă re i a

R usia ,.a

trebui să se recunoască in v i ns ii , înai nte

ca soarta armelor să fie l r a n � a l ă tlcc i s i \ în favoarea \Tetme i <� d i n păqi ''. Rcaqia

în t reg i i E u r o pe în cea mai mare parte a

le-am a\'Ul

a nu

l u i 1 X54.

c h i ar dacă. din ra! i u n i k

n:

sau tl i \' c rg cn l .

va

în vcJcre . . Jor!clc .. c i s-au mani l'c-.lal alâl de di ferit

' - 1'. l knr� . "/ ' · , ·it . . p. 4 ) .

'" A . l khidour. "/ '· cit . . p . l )'l.
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avea. după cum afirma tânărul istoric rus S . M . Soloviov, e fect u l .. tunetu lui
'
deasupra capul u i noul u i Nahucodonosor" ''.
O asemenea moda l i tate de a pri vi intrarea con flictului în raza sa fi nală
i mpune. totodată. relevarea unuia d i nt re ce le mai i nteresante aspecte despri nse
din dcsfă�urarca genera lă a acestuia. Este vorha despre ro lul pc care I-au avut nu
doar parti c i pan!ii d i rcqi - fie pc �:alea armelor sau pc culca poli tiw-diplomatilă
- ci şi part i �.: i pan! i i i nd i rcqi . la desfăşurarea wn fl i c t u l u i . Spre edi ficare, putem
i n voca ati tudi nea state lor neutre. în pri vin!a �.:ărora, În epocă, a rost lansată
opi n i a în �.:on formi tatc cu �:arc .. i l n ' y a donc pas de ncutrcs en rca l i tc. i l y a des
vucs scnctcs. des dcsi rs q u i se taisent. allcndant 1' o�.:assion de se de voi lcr ( . . . ) i 1
n ' y a pas vcri tahlcment des ncutrcs. par�.:c 4 u ' i l n ' y a pas unc scule pu i ssan�.:c

4ui soit dcsintcrcsscc dans la 4uestion" ''1 1 • De asemenea. putem i n vo�.:a ficrhcrca
tuturor .. nationa l i t ă ! i i lor " opri matc, care vedeau în înfrângcrea Rusiei wnd i ! i a
cman�.: i pări i

lor,

sau

act i v i tatea

cmi granti lor

paşopt i ş t i ,

a�.:ci

vcritah i l i

reprezentanti J i plomatid î n di spon i h i l i tatc ai v i i toarelor state na! ionalc . Iar la
toate a�.:cstca a m putea adăuga man i festări le opi niei puhli�.:c europene. ale
cclnlri lor pol i ti�.:c, i ntc lc�.:tualc sau fi nun�.:i urc. �.:c ar fi meritat o mai mare atcn1ic
din partea isti1riogrufici �.:on flil" l u l u i . Jar asupra drora nu este. ui�.:i, lonl l să
i nsistăm.
S t i ngerea ..cauz.c i generale" se va datora însă nu Joar con v i ngerii Europei
în roqa c i , d �i mou u l u i în care va în!clcgc să a�.:!i onczc Rusia în noua
s i t lla\ic h 1 • S i m !i ndu-sc amcni ntată de rcac!ia . .fortelor e uropene" pc tcrcntl l

..�.:auzci generale", R u s i a va re veni asupra asigurărilor sale paş ni�.:c. fănl lc
Europei . ca pozând �.:u nonşalantă în partea provncată şi nu în �:ca provocatoare
a con flictulu i . Şi pentru a se arăta wnscn·cntă cu asemenea asi gurări . .. marca
putere noruică" se va dcdara d i spusă. încă de l a început u l a n u l u i 1 H55. să
accepte. ca urmare a soli �.: i tării Austrie i . să part i c i pe l a negocieri le pc marginea
celor ..patru punl:le". în caurul conferintei de l a V i ena. Î n ideea �.: u l t i vări i
încreder i i Europei într-o asemenea di spoz i ! i e . N i�.:olac 1 crezuse n i meri t, la
începutul

anului

1 K55. să nu mească plcnipotcn!i ari i R u s i e i la v i i toarea
0� . La adăpost u l unor

�.:onfcri nlă şi să semneze i nstnll: \ i u n i lc pent ru aceştia

aqi u ni şi asigurări Jc a�.:cst gen. R u s ia va a�.:titma. de fapt, în s�.:opu l sdndări i
.Joqe lor europene". Pen tru rea l i zarea acestuia ca va l:ăuta să se folosească, pc
cât pos i h i l . şi de cfcctul �.:e 1-a avut asupra întreg i i Europe moartea neaşteptată a
''' S. �'1 . Suloviov. Zapi.1-ki. în .. l 'romcJy". S i . Pctcrshurg.. f.u . . 1'· 1 50 ; apud E. V . Tarie. "1'·

cit. . voi. 1. 1' · 1 5 .

"'' Kaullmann.

np.

dt .

.

p. 50.

" ' S . S . Tali�ccv. lmpaator A lt'.\Witlr 1 1. !:ro =i:ni i {tll'.l'tt·m·anit'. S . l'ctcrshurg. 1 903. vul.
l. p. 1 99.

·� Fr. Churlcs-Roux. "1'· cit . p. �-
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taru lui N icolae 1. Astfel, va fi lansată �i înlrc!inulă ideea că noul {ar. A lexandru
�1 II- lea, era animal de "dorin\a si nceră" de a restastabili pacea. A fi �arca acestei
"dorin\e sincere'' va fi pri lejuită şi de circulara lui Nessclrode din 10 martie
1 H55 fi ' . Revelator pentru scopul pe care-I urmărea, în rcalilalc, Rusia, apare
discursul lui Alexandru al II-lea cu ocazia primirii condolean{clor în legătură cu
moartea tatălui său din partea reprczcnlan{ilor corpului diplomatic din capitala
Rusiei, în care discurs va {ine să precizeze că principii le pol i ticii sale vor fi ca şi
cele ale "Sfintei
în cazul predecesorilor săi - Alexandru 1 şi N icolae 1
cum se poate
după
aceasta,
n
Pri
sincer··.
o ,.doreste
Aliante", a cărei renastere
,
,
observa, noul 1ar urmărea să facă un nou apel ,.Europei conservatoare" a cărei
fii n\arc, era convins, nu-şi putea avea temeiul în cond iţi i le în care s-ar aju nge la
reducerea puterii ruse pc conti nent r>� . Nu întâmplător, scsizând o asemenea
realitate, Drouyn de Lhuys, premierul francez, va afirma, în privi nta principiilor
afişate de noul tar al Rusiei, că .,la forcc cxorbitanlc de ccllc puissance datle du
jour Oll i)s onl CIC proclamcs" fi ' .
Ca o conseci nţă a stingcrii ,.cauzei generale"' �i a intrări i conflictului în
noua fază a desfăşurării, termenii pri m:ipali afla\i în dispută vor suferi unele
mula!ii profunde. Astfel, în vreme ce termeni i i ni!iali - Rusia şi Europa păreau să i ntre în umbră, cei care tind în noile condi!ii să survină pc primul p lan
al disputei sunt ,.roqele de disolu!ie" şi, în replică, ,Joqclc de conscrvatic"' a
"sistemului european". Or, aceasta însemna declanşarea unui conflict general,
cu conseci n te de nebănuit atunci şi în fata perspectivelor căruia părtilc de natură
să fie i mplicate vor "rccula", din ratiuni asupra cărora nu este cazul să revenim.
Faptul îşi va pune puternic amprenta asupra desfăşurării conflictului în cea mai
mare parte a anului 1 855, ca şi asupra modalilă!ii în care va fi încheiată pacea.
Semnificative în acest sens considerăm unele aspecte pc care le vom prezenta,
sucdnl, în continuare.
-

.

Mai întâi, se cuvine amintită manifestarea deschisă a divergentelor dintre
puteri le occidentale, cauzate de maniera în care fiecare dintre ele întclegea să
conlinuic oslilitătilc în noile conditi i . Astfel , tentativa lui Napoleon al III-lea de
a declanşa în primăvara anului 1 855 un atac împotriva Rusiei pc continent,
luând ca bază pentru operatiunile m i litare Austria şi Principalele Române, va
eşua nu doar din cauza, c drept, decisivă, a atitudi nii . .lumii germane·', ci şi ca
urmare a rezistenţei cabinetului englez �>�> . Divcrgen!clc anglo-franccze, în ciuda
rcînnoirii de cele două puteri , în aprilie 1 855, a Lralatului lor de aliantă. pol fi
urmările şi în legătură cu pozi! i i lc lor fa!ă de unele probleme legale de
"·' A. Dchidour. op. cit. voi. Il. p. 1 33.
.

"' Fr. Charles-Roux. Of'·
"� lhitlem. p. 1 3.
"" A.

D.:bidour. op.

cir. . p. 12 *i

unn.

cit. voi. II. p. 1 30 *i
.

unn.
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organizarea .. viitoarei Europ,c". Solu1ia pc care Bourqucncy o prcwnizas-c în
martie 1 85 5 la conferinta de la Viena în privinta chestiunii Prin<.:ipatclor
Române 07, ca �i propuneri le fă<.:Utc cabinetului englez de Napoleon al I I I - lea, cu
ocazia vizitei sale la Londra. în aprilie 1 S55 oK. lăsau li mpede să se întclcagă că
Franta urmărea să lege încheierea păcii de rc<.:onsiderarca întregului ..sistem
european" instituit în anul 1 S 1 5 .
Un all aspect demn de semnalat îl reprezintă cşuarca lucrărilor conferintei
de la Viena (martie-iunie 1 S5 5 ). De regu lă, aceasta a fost pusă pc seama
refuzului Rusiei de a accepta cuprindcrca de cea de-a treia ..garantie" a dauzei
nculralizări i Mări i Ncg:rc. Cauza prin<.:ipală a cşuării rezida însă în perioada în
care au avut loc lucrări le conferintei. perioadă caracterizată nu atât prin căutări
în scopul aflării unm solu\ii .,orientale" acceptabi le pentru încheierea păcii. cât
pri n preocupări le. vizihilc în cazul puteri lor occidentale, de a extinde ar i a Je
dcsf[t�urarc a conflictului. ceea ce ar fi atras Jupă sine �i lărg i rea con\i n u t u l u i
"bazelor păcii". Tocmai de o asemenea si tua!ic, propice scindării tol mai
accentuate a scmnatarclor tratatului din 2 tlcccmhric 1 X54, va sti să sc
folosească R usia pentru a respinge <.:ca tic a Ireia "garan1ic". Î n acest � conditii,
tlovctlindu-sc mai mult un cadru tic tatonarc decât tic întclcgcrc a participanti lor,
conferinta. după cum afirma Bcnctlcui. nu s-a tlovctlit a fi ..qu unc intlignc
comedie tlont le tlcnoucment avait etc fi xe ti' avancc" h'J .
O expresie elocvcnlă a noi lor perspective pc care ti ndea să le capete
tlcsfă�urarca conflil.:tului o constituie faptu l că Austria, a cărei nouă tentativă tic
mediere a conflictului e�uasc, se va vedea nevoită să se rcapropie. în iulie 1 X55 .
Je Prusia �i Confetlcra!ic pentru a determina menti nerea tlispulci pc terenul
.,prohlcmci orientale" 70 • Datorită recrutlcscen!ci atitudinii .. lumii germane".
Anglia şi Franta. în <.:iuda di vcrgcn!clor dintre ele, pc care se vor arăta
preocupate să le estompeze, se vor păstra în alian1a lor. Jar nu pc terenul
"<.:auzci generale", mereu mai palidă. <.:i pc <.:el al nc<.:esitătii unui su<.:<.:cs mili t a r
împotriva Rusiei, important, evident. pentru amhelc puteri , deşi din ra1iuni în
hun[t parte diferite. Un asemenea suc<.:es părea să- I constituie căderea
Scvaslopolului la X septembrie 1 X55, dar care a fost, Lotuşi. tlcparlc tic a fi
decisiv 7 1 • De fapt. efectul căderii Sevaslopolului nu putea semni l'i<.:a înfrângcrca
Rusiei, ci reducerea la minimum a posihi lită!i lor desfăşurării ostiliLăli lor
militare în Orient. Conflictul ajunsese astfel în preaj ma ati ngeri i apogeului
dcsfă�urării lui. Dar, atât Anglia, cât şi Fran1a vedeau foarte diferit noua turnură
pc care puteau să o ia evenimentele.
•

·

"' P.

H�nry. op. cit. . p. ·f:! şi unn. : 1.. Boicu. "fl. cit. . p. 1 3 3 şi urm.
D�nidour. op. cit. . p. 1 30 şi urm.
''' D�p�Ş<l lui lkn�d�lli din Constantinopol Jin 25 aprilil: 1 1! 55. Apud fr. Charl�s-Roux. op.
"" A .

cit . p . 2 3 .
.

711 A . Dchidour. op. cit. . voi. IL
1 1 lhitfem.
p. 1 39.

p. 1 3 !! : J. Droz. /ne

cit.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

IK

GHEORGHE CLIVETI

Anglia se arăta preocupată ca prin �:ontinuar�a ş i extinderea răzhoi ului să
determi ne. în fond. desfiintarea Rusiei ca mare putere prin retrocedarea unor
teri tori i ale acesteia ,.lcgitimi lor proprietari", prin cucerirea Kronstadt-ului,
distrugerea defin itivă a puterii Rusiei în Marca N eagră sau recunoaşterea
i ndependentei Circasici 72 •
Cât despre Franta. ca va preti nde, din ra1iunilc expuse, ca, în schi mhul
continuării sau al rcluări i ostilităţi lor militare în pri măvara anului I H5o, Anglia
srt se declare de acord cu solutionarea .,chestiuni lor" polonetă, italiană.
"
română ' . pc hata principiului nationalităţi lor. Animată de asemenea proiecte.
pentru a cămr reali zare intentiona să declanşeze operatiunile militare pc
continent. Franta va provoca împotriva ci o puternică reacţie din partea puteri lor
germane. mai ales a Prusiei. care. simtindu-sc periclitată la Rhin. ameninta chiar
cu apropierea de Rusia 7� . Şi Anglia se va opune proiectelor Franţei , cu toate că
aceasta din urmă se declarase Je acord cu aderarea Suediei ,Ia tratatul Je alian ţ ă,
act. cviJcnt. conform cu interesele engleze. dar care, datorită stagnării
operaţiunilor mili tare în Baltica, va reprezenta doar un instrument de presi une
di plomati1.:ă asupra Rusiei .
Ţi nând seama Jc cele consemnate. accentuarea di vergenţelor l'ran<:o
cng kte după căJcrea Sevastopolului. deloc surpri nzătoare. va determina
profund evolutia eveni mentelor. Faptul şi-a aflat o vie expresie în .. vcritahila
polemică'' ce va surveni între jurnalele franceze şi cele engleze în privinţa
stadiului �i perspecti velor Jcsl'ăşurării conflictului sau în privinţa "oportunită!ii"
- .. 1"
pacu
.
1
Consecinta pri ncipală a Ji vcrgcnţclor puterilor ocdJcntalc în privinta
continuări i răzhoiului şi a organizări i .. viitoarei Europe" a fost cedarea lor în
lata presiunii ,Joqclor" interesate în g:răhirca încheieri i păcii. Î ndepărtate tol
mai mult una de alta, �:ele două puteri \ or urma. în noile conditi i . căi ce le
ofereau şanse foarte reduse pentru a se rcîntâlni. Franta se va l'onsidcra
înJrcptătită la un moment dat să spere în reuşita proiectelor ci, deoarece, în
urma avansurilor pc care R usia i le făcea cu insistentă pentru a încheia pacea
.. printr-o întclcgcrc directă" 711 ceea ce ar fi dus la o pace de un cu totul alt
continut decât cea în scopul declarat al solutionării "crizei orientale", posihilă
prin participarea tuturor semnatarclor conventiei din 1 3 iulie 1 X4 1 , miza pc
posihilitatca contrapuncri i acestei puteri cvcntualci rezistente din partea
Angliei. Şi pentru a se asigura şi din partea Austriei. va sustine şi participarea
Sardinici la lucrări le vi itorului congres de pace, ca aliată de răzhoi, şi. în cele
din urmă, a Prusiei, ca semnatară a conveni ici din 1 3 i ulie 1 H4 1 .
-

-

7� P.

7 ·1

Ho.:nry. op.

7' Ibidem.
7< Fr.

7"

cit. . p.

45.

A . Do.:bidour. op. cit. . vol. I l . p. 1 43 : Fr.

Charlo.:s-Roux. "f'·

lhiclem. p. 4 1 .

Charlo.:s·Roux. op. cit.. p. 39 şi urm.

cit .. p. 7Y.
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Prinsă �i ca Jc politica Jc "L:onccsii mutuale" 7 7 ce caraclcrizu perioada,
Anglia va �ti să contraL:arcze in mare măsură pozi!ia Frantei. Astfel. sim!inJu-se
amcni n!ală Jc cvenlualilatca încheierii unei ..păd JircL:tc" ruso-francczc,
mediată pc calc ofidoasă Jc unele .. state secundare" germane 7" - Saxa �i
Bavaria -. Anglia va conlraatal·a politic<t Frantei in Austria. Dcdar.îndu-se de
acord cu dorin1a Angliei ca prima ..garantie" să cuprinJ[t �i rctrol·eJarca sudului
Basarabiei pri ncipalului Moldova. pentru a inJcpărta Rusia de la gurile Dunării.
Anglia va obline, in sL:himb, sprijinul cabinetului vicnet pentru inscrierea celei
Jc-a cincea ,.garan!ii" in ultimatumul pc care acesta il va tri mite Rusiei . Realizat
in asemenea termeni, compromisul anglo-austriac va avea consecinte serioase
asupra pozi!iei Fran1ei �i. drept urmare, asupra cursu lui eveni mentelor. N u mai
surprinde Je aceea faptul că Fran\a. pentru a nu-�i inJepărta �i mai mult
cosemnatarelc tratatului din 2 decembrie 1 X54. vu fi nevoită să semneze
protocolul de la V iena din 14 noiembrie 1 X55. prin care se punea Je acord l' U
forma fi nală a ullimatumului austriac, ce cuprindea cele .,cinci garantii", ca bază
preliminară a păcii.
Relevant, Jar �i explicabi l în contextul celor mcntionalc, pentru stadiul �i
continutul con flictului in preajma încheierii păcii. apare sensul pc care întclegca
să- I confere Austria trimi terii ultimatumului Rusiei. la lfl JeL:cmbric 1 X55.
Putem invoca pentru aL:casta .,explicatii le" Austriei. cu re insoteuu uiti matumul.
editate fi ind Je cancelarul său. Buol. Fi ind ceu mai alarmală 7') Jc pcrspecli vclc
pc care tinJca să le capete Jcsfă�urarca conflictului, Austria se arăta, mai întâi,
convinsă de sinceritatea Jedaraliilor 1arului AlcxanJru al I l-lea, ce lăsau să se
în\elcagă Jorin1a acestuia Jc a inL:hcia pacea. Ceea L:C reprezi ntă însă interes
deosebi t �i probează cele afirmate de noi în legătură L:U stadiul conflictului este
faptul L:ă, in privinta puterilor occidentale, ,.totii en les trouvant imbus (sic ! J lie
J ' i ncbranlablc rcsolution de ne se prctcr a aucunc initiative J'ouvcrtures
paci l'iques'', Austria î�i exprima speranta. Jar nu certitudinea. că acestea vor
accepta să încheie .. une paix scricusc el Jurablc" pc baza celor ..cinci garan!i i'',
.,el a rcsoudre nellement la 4Uestion 4Ui a Jonnc naissanL:c a la guerrc". Pentru a
linişti temeri le Rusiei, de fapt ale ci, Austria va trebui să se erijeze în
,.l ' interprclc Jes vocux el Jes vcritahlcs hesoins Jc !' Europe'·, evident, a celei
,.conservatoare", tinânJ să precizeze de aceea, în privinla L:clei de a ci ncea
..garan!i i", că puterile heligenmle î�i vor rezerva dreptul să ridice ,.conditiile
particulare", Jar numai � .dans un intcrcl europccn" �0•
Emih: Je la B.:dollil:re. U: CniiJ.: rL�.\· de P11ris. Paris. La .. p. lJ : blouard ( inud run . Hi.1·toire
Paris. 1 1!57. passim.
7M Fr. Charles-l�nux. op. âr . . p. 44.
77

du CniiJ.:ri:s de Pari.1·,

7''A. l khiduur. "/'· <'Îl . voi. I l . p. 1 - B .

MII

.

Nota explicativă a lui Buul şi textul uhimatumului auslri;u.: din
fost puhlicalc in epocă. Vezi E. de la B.:dollicrc. np. cir .. p. 4 �i unn.
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Î n a�.:ceasi ordine Jc idei, demn Je semnalat. aici, este şi faptu l �.:ă. în ciuda
asil!urărilor J�te sau a amcnintări lor cu ruperea rcla!ii lor diplomatice, r.u
Au�tria va fi aceea care a avut r;ll tal hotărâtor în a determina Rusia să accepte
�:ele ,.cinci garan!i i'', ca preliminarii ale păcii. De fapt, Rusia nu numai că nu s-a
grăbit să dea curs ultimatumului austriac, Jar va dispune ca trupele sale să ia
p01i\ie . .la toate frontierele imperiului'·, centrul noi i pozi!ii constituinJu-1
Polonia � 1 • Î n replică, puteri le occidentale vor readuce la zi proiectele lor Jc
dezvoltare a teatrului Jc operatiuni militare, fără a ajunge nici Jc această dată la
un consens în privin!a obiectivelor Je război .
Cauza pri ncipală a acceptări i Jc Rusia a u ltimatumului austriac,
edificatoare. la rânJu-i. pentru sensu l european al conflictului. va consta în
"rccularca" acesteia în fa!a perspectivelor dcclan�ării unui conflict general. N u
întâmplător, puteri le occidentale vor invoca imincn!a unui asemenea pericol. Ca
efect, după ce a întrctinul cu atâta fervoare scindarca .Jortclor europene". Rusia
va fi acum nevoită să cedeze deoarece în condi!iilc unui conflict european. ca ar
fi redevenit amcnin\ăloarc, ceea ce ar fi atras, împotriva ci, rcaqia întregii
Europe pc terenul "cauzei generale". Convingerea �i teama R usiei de punerea ci
din nou în opoz.ilic cu întreaga Europă i-au fost confirmate si mai mult Jc
interventia Je ultimă instanlă si ncaslcptată pentru ca a .,statelor secundare"
germane �i mai ales a Prusiei, aceasta din urmă prin scrisoarea autografă a
regelui Frcdcric Wi lhelm al IV-lea adresată 1arului A lexandru al II-lea, în
scopul acceptării ultimatumului austriac. PcrsistânJ în refuzul celor "cinci
garantii", ca preliminarii ale păcii, Rusia risca de data aceasta să intre în
colizi une cu "lumea germană'', eventuali tate Je care se temea nu numai ca, ci
întreaga Europă, care dorca, Jc�i .,cu regret şi nelinişte", pacea încheiată, .,avant
quc les Allemands aicnl cchangc des coups de rusii avcc les Russcs" h�.
Confruntată cu pericolul unor ascn1cnca perspective pc plan extern, cu o situatie
economică, socială si politică internă H., deosebit Jc critică si, mai ales,
temătoare să nu rişte disolu\ia i mperiului său - toate acestea analizate de
Consiliul imperial din 1 5 ianuarie 1 l-156 H4 , Rusia va fi nevoită să accepte
ultimatumul austriac.
Ce le mcntionale pc parcursul lucrări i în legătură cu sensul european al
contlictului �i cu ra!iuni lc ce au determinat Jesfă�urarea lui pc terenul
.,problemei orientale" îşi vor afla confirmarea �i in modul în care au decurs
lucrări le congresului Jc pace - deschis la 25 februarie 1 l-156 în capitala Fran1ci ca şi în con\inutul chestiuni lor ce vor fi ridicate sau din rezultatele la care s-a
�

'

•

..

'

1

'

'

'

-

• 1 lhiclem. p . 26.

•:

A(;..:astă t..:nJt:n: a fost exp1imată Llt: Mousti..:r. într·o

K dcccmhric 1 854 ; apud Fr. Charlcs-Roux. op. cit .

" ' E. V.

Tarl6. op. cit . . passim.

"' Fr. Charles-Roux. op. cit . p. 76 şi urm.

.

.

p.

dcpcşă

către: Thouvcncl. încă Jin

4.
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putul aj unge. Evident, problema prezintă imporlan\ă. dar este deosebit de
complexă pentru a fi dczvăluilă aici, în toale detaliile ci. Cunoa�lcrca lucrări lor
congresului de pace. dc�i dificilă în condi\iile prcvalării diplomatici o ficioasc,
wnfidcn\iale. fată de cea oficială, oferă posibi litatea rclcvării cauzelor profunde
ale conflictului, care. pierdute din vedere în tumultul disputelor, rcapar cu
vigoare în lumină: lolodală oferă posibilitatea rclcvării sensului desfă�urării
conrticllllui. Un alt aspect inlcrcsanl, dar �i wmplcx . al cunoa�lcri i cursului
negocierilor unui congres ca cel de la Paris constă în faptul că, aprofundând
chestiunile care au fost ridicate, spiri tul ne este lransporlal în sfera înaltelor
teorii politice �i juridice şi initial în resorturi le secrete ale mecanismului
relatii lor inlcrna\ionalc. Toale acestea �i-au anat expresia, înlr-o măsură mai
mare sau mai mică. în bogata li teratură a congresului de pace din I X56 � ' .
Fără a in�isla asupra aspectelor. cunoscute de altfel. legate de dcsfă�urarca
lucrări lor congresului de pace. ceea ce prctintă interes. aici. este relevarea
faptului că încheierea păcii a slal, la rându-i , sub semnul conlradiqici dintre
sensul său european si' tendintele
contractanti lor - îndeosebi ale Austriei, Rusiei
'
si Turciei - de a-i conferi o semnificatie ..orientală''. Ratiunile ce au determinat
;l atare rcalilale au decurs din cele �e au i mpus dcsf��umrea ostililă!i lor pc
terenul .. problemei orientale" �i asupra cărora nu considerăm necesar să
revenim. Survcnită în momentul în care conrtictul era în preajma ati ngerii
desfăsurări i lui si datorită ..reculări i" mari lor puteri faLă de
apooeului
1:'
perspectiva ce tindea să o capete ast fel eveni mentele, încheierea păc i i nu putea
fi, în mare măsură, decât rezultatul unor compromisuri între contractan\i.
D01·indu-sc de ace�lia să se încheie o pace ,.honorablc pour tous el humi l iantc
pour pcrsonne·· �". tratatul, ca l'inalitalc a unei asemenea dorin\e. este expresia
cea mai clocvcntă a unor compromisuri, de la care porni nd, B ourqucney.
ambasadorul Frantei la Viena, afirma că, atunci ..quand on tit le traitc de Paris
( . . . ) on se dcmande qucl est le vaimtucur'' K7• Î n atare condi\ii. mari le putc•·i
scmnatare ale conventiei din 1 3 iulie 1 X4 1 s-au putul considera singure în drept
să ia parte la masa verde a tratativelor diplomaticc. Faptul ne explică de ce
Prusia, care a favori1.al prin atitudinea ci din timpul războiului mai mull Rusia
decât puteri le aliate, va fi primită în congres. Şi pentru a cvidentia �i mai mult
!inula ,.orientală" a obiectului lucrărilor acestuia, a participat, pentru pri ma dată
'

•

•

'

"' E. d.: la Bcdollii:re. op. cit. : La paix con,·iden!e dan1· ses resultats presents et _lirturs ( par
un sucdois). Paris. 1 H56: Le Tmite de Paris du 30 mar.1· etudie dml.l' .1·es l'C/Use.1· et se.1· �tli!t.1· (par le
correspondanl diplomatique du ..Conslilulionncl") Paris. 1 N56. Joseph Rcilzenheim. Les
mnterence.1· de 1 X56 et le.1· natimwlite.1·, Paris. 1 856. E. Goudron. op. cir. . ; H. Temperl.:y. Tire
Tremy o( Pari.1· o( IX56 wrd it.1· Execution, în ..The Journal of Modern Hislory". IV, l lJ:l::!. apud
RIR. voi . III. 1 93 3 . fase. 1 . p. 1 1 5 eh:.
"'' Fr. Charles-Roux. op. âr . . p . 1 03.

" 1 Gaslon de Monicaull. u 1 que.1·tion c/ 'Orient. Le Traire ele Paris et .l'e.1· suite.1·. / 856- 1 8 7 1 .
Paris. 1 89 8 . p. 84.
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...: a mare putere l a u n ...:o ngrcs european, �i Turcia, în hua clauzelor tratatului de
la Constantinopol din 1 2 martie 1 X54. Cât pri vc�tc Sardi nia, a...: c asla a fost
a...: ...:e plată la cererea Frantei �i .ca urmare a statutu lui de cohcligeranlă.
recunoscut datorită tratatului său cu puteri le occidentale de la începutul anului
1 X 5 5 . ca �i datorită participări i trupelor sale la ostilităti lor militare din Cri rneea.
Atâta vreme cât chestiunile ridil·ate au fost mentinulc in cadru l .. oriental' ' .
negocierile au de...: u rs fără di fi nt lt ă t i serioase. Astfel. asupra pri melor .. patru
pun...: t c". analiza s-a putul termina intr-o si ngură sean!ă KM. congresul. ual fii nd l:ă
acordul asupra lor se stahi lise anterior. dovedindu-se doar .. une ...: h amhre
d ' enregi s tre menl M''. Dar. l a fel c a în ca; u l desfă�urării confl icttllui. nu au putul
fi stăvi l i te să transpară e lemente de natură, să e\·iden\iet.e adevărat u l sens a(
...: h estiuni lor în litigi u. Primele semne s-au ivit atunci dnJ s-a Lre...: u l l a anal i za
celei Jc-a dn...:c a ..garantii", pri vitoare la .,conditiile particulare" ale păqi lor
participante la congres. Edi ficatoare, pentru aceasta, s-au Joveuil negocierile
impusc de Anglia în legătură cu neutralizarea M ării Bahice, deşi soldate doar cu
ohligarca Rusiei , prin anexa a treia a tratatului, să distrugă fortifica!i i lc Jin
insulele Alanu '�", ca �i cele pri vitoare la necesitatea supuneri i teritorii lor
circasienc unui .,examen special" al congresului. fără ah rczuhal însă Jcdt
retrocedarea Karsului, Turciei, cucerit de trupele ruse la 24 noiemhric 1 X55 .
·

Spre Jcoschirc Je Anglia, ale cărei .,wnJilii particulare·· se limitau doar la
a pune Rusia "în caranti nă", Fran1a se va Jovcdi promotoarca recurgcrii la
antidotul crizei europene. cel mai elkienl �i de perspectivă: reconsiderarea
..sistemului european" prin aplicarea .. pri ncipiului nationalităti lnr". Pri n aceasta,
Fran!a va Jeschiue cea mai interesantă pag:in[t a lucrări lor congresului. l· are
pri vea ..prohlema na!iona l i L ă ! i lor". Ş i pri ma .. ches t i u ne" riJicaLă de Franta în
fa!a L·ongresului. folos i nJu-sc de p ri m a .. garantie", dar în scopul depă�irii
li mitelor acesteia. a fost .,chestiunea română" ·H . Solu!ionarea acestei .,ches
tiuni" în conformitate cu punctul Je vedere francez, la care, crezând că se va
opune Rusia. va adera ini tial şi Anglia, va provoca o puternică fierbere a
întregului congres . ..Chestiunea română" devenise, după expresia lui Thouvcncl,
un nou .. Lour Malakoff" 9 1 , �i aceasta pentru că ca nu semni fica Joar o
"chestiune" in sine, t:i un pri ncipiu pc haza căruia tindea să se organizeze
.,viitoarea Europă". Nu întâmplător, pc seama .,chesti unii române" s-au sci nJaL
puteri le participante la congres. Promovată în cadrul negocieri lor de Franta.
1-'r. Charh:s-Roux. op. cit. . p. 1 0-t.
lkhidour. op. cit. . voi . Il. p. 1 �lJ.
.• , Ci. de Monil:auh. op. cit . . r- 377.
''1 T. W . Rikcr. Cum .Ht in/iiptuit Ronuinia. Bu,urcşti. I IJ� (tradu,crc din engleză de A.
BăJcsc.:uJ: 1 .. Boicu .. np. cit. : idcm. Dipfoma{ia eumpemu7 şi trillm(itl mu:ei rmmine. / X56- / X5Y.
••

"" A.

laşi. 1 97 K .

··� 1-' r.

Dame.

Hi.woire ele la Roumanie co111empomine . . ..

Paris.

1 900. ('1. Y 3 .
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� o l u \ i onarea lla(imwlt7 a .,ches t i u n i i'' va i n c i ta ca aLiepte puteri le i nteresate Lle
noi l e perspect i ve ale Europe i : Prusi a �i SarJ i nia. Va aLiera. formal . la p unctu l Lle
veLiere fram:ez �i R us i a . însă Lli n dori n\a real i du· i i ohiec t i v u l u i pri n c i pa l a l
part i c i pări i sale la congres : sc i mlarea fostelor a l iate î n răzhoi

·n.

Po l i t ica R us i e i

, . a da roadele sl·on lalc � i . drept urmare. A n_ţ!. l i a se va dep[trl a lui mai m u l t d e
Fntn\a. a l ătur â n Li u - s�.: A u s t r i e i � i Turcie i . aLi ver:-.ard: decl ara!�.: a le s u l u ! i c i
precon i nate Ul' l·ahinetul franl·cz în pri v i n!a .. ches t i u n i i române". Î n aceste
�.:onLi i ! i i . trata t u l nu \'a putea cupri nde Lledt o s o l u ! i e Lle comprom i s ··� . tri u m fu l
�.:auzci române fi i nJ a s i gurat prin act u l d e energ i c na!ională d i n

1 X5lJ. t ; n i rc.a

Pri n �.: i pa te lor Române.

A dnLI In vcJerc c x pcricn!a pc care a u put u ! - 1 1 u fcri dethall:ri le re seama
.. �.:hcst i u n i i romfmc", crcdc m �.:ă nu grc � i m dacă s u s ! i n c m d semnarea tratat u l u i

1.k pa�.:e d i n 30 mart i e 1 X56

a fost pract i c grăhit[t pentru a nu se permi te riLi il'arua

a ltor "ches t i u n i na!ionalc". care ar fi făn1 L i mpusi hi lă întreaga operă a mari lor
puteri de restahi l i re a pă�.: i i �i "concordi e i " între e l e .
Semnarea t ratat u l u i Llc pace nu va însemna însă încetarea negol.'ierilor
di ntre

part i �.: ipan! i i

la

l ucr[ari le

�.:ongrcsu l u i .

De

fapt,

sen s u l

european

al

l·he s t i u n i lor �.:e au fost ridicate l.'U ocazia l u crări l or ace :-. t u i a va f i pus � i mai m u l l
î n l u m i n ă de tentativele Jc a înscrie p c agenda 1. k l ucru a d i p loma! i c i e u ropene
�i a l te .. chesti u n i na!ionale". Dar �anselc nu erau egale pentru fiecare J i n tre e le .
deoarece mari le puteri v o r lăsa l o c acestora în d i s c u ! i i n u mai a t ft t dt n u erau
lezate propri i le lor i nterese. Chiar �i fără a i nt ra în Jeta l i i . nmoscute de a l t fe l , ne
putem e x p l ica de ce "ches t i unea po lonu" va fi trecu tă în rânJ u l ace lora în
legătu ră cu care .. on Jevait causer le lcndc main" •J' : de ce în pri v i n !a ..chest i u n i i
grece� t i " s i ng ur u l consen:-. la care s-a p u t u l a j u nge a fost a c e l a .. 4ue p�.:rsonne
n'a conte�·ilc l a nccess i lc Je se prcoccupcr scricuscment de l a si tualion Jc la
G rcce e l 4ue les trois cours protcctriccs unt rcu m n u l a ncccssi Le de

�

· e ntendrc

entre e l lcs a cel cgard" ''" : de ce ,.ches t i u nea i t a l i ană", pusă într-o manieră
.. acc iLientală'' de Walcwski, în Lli scursul său J i n

X apri l ie. în fa\a congres u l u i , si

care a generat o discu!ie ,Jort ani mce el pres4ue orageuse"

''7,

m1 a p u t u t

beneficia. în p l a n concre t . Jedt Je solu!ionarca "afaceri i state lor pon t i ficalc",
ocupate de trupele austriece � i de 1.:ele francuc : de ce .. ches t i u nea Scrhi �o: i " nu
fost pusă ca m•tională, d n u mai ca pri ncipal, ale c[trui drept uri fală de Poart [t

a

vm

fi puse s u h reg i m u l de garan!ie colcc l i Y ă a pu teri lor e uropene. Cu toale al:cstca.
cong re s u l Je pac�: J i n

1 X5o va rămfmc ca un mome nt i mportant în i s toria

" ' S . S . Tati�(.:v. Of'· cit . . v,,J. 1 . p. l lJlJ �i u n u .
. ,, R. \V . S.:h>n-\Vat,un. Histuire de.1 rnullllti11.1· de l 't;f'"•fll<' rumai11e ti l 'acltt� , ·emn;t de

1 '1111/tr'. 1':1 1 ' 1 \ . I 1J .1 7 . 1 ' · � 7 1 .

.. , Fr. l'h.irJ..:, . I< • > U \ . "i' · cit . . p. 1 1 1- L
. ", A . Dd,idllur. "/' cit. . voi. I l . p . 1 .� ) .

. ,- /hide111. p. 1 )�.
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relatii lor internationale ca unul t:c a deschis noi perspective realizării operei de
rec< ;nsiderare a ..siste �1ului european". Nu întâmplător, în literatura de spe
t:ialilale. adep\ii .,prindpiului na\ionali lă!i lor". <.:a pri ncipiu fundamental al
fi intări i s<��:ietălii moderne. vor considera congresul de la Paris ca precursor al
sisl� mului de 'tratate ce au urmat pri mului răthoi mondial % . Î n replică.
adversari i at:estui princi piu. considcrându-1 o "i luzie generoasă" �i ca provo
cator. preluli mlcni in Europa. "de uri de rasă în opozi!ic t:u li herlalea. progresul
�i d vi liza!ia" '''' . vor privi, din ra\iuni lesne de hănuit, congresul din 1 H511 în
anlitCI.ă cu cel din 1 X 1 5 de la V iena, ca generator de cauze ale unor noi wnflictc
în Europa. ce vor duce tol mai mult la suhmi narca ..concertului" �i .. uni lă!ii
eurupene··.
Expri marea ultimelor considera!i i ne-a introdu-.. de fapt, în ahon.larea unei
alte proolcme. necesară pentru realizarea scopului lucrări i noastre. Este vorha
despre relevarea măsurii în care sensu l european al conflictului poate fi prohal
�i de consecin!elc sale. Evident. nu ne putem permite, pentru aceasta, să intrăm.
aici. în detalii. deoarece acestea privesc nu numai un cadru interna!ional foarte
larg �i complex, d �i evolu!ia acestuia pc o durată îndelungată de ti mp. Dintru
inceput. SC impune SUOiinială wnslalarca. Cl' SC dc-.pri nde din li teratura de
speciali tate. in conformi tate cu care t..:o n-.ccintelc cunflidului au fnsl con
siderate. deseori, de importan!ă europeană. Î n ciuda acestui fapt, nu s-a încercat
determi narea �i apoi i mpunerea convingerii Jespre sensul european al
conflictului. Dimpotrivă, datorită manierei .. Lradi!ionalc" în care a fost ahordală
prohlcmatica generală a acestuia �i care a general destule confuzi i. s-a lăsat să
se în!elcagă că i mportan1a europeană a consecin!elor a fost urmarea i mplicării
mari lor puteri într-un conflil:l declan�al în scopul solutionări i unui moment de
..criză orientală'' care. prin amenintarea interesc lur lor în Orient. a atras, c<.�
efect, punerea în caut.ă a echilibrului Je foqe în Europa. Altfel spus, s-a lăsat s<i
se întelcagă că ar fi vorha Jespre _conseci ntele unui "conflict oriental" asupra
Europei 1 '"'. S-a putul, de aceea. considera, chiar �i în unele lucrări de mare
1 " 1 , că principala conseci ntă a conflictului a fost consolidarea
reputatie stiintifică
.
i nJependentei �i integrilă!i i Imperi ului Otoman, înscrisă ca principiu al
echi lihrului european încă din 1 X4 1 . Or, este un fapt de multă vreme recunoscut
că tocmai cunsecinta wn-.iJerală pri ncipală �i rciqind ca atare din li tera
tratatului de pace s-a dovedit a fi l· ea mai �uhrcJă.
Cu Lotul altfel apare on.linea i mportantei consecin!clor wnflictului în
conJitiilc recunoa�Lerii sensului său european. Fi ind general. după cum am
•

'

,

'

.

·•• (i. Sufnmi..:. l'rilll"if 'iul lla{itJIItilitti{ilnr Îll tratuttde tie pace tliu / Y / '1- / '120. Bu..:ur..: � l i .

1 9 36. p. Y i �i urm.

'" 1\ 1 . 1 .. j,,lJy. /)u pri11cipe des llationalitc;s. Pari �. 1 !!63. p. 1 ! 0 .

'"' Y .:z i . .1 . Dro�:. np. cit. . p. 3 !C! .

1"1 1/istnire des relations illlemationules. voi . V. p. �96 şi urm.
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arătat, d e �:ontradiqii lc izvorâtc din fi in!arca unui "sistem european·· anacronic,
consccin!clc sale fundamentale pri vesc, în primul rând, procesul rca�ezării
Europei pc baze noi , ce pornesc din necesitatea puneri i de acord a rcalilă!i lor
natitmalc cu cadrul cerut de afirmarea lor - stallll national. O atare afirma!ie î-:;i
arc sprijinul �i în i mportan!a ce a fost acordată în cadrul istoriografiei. pentru
explicarea procesului de făuri rc a statelor na!ionalc - român, italian. german -.
consecin!clor conflictului la care ne referim. chiar dacă sunt pri vite în maniera
.,lraditională".
�
I n tre consccin!cle conflictului a�upra întregului cont i nent se număr[i �i
cele c�:onomicc. Eforturile de rătboi ale statelor bc ligcranlc. �:a ';ii ce le de
mobi litarc ale statelor neutre, au general o crit.ă economică �i fi nanciară. care a
cuprins �:ca mai mare parte a continentu lui. Nu întâmplător, avi;ul Rusiei in
privin!a acceptării ultimalumului austriac a fost anun!al mai întâi (la l X ianuarie
1 1-!56) la B ursa pariziană, de unde vestea păcii a fost răspândită în întreg
Parisul 1 "2 • Şi pentru a confi rma faptul că abia închcialul conflict nu a solu!ional
o problemă, cea "orientală", ci. mai curând, a deschis ':ii mai mult o alla, cea a
rcconsidcrări i .. sistemului european··. dezvoltarea ':ii structura cconomi i lor
statelor europene se vor datora. între altele, ':ii convingeri i că. în posi bi lele
viitoare con fl icte i nlcrna!ionalc. potenţialul economic va j uca un rol tol mai
însemnat.
Profunde se vur dovedi � i consccin!clc poli tice asupra statelor europene.
Dintre acestea, considerăm ca rcvclator i i , în privi n!a scnsului european al
conflictului, unele conscci n !C asupra silua!ici mari lor puteri , angajate, pc calc
mili tară sau politico-diplomatică, în dcsfă�urarca a�.:cstuia.
M a i întâi. se cuvine mcn!ional faptul că ahia închciatul confl ict a general
animozilă!i deosebi te între R usia ':ii A ustria 1 1 1 1 , vechi le hastioanc ale
conservatorismului în Europa, rcducând astfel �i mai mult �ansclc de rcna�tcrc a
S fintei Alian\C. N u înseamnă că, prin a�.:easta, spiritul conservator a tre�.:ul pc un
plan se�o:tmdar al vic!ii politice europene. Di mpotrivă, el va rămâne încă mult
timp dominant. însă va suferi unele mula!i i , a�.:celcrale �i de desfă�urarca
con flictu lui. Reve latoare poate fi considerată cea pc care Drouyn de Lhuys o
făcea nmos�:utii. încă din apri lie 1 X55. împCtratului austriac, Franz Jo�cr. anume
că .. marca pr�lhlcmil" care va trebui sC1 anime pc Lo!i contactan!ii păci i va fi
aceea "de dompler la Rcvolution sans le sccours Jc la Russie. ct Je contcnir la
Russic sans le se�.:ours de la Rcvolution" 1 1 1.l . Într- un asemenea context,
N apoleon al I I I-lea, căutând �i reu�ind în parte să realizeze "programu l'' său
1": Fr. Charh:s-Ruux. np. cit. . p . 7H.
''" 1/Jiclt:m. p . 1 05 .

1'� 1 .. ( iirard. NJ1 u lwinn

ou

cm1.w:rnui.mr.: .:n Lurope ( 1 856 ) . IJ11e l"'h'miciU<' V e la l >reS.H'

parixieii/IC: llf'I"<�J la �-:uerre ele Crinu!e. în /t,f,;/all):eJ 1'1e1Te Rellrllll'ill. f:uccln cl 'histoire des

rclcllions intematio11ales. Pans. p. 26-J.
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european, va ri nevoit să pună "au scrvkc Jcs prindpcs Jc ' !N (ale mari i
revo l u t i i fram:ct.c - n. ns.

G.

C.)

les prm:cJcs Je la conlrc-rcvolu t ion"

111

\

Jcsfă�urânJ astfe l o pol itkă <.:onlraJi<.:toric, care va Ju�:c, în ce le J i n urmă,
Fran1a l a catastro fa Jc la ScJan 1 '��>.

Organi t.arca .. noi i Europe �.:onscrvaloarc" în swpul rcJu�:crii pos i hi l i lăli lor
Jcdan �ării Rcvolu\ici, ca �i în �:el a l evitări i lcnJ i n\clor amcn i ntătoarc ale
R usiei 1arisLc. va ri propice pentru a ri � arca Jc A n g l i a a a�a n u m i te i ..splenJiJc
i zolări" fală Jc prohlcmclc <.:on l i nc n t u l u i . Al·cas la n u îns�.:amnă �.:ă Anglia a
in!clcs să se înJcpărteze Je a�.:cstea J i n urmă. �.: i . după nun o va JovcJi � i
t i mpul. s ă Jesfă�oarc o pol i t il:ii nlll formă �.:u interesele sale. �.:c Jcpă�eau �.:u mult
aria l'C ior u l ll l i nentalc.

În

l'CCa .l·e pri vea puteri le germane. amhc lc .. conservatoare". noi le �.:oml i ! i i

au fă�.: u t posib i l ă i ntrarea într-o nouă fază a JispuLci lor fală J c prohlcmcle
" l u m i i germane". P01. i \ i a A ustri e i . aJcvărala învi nsă în �:on rl i�o:tu l european,
,.ahandonncc ou desscrvic par toutc 1' Europe"

1117,

pi erdea tol mai m u l t teren �i

in .. afaceri le germane". De cvolu!ia noi lor raporturi e u ropene se va folos i . -;c
�tic. Prusia, pe ntru a i mpune uni ficarea Germaniei suh egiJa c i . dupfa �.:c na
învinge �i va scoale A ustria J i n C:on fcdcra 1 i a germană ( 1 X66 ).
Dcosehit de i nteresante apar � i wnscci n!clc �:onllktu l u i asupra s i tua1ici
R u s i e i . Pentru aceasta, prindpal u l ohicc t i v a l pnl i t i l· i i e x terne îl va cons t i t u i
i mpunerea rcv i z u i ri i dauzclor tratatu l u i Jc l a Paris. ce J i mi n uau J i n atuurile
pozi ! i c i sale fală J c Europa. Obiec t i v J i lk i l Jc real i zat, avfmJ în vcJcre faptul
că, cel p u \ i n pentru u n t i mp, poz i 1 i a R usiei Jc campioană a .. wnlra-rcvo l u l i c i " a
fost putcrni�.: zdru n c i nat ă ; Je ase menea, că. pc plan i ntern. in frângcrca in răzhoi
va genera o reală ,.hancrută"

111K

a 1ari s m u l u i , pc fu nJ u l u l unei anllc �.:rizc

ccorHJmico-soc i alc. căre i a rc l"o rmclc promovate de noul 1ar. A lc x anJru a l I l - lea,
n u vor reu�i să-i aducă Jcdt o d i m i n uare a man i l"cstări lor ci �i n u o rezol vare
wrcspunzăloarc. N u întâmplător, raznoc i nl i i . pri n iJc i lc lor, vor c u l t i va sftmânla
îmloic l i i în insti iU\Îa 1ar i s m u l u i . ceea ce va Jetermina na�tcrca �:rcd i nlci in
posihi l i talca u nor l:ăi noi, înt re �:arc revolulia. pentru sal varea .. mari i Rusi i'' Jc
la prăhu�irca ce amcn i n la să s urvină din i n h:rior 1 '").

Conduzionând pc marginea wnsidcra l i i lor lucrări i noastre, �:c s-a dorit în
măsură să

prohct.c oportuni tatea scopului ce

ni

l-am propus �i

pc <.:arc.

înJrăt n i m să credem. l-am rea l izat. l i ncm să prc<.: izăm. loloJată. �:ă am porni t �i
'"' 1/ Jitl.:m. p. 1 D .

'"' 1'. H-=nry. "/'· . - it . . p . ::!6.
.
, , - A . 1 >..: hidour. "1'· l 'i1 . . p . 1 5 H .

' " ' Hi.•tnir.: m1i•·a.•dle ( suh Jir.:qia l u i 1<. ( irou�s-=1 � · 1-'.. ( i . J .t.:,mard l. VIII. J . lk la

R.:fimu.: ti l!ns jnur.•. Pa ri s . l lJ5H. p. -llJX.

''" E. V. Tari.:. "/'· cii . . voi. 1. p. 1 J �� urm.
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JU5

de la convingerea că nu au fost sortite doar solu\ionări i unor probleme în sine, ci
deschiderii de noi posibilită\i pentru relevarea unor noi aspecte majore ale
rcla\iilor internationale la mijlocul îm:ercatului secol al XIX-lea.

UN CONFLICT EUROP�:EN : .. I .A G U ER R E DE C R I M �:E·· I HSJ- 1 856 ( I I J

1 .� ..:onllit d�s anne..:s 1 H5J- I !!56 a ele det�rmine l ou t w mm.: l " aut..:ur a demoni re dans l a

pr.:mii:r.: parti� du lravail. par d�s ..:aus�s q u i Jepassait:nl l " air..: d u so i d i sa nl .. prohli:mt: oriental"'.
Dans ..:t:ll� dl!uxii:m� partii!. nous no us somm.:s prupos.: dt: demu m r�r lJll� k wnll i t qui s \:sl

produil dans un tlleatre oriental a ele Jet�rmine par dl!s raison s .: u m pel!nn.: s �� non pas
,.oril!ntaks " '. On a pris l!n ..:onsideration la wnlradil:lion fondam..: nlak sous le sign..: dl! laqu..:ll� a
t:u lil!u li! ..:onll i t : l " avl!nlurl! d ' u n t'lll!flit europeen dans un ll!lTain reslrl!inl (..uril!ntai"J. La
cuntradi..:tion a ele la consequl!n..:t: du fail lJUI! dans la gul!t"i'� contrl! la Russic si! sonl t:ngages

sl!ukmenl les grandl!s puissancl!s - ..Le sikncl! des autrcs .Jor..:cs curopccnncs" (ks ..puissan..:cs

sc..:ondaires" el les mouvements nationaux J a etc di..:tc par la k:JYon offerte par l " t:xperien..:e dt:s

a nnecs 1 1!48-1 R4lJ. quand on a constate quc ks trouhks revolutionnairl!s el l " agrandissemcnl dt:
l " i ntlul!n..:l! de Russic etail!nl des lcrmes ..:orrdatifs. 1 ." auitudc des .Jurel!s I!Umpccnn..:s" a e.e
Jktel! par les intercts d� la muse �:enemle. Cl! l l � .:ausc n · <t pas !!te ne gl ige.: par les puissam:cs qui
onl agi contre la Russil!. La Franee el 1 ' Ang h.: l le r re onl menc la gu�rr� �n al l ia n �..: av�o.: la Tunjui.:.
non pas pour sauver l ' Empire Ouoman. mais pour arrctl!r les i nLlul!nccs de la Russie. qui s..: sont
averel!s menaJYanles pour toute ! ' Europe. l .a France surloul a participe a la gu ..: rre i1 l ' i nlention d�
creer la possi b i l i te d ' u n equilihrl! politique d'etals de ! " Europe .
.. Les hases d� la paix " - les quatr� poinls - hicn q u " e l l e s � rJpporlass..:nl comme forme i1
qudques aspe..:ts d� .. la questiun or i o.: nlale "" Clai�nl . en fail. do.:s puinls e l " do.:part puur un nouvl!l
equilihrc curopel!n .
U n� parl!l lk constalal i<>n. loul .:ummc d o.: s autrc., deja disnuccs. i mpusc la ..:onclusiun qu�
mcmc par s�s o.:onsequ�nl·�s. k c onfl i l d� 1 !!53- 1 X:'i6 a ele un evcnim�nl ..:umpl!l·n o:1 non p a s
parti�uli�r ( . .uri en l al " ) .
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ROMÂNII ŞI SECOLUL

XX

NOI INFORMAŢII REFERITOARE LA PROCESUL ZIARIŞTILOR
DE LA BUCUREŞTI DIN ANUL 1919
LEON EŞANU

La sfâr�ilul primului răzhoi mondial, Tudor Arxhezi, împreună cu
/. Slal'ici si
. 3 ziaristi (Dem Teouorescu, Grossman Tăutu si
. D. Karnaball) au
fost arestati. juueca!i �i condamnati pri n sentinţa nr. 38/ 1 9 1 9, de către Curtea
maqială a Corpului II armată · din Bucureşti , suh moti vul colaborări i lor la
,.Gazeta B ucureşti lor" ce a apărut în timpul ocupatiei germane a capitalei
Român iei .
Exagerându-se �i uându-se o interpretare profund tendenţioasă acestui fapt
(care după cum vom vedea, îşi avea explicaţii foarte obiecti ve), T. Arghezi a
fost închis timp de un an împreună cu cei lalţi acuzati pc care i-am mentionat.
.

I mediat după reîntoarcerea guvernului şi a autorită!i lor în Bucureşti,
acestea au aqionat cu o rapiuitate nejustificată, fără a line seama de prevederi le
legilor pc care pretindeau că le apără.
Ziariştii au fost urgent ridica!i. depuşi la închisoarea Văcăreşti , iar
"Vi itorul", organul ue presă al Partidului liberal, va cerc arestarea tuturor gaze
tari lor .,trădători " 1 •
Prin procedeele adoptate s e căuta u c fapt s ă se abată aten!ia de la
adevăraţi i vinova\i . politicieni şi oameni de afaceri colabora!ioni şti .
Procesul a început în februar-ie 1 9 1 9, comisarul regal fii nu maioml
Niculescu-Bolintin, Curtea mar1ială era prezidată de colonelul Cernat.
Î ntemni!arca celor mai sus amintili şi apoi felul cum au decurs etapele
procesului , abuzurile comise, motivele ascunse care se găseau în spatele sen
ti nţelor pronun!ate, au produs o mare nemul!umire în opi nia puhlică, ce s-a
repercutat i mediat în publicistica vremi i .
Mai ales în cazul lui Tuuor Arghezi, acuzatiile care i-au fost aduse si
.
procesul în care a fost implicat erau în mod cert legate de acti vi tatea intensă
desfăşurată de poet la revistele "Viaţa socială". "Facla", ..Rampa" ş.a. (pentru a
.

1

.

. V i i torul.

;�n X I .

nr.

32 1 .:1 tiin 7 ianuari.: l l) l l,l.
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numi doar câteva la care a wlahorat ) �i mai ales de fapttll că în anii l lJ I 5- 1 9 1 7
a scos împreună cu Gala Galaction revista ..Cronica", la care a puhlicat
remarcahi le pamflete "ce vor contrihui la dcten!iunea sa" � .
Contadul �:u mi�carca so�:ialistă a lui T. Arghezi , a fost înlesni! în mare
măsură �i de admi ra!ia lui (comună �:u a lui Gala Galac tion �i N . D. Co�.:e a )
pentru C. Dohrogeanu-Gherea. C a �i prietenii săi, mai sus aminti \i . Arghezi a
participat cu acela�i entuziasm la înlrunirile Clubului socialist din Bucut-c�ti
citind cu viu interes revista .,Lumea nouit". la care a tri mis primek sale
încerl:ări li terare.
Î n numele adevărului �i al Jreptă�ii, N. D. Cocea a devenit unul dintre �ci
mul!i care au îmhră!i şat cauza justă a lui T. Arghezi , devenind apărătorul său la
proces. Foarte hotărât, cu dârzcnia şi curajul care- l caraelerizau, el nu s-a l imitat
la dezvinovă!irea poetului, ci a transformat cuvântul său într-o acuza[ic
puternică la aurcsa oligarhici care încerca să ahată alen!ia de la adevimt!ii
vinova!i de cele întâmplate în timpul răzhoiului , inculpând un număr de scri i tori
şi ziarişti. Î n pledoaria sa la proces, N. D. Cocca 1-a caracterizat astfel pc poe t:
,.Arghezi nu a putul să trădeze. El c cel mai mare poet de la Eminescu si un
asemenea om poale fi un revoltat \ dar n u un lrăuălor. Î ndărătul a�:cstui pro�·cs c
altul, a�:cl a l răspunderi lor pentru ce s-a întâmplat până la Mără�c�ti" � .
N esowtind realitatea, încăkând legislatia !itri i . T . Arghct.i � i cei lal!i
inculpa\i au fos t întcmni!a!i la Yăcăre�l i . Pc hună dreptate, putea remarca
t.iaristul �i puhlicistul Constantin Graur : .. Nu credem să se găsească în toată !ara
un singur democrat, un singur om cu hun simt care să nu fie de partea lor" ' (a
acuza!i lor - n .n .).
C ă s-au urmăril scopuri străine de aplicarea corcdă a legi l or rezulta clar
din modul cum s-a început urmărirea acut.a!i lor , din felul cum s-a tcrgi vers.ll
mult limp procesul şt din maniera în �:arc au fost alcătuite scntin\Cic de
condamnare ''.
1

Ade•·cirul desf'rt' reţ:l. B111.:un:�li. 1 477. p. 1 59 .

'

i n t r-unul

din num.:n:l.: r.:v i st.:i .. Viata sll.:io.�lă'' tii n a n u l l lJ 1 O. N . D . Co.:.:a i � i îm:h.:iu

�.:uv<inllll ..L'ătr.: dti tori" astli: l :

. . Am

in�.:.:r.:at s;l pun.:m itlealul nostru S<ll:lal suh auspi .: i i h :

poe tului �:.: l u i mo.�i revol utionar al vremii no<�str.:. T . Argh.:zi". 1 . J .utl,l rc l.:va «.:u a.:..:la�i ..:ntu;iaslll

t<�l.:ntul po.:t i«.: .:xc..:[llional al l u i Tutlor Arghezi. proclamându-1. pentru prima da1ci ;" puhli.-i.lli< ,,

mmcinm.1n1 ( suhl. ns. ) . ..«.:d mai mar.: fl\'l!t romtm d.: azi''. ( Al . Bujin . . . Fenlllll<'lllll A r�:lie:ian " 1.

Bul'lll\:Şt i . l lJ76. p. 6-7.

1

.. l >al·io.�" din K llli.lrli.: l lJ l lJ .

' ..CuvCm tul l i h.:r". o.�n 1. n r . (l dm 2K s.:pl . l lJ l lJ. p. 1 3 .

.

" ..Ch.:mo.�n.:<l". an II. nr. 2 tii n 23 marti.: l lJ I 'I . . Curlc<l lliOJI"\ Ială. tlup;l 6 orc ti.: tld i hcrar..:. a

tl;1t ase arii urmiitorul vc:rtli.:t prin «:arc sunl <:llntlamnali acuza! ii

1 >.

ani r.:duziun.: ; <�<:Uialii 1. Sl<�vi«.:i. 1. N. Teodorescu-Arghezi �i

Karnahall �i T. l irossman la

D.:m.

n:cluziun.: .
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Ziarul ieşean ,.Opinia" a publicat, la 1 11 februarie, în mansetă cu aldine
' .
următorul protest al sindicatului ziariştilor: "Î ntreaga corporatiun � a ziariştilor,
constatând că în dispretul dispozitiuni lor constitutionale,
un număr de ziaristi si
,
'
scriitori i T. Arghezi şi l . S lavici sunt arestati de mai hine de trei luni . . . cerc cu
.
'.
insistentă încetarea acestei situatiuni
anormalc. si
,
.....
' rei ntrarea în )ej,!alitate"
Prin glasul lui C. G. Costa-Foru, preşedinte al Asociatiei generale a
presei K, personalitate remarcabi lă a vietii publice româneşti. ce se va evidcn\iil
de-a lungul anilor prin atitudinea sa consecvent democratică, care i-a apărat pc
T. Arghezi şi ceilalti inculpa\i la Curtea maqială, după cum urma să-i apere şi la
Curtea de casa\ie. se pronunta de fapt întreaga opinie publică românească.
Alături de C. G. Costa-Foru, au pledat de asemenea în favoarea condamnati lor,
N . D. Cocca. Emil Socor, Toma Dragu, Istrati Miccscu şi alti avocati de renume
care au cerul casarea sentintei plecând de la considerentul logic că "delictcle
incriminate s-au petrecut în teritoriul ocupat când decretul stării de asediu nu
putea să fie aplicat'' ') .
La 211 iunie 1 9 1 9, M inisterul de justitie înaintează procurorului general al
înaltei Curti de casatie memoriu l prin care T. Arghezi si ceilalţi condamnaţi
'
solicitau a fi puşi in libertate până la judecarea ur�ătorului recurs 111• Î n
răspunsul trimis la 5 iulie procurorul general comunica ministeru lui că cererea
de eliberare a celor mai sus men1iona\i se întemeia pe considerentul că l"apta
pentru care petitionarii au rost trimişi în judecată şi condamnati "constituie un
delict de presă, delict de opinie, pentru care Constitu\ia prin articolul 2 4 nu
admite arestul preventiv" 1 1 •
Î n pofida acestei clare prevederi consti tutionalc, continuându-se abuzuri le
care marcaseră acest proces de la începerea sa "petitionarii urmează sti se
prezinte arestaţi la judecarea unui nou recurs fixat pentru ziua de , 7 i ulie
1 9 1 9" 1 2 (suhl. ns.).
Deşi elementele concrete de legislatie erau foarte clare, Curtea de casa\ie a
respins recursul celor condamna\i de Curtea maqială pentru că au colaborat la
"Gazeta Bucureşti lor". Prin această decizie, T. Arghezi şi doi dintre ziarişti
rămâneau să execute 5 ani de recluziune. iar lui S lavici şi altui ziarist li se
"atribuia" 10 ani de muncă silnică 1.1 .
..Opinia". an XV. nr. 3 5 6 :! din 1 6 fehr. 1 9 1 9.
( Bucureşti ). an 1. nr. :!61! din 25 dec. 1 9 1 9 .
'' ,.Chemarea". an II. nr. 2. nr. l! din :!3. :!9 martie 1 9 1 9 .
111
Arh. St. Bucureşti. fond Mini.l"feru/ cleju.l'tiţie. dosar 1 51 1 9 1 9. f.
11
lhiclem. L 1 62 .
7

• . .Jurnalul"

1

� lhidem.

..

..

1 46.

Diminca1a". an XVI. nr. 4!!22 din 3 octombrie 1 9 1 9 ; Cuvântul liber". an 1 . nr. R din 1 2
octombrie 1 9 1 9. p. 1 0 ; vezi şi ,.Umanitatea". an 1 . nr. 2 ( iulie 1 920). p. 1 05. (Articolul lui
B . Fundoianu .. Politica sctiitorilor").
L'
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Asupra condiţii lor" asi gurate în timpul deten\iei. până la proces �i
Pronuntarea sentintei. (nici ullcrior, de allfel, nu se va schimba mare lucru. după
cum vom vedea din mărturi ile epocii 1 edi ficatoare sunt cele relatate de ziaristul
Dcm. Teodorescu în memoriul pc care 1-a adresat unui ,.puternic" al zilei pentru
a-i solicita i nterventia în favoarea sa. El arăta: .,Sunt închis de 8 săptămâni
împreună cu 9 confraţi. între care şi trei redactori ai ,.Steagului " : Arghezi ,
Grossman şj cu. Au trecut opt săptămâni de când sunt închis. Opt săptămâni în
care nu am fost supus nici unei cercetări. N u ştiu nici azi ce ni se i mpută ! Am
ştiut însă de la început motivul ascuns al arbitrarei mele detentiuni 14• El nu putea
fi în nici un caz faptul că am publicat, în chip sporadic, în calitate de simplu
colaborator extern (subl. în text) câteva articole la "Gazeta Bucurc�tilor" : atâ\ia
alti i. care au funqionat ca redactori ai acestui ziar, se plimbă liberi ! Altul este,
evident motivul care face să fie di spretuitc şi cele mai elementare forme legale.
Ceea ce mă determină să vă cer o interventie personală în favoarea gazetarilor
închişi de atâta vreme e că nedreptatea s-a mărturisit de alaltăieri fără nici o
1'
ocolire" .
La sfârşitul lui august. de la Văl:ăreşti, T. Arghezi relata următoarele :
"Ş tiţi poate că sunt înch is, dimpreună cu patru colegi de presă. Capriciile rău
afirmate ale unor adversari, fantezi �ti ne-au adus în faţa Curtii mar{iale, care,
amcstcdndu-ne pc toti în acelaşi dosar şi în aceeaşi cauză, ne-a condamnat. Ne
găsim acum, d-le general, în perioada recursului la Casatie, fixat la
1 9 septembrie. Timp de 4 luni, am cerut în diverse rânduri punerea noastră în
libertate şi, cu regularitate, ne-am izbit de o rezisten\ă misterioasă" 1�>.
După mai putin de 2 săptămâni, T. Arghezi revine cu o nouă scrisoare,
adresată aceleiaşi personalită{i , solicitând eliberarea sa, pornind de la faptul că
era nevinovat si i nvocând de data aceasta si niste motive familiare foarte
'
serioase 17•
•.

'

'

'

'

S tarea morală a poetului, agravată de problemele apărute între timp este
evidentă din întreaga scrisoare. Dar ceea ce-l revoltă cel mai mult, este faptul că
1 K.
adevăratii vinova{i nu au fost traşi la răspundere
Situatia lui Arghezi din această perioadă a vietii sale şi a celorlalti colegi,
toţi împărtăşind aceeaşi soartă, se conturează şi mai pregnant din memoriul ce ei
1-au redactat sub titulatura Memoriul ziariştilor şi iscălit de toti cinci. Prima
'� Memoriul lui Dem. Teodores�.:u este reda�.:tat la persoana 1-a şi autorul se referă în special
la situa1ia sa: dar elementele descrise sunt valahile şi pentru ceilalli acuza1i şi în special pentru T.
Arghezi care a fost pe nedrept judecat şi condamnat.
1� Arh. St. Bucureşti, fond Scriitorii rmmini. Dem. Teodorescu. dac. 1 / 1 9 1 9.
1 � Biblioteca centrală de stat. fond Saint George, CLXXIU I 2.
17 Ibidem.
IM Ibidem ; vezi şi art. "Un moment d i n viată" de Al. Hojin, în "Cronica", an XV.
nr. 2 1 (747 ) din 23 mai 1 980. p. 3.
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parte intitulată .. De ce au fost acuza\i ziariştii '! " prezenta motivele acuzării lor.
pc c.:arc ci le respingeau, dezvăluind adevărata realitate politică a timpului şi pc
adevăraţii vinovati pe care justiţia nu i-a tras la răspundere.
Revolta\i de felul cum se desfăşurase procesul şi de mobilurilc sale reale,
cei cinci ziarişti arătau în încheierea protestului lor: "Ce e ciudat însă în alege
rea celor cinci culpabili preferati de asprimea Curtii martiale este faptul că ci
n-au fost decât colaboratorii externi ai ziarului, iar toti cei achita\i erau salariati
şi slujhaşi regulati ai redactiei. Şi detenţiunca noastră a împlinit 9 luni" 1 Y .
T. Arghezi a fost vizitat în câteva rânduri de către N. D. Cocca şi Gala
Galaction, la Jocul detentiei sale. Gala Galaction va consemna după aceste vizite
şi întâlniri în jurnalul său : "Am fost cu Cocca la Curtea martială, ca să vedem
pc amicii noştri Arghezi şi ceilalti . . . Erau acolo amestecati şi-n aşteptarea
bunelor capricii ale instruitorilor, socialisti, delicventi ordinari, ziaristi si un fost
magistrat superior . . . Impresia pc care ti-o făcea această institutie de răzbunare
era grea inimii. Ceva mincinos şi monstruos părea că sustine provizoriu toată
clădirea aceea cu caturi multe" ���.
'

'

'

.

În ciuda grclclor conditii în care se afla. Arghezi, (ca şi Slavici, de altfel)
continua să lucreze. Poezia .,Printul" care purta mcntiunca .,Văcărcşti 1 9 1 9'', cu
vădite analogii la situatia sa de atunci, va fi publicată în anul următor:
Biruitor de liftc şi jivine
Aşteaptă dârz la rându-i biruit.
Şi ochii lui, de patru timpuri pline
incremeniti pe zare, n-au dormit.
Pe locul unde şi-a răpus vrăşmaşii
Şi slava lor tărână a căzut
S-au arătat în urmă-n sânge paşii
Curtenitor şireti ce I-au vândut.
Frati mincinoşi, de lege şi armură
Hoituri zvârlite-afară de pământ.
Suflet de carne, carne de coptură,
Viermi şi gângănii vorbele vă sunt.
Închis în turnul mortii din poruncă,
Prinţul e-ntrcg dar gândurile-1 dor
Ca niste vulturi negri ce-si aruncă
'
Între �otete rotirile lor.
"' Ibidem.

�11 T. Vârgolici. op. cit. . p.

1 44- 1 45 .

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

6

L.EON E�AN U

Puterea lui întreagă �i vitează
Ascultă-n noaptea de safir şi lut,
Din depărtare calul că-i nechează,
Care prin adieri 1-a cunoscut.
Şi cum îl rod păduchii câte-odată
Pc dedesubtul platoşii domneşti ,
Printul te simte, spadă fermecată
Prinsă de şold, c-ai tremurat şi creşti

21•

Presa democrată vedea în luărilc sale de pozitie nu numai netemumc.a
acuzatiilor ce li se aduceau celor implicati. ci şi faptul că procesul ca atare
constituia o inegalitate şi absurditate totodată, dat fiind incompetenta instantei
care i-a condamnat 22•
Pornind de la realitatea că cei cinci condamnati n-au fost singurii urmăriti.
ci au mai fost şi altii judccţai odată cu ci. dar achitaţi, se afirma pc hună dreptate
că T. Arghezi, 1 . Slavid şi ceilalli trei ziarişti au fost selectati pc anumite
considerente ale instan1ei, străine de faptele ce li se imputau.
După definitiva condamnare a lui T. Arghezi . 1. Slavici şi ceilalti trei
ziarişti . presa arăta : ,.Părerea noastră în privin!a acestei condamnări ne-am
spus-o şi ca rămâne neschimbată chiar şi din punct de vedere juridic. Este o
ciudăţenie a tehnicii judiciare ca întâi să se pronunte sentinta şi apoi să se
formuleze motivele care o determină. În asemenea împrejurări detinerea mai
departe a scriitorilor şi ziariştilor condamnati este o sfidare adusă simtului de
dreptate şi spiritele echitabile reclamă neîntârziata lor eliberare" 2·' .
Paralel cu demersuri le făcute de cei direct implicati a aqionat şi opinia
puhlică în sprijinul celor pc nedrept pedepsiti. dintre care figurile lui T. Arghezi
şi 1 . Slavici se dctaşau cu pregnantă.
Imediat intelectualitatea, scriitorii, artiştii, oamenii politici şi nu în ultimul
rând ziariştii au cerul prin luările lor de atitudine, prin scrisul şi aqiunilc lor
stingerea procesului şi achitarea celor condamna1i. "Cerem stăruitor amnistia" 
scria, în noicmhrie 1 9 1 9 Andrei Branişte 24• Ajuns ministru de interne, printr�o
remaniere guvernamentală. dr. Nicolae Lupu s-a referit de asemenea la
necesitatea imperioasă a acordării amnistici.
În mod special, Tudor Arghezi a fost obiectul a numeroase, insistente şi
repetate intervcn{i i
.

11

11
l'

l•

..Umanitatea". an 1. nr. 2 (iulie 1 920). p. 65.
Cuvântul liber". an I. nr 6 din 28 sept. 1 9 1 9. p. 1 3.
Jhiclem. nr. 1 3 din 1 6 noiembrie 1 9 1 9, p. 20, 2 1 .
.Avântul". nr. 1 2 din 1 6 noiembrie 1 9 1 9 .
..

.

.
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Adrcsându-sc regelui Ferdinaml. sute de ..scri itori . ziari�i �i arti�ti"
solidtau amnistierea poetului, scri itorului �i gazetarului neîntrecut care este
T. Arghezi 2�. La încheierea demersului lor semnatarii 2" i�i exprimau
convingerea d ra\iunea va învinge şi astfel "nu se va lăsa să piară în puşcărie
un nou Mihai Eminescu" 27•
Pentru Tudor Arghezi, Nicolae Iorga a intervenit personal la rege,
solicitând achitarea lui 2H. Gala Galaction a apelat �i dânsul la 1 . G. Duca. ajuns
ministru şi om politic influent.
Întreaga publicistică se întreba pc hună dreptate : pentru ce a l'o sl
condamnat Arghezi'? Era el oare vinovat'! Dacă nu, care era motivul pentru care
trebuia să fie tinut în puşcărie ?
Presa muncitorească a adoptat la rândul ci o pozi\ic extrem uc hotărâtă.
Ziarul "Muncitorul" din 1 5 iulie 1 9 1 () a adresat un vibrant apcl "Către scriitori
si intelectuali". în care se cerca "ca toti prietenii si
· admiratorii lui T. Arghezi să
�c trimită adeziunea lor la rcdaqia � iarului"21). Acelaşi număr al gazetei, pc
aproape o întreagă pagină, cuprindea o amplă prezentare a omului, poetului si
gazetarului T. Arghezi. Înficrând vehement farsa judiciară, ce fusese destul de
inahil rcgizată de politicienii vremii , "Muncitorul" mentiona : "Condamnarea lui
Arghezi e o comedie sinistră. Oameni ca el nu pot fi desfiinta\i astfel. Regimul
111•
nedrept şi brutal al închisorii îl va ucide"
"Vinovă\ia" lui Arghezi consta în faptul că el se alla în Bucureşti în
timpul m;upatiei germane. Rcfcrindu-se la condiliilc existentei marelui poet din
această perioadă grea a vielii sale (ca şi a întregului popor român de altfel).
autorul articolului arăta : "Sub ocupa\ia inamică el a cunoscut toate lipsurile şi
greută\ile. Când sub amenin\area nemiloasă a mizeriei a consimtit să colaboreze
la unica gazetă scrisă în româneşte suh ocupa\ic era 1� marginile rezistentei sale
materiale. Activitatea sa acolo a fost foarte redusă. In afară de câteva articole
politice, el nu a făcut altceva decât opera anonimă de cizelarc a articolelor
celorlal\i. Pentru "crima'' aceasta stă T. Arghezi de jumătate de an în temnită.
pentru aceasta i s-au rezervat cinci ani de puşcărie".
Apelând la documentele timpului, constatăm că cercetările făcute la
sfârşitul anului 1 9 1 H celor arestati (intcrogatorii, confruntări , declaratii etc.) au
��

Bihlioteca Academiei Române. fond Manu.1·cri.l'e. Arhiva Palatului. XLII. Varia. 1 77.
Memoriul era semnal printre alLii de Oala Galaction, 1. Ludo. B. Fundoianu. artiştii
dramatici M. Băllătcanu şi 1. Sârhu. socielari ai Tc:alrului NaLional. avocatul E. Filoui. ziariştii A.
Călin. 1. Rusenthal. Ti tus Vifor ş.a. Documentul pc: care-I cităm menLionează zeci de semnături din
peste 20 de redaqii de ziare şi reviste dintre cele mai cunoscute în epocă.
�7 Biblioteca Academiei Românc: . .fimd. cit., Arhiva Palatului. XLJI. Varia, 1 77.
2 H . Cuvântul liber. an I. nr. 1 din 24 august 1 9 1 9. p. 29.
2'' . .Muncitorul". an 1. nr. 1 6 din 1 5 iulh! 1 9 1 9.
)u lhitfem.
1"

.
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dovedit că ..ei sunt solda\i din batalionul de jandarmi pedeştri rămaşi în
teritoriul m:upaL". Ancheta comisarului regal .maior Gh. Nicolcscu-BolinLin
cerca urmărirea şi judecarea unora din cei arcsla{i. dar T. A rxhe:i 11u este
pomenit printre aceştia ·' 1 (subl. ns. ) şi deci nu putea fi socotit vinoval. Pentru a
şi exprima indignarea faţă de regimul la care a fost supus T. Arghezi la
Văcăreşti , Gala Galaction a protestat cu energic prin articolul pc care 1-a
publicat în ziarul ..Chemarea'' la sfârşitul anului 1 9 1 9, articol intitulat Tudor
A rxhe:i. Reliefând destinul şi personalitatea marelui poet. autorul îşi îndrepta
critica sa împotriva socicLătii timpului. a claselor dominante, printr-o adevărată
fi lipică impotriva celor care nesocoteau drepturile şi libcrlă\ilc democratice ale
maselor muncitoare şi în speţă ale scriitorilor şi artiştilor: "L-am privit
întotdeauna drept copilul suferinţei - preciza G. Galaction refcrindu-se la T.
Arghezi . Acest prieten, cu viaţa sa zbuciumată şi prigonită de sărăcie. cu cariera
sa de strălucit scriitor întreruptă de episodul inchisorii actuale, simbolizează si
mărLuriseste vremurilor viitoare cum trăiau intelectualii independenti' în zilele
'
oligarhiei româneşti de la începutul secolului al XX-lea ·' �.
..Socialismul" organul central de presă al Partidului socialist şi al
sindicatelor din România a luat de asemenea poziţie fată de cele întâmplatc cu
T. Arghezi, I. S lavici şi ccilal\i ziarişti întcmni\aţi . In primul rând au fost
dcnuntatc si
locul ue
' aspru înfierate conditiile existente la inchisoarea Văcărcsti,
'
detentie al militan\ilor miscării muncitoresti, dar si
a
celor
pe
nedrept
'
.1.1
cond�mnati de care ne ocupă� în acest materi �I •
În articolul de fond, publicat la 2 octombrie, ..Socialismul" protesta
impotriva faptului că trecuseră luni de zile de la condamnarea de către Curtea
marţială a Corpului II armată a lui T. Arghezi, .,bătrânul scriitor Ion Slavici,
membru al Academiei române" şi ccilal\i gazetari. Demascând verdictul justi\ici
burgheze care purta amprenta .,unei atmosfere de ură şi părtinire", articolul la
care ne referim concluziona: .,Procesul lor adevărat se va judeca odată, când
mintile se vor fi limpezit, iar patimile se vor fi calmal. . . Se va dovedi atunci
dacă au fost martirii unei convingeri" J4•
După 20 de zile .. Socialismul" va reveni cu un amplu editorial intitulat
.,Cerem amnistie imediată'', problemă la ordinea zilei pentru militantii mişcării
muncitoreşti dar şi pentru toti cei nevinovaţi atlaţi în ocne şi închisori . ..După
întoarcerea din Moldova, preciza ziarul, n-au fost arestaţi cei mari cu
'

'

'

' 1 Arh. St. Rucureşli. fond Scriitori rmniini. Dem. Teodorescu. doc. nr. 2/ 1 9 1 8 din

20 d�:c. 1 9 1 8.

'! Ch�:marca". an Il. nr. 1 86 din 30 d�:c. 1 9 1 9 .
..

.n

Vezi în accsl sens ,.Socialismul". an IX. nr. 1 35. 1 36, 1 44. 1 49 �:Le. din 1 6. 1 7. 26. 3 1

iulie 1 9 1 9.

.l-1 /hidem, nr. 2 1 0 din 2 oct. 1 9 1 9.
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răspundere şi care au dat exemplu, ci s-a fckut proces unor proletari ai
cmuleiului (subl. ns.). Cerem amnistic imediată �i generală - încheia articolul
citat - ca cei închişi să redevină cetă�eni liberi '�.
La 24 decembrie după ce ziarele au anun\at "vizita" făcută de ministrul
justitiei la Văcăreşti �". "Socialismul'' revine cu un vehement articol de fond
intitulat "Amnistie, nu gra\iere". Organul central al mişcării muncitoreşti din
România respingea ideea gra\icrii câtorva condamna\i şi cerca răspicat amnistia
generală. M aterialul se încheia prin motivarca argumcntată a acestei cereri : "N u
dintr-un sentiment de milă cerem noi amnistic imediată, ci dintr-un sentiment de
dreptate. Dacă guvernul actual se gândeştc serios la tămăduirea rănilor cauzate
de război, la refacerea \ării, primul lucru pe care trebuie să-I facă este amnistia.
Noi repetăm : nu gratierc pentru unii, ci amnistic generală pentru to\i. cerc
poporul român�7 •
Spa\iul pc care-I avem la dispozi\ic nu ne permite dedt mcn\ionarea unora
dintre numeroasele luări de pozi\ic din publicistica vremii în favoarea lui
T. Arghezi �i a colegilor săi.
În ziarul "Chemarea" N. D. Cocca arăta : "Toată lumea şi-a spus cuvântul
în privinta însccnării Curtii mar\iale �i avem mulţumirea de a consemna că
scntin\a opiniei publice diferă de verdictul incoerent şi gata făcut al tribunalului
stării de ascdiu"�K.
Presa icşcană, pc linia celor mai bune tradi\ii democratice ale publicisticii
progresiste româneşti , a adoptat o pozi\ie netă în favoarea lui T. Arghezi şi a
cclorlal\i condamna1i. Ziarul "Opinia" îşi făcea cunoscută indignarea şi revolta
cxprimând o stare de spirit generală: "Apari\ia lui Arghezi în publicistica
română a fost un adevărat eveniment. Şi acest Arghezi zace astăzi în închisoare !
Ce am gândi oare de nişte judecători care ar fi făcut unui Eminescu ceea ce i se
.face acum lui Arghezi '? " JY. Pozi\ia publicisticii icşcnc pornea evident de la
1� lhidl:!m. nr. 245 din 9 noiembrie J l) 1 9.
" Opinia publică a luat pozi1ie împotriva regimului aplicat detinutilor de la Văcăreşti şi pc
acolo începură să apară inalti demnitari ("Socialismul" an IX. nr. 36 şi 39 din 1 4 şi 24 febr. 1 9 1 9)
·17 "Socialismul. an IX. nr. 289 din 24 dec. 1 9 1 9.
1" "Chemarea", an II. nr. 2 din 23 martie 1 9 1 9.
1'' Ziarul "Opinia" a consacrat un ciclu de articole lui T. Arghezi. în legătură cu
condamnarea sa. Titlurile la care m: refe1im erau: "Unul din cei închişi - T. Arghezi", "Arghezi
condamnat", .. Î ntre artă şi temnită", "Tezaurul rostogoli!", "Î ntre ziduri" etc .
..În urma "Vietii sociale", care a îmbogălit publicistica românească cu o interesantă revistă
socială şi literară (apărută în februatie 1 9 1 0 ) a rămas ceva real. îndrăznet în cugetare. viguros în
stil, sincer în exptimare. scriitorul T. Arghezi. Prin "Viata socială" a fost cu adevărat cunoscut şi
apreciat Arghezi. Apoi, prin "Viata românească" ani de-a rândul. ne-au fermecat versutile sale . . .
În urmă, ptin revistele "Facla" şi "Cronica" şi prin coloanele unor ziare cotidiene făcurăm
cunoştinta lui T. Arghezi. prozatorul, un polemist extraordinar cu fraza de granit şi expresiunea
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justetea cauzei, de l a dreptatea pc care o aveau neîmloielnic cei ce fuseseră
intemnitati printr-o adevărată înscenare judiciară, apreciată ca atare de întreaga
opinie publică. Dar nu trebuie să uităm că T. Arghezi s-a numărat printre
colaboratorii marcanti ai revistei .,Scânteia'·, apărută la Iaşi, care a jucat un rol
remarcabil în peisajul publicisticii socialiste �i muncitoreşti din România în
perioada care a urmat primului război mondial. Revista care se subintitula
.,literară, artistică, socială" a manifestat o puternică direqie socialistă �i
umanitară, în rândurile maselor muncitoare �i reprezenta "concrctizarea
eforturi lor unui grup de tineri intelectuali care aveau strânse legături cu
mişcarea socialistă. "Scânteia" ieşcană bucurându-sc de un cerc de colaboratori,
unii dintre ci cu stagiu în ale scrisului la diferite publicatii socialiste, a constituit
o prezentă activă în frontul litcrar-s01.:ial al vremii �0•
La sfârşitul anului 1 9 1 9. după faptele pc l.'arc le-am prezentat în mod
foarte rezumativ, lupta dusă de societatea românească pentru eliberarea lui
T. Arghezi şi a celorlalti condamna\i a fost finalmente încununată de sucl.'es.
Prin decretul regal emis la 2 1 del.'cmbric, T. Arghezi, 1. Slavici şi ceilalti
trei wndamna\i de Curtea mar\ială a Corpului II armată prirt sentin\a nr. 38 din
anul 1 9 1 9 au fost gratiati de restul condamnării ce aveau de efectuat în
penitenciarul Văcăreşti 4 1 •
Ziarele apărute c u ocazia Anului nou, a u anuntat ş i salutat gratierea
ziariştilor intemnitati şi eliberarea lor.
ascutită ca o săgeată. Î n legătură cu grcaua lui muncă pentru pâinca zilnică i-au rupt condeiul şi I
au înmormântat de viu. Credem că valoarea unui Arghezi merită accelerarea justitiei. Se comite o
neagră nedreptate . . . " (..Opinia", an XV. nr. 3557 din 1 0 fchruatic 1 9 1 9).
Î n articolul ..Arghezi condamnat" indignarea răzbătea prin toate rândurile publicate . ..Astfel
a fus! condamnat T. Arghezi la 5 ani de recluziune. Prin urmare. Arghezi este un criminal . . . Ca
polemist. el nu arc pereche. Şi după imrrăştierea atâtui geniu cu o incomparabilă independentă de
caracter ş i radicalism in cugetare. mardc poet şi n.:dutabil polemist s-a înmormântat intr-o tcmnită.
Deocamdată vom aştepta câtiva ani ca �ă ne rcapară astru) rcnăscător al literelor noastre.'' (lhiclem.
nr. 31!5 3 . din 1 3 martie 1 9 1 9 ) .
.. T. Arghezi a simpatizat cu învinşii organizării sociale consolidându-sc anticipat pentru
prăbuşirea care 1-a doborât. T. Arghezi. expresia contemporană a geniului poetic şi polemic
româm:s�.: a Jcvl!nit o�.:naş . . . " (lhiclem. nr. 3609 din 27 aprilie 1 9 1 9).

Şi exemp le le ar mai putea continua. Aceste articole erau semnate "Rcnuvatus". Pouivit
dictionat1llui de pseudonimc ale lui M . S traje Bucureşti. 1 973. Rcnovatu s" era pseudonimul lui
C. R . Ghiulea (p. 298).
'" Pre.m muncitorea.�ct1 şi .mcia/i.l'ft1 din Rrmt{mia. voi. III. p. 1-a. Bucureşti. 1 97 1 . p. 558.
" Arh. SI. Bucu reşti fond Mini.l'lerul de Ju.1·ti{ie. Directia judiciară. dosar 52/ 1 9 1 9.
r. 62. 64. Nu este lipsit de semnificatie faptul că Directia generală a inchisorilor înaintând
Ministerului de justitie tabloul celor condamna ti i-a numit �i caracterizat "ziarişti şi socialişti".
Avem şi in felul acesta confirmată una din cauzele principale ale condamnării lor.
.

"

.
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.. Azi diminca\ă s-a comunicat ziari�ti lor închi�i l a Văcărc�ti că-n urma
scmnării decretului de gra\icrc, ci sunt Jc acum l i beri . Ziari�Lii au şi părăsi t
astăzi închisoarea" �2• L a fel a informal c u Jeosehilă satisfactie si ziarul
..Chemarea" al lui N . D. Cocea: .,Azi au fost elihera\i din închisoarea Văcăre�ti
.

T. A rglw:.i. D. Teodorescu. T. Grossman. /. Slavic.i şi D. Kamahafl "

.

� 1•

Aşa a l uat sfârşi t acest capi tol dramatic Jin biografia unuia uinlre cei mai
mari creatori pc care i-a Jat cultura română.
Din această uurcroasă experien\ă de viaţă au răsărit însă volumele "Flori
ue mucigai" şi .. Poarta neagră", reprezentative crea!ii ale geniului artistic
arghezian. Aceste tulburătoare căqi ale lui T. Arghezi au fost nemij locit
inspi rate Je oamenii �i meuiul cunoscut la închisoarea Yăcărqti.
Î n cugetul său. Arghezi nu s-a împăcat niciodată cu ideea că ar fi meritat o
sanqi une, pc care o socotea că se cuvenea allora răma�i ncpcucpsi t i . Nevoit
să-�i facă meseria �i suh ocupa\ia germană, Tudor Arghezi ca �i al!i condeieri ai
vremi i , a colaborat la "Gazeta Bucure�Li lor". Dar în activi tatea publicist ică
dcsfă�urală timp de �apte decenii. el s-a făcut remarcat pri n mili tantismul său,
pri n pozi!ia sa uc scriilor-cclă!ean�� . Tm:mai uc aceea "se i mpune o
rcconsidcrarc )ucidă a momentului 1 9 1 LJ din via!a lui, pentru a veni în sprijinul
aucvăru lui care este cviucnt în favoarea sa" �' .
Î ntrucât i storia literară �i biografii scriitorului au consemnat înlolucauna
sumar acest moment tragic uin via!a marelui poet (men!ionându-1 uoar),
rememorând câteva din evenimentele timpului, nu putem să nu remarcăm că
dreptatea a tri umfat în cele Jin urmă cu toale împotrivirile care au existat.
Glasul opi niei publice. al întregi i socielă!i progresiste românc�ti s-a duvcJit în
stare să impună guvcrnan!i lor vremii eli bcnirea celui care încă uin acei ani era
ucja socotit cel mai mare poet român uupă M ihai Eminescu.
;�

"Avânl ul". nr. 5 1! Jin 1 ian.

I Y20.

" ..Che marea". nr. �56 Jin � ian.

1 Y�O.

" Trimi h:rea sa în lag.ărul Je la Tg. Jiu în anul I Y·B. în t i mpul Jirtaturii antonl·scienc. c u
urmare a puhlidrii

veheme n t u lui său pamlkl .. Baroane··. apărut în " l n forma\ia

JO s.:ptemhric 1 9- B . aJn:sat amhasaJmu l u i

< iermaniei

tilei" din

nazist.: l a lhu.:mqt i . harunul ManfreJ von

.
K i l l inger. .:an : exprima de fapt ura înlreg.u l u i poplll' împotriva h i t lerismu l u i . rcpretintă un episoJ
pctre.:ut în allă pcrioaJă a vie\ii l u i T. Arg.heti în n i �te wndi ) i i i s tori.:.:. cviJent. d i krih:. ( v.: z i de
exemp l u . în a.:est sens. ari. s.:mn<lt de A l . C.:rna-l�ădul.:s.:u în .. România l i l.:rară". u n X I I I . nr. l lJ
d i n 1! mai l lJI!O. p . �- 5 ) .

" A l . Boi i n . art. cit . . în .,Cron i.:a". n r . � 1 (7�7 ) d i n 2J m a i l lJI!O.
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NOUVEI .l .ES INJ-'OI�MATIONS CONCERNANT I .E PROCES DE JOURNAI.ISTES
DF. BUCAREST I)' A NNEE 1 9 1 9

R 1! s u m c
1 ."auh:ur rclcve. d'apres avoir recherchc les mah!riels dcx.:cullk:nlaires. la maniere o u

T.

Arghezi a etc imp liqu c au proces des j ourna l i stes qui unt ele jugl!s d'apri:s la pn:mil:n: gucrrc
mlm d i a lc . 1 ."auteur prcsents le mal-jure q u ' on l u i a amenc. relevant les vraies causcs q u i avai.:: n t

etc a l a haSt:

de sun arrestation el puis. de sa Clmdamnation. Soulignanl l'injustice de ! ' acte ahusif

commis par les

autoritcs. l 'article prcsenlc les plcdoirics l.:: n ue s devanl l ' i nstance par unc serie de

pcrso n n a li tc � que : N. D. Cocca. C. ( i. Costa-h>ru. Istrati M iccscu. Em. Soco r ele.

l ."auteur exprime au ss i la rcaction vehemente de l ' opinion puhl i q uc mumainc. de la
puhlication de l'cpoquc contre l ' i njuste condamnation de T. Arghezi el d" autres accuses. Dans ce
contexte sonl prcsenlccs les rcactions des puhlicalions ouvril:res. des c�.:riv ain s . des hommcs de
cuhurc.

des journalistcs el d' autres repn!scntants uc ht sm:ictc roumaino.: (N. D. Cocca. ( iala

O alac t ion . N. Iorga. ur. N. Lupu. A. Branişte ctc l.
Prcsentanl l ' c�.: h o du prm:es a l 'c poquc el les clcmcnts qui onl contrihuc il celui-ci. l ' auteur
com:lul quc la justi�o:c a

triomphc cn fin el T. Arghezi avcc les auln:s condamncs olll ele gra�.:ics a

la rin de l ' annec I I.J I 9.
1 . " autcur. rechcrchant la uoccume nta t ion de l'cpoque reco n s i dl: rc le momcnt nefast de

l 'an ncc 1 9 I I.J dan s la vie de T. Arghezi. moment sculemcnl mcnlioncc par notn: h i stoirc li ucraire.
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DISPUTA ROMÂNO-IUGOSLAVĂ ÎN PROBLEMA BANATULUI
( 1919-1923)

DA N I El . I .AI.AR

Î ntre problemele teritoriale puse în fata României la sfâr�itul pri mului
război mondial, aceea a B anatului se dcta�cază prin complexitatea componen
telor sale, care se regăseşte atât în fenomenele generate de dispari\ia I mperiului
Austro-U ngar, cât şi în revendicări le Regatului Sârbo-Croato-Sioven asupra
acestui teritoriu românesc �i care fac obiccllll cercetări i noastre.
I mpactul pc care disputa româno-i ugoslavă în problema Banatu lui 1-a avut
în societatea românească între anii J l) 1 9- 1 92 3 a fost dcosehit �i el se poate
urmări, cu o anumită cursivitatc, în l iteratura istorică, în memorialistica �i
publ icistica epocii, marcată evident de această dispută 1 • Se desprinde dar, din
această literatură, mai întâi un sentiment de nelinişte, cu care factori i politici �i
nu numai - asociat i i le culturale, organizati i le obşteşti - au pri mit vestea
revemlil'ări lor -;ârhe în Banal , considerate neîntemeiate )i lipsite de moti vatie
istorică, iar. apoi , amărăciunea fată de neloialitalea fostului aliat din .. Marele
Răzhoi".
' V�zi. Transifw111ia. Bwwtul. Crişc11111. :'vfa rlllllllreşul 1 f ') f8- I Y28}, l l w.:urqti. l ')�lJ ;
J .alcs�.:o. Traian. Le prnhli:me t'mnMrctpflictue du Bwwr. Paris. 1 Y 1 9 : ( irofşor�.:an. C . . Banatul de
altclclarc7 şi de tntdeaww. Si111e:a t)fnhfi!IIJelnr i.l"tnricl! şi .l"ocial-pnlitice, Timişoara. 1 946;

Popovi�.:iu. (icorg�.:. Memorii cu pri ri re fu illleMrircllert Bwwtului. Caranschcş. l 9�l) ; Vai da
V"cvoJ. Alexandru. Clte.l"ria Banatului. Hun1reşti. 1 9� 4 ; M i rones�.:u. ( ieurg.c. f'rn!Jie11w
/Jwwrului. Bu�.=ureşti. 1 9 1 lJ ; Bo�.:u. Sever. Lupra pelllm Banat. Timişoara. l lJ4� ; IJem. La tfll!'.l"l ion
du Bwwr. Paris. l lJ 1 9 ; x x x . Rn111cinii din Timoc. Bucurqti. f.a . ; Filipescu. T.. l'nirodina
.wirhea.1ni. Bu�.:ureşti. l lJ::!lJ; Nemoianu. Petru. Scirhii şi Banuwl. Craiova. l ll30; ldem, A rdealul şi
Banatul dupc7 Unir�.

Cluj, 1 925 ; ldem. Bmwrul. in Colllrihuţii la cwwaşterea unei provincii.

l lJ43 ; l lieşiu. Niwlac. Timişoam. MmwMrc(/ie i.l"tnriul; Ci. Malheiu. Timi şoara. l lJ43. voi.

1;

Dcmian. Gheorghe. Pentru Banatul rnhit. !.l"tnricul tratativelor clu.1·e pentnt ohţinerea Banatului
.l"cirhesc ( 1 \1 1 -1- 1 Y23 ). Timişoara, l ll3 3 ; Dragomir. Silviu, LI! Bmwr mtmwin. E.Hittis.l"e fli.l"roriqul!.
Sihiu. l ll44; Diawnovici. Aurcl. 01!.\"{Jre .yi l 'l!lllru Banatul Îtlfi'I!K. Sihiu. 1 9�0; Ciohanu.
Pomp i l i u . Unirt!tl Bcuwrului şi incnrt'nrw·l!u Timişoarei la Romcinia. Timişoara. 1 Y34 ; Vantl.
Juks. /..e Bantlf rnumain. Paris. Il) l lJ ; Molin. Rumulus. Românii din Banat. Craiova. 1 93�. �.a.
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În ceea ce pri ve�Le studi i le consacrate acestei probleme de d upă cel de- al
Joi lca ră1.hoi monJial - mai pu\inc - pri ma constatare pc care o fat:cm este că
acestea şi-au propus, în moJ evident, să menajeze anumite s ust:cptibili tăti
pol i tice, interne sau externe. Trăsătura lor comună este o oarecare ahordare
colatcrală a suhi cdu lui. de cele mai multe ori adiacentă unei prohlcmalici mai
largi. i mpresia Jegajată fi i nd aceea că. de fapt. nici nu a exi stat o dispută
româno-sârhă ( i ugos lavă ) asupra Banat u l u i . ci doar prohlcmc mi nore. care nu au
i mpictal asupra l.'olahorări i hilatcralc d i n l.'adrul M ici i inte legeri : _
Limi LânJu-nc l a aceste considerati i . n e propunem să conturăm un tablou
cât mai vcridil.' al genezei , dezvoltări i şi rcwlvării J ispulci l.'U Regatul Sârho
Croato- Siovcn în prohlema Banat ului, pc t:âlcva plan uri hine stahi l i tc. cu
accente pc act i vi tatea delegatiei Român iei la Conferi nta Păc i i .
D e asemenea, a m considerat nel.'csar - li teratura stuJi ată surprinde
c lm:vcnl fenomenul - că este utilă �i o anumită dezvoltare a fai moasei Ji sputc
1. I.C. B rălianu - Takc l onest:u, interesantă mai ales pri n imaginea ncplăt:ulă pc
care aceasta a lăsat-o atât în tară, cât şi la Conferi ni<� de Pace ; la Belgrad.
i magi n i i i se poate asocia şi o anumită ironic, trăită de oamenii politici sârho
croato-slovcni, solidari, cel putin în prohlcmclc de politică ex ternă.
În accla�i ti mp, am wnsidcrat utilă rcpuncrca în circuit a unor dulc
slutisticc, precum �i a unor memori i oficiale �i oficioasc, care. pri n moJal i tatca
exemplară de analiză �i wmpozilic, merită a fi rcJatc, in extenw. în anexele
alcătuite în acest swp. Am remarcat, cu acest prilej . pc lângă ncccsura rigoare �i
o anumită doză de romantism. necesară în vizi unea akătuilori lor, i nefi ci�.:ntă
însă în futa re lati vei ohicctivităti a celor ..Patru Mari".
Tratatele de pace din anii l lJ l lJ- l lJ20 au încercat ş i . în mare măsură, au
rcu�i t . să rcfal:ă harta Europei pc haza principiului na!ionalită!i lor. ,,Put:ca lui
W i lson", .,pacea utopi stului", .,pacea vizionarului", exprimată printr-un si ngur
t:uvânl, tranzaqie, a avut menirea să impună "renuntarea la regi mul de foqă,
pentru a instala în viata i n lernatională com:ep! i i de drept susccpli hi le de
dezvoltare" 1 • De altfel, Woodrow W i lson era singurul care întelcscse că sos ise
: V�:zi.
iu;:nsla n' )

l'i1i u �a n.

Po pi .

( il igo r. Ju�n.,·/m·enl1.:n-rwllml.l·ki oclnn.�i ( / Y / Y- / Y-lOJ

Siampa Slohoda.

V rsa�: . Fi lnzofski Fa k u l l �: l u Nuvom

S ad u .

( Rdatii

mmciun

Institut ta isloriju. 1 9!!� :

Radu. A li.)• W"I!II llll{imwlti tli11 1Ja1u11 .)·i .14e� rea IJ11ire. T i 1 1 1 i �oara. J lJlJ:I : 1\ l unt�:anu. Ion.

Carw ·rerul di!IIIIJtTI/fic a / u11 irii !Jmltlflllui , ." Rr�llllÎIIia. în ..A p u l u m··. 1 7 . l lJ7lJ : Marin. W i l l i a m.

M u nt�:anu.

hm. Raduluvi�:i. ( ih�:urgh..:.

IJ11ire11

ll<lllllfltlui

1"11

B a n a tu l u i .

Rmr11Î11i11.., 1\hllt:lll

Timi şoara. l lJ6!! : Oancca. (ih . . 1 . . Un irl!ll tli11 1 Y /8. Co ll lrihu{ii /liimi{elll! ( / 8-lX-1 Y 1 X). Timi �lXII":.I.
l lJ!! X : S u .: i u , 1 . . IJ . . Banalul şi 1111irea cli11 1 Y 1 X. în ..Studi i . l{cvistă

Cipăianu.

licorg.c.

Iancu.

Gh.,

Nou ••elles

nmrribwioll.�

l "aclmi11isrrarion mumaine clans le Bwwr 1 1 Y 1 Y 1. în

' H. W. V.

T�:mpcrky.

A l/A C. .X V I I .

de

istoric·· . .:! 1 .

nmarnanr

nr.

ele

l lJI!S- 1 9!!6. �.a.

A Hisfr�rr of" rhe Peace Confi:n'llcl! of" Pari.1·. Apud. Eliza Campus.

Swre mici .yi mijlocii din ce11rru/ .yi sllcl·esrul F.uropei in relatii illfema{iunale.
l lJ!!X.

6. 1 YCJX :

/ "insrallario11

p. 7 5 .
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DISPUTA ROM ÂNO-I UGOSLAVĂ ÎN PROilLEMA llAN ATULUI

( l 'i l 'i- l 'i2.l )

32 1

momentul încheierii milenarului ciclu na�ionalist în Europa, dar numai pc baze
tranzactionale, din conceptia sa rezultând "realizarea granitelor
nationale
si
'
'
'
etnice, bi neînteles, tranzaqtonal, nu ideal drepte" 4 •
Europa sfârşitului de an 1 9 1 8 pare, aşadar, a fi o Europă a optimismului , a
încrederii în viitorul statelor na\ionale, trăiri care se degajă din analizele multor
analişti. Romulus Seişanu vedea în noua Europă continentul unde "teoria veche
a ancxiunilor sau a compensaţii lor a fost înlocuită cu dreptul na�ionalităţilor de
a dispune de soarta lor" '. iar fostul secretar general al dclcga\iei române la
Conferin�a Păcii, Eflimic Antonescu, găsea în Confcrin�ă instrumentul chemat
să amcnajcze "Lercnul liniştitei dezvoltări a popoarelor'' h.
O analiză atentă a evenimentelor lasă locul unui optimism moderat.
Disparitia vechilor state, precum Auslro-Ungaria, pare simplă în forma sa
filosofi �ă şi juridică, în virtutea dreptului de autodeterminare. În practică, însă,
,,în numeroase puncte ale Europei Centrale şi Orientale istoria a suprapus şi
amestecat populaţiile, încât este imposibil de trasat o grani !ă fără a leza una din
nationalităti" 7•
La rândul său, Nicolae Daşcovici, în interesanta lucrare Principiul
naţionalităţilor şi Societatea Naţiunilor face aseqiunca potrivit căreia
"realitatea vieţii ne arată că în Europa Centrală şi Orientală amestecul de
nationali tă\i este aşa de complicat, încât o delimitare exactă a unor state
na\ionale nu se poate înfăptui " H _
Am considerat necesare aceste sumare precizări, întrucât aplicarea
principiului na�ionalită�ilor în forma sa ncprclucrată a cr('<!t mari probleme şi
dispute în zona Banatului , zonă pc care politicienii de la Belgrad au dori t - şi au
reuşit - să o partajeze. De altfel, Confcri n�a Păcii, pc toată dcsfă�urarca sa, "a
imprimat un caracter de rclativitatc acestui pri ncipiu'' '�, socotit la masa
tratativelor ca fii nd viahil �i valahi! numai în strânsă corcla�ie cu argumentele
adiacente : economice, strategice, istorice etc.
În cazul Banatului; principiul na!ionalită!ilor nu a fost asociat acestor
argumente, vechea provincie românească, perfect definită gcograric, trans
formându-se în subiect de dispută teritorială între Belgrad şi Bucureşti .
"Făuritorii de state, care după război s-au adunat la masa verde şi au tăiat
'

p. 1 35 .

.

' O . V. Barnovschi, Pacea de la Ver.milleJ, în ,.Sot:ielalea de mfiine". XII, nr. 1 1 - 1 2. 1 935.

' Romulus Seişanu. Principiul tw{imwlitc1{ilor. B ucureşt i . 1 93 5 . p. 369.
ultimelor tratate de pace. But:ureşti. 1 93H. p . 3.
7 Rcnc l 'i non. Lu nh:onJtructinn de / 'Europe politÎ<IUt!, Paris. 1 920. p. 32.
" Niwlac Oaşcovici. Principiul na{imwlitc1{ilor şi Socil!tlltea Na(iuni/or. But:ureşri. 1 922.

" Ehi mic A nlonescu. Studiu a.wpra
p. 63 .

e

'' ( i.:org.: Sufruni.:. Prinâf'iul tlll{ionalitc11ilor Îll r m ta tel
Bucureşti. 1 936. p. 59.

de pace di11
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vechile mantii imperiale, ca să dea vesminte
nouă tărilor
din Răsăritul Europei ,
.
.
având pesemne, vreme puţină, s-au grăbit cu foarfeca, tăind nu numai postavul
pretios, ci şi câte o bucată de carne vie din trupurile provinciilor, care, timp de
secole, îşi dovediseră viata unitară 1 11 •
Programul sârbesc de revendicare a Banatului căpătase o formă teoretică,
virulentă, încă din ultimele luni ale războiului, când se declanşează o amplă
campanie de trezire a interesului national sârbesc pentru B anat.
Un istoric de talia lui Jovan Radonic publică, încă din 1 9 1 8, la Paris,
lucrarea Histoire des Serbes de Hon!(rie, care, în excursul istoric consacrat
Banatului caută să legitimeze revendicările sârbe prin apelul la trecut.
Concluziile sale sunt cât se poate de interesante, iar apariţia căr�ii în limba
franceză nu este întâmplătoare : "Sârbii din Ungaria n-au jucat numai un rol
preponderent în istoria acestei ţări ; ei au exercitat şi o intluentă din punct de
vedere civi lizatoric şi asupra sârbilor din Balcani. Aşezaţi în Transilvania,
Banat şi B acica (Backa, n.n.) din veacul al VI-lea, ei au trecut în cursul vremii,
prin numeroase încercări" 1 1 • Aceleasi
' argumente se întâlnesc si la ahi istorici
sârhi, în lucrări apărute după 1 920 1�. al căror continut
transform'ă stiint
.
'
' � istorică
în instrument de exaltare a pop�rului sârb, de cxarcerhare a ideii mesianismului
sârbcsc în Balcani.
La rândul său, geograful şi istoricul Jovan Cvij ic, recunoscut, de altfel,
prin seriozitatea demersurilor sale ştiin!ifice asupra zonei Balcanilor, este
marcat de propaganda iugoslavă din străi nătate D . În lucrarea La Peninsule
Balkanique el reia teoria ncştiinţifică şi tcnden\ioasă a "cxpansiunii naturale a
românilor··. din cauza căreia sârbii au pierdut teren în Banatul Oriental : .. Mai
întâi au dispărut insulele sârbe�ti de pe Valea Timişului Superior, mai ales cele
din Lugoj şi Caransebeş ( . . . ). In sfârşit, românii au descins în cursul ullimelor
secole în câmpia Banatului şi s-au infiltrat printre sârbi". Pc baza acestor
"argumente", Jovan Cvijic conchide că : "Frontiera geografică între regiunile
unde predomină sârbii şi cele unde românii sunt în majoritate trece foarte
aproape de orasele
Vrsac (Vârset,
' Bela Crkva (Biserica Albă, n.n.)" 1 4 •
'
' ' n.n.) si
1" George Vâlsan. Românii din Serhia. w n l'cr i n tă tinută la 1 O martie 1 �28. în voi. Românii
din Timoc, Bucureşt i . f.a . . p. 259.

11 Jovan Radonitch. Histoire des serhe.1· de HonKrie. apud Petre Ncmo ia n u. Sârhii şi

Banatul. Craiova. 1 930. p. I l . Istoricul Jovan Radonic mai arată că după scculul al XV -lca

asistăm la o masivă cmigratie sârbă sprc Banat şi Backa. c are "au luat o înfăli şarc pur sârbcască".
în Ibidem. p. I l .

1� Ve z i Stanojc Stanojevic. 1.\"torija srpskoKa narnda. Beograd. 1 926. Dusan Popovic.

o

VojwJtlina. prilr6 prnmâl·cmju na.fe :.em/je i tw.i:eKll llUmda. B c g raJ . 1 �25.
.
11 Pentru uşur i n t a lecturii fo l os i m cxpn :siik _lllguslav" . .. I ugoslavia" şi p..: ntru pcrioad<J

1 � 1 9-1 929.
14

Jovan Cvijic. l.it Penim·ule Balkcmique. Paris. 1 9 1 8. p. 1 70.
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Am sintetizat câteva Jin cele mai reprezentative puncte Je vedere sârbc�ti
asupra pretenţii lor Belgradului în ceea ce priveşte provincia i stori<.:ă Banat,
necesare dacă suntem de acord cu faptul că la exigenţele bazate pe adevăr s-a
adăugat, ca totdeauna, pasiunea �ovină a pol iticieni lor. "Problema se
deformează în măsura în care oamenii de bună crcdintă sfâr�csc prin a pierde
măsura şi sunt obligaţi să se aşeze în spatele ideilor pri mitive, ce sunt adesea
deformări bu ro tc s ti ale adevăru lui" " '· întreaua
campanie i uuos
lavă în p r i v i nta
e
o
,
Banatului la Conferinţa Păd i a gravitat în jurul acestui transfer psi hologic,
plasarea Serbiei de partea statelor învingătoare catalizând, de fapt, un program
mai vechi al panslavismului i ugoslav.
Pentru a pune Conferinţa de Pace în faţa faptului împlinit, armata sârbă
intră, în cursul lunii noiembrie 1 9 1 8, în Banat, ocupatia având rolul,
fundamental, de a deveni gaj u l care să permită guvernului de la Belgrad
revcndicarea Banatului, pc care Tratatul din 4/ 1 7 august 1 9 1 fi îl acordase
României . Fără a avea consimtământul generalului Franchet d ' Espcray,
comandantul Frontului de Sud, la 9 noiembrie 1 9 1 8 primele detaşamente ale
armatei sârbe trec Dunărea, iar din cauza disolutiei armatei ungare nici o forţă
serioasă nu li s-a putut opune.
Pri ma locali tate bănăţeană oc up at ă a fost B i se ric a A lbă. care imediat,
trece suh administraţia sârhă a lui Z.iva M i lctic. lntcn!ia de ocuparc a în tre g u l ui
Banal rezultă şi din av i zarc a telefonică pc care Ziva M i l c t i c o adresează
prefectului Timişoarei, care ia cunoştinţă de acest fapt , iar Otlo Roth,
guvernatorul civil al Banatului primeşte dispoziţia - la care subscrie - ca
bănătenii să-i primească fără nici o os ti li tate pe sârbi 1 6• La 1 4 noiembrie este
ocupată Timi�oara şi, odată cu ca, c ea mai mare parte a Banatului de vest.
Generalul Grujic, comandantul trupelor sârbc, înlocuieşte functionari i p ub li c i
din Timisoara
cu functionari
recrutati' din rândul minoritătii
sârbc. Comandant
'
'
'
al Poliţiei este numit colonelul Petar Savatic. La 20 noiembrie sunt des fi inţa te
gărzile civile - inclusi v garda natională românească - populatia Banatului
rcalizând că "autoritătile militare sârhc nu vor tolera nici o manifestare cu
caracter national
si
o administratie
, sârbă 1 7 •
'
' vor introduce, în zona de ocupatie,
'
Ocuparea unei păqi mari din Banat - la 20 noiembrie 1 9 1 8 sârbii ating
l i n i a M ureşului - s-a bucurat de acordul t ac i t al Antantei, care, în conformitate
cu con ve nţ i a de armistitiu de la Belgrad, din 1 3 noiembrie 1 9 1 H, acordă armatei
sârbc mandatul de mentinere a ·ordinii în provincie. Păstrăm rezerve în legătură
•

L< Trajan l .alcsw. l.tt pmhleme etnn�:mplli<1ue tiu Banat. Paris. 11) 1 9. p. 3.
'" Vezi Ni�:olac llieşiu. Timişoam. Mntw�:rafie istoriu1. Timi şoara. 1 943. p . 1 43 şi urm.
1 7 ( ihcorghc 1 . Oan�:ca. Unirea elin 1 Y 1 X. Contribuţii hc7nliţene ( 1 X-JX- I Y 1 X), Timi�oara.

J lJXX. p. 1 :!8.
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cu op1ma aceasta, exprimată de istoricul 1. D. Suciu 1 H , mărturia ziaristului
francez Charles Rivet, prezent în zonă, fiind contrară : ..Pe când armata franceză
din Orient avea să înlăture multe obstacole încă, sârbii se găseau într-o regiune
unde nu se ana nici un duşman. Ei profitară de aceasta pentru a grăbi înaintarea
şi, curând, grosul armatei interaliate nu mai avea nici o ştire despre sârbi.
Ajungâmi la Belgrad, armata aliată at1ă cu mirare că trupele sârbe, părăsind
stânga trupelor Antantei au luat-o spre dreapta, pentru a se duce să ocupe
Banatul, fără a prevesti pe comandantul şef " 1 Y .
De asemenea, raportul trimişilor Consiliului Suprem în B anat, Goedwin şi
Davison, consemna că "militarii sârbi de la Belgrad sunt vinovaţi şi de faptul că
nu au anunţat comandamentul suprem al armatelor aliate, care tocmai voia să
lase în această regiune trupe franceze, pentru a evita un conflict armat între
români şi sârbi" 20•
Ocupaţia militară sârbă asupra unei mari părţi din Banat a întrunit
elementele unei ocupaţii de tip clasic. S-au efectuat arestări în rândul
militanţilor români pentru unirea Banatului cu Ţara, deportări ale popula\iei
românesti
si
trimiterea locuitorilor în la0aăre de muncă fortată,
rechizitii
'
'
,
' ,
21•
demontări de instalatii
industriale
si
de
căi
ferate
si
expedierea
lor
în
Serbia
.
'
'
Adăugăm acestor elemente si
autoritătilor
mili tare sârbc de părăsire a
' interdictia
'
'
zonei de ocupa{ie, primii vizaţi fiind delega\ii românilor bănăţeni trebuiau să
participe la Marea Adunare Na\ională de la Alba Iulia, de la 1 decembrie 1 9 1 8.
Singurul element pozitiv de până la deschiderea lucrărilor Conferinţei
Păcii a fost sosirea, la 2 decembrie 1 9 1 8, la Timişoara a primelor subunită\i ale
armatei franceze, aflate sub comanda colonelului Gambetta. Scopul acestora era
de a crea o zonă de ocupatie
(franceză) - Z.O.F. - în conformitate cu Conventia
'
'
de armisti{iu de la Belgrad, prin care A lia\ii îşi rezervau dreptul de a ocupa
acele teritorii reclamate de interesele lor strategice, sau care nccesitau evitarea
unor conflicte locale, obiective politice vizând sincronizarea evoluţiei
1 " 1. D. Suciu, Banatul şi unirea din IY 11( în "Studii. Revistă de istoric", XXI. 6. 1 968.
p. I I O I .
1'J

Mărturia ziaristului

Charles

Rivet, în George M i ronescu. Problema Banaflllui. Bucureşti.

1 9 1 9. p. 76.
�" .,Adevăml". XXXII. nr. 1 0.727 din 1 0/23 martie 1 9 1 9. Î n raport se mai arată că
. .tensiunea care există între români şi sârhi se datoreşte numai mi li ta1ilor sârhi <.1.: la B el g rad , care.
pmli t ând de situa1ia 1:t: sc crcasc in toamna anului 1 9 1 !! în Banal au dat ordin armatclur sârhc care formau un tlanc de gardă în stânga tmpclor aliate - să ahandoneze stânga şi să i n a i n t eze spr..:

dreapta pentru a ocupa Banatul".

� 1 Constantin Kitilescu, Istoria ni<}Joiului pentru intre,;irea Romu11iei. voi.

1 989. p. 437 .
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evenimentelor din Banat cu cele de la Conferinţa de Pace 22• Însă, "sosirea
trupelor franceze n-a stopat tendinţa cercurilor guvernamentale de la Belgrad de
a introduce in Banatul ocupat o administraţie sârbă. Ca urmare, la 27 decembrie
1 9 1 8 a fost numit ca prefect al oraşului Timişoara dr. Mihail Hivanovici. Prin
această numire, populaţia s-a convins, tot mai mult, că trupele regale sârbe şi
coloniale franceze au sosit în Banat nu pentru a sluji principiul autodeterminării
popoarelor până la separarea de statul opresor, ci interesele cercurilor
guvernamentale de la Belgrad şi Paris" B .
Zona de Ocupaţie Franceză (Z.O.F.) forma un singur departament,
Comitatul Lugojului, împărţit în cercuri, iar acestea în districte. Banatul ocupat
continua să facă parte, formal, din U ngaria, până la decizia finală a Conferinţei
de Pace, iar generalul Leon Fan·et, comandantul Diviziei 1 1 de Infanterie
Colonială, a fost numit Comandant al Z.O.F. cu misiunea de a asigura ordinea şi
liniştea şi de a interzice trupelor maghiare şi române să penetreze zona. Sub
administraţie sa, până in aprilie 1 9 1 9, generalul Farret a provocat adeseori
nemulţumirea populaţiei româneşti, simpatiile sale pro-sârbe fiind ostentativ
afisate
24•
,
La 1 8 ianuarie 1 9 1 9, în Sala Oglinzilor de la Versailles, se deschideau
lucrările Conferinţei de Pace.
Delegaţia României, a cărei conducător, primul ministru Ion 1. C.
Brătianu, se baza cu fermitate pe stipulaţiile tratatului încheiat de România cu
Antanta la 41 1 7 august 1 9 1 6 şi care constituiseră garanţia morală a României în
cei doi ani de conflict armat cu Puterile Centrale, s-a lovit, încă de la început, de
noua interpretare pe care Franţa, M area Britanie şi, în special, Statele Unite ale
Americii o dădeau acestui tratat.
Dezavuarea diplomaţiei secrete de către preşedintele S.U.A., Woodrow
Wilson, încă din ianuarie 1 9 1 8, a dus la o cu totul altă interpretare a spiritului
tratatului din august 1 9 1 6. Articolul 4 al acestuia prevedea, în ceea ce priveşte
Banaţul şi frontierele sale că "de la Algye linia va coborî talvegul Tisei până la
confluenţa sa cu Dunărea şi în urmă va lăsa talvegul Dunării până la graniţa
actuală a României. România se îndatorează să nu ridice fortificaţii în faţa
Belgradului, într-o zonă ce se va determina în urmă şi să nu ţie în această zonă
decât forţe necesare serviciului de poliţie" 2�.
zz

Vezi, în acest sens. George Cipăianu, Gh. Iancu. Nouvelle.1· contributions conc:ernant
in A l/A C, XXVII, 1 985- 1 986,

/ 'in.�tatlation de l 'administrcition roumaine dan.1· le Banm ( 1 9 1 9),

passim.

2] Gh. 1. Oancea. op. cit., p. 1 30.

George Cipăianu, Gh. Iancu. op. ât. p. 460.
M. Ap. N., Marele Stat Major, Serviciul .,istoric". România in rdzboiul mondial, voi. 1.
Bucureşti. 1 934, p. 1 0- 1 1 .
24

.

:!.'
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Articolul 4 nu a prezentat însă interes deosebit pentru preşedintele Wilson.
Pc de o parte. dorind o .,Wilson Pcal:e" sui Mt.'neris. �eful executivului american
nu dorca să se mai \ină seama de angajamentele luate de Puterile aliate şi
asociate prin tratatele secrete încheiate între ele în timpul războiului, iar pe de
altă parte, a interpretat articolul 5 al aceluiaşi tratat în sensul încheierii păcii
separate de către România. Articolul 5 prevedea că "România, pe de o parte.
Franta, Anglia, Italia si Rusia de altă parte se angajează să nu încheie pace
sepa1:ată sau pace gene;·ală decât în unire şi în acelaşi timp" 26• Încheierea păcii
separate de către statul român, deşi neratificată de Regele Ferdinand şi cu
acordul Alia\ilor, a plasat România în afara literei şi spiritului articolului 5,
după noua i nterpretare americană, deşi armistitiu! din I l noiembrie 1 9 1 8 găsise
România în stare de beligeranţă cu Puterile Centrale. Totodată, Administraţia de
la Washington era şi de părerea potrivit căreia "este politic a arăta faţă de
popoarele învinse, a!:lstrieci şi unguri, o deosebită generozitate, iar fată de aliati
anumite rigori" 27• In plus, adresându-se primului ministru italian Orlando,
Wilson îi declară că "argumentul meu este ca împrejurările care au dat tratatului
din 1 9 1 6 justificare s-au schimbat cu totul de .atunci şi nu prezintă nici un
interes pentru noi" 2 H .
Una din cele mai autorizate şi elocvente mărturii asupra noii maniere de
interpretare a tratatului din august 1 9 1 6, în general �i a articolelor 4 şi 5 ale
aceluiaşi tratat, în special, la Conferin\a Păcii, apaqine lui A lexandru Vaida
Voevod. Cu prilejul discursului ţinut, la 15 decembrie 1 923, în Camera
Deputa\ilor, acesta face următoarea aser\iune : "Se zicea, din partea Conferintei,
că România, prin faptul că a încheiat pacea de la Buftea şi Bucureşti, a renuntat
la tratatul din 1 9 1 6, că, intrând din nou în luptă, ca aliată, numai cu două zile
înainte de încheierea armistiţiului dintre Franta şi Germania şi-a câştigat dreptul
să participe la conferinţă, însă tratatul din 1 9 1 6, odată caduc, nu mai putea intra
din nou în vigoare. Totodată, se susţinea că este imposibil ca, pe de o parte,
România să pretindă împlinirea tratatului din 1 9 1 6 şi, în acelaşi timp, să se pună
şi pe punctul de vedere al autodeterminării ( . . . ) pentru că, ori primeşte punctul
de vedere al tratatului secret de pe vremuri, ori primeşte punctul de vedere
Wilsonian al autodcterminării" 29•
Consideraţiile teoretice asupra acestui tratat au fost viciate şi de
informarea eronată - eufemistic spus - a celor "Patru Mari" asupra realitătilor
din Banat. Caius Brediceanu, membru al delegaţiei României, observa în
atitudinea lui Clemenceau şi Poincare că de un Banat i ntegral nici nu poate ti
v orb a ; în accla� i sens, Woodrow Wilson îi delcara secretarului său că B anatul
:6

Ibidem, p. 1 0- 1 1 .

:!.11

Andre Tardieu, U.1 Paix. Paris. 1 92 1 , p. 432.
Alexandru Vaida Voevod, Che.1·tia Banatului, Bucureşti, f.a . p. 7-8.

17 Constantin Kiri\escu. op. cit. . voi. Il. p. 475.

1'1

.
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este o provincie locuită numai de slavi, iar cu altă ocazie îşi exprima opinia
potrivit căreia Banatul este populat, în principal, de sârbi şi unguri : "De aici
reiese că preşedintele Wilson ar fi fals informat asupra realităţilor etnografice
din Banat" 111•
Confuzia, răspândită la Conferin\a Păcii, a fost abil întreţinută şi de
propaganda sârbă din Apus. Dr. N. Lupu o remarcase, fiind şocat de
impresionantul angrenaj pus în mişcare de ziariştii şi istoricii sârbi, care,
împreună cu cei cehoslovaci, declanşaseră o formidabilă ofensivă propa
gandistă: "Toată intelectualitatea lor era în Apus, oraşele cele mai mici erau
împănate de ziarişti, pe toate pieţele importante închiriau un geam şi puneau
ha1'La care prezenta M area Serbie, Marca Cehoslovacie. Noi, nimic, sau prea
puţin în raport cu ce făceau ci" � 1 •
În pofida intensei propagande sârbeşti, am găsit şi câteva opinii, din afara
spaţiului românesc, pertinente şi, în aceeaşi măsură, autorizate, care plasează
Banatul într-o unitate nedispusă partajului. Marele geograf francez Em. de
Martonne vedea în Banat zona românească aflată în !!ontinuitatea Valahiei şi
sudată organic de Transilvania şi că, deşi "petele cu populatiuni alogene nu
lipsesc, românii sunt pretutindeni'' 1 2 • Sociologul maghiar Bâlogh Pal scrie, la
rândul său, că "în teritoriul dintre Mureş şi Bcgheiu (Bega, n.n.) de 1 50 de ani
două na\ii luptă pentru stăpânirea Banatului : şvabii şi românii. Ar fi şi o a treia
na�e. sârbii, ?ar aceştia sunt aproAape scoşi din luptă. Românii au aici 39 de
comune, şvabii 32, iar sârbii 3" D_ In plus de aceasta, sârbii mai sunt separaţi de
fraţii lor din Serbia de frontiera naturală a Dunării, care delimitează şi
individualizează Banatul de Serbia istorică, românii reunind, de fapt, toate
titlurile legitime pentru a pretinde Banatul integral : număr, masă compactă,
legătura etnică şi istorică cu România. Istoricul francez Jules V arat nu crede, de
asemenea, că poate exista o "problemă a Banatului", "a acestei provincii
eminamente româneşti a vechiului regat al Ungariei" �4• iar Andre Tibal susţine
pretenţia românilor asupra întregului Banat, aceştia invocând "avantajul
frontierelor naturale, unitatea hidrografică şi mai ales economică a regiunii" �5•
Totuşi, în pofida evidenţelor, în problema B anatului acceptarea
compromisului între părţile română şi sârbă se contura ca o soluţie inevitabilă,
"' Ibidem. p. 5--6.
·1 1 Dr. N. Lupu. Noi şi scirbii,

Bucureşti, La., p. 30.
�! Em. de Martonne, în ,.Annales de geographie". XXIX. nr. 1 58. 1 920. Apud Romulus

Seişanu, op. cit., p. 3 1 2.
�� Balogh Pal. A nt!pfajok Mag_varor.I'Zcigon, Apud Petre Nemoianu, l.vtoricul jude(ului
Timiş, Bucureşti, 1 935. p. 39.
� Jules V arat. Le Banat roumain, în ,.Revue des sciences politiques". XLI. 1 5 aprilie
1 9 1 9, p. 1 .
�� Andre Tibal, La Roumanie, Paris, p. 33.
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î n sarcina Conferinţei Păcii, adeptă a acestui principiu, derivat din cel al
autodeterminării, căzând misiunea de a trasa o frontieră care să mul\umească,
fie şi parţial, ambele părţi atlate în dispută.
Banatul, "sâmburele îndoielilor noastre" ��. devine, astfel, din ianuarie
1 9 1 9, subiectul unei incitante controverse ai cărei protagonişti se vor înfrunta pe
unul din cele mai interesante câmpuri de schimburi de idei, de aprecieri de ordin
istoric, politic şi social-economic. Din nefericire, spre deosebire de delegaţia
iugoslavă, aceea a României a aqionat pe două planuri : unul oficial, al
intrasigenţei. întruchipat magistral de primul ministru Ion I. C. Brătianu şi unul
oficios. al tranzacţiei , având ca promotor pc Take Ionescu.
La deschiderea lucrărilor Conferintei Păcii şeful delegaţiei României,
Ionel Brătianu, trăia un sentiment de optimism, bazat atât pe litera tratatului din
41 1 7 august 1 9 1 6, cât şi pe realitătile concrete din Banat. El era convins că
România trebuie să se înfăţişeze în faţa Conferinţei ca expresie vie a unor
aspiraţii naţionale nedeplin realizat� şi nu ca o creaţie a unui act diplomatic,
precum Polonia sau Cehoslovacia. In acest sens, I. I. C. Brătianu considera că
sarcina sa la Paris "va fi foarte uşoară în susţinerea drepturilor pe care România
le va prezenta Conferinţei", iar în interviul pe care el 1-a acordat ziarului "Le
Journal" îsi exprima convingerea potrivit căreia ..aliatii nostri vor tine seama de
dureroaseie jertfe pc care le-am îndurat cu stoicism p� ntru �auza C(;mună" �7•
În schimh, punctul de vedere al diplomatului VioTel V. Tilea este unul cu
mult mai rezervat, el fiind confirmat de evoluţia ulterioară a evenimentelor.
Tilea nu găseşte tratatul inatacabil. El conţine o greşeală fundamentală în
problema Banatului, "pentru că s-a încheiat un acord cu patru mari puteri asupra
unui teritoriu revendicat de două tări, neţinându-se seama de Serbia, care îşi
menţinea cu tărie dreptul asupra unei părţi hune din Banat" �".
Take Ionescu, preşedintele Consiliului Naţional al Unitătii Române de la
Paris, era convins, cel puţin la nivelul consideraţiilor teoretice, că o frontieră
logică şi sigură ar fi dictat cedarea Banatului întreg României. Din punct de
vedere practic, însă, importantele legături şi amicitii politice pe care Take
Ionescu le întreţinea cu personalităţi importante din guvernele Antantei şi
· Statelor Unite nu-i permiteau acestuia să trăiască sentimentul optimismului, nici
măcar moderat : "Nu în tratat îşi va găsi România baza revendicărilor ei ; tratatul
este inexistent, inexistent prin interpretarea liberală din pricina păcii separate,
inexistent prin interpretarea mai înaltă din pricina noului factor, al interventiunii
americane de care s-a bucurat mai ales România, care era cu sabia în teacă,
când, pe baza mesajului lui Wilson, Germania a capitulat" ��.
Constantin Xeni. Tuke /one.\"L"u, Bucureşti, f.a .. p. 384.
,,Adevărul", xxxn. nr. 1 0.697 din 2 1 ianuarie 1 9 1 9.
'" Viorel V. Tilea, Acţiunea diplmnuriccJ a Rmruiniei (noiembrie / 9 / 9-lnunie 1 920). Sibiu,
:��o

17

1 925, p. 1 36- 1 37.
19 Romulus Seişanu, Take Ionescu, Bucureşti, 1 930, p. 3 1 9.
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De asemenea, din conversatiile purtate în înaltele cercuri politice de la
Paris, Take Ionescu îşi întăreşte coiwingerea că, deşi sunt preţuitc sacrificiile
noastre pe câmpurile de lupţă, ideea tratatului intangibil şi preten\ia României la
întregul Banat erau utopice : "din nefericire, mai ales în chestia Banatului
interesele noastre se ciocnesc cu ale Serbiei, eroica noastră aliată" 411• Era, deci,
de preferat ca inevitabila împăqire a Banatului să se efectueze cu
consimţământul nostru, decât împotriva voinţei noastre, câştigând, astfel,
amiciţia Belgradului, "pe a cărui prietenie să ne putem bizui în diferendele
noastre - cu mult mai serioase - cu vecinii unguri şi bulgari" 4 1 , apreciază şi
diplomatul Raoul Bossy, în analiza sa asupra poziţiei lui Takc Ionescu.
Evocând atmosfera extraordinară de care sârbii se bucurau la Paris,
pr�cum şi puternica propagandă a acestora pentru Banat, Takc Ionescu este de
părere că o intelegere directă cu Belgradul pe baza unei formule tranzacţionale
sau o soluţie pe calea arbitrajului sunt singurele modalităţi j uste de rezolvare
amiabilă a problemei Banatului . Neavând nici o calitate oficială, nefiind
membru în delegaţia română la Conferinţa Păcii, Take Ionescu nu a angajat cu
nimic guvernul român, iar discu\iilc purtate, în mai multe ocazii, atât cu primul
ministru Nikola Pasic, cât şi cu ministrul de externe al Regatului Sârbo-Croato
Sloven, Ante Trumbic au constituit un preţios clement informativ în căutările de
soluţionare a disputei.
Convins că arbitrajul propus lui Pasic, încă din decembrie 1 9 1 8, era
singura soluţie care ar fi dat satisfacţie ambelor părţi, mai mult decât o putea
face Consiliul Suprem, Take Ionescu nu putea 1o.ă acţioneze, totuşi, decât în
limite strict particulare : "Dumneata eşti un simplu particular, pe când eu
reprezint Serbia şi vorba mea l�agă \ara", i-a replicat, tăios, primul ministru
Pasic 42, omului politic român. In plus, "ocuparea Banatului de către trupele
regale sârbe i-a determinat pe Trumbic şi Pasic să refuze a mai discuta cu Take
Ionescu problema graniţei" 4J.
Cu toate acestea, convorbirile - neoficiale - au influenţat asupra unităţii
de vederi a delegaţiei României, iar primul ministru 1. 1. C. Brătianu nu 1-a iertat
pe Take Ionescu că, pentru o viitoare alianţă cu Iugoslavia, acesta acceptase
partajarea Banatului, promis integral prin tratat.
Când, în drum spre Paris, Ionel Brătianu se opreşte la Belgrad, pentru a
încerca să-1 convingă pe Principele regent Alexandru să renunţe la pretenţiile
sârbe în Banat, acesta i-a replicat: "Nu cred că unanimitatea poporului român
este în spatele Domniei tale. lată, Dl. Take Ionescu a fost la Mine şi mi-a spus
că atât domnia sa, cât şi partidul său sunt favorabili unei împărţiri a Banatului
·

��� Constantin Xeni, op. cit. , p. 4 1 5 .

� 1 Raoul Bossy, Amintiri din viaţa diplmnatict1, voi. 1 , Bucureşti. 1 993, p . 44-45 .

42
��

Constantin Xeni, op. cit., p. 4 1 5 .

Gh. l. Oancea, op; cit., p. 1 5 6 .
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între ţara Dvs. şi a mea" 44 • Corespondentul ziarului "Le Temps" în România,
Tavernier, prezent la discuţie, îi confirmă lui Brătianu înţelegerea Take Ionescu
- Nikola Pasic în privinţa părţii de apus a Banatului. La aceeaşi întrevedere,
principele Alexandru îşi exprima şi părerea potrivit căreia oraşul Belgrad nu
putea rămâne pe graniţă �i că sârbii din Banat avuseseră o prea mare intluenţă în
dezvoltarea naţională modernă a Serbiei, pentru a fi abandonaţi. Este pentru
relatii prietenesti cu România, dar nu cu pretul J· ertfirii unor interese sârbesti atât
de considerabile.
Încă optimist, deşi puternic marcat de confirmarea intrevederii Take
Ionescu - Pasic, Ionel Brătianu continuă să rămână la părerea că "Dunărea este
singura graniţă capabilă să evite în viitor procese între noi şi sârbi, aşa cum ele
există, din nenorocire, în Dobrogea, între bulgari şi ţara noastră" 4�.
'

'

'

'

Rămânem la părerea că demersurile lui Take Ionescu - în fond, bazate pe
o altă perspectivă asupra situaţiei - nu au angajat oficial România. Însuşi Takc
Ionescu se va confesa, în 1 920, în legătură cu această problemă, arătând că "nici
un politician sârb, oficial sau oficios, n-a invocat în lupta cu România
angajamentul pe care l-a făcut cu mine. De ce nu l-a invocat? Pentru că n-am
făcut nici un aranjament. Fiindcă tot aranjamentul nostru era să încheiem un
arbitraj şi ca să încheiem un arbitraj trebuia să am mandat de la România" 46• De
asemenea, memoriul din 4 noiembrie 1 9 1 8, înaintat de Consiliul Naţional al
Unităţii Române din Paris autorităţilor Antantei în problema românilor din
Transilvania, Bucovina şi Ungaria nu face nici o referire la Banat, înţeles, deci,
ca provincie pe care tratatul din august 1 9 1 6 o promisese integral României 47•
Acuzaţia de trădare a intereselor naţionale româneşti, formulată la adresa lui
Take Ionescu de diferite personalităţi politice nu întruneşte, în opinia noastră,
elementele de rezistentă necesare.
.

Ocupaţia militară sârbă asupra unei părţi mari din Banat a permis
delegaţiei iugoslave la Conferinţa Păcii să susţină puncte de vedere incisive,
care constau, în principal, în următoarele revendicări :
l . Sârbii nu pot renun\a la conaţionalii lor din Banat.
2. O reununţare la Banat ar da naştere la mişcări iredentiste şi la
conflicte între sârbi şi români, precum şi la înăbuşirea etnică a
sârbilor în elementul românesc.
o�-�

Raoul Bossy. op. dt. . p. 44.

�� Gh.

1. Brătianu. Aqiunea politicd şi rnilitard

a

României in

IY 19

in lumina

corespondenţei diplomatice a lui Ion /. C. Brdtianu, Bucure�ti. l 940. p. 37.
""' Take Ionescu. În d1e.�tiunea Banmului şi a politidi noastre externe, expunere la Clubul
Partidului Democrat, B ucureşti, 1 920. p. 56.
47 Ve:�:i. Actes ei documeni.� L'tmt·ernuni lu quesiion roumaine, Paris. 1 9 1 B.
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3. Extinderea dominatiei româneşti până la Dunăre şi Tisa ar repre
zenta o ameninţare permanentă pentru Serbia, căci Valea Timocului
şi a Moravei ar fi deschise unor posibile atacuri.
4. În caz de extindere a României în întregul Banat, capitala Serbiei ar
trebui schimbată, ceea ce ar constitui pentru poporul sârb o umilire
naţională 4M.
De asemenea, conştient de faptul că doar Banatul occidental - Torontalul
- ar fi avut, din punct de vedere etnic, şanse de a fi luat în calcul la Conferinţa
Păcii - pretenţia la Banatul întreg fiind absurdă - guvernul Pasic propune
Consiliului Suprem organizarea unui plebiscit. Respins de partea română, acesta
nu s-a bucurat nici de interesul Consiliului Suprem, întrucât, se pare, "ar fi
repugna! Aliaţilor ca hotărârea să se datoreze unui terţiu, populatiunii şvabe,
care, prin votul ei, ar fi decis majoritatea în favoarea uneia dintre părţi" 4'�.
Totodată, când, la 2 1 ianuarie 1 9 1 9, un grup de miniştri ai guvernului de la
Belgrad soseste la Timisoara, iar unul dintre acestia se referă si la un eventual
referendum în Torontal, Gyika Imre, reprezentant al autorităţilor civile din oraş,
declara că rezultatul unui atare referendum n-ar fi deloc favorabil sârbilor, în
comitat trăind mai mulţi români decât sârbi ���- Statistica austro-ungară din anul
1 9 1 O, luată ca bază de calcul pentru populaţia Banatului, indică, însă, pentru
comitatul Torontalului următoarele cifre :
- 1 99.750 sârbi
- 1 67.779 svabi
- 1 28.405 unguri
- 86.937 români
- 1 8. 1 37 alte naţionalităţi
Analizând aceste cifre - oricum, relative, având în vedere regimul politic
care a efectuat recensământul - se poate observa, însă, că, deşi românii apar în
minoritate faţă de sârbi, germani şi unguri nici o populaţie nu era cu adevărat
majoritară, sârbii, spre exemplu, însumând doar 33% din totalul locuitorilor
Comitatului Torontal. Mai mult, "majoritatea relativă sârbă este de asemenea
fragi lă în raport cu ungurii şi germanii din Torontal, diferitele populaţii se
echilibrează în acest comitat şi pretenţii le ei de a domina această regiune se
neutralizează una pe alta" � 1 •
'

'

'

'

'

4 M Gh .

1 . Demian, Pentru Banmul rohit. l.l'toricul tratlltivelor du.1·e pentru ohţinerec1
Timi�oara. 1 93 3 , p. I l .
4'' Nicolae Daşcovici. op. cit., p. 96.
��� Gemi J6zsef, Emlikiratok polgârme.l·teri miikiide.\'em idejehiil (Amintiri din timpul
activitc1(ii mele de primc1r), Timişoara, 1 924. Apud William Ma1in, Unirea din /9/H şi pozi(ia
şvahi/or Mnilţeni, Timişoara, 1 978, p. 84.
�' Dimitrie Drlighicescu, Le.1· probleme.\' nationaux de l 'A utriche-Hongrie. Le.l' Roumain.1·,
Paris. 1 9 1 8 , p. 1 60 ; G. Dichter, in La que.1·tion du BanCit opinează, in plus, eli "existli in Banal
Banatului .1·â rhe.I'C ( / 91-1-/ 923),

..
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Deşi. din punct de vedere etnic, românii di.n Banatul Occidental erau mai
putin numeroşi, argumentele delegaţiei române erau, aşa cum reiese şi din
memorii le remise Conferintei,
'
' drepturile de ordin istoric, de autodeterminare si,
nu în ultimul rând, economice, "considerând tratatul din 1 9 1 6 numai ca un
argument în plus" 52• Peste acestea, punctul de vedere al primului ministru
1. 1. C. Brătianu mai era întărit şi de considerentul potrivit căruia Antanta, care
dusese războiul în spiritul respectării tratatelor încheiate, "nu putea să considere
drept un petic de hârtie tratatul care-i purta iscălitura" 5 � .
În expunerea făcută la 3 1 ianuarie 1 9 1 9, în fa\a Conferintei de Pace,
1. 1. C. Brătianu revine asupra ideii necesităţii coroborării principiului etnic cu
celelalte criterii acceptate de puterile învingătoare, stăruind asupra unitătii
economice şi geografice a Banatului, provincie perfect delimitată geografic. La
întrebar.ea lui Andre Tardieu de ce frontiera cu U ngaria, nenaturală, era
multumitoare pentru delegaţia română, iar la Banat nu, Ionel Brătianu îi
răspunde acestuia : "Desigur, elementul maghiar din câmpia Tisei e mult mai
i mportant şi mai compact decât elementul sârbesc din Banat, care nu are nici un
centru mare ca Debreţin. Argumentul geografic trebuia deci să cedeze aci în faţa
argumentului etnic, ceea ce nu e cazul în Banat" 54•
În ceea ce priveşte Belgradul, noua capitală a Regatului Sârbo-Croato
Sloven, pe care sârbii o vedeau potenţial ameninţată prin eventuala sa plasare pe
frontieră - aşezarea oraşului pe Dunăre putând fi interpretată în acest sens Ionel Brătianu se angajează să accepte zona de protecţie de 1 O kilometri la nord
est de oraş, dernilitarizată, prevăzută şi în tratatul din 1 9 1 6. Cunoscător al
situatiei interne a Iugoslaviei - complicată - 1. 1. C. Brătianu îi scrie, la
9 februarie 1 9 1 9 ministrului secretar de stat M. Ferekyde, nu fără ironie, că: "În
fine, dacă schimbarea capitalei sârbeşti ar fi necesară, trebuie recunoscut că
principală cauză n-ar trebui căutată în extinderea dominaţiunii româneşti până la
confluenţa Tisei cu Dunărea, ci în necesităţi interne ale noului stat sârbo-croato
sloven" 5\ aluzie directă la nemulţumirile Croaţiei fată de acceptarea
Belgradului drept capitală a noului regat iugoslav.
În aceste circumstante. Consiliul Celor Patru transferă problema trasării
graniţei româno-iugoslave Comisiei Teritoriale, înfiinţată prin hotărârea din
25 ianuarie 1 9 1 9 şi plasată sub conducerea lui Andre Tardieu. Prin aceasta,
muncitori sârbi care nu sosesc decât pe durata muncilor agricole şi pe

care

statisticile nu-i indică.

Ei trec, probabil, ca populaţie fixă, asta însemnând că statistica este sigur favorabilă sârbilor", cf.
lhidem. p. 1 60.
�! Viorel V. Tilea, op. cit p. 1 5 .
� J Sterie Di amandi Galeria oamenilor politici. B ucureşti, 1 99 1 , p . 85.
� Gh. 1. Brătianu, op. cit., p. 53-54.
�� Petru N emo i an u Sârhii şi Banatul. Crai ova 1 930, p. 72.

,
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Consiliul Suprem admite, în principiu, ca Banatul să fie partajat ; de asemenea,
ia hotărârea ca Banatul de răsărit să fie evacuat de armatele sârbe, pentru ca
locul acestora să fie luat de trupe franceze. La 27 ianuarie oraşu l Lugoj este
ocupat de Divizia a Xl-a franceză, iar la Arad si Timisoara sunt instalate
comandamente militare franceze. Aceste actiuni , pozitive în csentă. nu au
înl ăturat însă diferendul româno-iugoslav din Banat, văzut - încă - de delega\ia
României ca o unitate ncpretahil ă nici unei divizări. Dimitrie Drăghiccscu
argumentează : "Singura manieră echi tabilă de a rezolva această problemă este
de a privi această provincie în ansamblul ci şi a vedea care este naţionalitatea al
cărei procentaj este cel mai ridicat în raport cu celelalte. Din acest punct de
vedere. românii sunt aici 39%, ungurii 1 2 % , germanii 24% şi sârhii l 8°fi1 . Din
toate nationalilă\i lc care locuiesc în Banat ungurii sunt cel mai puţi n numeroşi,
iar românii, singuri, sunt aproape la fel de numeroşi ca sârbii şi germanii
reuniţi" -'" .
Ion 1 . C. B rătianu era convins - si încerca să convingă si Consiliul Suprem
- de necesitatea frontierei naturale a Dunării. In aceeasi scrisoare din 9 februarie
, 1 9 1 9, către M . Ferekydc, el arată că "primirea Dunării ca limită de grani \ ă între
România şi Serbia ar stabi li o situa\ic de ech i libru politic, care ar garanta, prin
recunoaşterea şi respectul autonomi i lor na \ ionale ale minorităţilor, din partea
celor două guverne, existenta na\ională a minoritătilor sârbesti si românesti si,
prin urmare, raporturile de b� nă vecinătate între ro �âni şi sârbi , e vii tor" ;7• '
Argumentul frontierei naturale a Dunării, acceptat şi de C. Kiri \ cscu, care
găsea rluviul ca fi i nd "între două state şi două popoare singura frontieră
geografică fixată de natură" �K. a fost amendat la Paris. Paul Lapardelle, expert
în probleme de drept i nternaţional, opi nează că "prim:ipiul baţinclor 11uviale a
fost larg criticat şi discreditat" �'�. etnografii fiind de părere că linia etnografică,
văzută ca l i mită între două grupuri diferite de rasă şi de l imbă, este superioară
limitei fizico-geografice : în plus, li nia etnică este şi rezultanta aplicării a două
principii fundamentale : cel al autodeterminării şi cel etnic.
La 28 februarie 1 9 1 9, experţii comunică o primă variantă a frontierei
dintre România şi Iugoslavia care urma, în linii mari, traseul căii ferate
Timişoara-Baziaş. Aceasta a fost propusă de experţii britanici, dar, dată fii nd
relativa ci simplitate - lipsa sinuozităţilor tipice frontierelor terestre - ca a fost
refuzată atât de dclcga\ ia română, cât şi de cea iugoslavă.
Revendicările sârbilor din B anat se bazau pc următoarele consideraţii :
Banatul nu este o uni tate distinctă, ci este alcătuit din două entităţi : Banatul de
'

'

'

'

A

'

p

Dimitrie Drăghicescu. op. cit p. 1 62- 1 63.
Petru N.:moianu. op. cit.. p. 72-73.
'" Constantin Kirit.:scu, op. cit., voi. Il. p. 48 1 .
''' Romulus Seişanu, l.l·toria frnntiere/or, Bucureşti,
,n

..

�7

1 940, p. 29.
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munte - la care Belgradul nu mai emite preten\ii - ş i B anatul de câmpie Torontalul - cuprins între Timişoara, Vrsac (Vârşet), Bela Crkva (Biserica
Albă), Pancevo, Zrenjanin şi KanjiZa, cu râurile Tisa, Mureş, Nera şi Caraş.
Acestea converg spre Belgrad, care devine punctul economic cel mai important
al Banatului occidental (sic !). În plus, Banatul de vest formează o unitate
economică şi de comunica\ii cu Valea Moravei şi Valea Vardarului hl'.
În fala acestor argumente delegaţia română protestează prin �r-o scrie de
memorii, adresate atât Conferintei, cât şi opiniei publice europene. In memoriul
prezentat Je românii bănă\eni generalului B erthelot se arată, printre altele, că
"Banatul numai ca unitate geografică şi politică se poate dezvolta şi prospera,
ahstrăgâml de la faptul că sfâşiat în două va deveni sigur o Alsacie-Lorenă a
Orientului , căci noi, românii bănăteni, nu vom aumite niciodată desfiintarea
fra\ilor noştri, cu care am trăit 1 9 secole împreună ( . . . ). Te rugăm, deci,
Excelenţă, a sprijini la marea noastră soră Franta. precum şi la glorioşii aliati.
alipirea întregului Banat la România Mare" h 1 • Sever Bocu, eminentul luptător
pentru integritatea Banatului se întreba, la rândul său, retoric : "Cum am putea
imagina acum, rezonabil, un decupaj al acestei ţesături organice de interese
economice, comerciale şi industriale '? Şalandcle de pc Canalul Bega, care
transportă cereale spre Tisa vor fi obligate la Mihaiul Nemtesc să descarce,
inclusiv să suporte tarifele vamale ale unui alt stat" h2• Se adaugă la acest aspect
şi fragmentarea liniei ferate Timişoara-Baziaş, care, înainte de V ârşc\. la
Stamora Moravi\a. intra în Serbia, pentru ca după Vârşeţ să reintre pc teritoriul
României, înainte de Baziaş. Astfel, functionalilatca acestei importante linii
ferate, a cărei staţie de pornire era Oradea Mare şi care lega - prin Arad nordul Ardealului de sudul Banatului, la Dunăre, era draslk diminuată, prin
ieşiri şi intrări succesive din şi în România.
La 3 martie 1 9 1 9, primul ministru român 1. 1. C. Brătianu adresează un
vehement protest Conferin\ci Păcii, în care condamnă, în termeni virulcnli,
perpetuarea ocupaţiei militare sârhc în vestul Banatului , cerând adoptarea unei
decizii cât mai grabnice în privinta acestei provincii. Se arată în acest memoriu
că "ocupatia sârbească în Banal tinde să ia un caracter de ostilitate în contra
elementului român : deportatiuni în masă a populatiei române în Serbia şi rău
tratament în închisori, abuzul armatei şi administratiunii sârhc, rechizi\iuni
for\atc, transportul depozitelor şi materialului de tot felul din Banal în
"'' Gh. 1.

Oanl:«:a.

Politica exterm1 a Rmminiei ( IYIH-IY22).

teză d«: doctoral. manusl:ris.

B .C.U. laş i . p. 1 4::! .

" 1 < icorg.c Pupovil:iu.

Memorii

m

privire la ime�:ritatea Banatului.

Caransd1<:�. 1 929.

p. K7-KK.
": Scvt:rc Buwu. U.t

'l uestion du Bwwt. Roumain.� et Serhe.�.

Paris. 1 9 1 9. p. 3 1 .
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Serbia" 6·1 • Brătianu mai solicita o anchetă intcraliată în Banat, evacuarea de
urgenţă a armatei sârbe, eliberarea prizonierilor români şi retrocedarea bunurilor
rechizitionate. Protestul a fost reînnoit la 23 martie 1 9 1 9, dar Conferinta nu 1-a
analizat.
La 1 3 martie 1 9 1 9 este adusă la cunoştinţa părţilor iugoslavă şi română o
nouă linie de frontieră, propusă de expertii francezi, propunere considerată de
delegatia României ca fiind mai proastă decât aceea britanică. Urmarea a fost un
nou memoriu adresat celor ..Patru Mari", cu o argumcntatie impecabilă şi al
cărui con!inut îl prezentăm, in exten.w, în anexă. Memoriul accentuează, din
nou, ideea unilă\ii economice, politice �i demografice a Banatului.
Rezolvarea diferendului româno-iugoslav din Banat, în primăvara anului
1 9 1 9, indica, însă, clar, calea partajului şi a compromisului. În convorbirea pe
care Brătianu o arc, la 1 4 mai, cu ministrul de externe al Fran\ci, Pichon, primul
ministru român face precizarea potrivit căreia "dacă nu vom fi altfel trata\i în
conditiunile de pace cu ceilalţi inamici şi dacă, în special, nu ni se vor da
fruntariile Nistrului în Bucovina şi a Tisei în Banat (s.n.) eu declar că nu vom
semna tratatul" 1'>4 .
Analiza evenimentelor demonstrează, însă, că tactica intransigentei nu mai
era viabilă. Astfel, în atmosfera generală a Confcrin!ei, propice compromisului,
o mare putere, Italia, se înscrie, la rândul ci, pe această coordonată ; la 27 mai
1 9 1 9 Italia renun\ă, de bună voie, la tratatul pe care îl scmnasc în 1 9 1 5 şi care-i
promisese Dalmatia - exceptie făcea orasul Fiumc (Rijcka) - acccptând ca
grani\a sa nord-es tică să fie s tabilită pc ba;a principiilor wi lsonicnc. În plus, la
1 august 1 9 1 9, Conferin\a Păcii a recunoscut României, peste prevederile
tratatului din 1 9 1 6, întreaga Bucovină, arătându-se prin aceasta că noile
frontiere nu se trasau, neapărat, pc baza celor incluse în respectivul tratat.
Sentimentul na\ional al bănă\enilor nu se sincroniza, însă, cu argumentele
ordin
juridic de la Paris. Motiunea români lor din Banat. adoptată la 1 O iunie
de
1 9 1 9, la Lugoj, în urma marii adunări populare din această localitate, aminteşte
că Banatul nu poate fi privit decât ca o parte integrantă a pământului �i a
neamului românesc, .,care coboară din Ardeal până la hotarele sale fireşti, la
Tisa şi Dunăre''. Mo\iunea denunţă ..opera de şantaj săvârşită de armata sârbă
prin ocuparea surprinzătoare a Banatului, cât şi prin întreg sistemul de
persccu\iune la care a expus poporul nostru prin arestări, deportări, bătăi, biruri
grele, rechizi\ii for!atc, stoarcere de subscrip\ii la împrumul de stat sârb şi altele,
pe de o parte pentru a pune conferin\a de pace în fata unui fapt împlinit, pc de
altă parte pentru a opri prin teroare orice manifestare a voin\ei poporului
nostru" M _
' -' G h . l. Dcmian, llf'. cit., p. 1 3.

'' Gh. 1. 13rătianu. llf'. cit. . p. 74.

'5 George Popoviciu. llf'. cit . p. 73-75.
.
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Mo\iunea, în fapt u n memoriu bine argumentat, demontează, din punct de
vedere istoric, demografic şi economic pretentiile sârbc în Banat, propunând,
totodată, armatei române "să ocupe cu arma în mână întreg Banatul, până la
Dunăre şi Tisa". soluţie percepută "ca expresiunea neclintită a voin\ei unanime
a tuturor românilor bănăţeni" M. Ziarul "Banatul" scria, de asemenea, că ,.ştirile
rele ce pătrunseseră din Paris până la noi cu privire la soarta Banatului au făcut
să se cutremure neamul nostru întreg" h?.
La 1 3 iunie 1 9 1 9, Comisia de experţi comunică linia definitivă de
frontieră dintre Regatul României şi Regatul Sârho-Croato-Slovcn. Aceasta este
aprohată de Consiliul Suprem Ia 2 1 iulie 1 9 J l), urmând ca ca să fie acceptată de
Bucuresti si
, . În
, Bch?:rad si, apoi, ratificată de parlamentele celor două tări
conformitate cu prevederile Conferin\ei de Pace, în accea�i zi trupele române
primesc permisiunea de a intra în Banatul acordat României, concomitent cu
retragerea armatei sârbe dincolo de linia de demarcaţie. Ultimele unităţi sârhc
părăsesc Timişoara la 27 iulie 1 9 1 9, iar la 3 august, într-o atmosferă entuziastă,
colonelul Economu intră în capitala Banatului în fruntea primelor trupe ale
Armatei Române.
Banatul a fost divizat din considerente politice, . strategice, economice .
..demografice", o treime revenind Iugoslaviei, sau, aşa cum s-a apreciat în
epocă, oricum mai mult decât îndrăznise Belgradul să spere. În semn de protest,
primul ministru 1. 1. C. Brătianu părăseşte Conferinţa de Pace, prczentând,
ostentativ, şi demisia cabinetului său. "El, învingătorul, se întorcea ca un
învins'' t.K.
În discursul pe care 1-a rostit în Parlamentul României, la 1 7 deccmhrie
1 9 1 9, Ion 1. C. Brătianu îşi argumentează pozi\ia de intransigenţă : "Nu puteam
eu, care scmnasem tratatul să admit acele stirbiri . cu care aveam constiintă de
toată însemnătatea morală a tratatului ce în�heiasem" ���. adăugând că ..bacă era
vorba să se stabilească granitele pc alt tărâm decât pc acela al tratatului, în orice
caz nu semnatarul lui putea să le negocieze. El nu mai avea căderea de a fi
reprezentantul României în fala acelor care hotărau chestiunea pe asemenea
teren, el nu mai avea decât o cădere, pc care o revendica întreagă �i la care este
hotărât să nu renunte. aceea de a reprezenta în fata lumii de azi �i în fa\a istorici
711•
de mâine drepturile întregi ale României îns<.:rise în tratatul ci"
Starea de spirit a delegaţiei române la Conferinţa Păcii, după părăsirea
acesteia de către Ionel Brătianu era, la rândul ei, extrem de tulbure. Mărturie stă
'

-

.

"" lhitlem. p. 73-75.
"7 . Banatul". ::! 1 iuni.: 1 9 1 9. Cf. lhitlem. p. 59.
"" 1. G. Duca. in discursul din 7 ianuarie 1 93 1 . in Constantin Xen i , op. dt. p. 447.
"'' lhidem, p. 453.
.

.

711

Romulus Scişanu. Take Ionescu. Bucureşti. 1 930. p. 3 2 1 -322.
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evocarea lui Caius Brediceanu, membru al delcga\iei : "Felul cum a fost
rezolvată problema B anatului ne-a tinut într-o necurmată deprcsiune . Efectul
esecului nostru a fost dezastruos si în tară. Erau temeri de un conflict armat cu
'
.Serbia sau de o răscoală în Banat. Guvernul provizoriu de sub preşedinţia
generalului Văitoianu nu ne tri mitea nici un fel de instructiuni. Ne simteam fără
stăpân şi fără legătură cu ţara" 7 1 • Frontiera, trasată wnfm:m planului Tardieu 72,
dăduse Serbiei . pe lângă 225 .000 de sârhi �i 385 .000 de nesârbi. două ora�e în
care sârhii erau în minoritate ( Kikinda �i Zrenjani n ), două judete cu majoritate
românească (Vârsct si Alibunar) si două j udete
. cu majoritate � văhească si
' în
care elementul ro �â n es c era superior celui sârh (Jimbolia şi Banl�c) 7 1 •
La 1 O august 1 920 a fost semnal tratatul de la Scvres . Tratatul era compus
din trei păr\i : tratatul cu Turcia, cel al asigurărilor şi cel al frontierelor, acesta
din urmă intitulat "Tratat între principalele puteri al iate �i asociate �i Polonia.
România, Statul Sârho-Croato-S loven �i Statul Ce h os lo v ac privitor la
frontierele definitive ale acestor state'· si
semnat de România, Polonia.
'
Cehoslovacia şi I ugoslavia 74•
La punctul 2 al articolului 3 a fost marcat traseul frontierei româno
iugoslave, în lungime de 542 km. Î n conformitate cu tratatul de la Sevres,
ministrul de externe Takc Ionescu nume�le două comi sii însărcinate să traseze
pc teren grani\a. acti vi latea acestora încetând la 4 ianuarie 1 922. În legătură cu
acti vitatea de marcare a frontierei comune, însu�i Take Ionescu, conciliatorul,
prietenul l u i N i kola Pasic ş i al l u i Anle Trumbic, adeptul di vizării Banatului
pentru motive de securitate sud-est europeană postbelică, îsi manifestă
'
nemultumirea. Î n discursul rostit în Cameră, la 9 iulie ! n 1 , el face declaratia
potrivit căreia traseul frontierei se fi xează cu greutate, din cauza repetatelor
ohstruqii ale autori tătilor de la Belgrad. M i nistrul de externe recunoaşte că
stuJiilc Statului M ajor arată că oc u p a t i a sârhească este mai întinsă decât în
prevederile fixate de Con feri nta Păcii, gândindu-se la pos i b i l it atea unui schimb
de comune : "Dacă reusesc să reaJuc câteva mii de români de sub ocupatia
străină la sânul patriei � -as simti un om fericit" 75• Ca obiective i mediate, Take
'

'

'

,

'

'

'

'

71 Caius Bn:diccanu, Amimiri din viata mea. Lugoj, 1 936, p. 20.
7� Î n seqiunea ,.StatUlui popoarelor bali.:anice" a Planului Tardicu se arată. în legătură cu

frontierele hulgăn:şli . româneşti. greceşti şi sftrhe (iugoslave ). cii trasarea acestora reprezintă ,.una
din chestiunile cele mai complicate şi supus..: celor mai aprinse discut i i ; ar fi hine să fi..: t rat•tte
după c..: se vor n:gula marile probleme germane. austriece. orientale, care degajează terenul de un
oarecare număr de dificultăli şi lasă o mai mare libertate de <tqiune puterilor". CL Romulus
Scişanu. Principiul na{imwlirc1{ilor, Bucur..:şti, 1 93 5 , p. 239.
7·' Constantin Kiri1cscu. op. cir. . p. -l80.
7� Textul i ntegral al tratatului. în l imba franceză, în Politica exterm1 a României. I Y
preleJ,:eri puhlice orJ.:anizate ele !ll.l"titutul Social Rimuin. Bucureşti. f.a.
7' Discurs pronun1al de Takc Ionescu la 9 iulie 1 92 1 în Camera Dcputalilor. în M.A.E . . La
polilicJUt' c;tmnJ.:ere de la Roumcmie. Bucar..:sl. 1 9 2 1 . p. 1 3 .
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Ionescu avea în vedere reglarea regimului şcolilor şi bisericii româneşti din
Banatul sârbesc şi a celor sârbc din Banatul românesc "pe baza unei
reciprocită\i complete" 7 � , redeschiderea circulatiei pc căile ferate şi pc Canalul
Bega etc. Ca obiective de perspectivă, în conformitate cu acordul româno
iugoslav de la Bucureşti, din septembrie 1 920, erau prevăzute : facilitarea
circulatiei feroviare pe ruta Timişoara-Vârşet-Baziaş, construirea unei căi
ferate pc traseul Craiova-Gruia-Prahovo-Negotin-Poi:arevac-Bcograd şi a
unui pod peste Dunăre la Gruia-Prahovo, precum şi inaugurarea liniei aeriene
Bucurc�ti-Bclgrad.
Reglementarea oficială a dispulei româno-iugoslave în problema frontierei
Banatului s-a efectuat prin Protocolul de la Belgrad, din 24 noiembrie 1 923,
semnat din partea iugoslavă de M . Nincic, ministrul afacerilor externe, iar din
partea română de T. Emandi, trimisul extraordinar şi ministru plenipotentiar,
reprezentând guvernul român. pc baza protocoalelor prelimi nare Jin
20 septembrie 1 92 1 , 3-4 ianuarie 1 922, 1 0 iulie 1 922, 6-7 iulie 1 923, 14 iulie
1 92 3 şi 1 O august 1 923, ale protocolului din 23 octombrie 1 923 şi a notei Jin
23 octombrie 1 923 privitoare la activitatea de Jeli mitarc a frontierei 77•
În discursurile pronuntatc în Camera Deputatilor, la 1 8 decembrie 1 923,
prilejuite Jc ratificarea Protocolului de la Belgrad, răbufnirile în privinta
ncdreptătii frontierei Banatului izbucnesc, din nou, cu intensitate. Dr. N. Lupu
reproşează lipsa propagandei româneşti pentru Banal în timpul desfăşurării
Conferintei de Pace, în conditiile în care, initial, sârbii erau foarte putin
îndrăzne\i. pretentiile lor initiale fiind Jc a-�i asigura un cap Jc pod la Dunăre �i
"un hinterland în jurul Bclgradului''; ,.acestea erau pretentiile sârbilor la
început" 7" . De asemenea, din punct de vedere economic, actuala frontieră
condamnă Banatul la sărăcie : "Căile de comunicatii sunt tăiate. Partea de sus, de
la Timi�oara, de la Arad, cum şi nordul Transilvaniei, Clujul, Oradea Mare erau
legate prin această calc ferată (Oradea-Baziaş, n.n.) cu Biserica Albă, Vârşe\ şi
Buziaşul (Baziaş, n.n.), port la Dunăre, aşa că toată produqiunea de aci era
îndreptată, pc această calc spre Dunăre, prin urmare se făcea prin ele legătura
ieftină Je transport cu toată lumea" 19• Dr. N . Lupu era convins că nu se poate
negocia cu Belgradul decât prin rezolvarea problemei Vârşetului şi a Bisericii
Albe şi a 30 de comune majoritar româneşti, cele mai frumoase din zonă: "Va fi
criminal acel român care să nu ceară acest colt care dă si comunicatia ferată de
Hll
la Timisoara la Bazias si Dunăre" . Analizâ �d absurd i tatca trasării frontierei,
'

'

'

" lhiclem, p. 1 -1.

77 Tt:xtul i ntegral al Pmtowl ului <.J..: la Bcl grau. în l i mha franceză. în Poliriw e.rrenu1 CI
Romciniei. 1 Y prele�eri puhlice or�ani::.CIIe de 111.1'/ÎIIIIIII Social Rmnci11. Bucurcşli. f.a.
7" Dr. N. Lupu. Noi şi .I'Cirbii. Bucureşti. f.a . . p. 3 1 .
N Ibidem. p. 28.
"" lhiclem. p. -13.
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dr. N. Lupu conchide, cu amărăci une, că "fruntaria după tratat este aşa de
nenaturală că este într-adevăr comică, dacă nu tragică: trece fruntaria prin
curţile oamenilor ( . . . ). Cimitirul sârbesc de la Checia este pe teritoriul românesc
şi sârbii trebuie să ia paşaport pentru morţii lor, ca să vină dincoace" " 1 •
Î n petiţia lui Constantin Nedelcu, fost deputat ş i fost membru în Comisia
pentru delimitarea frontierei în Banat, adresată pre�edintelui Camerei
Deputatilor şi citită de dr. N. Lupu în aceeaşi �ediNă din 1 8 decembrie 1 923,
sunt scoase la iveală 0arave disfunctionalităti, în activitatea acestei comisii. Se
arată în Petiţie că în lucrările Comisiei s-au strecurat gre�eli grave, rezultate din
lipsa informaţiilor şi a expeqilor în toate domeniile ; cei patru delegaţi români
nu au avut o unitate de vederi asupra problemelor fundamentale, le-a lipsit
continuitatea în activitate, fiind adeseori înlocui\i. Greşelile, asumate în
Protocolul de la Belgrad, dacă protocolul va fi ratificat, vor cauza daune
considerabile României - pierderi de teritorii, pierderi de prestigi u, motive de
nemultumire în viitor - care vor disturba iremediabil relatiile dintre cele două
\ări . Constantin Nedelcu ruga, insistent, ca "toate lucrările pe care se bazează
protocolul de la Belgrad din 24 noiembrie 1 92 3 s� fie temeinic revizuite de
experţii specialişti pentru toate problemele atinse, iar până atunci să se tină în
suspensie dezbaterile în Camera Deputatilor a protocolului amintit" "2•
Deputatul bănă\ean Sever Bocu insistă şi el asupra acestor considerente,
invitând la reflecţie suplimentară. În vibrantul său discurs, Sever Bocu cere vot
nominal, ,.căci ar fi prea crud ca voturile d-voastre nedemne să se amestece cu
voturi infame de bănăţeni, căci Banatul ar trebui să-i ren;;ge pe �ceştia ca pe
nişte fii denatura\i" "\ implorând, totodată, în numele Banatului, să nu se
ratifice Protocolul.
La 20 decembrie 1 923, cu 1 26 voturi pentru şi 1 5 împotrivă, a fost
rati ficat Protocolul de la Belgrad. Ministrul de externe, 1. G . Duca, declara
ziarului ,,Becsi Magyar Ujsag·' că "prin acest act o rană rămasă deschisă se va
închide definitiv şi neînţelegerile pc viitor între cele două state se vor
termina" H4.
Istoria a făcut ca acest act fundamental să fie ratificat în timpul guvernării
liberale 1. 1. C. Brătianu, cel care părăsise Conferinţa Păcii tocmai din cauza
pretenliilor ridicate de sârbi în Banatul occidental. Contextul international se
modificase însă sensibil şi politica externă sud-est europeană a R �Jmâniei ,
inaugurată de Take Ionescu, reclama raporturi de bună vecinătate cu singurul
vecin de încredere al României, Iugoslavia.
,

" 1 lhiclem, p. 30.

·�

Jhiclem, p. 40-4 1 .
"·' Gh. 1 . Demian. op. dt., p. 24-25.
•� Jhiclem. p. 24.
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Dacă începutul normalizării raporturilor româno-iugoslavc poate fi
detectat încă din 1 92 1 , când Take Ionescu pune bazele Micii în!clegeri, cu axa
Bucureşti-Belgrad ca pilon principal de rezistentă. din 1 924 aceste raporturi
devin de referintă pentru întreg arealul sud-est european, dând "un exemplu
natiunilor care sacrifică pentru iluzii ideologice sau ambi!ii personale liniştea
internă şi siguran!a viitorului" Ho .
Au rămas şi destule neîmpliniri, legate, mai ales, de modul defectuos prin
care partea iugoslavă a pus în practică prevederi le referitoare la �colile �i
biserica română din Banatul sârbesc, de un anumit proces de dezna!ionalizare a
românilor, pe care presa deceniului al treilea le-a semnalat cu promptitudine.
Raporturile de bună vecinătate s-au mentinut, însă, în întreaga perioadă
interbelică, argumentul suprem conslituindu-1 stabilitatea frontierei româno
iugoslave pe parcursul întregii epoci dintre cele două războaie mondiale.
ANEXA 1
Stati.\·tica wz�ard asupm populaţiei Bwwtului ( recenw1mântul din 1 9 1 O)

1 . Comillltul Caraş - 1 1 074 km2
- români :
336.082
33 .787
- unguri :
55. 883
- germani :
1 4.674
- sârbi :
2 .908
- slovaci :
22.H l 3
- altii :
466. 1 47
TOTAL :
2. Comitatul Timiş - 7433 km2
1 61) .030
- români :
79.960
- ungun :
1
65
. HH3
- gcrmam :
69.905
- sârhi :

- slovaci :
- alti i :
'

TOTAL :

3 .0!W
1 2.277
500.835

3. Comiwtul Toronwl - 1 0.0 1 6 km1
- români :
H6.937
- unguri :
1 2 8.405
Ml

N. Imga. Histoire des Elllt.� halkcmiques ju.HJII "ci I Y2-I. Paris. 1 9:!5. p. 5 35 .
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34 1

1 69.779
199.750
1 6. 1 43
1 8. 1 37

- gcrmam :
- sârhi :
- slovaci :
- altii :
'

6 1 5. 1 5 1

TOTAL:

TOTAL GENERAL BANAT
592.049
242. 1 52
387.545
284.329
22. 1 3 1
53.927

- români :
- unguri :
- germani :
- sârhi :
- slovaci :
- alţii :

După Dimitrie Drăghiccscu, Les prohfemes nationaux de L 'Austriche
Honxrie. Les Rounw ins Paris, 1 9 1 8, p . 1 60.
.

ANEXA II
Ponderea popula\iei româneşti din Iugoslavia (în 1 92 1 şi 1 93 1 )
1 92 1

·

- Sârbocroaţi :
- Sloven i :
- Germani :
- Unguri :
- Albanezi :

- ROMÂNI 1 VLAHI:

8.9 1 1 .509 (74,36%)
1 .0 1 9.997 (8,5 1 %)
505.790 (4,22%)
467.659 (3,90%)
439.657 {3,67%)
231.068 (1,93 % )

1 93 1
1 O. 730.823 (77 ,O 1 %)

1 . 1 35 .4 1 0 (8, 1 5%)
499.969 {3,59%)
468. 1 85 {3,96%)
505 .259 (4,63%)

137.879 (0,98 % )

- ETC.
Se observă că, în cursul unui singur deceniu, populaţia românească din
Iugoslavia a scăzut cu aproape 50% din cauza· intcnsului proces de
deznaţionalizare a românilor de aici, proces de care autorităţile de la Belgrad nu
erau străine (n.n.)
După Statisticki Godisnjak Opsta Driavna Statistika, B eograd, 1 9 3 1
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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ANEXA III
MEMORIUL DELEGATIEI
ROMÂNIEI ADRESAT CONFERINTEI
'
'
PĂCII LA 1 3 MARTIE 1 9 1 9
Guvernul român n u cunoaşte, în mod precis ş i direct, felul în care
comisiunea graniţelor a rezolvat chestia Banatului prin împărţirea provinciei
între români şi sârbi. Se pare că linia de despărţire ar trece la răsărit de Biserica
Albă, Verşeţ şi Kikinda, lăsând sârbilor cele trei judeţe din sudul comitatului
Timişului (Biserica Albă, Cubin şi Verşeţ) şi districtele Csene Nagy-Szenl
Miklos, Perjanos şi Tărăk-Kanizsa. Această linie de despărţire este absolut
arbitrară, cum ar fi orice altă linie analoagă ; justificarea ei din punct de vedere
geografic, etnic, economic este imposibilă:
1 . Din punct de vedere geografic, fiindcă pe aproape întreaga sa întindere,
această graniţă se găseşte într-o câmpie fără nici un accident fizic, astfel că nu
are nici justificarea elementară pe care savanţii sârbi încearcă s-o găsească,
făcând deosebire între Banalul de ses
si
.
. Banatul muntos.
2 . Din punct de vedere etnic, fiindcă:
a) pentru a da Serbiei 224.000 de sârbi, această graniţă introduce în
stat 386.000 nesârbi şi anume : 1 56.000 germani, 98.000 români, 96.000
unguri, 6.000 evrei si
' 30.000 de diferite nationalităti
'
' (între care 1 6.000 slovaci si
'
3.500 croaţi).
b) ea dă Serbiei două oraşe cu majorităţi germane : Verşeţ (49,5% germani
faţă de 3 1 ,4% sârbi) şi Biserica Albă (52,6% germani faţă de 1 7,3% sârbi).
c) ea desprinde din masa etnică românească două judeţe legate direct cu
această masă si
' având o maJ·orilate românească: Verset
' ' 49, 1 % români fa•ă
; de
1 4,9% sârbi şi Alibunar 5 1 ,3% români faţă de 40,3% sârbi, precum şi alte două
judeţe cu majoritate germană, dar în care elementul românesc este superior celui
sârb şi în legătură directă cu masa etnică românească :_ Zsombolya (Jimbolia,
n.n.) (54,4% germani, 9,9% români şi 7,8% sârbi) şi Banlak (Banloc, n.n.)
(30,4% germani, 24% români şi 1 6,3% sârbi).
Se cuvine să nu uilăm d germanii care doresc să rămână sub o singură
domnie politică au declarat în mod oficial că în orice chip ar voi mai bine să fie
uniţi cu România decât cu Serbia.
3. Din punct de vedere economic fiindcă :
a) această graniţă distruge solidaritatea economică esenţială şi absolut
necesară - un B anat între câmp şi munte - spre marea pagubă şi nemulţumire a
aproape tuturor locuitorilor ţării. Din acest punct de vedere este sigur că un
plebiscit făcut nu numai B anatului, cum o cere guvernul român, dar chiar numai
în regiunea sud-vestică a ţării, după cum au declarat sârbii că primesc, va
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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respinge cu majoritate eventuala hotărâre a Conferinţei de Pace relativ la
împăr\irca Banatului.
h) ea înlătură liberul acces la Tisa şi Dunăre prin valea Murcşului, ceea ce
este o necesitate economică vitală nu numai pentru Banat, dar şi pentru
Transilvania.
c) ea taie linia ferată de la Timişoara la Baziaş, cea mai importantă din
Banat, singura care face legătura între Valea Mureşului şi a Dunării .
d) e a desparte marile centre miniere şi industriale d e l a Steierdorf. Anina
şi Reşiţa, tăind legătura lor prin drumul de fier .cu linia Timişoara-Baziaş şi
Dunăre.
e) ea taie canalul Bega, cel mai de seamă din această regiune, făcându-1
astfel nefolositor atât românilor cât şi sârbilor.
4. Din punct de vedere politic, fiindcă această graniţă pune 400.000 de
români sub domnia sârhească, ceea ce ar avea drept rezultat consecinţele
indicate mai sus.
După Romulus Seişanu, Principiul naţionalittlţilor, Bucureşti, 1 935, p. 358-362

ANEXA IV
MOTIUNEA M ARII ADUNĂRI NATIONALE A ROMÂNILOR BĂNĂTENI
TIMIŞOARA - 1 0 AUGUST 1 9 1 9
'

'

'

Adunarea poporală naţională a tuturor bănă\enilor, ţinută l a l O august
1 9 1 9 în Timisoara, a votat cu însufletire următoarea motiune :
1 . Declarăm unirea pe vecie a întregului Banat cu statul român sub
sceptrul Dinastiei Române.
·

,

,

,

2. Jurăm credin\ă şi supunere M. S. Regelui Ferdinand 1, domnitorul
tuturor românilor.
3. Aducem omagiile noastre glorioasei armate române pentru măreaţa
operă şi jertfă depusă pe altarul desrobirei noastre de sub jugul de o mie de ani,
_pentru învingcrea bolşevismului maghiar şi pentru intrarea triumfală în capitala
Ungariei.
4. Luăm cu mulţumire cunoştinţă de hotărârea Suveranului nostru şi a
sfetnicilor Săi de a impune tuturor respectarea drepturilor istorice, teritoriale şi
suverane ale statului si neamului românesc.
'

5 . Pretindem respectarea tratatului de la 4 august 1 9 1 6, încheiat de către
Regatul României cu marile puteri aliate, pretindem întreaga provincie B anatul,
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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cu hotarele sale naturale, Dunărea, Tisa şi Mureşul, tiin punct de vedere istoric,
etnografic şi economic, protestăm prin urmare contra oricărei hotărâri de
schimbare arbitrară a hotarelor României Mari.
După George Popoviciu, Memorii cu privire la integritatea Banatului,
Caransebcş, 1 929, p. 77-78
ANEXA V
DISCURSUL DEPUTATULUI SEVER BOCU ÎN CAMERA DEPUTAŢI LOR
LA 1 8 DECEMBRIE 1 923 CU PRILEJUL RATIFICĂRII DE CĂTRE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI A PROTOCOLULUI
DE LA BELGRAD (24 NOIEMBRIE 1 923)
Chestiunea Banatului depăşeşte mult, să mă credeţi, importanţa certurilor
noastre din această incintă ; ca depăşeşte, vă asigur, chiar necesităţile retorice,
tactice, ale partidului liberal, sau pretenţiile micilor noastre persoane, fără talie,
a lucrurilor mari. Ea ia proporţiile unei mari chestiuni istorice a naţiunii, în care
greşelile dacă n-au totdeauna sancţiuni repezi, imediate, le au cu atât mai
teribile în pedeapsa posteriorităţii.
L-au despicat, după o înţelepciune solomonică, B anatul, în două şi azi se
caută rătăcite, stinghere, aceste părţi amândouă, căci pe locul amputaţiei se
scurge sângele şi puterea lor, deopotrivă. Cât va dura suferinţa, răbdarea, 5, 1 0,
1 5 ani, nu ştim, dar ceea ce ştim e că o reacţiune e pe drum, masele desamăgite,
decepţionate de greutăţi de trai, urmare fatală a nebuniei desmembrării, care
înlătura condiţii indispensabile, organice, de viaţă, detestă până şi ideea de stat
naţional, care poate da loc la aşa excrescenţe.
Şi să nu credeţi că e numai o frază : blestemul posterităţii va cade asupra
capului nostru dacă vom ceda o singură palmă din pământul ţării. Suntem aici
să-I apărăm cu hotărârea noastră morală, cum l-am apărat pe câmpul de luptă cu
hotărârea noastră virilă. Numai o generaţie de mizerabili ar putea proceda în
această chestiune cu uşurinţă, cu uşurinţa dictată de necesităţi trecătoare
politice, de frica de greutăţi, căci noi nu vrem să trăim uşor, fără greutăţi, de
grija de a nu se şifona situaţii personale, de partid, de a fi bine primiţi la
Belgrad, unde se duce d. Duca, sau chiar de frica - Doamne fereşte - de a nu
cădea guvernul, sacrificiu pe care, i ată, v-o declarăm, nu vi-I cerem, căci ar fi un
sacrificiu, o abnegaţie de care nu vă ţinem capabili.
Ordonaţi votarea nominală, căci ar fi prea crud ca voturile d-voastre
nedemne să se amestece cu voturi infame de bănăţeni, căci B anatul ar trebui să-i
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ca pe niste fii denaturati· . Lăsati deschis, nu inchideti drumul
rcnegc pc acestia
'
nădejdilor şi nu transmitc\i posterităţii , !n a� alclc Parlamentulu i .' un vot
blestemat, pe care cei ce vor veni după noi să-1 distrugă, ca pe o pată neagră ce
dcsonorează naţiunea. Rămână graniţele aşa cum sunt, convenţii între guverne,
şi în Serbia, ca la noi, guvernul nu sunt naţiunile, nu convenţii între naţiuni, căci
natiunea română nu iscăleste
' umilirea sa.
înţelege căci trebuie să se supună vremelnic, dar că în
vor
Fr�tii noştri despărţiţi
au tol dreptul să astepte ziua învierei ! Vă
tainctcle inimilor lor pot să astepte,
'
implor, în numele Banatului, nu ratificati acest tratat !
'

'

După Gh. l. Demian, Pentru Banatul rohit. Istoricul tratativelor duse pentru
obţinerea Banatului .wîrhesc ( 1 9 1 4- 1 923), Timişoara, 1 933, p. 24-25.
LA DISPUTE YOUCiOSL.A VO-ROUMAINE CONCERNANT LE BANAT
( I Y i lJ- 1 1)2 3 )

R e s u m e
A la fin de la Premiere guerre mondialc. la Roumanie a dO faire face a des problemes
tenitoriaux parmi lesqut:ls il y avait aussi le probleme du Banal a propos duqut:l le Royaume des
Serbes, Croates et Slovenes a formule certaines revendieations.
Dans cette etude, l'auteur dresse le tableau de la genese. du devt:loppement et de la solution
de la dispute a l 'egard de cette province ancienne. roumaine.
L 'auteur souligne le fait que, si a la table des negociations de la Conference de Paix de
Paris en vue de tracer la nouvelle carle politique de ! 'Europe, It: p1incipe des nationalites a ele
con·ele aux arguments economiques, strategiljues. historiques etc .. dans le cas du Banat cette
association n'a p as etc faile, ce tenitoire devenant le sujet d' une ent1ammee dispute.
L 'auteur synthetise les plus representatifs points de vue theoriques serbes sur le Banat
insistant sourtout sur le râie (exersc) (joue) dcten par l 'occupation armee serbe du nouvembre
1 9 1 8 pour inlluencer les decisions de la Conferencc de Paix.
L 'auteur analyse t:nsuite les actions des deux delegations. d' unc pari yougoslavc et d'autn:
pari roumaine. les aetions de cclle dernil:rc etant concretisees sur deux plans: celui officid. de
l ' intransigeance. rcpresente par le pn:mier ministre 1. C. Brătianu, el celui officieiux. de la
transaction dont le promoteur etait Tak�.: Ionescu.
Dans l' annex�.:. l 'auteur offre aussi bien des informations supplcmcntaires conccrnant le
probleme analyse par la publication de donnees slatistiques a l 'egard de la composition cthniquc
de la population du Banat que quelques documcnts particulieremcnt interessants : Le Mcmoire de
la delegation de la Roumanic adrcsse a la Confercncc de Paix du 13 mars 1 9 1 9, La Motion de la
Grande Asscmblee Nationale des Roumains du Banat qui a eu !ieu le 10 aout 1 9 1 9. a Timisoara ct
le fameux discours du depute Sever Bocu dans La Chambre des deputes, a l 'occasio de la
Ratification du Protocole de Belgrad (le 24 novembre 1 923 ). dans le Parlement de la Roumanic.

�
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LEGALITATEA ŞI ABUZURILE INSTANŢELOR
REFORMEI AGRARE DIN 1945
DUMITRU ŞANDIW

Dreptul de a pune în practică dispozitiile decretului-lege de reformă agrară
din 23 martie 1 945 era încredin\at comitetelor de plugari, alese pe comune. Art.
9 obliga pc primarii comunelor rurale ca, în termen de zece zile de la publicarea
legii, să întrunească în adunare generală pe to\i {ăranii fără pământ şi pe cei care
aveau până la 5 ha în proprietate, pentru a alege comitetul local de
împroprietărire, compus din 7-1 5 membri. În scopul colaborării cu organele de
stat la înfăptuirea reformei agrare se creau, prin art. 1 O, comisii de plasă, cu
sarcina de a coordona operatiile de expropriere şi de împroprietărire şi de a
hotărâ asupra diferendelor dintre sate şi comune, precum şi asupra acelora dintre
proprietari şi îndreptăţiţi ce ar fi apărut pe parcursul aplicării reformei. Comisia
de plasă era compusă din membri delegati de comitetele locale, câte doi din
fiecare comună, şi un preşedinte delegat de Ministerul Agriculturii şi
Domeniilor. El putea fi magistrat sau jurist 1 • La nivelul întregii \ări, legea nu a
prevăzut o instanţă centrală. Art. 9 din Regulament a acceptat însă o Comisie
mixtă centrală de reformă agrară, ca organ numit şi dependent de M inisterul
Agriculturii şi Domeniilor 2 •
Legea din 23 martie 1 945 nu a creat. precum cea din 1 92 1 . instanţe
judetene, comisiile de plasă având sarcina expresă de a colabora în materie de
reformă agrară direct cu instituţia subordonată ministerului. Regulamentul legii,
promulgat la 12 aprilie 1 945, admitea, prin art. 1 4, constituirea unor organisme
regionale, cu funqie de îndrumare în toate problemele de expropriere şi de
1 M.O . . nr. 68 bis, din 23.III. 1 945. Proit:ctul legii supus dezbaterii Consiliului dt: Miniştri
încrt:dinla întrt:aga conducere a comitetelur locale şi a comisiilor de plasă aleşilor lăranilor. La
cererile insistente ale lui Gh. Tătărescu. Romulus Zăroni a acceptat ca în fruntea comisiilor de
plasă să fie inveslili magislrali sau jurişti (Arh. Sl. Bucurt:şti. fond Preşeden1ia Consiliului de
Miniştri, Stenogramele şedinlelor, dosar 31 1 945, f. 1 72-1 73 si
' 1 9 1 ), dar numirea lor a fost
facultativă, nu obligatorie.
� M .O. , nr. 68 bis. din 23.lll. 1 945 ; nr. 85. din 1 2.IV. l 945.
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împropriclărirc ce se iveau pc raza teritoriului lor 1 • Aceste atribuţii au intrat de
fapt în sarcina camerelor agricole judeţene, în ciuda faptului că initiatorii
reformei agrare din 1 945 păstrau convingerea că forurile lor conducătoare erau
formate din moşieri 4 • De altfel, deşi în majoritatea rapoartelor trimise de
camerele agricole ministerului sau Comisiei centrale pc tema reformei agrare
ele s-au intitulat comisii judeţene de ref(mml agrară, denumirea lor oficială a
fost de comi.,·ie judeţewul de îndrunultori pentru re./{mna agrare/ de pe lângtl
pre(ecttml. ceea ce evidenţiază caracterul limitat al atributiilor ce le erau
recunoscute în materie de expropriere şi împroprielărirc.
Comisia centrală de reformă agrară a fost constituită prin decizia
ministerială nr. 859 din 1 8 aprilie 1 945, având în componen�ă doi plugari, doi
ingineri agronomi, un medic veterinar, un piscicullor, un economist, un jurist,
pc directorul Direcţiei Proprietătii şi Bunurilor Statului şi un secretar. Prin
aceeaşi decizie, camerelor agricole judeţene li se stabileau următoarele
atribuţii : de a priveghea şi de a îndruma lucrările de aplicare a reformei, de a
raporta comisiei centrale toale problemele şi dificultăţile ivite din aplicarea
legii, de a supraveghea respectarea instructiunilor trimise de ministerul de resort
comisii lor de plasă şi comitelclor comunale şi a avizelor Comisiei centrale de
reformă agrară '.
Ra�iunea pentru care legiuitorul din martie 1 945 nu recunoştea camerelor
agricole dreptul de a decide în materie de reformă agrară rezulta din declaratiile
făcute de ministrul agriculturii şi domenii lor, Romulus Zăroni, în şedin�a din 25
aprilie 1 945 a Comisiei centrale. Comitetele ţărăneşti erau considerate organe
politice ale reformei, iar camerele agricole institu\ii ale administraţiei de stat.
Prin dclegarea directorilor ca îndrumători regionali se încerca o împletire a
activitătii factorului politic cu cel administrativ în aplicarea legii. Această
împletire - declara el - nu va influenţa cu nimic reforma agrară în dauna
ţărănimi i, întrucât directorii camerelor agricole vor fi doar îndrumători şi ajulori
regionali care nu vor face altceva decât să raporteze Ministerului Agriculturii şi
Domeniilor abuzurile. "Intelectualul. cu toale păcatele lui, trebuie să participe şi
să ajute această reformă agrară", cu atât mai mult cu cât - recunoştea Zăroni,
' Idem. nr. 8 5 . din 1 2.IV. I 945 ; vezi şi Arh. St. Bucureşti. fond Rdorma agrară din 1 945.
Centrala, dosar -15 1 1 945, f. 1 20.
� Vezi Arh. St. Iaşi. fond I. Comitetul regional Frontul plugatilor. dosar 3/ 1 945, f. 1 0.
' Arh. St. H u<:ureşti, fond Reforma agrară din 1 945. Centrala. dosar 1 61 1 945-1 946. f. 1 .
Prin Jurnalul Consiliului de Mini şui nr. 1 532. din 3 1 .XII. I 945, s-a întiin\at şi o comisie
intcrministerială pentru aplicar�a reformei agrar�. subordonată Preşedentiei Consiliului de Miniştri
(M.O., nr. 1 0 din 1 .1. 1 946). Aceasta ş i-a rezumat activitatea la a cerceta pe teren, la nivel de
judete. stadiul aplicării reformei agrare sau acele reclama\ii care acuzau organele locale ori pe cele
de plasă de săvârşirea unor ilegalităti.
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după numai o lună de aplicare a legii - s-au făcut nereguli 6• Documentele din
arh i ve cvidentiază însă că ,,!"actorii politici" au comi s nenumărate abuzuri , aduse
la cunostinta
i nstitutii
lor centrale în special de "factorii administrativi ·'. N u
'
'
'
trebuie trasă de aici concl uzia că numai comisiile de plasă �i comi tetele locale
s-au făcut vinovate de neregul i . La ele au participat uneori �i membrii comisiilor
judeţene, precum în judetul Câmpulung, unde, în vara lui 1 946, comisia
judcteană nu-si mai desfăsura activitatea din cauză că doi din membrii ci erau
dcfe ;·iti Parch�tului Tribu �alului pentru i lcgalităti lc săvârşite 7 • Dar, comparativ
cu cele ale i nslan\clor de plasă şi mai ales ale celor comunale, acestea rămâncau
nesemni ficative.
Deşi democratice, normele constituirii comitetclor locale au fost
ncsocotite în majoritatea comunelor. Aproape pretuti ndeni în comitete au
pătruns persoane care nu aveau dreptul de a participa la adunarea pentru
desemnarea reprezentantilor i nslan\elor locale şi, ca atare, nici drept de
împroprietărire, în j ude\ttl Dolj totalul acestora ridicându-se la 309 N.
Agronomul M ircea Doucel rccunoştea în şcdin!a conferi n\ei regionale Bucure� Li
a partidului comunist, din 1 2 august 1 945 , refcrindu-se la si tuatia din M untenia,
că în comitetele de reformă agrară pătrunscseră elemente dubioase : funqionari
de stat, logofc!i �i al!ii arla!i în slujba moşicri mii �i că unii prc�cdinti ai
comisi ilor de plasă dăduseră dovadă de pasivitate, făcându-se vinova!i totodată
de ilcgal iLă!i ''.
O mare carentă
în activ itatea comitelclor sălcsli
a fost determinată de
'
,
faptul că membrii lor nu erau edifi cati asupra unor no\iuni juridice înscrise în
textul legii , precum cele de colaborationist, abscnleist, arendă ele., pentru a
putea stabili corect regimul cxpropricri i proprictă!i lor şi nici cu mecanismul
i nterpretării legii. S itua\ia nu se prezenta mai hine nici la ni velul inslan!clor de
plasă, căci multe din ele au fost compuse în exclusivitate tol din tărani.
Asa
de
,
'
pildă, la 26 mai 1 945, prefectura j ude!ului Târnava M are cerca Comisiei
centrale să numească în cele şase comisii Jc plasă ale jude!ului câte un jurist,
întrucât to\i prcşcdin!ii erau simpli plugari, care nu ştiau cum să lucreze 10 •
" Arh. S L . B tH.: u rq t i . fond Ro: forma agrară din 1 9-15. (\.: n trala. J u sar -15/ 1 9-15. L 1 2 1 - 1 2 3 .
1

ldem. _iude\ul Câmp u l u n g.. d os a r 2 1 1 9-15-- 1 9-IY. r. 5 6 ) i XO.

" ldcm. Centrala. dosar 36/ 1 9-17. L 1 1 2-- 1 .1 1 . 1\.:ntru a l t ..:

( a / u ri

vct.i llkm. judc!ti l Prahuva.

dosar -1 1 / 1 9-15- 1 9-19. r. 1 2 2 .
'
' Co11ţ"eri11{11 tJI"!(Wl i:Z:a(iei re}iimwle Bumreşti. 1 0- l / - 1 2 lltt!(LI.\"1 1 Y-15. p. 1 39-- 1 -10.
1" Arh . SL. B ueur..:şti . fond R..:forma agrară din 1 9-15. judc!ul Târnava Mare. dosar 1 0/ 1 9-15.

r. 1 3 . Camera agricolă a jude!u lui Trei S..:aune raporta. la 1 7 iunie 1 945. Comisiei ..:cntral..: d în
n i ..: i o plasă nu exista nici cea mai dem..:ntară s i t ua\ie asupra terenurilor cxpropriate.

găsea. ca era c o m p l e t l ipsită de claritate ( i dem. judc!ul Trei Scaune. dosar 8/1 945. r. 7 ) .
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Legea din 23 martie 1 945 �i regulamentul ci de aplicare contineau nu
putine lacune. Implicatiile lor au apărut pe parcursul dezbaterilor purtate în
instanţe asupra transferului de proprietate. În martie 1 946, comisia judeţeană de
îndrumare a aplicării reformei agrare Olt aducea la cunoştintă celei centrale o
parte din dificultătile cu care se confrunta în procesele de expropriere şi de
împroprietărire. Nici legea, nici regulamentul nu fixau obligaţia instantelor de a
afişa listele de îndreptăţiţi, astfel că cei interesati nu puteau lua cuno�tintă de
continutul tabelelor, în cazul în care comisiile refuzau să le arate solicitantilor,
aceştia din urmă fiind puşi în imposibilitate de a le contesta. Nu exista un
termen de introducere a contesta\iilor de către îndreptăti\i. iar unele comisii de
plasă refuzau să le primească, pretcxtând că expirase termenul. Ca urmare.
sătenii adrcsau zilnic plângeri comisiei judeţene, motivând omitcrca lor de pc
tabele. Pc de altă parte, comitetele comunale refuzau să aducă la cunoştinţa
celor interesa\i lucrările de expropriere, ncavând obliga\ia legală de a o face astfel că mosierii nu stiau dacă trebuie să le conteste sau nu 1 1 •
.

.

Pc fondul ostilităţii vădite a guvernului fată de moşieri s-a grefat un
constant exces de zel în aplicarea dispozi\iilor privitoare la expropriere. Optil:a
primului ministru asupra modului în care trebuiau să ac\ioncze organele
reformei agrare se dcgajă din cxpozeul făcut de el în şedin\a comitetului central
al Frontului plugarilor din 23 decembrie 1 945, în calitate de preşedinte al
acestei organiza\ii : ,.Să nu uitaţi că noi am confiscat moşiile �i n-am plăti t pre1.
Confiscând aceste moşii, v-am instituit pc dv. �i judecători . Plugarii au instituit
comitete plugărcşti ca ei să-�i facă dreptate. Dv. sunte\i comitetele din sat, dv.
sunte\i comitetele de plasă, casaţia este plugarul Zăroni. V -am ferit de a vă
plimba la judecători. V -am dat şi pâinea (mo�ia) şi cuţitul (instanţa de judecată).
Nu asteptati să vă tăiem si pâinea" 1 2 •
Iar instan\elc reformei au demonstrat capacitatea de a folosi ,.CU\itul",
aeordând foarte puţină atenţie no\iunii de legalitate. Într-un raport din ianuarie
1 946 asupra stadiului reformei agrare din judc\. camera agricolă Fălciu relata în
acest sens : "Comitetele comunale, în marca lor majoritate, nu au În\cles spiritul
legii, regulamentului şi instruc\iunile pentru reforma agrară. Când le-au în\eles
sau au primit îndrumări şi lămuriri, n-au voit să tină cont de lege, regulament şi
instruc\iuni". Comitetele comunale refuzau a aplica hotărârile comisiilor de
plasă şi chiar ale Comisiei centrale, iar mijloacele de constrângere pentru
executarea hotărârilor nu existau 1.1. La 1 6 februarie 1 947, Ministerul Afacerilor
'

t

11

a

t

Idcm. judt:\UI Olt. dosar 45/1 946. f. 49.

1 � Pt:Lru Groza. Texte ale.1·e, Bucurt:şli. 1 973 . p. 3 1 7-3 1 8.
11

A r h . S L . B ucureşti. fond Reforma agrară d i n 1 94 5 . j u dc1ul Fălci u , dosar

'J / 1 945- I 'J50. f. !!0.
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Interne comunica Ministerului Agriculturii ş i Domeniilor, cerându-i s ă ia
măsuri, că era informat că în numeroase cazuri Comisia centrală dăduse câş ti g
de ca uză proprietarilor expropiaţi, dar că cei îndreptăţiţi, îndemnaţi de elemente
de rea credinţă, pretindeau pe mai departe loturile în moşia retrocedată, creând
astfel nemultumiri
si
si
14•
, cxpropriatilor
'
' împroprietărililor
'
'
La 1 6 iunie 1 946, Petru Groza a făcut o vizită la Sighet, prilej cu care a
stat de vorbă cu tăranii. Ulterior aceştia au afirmat d primul mi nistru Ic-ar fi
spu s că pământul este în întreg ime al lor ; ei dictează şi sunt liberi să şi-1
însuşească. Prefectul, care fusese tol timpul lângă primul ministru, a combătut
aserti. unile sătcnilor. Oricum, în ch iar după amiaza zilei de l fl iu ni e , Lăranii,
.
întorcându-se acasă, s-au oprit la ocolul agricol Dragomircşti, cerând �e ful ui
acest uia să părăsească ocolul �i te ren u l ce forma rct.crvă de stat, întrucât primul
ministru Ic-ar fi îngăduit să ocupe p ămânlu l. El a reuşit să st:apc de în vcr�u n arc a
săteni lor numai datorită unui truc al �efului de ocol din Yişcul tic Sus, care gira
· şi ocolul agrit:nl Dragomircşti şi se alla at u nt:i awlo. I s-a t:erut sct:rclarului să
întrcprindă o anchetă, însă at:esta a spus d nu îndrăzneşte. Atmosfera generală
întreţinută de unii propagandişti este aceea că tol pământul aparţine celor c e- l
muncesc efectiv. Pentru locuitorii tiin această plasă - scria, la 22 i unie 1 946,
i n spectoru l responsabi l al camerei agricole Maramureş. Consl. Ra t i u , Dircqici
Proprictătii şi B unurilor Statului - nu mai contează tiecâl m i ni ş tri i, tot i vor să
audă din gura mi nistrului dacă au sau nu drept ate . "Domnul prim-ministru şi
domnul ministru L. Pătrăşcanu, prin omiterea din t:uvântările lor a rostului
nostru aci şi a accentului asupra calităţii autorităţii şi ascultării cuvântului
nostru au făcut pe locuitori să creadă că suntem de minimă importantă şi că,
Lieci. ceea ce lucrăm si dc fi ni t i v ă m noi este alacahil oricând si că lucrările nu
vor rămâne astfel cun; le dcfi n i ti văm" 1 ' . Accl a� i Ra!iu a ccrc� l al între l) �i 22
iunie l lJ46 stadiul aplicării reformei agrare din plasa S ig he l . El a constatat că
situa ţi a era cât se poate de rea. Numai două comune aveau nolari ; nu erau
pretori, şefi de ocol, maşini de scris la comune, nici date cadaslralc. În plus, el a
întâmpinat o rczistentă fără sens din partea comitelclor comunale, care nu
poscdau nici situaţia reformei, nici decizii de expropriere. Comitetele nu
cuno�tcau situaţia terenurilor ce le expropriau, iar pământurile fuseseră
distribuite ţăranilor fără nici o bază legală. "Un spirit ncîntclcs de duşmănie fată
de prop ri e tari , oricare ar fi ei, îngrcunează mult avansarea si definiti varea
lucrări lor. Pc de altă parte, sunt agenti provocatori şi insti gatori ' care derutează
comitetele si
orientându-i spre rezistentă
' pc Lărani,
'
, si
' un drum contrar spiritului
legiuitorului. Am auzit glasuri ridicându-sc împotriva noastră, în sensul că nu
�

" ld�:m. judelu1 11fov. dosar ID/1 945-1 950. f. 1 69.
11
ld�:m, jlH.lclu1 Maramureş. dosar 1 7/ 1 946- 1 947. f. 66-67 .
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am fi alături de �ăran atunci când cerem i nsistent şi aplicăm dispoziţii le
legale" 1 11 •
Alţi factori , alături de subiectivismul de care au dat dovadă membrii
instanţelor, au condus la pronun�area unor hotărâri i ncorecte de expropriere şi
de împroprietărire. La X i unie 1 945, pretorul plă�ii Ştcfăne�ti, j udeţul M us...:e l,
scria Comisiei ...: e ntrale d apli...: area legii agrare în j udet devenise o problemă
foarte serioasă, datorită faptului l:ă se tre...: u sc la împărţirea pământului înainte
de a se ...: u noaştc situa�ia juridid a proprietăţilor şi din ...: auză ...: ă apăreau mereu
instrucţiuni care completau legea. La 6 april ie 1 945, dnd fusese i nstalat,
pretorul găsise legea interpretată foarte radical de organele responsabile şi de
autorităţ i le judeţene, prc...: u m şi de i n tervenţiile altor factori care infl uenţaseră în
mod defavorabi l comitetele săteşti în lu...: rări le de reformă agrară, fapt ce a
determi nat greutăţi extreme în aplicarea legi i , la ...: arc s-au adăugat, în timp,
altele : 1 ) lipsa de con�tiinciozitatc a wmitetelor locale, care l:omiteau abuzuri
faţă de proprietari, fa�ă de consăteni i lor, faţă de alte comune, plă�i şi judeţe
(acestea rc...: i proc ), avidită�ii �ărani lor de a oh�inc pământ, uzând în acest scop de
toate mijloacele spre a ne i ndu...:c în eroare, pc de o parte şi : 2) cerbicia cu care
proprietarii se cramponau de pământ spre a nu fi cxpropriaţi, pc de alta,
întrcbuinţânJ toate mij loacele posibile, ca acte false şi întortochi ate, emise de
autorităţi sau de persoane particulare mituite, interesate sau rău i ntenţionate.
produ...:c rea de contestaţi i foarte voluminoasc, cu foarte complicate chestiuni
j uridi...:c . în care proprietari i dezvollau pc zeci de pagini chestiuni ncjustc, dar nu
Jădcau elementele necesare aplicării legi i , ncdeclararea proprietăţilor ce le
poscdau în alte comune, plăşi, judeţe şi altele 1 7 •
Adoptarea unor decizii arbitrare nu a cara...: t erizal numai acti vitatea
organelor lo...: a lc �i de plasă ale reformei agrare. Legali tatea a fost adesea
Jesconsidcrată ...: h iar şi de departamentul Jc resort, dci nu puţine din
dispoziţ i i le lui nesocoteau complet normele în vigoare, i nclusiv pc cele
i ntroduse de noul regim. Un exemplu concludent îl oferim pri n rezoluţia
favorabilă pusă de ministrul agriculturii , în noiembrie 1 949, pc cererea unui
oare...: arc C. M ihăilă, din comuna U ngurcni , j udeţul Romanaţi, pentru un lo...: de
casă pc pământul lui Ion C. Dumitriu , nu pc temeiul vreunui articol de lege, ...: i
pentru simplul moti v că petiţionarul nu avea locuinţă, iar "chiahurul" Dumitriu
"exploata pc ţărani" 1 K .
B azele climatului osti l res pectului normelor de drept fuseseră puse de
grupările de stânga în perioada luptei pentru a...: apararca puterii , iar organele
" 1/Jit!em.
'7

f

65-66.

!Jem. jude!lll M u scd. dosar o 1 l lJ-1 5 . f. J-1 .

1" Idcm. judc!td Romana!i. Josar 1 1 6 1 l lJ-IlJ- I lJ50. r . 40.
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reformei s-au bizuit pe toleran\a. pe înl:urajarea tadtă sau l:hiar pc implkarea
nemijlodtă a wnducătorilor locali comuinişti şi ai Frontului plugarilor în
asemenea i legalităţi, ceea ce a condus la perpetuarea unei stări de lucruri
anormale. Î n darea de seamă pc anul 1 945 asupra reformei agrare din jude\Ul
Tulcea, întocmită de legiunea de jandarmi, în referirile făcute la si ngura moş ie
cxpropriată de aid, a fra\ilor Stras, de 508 ha, din comuna Turcoaia, se arăta că
locală nu lucrase obiectiv. Loturilc nu au fos t trase la sorti, , i ar unii
i nstanta
,

responsabili politici care au făcut parte din ea au schi mbat sor\ii şi tabelele,
astfel că terenurile cele mai bune s-au dat celor interesa\i ; au fost omişi mul\i
îndrcptătiti şi s-a dat pământ altora fără dreptur i . Prin schimbarea sor!ilor,
văduvelor de război le-au fost repartizate pământurile cele mai rele. To\i ce au
pri mit loturi au fost obliga\i să plătească între 4 000 şi 1 O 000 Ici fără să
Primească chitantă
sau să cunoască desti natia
, sumei 19• Î ntr-un memoriu tri mis
,
subsecretarului de stat la Ministerul de I nterne, Ion Burcă, la 2 octombrie 1 945,
conducerea organiza\ ici jude\cne Timiş-Torontal a Partidului Social- Democrat
arăta că, în pri vin\a colonişti lor din Banal, "este un haos nemai pomenit".
Comi tetele de reformă agrară procedează după priceperea lor foarte redusă şi
comi t i lcgali tă\i �i nelegiuiri , unele după altele. Deş i am semnalat foarte multe
abateri grave de la legea reformei agrare în vigoare nu � -a luat şi nu se ia nici o
măsură. Am constat însă că acolo unde interesele partidului comunist reclamă,
prefectul este gata a se deplasa şi a lua măsuri imediat şi fără nici o întârziere în
favoarea partidului. Când reclamăm noi ceva, trec luni de zile fără a se deplasa
şi nici măsuri nu se iau 20 • I mixtiunea factorilor politici îr. problemele reformei
agrare este relicfată şi de faptul că, începând din vara lui 1 945, atunci când
ordona cercetarea pc teren a unor reclamaţii, Comisia centrală solicita ca din
organul de anchetă să facă parte şi reprezentantul Frontului Na\ional Democrat,
mai târziu al P.C.R . ori P.M .R., "conform legii" 2 1 , însă o lege sau o di spozitie
legală care să fi stipulat prezcn\a lor nu a existat.
Î ncepând din 1 2 mai 1 945, delegatul camerei agricole Neam\, ingi nerul
agronom sef
al biroului păsunilor
de pc Iâm!ă
cameră, Nicolae Amăriutci
,
, ' a
'
......
cercetat stadiul aplicării reformei agrare la comisi ile de plasă. Aproape toate
dosarele venite de la comitetele comunale erau incomplete şi i legal întocmi te,
iar locuitori lor le fuseseră împăqite pământuri care, după lege, nu trebuiau
cxpropriate. Comisiile de plasă s-au consti tui t greu, întrudt comi tetele
comunale îşi schi mbau mereu delegaţii . Î n plus, aveau mult de lucru, deoarel:c
''' ldem. jm.lc!ul Tulcea. dosar 45/ 1 949. 1 950. r. 3.
ldem. fond Ministerul Afacerilor Interne. Dire�o:!ia Auminis1ra1iei de Sia!, dosar 1 0/ 1 945.
voi. 1. f. 2�
1 1 ldcm. fond Reforma agrară din 1 945. jude)ul Murcş. dosar 1 2/ J l)45- 1 946. f. 3 1 şi 82.
1"
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trebuiau să refacă atât lucrări le înfăptuite înainte de apari �ia legii, cât şi pe cele
de după 23 martie 1 945 22 • Amestecul personal, fără caii tate, a preşedintelui
Frontului plugarilor, Petre Drăguşanu, în aplicarea reformei a determinat
ancheta din decembrie 1 945 întreprinsă de inspectorul general din minister, 1 .
Max Popovici ş i inginerul agronom consi lier G h . Luscalov, d e l a Inspectorul
Regional Agricol Bacău. Î n raportul tri mis ministerului la 1 H decembrie 1 945 de
la M ax Popovici se arăta că inginerul agronom de la camera agricolă Neam\ il
reclamase pe preşedintele Frontului plugarilor şi că toale învinuiri le aduse se
dovediseră aproape în întregime întemeiate. O parte din bunurile cxpropriate ce
trebuiau. conform legii , admini strate de camera agricolă erau uc1inute Je
Frontul plugarilor, care încasa şi veniturile. La Mărgincni , bunurile cxpropriatc
de pe moşia generalului Dragu : o Iivauă cu pomi fruct i fcri, un han �i o moară
erau administrate de preşedintele Frontului plugari lor �i al com i tetului local Jc
cxpropicre. Th. Săndulache. Acesta fusese conuamnal la 1 O zi le închisoare şi
1 000 de Ici amendă pentru delictul de degradare, dar gratiat, apoi de către
Curtea de Apel Iaşi la opt luni de închisoare coreqională, pentru furt, cxecutând
pedeapsa şi la un an d� închisoare, doi ani interdiqic şi 1 00 000 Ici amendă
pentru ultraj şi violen�ă

2'.

Deşi Max Popovici găsise vi novat pc Petre
Drăgusanu, acesta a continuat să incite de tărani. Î n .,Gazeta Frontului
Plugarilor", din 6 ianuarie 1 946, el a publicat articolul REFORMA AGRAR Ă ,
�

'

'

solicitând i nstan�clor să definitiveze lucrările până în primăvară. Se cerca să fie
respinse .,cu bărbă�ie" apelurile moşierilor şi ale institu\iilor ce solici tau
rezerve . ,.Cuvântul <Frontului plugari lor > este acela : nici o milă fată Jc
moşieri . Tot pământul trebuie să intre în proprietatea celor ce-l muncesc Î n al
doilea rând : Nu Împroprietdriţi nici o instituţie (subl. autorului ) . Tot pământul
să fie dat la tăran i , întrucât legea şi Frontul plugarilor stă pc pri ncipiul
proprietă�ii individuale. Î n al treilea rânu, până ce lucrările se vor lămuri legal,
adică până la definitivarea reformei agrare, nici un plugar să nu iasă de pc
pământul ocupat în iarna trecută �i în primăvara anului 1 945 fără �tirea
Frontului plugarilor" 24 .
La 30 apri lie 1 945, comitctttl central al Frontului pl ugarilor oruona
organizatiei locale Jin comuna Pocnita, judetul Musccl, ca în 4H Jc ore de la
'
'
primirea acelei comunicări să prcde � �ui N icolac Ş t . Ceauşescu cele 1 4 ha
confiscate ce nu i ntrau în expropriere. "In cazul când prezenta dispozi \ie nu va
fi respectată, vom lua măsuri pentru riuicarea şi arestarea tuturor acelor plugari
��

IJo.:m.

�·

ldem. dosar 6/ 1 945-1 947. f. I l .

judetul Neamt. dosar 71 1 9� 5 - 1 946. f.

51

.

�·' thiclem. r. 237-238 ; idc.:m. dosar 6/ 1 9�5- I IJ�7. f. 1 0.
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care nu respectă legile guvernului actual" 2�. Ordinul a atras riposta comisiei de
plasă S tâlpeni, din raportul nr. 356 trimis la 2 iunie 1 945 Ministerului
Agriculturii şi Domeniilor, care arăta că judecarea exproprierii cădea în sarcina
organelor reformei, nu a Frontului plugarilor. Rugăm să interveniţi la Frontul
plugarilor să nu se mai formuleze asemenea adrese amenintătoare, când
2
responsabilă cu aplicarea reformei agrare este comisia de plasă 11•
Amestecul factorilor politici s-a concretizat şi prin desemnarea
reprezentanţilor unor formaţi uni ce gravitau spre comunişti ca membri ai unor
instanţe, în cele mai multe cazuri prin nominali zări ce nu aveau acoperire
legală. Aşa de pi ldă, la 19 octombrie 1 945 , Uni unea Populară Maghi ară din
România comunica secretarului Comisiei centrale numele noului delegat în acea
instantă �i a suplinitorului lui, întrucât cel ce fusese numit la 29 septembrie
27
1945 era foarte ocupat . La 1 7 iunie 1 946, organizaţia Frontului plugarilor
Ialomi\a anunţa instanţa centrală că delegase ca preşedinte de plasă pentru
reforma agrară din plasa Lehliu, judeţul Ialomiţa, pc un oarecare N. Tănăsescu,
cu începere de la 1 iunie 1 946, în locul lui Gh. I văncscu 2K.
Trebuie menţionat că partidul comunist s-a implicat, fără a fi avut vreo
împuternicire legală, în dirijarea procesului de aplicare a opera!iilor de
expropriere şi de împropriclărire şi că intervenţii le sale veneau nu rareori în
contradic!ie atât cu stipulatiile decretului, cât �i cu normclc de drept atunc i în
vigoare. Î n butrucţiunile comitetului central din ianuarie 1 946 pentru
definitivarea reformei agrare, după ce se anun1a că organul conducător al
partidului hotărâsc să desemneze responsabili rcgiona!! şi j udeţeni pentru
reforma agrară, îndrumaţi de Miron Constantinescu, în calitate de împuternicit
al comitetului central în problemele ţărăneşti �i că secretarul organiza1iei P.C.R . '
de plasă devenea responsabil pentru reforma agrară în plasa respecti vă pc linie
de partid, se dădeau indicaţi i care aprohau de fapt ocuparea ilcgală a mo�iilor.
Se va elimina jandarmeria din aqiunca de restabili re a propri ctă\i lor încăkate �i
în conflictele dintre săteni . Foqa publică va interveni pentru arestarea escrocilor
demascaţi şi va sta, în cazuri speciale, la dispoziţia guvernului 2Y. i n luni le
următoare. la verificarea lucrărilor de reformă agrară, activistii P.C.R. si ai
Frontului plugarilor au participat efectiv la acestea, în cadrul comi siilor de
111•
judecată
�

'

'

!Jem. judetul Muscel. dosar 21 1 945-1 946. r. 296.
lhidem. f. 295.
�7 Idem. judetul Ilfov. dosar 40/ 1 945- 1 948. f. 23.
�" ldem. judetul Ialomita. dosar 70/1 946. f. 1 6.
�·> Arh. Sl. Iaşi. fond I. Comitetul regional P.M .R. dosar 6/ 1 945. f. 5 ; idem. fond II.
Comitetul regional P.R.M . . dosar 29/1 945. f. 6.
-'" ldcm, fond 1. Comitetul reg i onal P.M.R . dosar 1 / 1 946. f. 39.
�·

�-

.
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Sub impulsul propagandei ostile ,.legalitălii burgheze", interesaţi în a
aduce la fondul de împroprietărire cât mai întinse suprafeţe expropriate, lipsiţi
de pregătire juridică adecvată interpretării legii, necinstili şi i ncorecţi nu numai
fală de moşieri , ci şi faţă de consătcnii pe care îi reprezentau, aproape
pretutindeni membrii comitctelor locale şi ai comi siilor de plasă au acţionat în
mod s ubiectiv. La mai pu\in de trei luni de la promulgarea legii agrare, la 1
iunie 1 945, prefectul judeţului Arad raporta Ministerului Agriculturii şi
Domenii lor că era sesizat zi lnic în materie de reformă agrară prin diferite cereri
alC locuitorilor, care se plângeau contra comitetelor locale şi de plasă că nu
respectau legea. M embrii lor, în lipsa unor instruqi uni precise, fiind
dezorienla\i. căutau să interpreteze legea şi regulamentul după bunul plac ,
făcând şicane anumitor categorii de proprietari . Astfel, în u nele locuri, la
incitaţi i le comitetelor comunale, locuitorii au intrat pc pământurilc şi în
gospodăriile germani lor, care, conform art. 3, puteau fi expropriaţi numai cu
avizul Comisiei Aliate (Sovietice) de Control. Dispoziţiile art. 3 aliniatul c.
prevedeau în mod clar că terenurile date în arendă cădeau sub expropriere totală
dacă fuseseră culti vate în acest sistem în ultimii şapte ani, însă comis iile locale
au căutat să confiştc şi pământurile lucrate doar în toamna lui 1 944 în dijmă,
deşi instrucţiunile Comisiei centrale din 25 apri lie 1 945 considerau dijma ca
regie proprie. Or, în acel an, sistemul fusese foarte răspândit peste tot în judeţul
Arad, iar amestecul comitetelor producea şi nemulţumiri şi perturbaţi i în cultura
pământului ·' 1 •
Î ntr- un raport tri mis în decembrie 1 945 Serviciului agricol al judeţului
Suceava. preşedintele comisiei de plasă Cetatea Succvei arăta că instanţele de
aici dăduseră dovadă de lipsă de pu tere în interpretarea legii şi regu lamentului şi
că această carenţă se man ifesta atât la membrii comitetelor săteşti , cât şi la foştii
preşedinţi ai comisiei de plasă. El evidenţia, totodată, lipsa de încredere a
sătenilor în hotărârile pronunţate de către ambele instanţe, încredere pierdută
din cauza usurintei cu care hotărâri lc lor erau schi mbate de la o zi la alta si
datorită faptului că si unele si celelalte, mai ales comitetele sătcsti , lucraseră
părtini tor şi neci nstit ·12 • La 3 1 decembrie 1 945, dicectorul Serviciului agricol
Suceava raporta Ministeru lui Agriculturi i şi Domeni ilor că preşedinţii
comitetelor de plasă îl i n formau că lucrările reformei agrare mergeau ,,foarte
greu", deoarece comi tetele săteşti pronunţau hotărâri " foarte arbitrare", iar
împroprictăririle sătenilor se făceau ,.foarte subiectiv" în toate comunele
judeţului , fapt ce determi na pc mulţi să se plângă direct ministerului. Din punct

'

'

'

.

'

"
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1 94.5

5! 1 945- I IJ4o. r. 20.
·� [Jcm. JUdctul Suceava. dosar 4! 1 945- l lJ46. J'. 3 2 .
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de vedere leg'al, serviciul agricol nu avea nici un drept de a se amesteca, ci
numai să dea instruqiuni, ceea ce a făcut în permanenţă, însă ele au fost
constant nesocotite 1 1 • Î n ianuarie 1 946, camera agricolă a j udeţului Sălaj arăta,
în raportul nr. 202, trimis Comisiei centrale în legătură cu stadiul reformei
agrare, că aici "comitetele comunale şi comisiile de plasă pentru reforma agrară
nu au fost stabile, fiind mereu schi mbate, deoarece nu erau pe placul
îndreptătitilor
la împroprietărire si
deoarece nu-si
făceau datoria". Comisia
, ,
'
'
j udeţeană nici nu-şi începuse activitatea, întrucât nu avea un magistrat ca
presedinte.
D i n această cauză, dosarele nu fuseseră trimise la judet' si
nu se
,
'
cun oştea stadiul aplicării legii 14•
La un an după promulgarea legii agrare, la 27 martie 1 946, comisia
jude\eană de îndrumare a reformei agrare Arau transmitea celei centrale un
raport care sintetiza, în bună măsură, o stare de lucruri întâlnită în multe j udeţe.
Vorbind de situaţia de aici , aceasta constata că alegerea comitetelor locale se
făcuse în mod vicios, căci nu participaseră cei nedreptăţiţi pentru desemnarea
lor. Î n plus, comitetele comunale fuseseră sch imbate de mai multe ori, în
totalitate sau în parte, la hotărârea primari lor, astfel că ele nu mai reprezentau
expresia voinţei celor îndreptăţi ţi pentru a le menaja interesele . . Astc1zi, nu se
mai recunoaşte nici o autoritate acestor comitete şi nu se mai cunoaşte
autenticitatea şi valoarea li.\·telor de îndreptc1ţiţi. Nu ,\'e mai recunoaşte
inventarul viu şi mort expropriat, pla.wrea lui şi vinovaţii de înstrăinarea lui pe
pieţele judeţului " (subl. autorului) �� . S-a făcut exproprierea unor proprietăţi
pentru a acoperi în cât mai mare măsură posibili tatea unui lot legal tie 5 ha şi
pentru cât mai multi locui tori , iar instruqiunilc Comisiei centrale care au
restrâns posibilităţile de expropriere au creat din partea acestor comitete o
rezistenţă prin afirmare de situaţii care nu se sprij ină pe dovezi. Operaţii le
trebuiau revizuite şi deşi ele au început să fie veri ficate la 28 februarie 1 946,
finalizarea lor întârzie din lipsa actelor justi ficative. Î n plus, comitetele locale,
călcând şi depăşind i mperativele şi dispoziţiile legale, dau loc la o sumedenie de
contestaţii pe care nici comisii le de plasă nu au fost în stare să le rezolve. Î n
dosarele de expropriere nu se află nici o dovadă, ci numai afirmatii �" . Pe de altă
'

parte, contestatarii vin cu probe scrise, astfel că pe această bază vom aj unge în
situaţia că cel puţin jumătate din terenurile azi expropriate vor fi scutite de
expropriere, iar îndreptăţiţii vor avea deziluzia de a fi scoşi de pe loturi .
''

ldcm. dosar 27/1 946- 1 947. f. 62.
ldcm. judctul Sălaj. dosar 6/1 945- 1 949. J'. 24.
" ldcm. judc1u1 Arad. dosar 68/1 946, r. 35 .
.lh Ibidem. f. 36.
· ·

·"
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Aceleaşi reclamaţii privesc şi îrnproprietărirea, căci s-a dat pământ celor cu
avere. cu alte mijloace de câştig şi unor persoane cu alte profesii, la cei ce nu
s-au ocupat cu agricultura, celor ce primiseră pământ prin reforma agrară
trecută şi îl vânduseră. Sunt cazuri când unii dintre ei au dobândit averi de 1 00
sau 200 de milioane de lei din bunurile şi casele primite prin reformă şi, de aici,
afirmaţii, nu dovezi. Fiecare contestaţie trebuie să aibă un dosar, dar comitetele
comunale nu le-au întocmit pe persoane expropriate. Comisiile de plasă erau
depă�ite de numărul mare de contestaţii venite de la comune, astfel că dosarele
zăceau la ele. Or, în j udet existau circa 1 0 000 de contestaţii, multe din ele
suficient de întemeiate. Regulamentul legii agrare stabilea. prin art. 4 aliniatul 1
şi 3, modul de admi nistrare a inventarului. Cum nu existau hotărâri de expro
priere, inventarul trecut în tabele era greu de controlat fără chestionarea celui
expropriat. El fusese distribuit cu omiterea oricărei formalităţi legale, astfel că
soarta lui apărea precară. Avem informaţii şi reclamaţii - preciza raportul - că
s-a vândut pe pieţele târgurilor din judeţ. Celui expropriat nu i s-a dat nici o
dovadă asupra a ceea ce i s-a luat J 7 •
Numărul şi gama nedreptăţilor produse atât cu prilejul exproprierii
proprietăţilor private, cât şi în timpul îrnproprietăririi au fost excesiv de mari.
Multe din ilegalităţile comitetelor comunale au fost contestate la comisiile de
plasă, apoi la Comisia centrală de reformă agrară, dar instanţele superio'are au
rezolvat favorabi l doar o parte redusă din ele. La ilegalităţile săvârşite de către
instanţele reformei s-au adăugat cele ale locuitorilor din multe sate care s-au
erijat în reprezentanţi ai plugarilor şi au actionat peste capul autorităţilor
investite de lege. confiscând din proprie iniţiativă părnânturile şi alte bunuri ale
mosierilor ori ale diferitelor institutii pe care si le-au însusit ori le-au împărţit
ţăranilor din localităţile respective. Propaganda desfăşurată de grupările de
stânga în perioada premergătoare aducerii la putere a guvernului Petru Groza pe
terna ocupării cu forţa a moşiilor a favorizat aqiunile i legale ale acestor grupări
de plugari de după legiferarea reformei, pe care noile autorităţi încercau să le
stopeze. Comunicatul publicat de guvern la 1 9 aprilie 1 945 arăta că Ministerul
Ae:riculturii si Domeniilor era informat că "anumiti oameni, cu totul străini de
aplicarea legii de reformă agrară, se dedau la acte de agita{ie şi chiar de teroare
şi ja_f, arneninţând în numele acestei legi, în legătură cu care ei nu au nici o
atribuţie şi nici o chemare. Toate autorităţile sunt înştiintate să ia măsuri
împotriva acestor impostori. Prefecţii de judeţe, care sunt răspunzători de
menţinerea ordinii în judeţele lor, vor împiedica orice act de asemenea .
provocări. Dacă totuşi cineva din orxanele con.�tituite lexal pentru aplicarea
,

,

�

.

t

'

.

·'7 Ibidem. f. 37-38.
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reformei agrare va săvârşi abuzuri în îndeplinirea atribuţiilor sale, cazul va .fi
comunicat în scris Comi.\·iei centrale de reformă axnml de pe lângă Ministerul

Agriculturii şi Domeniilor. Toate autorităţile şi organizaţii le partidelor politice
care colaborează în guvern sunt rugate să participe la aplicarea legii de reformă
agrară în litera şi în totalitatea ei, acest lucru fiind necesar în interesul
Însămân(ărilor (subl. autorului) din actuala campanie agricolă, când nici o
palmă de pământ nu trebuie să rămână ncînsămânţată. Orice împiedicare de a
îndeplini legea de reformă agrară va ti aspru sancţionată'' 1H.
Stările de lucruri consemnate în comunicatul din 1 9 aprilie 1 945 aveau să
dăinuiască şi în anii următori . La 26 iulie 1 947 , ministrul de interne, Teohari
Georgescu, arăta, în ordinul telegrafic nr. 22 452 trimis prcfeqilor, că era
informat că în unele judeţe persoane fără competenţă legală făceau injonqiuni
sau procedau direct la modificarea lucrărilor de expropriere şi de
împroprietărire stabilite de organele legale competente, provocând astfel o serie
întreagă de con11icte, dăunătoare liniştii publice şi stabilităţii juridice a reformei
agrare. Veţi interzice orice imixtiune a persoanelor fără competenţă legală în
rezolvarea conflictelor ivite din aplicarea reformei agrare .N .
Detalii asupra manierei în care aqionau unii dintre aceştia sunt expuse în
numeroase rapoarte trimise de organele judeţene Comisiei centrale. Prezentăm
aici, în rezumat, raportul Serviciului agricol Vaslui, din 7 noiembrie 1 945.
Acesta preciza că în aplicarea rcl"ormci agrare se amestecaseră persoane fără
nici o calitate, provocând marile nereguli ce se săvârşeau în comune şi în plăşi
şi că, pc de altă parte, comitetele comunale şi comisiile de plasă nu respectau
indicaţiile date de şeful serviciului agricol, în calitate de îndrumător judeţean şi
documentele legii. Persoane străine veneau în comune si terorizau autoritătile
locale şi comitetele săteşti de reformă agrară. Ele aleg�au comitete, fără � fi
convocat obştea satului. Acestea, în chiar ziua instituirii, dădeau hotărâri de
expropriere, sub presiunea lor, fără a avea vreo documentaţie, ridicau bani de la
locuitori, sub motiv că se vor duce la Vaslui sau Bucuresti si le vor da pământ.
Persoane străine, fără calitate oficială în aplicarea legii, �crg în comune şi
forţează, sub ameninţări, pe ţărani să dea declaraţii cum că proprietarul
respectiv a lucrat în arendă moşia sau că au luat în arendă pământ de la
�
proprietar. In dosarele de la comune şi plăşi se găseasu foarte multe semnături
false·, mulţi locuitori semnând în alb. Din aceste motive, directorul camerei
agricole Vaslui, care fusese delegat de ministrul de resort ca preşedinte al
comisiei judeţene, a comunicat ministerului că datorită celor semnalate de el în
urma constatărilor de pe teren imediat după primirea împuternicirii, mi-si putea
îndeplini mandatul dacă nu i se dădea concursul de către organele jud�ţene 40•
·'" ,.Universul". 1 9.1V . I 945.
Arh. St. Timişoara, fond Prefectura judetului Timiş-Torontal, dosar 62/1 947, f. 1 26- 1 27.
411
Arh. St. Bucureşti, fond Reforma agrară din 1 945, judetul Vaslui. dosar 5/1 945,
·'"

f. 1 9 1 - 1 92.
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Cazuri în care grupuri mai mici sau mai mari d e �ărani s-au erijat în organe ale
legii sunt extrem de numeroase. La 23 martie 1 946, Inspectoratul General al
Jandarmeriei scria Comisiei interrninisteriale de pe lângă Preşeden\ia
Consiliului de Ministri că în comuna Sfarnas, judetul
Bihor, doi săteni
'
cxpropriascră abuziv ' şi împărţiseră la 20 de l �calnici pământul bisericii şi
şcolii � 1 • La 27-29 octombrie 1 945 o parte din sătenii din comunele Farcaşa şi
Gclu, judeţul Neamţ, constituiţi în "comitete locale", au procedat la parcelarea
pădurilor statului şi a plantaţiilor din moşia Gclu, punând stăpânire pe o parte
din ele. La venirea organului silvic, sătcnii au recunoscut că acţiunea lor era
ilegală, dar au declarat că numai pc această calc vor sili ministerul să le
satisfacă nevoile de teren. Intervenţiile repetate ale Casei Pădurilor la
departamentul de resort nu determinascră nici până la 1 8 ianuarie 1 946
scoaterea \ăranilor din pădurile ocupate 42•
În toate regiunile ţării au fost confiscate de către instantele reformei agrare
proprietăţi protejate în mod expres de arl. 8 al legii din 23 martie 1 945. Astfel,
în iunie 1 945, generalii C. Dragalina, Grecescu, 1 . Georgescu, Gh. Ionescu şi E.
Rozin, împroprietăriţi cu loturi "Mihai Viteazul" de câte 25 ha, în comuna
Perişoru, judeţul Ialomiţa, se plângeau că o parte din locuitorii comunei
Cocargeaua însămânţaseră circa 30 ha din ele cu floarea soarelui 41• Eforici
Spitalelor Civile din Bucureşti i-au fost expropriate moşiile Perşinari şi B lăjeşti.
judeţul Dâmboviţa, din comuna Perşinari, Ţăndărei, judeţ� ] Ialomi\a. Rasnic şi
A fumaţi, judeţul Dolj şi altele, împărţindu-se'tăranilor 44• In comunele Potpelec
şi Somcş-Odorhei, jude\Ul Sălaj, comitetele locale au cxpropriat livezi şi păşuni
din proprietatea M itropoliei B lajului, ce au fost distribuite rudelor membrilor
acestora şi unor persoane fără drepturi de împroprietărire 4�. În zona Gurgue\i.
judeţul Brăila, comisia locală a confiscat 1 87 ha ale Ministerului Sănătă�ii 46, iar
în comuna Bălcni, judeţul Covurlui, lotul "Mihai Viteazul", de 25 ha, Ape care
generalul Nicolae Arghirescu îl primise după primul război mondial 47• In unele
jude�e. comitetele locale au confiscat şi dat \ăranilor o serie de loturi şcolare,
precum cele ale şcolilor primare din comunele Beriu, judetul Hunedoara 4H şi
Hangu, judeţul Neamţ 4Y, terenul şcolii de agricultură din comuna Bontida,
judeţul Cluj , unde în aprilie 1 947 instanta a împroprietărit pentru a doua oară pe
� 1 Idcm, judetul Bihor, dosar 2 1 / 1 945-1 949, f. 1 30-1 3 1 .
�� Idem, judetul Bacău, dosar 24/1 946, f. 1 04- 1 05 .
� 3 ldem, judetul Ialomita. dosar 1/1 945-1 946, f. 334.
�� ldem, Centrala, dosar 75/1 945- 1 948, f. 1 şi 74 ; i dem, j udetul Dolj, dosar
9/1 945-1 946. [. 90
"� ldem. judetul Sălaj, dosar 6/1 945-1 949, f. 2 1 .
�h Idem, judetul Brăila, dosar 7/1 945-1 947, f. 1 1 9.
H ldem, judetul Covurlui. dosar 2 1 / 1 945, f. 1 75-1 76.
"" Idem, judetul Hunedoara, dosar 2011 945-1 946, f. 36.
�··

Idem. fond Ministerul Afaceiilor Interne. Directia Administratiei de Stat, dosar

34/1 945, f. 1 94
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săteni , repartizând loturi chiar în faţa clădirii principale ce făcea parte din parcul
scolii ���. In ziua de 1 7 septembrie 1 946, locuitorii comunei Timisesti, J· udetul
,
'
Baia, au intrat cu plugurile în 30 de ha de pe moşia depozitului de armăsari
Graşi . judeţul Neamţ. Toate intervenţii le autori tătilor nu au dus la nici un
rezullat, nereuşindu-se scoaterea săteni lor de pc teren, care, la 8 octombrie
1 946, continuau să-I arc. Mai rău, lm;uitorii comunelor Petrican i , General
A verescu si satul Plăesu erau pregătiţi să urmeze exemplul celor din
'
Timişeşti ' 1 :
Î n mulle cazuri însă ţăranii au ocupat din proprie ini ţiati vă cu forţa
'

'

pământurilor difcriţi lor proprietari şi, în special, ale i nstituţiilor exceptatc de la
expropriere. Î n Transi lvania, Academia Română detinca o singură proprietate,
în comuna Berthelot (fostă Fărcădin), judetul
, Hunedoara. Aceasta fusese donată
de statul român generalului francez Henry Bcrthelot. Î n 1 93 1 , generalul a lăsat
o prin testament Academiei , care a dat-o în exploatare cooperativei "Ţara
Haţegului". La 2 martie 1 945, localnicii au împărţit-o între ci şi au ocupat
castelul, iar Ia 2 apri lie 1 945 , împreună cu o echipă de muncitori veniţi din
Valea Jiului, au i ntrat cu plugurile, neţi nând seama de explicaţiile date de
prefect şi de directorul camerei agricole ' 2 • La 25 septembrie 1 945 , secretarul
general al Academiei Române, Al. Lapedatu, comunică primului ministru că
sătenii din comuna A lbeşti, j udeţul l alomiţa acaparaseră mo�ia din satul
Bataluri , iar cei din comuna Băcani şi din Pcrieni intraseră samavolnic cu
plugurile în terenurile moşiei Suseni, judeţul Tutova, a Academiei, împicdicând
tractorul şi plugurile cu boi ale fermei să continue aratul şi scmănatul. La
ordinul primului ministru, �eful departamentului agriculturii şi domeniilor a
cerut, printr-o telegramă fulger, organelor locale să evacueze, cu concursul
jandarmilor, pe cei ce i ntraseră pe moşie �i să deferc Parchetului Tribunalului pc
��
cei vinovaţi . La A lbeşti, jude\ul lalomiţa, 42 locuitori însămân\aseră grâu pe
moşia Academiei , în suprafeţe cuprinse de la 1 la I l pogoane, iar unul dintre ci
80 de pogoane. La 1 6 noiembrie 1 945 , şeful Serviciului agricol lalomiţa, care
anchetase, împreună cu camera agricolă şi cu prefectura situaţia de aici , raporta
că cele întâmplate pe moşia Academiei nu constituiau un caz izolat. Cu ocazia
cercetărilor de la Albeşti , unde localnicii şi cei din comuna Bataluri încălcaseră
mosia Academiei , am aflat că cei din comuna M arsi lieni si cei din comuna
Socoalele au încălcat laturile zootehnice ale statului , lucrate de camera agricolă.
'

'

ldem. fond Reforma agrară din ! 945. judetul Cluj, dosar 1 0/1 945-1 948, f. 38.
Idcm. jude{ul Neamt. dosarele 6/1 945-1 947. f. 7 ; 25/1 946- 1 947. f. 1 39-1 40.
n Idem. Centrala. dosar 27/1 945, f.
1 55- 1 56 ; idem. judelul Hunedoara, dosar
1/1 945-1 949. f. 60 ; idem. fond Ministerul AfaccJi!or Interne. Directia Administratiei de Stat,
dosar 3411 945, f. 1 28.
·' J ldem, fond Reforma agrară din 1 945, judetul Tutova, dosar 2/1945-1 946, f. 1 23-1 25 ;
judetul Ialomita. dosar 1 1 1 945-1 946. f. 1 78.
���
�1
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În plus, cotelc lăsate proprietarilor erau pretutindeni încălcate d e locuitori, care
motivau că s-a ordonat să se semene grâu. "Datorită ideilor ce s-au i nfi ltrat în
capul sătenilor, autoritatea de stat este inexistentă şi la orice încercare făcută de
noi de a- i încadra în lege primim acelaşi răspuns uniform şi generalizat < Legea
pleacă de jos în sus >" '4• Î n septembrie 1 945, locuitorii din comuna Folt,
judetul H unedoara au împărtit terenul scolii de gospodărie casnică din localitate,
'
cei di n B ăcăinti, acelasi
, J· u det, mos ia Episcopi ei ortodoxe din S ibiu (Fundatia
'
'
.. Dr. M i hu"), cei din Chitid grădina cu pomi , de 30 i ugăre, ce fusese atribuită
camerei agricole Hunedoara prin reforma din 1 92 1 '' . Î n martie 1 946, locuitorii
din comuna Juriu de Câmpie, judeţul Turda au expropriat cele 700 iugăre ale
fermei Cojocna, ce formau proprietatea Facultăţii de agronomie din Cluj 'h. La
20 septembrie 1 946, Staţiunea experimentală Agricolă Câmpia Turzii se
plângea Ministerului Agriculturii şi Domeni ilor că în acea zi mai mulţi locuitori
din comuna Bolduţ, judeţul Turda au împărţit terenul ei din satul Cean, contrar
dispoziţii lor din legea agrară, avertizând conducerea fermei că în ziua următoare
vor veni să ia şi restul inventarului viu şi mort. Astfel, întreaga exploatare a fost
dezorganizată în plină campanie agricolă a însămânţărilor de toamnă '7•
'

'

M ini strul agriculturi i, Tr. Săvulescu, recunoştca, la 23 noiembrie 1 946, că
primise repetate rapoarte şi informaţii din diferite păqi ale ţări i , care arătau că
unii locui tori nu respectau hotărârile de expropriere şi împroprietărire,
însămânţând, fie din proprie i ni{iavă, fie îndemnaţi, cu fof\a terenuri ce nu le
aparţineau, scutite de expropriere. Organele de reformă agrară erau făcute
responsabile pentru daunele şi dezordinele de asemenea natură, iar cei ce
însămânţau din proprie i niţiativă urmau să piardă arătura în favoarea adevă
ratului proprietar '" . Dar, în multe locuri avertismentul ministrului nu a produs
nici un ecou. În 1 945 ţăranii din comuna Lăzăreni, j udeţul B ihor ocupaseră cu
forţa şi însămânţaseră cele 77 iugăre stăpânite în indiviziune de Aurel şi Si lvia
Popescu, refuzând să le abandoneze. După numeroase i ntervenţii ale
proprietarilor scutiti de expropriere, M i nisterul Agriculturii şi Domeni i lor a
dispus, prin ordinele nr. 6 1 9 484 din 30 mai 1 947 şi 629 0 1 4 din l august 1 947,
�' Idem. jude1u1 Ialomi1a. dosar 1 / 1 945-1 946. f. 1 74- 1 76.
'� ldem, Centrala. dosar 27/1 945. L 1 55-1 56.
�' ldem, judc1ul Turda. dosar 50/ 1 946. f. 1 -2.
�7 ldem, dosar 23/ 1 946. f. 5.
'" Idem, judetul Sălaj, dosar 53/1 947. f. 64. Vezi decizia ministerială nr. 2234. din
23.XI. I 946, publicată în M.O. din 28.XI. 1 946. În campaniile agricole din 1 946. în comuna
Diosig. judetul Bihor. o parte din terenurile expropriate, 37 iugăre. au fost muncite nu de cei
îndreptălili la împroptietărire, ci de unele persoane cărora le fuseseră arendate de foştii proptietari
mi de allele ce se credeau îndreptălite să primească pământ. Ca urmare . în toamnă le-a fost impusă
dijma de 1 /3 pentru stat, restul pentru cei ce muncise1·ă terenul, care a constat din ştiuleti de
porumb, grâu şi pepeni (idem, judetul Bihor. dosar 25/1 946- 1 947. f. 3-4 ).
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evacuarea tăranilor, dar proprietarii nu reuşiseră să reintre mct până în
octombrie 1 947 în stăpânirea pământului w.
Abuzurile şi i legalităţile înregistrate pc parcursul aplicării lucrărilor de
reformă agrară au fost mult mai numeroase. Ele au produs nemulţumiri cu atât
mai profunde cu cât autorită\ile de resort le-au · tolerat şi adesea chiar le-au
patronat, în dispreţul evident al unei legi cu articole neclar redactate, care au
favorizat de la început arbitrariul.

LA LEGALITE ET LES ABUSES DES INSTANCES
DE REFORME AGRAIRE DE 1 945
R e s u m e
Le

droil pour mise en pratique les dispositions du dccn:t-loi pour la reforme agrairc de

1 945 elail contie aux comiles des agriculteurs choisies par communes. Pour remplir le hul de la

reforme agraire el pour collaborer avec les organes d'etal habilitec:s. par I'arl. 1 0 . on ont ele cree
des commissions departementales (de ,.plasa"). avec la tâche de coordonner Ies operalions
d'expropriations et de misc en possession. el de dccider sur les malenlendus parmi les villages el
les communes. bien que sur celles d'entre les proprietaires et les paysans qui pounaient apparaître
au cours de l'applicalion de la reforme. La Joi n ' a pas prcvue une instance centrale au niveau de
I'entiere pays. Mais. l'arl. 9 du Reglement a accepte une commission mixte centrale pour la
reforme agraire. comme organisme nommc el dependent de la Ministere d 'Agriculture et des
Dornaines.
Sur le fond d' une hostilite visible de gouv�rnement face aux grands proprietaires il est pan1
un exces constant dans l'application des dispositions concernant l 'expropriation. Le nombre el la
gamme d'injustices produites tant avec l'expropriation des proprictcs p1iv6es. que pendant la mise
en possession on cte excessivement grands. Beaucoup d'illegalites de comites communales onl etc
contestees aux commissions departementales. puis la commission centrale de reforme agraire.
mais celles-ci n'ont pas donne un rcpons favorable qu'a une petile pari d 'entre eux. Aux illegalitcs
des instances de reforme agraire on a ajoute celles des habitantes de plusieurs villages qui se sont
erige dans les represcntants des agriculteurs et ont aclionne au-dela de a tele d'instances legalcs.
on prenant par propre initiatives avec la force les terres el les autres biens mat6Jiels des grands
proprietaires ou des differentes institutions. lesquelles elles se sont appropries ou Ies ont partage
aux paysans de villages respectif.

�9

Idem, jude1u1 Bihor, dosar 471 1 946-1 948, f. 1 82.
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ECONOMIE, SOCIETATE ŞI ABUZURI SOVIETICE
ÎN ROMÂNIA ANILOR 1944-1947
< iH EOR<iHE ON I ŞO R U

Un rol esen1ial în receptarea corectă a imaginii ani lor l lJ44- 1 947 îl joal:ă
întelcgerea caJrului economic. a conJi\i i lor Je orJin social, dar �i a i mpactului
jafuri lor �i ahu1uri lor trupelor sovietice asupra popula\iei civile. Aceasta penll'u
că România a cunoscut rigorile războiului , l'i inJ devastată, iar sistemul de
telecomunicati i funqiona în conditii Jeplorabilc. De aici a rezullat Jiminuarea
�:apacitătii Je rezistentă în fata măsuri lor Je soviclizare 1 • Faptul este extrem Je
important, că�:i ideologia de stânga, de�i abil prezentată nu avea �ansc Je
reu�ilă.
Dilkultă!ilc economice s-au accentuat �i prin regimul poli\ienesc intern,
prin ocupa\ia sovietică şi. apoi, prin acordul comercial cu U . R . S . S . Jin X mai
I lJ45. Î n toamna lui 1 944 situa!ia era agravată de retragerea fortuită a
autori tăti lor aJministrati ve româncsti Jin nordul Transi lvaniei. Je starea
general � a MolJovei şi Je prezen[a, J upă unele surse 2 • a peste XO 000 dezertori
ruşi . Eforturi le Jepuse pentru revenirea la normali tate erau împiedicate Je
i ntroJucerea în circula\ie, Je către comanJamentul suvicLÎl:, pc lângă moncJa
(leul), a ruhlei sovietice si a leului comandamentului militar al
natională
,
tru pelor sovietice 1 • Astfel, în d uJa cf�>rturi lor guvernelor prcziJate Je generalii
Constantin Sănătcscu şi Nicolae RăJescu rezullatelc n-au putul fi pc măsură.
Aceasta Jeşi încă Je la 25 septembrie 1 944 au fost reconsliluilc cele 1 2
circumscripti i administrati ve în scopul Jcscenlralizări i si
cl'icienlizării actiuni lor
'
la ni velul judetelor 4•
'

'

'

'

1 Sherman D. Spe!:Lor, Ren.: R istclhuch.:r. A Hi.•·torr o( tire Balkwr Peoples. New York.
l lJ7 1 . p. 3:i6 .
� 23 A u)lus/ f l).J.J. Documeme. Bucurqti. 1 YH�. voi I I I . duc. 1 00::! ( raporl ul lui Burton
lkrry dtrc Departamentul de Stat din 1 7 noicmhric 1 Y��. în urma unei întrcvcdcri cu
n:gdc · M ihai ).
' Paritatea era 1 ruhlă = 1 00 Ici româneşti. 1 leu a l comandamentu l u i militar sovietic = :i I..:i
mmânqti ( V i i torul", ::! septembrie I Y��).
' Cele 1 ::! circumscriJ11ii administrative erau Arad. B ucureşti, Cluj-Tmda (cu rqcdin(a la
Alha Iulia). Constanta. Craiova. Galati. Iaşi. M ure� (rcşcdin(a la Blaj ). Piteşti. Sihiu. Suceava şi
Tmuşoara ( M .0 . . part.:a 1 . nr. ::! 2 5 . ::! Y septembrie 1 Y��. p. 6�54 ).
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Un rol i mportant în eşecul redresării rapide a situatiei 1-a j ucat dcrcglarea
sistemului de comunicaţi i. Î n Moldova a fost lărgit ecartamentul liniilor ferate
'
ne liniile
lasi
- Ploiesti
si
Ccrnăuti
- Focsani
circulatia
' ceea ce a afectat si
'
'
l'
'
'
'
'
'
secundare din zonă, care au fost, practic, paralizate. Această aqiunc a avut o
amploare deosebi tă, după cum demonstrează cei peste 350 km de linie cu
ecartament rusesc cxistenti în iulie 1 945 pe teritoriul românesc. De asemenea,
si tuatia este valabilă şi pentru porturile Sulina şi Constan\a. ca şi pentru cele de
la Dunăre, folosite după bunul plac de către Uniunea Sovietică h.
Sabotarea măsurilor luate de guvernele de la Bucureşti, până la 6 martie
1 945, este o altă const a ntă a poli ticii sovietice în România. Pentru a lua un
si ngur exemplu concludent putem să ne referim la legea de reglementare din 26
ianuarie 1 045
adoptată de cabinetul Rădcscu. Prin aceasta se urmărea, în
P.ri ncipaL elimi narea speculei, controlul transporturilor de cereale, inventarierea
disponibilitătilor existente în jude\C şi întocmirea unui plan general pentru
aprovizionarea popula�iei şi îndeplinirea Convenţiei de armisti\iU Efectele legii
au fost, însă, lovite de nuli tate datorită intereselor politice ale Moscovei , care nu
dorca sincer un guvern stabil la Bucureşti .
'.

.

Pericolul unui colaps economic în România era o realitate sesizată �i de
către Statele Unite si Marca Britanic. Astfel, într-un document al diplomatici
americane pregătit pentru Confcrin\a de la Potsdam, după trecerea în revistă a
stări i Lării se concluziona că efectul va li prăbusirca economi c i României si
.
subjugarea ci de către Uni unea Sovietică H.
.

.

.

.

Un indicat i v al scăderii economice este. fără îndoială, prăbu � irc a nivelului
de trai al popula\ici. Î n acest sens evolutia preturilor este sugesti vă. Astfel, într
o stati s t i că pri vind starea Moldovei , este trecută în revistă un.:an.:a preturilor în
perioada apri lie 1 944 - iulie 1 945 . Câteva exemple sunt, credem, sugestive :
- pâine, în j udc\ul Câmpulung, de la 1 20 Ici la 420 Ici ;
- carne, de la 60 Ici kg, la 1 XOO Ici, în jude tul Baia ;

- zahăr, tol în Baia, de la 600 la 6 000 lci/kg ;

- cartofi i , în j udetul Botoşani , de la 25 la 350 lci/kg �.
S-a aj uns la un coeficient mediu de urcare a prc\Urilor, în intervalul de
rcferin\ă. de până la 600% în judc\Ul Ba�.:ău.
' Ion Alexandrescu.
lhitlem. p. 60.

Ewnomia in primii ani po.1·thtdici. 1 Y-15- 1 Y-17.

Bucureşti. 1 986. p. 56.

"

7 Problema llfll'lll'i:imriirilor in Rmniinia 23 CIUJ:II.\'1 / Y.J-1 - 23 august / Y-15.

Bucureşti.

1 945. p. 5--6.
" Forei�:n Relatimrs o( tire Unitetl State.1·. Diplomatic Papers. Tire Cm!ference o( Berlin

( Tire Pot.wlcrrn Conference). / Y-15. Washington. I IJOO. voi. 1. p. 370 .
.
, Arh. St. la�i. fond Comih:tul R�gional P.M . R . Iaşi. dosar 3/ 1 944- 1 9-15. f. 1 2 .
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Pe acest fond au scăzut şi cotele ra�ionalizate. Zahărul, de exemplu, era în
vara lui 1 945 distri buit în por�ii de câte 200 grame 1 lună la oraş şi 50 la tară şi
A
111
pentru refugia�i • In aceste condilii n-au întârziat să apară şi epidemi ile. Astfel,
în perioada septembrie 1 944 - iunie 1 945, în 1 2 j ude\e ale Moldovei au fost
11
înregistrate 59 1 9 6 cazuri de tifos exantematic .
După instalarea guvernului pro-sovictic condus Jc Petru Groza. Partidul
Comunist �i-a pus problema dcpă� irii si tualici prin măsuri pc termen lung. De
acum. industrializarea era privită ca o necesitate. Î n raportul prezentat în fata
Conferinţei Na�ionalc din octombrie 1 945, Gheorghe Gheorgh i u-Dcj sublinia că
,.la baza actiunii de refacere si rcconstruirc a tării trebuie să stea Jcci refacerea
: 12
�i dczvolta;ea i ndustriei grele ' •
S-a încercat, de asemenea. atragerea, timidă c drept. a capi talului străi n.
care în 1 946 era de 62,7 miliarde lei. Din această sumă 43,4 mili arde erau
repartizate industriei, fată de I l ,2 miliarde în comert si H, 1 miliarde în bănci 11 •
Rcntabili zarca agriculturii a fost considerată o altă supapă ·de scăpare. Î n acest
sens, încă din 1 946, fermele de stat �i centrele de închiriat ma�ini agricole au
format Regia Exploatărilor Agricole, Zootehnice, I ndustriale şi Maşini agricole
( R.E.A.Z. I . M . ) 1 4 . Pentru început au fost cuprinse în această regie HHO de ferme
agricole si
, alte 240 exploatări
, de vii si
, statiuni de masini, 1 H admi nistratii
diverse. Dar. cu toate încercările, în 1 947 producti vitatea muncii reprezenta
1'
Joar 40°/r, faţă de nivelul anului 1 938 . etalonul interbel ic.
•

'

-

'

'

'

'

Prcluând puterea într-o stare de haos economic, guvernul Petru Groza a
încercat să rezolve si tua\ia prin măsuri ce erau, în fapt, paşi spre o societate de
tip socialist. Astfel, un rczullat notabil 1-a constituit în fiinţarea, până în
octombrie 1 945, a aprox imat iv 760 de cconomatc, care deserveau 1 ,fl mil ioane
Jc salaria\i 1 " . Principalul efect a fost lovi tura dată spcculci cu prnJuse ce se
comcrcializau Joar pc pia\a neagră.
Pe aceeasi linie. a măsurilor de tip socialist se înscrie si ctati zarca Băncii
Na\ionalc, cu î�cepere de la 1 ianuarie 1 947 17• Această ini\i �Li vă legislativă, ca
1 " Arh. St. Bucureşti. fond Ministerul de Interne. Directia Administratiei de Stat. dosar

1 281 1 945. r. 1 7 3 .

1 1 A rh . St. laşi. loc. cit. f. 1 !!.
'
1 � Conferin{a
Ncqionalt1 a P.C.R. Raportul politic al C.C. ttxpu.•· cltt wvarcişul
Gheor�hitt-Dttj. Bucureşt i. 1 945. p. 74.
.

L'

Dttz.Poltartta ecmwmitti R. P.R.

(l('

drumul .wciali.mltllui.

I Y.J8-I Y57.

Ghwr�htt

Bucun:şti.

1 95 8 . p. 1 4.
11

Emnomia Românitti illlrtt anii I Y.J.J-I Y5Y. Bucureşti. 1 959, p. 402.

LI lhiclem.

"' Ecmwmitl . . .

.

p.

' ' Legea nr. 1 05<i.

p. 1. nr. ::!9R. ::!H

509.

votată la :!O dccemhrie l lJ-I<i.
Jcccmhrie 1 9-16. p. 1 3 1 5 R- 1 3 1 66 l.

l'll

2H2

vuturi pentru şi
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şi propunerile P.C.R. privind redresarea economică şi reforma monetară din 1 5
iunie 1 947, aveau în prindpal un caracter politic, afectând burghezia financiară
şi pc cea i mlustrială. Relevant este că aceste măsuri veneau ca o contrapondere
la Memorandumul lui Gheorghe Tătărăscu (din 24 mai ), care proclama
necesi tatea unei liberalizări şi a unui nou curs de guvernare.
Legea 287/ 1 5 august 1 947, pri vind stabilizarea monetară, reglemcnta
raportul de schimb la 20 000 lei vechi pentru un leu nou (art. 6 ) , plafonând suma
ce putea fi schi mbată la 3 milioane Ici vechi pentru salaria\i şi pensionari, 5
milioane pentru fami liile de agriculturi (cu posi bilitatea unei suplimcntări de 2,5
milioane pentru cei care prcdaseră cota Je cereale) şi 1 ,5 milioane pentru libcrii
profesionişti 1H. Ce a fost în fapt reforma explică istoria oficială a Partidului
Comunist, care subliniază că "a fost efectuată Jc pc pozi tii le clasei muncitoare
împotriva claselor exploatatoare. Ea a real izat o nouă repartitie a venitului
national în favoarea oamenilor muncii, pri n stcrilizarca capitalurilor
băncsti . . . " 1 � . De cu totul altă părere era cx-prcmierul Constantin Sănătcscu,
care �>bscrva că "nu a fost o stabi lizare, ci o confisca�c de avere, căci s-a ual
dreptul uc a schimba numai o parte infim uc mică, care abia Î\i aj ungea să
211•
trăieşti câteva zi le. Au fost ruinati complet negustori i şi tăranii"'
Deşi sustinca guvernul Groza, Uniunea Sovietică îl împiedica, în realitate,
redreseze
economia României . Două elemente sustin această aserti une,
să
'
aparent paradoxală. Este vorba despre crearea Sovr�m-urilor şi acordul
comercial din 8 mai 1 945. Sovrom-urilc au fos t înriin\atc. cu începere din 1 945,
ca socictă\i cu capital mixt (româno-sovictic), pc hat.ă de paritate, partea rusă
prcluând aqiuni le dctinutc de germani � 1 • Astfel de socictă\i au fost initiale în
toate \ărilc ocupate de Armata Roşie. De exemplu în Ungaria, în martie-aprilie
1 946, au luat fi i ntă Mcszhart (transporturi navale), Maszovlct (aviatic civi lă),
Maszovol şi Malaj (petrol) 2 2 • De fapt, Sovrom-urilc erau moualitatca aparent
legală de spolicre a economici nationale a României ca o formă suplimentară de
cxploatarc, pc lângă cele existente ucja.
Î n România au luat fii ntă, pri ntre altele, Sovrompctrol (care controla 30%
Jin industria pctroliră a (ări i ) şi Sovrommctal (cu uzine confiscate de la Max
AuschniLL) 2 ' . Sovromtransport (în navigatic) 2�. T. A.R.S. �' . Sovromhanc2",
'" ldem. nr. I H7. 1 6 august 1 947. p. 7 343-7345. Vezi şi Arh . St. laşi. fonu Inspectoratul
Gencrill Administriltiv laşi. dosar 2/1 947. ncpag. (dosar privind stahilizarca).
''' Ecmwmia
p. 5 3 1 -532.
!" Constantin Sănătcscu. Juma/. B uc urqti . 1 993. p. 254.
! l ... ran<;ois ...ejtii. Histoire tle.1· tlemoaaries f1"f1LIIctires. l'ilris. 1 97 1 . voi. l. p. 1 52- 1 54.
!! Milrgilrct Dewar. Stwiet Tracle wirll Ect.1·tem Eurot't:. / <J.J5-I Y.J<J. Londra. I IJ5 1 . p. 65.
!' .... .. ...cj tii . op. cir. voi. l. p. 361J-:l70.
!• StatulUI în M.O . . p . 1. nr. 1 72. 1 august I IJ45. p. 651!3-651!6.
! ' ••Societatea Je Transporturi Aeriene Rumâno-Sovictice". vezi idem. nr. 245. 26
octomhrie 1 945. p. IJ-B5-944::!.
!• Ibidem. p. 9429-9435.
. . .

•
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Sovromlemn 27 • Practic, este aproape i mposibil de estimat suma reală a daunelor
produse României de Uniunea Sovietică prin acest mijloc.
Baza de la care au pornit aceste societăţi a fost reprezentată de acordul
comercial sovieto-român din 8 mai 1 945, semnat la Moscova de A.l. M i koian,
respectiv M ircea Durma. Tratate de acest tip au fost încheiate de Uni unea
Sovietică şi cu celelalte state din europa de Est : Bulgaria ( 1 4 mai 1 945),
.
Polonia (2 1 aprilie 1 945) şi Cehoslovacia (24 septembrie 1 945) 2x
Acordul din 8 mai prevedea colaborarea economică în mai multe
domenii 29• Î n agricultură, U .R . S . S . se angaja să transmită României 2 000 de
tractoare, care ar fi trebuit să fie retrocedate Moscovei. Î n i ndustrie şi
transporturi urmau să fie înfi i nţate societăţi mi xte (Sovrom-uri ), principalele
ramuri vizate fiind cele petrolieră, de exploatarc a lemnului şi metalurgică (prin
participarea sovietică la societatea pc acţiuni "Uzinele de Fier şi Domeniile
Reşiţa") .
După aceste câteva observaţi i de ordin general, pri vind starea economică,
vom putea recepta corect evoluţii le din teritoriu şi starea populaţiei . Aceasta
pentru că prin impactul actului de la 23 august 1 944 şi, mai ales, în urma
pătrunderii trupelor sovietice, situaţia oarecum stabilă a României a fost
bulversată.
· Î n conditiile în care în unele zone ale tări i nu mai exista nici o fortă
capabilă să menţină ordinea şi legalitatea, consecinţele au apărut repede. Astfel,
a fost afectat stocul de cereale, dispărând po�ibilitatea oricărui control în acest
domeniu. De aici a rezultat o lipsă cronică pentru unele rrgiuni , pre1urilc au
"explodat'', iar produsele de primă necesitate nu mai puteau fi reparti zate
eficient si rational.
'

'

'

'

'

Una din zonele puternic afectate, încă din septembrie 1 944, a fost
Dobrogea. Astfel, o notă a Comisariatului Militar Teri torial, din 4 septembrie
1 944, trimisă Marelui Stat Major, descrie începutul unei catastrofe locale
arătând că .,situaţia este dezastruoasă. Se
şi muncă, produsele de tot felul şi se
M uncile agricole sunt sistate din cauza
tractoarelor care au fost luate de trupele
1 1
recolta anului viitor" 1 • Un alt raport

ridică în masă animalele, pentru hrană
comi t jafuri care nu pot fi stăvil.ite.
lipsei ani malelor, în special cai , şi a
în trecere. În acest fel se compromite
si nteză al autori tă\ilor regionale din

�7 Vezi Arh. St. Bucureşti, fond Casa Regală Mihai , dosar 38/1 945. f. 2-8. şi M.O . . p. 1, nr.
1 0 1 . 1 mai 1 946. p. 4404-4407.
:• Vezi detalii în M. Dewar. op. cit. . p. 1 9 şi 39-40.
:•' Arh. St. B ucure�ti. loc. cit., dosar 3!! 1 I I.J45, r. 1 7- 1 Y. �i M.O . . p. 1. nr. 1 3 3 . 1 5 iunie
1 94 5 . p. 50:!Y-5030.
'" Arh. St. Bucureşti. fond Prcşedentia Consiliului de Miniştn. Cahinetul militar Sănătescu
Rădescu. dosar 1 9 1 5, f. 1 9.
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"
tnm1s în luna octombrie M inisterului de Interne , confirmă
Constanta.
'
prognozele. Se menţiona că viata economică a fost intlucnţată ncgati v de
rechiziţi i le făcute atât de trupele germane. allate în retragere. cât şi de cele
sovietice. Principalele lipsuri resim\itc de popula!ic se refereau la îmbrăcămi nte
sare, zahăr si
B răila. dar si la ulei
si încăltăminte la Constanta,
l
' petrol în J' udetul
'
'

'

•

şi lemn de foc .
Aceste realităti sunt, din păcate, valabile pentru întreg cuprinsul ţării 12 •
Dar, cea mai afectată a fost Moldova. Aici fusese teatru efectiv d e război, iar în
nord autorităţile administrative româneşti s-au retras înainte de august 1 944.
Pentru redresarea situaţiei guvernele conduse de generali i Constantin Sănătescu
şi N icolae Rădescu şi-au îndreptat atenţia în această dircqie, eforturile fiind
îngrcunate de implicarea brutală a trupelor sovietice. De altfel, la 30 octombrie
l lJ44, Ministerul de Interne redacta un amplu Memoriu asupra situaţiei din
Moldova. Se menţiona, printre altele că
. . . 70 de vagoane în care se
transportau spre Moldova unităţi administrative �i poli\ieneşti sunt ţinute din 23
"

octombrie (7 zile) în gara Adjud unde nu pot fi transbon.late, deoarece
autorităţile sovietice nu pun la dispoziţie vagoancle ruseşti programate. Din
cauza frigului şi a timpului ploios, funqionarii s-au îmbolnăvit, iar unul din ci a
murit. Actualmente s-a pus în vedere acestor functionari că vor fi întrehuintati
în corvezi în interesul armatelor sovi etice·· 1 1 • Î n p lus. Memori ul semnala fa t� l
că reinstalarea autorităţilor admi nistrative şi poliţieneşti româneşti este

�

împiedicată pc faţă de sovietici.
Eforturile guvernului, boicotatc sistematic de ruşi , n-au putut da roade.
Astfel, o notă i nformativă din 8 noiembrie 1 944, revenea asupra stării de lucruri
din Moldova şi B ucovina de Sud. Aici , potrivit documentului, "înl:ă nu se poate
afirma că avem o admi nistra\iC de stat românească. Autoritatea statului este
mult diminuată. În unele centre mai importante şi j udeţene, cum sunt Iaşul ,
Dorohoi, S uceava, Rădău!i etc. această autoritate este subminată. Prefecţii şi
primarii au fost desemnaţi de Comandantul sovietic. Cei mai mul\i dintre ci nu
îndeplinesc condiţiile cerute de lege, în special acelea de studii . . . Atât 1(1 oraşe,
cât şi la sate, funcţionează o poliţie compusă din elemente locale. Î n special la
ora�c această politic este formată din membri ai partidului comunist fără nici o
pregătire de speciali tate . . . " 14•
11
'1

ldem. rnnJ M inisterul Je Interne. UO\i.lr

�8/ 1 Y4X. r.

1 7.

Ibidem. r. �. 1 O. 5 1 şi 53 ( sinteze ale lnspcctori.ltdor Generale Administrative luşi. Uala\i.

Sihiu şi Cluj) .
.u

Ibidem. dosar 1 31 1 944. f. 3 .

-� Idcm. fond M ini sterul d e Interne, Directia Administra1iei d e Stat. dosar 22/ 1 9��. r. 1 -7.
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Sub conducerea premierului N icolae Rădescu şi-a început activitatea o
comisie intermini sterială. abi li tată să rezolve cazul Moldovei. La 25 decembrie,
''
acesta lua o serie de hotărâri . cele mai importante fiind :
- numirea tuturor prcJ'cctilor
si primarilor rccomandati de comi sie ·
,
- reîntoarcerea de urgenlă a tuturor functionarilor publici, a�.:ceptati de
comisiile de epuralie ;
- asigurarea unui serviciu combinat, calc ferată şi autobuze ;
- aprovizionarea popula\iei cu strictul necesar ;
- acordarea gratuită a materialelor de construqie lcmnoase ;
- procurarea mij loacelor necesare însământărilor de primăvară ;
- măsuri pentru combaterea epidemiilor.
Depă�irea crizei din Moldova era dificilă, cu atât mai mult cu cât
problema îmbrăca şi un aspect politic. Autorită\ilc instalate de sovieti�.:i făceau
.l'o cul acestora si împiedicau actiunile lui N icolae Rădescu. Astfel, conferinta
prcfeqi lor din Moldova şi B ucovina de Sud, tinută la Iaşi ( 1 5- 1 6 februarie
1 945 ) vedea solu\ia salvatoare doar printr-o reformă agrară imediată şi
instalarea unui guvern al Frontului National Democrat Jn.
Departe de a se ameliora, în 1 945 starea generală a \ării devenea
�.:atastrofală. Administratia sovietică aqiona în nordul Transilvaniei şi portul
Constanta, iar transportul pe calca ferată era perturbat puterni�.: de lărgirea
ecartam� ntului numeroasc;lor linii prindpalc. Î n paralel, aveau loc dcportări,
rechizi{ii, iar fabrici şi uzine întregi erau demontate şi expediate în Uni unea
Sovietică.
Consecinţele războiului se făceau, la rândul lor, simţitr Un raport din 24
martie 1 945, întocmit de organele Partidului ComUilisL vorbeşte despre
victimele produse de câmpiilc minatc, despre foamete şi epidcmiile de ti fos 1 7 .
Toale acestea contribuiau la suprasolici tarea spitalelor, care se aJ'Iau practic în
imposibilitatea de a interveni eficient datorită lipsei de medicamente.
'

'

'

'

'

'

Treptat, lipsa hranei şi asigurarea subzislentei a început să devină
obsesivă. Sinteza Inspectoratului General Administrativ Bucureşti, pe luna mai
1 945, subliniază că "lipsa totală a alimentelor de primă necesitate provoacă o
stare de spirit dcprimantă în rândurile popula!iei ·· 1H. Pc acest fond erau făcute
rechii'.i\ii pentru executarea termeni lor Convenţiei de armistitiu w. Î n mediul
urban intlaţia devenise, în toamna lui 1 945, galopantă şi insuportabi lă, mai ales
�11•
pentru păturile sărace şi chiar funqionarii statului

voi.

·� ill..: m. fonu M inisterul Propaganuci Na]ionak. informa]ii. uosar 945. f. -16-4!1.
" lucm. fond Casa Rcgală Mihai. dosar 30/ 1 945. r. 65--67 .
.n Arh. St. laşi. fond Comih!tul R.:gional dt: Partid Moldova. dosar -1/ l lJ-1-1- I lJ-15. f. 5-6.
·'" Arh. St. Bucurc�ti. fond lnspc�:Joratul < icncral Auministrativ Bm:urcşti. dosar 1 7 2.
1. f. 2!1 .
.I•J Ibidem. dosar 1 73. r. 59 (raport informati v din judc]ul Vlaşcu ).
�11
Arh. SL. Iaşi, fond Inspectoratul Gcncrul Administrativ Iaşi. dosur H7/ l lJ45. f. 10.
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De altfel, la începutul lui 1 946, inflalia era încă o ecualie fără solu�ie
pentru guvern. Sinteza· rapoartelor celor 1 2 cin.:umscrip\ii administrative, pc
Juna februarie, reliefa tocmai faptul că "valul extraordinar de scumpete din
ultimul timp a depăşit orice prevedere şi a produs o nelinişte generală şi chiar
alarmă în mijlocul funcţionarilor publici " 4 1 • Î n acest mod, grij a zilei de mâine
devenea principala preocupare, iar după cum se observa într- un raport al
Î nspectoratului General Administrativ Iaşi, din septembrie 1 946, "totul se
rezumă la exi stentă " 42•
Î n zonele afectate de secetă şi, implicit, _foamete situatia nu s-a ameliorat
nici în 1 947 . Vorbind despre starea generală a populatiei, notele informative
dezvăluie un adevărat calvar. Astfel, în j udeţul Ilfov, în luna aprilie, pc prim
plan se situa "obsesia grijei de hrană" grupuri de oameni adunându-se în fata
primării lor de unde solicitau insistent cereale 4J. Un raport al prefecturii
Prahova, datat 1 5 mai 1 947, observa că "luptele de partid sunt mai şterse, în
masa populalici se aşteaptă de oriunde - fără exceptie - pâine·• 44 • Se adăuga
faptul că datorită lipsei alimentelor creştea rata mortalitătii . Această stare de
lucruri nu este si ngulară. Arhivele au păstrat documente di n care rezultă că în
unele judete 4' populatia "mănâncă odată la 5-6 zile, neavând bob de grâu sau
de porumb, hrănindu-se cu urzici, flori de salcâm şi chiar iarbă fiartă". Pc
parcursul verii odată cu apari tia "vcrdeturilor oamenii au început să se
hrănească cu frunze, iar datorită hranei bazate exclusiv pc acest tip de ..aliment"
li s-au umflat mâi nile şi picioarele, agravându-li-se starea sănătătii 4h.
..

Un astfel de nivel al crizei a fost favorizat, pe lângă ansamblul si tua\iei
postbelice şi de abuzurile şi jafurile sistematice ale solda\ilor şi ori \erilor
Armatei Roşii, aflati în trecere sau rămaşi pe teritoriul României. De aceea,
considerăm absolut necesară prezentarea unor elemente sugestive în privinla
acestei stări de lucruri, care şi-a pus o amprentă negativă asupra primilor ani de
după război.
De la început se impune precizarea că nu avem de-a face doar cu excese
caracteristice războiului. Acestea nu ocolesc nici o armată, oricât de disciplinată
ar fi aceasta. De altfel, trebuie subliniat că şi trupele româneşti au săvârşit
• 1 Arh. St. H m: u reşt i fond M inisterul Je Interne. Direciia AJministraiiei Jc Slat.
.

1 21 1 9-16. r. 1 0.

'� Arh . St.

laşi. loc.

cit., dosar 41 1 �46. r. 7 .

'·' Arh. S t . Hucun:şti. /oc.

cit. dosar 201 1 �47. f . 1 5 .
.

...., Idcm. fonu Inspectoratul General Administrativ Hucureşti.

•·'

uosar

uosar 233.

voi. I I I . f. 85-86.

Raportul pretecturii jude{ului Ilfov din 1 6 mai 1 947. Jhitlem. f. 1 0 ! .

""" Vezi notele Siguran!t:i din 4

ş i 5 iulie 1 947. referitoare la slan:a de lucnui din judc!clc

(iiurgiu şi Tecuci. Idem. fond Ministerul de Interne. Direc!ia Administraiiei de Stat. dosar
5511 9-17 . r. -18�9.
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excese în Uniunea Sovietică, dar că acestea s-au rezumat la cazurile izolate ale
unor solda�i sau grupuri mil:i �i d Antonescu a aqional de fiecare dată cu
severitate pentru pedepsirea celor vinova�i . De asemenea, încă de la începutul
verii lui 1 944. Wehrmacht-ul a produs nemul�umiri în rândul popula�iei ci vi le
româneşti printr-o serie de excese, care se încadrează totuşi în .,legile nescrise"
ale războiului . Dar, după 23 august 1 944, Armata Roşie a desfăşurat o actiune
sistematică, de multe ori favorizată de ofiteri superiori, în scopul prezentării
imaginii unei Românii neguvernabile. Î n acest fel, se spera că Occidentul nu va
protesta faţă de imixtiunea brutală a sovieticilor în afacerile interne ale
Bucurestiului.
'

Analizând i ntensitatea si modalitatea în care au actionat soldatii
, si
,
dezertorii din armata sovietică se poate lesne observa că i ntervalul august
'

'

1 944 - februarie 1 945 este cel mai important. Apoi, după i nstalarea guvernului
Groza şi îndepărtarea frontului, ac;tele ostile s-au redus gradual, fără să dispară.
De asemenea, două observatii se i mpun făcute : că bande de delicven�i români
au .,operat" îmbrăcaţi în haine sovietice (fără a reprezenta

o

pondere

semnificativă), si că au existat cazuri, putine la număr, în care ofiteri ai Armatei
'

'

'

Roşii au intervenit personal pentru a stopa anumite abuzuri, dând, uneori,
pedepse exemplare chiar la fa\a locului .
Premeditarea jafurilor sovietice, faptul că ele au fost gândi te ca

o

măsură

de intimidare a populaţiei civile, este demonstrat de prezenţa în avangarda
Armatei Roşii a unităţilor de cazaci sau alte neamuri asiatice, recunoscute
pentru barbarismul şi cruzimea lor. Aceştia erau temuţi până şi de populatia
civilă din teritoriile eliberate şi care făceau parte din U niunea Sovietică.
Premeditarea poate fi dovedită şi de crearea unui cadru propice delicvenţei, care
să pună guvernul român în situatii limită. De exemplu, la 9 septembrie 1 944,
parchetul tribunalului Buzău se plângea că toţi deţinuţii din penitenciarul local
au fost elibera\i de armata rusă fără nici o formă legală 47•
De asemenea, disponibilitatea de colaborare exprimată de autorităţile
admi nistrative româneşti n-a fost receptată de sovietici, în ciuda angajamentelor
luate prin declaraţia lui V.M. Molotov de la 24 august 1 944. De exemplu, la
Mizil, trupele sovietice au fost întâmpinate la margi nea oraşului de autorităti şi
asigurate că este lini şte şi că germani i au fost dezarmati sau au plecat. ..A doua
zi a început sub amenintare de revolver cu violări de domiciliu, devastări si
siluiri de femei si fete, ridicare de obiecte casnice si bani din case particulare si
instituţi i . Poliţia oraşului fii nd dezarmată a părăsit serviciul cu întreg
'

'

H

'

'

Idem, fond Ministen!l de Justilie, Direc1ia Judiciară, dosar 75/1 944, voi. II, f. 2 1 2.
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personalul 4". Cele mai multe jafuri se petreceau noaptea, de regulă, sub
i nfluenta alcoolului.
. .

Si tuaţia s-a generalizat pe măsura înaintării trupelor sovietice. Agresiunile
se declanşau fără nici un motiv întemeiat şi nu ocoleau nici pe jandarmi. Astfel,
la 27 septembrie, în comuna Baru M are. judetul H unedoara, sergentul major
Constantin B ăiceanu. şe ful de post, a fost împuşcat în ceafă cu un pistol mitralieră pentru că n-a dat doi litri de vin unui soldat rus 411• Ajutorul său,
fruntaşul Gheorghe Pârău a fost lichidat în timp ce încerca să se ascundă într-un
bosch el.
O altă coordonată a abuzuri lor era reprezentată de cumpărăturile masive
făcute în marile oraşe şi la B ucureşti de către ofi\erii şi soldaţii sovietici. La 30
septembrie 1 944, B i roul de Contrainformatii a Marelui Stat M ajor raporta
Preşedintiei Consiliului de M i ni ştri , în acest sens, că au fost semnalate cazuri în
care ruşii cumpărau baloturi întregi de stofe, sute de perechi de ciorapi de damă
şi articole de îmbrăcăminte. De această stare de lucruri au profitat şi speculantii
români care achiziţionau mărfuri prin intermediul sovieticilor, în vederea stocă
rii lor "' .
Efectele s-au văzut repede în zonele ocupate de Armata Roşie imediat
după 23 august 1 944. În octombrie, din Constanta se raporta M inisterului de
Interne că, tocmai datorită cumpărăturilor masive, au dispărut articolele de
îmbrăcăminte şi încălţăminte şi sunt pe cale să nu se mai găsească alimente de
bază ca uleiul, ouăle şi cartofii � 1 • Mai mult, în unele j udete. recolta de cartofi a
fost

blocată în

aprovizionarea

întregime

populatiei.

de sovietici �2• creându-se discontinuităti în
Î n judetul Tecuci, comandamentul rusesc a

rechiziţionat toate cerealele, considerându-le pradă de război, refuzând să
restituie măcar necesarul pentru însămânţări �1•
La 30 octombrie, M i nisterul de Interne finaliza un raport privind situatia
�
din Moldova care releva un nou act ostil venit din partea "eliberatorilor".
Potrivit documentului citat, "în unele judeţe - cum este în judetul Neamt de
"" Raport informativ al pn:fc:cturii jude)ului Buzău. ldcm fond Inspectoratul General
Administrativ Bucun:şti. dosar 1 23. voi. Il. f. 32-33.
''' ldem. fond Ministerul de Justi)ie. Direqia Judiciară. dosar 22/1 944. f. 2-4.
"' Idem. fond Preşeden)ia Consiliului de Minişui, Cabinetul militar Sănătescu-Rădescu,
dosar 1 9 1 5. f. 58.
�1

ldem. fond Ministerul de Interne. dosar 48/1 944. f. 26.

j1 1bidem, f. �7.
H Ibidem, do sar 1 3/ 1 944. f. 5 .
'" Ibidem.
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exemplu - autorită\ile sovietice ridică bărba\ii între 1 5-40 de ani şi îi duc spre o
destinatie necunoscută. Autorită�ile mili tare sovietice ridică bărbatii din
comunele învecinate municipiului Iaşi şi îi internează în lagărul de la Copou, iar
după aceasta îi transportă cu trenul în Basarabia". Acelaşi raport semnalează
demontarea unor instalatii i ndustriale şi transportarea lor peste Prut. Exemplele
concrete se refereau, până la acea dată, la fabrica de zahăr din Ripiceni, cea de
sticlă din Putna, trei fabrici de cherestea din Vicovul de Sus şi câte una din
Brodina şi Falcău. I ntentiile ruşilor, pe termen scurt, evident, erau de a ridica şi
fabrica de ciment de la Putna şi circa 300 vagoane de lemne gata tăiate.
Deşi la nivelul Comisiei Aliate de Control reprezentantul sovietic nu
pierdea nici un prilej să aducă în discutie faptul că România nu respecta
termenii Conventiei de armistiţiu acesta uita că autoritătile administrative
generate de Armata Rosie.
românesti
trebuiau să surmonteze dificultăti
'
l uriase,
'
Î n primul rând este vorba despre rcchizi\ionarea autovehiculelor de serviciu ale
'

prefecturilor, primări ilor �i chiar politici � � . U neori erau luate măsuri aberante,
de exemplu în judetul B acău ruşi i interzicând folosirea tractoarelor la arat. O
problemă extrem de delicată era ridicată de cazarea trupelor sovitice rămase pe
loc, în special datorită atitudinii acestora faţă de gazde. Î n judeţul Prahova
prefectura avea semnale că "de cele mai multe ori cer pentru cartiruire clădiri
întregi , stăpânul casei urmând a părăsi astfel complet întreaga gospodărie şi să
stea pe la vecini. Î n ce priveşte mâncarca pretind a li se servi un menu copios şi
băuturi

"

�" .

Tentativele guvernelor de până la 6 martie de a controla situatia n-au avut
prea multe şanse de reuşită. Nici chiar atunci când au fost adoptate Comunicate
în termeni duri, ca la 3 decembrie 1 944 17, nu s-a semnalat vreun efect i mediat.
Exemplele încălcării legalitătii sunt prea numeroase pentru a i nsista 1H.
Evaluarea distrugerilor provocate până în ianuarie-februarie 1 945 este aproape
imposibilă. Totuşi, putem prezenta unele situatii provizorii care nu fac decât să
sugereze amploarea abuzurilor. De exemplu, numai până la 1 ianuarie 1 945 au
fost trimise în Ucraina, din România, 7 333 vite mari cornute, 2 200 cai si
1 7 238 oi w. I nspectoratul de j andarmi Iasi, întocmea o situatie a abuzuril�r
.

.

sovietice în i ntervalul 23 august - 3 1 decembrie 1 944, de pe raza a 6 judete :
'' /biclem. f. 4.

�-

�7
�K

ldt:m, fond Inspc:ctoratul Gt:nt:ral Ad ministrativ Bucurt:şti. dosar 1 20. r. 5-6.
Ultima Oră". 3 dt:cembrie 1 944.

••

Yt:zi. printrt: altele. Arh. St. Bucurt:şti, fond Ministt:rul de Interne, dosar
48/1 944, f.

1 47- 1 49 �i dosar 1 21 1 944.
�·J

Idem. fond Ministerul Propagandei Nationale, informatii. dosar 945,
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Bacău, Fălciu, laşi, Neamţ, Roman ş i Vaslui ()(). Departe de a cuprinde întreaga
dimensiune a tragediei - mentionăm doar că nu exista nici un grănicer român la
grani\a de est în acest interval - documentul înaintează cifra de I l O moqi în
rândul civililor ca urmare a "contactului" cu soldaţi sovietici, iar daunele sunt
apreciate, numai pe raza Inspectoratului la peste 1 70 miliarde lei . Î ntr-o sinteză

pusă la dispoziţia guvernului erau înregistrate peste 1 500 evenimente grave

"1•

Cele mai frecvente erau omorurile, violurile, jafurile, tâlhăriile, rechizitiile,
abuzurile, atacarea economatelor, confiscarea maşinilor de serviciu apartinând
M inisterului Afacerilor Interne, dezarmarea unor ofiţeri şi jandarmi.
Deşi s-au redus după încheierea păcii , i ncidente izolate au mai fost
înregistrate chiar până prin 1 947. Totuşi, din octombrie-noiembrie 1 945, când
s-au produs unele evenimente mai grave 62 total nej ustificate, abuzurile şi
jafurile trupelor sovietice n-au mai influenţat efecti v .stabilitatea i nternă.
.

Astfel, având în vedere şi alte elemente, cele mai importante fiind rolul
Comisiei Aliate de Control (Sovietice) din România şi locul Europei de Est în
raporturile dintre Uniunea Sovietică şi Marile Puteri apusene, putem reliefa
adevărata dimensiune a epocii numită de "democratie populară".
Din corelarea factori lor economici , sociali, politici, din cântărirea rolului
efectiv al abuzurilor trupelor sovietice, ca şi impactul elementului extern, reiese
modalitatea în care comunismul de tip stalinist a fost impus progresiv în
societatea românească. De asemenea, prin raportarea la starea de lucruri din
ţările înconj urătoare, supuse aceluiaşi experiment, locul Bucureştiului se
.
individualizează. România s-a aflat în faţa unui proces i nevitabil, care n-a fost
însă acceptat cu uşurinţă de un larg segment al populatiei ce s-a coalizat în jurul
opoziţiei democrate.
""' Tabelul complet cuprinde :
- agresiuni contra jandarmilor-61 (3 morţi) ;
- devastări-3 399 ;
- vehicule luate- 1 O 065 ;
- animale Iuate-97 360 (8 1 69 cai.

1 O 452 hoi şi vaci. 60 864 oi. 7 6 1 5 porci �i 1 O 290

păsări ) ;
- cereale - peste 35 000 tone ;
- valori - 1 7 1 988 600 Iei ;
- victime - I l O morii �i 53 răni\i. Arh. St. Iaşi, fond Inspectoratul de Jandarmi Iaşi. dosar
1 49/1 944, f. 1 08.
� � Arh. St. B ucureşti, fond Preşeden1ia Consiliului de Miniştri, Cabinetul militar Sănătescu
Rădescu. dosar 1 88 1 , f. 1 -82.
�z

Vezi idem, fond Ministerul de Interne, Directia

Administratiei

de Stat, dosar 711945, f.

1 1 2- 1 1 3 şi fond Inspectoratul General Administrativ B ucureşti, dosar 1 74,
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ECONOMIE. SOCIETf: ET AHUSES SOVIETIQUES
DANS LA ROUMANIE DES ANNEES 1 944- 1 947
R e! s u m e
Pour comprendrc l 'c!volution de la Roumanie d'apres la seconde ·guem� mondiale il faut
appeler a certains elemenls. Sans oublier le râie de la vie politique. on peut. quand meme, utiliser
bcaucoup d'autres suggestion. Ainsi, dans nolre c!Lude nous avons envisage l'imporlance de
l'c!conomie et de la vie quotidienne.
Le recul du niveau de la vie pendanl les premiers annees d'apres la seconde guerrc
mondiale est notoire. Aussi, se sonl produil des c!changes remarquable sur l'echelle sociale. La
Roumanie a connu une evolution bousculee.
D'ailleurs. c'est le moment de souligner l'inlervenlion de l'Union Sovielique dans les
affaires interne dt: la Roumanie au contrairt: avec les assuranct:s donnee en plusieurs momenls par
Staline el Molotov. La fa'<on plincipah: de ct:lte inte1venlion fut l'action dt: l'armee sovictiqut:, les
abuses des soldals russes.
L 'historien qui entreprcnd d'etudicr l'cpol)Ue "de dcmocraties populain:s" est oblige de
n'oublier pas le râie de l'economie. des facteurs sociale el exlc1ieurs. Ainsi. l'image de la
Roumanie <f aprt:s 1 944 st:ra plus claire.
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IMPLICAŢIILE MIŞCĂRII LEGIONARE, ÎN DREPTUL
CONSTITUŢIONAL. STATUL NAŢIONAL LEGIONAR
ALTE ASPECTE ŞI APRECIERI 1
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1 . Introducere. Î n istoria vieţi i constituţionale a României, este necesară o
oprire la Mişcarea Legionară, a cărei intluentă a dus în mare mîsură la
Constitutia din 1 938, la Partidul Nati uni i, la regimul Conducătorului S tatului �i.
Cotl n: anu . Pemru lef.:imwri. voi. I. ed. I -a.
1 940 . 45:2 p. + 1 f. p l . . ido.:m. Ct1rticim şefulu i de cuih. B m: ureşt i. o.:d. a VI-a. l lJ40. 1 44
p. : ide m. Circult7ri şi �rwnife.l·te I Y2 7- I Y311. ed. a 11-a. 1 94 1 . :2115 p. : Le giu ne a .,Arhanghelul
Mihai". Garda de Fier. PmJ.: ra m u l şi caracterul J,:eneral. Cluj. l lJ3 1 . 1 6 p. (<.:itit de C.i'.. Codn:anu
la <.:onstituirca Senatului L egionar. 2 1 de<.:. 1 930) : idem. dedaraliilc fă<.:ute presei. 30 n i v . 1 937.
în : .,Buna Vestire". 1 . nr. 230. 1 de<.:. 1 937. p. 3 : idcm. În.l'lmrm1rile de la li/a va - Jurnalul de la
Jilava, în ,.Formula AS". 2. 1 992. nr. 39-45 (27-3 3 ) : Armand Călinescu, f.�toricul Gt1r:.ii de Fier,
1 5 fcbr. 1 9311, do<.:ument secret, în ,.Magazin istori<.:", 3, nr. 1 O (3 1 ). oct. 1 960, p. 82-84 : General
Ion Antonescu Temeliile Statului Naţionai-Lef.:ionar 6 septem1•rie 1 Y40 - octmnvrie 1 1}40,
Bucureşti. 1 940. 28 1 p. ; Pe marf.:inea prt1pa.l'tiei 2 1 -23 ianuarie I Y4 / , Bucureşti, 1 942. 2 voi. :
Ştefan Palaghită. Garda de Fier .1·pre reînvi�reu României, I, [ 1 95 1 1 în : Istoria Mişn1rii
Lef.:iont�re .1ai.w1 de un lef.:irmar [ . . . ], B u cu reşti , 1 993. p. 4 1 -3311 ; Şerban M il<.:oveanu,
1

R ibliogralie go.:no.:rală : Corndiu /.dea

Bm:urqli.

Penitendarul .1·pecial Râmnicul St1rat( 1

auf.:u.w - 2 decembrie J C)JH),

referat

la Asocia1ia

Detinu!ilor Politici, 28 nov. 1 992, în : "Învierea . nr. 1 , ianuarie-martie 1 993, p. 87- 1 02 şi - în
diferite note - la alte pagini ; Nistor Ch ioreanu. Morminte vii, edi ti e îngrijită şi pre fală de Mariu s
Cristian. note : Marius Cristian. Iaşi. 1 992, 284 p. ; Al. Gh. Savu, Sistemul pt�rtidelor politice din
România / 9 / 9- / Y-10. Bucureşti. 1 976. 260 p. : idem, 140 de zile 1 nopţi. în Magazin istoric". 4.
nr. I l (44 ). nov. 1 970. p. 8 1 -88. nr. 1 2 ( 45 ). decembrie 1 970, p. 83-90. şi 5, nr. 1 ( 46 ), ianuarie
1 97 1 , p. 78-115 : Mihai Fătu şi Ion Spălălclu, Garda de Fier 1 orf.:tmizaţie terori.l'll1 de tip .fti.I'CÎ.I't,
Bu<.:Ut'l!şti . 1 97 1 . 47 1 p. : Florea Nedek u . De la Re.1·tauraţie la tficwtura ref.:a/t7 1 Din viaţa politini
a României / 930- J iiJH. Cluj-Napoca. 1 9 8 1 . 447 p. + f. pl. : A. S im ion . ReJ,:imul politic din
România in perioada .1·eptemhrie / 940 - icmuarie / 1}4 / . C l uj - Napoc a . 1 976. 43 1 p. ; M iron
Con s tan tinescu. Garda de Fier suh judemw istoriei, în Magazin istoric". 5. nr. 1 ( 46). ian. 1 97 1 .
p. 74-75 ; Jerome Tharaud şi Jean Tharaud. L 'envow! de / 'A rdwnlre, Pa ri s . 1 939. 5 1'. + 243 p.
Penllu ideologia legionară : Traian Brăileanu. SocioloJ,:ia şi arta J.:U vernc1rii. ed. a 1 1-a .
Bucureşti, 1 940. 40 1 p. ; idem. Doctrinalef.:iomm1 şi ştiinţa, în : "Însemnăli soc iologice 4, nr. ,R.
15 decembrie 1 940. p. 1 -5 (precum şi eonferinlcle radiodifuzate în intervalul 14 sep tembrie
1 940 -2 1 ianuarie 1 94 1 ) : I(oan) Găvănescu, Din ideile de btm1 ale Mişcc7rii Lef.:ionare, în : "Rev.
cursurilor şi conferin!elo r universitar'\!". 5. nr. 1 1 - 1 2. nov. - dee. 1 940. p. 23-30 ; Palaghită. op.
cit., p. 320-325 : Ilie Constantinovschi. ltfeolof.:ia tineretului şi cultura. în ,.Viala românească",
30. 1 93 8 (nr. 5. mai. p. 58-68 ; nr. 6. i un .. p. 75-86. nr. 7. i ul . , p. 59-7 3 ) : Horia Sima DoL'Irinu
lef.:iomm7. M adlid. 1 980. 222 p.
"

".
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în primul rând, la Statul Naţional Legionar. Jude<.:ând, ca JUnst, fenomenul
legionar, trebuie să avem în vedere totalul pri ncipiilor S tatului de drept ; a ne
mărgini la încadrarea în Codul penal a unor fapte de legionari , culmi nând cu
uciderea a doi prim-miniştri în funcţiune, înseamnă a ne opri la j umătăţi de
adevăr.
2. Crearea şi numele Mişcării Le�ionare. M işcarea Legionară a fost
înfii nţată de către Corneliu Zelea Codreanu, prin actul său personal. pe care 1-a
numit, îm spirit militar, Ordinul de zi nr. /, citit la Iaşi, în prezenţa altor patru
români, la 24 iunie 1 927, ora 22. Actul proclamă înfiinţarea "Legi unii
Arhanghelului M ihail" - nu ne oprim la această personalitate mitică - şi
cuprinde cererea către cei ce vor să-I urmeze de a-si insusi o încredere
'
nelimitată în cel care o înfi inţa 2• Evident, urmarea unui asemene� ordin de către
cei patru şi de mi i le care i-au urmat, subînţelege o personalitate puternică, ale
cărei orientare politică, experienţă, dăruire, curaj şi stil ·' să li se fi impus.

C.Z. Codreanu activase în "Garda conştiinţei naţionale" (condusă de
Constantin Pancu) 4 şi, după desfi i nţarea ei, în "Liga Apărării Naţionale
Crestine (L.A.N.C.)" (condusă de A .C. Cuza) � , de care, la infi intarea M i scării
Legionare, s-a despărţit, împreună cu primii membri, în condiţiile ci vico-etice 11•
'

'

'

Dintre antecedentele sale politice, cel mai discutat şi totodată unul din cele
mai semnificative, a fost împuşcarea prefectului poliţiei de la I aşi C. M anciu,
când acesta, în şedinţa Judecătoriei Ocolului I I din Iaşi, sub ochi i indiferenţi sau
neputincioşi ai instanţei, s-a îndreptat agresiv, secundat de poliţiştii săi înarmaţi,
către C.Z. Codreanu, prezent pentru a apăra, ca avocat, un student ce fusese
maltratat la Poliţie ; procesu l agresiunii lui Codreanu s-a încheiat cu achitarea
lui, Ia 20 mai 1 925 7·8 Î n cartea sa, Pentru le�ionari, C.Z. Codreanu nu s-a
lăudat cu acest fapt, acela de a trage, sub ochi i instanţei, asupra unui om înarmat
şi care desconsidera i nstanţa (el însuşi a avut de altfel evoluţia sa ca gândire şi
spirit). Dar faptul a însufleţit generaţia următoare de studenţi nu numai pentru
a-i cere achitarea, dar şi pentru a- 1 imita în sancţionarea celor pe care îi
•

� C.Z. Codreanu. Pentru leKionari. p. 275-276.
·' Ibidem, p. 7-27 1 .
� Ibidem, p. 1 9-24. Î n acest cadru, se concepe partidul Socialismul National - Creştin. iar
C. Pancu. şi in urma discutiilor cu Corneliu Zelea Codreanu. publică Crezul Socialismului
Na(ionai-Creştin. in .,Conştiinta". 9 febr. 1 920 (Ibidem. p. 25-26).
1 Ibidem. p. 1 1 5- 1 1 8. 1 22-1 24. 1 58-1 6 1 . 267-27 1 . În acest cadru. C.Z.C. se manifestă
i�potriva Constitutiei din 1 923. ca trădând interesele Natiunii. ptin inlocuirea articolului 7 din
vechea constitutie (28 mar. 1 923). şi este. pentru prima oară. arestat (Ibidem. p. 1 25- 1 30).
� Ibidem. p. 276-277 .
7 Ibidem, p. 2 1 1 -233.
• Se aminte�te de complotul de la Jilav a, ca singur gând de violentă (Chiorcanu.
Of'. cit., p. 25 ).
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considerau criminali, întocmind .,liste negre" �i prevenind prin amcnintări .
independent de măsura în care legea îi penaliza sau nu, pc baza unor criterii
morale proprii ; iar C.Z. Codreanu. chiar dacă nu ar fi cerul legionarilor să
ucidă, nu i-a condamnat pc înfăptuitori, ci - rc\inând doar aspectul de dăruire a
lor - le-a arătat public pre\uirea.
Cum vom arăta, această mişcare, denumită de la început "Legiunea
Arhanghelul M i hail'', a primit, ca sec\ic politică a ci, şi numele de ,.Garda de
fier", de ,.Grupare Corneliu Zclea Codreanu", de "Partidul pentru Ţară".
3. Concepţia Mişcârii Legionare despre Naţiune, individ, drept şi formele
de gu verniimânt. Pentru Mi�carc, na\i unca (sau neamul, nu se face disti nqic)
este ..acea enti tate istorică, trăind peste veacuri, cu rădăci ni le înfipte în hcgura
vremii �i cu un vi itor i nfinit". Neamul arc un patrimoniu biologic, unul material
(pământul şi bogătiilc lui ) şi unul spiritual (care cuprinde conccp!ia
despre Dumnezeu, onoarea lui �i cultura lui ) ; prin acest patrimoniu spiritual,
el c conceput ca trăind în veşnicie. Acest concept de neam depă�cştc
conceptul de colectil'itate naţionalc7, care cuprinde numai pc românii de azi :
neamul cuprinde şi pc românii care au fost. şi pc cei care vor trăi în viitor. Ş i .
însuşindu-şi conceptia crc�Lin-ortodoxă d e care neamul c legat, consideră - pc
baza unor texte din Apocalip.\· (XV, 4 şi XXi, 23-24) - că scopul Neamului, al
neamului românesc, nu este viata. ci învierea, când fiecare neam va avea locul
său înaintea tronului lui Dumnezeu Y.
Î n cadrul ierarhici de cntită\i neam - colectil•itate naţionalc7 - individ,
fiecare din acestea are drepturile şi datori ile ci, în primul rând datoria de a nu
periclita pe celelalte două 10 •
Conceptia consideră democratia inacceptabilă, în sensul că aceasta arc în
vedere numai individul (drepturile omului, respectiv obligati i le individului către
alt individ, nu si
către neam_) : o)
. cele către colecti vitatea natională si
'
dcmocra\ia s fărâmând unitatea neamului românesc (prin împărtirea lui în
partide ). căruia h) îi adaugă, pri n îm:cLă\cniri, străini (rcfcri ndu-se, în primul
rând, la recentele încctă\cniri mas ive de evrei ) ; c) dcmocra\ia devenind
incapabilă de continuitate (continuitatea cerând efort) �i de autoritate
(democratiei
lipsi ndu- i puterea
sanqiunii) ; d) democra\ia
punândîn
imposibilitate pc omul politic de a-şi face datoria către colectivitatea na1ională
�i către neam ; �i. sfârşit, e) democratia fi ind în slujba marii finante. mai exact,
fiind "în folosul unei caste poli tico-financiare", formată din bancheri si
aocnti
o
'
'
.

'' C.Z. Codreanu, Pentru le�imwri, p. ] 1)4 (citatul ). p. 396-398. Pentru atestarea
spirituali tătii neamurilor in Bihlie ; H. S ima. op. cit . p. 2 1 1 -2 1 !l .
"' C.Z. Codreanu. Pemru lel(imwri, p. 42 1 ( p . 3 9 4 : lcndinla colccliviLătii na1ionale de a
.

�iil'i'ifk:i v i i t<>i'lil

Nl'il mu l u i l
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electorali. M ultimea - ale cărei probleme sociale nu trebuie ignorate - poate �i
trebuie să fie consultată numai "în fata marilor hotărâri care o angajează ·· 1 1 •
C.Z. Codreanu respinge şi dictatura, în în�cles de impunerc a vointei unui
singur om asupra celorlalti. Ţara trebuie să se conducă nu după legi le multimii
sau după legile unui i ndivid, ci după legile vietii, fi ind capabilă a le cunoaste
'
numai o elită natională. Î n România însă, elita aleasă după războiul mondial de
către democratic este apreciată ca falsă şi dcgencrată, caracterizându-sc prin
"vânzarca de 1ară, satisfacerea interesului personal, mita, traficul de intluentă.
îmhogă\irea prin exploatare şi furt, hotia, la�itatca, adică dohorârca adversarului
1!.
prin intrigă", - toate ducând la desfiin\arca Statului român
Apare necesară consti tuirea unei adevărate elite româneşti, având la hază
"virtutea, iubirea şi jertfa de 1ară, dreptatea �i dragostea pentru popor, cinstea,
munca, ordi nea, discipli na, mijloa�.:clc loiale �i onoarea în �:arc scop ca trebuie
să se întcmeieze pc : "a( cură1cnia suflcteasl:ă ; h) capacitatea de muncă şi de
creatie ; c) vitejie ; d) viata aspră şi războirca permanentă �.:u grcutălilc aşezate
în calca neamului ; e) sărăcia, adică renuntarea voluntară de a acumula averi ;
f) credi nta în Dumnezeu ; !{ ) dragoste" ; în seama elitei cade şi grija de a lăsa în
urmă o elită succesoare, bazată pe pri ncipiul sclcqici naturale 1 1 •
·•,

Deasupra elitelor stă monarh ia 14, fără referire la latura ereditară.
C.Z. Codrcanu neagă învinuirea că urmăreşte dictatura, răspunzând că nu
urmăreşte impunerea vointei sale, cum nu o face nici Bcnito Mussolini, nici
Adolf Hitler, unde raportul dintre voinla �cfu lui �i vointa na1iunii nu îi apare că
reprezintă decât un "raport de exprimare" ; şeful nu e ales, ci c consimtit 
aşadar acelaşi principiu al guvernării harismatice. Pentru aceasta, M işcarea îşi
propune să ajungă la starea de "ccumcnicitate naţională" ; şi după ca, întreaga
natiune, conştientă de rostul său pc lume, de destinul său 1�.
El primeşte de la camarazi titlul de "Căpitan·', atribuit lui a'iemcnca
eroi lor Neamului : Horia, Tudor, Avram I ancu 1 � . El ar ti fost - pc plan
intcrna1ional - similar titlului de Duce �i celui de Fiihrer. Î n acelaşi sens, afişclc
electorale ale Mişcării de la ultimele alegeri, cele din 1 938, care n-au mai avut
Joc, aveau sub portretul său următoarea inscriptie : "Din multimile oarbe, unul
1 1 /hiclem, p. 386-387. 39 1 . 394-395.
•: lhidem. p. 388-393.
" /hidem. p. 39 1 şi 393.

" Cf.

ihitlem.

p. 399. D.: la început. Leg i u nea

(l..,g;un"a . . . . "1'· , ·ii. . p. 2).
1.< C.Z. Codn:anu. Pentru leJ;imwri,

.�e

declară ,.organiz-:� 1 ie na 1 innală monarhică"

p. 3 1 1 -3 1 3 .
'" Erncst Bcrnea, Cartea Cc7pitcmilor. nucurcşti. 1 937- 1 940, 73 p.

Mula ( ..Tu eşti Căpitanul"!

arc

valoarea traditională.

fimd

Titlul,

folosit de Carol

( ..Clipllania �limaniliir"l - s. M i lcuv.:anii. l n l'iii'n'lali..: tit'ală.
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s-alege 1 Vorba lui : lege 1 Vrerea-i : platoşă de neînfrânl 1 Pasul : cutremur de
17
pământ"
(Aron Cotruş).
Î n cartea sa, Pentru lexionari ( 1 936), C.Z. Codreanu nu precizează,
înipoteza vicloriei legionare, raportul şefului Mişcării cu monarhul şi nici cu
elita. Î n dedara�i i le sale din 30 noiembrie 1 937, el promite, în termen de două
zile, precizarea relaţi i lor cu monarhia. fără a mai fi apărut.
4. Scopul Mişcării. În explicitarea rostului Mişcării , C. Z. Codreanu
preciza, ca ţel politic, înălţarea Neamului, începând cu lupta împotriva spolierii
ţării şi a corupţiei, pe care o impută politicianismului 1M. Reuşi ta unui astfel de
obiectiv, el o întrevedea nu atât prin mijloace materiale 1Y, nu atât printr-un
program, oricât de ra�ional întocmit ar fi !o. cât printr-o mi�care spirituală, prin
crearea românului de mâine

21•

Legionarul , - ca "voluntar pc viaţă în slujba Legiunii biruitoare'' - trebuie
să se supună la şase legi : a discipli nei , a muncii, a tăcerii, a educaţiei , a
ajutorului reciproc şi a onoarei 2 2 • Î n cadrul disciplinei, M i şcarea dă o mare
importanţă initiati vei proprii şi chiar asentimentului B. Legionarul trebuie să- �i
facă singur munca, fără a f nevoie să fie controlat, el trebuie să se judece singur,
4
fără a fi nevoie de a-1 j udeca allu f şi tot astfel să se pedepsească si ngur.
Î n perfeqionarea lui, el va urca - metaforic spus - muntele suferintei , va
trece prin pădurea cu fiare sălbatice şi prin mlaştina des nădejdi i ; iar după aceste
trei încercări ' va da examenul durerii , al bărbătiei
si
; ' numai după
'
' al credi ntei
care poate fi un adevărat legionar !5. Pentru legionar - mereu "de strajă" �i
"indiferent la moarte", "politica înseamnă religie" 2n. La începutul şi la sfârşitul
1 7 După moartea Căp ita n ului . acesta ajunge a li soco t i t . in ierarhia umană. p ri m u l du pă
Iisus (Ion Diaconescu. Începutul .fiTrcT .1'{ârşit ele la I Y22 la I Y38. in : ..Buna Vestire". -t se1ia I l .
nr. 41!. 1! nov. 1 940. p. 1 ) . Nu eram departe d e u n c u l t al intemcietorului.
1 " C. Z. Codreanu. Circulciri şi mcm((e.1·te. p. 204; idem. Pentru le�:irmari. p. 21!!!-290.
1 '' IJcm. Pentrtt leJ:ionari, p. 271!.
�" lhielem. p. 2!!5 ("Ţara aceasta p ie re din l ipsă de oameni. nu din lipsă ue progamc";
CcTrticim . . . . p. 1 09- 1 1 5 . Lipsa de program a fost u n a din criticile aduse Mi�cări i (Mihai Ralea.
Noi.fimne ele na(imwlism. in "Viata românească". 29. nr. 7. iul. 1 937. p. l! l ) .
�� C. Z. Codreanu. Pemru le�:imwri. p. 21! 1 -287 şi 309. Ca imn al Mişcării. a fos t
prodamat initial Scula)i români" (lhiclem. p. 2!!2). iar apoi .,Imnul tineretii le gion a re " (versuri de
Radu � r. mu zi ca d..: Ion Mânzatu). in : Ccilltece le�:ionare. Bucureşti. p. 77-78.
_ _
-- CcTmnca . . . p. 6--7.
�-' lhidem. p. 2 1 -22, 1 36.
�· C. Z. Codrea n u Pentru le�:ionari. p. 202 şi 204.
�5 Cf. GTrticim . . . , p. 56-6 1 .
�· lhidem. p. 75. Mircea Eliade asimilează Mişcarea Legionară cu o sectă religioasă ( Dan
Zamfirescu. în : 1.1-toria Mi.yn1rii UJ:ionare. p. 7 ) .

�

•.

.

.
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fiecărei şedinte de cuib, legionarul jură că nu va trăda niciodată Legiunea 27•
Libertatea individuală se subordonează liniei Lcgiunii, aceasta intereselor
Neamului, acesta vrerii lui Dumnezeu 2". O expresie a unităţii , disciplinei şi
mândriei legionare era uniforma : cămaşa verde 2Y.
Din această întreagă activitate legionară ar urma să iasă "o nouă
aristocratic românească", ,.o aristocratie
a virtutii" 111, elita Natiunii
, care-si
,
..
.,
propune să înlăture ,.orice încercare de exploatare a omului de către om" J 1 , în
ti na) realizându-se, ,.din fiecare român, un erou gata de luptă, gata de jertfă, gata
de moarte" 12 •
Cât priveşte na!ionalită!ile conlocuitoare - inclusiv, desigur, cea germană
- Mişcarea consideră că membrii ci "n-au aceleaşi drepturi cu noi românii decât
până la li mita primcjduirii existen!ci Statului �i poporului român'' 1J ; pentru acel
timp; C. Z. Codreanu considera minoritatea evreiască drept "cea mai mare
primejdie" avută de na\iunca română q ' cu precizarea că nu este rasist.
M işcarea Legionară nu identifică ideologia sa nici cu aceea a mişcări i
fasciste din Italia, nici cu aceea a na!ional-socialismului german 1' .
Pe plan spiritual, Mişcarea Legionară se declară ca fiind sub nivelul
Bisericii, în primul rând al celei ortodoxe Jh; iar în partea opusă, aşază
francmasoneria.
'

�7 Ctirtidm
p. 1 3 şi 20. Jurământul poate li intcrprclat ca intcrdic!ie de a parasi
Legiunea (cf. �i p. 3 2 ) . Pcntru alte legăminte. porunci şi ordine. cf. p. 78-80 (cele tn:i legăminte ).
':12-93 (lcgământul primilor legionari ). 1 ]2 (iurământul lcgiona1ilor Mo\a şi Marin). 1 33
(jurământul gradelor legionare). 77 (9 porunci legionare). 1 ]5- 1 37 ( 1 0 porunc i ). 1 97- 1 99 ( 1 2
porunci l . - pc lângă cele de eircumstan\ă.
�· C. Z. Codreanu. după mărturia lui C. Stoicăreseu. in : H. Sima. op. cit. . p. 1 37-1 ]8.
�·' Cc7rtidm . . . . p. 40-4 1 .
. . .•

Ul

J/Jjt/(1/11, p . 7ft.
" Jhid11111. p. 1 35 ; v.

�i Alexamlru Canta�:uzino. iwre lumea 111J.:ionan7 şi lum11a mmunistcl,
cu. a 2-a. 1 940. 4 1 p.
·� Ctirridca . . . . p. 62.
n Ion 1 . Mo\a. Cranii ele /eum, articole 1 922- 1 936, ed. a IV -a. Bucureşti. 1 940 . p. 1 4 1 ; cf.
şi Le�iunea . . p. 7- 1 0.
·� Cc7rricica . . p. 63.
" Cf. Alexanuru Cantacuzinll. Rmnci11ismu/ nostru. in : idem, Romcinul d11
mciin11 /Rmncini.wllul 110.\"tnt. Bucureşti. 1 ':135- 1 9 37-1 940. p. 45-49 ; cf. şi Chion.:anu. op. dr. . p.
5 1 -52. Găsim toLUşi o apropiere de fascism. la începutul Mişcării (v .. de exemplu. Vasile Marin,
.

.

. .

Ftt.�d.lmul 1 Or�aniwrea con.l·titu(ionalt7 a Swrului corporatii•

iw/ian 1

Doctrim7

1 Realizclri 1

LeJ,:islu{ie. Bucureşti. 1 932, 1 54. p.). şi chiar de na1ional-socialism (Traian Brăileanu.

Soda/i.I'IIJ
naţional. �:onferin\ă. Ploieşti, 1 9 dec. 1 940. în : .. Cuvântul". nr. 70. 22, dec. 1 940. p. 1 3 ).
"' C. Z. Codn:anu. Pentru le�ionari. p. 393-394; idem. Circulciri şi uwnife.�tl1. p. 1 09- 1 1 0 .
Patriarhia. pc u e altă pa11e. în urma propune1ii ministrului Cuhdor ( V . Iamandi ). a i nter1.is munca
voluntară · a legionarilor pentru bise 1ici ( 1 4 net. 1 935 ) . iar Mişcarea a protestat prin manifestul
g-lui Cantacuzino (2 dcc. 1 93 5 ) - Istoria Mişctlrii LeJ,:ionare, p. 24. Şeful Mişeă1ii şi-a arătat
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5 . Linia politică a Mişcării. C. Z. Codreanu şi-a propus să meargă pe

"linia legilor ţării", spre a câştiga puterea pe cale parlamentară, neprovocând ba
chiar nerăspunzând la vreo provocare venită din partea oficialitătii ; i ar când
Mişcarea nu va mai putea suferi, când va ajunge în fata unor piedici de netrecut,
ca scoaterea în afara legii, să se retragă în munti, pentru a lupta, chiar dacă
aceasta ar însemna moartea tuturora, adăugând : "Nu se poate ca această jertfă a
noastră să nu fie înţeleasă de români , să nu le cutremure sufletul ş i conştiintele
si să nu fie punct de înviere a lumii românesti" '7•
'

'

Pe de altă parte, Mişcarea anunţă că, ajunsă la putere, va înfiinta un
"Lrihunal exceptional", care va judeca pentru "trădarea de patrie" : "a) pe Lo�i
jcfuilori i hanului public ; h) pc LO\i cei care au pri mit milă, înlcsnind afaceri ;
c) pc toti cei ce, căkând legile fundamentale ale Ţării , au persecutat, au închis,
au lovit în legionari sau în familiile lor" lK ; pedeapsa nu a fost precizată. Mai
mult, nedrcplă\iri le M işcări i sau ale Căpitanului, uneori numai morale (adică
fără încălcări ale dreptului pozitiv), erau pedcpsile de regio.Am:i înşi�i. la ordin
sau din proprie initiativă, fă.ră a mai aştepta veni rea la puiet� . dar - pedepsind
fă�iş - fiind prcgăli!i a suporta rigorile legilor ex istente. Şi, ra 'rândul ci, reacţia
oficialilă�ii - de multe ori şi ca ilegală, trecând mult peste "legea talionului" ncîntârziind să vină ; ba chiar, provocarea de către oficialitate.
Nu ne oprim la organizarea internă a Legiunii şi la aspectgele ei de
Stat în Stat .
6. Condiţia şi politica Mişalrii suh regimul Ce."!stituţiei din 1 923. În
cadrul Lcgiunii "Arhanghelul Mihail", ia fiinţă ca scc!ic politică militantă a ei,
organizaţia "Garda de Fier" w. Guvernul condus de G. G. Mironescu (ministru
de interne fii nd Ion Mihalachc), considcrând că nici aceasta nu corespunde
condi�iilor cerule unui partid politic, dizolvă cele două organiza!ii (în realitate,
una) la I l ianuarie 1 93 1 ���. Ca urmare, Garda de Fier participă la alegerile din
1 iunie 1 93 1 suh denumirea .,Gruparea Corneliu Z. Codreanu", cu semnul
electoral m , ohţinând la alegerile paqiale din 3 1 august 1 93 1 , pentru Cameră,
un loc în persoana Litularului ci (34.000 de voturi ) 4 1 • (Acesta ia parte activă la
nemul1umirca şi fală de B iserica catolică interzicând temporar ptimirea catolicilor în Mişcan:a
Legionani (idcm. Circulc1ri şi llllmife' .l·te. p. ::!37).
17 C. Z. Codreanu, Pentru le�-:imwri. p. 290-::!92. Dc asemcnca. la 26 fcbruarie 1 937,
dedară că .. niciodată Mişcarea Lcgionară, pentru a birui, nu va recurge la «ideca dc complot» sau
la «lovitură Je slal>• (idem. Circultlri yi manifeste. p. 1 27 ) .
1 " Glrticica . . , p. 94.
'" C. Z. Codreanu. Pentru le�-:imwri. p. 352.
'" lh itlem p. 365-366 .
. " lhitlein, p. 377-371!; Cc1rticim . . . . p. 1!3.
.

.

.
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discutia asupra mesaJ' ului, la 3 decembrie. făcând ulterior si o declaratie 4 2 , în
care a cerut "să se dizolve Corpurile Legiuitoare, să se facă apel şi să se
conchcme Adunarea Constituantă, pentru ca poporul să desemneze pe acel care
va fi chemat să ia toate măsurile necesare pentru salvarea României" 41.) Apoi ,
participă la alegerile partiale din j udc\Ul Tutova de la 3 1 august, cu succcs44 • Din
nou, organiza\ia, sub cele trei denumiri ale ci, c dizolvată, sub guvernarea
Iorga-Argetioanu, la 26 martie 1 932 4�. Totuşi ea poate participa la alegerile
parţiale din j udetul Tutova de la 1 7 aprilie 1 932, cu succes 4"', şi la alegerile
generale de la 1 7 iulie 1 932, unde obtine patru mandate (79.000 de voturi ) 47• ( Î n
Cameră, şeful Mişcări i, cu ocazia luptelor de la Grivi\a. din februarie 1 933, cerc
să se satisfacă "foamea şi setea de dreptate" 4K) . Pentru a treia oară, organizatia c
dizolvată, sub guvernarea 1. G. Duca, la 9- 1 0 decembrie 1 933, dându-sc
'

'

'

următoarea motivatie - în fapt : a) "prin ac\iunca din ultimul timp, această
grupare urmăreşte pe de o parte schi mbarea pe calc revolutionară a ordinei
legale în Stat şi pc de altă parte întronarea unuui regim social şi politic contrar
celui statornicit atât prin Constitutie, cât şi prin Tratatele de pace" ;
h) "mijloacele de aqiunc ale acestei grupări �unt teroarea şi violen\a" ;
c) prepararea unor atagri mij loace teroriste arc loc în reuniuni clandestine şi cu
caracter conspirati v" ; d) "executarea lor se face prin formatiuni de luptă
înarmate, a căror activi tate constituie un izvor permanent de dezordine, dând loc
la acte de rebeliune împotriva autori tătilor Statului ş i contribuind prin aceasta la
crearea unei stări de natură a aduce anarhic în tară" ; e) "funqionarca acestei
grupări constituie o primejdie pentru liniştea publică şi pentru existcn\a
Statului". Iar în drept : a) "această grupare a devenit i legală", or "nu este drept
ca Ţara să fie chemată să akagă între i legalitate şi lege, între anarhic şi ordi ne" ;
h) "liberul exerciţiu al drepturilor individuale şi al dreptului de asociatiunc este
garantat de Constituţie numai cu respectarea ordinei publice şi a siguran\ci
Statului" ; c:) "în asemenea împrejurări exceptionale, Constitu\ia, prin art. 1 07
consacrând actele de guvernământ, dă dreptul Guvernului de a recurge la măsuri
supreme de apărare a S tatului", iar potrivit legii din 23 octombrie 1 925, art. 2 ,
..

' ! C . Z. C ml n: a n u . Pentru le�inrwri. p . 3 H 3-3H.'i ; Ccirticim . . . p. 9.5- 1 1 1 .
'·' M.O. I II. Au. l kp . . nr. 1 4. 2 1 Jc�:. 1 93 1 . p. 304-306 (citatul p . 306 ) :
.

p.

1 07 .

Coun:anu. Pentru le�imwri. p . 37!!-31!0 ; Cclrticim . . . . p . H3.
Codn:anu. Pentru le�innari. p. 403 --104 .
"" Ibidem. p. -100--102 ; Ccirticica . . . p. 83.
H Idem. Penrru le�-:imwri. p. 405--106 ; Ccirticim . . . . p. 83. Participa•�

Ccirticico . . . .

" C. Z.
C. Z.

•�

.

la alegeri s-a datorat

noului guvern (Vaida Vocvod). linând seama şi Je acordul regelui (Armand Călinescu. iu.\·emnciri

politice. Memorii. Arh. ISISP. fond X V. dos 65. f. 1 OH ).
'"

C.

Z. Codreanu. Pentru le�-:itmari.

p.

40!!.
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actele de guvernământ sunt "măsuri luate pentru ocrotirea unui interes general
pri vitor la ordinea publică, la siguranta Statului, internă sau externă, sau la alte
cerinti de ordine superioară" 411•
Ca urmare, la 29 decembrie 1 933, ora 22, primul ministru 1. G. Duca e
asasinat pe peronul gării S inaia, de un grup de legionari ���. Desfiintarea
organizaţiei era plătită, de membrii ei , cu desfiintarea celui care o ordonase pe
răspunderea lui . Î n istoria politică a României, asasinarea unui şef de guvern a
fost o premieră. Este de remarcat că �cful M işcării nu a fost implicat în proces,
<.:um n-a fost nici în. celelalte acte de violcntă comise de legionari .
La 20 martie 1 5 iunie 1 935, organizatia politică ia forma partidului "Totul
pentru Ţară" (condus de generalul Gh. Cantacuzino-Grănicerul, apoi de
ingi nerul Gh. Clime).
La 3-6 aprilie 1 936 arc lo<.:, la Târgu Mure�. un congres al studcntimi i
legionare ( U . N .S .C. R . ) , în care - în ipoteza unei noi trc<.:cri în ilegali tate - s-au
precizat adversarii de moarte, consideraţi a fi trădători ai Ţări i ori ai Legi unii " ;
iar la 1 6 iulie, ca exemplu, zece legionari au executat, cu dispret barbar, pc
trădătorul Miscări
i, M i hail Stelcscu � 2 •
'
La 5 noiembrie 1 936, şeful M işcării adresează regelui un memoriu prin
<.:arc îi <.:cre să precizeze cine răspunde de politi<.:a externă a României ' ' . scrisoare urmată de declaraţia sa publică din 30 noiembrie 1 937, în sensul <.:ă, de
la venirea la putere, în 48 de ore va încheia o aliantă cu Germania şi I talia '4,
�·· J.C.M. 1 456/1 933 (9 dec . ) în : M.O .. 1. nr. :286 his, 9 de�. 1 933. p. 7644; J.C.M.
1 457/ 1 93 3 ( 1 0 dec.). Ibidem. nr. 287. I l dec. 1 933. p. 7674. Pentru atitudinea Legiunii :
C. Z. Codreanu. Circuldri şi man!f'e.we. p. 1 5- 1 9.
'11
.,Viitorul", 25, nr. 7785. 3 1 dec. 1 933, p. 1 , 3. 7. Pentru reactia Guvernulu i :
N. Chiorcanu, op. cit. . p . 25-26.
" Art. St. Bucureşti, Min. Justitiei, dus. 1 8 / 1 935. voi. 1. f. 1 27- 1 28 ; 1-'. Ncdeku. op. cit. .
p.

1 87- 1 1!9. Printre ,.condamnati". figura Elena Lupe�cu. Armand Călinescu. Virgil Madgearu.
Mihail Steh:scu - ultimul. anh:rior condamnat moral de un consiliu de unoart: legionar la 25 sep.
1 934 (C. Z. Codreanu. op. cit. . p. 22-24). Actiunea a fost dezavuată de Mişcare (N. Chioreanll.
Of'. cit, p. 26).
.
'� Cf.: 1-'. Nedelcu, op. cit., p. 1 1 0- 1 1 2 : N. Ch ioreanu. op. dt. . p. 26-28 : Ion Marin,
Cronica unei morţi curunţatc1 .mu nt:.ul Milwi Stele.I'L'u. în ..Baricada", 3, nr. 20 ( 1 23 ). 1 9-25 mai
I I.JY 2 . p. I l . Pentru teza lui Stclescu : scrisoare deschisă lui Corneliu Zclea Codn.:anu, 4 apr. 1 935.
retipărită din ,.Cruciada românismului" în Pe mar�:inea prclpa.1·tiei. II. p. 27-)4; Te.wculremul lui
Mi/rai/ Stele.1·cu. în .. Universul". 55. nr. I J4. 1 8 mai 1 93 H . p. 1 3. Şeful Mişcării va protesta
împotriva felului în care au fost judeea1i asasinii (C. Z. Codreanu. op. dt . . p. 1 4 2- 1 43 ) . '
51 C. '/.. . Codreanu. op. cit. . p. 1 0 1 - 1 04. Şeful Mişcării salutase întâlnirea Mussolini - Hitler
(2R sep. 1 936 - Ibidem. p. 1 9 1 - 1 92) şi va saluta Anschlussul ( 1 2 mar. 1 938 - Ibidem. p. 278 ); �i
condamnase tendinta de apropiere de U.R.S.S. (30 mai 1 936 - Ibidem, p. 78-79). S-a vorbit mult
Jc nedovcdita finantare a Mişcării de Germania (Procesul marii m1dc1ri ncl{ionale, Bucureşti,
1 946, p. 1 73- 1 74 ; F. Nedelcu. op. cit.. p. 98- 1 00, 1 78, 403, 405-40R).
5' Declaratia implica o lt:gătură cu cele două state. În acest sens, şi o declaratie din 1 93 1
(N. Iorga. Istoria românilor, voi. X . Bucureşti. 1 939. p . 49 1 ).

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

HARHU H . HERCEANU

388

10

precijându-i lui Iuliu Maniu c ă "oricui se v a atinge d e hotarele României îi va
declara război în 24 de ore" �� .
La 1 8 decembrie 1 936 un grup de legionari pleacă spre a lupta pe frontul
spania, iar la 1 3 ianuarie 1 937 doi dintre ei - Ion Moţa şi Vasi le M arin - cad în
luptă. Funerarii le lor, aduşi de pe frontul spaniol, prilejuiesc o demonstraţie a
legionarilor �� şi un pretext al guvernelor Germaniei şi Italiei de amestec prin
participare la ele. soldat cu scuzele acestora.
După demonstratie, regele propune şefu lui Mişcării s-i cedeze conducerea
Legiunii şi titlul de Căpitan al ci, propunere pe care Căpitanul n-o primeşte,
motivând că titlul nu şi 1-a dat. ci i-a fost �:onferit de camarazii lui �7 •
La 1 3 apri lie, Mişcarea ia atitudine împotriva excluderii din familia
domni toare a principelui Nicolae 'K.
Participarea la alegerile generale din 20 decembrie - în condi!iile pact ului
de neagresi une, pc timpul alegerilor, încheiat cu alte partide din opozi!ic la
25 noimebrie �Y - aduce legionarilor 66 de mandate (478.378 de voturi , 1 5,5X%
din totalul votanţilor 11(\ al treilea partid ales. N ici la acest apogeu atins de
Mişcarea Legionară nu apare i ntenţia M i şcării de a ocupa puterea prin lovi tură
de Stat 0 1 • Ne întrebăm numai dacă M i şcarea, ajungând la putere pc căi legale, ar
fi instaurat un regim totalitar, cum se crede îndeobşte n�, sau dacă
C. Z. Codreanu, cum s-a afirmar, ajunsese la ideea pluralismului politic
acceptând, cel puţin, concurenta cu partidele scmnatare ale pactului Jc
neagresiune n J . Î n acest sens, C. Z. Codreanu n-a acceptat să participe la
discuţii le Coroanei premergătoare formării Guvernului mai înainte de a fi pri mit
şeful celui de-al doilea partid câştigător, Partidul Na\ional-Ţărănesc (Iuliu
Maniu (>.1); în ripostă, regele însărcinează cu formarea guvern ului pe
vi�:epreşcdintcle celui de-al patrulea partid ales, , Partiuul N ati onai-Cre� t i n .
Octavian Goga, cu includerea în guvern a l u i Armand Căli nescu (P.N .Ţ. ) şi a
" ŞL Palaghită. op.

cit. .

p.

25::!.

" lhitlem. p. 1 2 1 - 1 28 ; F. NeJdcu. op. cir . . p. 1 93- 1 %.
" F. Ncdeku, op. cit .. p. 1 9H ; Al. Gh. Savu. op. cit. .

p. 79-HO; Ş. Milwvcanu. op. cir. .
şi 26::! ; C. Z. Cotlrcanu. în .,Î nvil!rca". nr. 1 . p. 1 09.
'" F. Ncddcu. op. cit. . p. 1 98 .
''' Î n dcclarati ik sale din 3 0 noiemhric 1 937. el se destingc. în acelaşi timp. d l! politica lui
Iuliu Maniu. favorahilă democratici.
"" Al. Gh. Savu. op. cit., p. 98. Eugen Cristcscu (în Procesul. . .. p. 1 7:1 J se referă la HOO 000
de votllli. v. şi N. Chioreanu. op. cir. . p. 30-3 1 .
"' Î n acest sens : Iuliu Maniu, martor in pmce.wl Cotlrecmu. în ,.Formula A S. 3. nr. 57.
ian. 1 993. p. 9.
p. 206

'1

lhitlem.

"'

IJcm, informatic orală.

'' Ş. Mikoveanu. op. cit. . p. H8.
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generalului Ion Antonescu "\ guvern constituit la 28 decembrie. C. Z. Codreanu
declară generalului Antonescu, la 2 ianuarie 1938, că e hotărât să se men�ină în
legalitate t.h şi exprimă, Ia· 1 3 ianuarie, părerea de a nu se face noi alegeri , deşi
consideră că acestea I-ar avantaja 117 • După dizolvarea Parlamentului (înainte de
a fi deschi s ! ) şi fixarea de noi alegeri , M i şcarea merge, spre a se evita
provocările, până la retragerea din propaganda electorală �>H .
Pc de altă parte, Armand Călinescu, în audienta de la 3 1 ianuarie,
conchide împreună cu regele asupra situatiei : li) delinul partidelor ("singura
for�ă populară şi dinamică este Garda de Fier, dar aceasta arc un caracter
revolutionar") ; b) anarhia electoratului - boala Ţării ; c) rolul de arbitru al
Suveranului ; d) asupra solutiei (schi mbarea Constitutiei) nY şi e) asupra unor
măsuri de sigurantă. în urma cărora regele dispune să se facă uz de armă
împotri va Gărzii de Fier 711• Î n paralel, la 4 februarie, şeful Lcgiunii înfi intează
Corpul legionar al foşti lor mili tari 7 1 • Ideea uciderii Căpitanului, de către
oficialitate, se întăreşte ; iar acesta, informat, cere legionarilor să fie răzbunat,
pentru că, prin răzbunare, s-ar face "un mare hine natiei românc�ti" 7 2 •
Treptat, primul ministru se îndepărtează de linia politică a lui Armand
Călinescu si se apropie de seful Miscări
i , care, la 9 februarie - data întâlnirii lor,
,
îl sfătuieşt� să reziste, asig � rându-l de concursul său 7 ' .

Aceasta era si tuatia la 1 O februarie, când regele cerc demisia lui Goga şi
numc�tc un guvern "de uni une natională", format din majoritatea foşti lor săi
pri m-mini ştri ( fără Goga şi M ani u), în frun te cu patriarhul 7�. numire al cărei
scop era, desigur, reducerea asentimentului la M i �carc din partea cctă�enimei
'' . Hotărârea, prin ca însăsi , desi
crestine,
în primul rând preotimea
si
'
' tărănimea
'
'
'
'
nu concorda cu uzantele constitutionalc, nu contrazicea li tera Consti tutiei . Acest

"' Aducerea guvernului ( ioga a avut in vedere impiedicarea �.:om:cnlrări i cxln.:mci drepte ; a
lu i Armand Căliescu. evitarea friqiunilor �:u [ăr5ni �ti i (din partidul cărura prov.:nca); 1ar a
generalului Antonescu. cu lc g i ·.lnari i (F. NcJcJ..: u , op. cit .. p. 1 K3- l H4. 26!!-27 1 ).
M Armand Călinescu, op. cit. . r. 458 (8 ian. 1 938).
"7 C. Z . Codreanu, op. ci t. . p . 233-236. Iar într-un interviu. sfătuieşte ca să nu fie împinsă
Coroana spre dictatură. punând-o astfel ..în conllict cu Na[iunea şi cu destinul d' ("Ponmca
vremi i". 7, nr. 972, 1 5 ian. 1 938. p. 3 l.
"" C. Z. Codrcanu, op. cit., p. 238-266.
"'' Armand Călinescu, op. cit. . r. 47 1 ---n J .
711 F. Nedelcu. op. cit. . p. 369-370.
.
7 1 C. Z. Courcanu. op. cit., p. 252-253. Pentru alte pregătiri în eventualitatea unui război
civil: F. Ncdeku. np. cit. . p. 367-368.
n C. 1.. Codreanu. op. cit., p. 267-268 ; F. Nedelcu, op. cit., p. 373-374.
'·' F. Neddcu. op. cit . . p. 387 ; N. Chioreanu. op. cit., p. 3 1 .
" D. H54 � i 855 / 1 938 ( JO ft:h.). în M.O. 1. 1 06. nr. 3 3 his, 1 0 feh. 1 9 3 8 , p. 797 şi 798.
' ' F NcJelcu. " '· cit . . p. 39 1 .
1
.
·
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guvern introduce, prin D. 856 1 1 938, starea d e asediu, prin D. 857 1 1 93 8,
convocarea Corpului Electoral ; iar pri n D. 870 1 1 938, ia noi măsuri împotri va
M i şcării 7�. Î n aceste conditii , are loc decretarea; votarea plebiscitară şi
promulgarea Constituţiei din 1 938,

7. Condiţia şi politica Mişcării sub reximul Con.�tituţiei din / 938.
Desigur, Constituţia din 1 938 nu a fost şi nu putea fi numai rezultatul
tendinţclor dictaloriale ale regelui C arol II ori numai reflectarea desfăşurării
regimurilor dictatoriale din Europa, ci - în primul rând - reac\ia împotriva
dezvoltării M işcării Legionare. Pc lângă mărirea prerogativelor regale, cea mai
mare parte în defavoarea Corpurilor Legiuitoare, menţionăm o serie de
dispoziţii ale Constituţiei din 1 938 lovind direct în M i şcare : i nterzicerea de a fi
ministru celui care nu e român de cel puţin trei generaţii 77 (art. 67), pierderea de
drept a cetăţeniei române a celui care va intra în orice serviciu al unui Stat străin
sau se va alătura pe lângă o corpora\ie mi litară 'străină 7K (art. 9), interzicerea de
a propovădui schimbarea formei de guvernământ (art. 7), posibilitatea
introducerii pedepsei cu moartea în timp de pace - dar nu prin decret, ceea ce ar
fi angajat răspunderea morală a regelui, ci direct de către Consiliul de M i niştri pentru atcntate împotriva Suveranului şi asasinat politic (art. 1 5 ) , înlăturarea
oricărui amestec al vieţii spiri tuale în viaţa politică (art. 8 : "Este oprit preoţilor,
de orice rit şi credinţă spirituală, a pune autori tatea lor spirituală în slujba
propagandei politice ( . . . ) ; 1 Propaganda politică, în locurile destinate cultului,
ori cu prilejul manifestărilor religioase, nu este îngăduită nimănui. 1 Orice
asociaţie politică pe temeiuri ori pretexte religioase este oprită. 1 Î n afară de
persoanele, condiţi unile şi de formele prevăzute în legi, nimeni n u poate lua ori
prest j urăminte de credinţă"). Mai adăugăm că, în acelaşi timp, Constituţia a
preluat unele puncte din programul legionar, cum ar fi structura corporatistă a
Parlamentului 79•
1' D. 856 1 1 938 ( I l feb.). în M .O. 1. 1 06, nr. 34. I l feb. 1 938. p. 802. D. 857 1 1 938
( I l feb.), ibidem, nr. 35, 1 2 feb. 1 938. p. 834; D. 870 1 1 938 ( 1 6 feb . ) , ibidem, nr. 39. p. 9 1 5-9 1 7
(Modificarea Legii pentru reprimarea unor infmcţiuni contra ordinei in Stat).
77 Referire la faptul că . bunicul şefului Mişcă1ii avea numele Zelinski. expresie a slavizării
foqate (de pe timpul dominatiei austliece) a · numelui Zelea ( ..făuritor de zale") - (Virgil
Rădulescu. Politim exterm1 a României, în: ..Învierea". nr. 1 . p. 43).
7" Ca voluntari legionari care luptaseră în Spania (cf. declaratia �fului Mişcării. în
.. Universul". 55. nr. 1 4. 1 5 ian. 1 938. p. I l . împotliva avizului dat în problemă de Istrate
Micescu) .
.,., Interviul �fului Mişcălii {,,li Messagero". 1 6 ian. 1 938). în: F. Nedelcu, op. cit., p. 292
(,,Părerea mea este că ne îndreptăm spre corporatism [ . . . ]. Cred că şi reprezentaniJl \irii va fi intr-o
zi corporatistă"). Cf. şi ,,Buna Vestire", 2. nr. 27 1 . 26 ian. 1 938. p. 1 . În sensul identitătii de
program dintre cel al Mişcării şi cel inaugurat in 1 938 s-a pronuntat Lucretiu Pătrăşcanu. Sub trei
dictaturi, 1 944. p. 1 43-1 45.
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Ca urmare a decretării noi i Consti tutii (0. 900 1 1 938 20 fcbr.), după
momentul lovi turi i de Stat, partidul "Totul pentru Ţară" se autodesfi in\ează
(2 1 februarie) Ko, întrucât - motiva şeful M işscării - "ratiunca de existenţă a
partidului a încetat", adăugând că ,.suntem arunca�i din raportul de Drept în
raportul de Forţă", pe care nu-l primim H 1 , că "orice violentare, nu mai
răspundem în nici un fel ( . . . ) chiar atunci când întreaga N aţiune este tratată ca o
turmă de animale inconştiente", că deci "lovitură de Stat nu voim să dăm",
pentru că ,.noi aşteptăm biruinţa noastră de la desăvârşirea, în sufletul Naţiunii,
a unui proces de perfectiune omenească", păstrând credinta "în viitorul legionar
al României" K2• Paralel, seful Miscării a recomandat studentimii române să nu
voteze împotriva Constituţiei spre a nu o împi nge în politică, spre a o feri de
urmări si spre a evita un război civil K ' . M ai scrie la doi ministri ai Guvernului,
foşti prim miniştri, A. Vai da-Voevod şi N . Iorga.
Adresându-sc, la 22 februarie, lui Alexandru Vaida-Voevod, face
observati a că lovitura de Stat de Ia 1 O februarie înseamnă "o provocare la război
fiecărui român'', respectiv dispret fată de poporul român, neconstitu\ionalitate şi
spe1j ur, ceea ce o face ,.lovită de nulitate" K4•
Interdic�ia comer\ului legionar, pornit de la acelaşi decret 870 1 1 93 8 K'i,
afost punctul de plecare al scrisorii de protest, adresată la 26 martie lui N. Iorga,
scrisoare pe care acesta o restituie şefu lui Mişcări i, înton.:ându-i învinuirea prin
câteva rânduri, publicate ; şeful M işcării cerc, la rându-i, la 29 martie, publicarea
si a scrisorii sale i nitiale Hn. N. Iorl!a, sfătuit de autoritatea de resort, se
adresează Parchetului, care deschide acţiune în contra lui C. Z. Codreanu pentru
"ultragiu fată de un ministru în exercitiu legal al functiunii sa ie", în care sens
sentinţa Tribunalului militar al Corpului II Armată din 1 9 aprilie îl condamnă la
sase luni de închisoare corcctionară si 2 .000 de Ici amendă K7•
'

'

'

'

'

'

�

'

.

.

.

.

.

.

"" După instauran:a noii ordini constitutionale. i s-a comunicat lui Corneliu Codreanu
dorinta regelui de a:i solicita o audientă. - evident. penttu a se asigura de subordonarea Legiunii la
noua online ; acesta a răspuns că el va alege momentul solicitării. ceea ce era, din punct de vedere
juridic. un drept. dar care. politic. era o greşeală - după aprecierea Sigurantei Statului - ,.capitală
şi fatală" (H. Sima. Sfârşitul unei domnii .win�:eroa.1·e. ed. a 11-a, New York. p. 64-65).
" ' Pamfil Şeicaru explică atitudint:a Mişcătii ca fiind un act politic. de conservare a foqelor
proprii până la extinderea intlut:ntei Germaniei asupra României (F. Nedelcu, op. cit. p. 397-398,
nr.

.

1 5 ).
" � C. Z.

Codreanu, op. cit. . p. 270-273.
Pollivit acelei recomandări. n-a votit împouivă decât preşedintele U.N.S.C.R.
(Ş. Milcoveanu). în : Învierea. nr. 2, p. 1 1 -1 2).
" 4 C. Z. Codreanu, op. cit., p. 273-276.
"� Ibidem, p. 272 şi 276-279.
"6 lhiclem, p. 279-284.
"7 Acest proces a fost revizuit (la cererea Comisiei pentru revizuirea proceselor politice . .
nr. 3 / 1 940 (3 act.) de Înalta Curte de Casatie şi Justitie).
HJ

.
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Prin D. 1 422 1 1 938 ( 3 0 martie) HH, partidele, grupările şi asociaţiunile
politice sunt principial desfi inţate ; iar prin J.C.M. 8 1 1 1 1 938 (2 1 aprilie) H�,
partidul "Totul pentru Ţară" e dizolvat, dimpreună cu gruparea "Arhanghelul
M ihai" şi cu "Garda de Fier", dispunându-se lichidarea patrimoniului lor şi
autorizându-se Ministerul de Interne să fixeze domiciliu obligatoriu persoanelor
descoperite a fi periculoase ordinii publice şi siguranţei. Î ncă înainte de sentinţă
şi de acest J .C.M . , la 1 6 aprilie, Corneliu Zelea Codreanu - care renunţase să
plece în străinătate, spre a nu-şi părăsi camarazii - e arestat împreună cu alte
căpetenii legionare �0•
În considerarea posibilităţii ce avusese C. Z. Codreanu de a pleca din ţară,
spre a evita o arestare, pericol de care era conştient, dar pe care îl accepta, bazat
pe valoarea politică a suferinţei generate de nedreptăţire, Corneliu Zelea
Codreanu a porni t în mod necesar de la două premise : 1 ) că i legalităţile
regi mului poli tic aflat la putere vor fi limitate, fără a merge până la i legalitatea
supremă, aceea a uciderii - dacă nu fată de el, în nici un caz fată de toti ceilalti
,
conducători legionari din ţară �i că va funcţiona principiul separaţiei puterilor,
în spe�ă în magistratura Ţări i : "Eu cred �i mă încred în conştii nţa, eompetenţa,
i ndependenţa, neintimidarea şi necoruptibilitatea corpului de magistraţi ai
României", şi, ca urmare, "eu nu cred în invi ncibilitatea războiului civil dintre
Stat şi Naţiune şi, subordonându-mă legilor, accept să fiu arestat, anchetat şi
_
j udecat" 2) că legalitatea legionarilor aflaţi în libertate - anume atât legalitatea
legionară, ce rezu lta din ordinul Căpitanului de a nu provoca regimul, cât şi
legalitatea oficială - va fi totală, între cele două ]egalităţi neexistând acum
contradictie � 1 •
Desfăşurarea faptelor a arătat că nici una din . aceste premise n-au
corespuns în totul încrederii ce li s-a arătat.
Î n timpul detenţiei, Parchetul militar deschide o a doua acţiune penală
împotriva sefului
Misscării
Y2, care duce la o nouă sentintă
ţ a aceluiasi
'
,
, Tribunal
militar, din 27 mai , de condamnare la 1 0 ani de muncă silnică şi la degradare
·

'

'

'

MH

M.O .. 1. 1 06. nr. 75. 3 1 mar. 1 93R. p. 1 640- 1 64 1 .
p. 98, 30 apr. 1 938. p. 2 1 42 .
·�' F. Nedelcu, op. cit. p. 402 ; N. Chion:anu. op. cit., p. 333-334.
'11 Ş . M ilcoveanu, op. cit., p. 89-90 (Codreanu s-a lăsat arestat, dar nu cu i ntentia de a-si
găsi moartea, ci bazat pe valoarea sufetinlei în lupta politică) ; .,Învierea", nr. 1 . p. 104 (uiti�
circulară a Căpitanului) şi 1 1 0 (declaratia Căpitanului că "persoana mea nu mai este
indispensabilă" - pentru Mişcarea Legionară - şi mersul înainte spontan e asigurat de resorturi
proprii). În realitate, actiunea ..Comandamentului Legionarilor din prigoană" -: format, dintre
legionarii liberi, în oarecare independentă fată de Căpitan. din Vasile Chioreanu (care făcea
legătura cu Căpitanul prin sotia acestuia), Horia Sima etc. - începe să capell: aspect penal. printr-o
se1ie de alentate în noiembrie 1 938 (H. Sima, op. cit., p. 1 87-1 89).
''� Cf. "Universul", 55, nr. 1 34, 1 8 mai 1 938. p. 1 1 - 1 2 ( Ordonun(u definitivei de trimitere in
M''

Ibidem.

.

judecată a lui Corneliu Zelea Codreunu pentru crima de trădare, uneltire contra ordinei sociale
şi pentru aima de rt1zvrtltire, 1 6 mai 1 938 (având pasaje cenzurate !).
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civică, la 5 .000 de lei amendă şi 2 .000 de - lei cheltuieli de j udecată �' . Planul
legionarilor din libertate, com.:eput de Horia Si ma, comandant legionar, de a-1
scoate pe Căpitan din închisoare nu a fost acceptat de acesta Y4•
Î n urma întrevederii dintre Adolf H itler şi regele Carol I I (Berchtesgaden,
24 nov. 1 938), care prin ministrul său de interne, Armand Călinescu, dispune
uciderea lui Corneliu Zelea Codreanu, adică dispune înfăptuirea unui asasinat
politic, condamnat de propria-i legisla�ie. Î n noaptea de 29-30 noiemhrie, acesta
e ucis dimpreună cu ucigaşii lui 1 . G. Duca şi ai lui M ihai Stelescu Y�. U n
.
comunicat a anuntat c ă e i a u fost împuscati d e J andarmi întrucât ar fi încercat s ă
evadeze de suh escortă în timpul Lransportării lor de la închi soarea Râmnicu
Sărat la închisoarea Ji lava �h ; explicând, Armand Călinescu a minimalizat
acţiunea, reducând-o la un "simplu fapt de drept comun'', adăugând că, printre
cei împuscati, nu era nici unul care "să nu.fi fost asasin" Y? (fără a tine seama că
justi\ia achitase pc unul şi că dăduse alte pedepse decât moartea celorlal\i. care
YH.
le executau). Reaqiile germane, care s-ar fi dorit mai mari, n-au întârziat
'

'

'

'

'

'

''·' Ibidem, nr. 1 44, 28 mai 1 931!. p. 1 2- 1 4 (Condamnarea lui Corneliu Z. Cotlrean u ) ;
Mişcar�a L!.!gionară, Adevc1rul în proce.I"UI lui Corneliu Z. Cotlreanu - maiu J I)JH, f. 1 , f�d.,
[ 1 aug. 1 938]. 232 p. ; Proce.1·ul Codreanu. în "Formula AS". 3 ( 1 933), nr. 56 ( 1 ) - 71 ( 1 6). ian. iun. 1 93 3 ; Tharaud, op. cit., p. 232-235. Acl.!st proces a fost revizuit (la cerl.!rea Comisiei pewntru
rl.!vizuirca proceselor politic� . . . nr. 1 /5 oct. 1 940) de i nalta Curte de Casatie şi Justitie la 28 oct.
1 940 ("Universul". 57. nr. 33 1 , 1 dcc. 1 940. p. 4). Rezultă că, jurisdiqional. Corneliu Cm.lrcanu
n-a fost condamnat pentru delicte sau crime politice.
.,. Şt. Palaghită. op. cit., p. 1 1 4- 1 1 5 (circulara Căpitanului din 1 3 nov. 1 931!) şi 1 26;
N. Chioreanu, op. cit., p. 36 (ceea C I.! aripa legionară a lui Horia Sima a considerat-o ca fiind o
cădere a Căpitanului ..în mania religioasă" - Ibidem).
·�� Şt. Palaghită. op. cit. p. 1 1 0. S-a sus1inut că dispozitia ar fi fost luată în urma cererii lui
Adolf Hitler de a se ti incredintat formarea guvernului lui Corneliu Codrcanu - ccl.!a ce nu se
dovedeşte ; în realitate. regele dădus� ordin dl.! executare a şefului Mişcării înainte de a plt:ca în
străinătate. ordin revocat telegrafic de la Paris. în . urma invitatiei lui A. Hitler de a-1 vizita. şi
asupra căreia rcvcnise tot telegrafic. din Cehoslovacia. după vizită. când se convinscsc că acesta
nu va rcaq iuna cu .:fil·icnlă (N. Chioreanu. op. cir. . p. 1 H : Ş. M i l covc anu. op. dr. . p. 99- 1 00).
Î naintea uciJcrii lui Corneliu Codrcanu. acesta cc:rusc. din înc h i so are permisiunea cJc a lansa un
apel de liniştirc cătn: legionarii din afară, apel care a fost afişat în B ucun:şti. dar pc ca ri.! . ulterior.
Horia Sima 1-a declarat apocrif (Ibidem. p. 99). Se considl.!ră l:ă instaurarl.!a regimului încl.!put la
10 febmarie 1 938. dorită de regele Carol al Il-lea. şi reprimarea Mişcării Legionare (culminând cu
uciderea şefului Mişcării )), datmită şi de cercmile politice anglo-franceze. ar ti fost rezultatul unei
întelegeri ( lbiclem. p. 89 şi 92-93 ).
"" Comunicatul Parchetului militar al Corpului U Armată, în : "Universul", 55, nr. 329,
2 dec. 1 931!, p. 1 7 ; Moartea lui Corneliu Zelea Codreanu, 2W30 noiembrie fi)JH. în "Baticada",
3. nr. 23 ( 1 26), 9- 1 5 iunie 1 992. p. l 1 . Caracterul premeditat al crimei rezultă din simplul fapt că.
în noaptea uciderii. militarii au fost consemnati în cazărmi.
'11 Circulatia confidentială a Ministl.!rului Afacerilor Extl.!rnl.! din 1 cJeccmbril.! 1 938 către
legatiile româneşti. mentionată în F. Nedelcu. op. cit.. p. 4 1 5. Evenimentul a fost prl.!zentat sl.!c Jc
N. Iorga (/.l'foria rmruinilor. p. 494) ( Trapez. pct. 23, în : "România literară". 1 4, nr. 6, 5 februarie
1 980. p. 7).
'1" F. Nedelcu. op. cit. . p. 4 1 6-4 1 8 ; N. Chioreanu, op. cit. p. 48.
·

.

.

.
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C a urmare. la 2 1 septembrie l939, l a indicaţia lui Horia Sima, refugiat în
Germania, este asasinat primul ministru Armand Călinescu, i ar legionarii care
au dus la împlinire acest ordin au fost executati în aceeaşi zi , fără judecată '�'� . ( Î n
fond, legionarii uciseseră pe autorul unui asasinat politic pentru care legislatia
în vigoare condamna la moarte, condamnare la care justitia militară n-ar fi putut
ajunge tocmai pentru că autori za!ia trebuia dată de însuşi autorul asasinatulu i . )
Drept represalii, în noaptea de 2 1 1 22, s-au ucis ş i s-au expus un număr de
IIKI
care nu aveau nici o legătură cu asasi natul. Faptul a mărit
252 de legionari
şi mai mult problema succesiunii la conducerea Mişcări i ; într-adevăr. avându-se
în vedere mai putin legitimi tatea legionară cât imposi bilitatea de aqiunc â
1111
cadrelor legionare din tară (cvasiunanimitatea celor rămasi erau detinuti
sau
,
ascunşi ) , prioritatea au avut-o legionarii refugiati în Germania, stat de care de
altfel S tatul român, mai ales după aparenta înfrângere a Frantei din 1 940, tindea
să se apropie. Apoi , prin represaliile la uciderea lui Armand Călinescu, care au
înlăturat pe multi dintre mai îndreptăţiţii la succesiune. s-au mărit, paradoxal,
şansele de succesiune ale lui Horia S ima, care - prin uciderea lui Armand
Călinescu - era cel care cauzasc i ndirect uciderea comandanti lor legionari
1112
superiori lui ca loc în ierarhia legionară
•
,

-

,

'

'

Continua ascensiune a Germaniei a determi nat Guvernul regimului
Constitutiei din 1 93 8 să estompeze adversitatea fată de legionari si să initieze o
apropiere de legionarii stabiliţi la Berlin, ceea ce a dus la un început de
1 11'1
, început care nu putea fi fi nisat cât timp nu avea loc o trecere a
întelcgere
1 1 14
Guvernului la o politică fără echivoc alături de Germania
•
'

'

'

'

'" 1-"ătu - Spălătelu. op. cit .. p. 254-255 : Şt. Palaghi(ă. op. cit. p. 1 22- 1 23 .
Lista nominală (Gh. Clime etc. ) în : ,.Cuvântul". 1 7. s.n . . 27. 9 nov. 1 9-JO. p. 32. Ordinul
de ucidere a fost dat de rege direct. înainte de instalarea noului plim ministru. generalul
Gh. Argeşanu.
1" 1 Î n acest sens. declaratia lui Horia Sima: ,.Nu mă interesează cei din închisori. Sunt ca �i
pierduti" (F. Nedelcu. op. cit., p. 425. Şt. Palaghită. op. cit., p. 1 22 ) .
111�
P11 marl{in11a prcipa.1·ti11i. II. p. 1 30- 1 3 1 ; Fătu - Spălă(elu, op. cit.. p. 230-245.
248-25 1 . 255-256. F. Nedclcu. op. cit. p. 432. Pentru succesiunea la şelia Mişcăti i : Legiunea . . . .
op. cit., p. 1 6. (în Consiliul suprem din 1 93 1 ; H. Si ma li gura pe locul 1 7 ). Pentru desla�urarea
succesiunii în fapt între moartea Căpitanului şi înliin(area Statului National Legionar: H. Sima. op.
cit., p. 328-333 (constituirea Forului Legionar) şi 334-335 ; Şt. Palaghită. op. cit., p. 1 1 1 - 1 39 ;
Eugen Clistcscu. în : Proct1,\'Ui marei trt1tlc1ri nationale. p. 1 73. Pentru rolul î n succesiune a l u i Ion
Zelea Codreanu (tată Căpitanului); H. Sima. op. cit., p. 239-242. 384-386. 403-405. 428-43 1 .
484 ; Şt. Palaghi(ă. op. cit. p. 1 29-1 36; Ion Zelea Codreanu. în scrisoarea către C . Gligoraş (4 ian.
1 94 1 ) şi în depozitia llcută în procesul rebeliunii din Câmpulungul Bucovinei (S. Erhan ş.a.)
înaintea Ttibunalului militar Iaşi (27 feb. 1 94 1 ) în: ,.Universul". 58 ( 1 94 1 ) nr. 46. 19 febr.. p. 3.
şi nr. 57. 2 mar p. 3 . Pentru rolul lui Iuliu Maniu după moartea Căpitanului : ., Proce.1·ul
conducătorilorfostului punid Naţionai-Ţărc1ne.l·c, Bucureşti. 1 947. p. 330-332.
.

1111

.

.

.

.

.•

1 11�

Cf. H. Sima. op. cit., p. 55 (,.Piimele încercăti de a sonda opinia legionarilor. în vederea
unei apropieri s-a făcut sub guvernul Argetoianu [ . . ). Pentru ca initiativa Guvernului să nu tie
.
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Î n acest sens, spectaculosului marş de cucerire al armatei germane din
mai-iunie 1 940, îi corespunde schimbarea s tatutului j uridic al lui Horia Sima,
de la trecerea sa clandestină, cu un grup de legionari, din Germania, unde era
refugiat politic, în România, pe al cărui teritoriu trece în noaptea de 1 7 1 1 8 mai,
1 1 1�
(după care s-a arătat dispus a colabora în cadrul
si arestarea sa de a doua zi
�rdinii de drept carliste), până la primirea în audien\ă de rege ( 1 8 iun.) 1 1 )f, şi
numirea - după adeziunea lui la Partidul Na\iunii - ca subsecretar de Stat la
eonsiderată un aet de slăbiciune de către legmnan . s - a u m manual genera 1 u 1 u 1 \JaoneJ IVJ annescu.
ministrul Ordinii Publice, să înceapă discutiile cu Mişcarea adică aceluia care avusese răspunderea
directă a executiilor din scptemb1ic") 57 (după o consfătuire cu fruntaşii legionari. aduşi din lagăre
(martie 1 940). legionarii au înaintat un memoriu regelui şi o pmclamatie către Ţară. în care se
cerca camarazilor unire în jurul Tronului). 5 8-6 1 (legionarii din Berlin au răspuns cu documentul
din 24 martie, "Pozitia Mişcă1ii Legionare fată de aşa zisa împăcare între Garda de Fier şi regimul
actual din România"), 62-65 (a urmat o incercare a guvernului român de apropiere fată de
legionarii din Germania. trimitând o delegatie cu dubla calitate de a reprezenta atât pc legionarii
din tară. cât şi pc rege). 65 ("Ce se obtinuse în tară de pe urma destindelii ? S-au desfiintat lagăreh.:
şi s-a dat amnistie paqială [ . . . ] prin audienta fruntaşilor legionari la rege, se ieşise din stadiul de
«infractori ai Statului>>, Mişcarea tiind recunoscută acum ca realitate politică [ . . . ]. După
proclamarea oficială a destinderii. cercmile germane au început să manifeste din nou i nteres
pentru cauza noastră" ). 66 ("După realizarea destinderii. grupul de la Berlin rămăsese factorul
determinant in Legiune". prestigiul său avea la bază trei elemente : "a) era liber pe mişcările lui;
h) se atla in Capitala acelei tări care. in acel moment. deci dea soarta Europei ; c) reprezenta ţ in ia de
luptă a Mişcării"). 6!1-69 (s-a dat regelui un răspuns verbal în sensul revizuirii politicii grupului
.,dacă actualde intentii ale regelui se suprapun realmente cu initiativele noastre mai vechi de
politică externă"; dar fără a se întoarce în tară acum. când soarta României atârnă mai mult de
Berlin; v. şi p. 70-7 1 ) şi 78-83 (o a doua delegatie trimisă la începutul lui mai 1 940 primeşte de la
legionarii din Berlin acelaşi răspuns, dar în scris. în aşteptarea unei schimbări în politica externă
din partea regelui).
1 1" Pentru incidentul de la Portile de Fier. denotând concursul Guvernului român dat unei
actiuni a retelei engleze de spionaj şi sabotaj, v. H . Sima. op. cit. . p. 73-75.
1 1 1-� Jhidem. 1 37 . şi 1 48 : "Universul". 57. nr. 1 39 . 23 mai 1 940. p. 1 ( ..Ministerul de Interne
comunică faptul că H. Sima şi Pătraşcu, apartinând grupului de legiona1i refugiati în străinătate, se
atlă în mâinile autoritătilor. din ziua de 1 9 mai 1 940 şi au fost depuşi").

lf�to
Între 1 9 mai şi 1 8 iunie, H . Sima a fost primit de către autoritătile centrale de anchetare
pornite pe destindere (H. Sima. op. ât., p. 1 93-204 ) ; a acceptat sugestia Sigurantei Statului de a
cere legionarilor din libertate, cu care i s-a permis să ia un prim contact (28 mai - 7 iun.). să-şi
depună armele "ca o dovadă a bunei noastre vointe de a renunta la clandestinitate şi de a ne integra
în Stat". actiune desfăşurată cu succes (p. 208-2 1 2 ). a fost pus în libertate, la 1 3 iun. (p.
224-229) ; a fost plimit de rege (p. 245-250). A propus să se înlocuiască Frontul Renaşterii
Nationale cu un alt partid national - totalitar. având ah program şi altă uniformă, în considerarea
că Mişcarea Legionară îi va fi ..coloana de sustinere" (p. 233 şi 239) - propunere care va sta Ia
baza creă1ii Partidului Natiunii - altfel însă structurat decât se aştepta Horia Sima: aceasta nu 1-a
împiedicat să ceară legionarilor să se inscrie dimpreună cu alti legionari, inclusiv Ion Zelea
Codreanu (p. 250-255). neînscriindu-sc însă şi lcgionalii din Berlin (p. 257-261 ) . Chemarea lui
Horia Sima din 23 iunie a apărut în presă ("Curentul", 1 3 , nr. 4442, 25 iun. 1 940. p. 1 ).
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M inisterul Educaţiei Na\ionale în guvernul Tătărescu (28 iun.), apoi ca ministru
al Cultelor şi Artelor în noul guvern Gigurtu (4 iul . ) 107 , din care demisionează
după câteva zile (considerând că şi noul guvern continuă linia politicianistă
111K .
Regele numeşte în locul lui un ah legionar, pe Radu B udişteanu.
anterioară)
ceea ce nu opreşte pe Horia Sima să-şi continue lupta pentru putere "�'� , mai
1
încercând a-1 solicita printr-o audienţă colectivă ( 1 6 aug.) 1 1 1 şi, apoi, după
111
, cerând abdicarea regelui 1 1 2 porni nd o aqi une de
"Arbitrajul de la Viena"
stradă (2-5 sep.) 1 1 J , care atrage demisia primului ministru (4 sep.).
,

Regele caută să anihi leze această aqi une cerând reprimarea ei, dar armata
nu dă curs cererii ; atunci, încredinţează formarea guvernului generalului
1 14
, care - cvocând "înţelegerea clcmenţei
Antonescu (aceeaşi zi, la ora 1 2)
regale'· - pune în libertate pc legionarii închişi, ceea ce - departe de a rezolva
conflictul - 1-a încurajat, ducând la abdicarea regelui. Horia Sima a socotit
abdicarea obţinută de general, devenit prim-ministru cu depline puteri, o
biruinţă legionară 1 1 � Oricum, Garda de Fier nu mai era nici calitativ, nici
•

1"' Schimhan:a Guvernului. sugerată ue germani. a fost concretizată prin propunerea
lui Horia Sima adresată regt:lui de a i se încredinla formarea Guvernului (H. Sima. op. cir. p.
21111-292). Numirea sa ca Ministru al Culldor a tidicat p ro tes tu l Pauiarhului (p. 2Y-l-21)5 ).
IIIK c
r. H. Sima. op. cit. . p. 2911-30 1 . Demisia. a l cărei text e d i fu za t uc Horia Sima. a
alarmat p.: Moruzov (p. 3 1 1 -3 1 4).
"" lhidem. p. 3 1 1 -3 1 2. La presiunea altor legionari. cei trei mini�tri legionari alla l i
în Guvern au intenlionat să-şi dea demisia în blo�: - proiect împiedicat mai întâi de
grupul legionarilor din Berlin (p. 3 1 4-3211 şi 363-361) ), apoi ptin presiuni din pattea Palatului
(p. 356-357).
1 1" C f. lhidem. p. 376-3711.
1 1 1 Participarea legionară la Consiliul de Coroană din 29/30 august. dorită de r�ge!t: Carol
ll pentru a-şi acoperi răspunderea is t orkă . a l ip sit : Horia Sima netiind întâmplător găsit. iar �:ci
aduşi nefiind comandan1i legionari. ci rude strălucind prin rezonan1a numelor: Horia Codreanu şi
părinlcle Mo1a (care a refuzat. inutil. de a fi adus în Consiliu) (/hidem. p. 4 1 3-4 1 5 ).
" : Proclama1ia Români. Bucureşti. 1 sept. 1 940 (anteuatat), lhidem, p. 406--409.
" -' lhidem. p. 4 1 5-4 1 6. 437-462. 477 ; Şt. Palaghilă. op. ât. . p. 1 21!. 1 36-- 1 311 ;
N . Chioreanu. op. cit. . p . 62 ; Fălu-Spălă!elu. op. cit., p . 257-276. Î n ipoteza prelungirii domniei
lui Carol II după stabilirea noilor hotare. se prevedea nu numai înlăturarea legionarilor de la
guvernare - dat tiind că Germania nu se arăta deosebit de interesată de venirea la putere a Gărzii
de Fier (cf. H. Sima. op. cit. . p. 337. 342. 3-l3. 353 etc.) - ci şi rduarea tre�:utului lor tratament
(lhidem. p. 363. 3112-384).
1 1•
După ce generalii Coroamă (Divi zia de Gardă) şi Ni�:ulcscu (M .A . N . l refuzaseră să
execute ordinul regelui ue a trage în legiunati (H. Sima. op. cit.. p. 465-470; Hemiette
Magherescu. în : Gh. Buzatu ş.a .. Mareşalul Antone.I'L"u in jiqa istoriei, Iaşi. voi. II. ) 1)1)0. p. 3511).
1"
H. Si ma, op. cit., p. 478-480 şi 49 1 ; Sdmhitorul act de acuzare prin cu re Mişcarea
LeJ:ionarc1 a .lmuls abdicarea lui Cam/ Il. f.d., p. 1 (atiş). Pentru raporturile antetioare ale
generalului Antonescu cu Mişcarea: H. Sima. op. cit., p. 277-279, 463. 47-l-477 ; Simion, op. cir.
p. 1 5-23. 25-26. 36.
.

.
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numeric, nici din punct de vedere al unitătii , ceea ce fusese în decembrie
1 937-ianuarie 1 938 1 111 •
8. Statul Naţional Lexionar. După i nstalarea guvernului Antonescu, Horia
Sima interzice legionarilor orice man ifestare până la noi dispozitii , actiunile lor
urmând a se face numai pe cale ierarhică, vegheate de politia legi onară 1 1 7 •
Pentru încetarea aqiunilor acestora, a fosl nevoie şi de apeluri le generalului
conducător al Statului ( 1 1 scp. ) 1 1K . şi de întelcgerca lui cu Horia Si ma, nu fără a
fi pregătit pentru orice situatie.
Apoi, pri nlr-un comunicat din 1 4 septembrie al Prcşcdi ntiei Consi l i ului de
M inistri, s-a anuntat că generalul Antonescu - în urma chemări i ,.la unire si
1 1Y 'a
actiu
� c pentru înt ilrirca Statului" , adresată "Tării
si
M i scării
Leoionarc''
,
,
'
e
,
pri mi t din partea acesteia declaratia că "răspunde cu toată însufletirea ş i toată
bucuria la chemarea generalului Anloncscu, fii nd gata să-I urmeze în orice
împrejurare şi să se identifice cu ri in\a noului Stat". Ca urmare a acestui
. .legământ" şi .. \inând seama de nevoia schimbării a�czămintelor româncşli şi a
înseşi Lcmclii lor Statulu i, pentru a asigura viitorul neamului nostru, uni talca în
libertatea si autoritatea cu consimtământul
tuturor'' 1 �11 s-a emis Decretul 3. 1 5 1
.
'
din accca�i zi. semnal de Rege şi contrasemnat de Conducătorul S tatului, prin
care .,Statul român devine Stat N ational Legionar" (pcl. 1 ). M işcarea Legionară
fii nd .,si ngura miscare recunoscută în noul S tat", .,având ca Lei ridicarea morală
şi materială a poporului român şi dezvoltarea puteri lor lui cr�atoare·· (pcl. 2 ) . Î n
continuarea acestui text normativ, decretul confirmă pc generalul Ion Antonescu
în cali tate de "Conducătorul Statului Legionar" �i de "Şef al Regimului
Legionar" (pcl. 3). i ar pe Horia Sima în calitate de .,Conducător al M i şcării
Legionare·· (pcl. 4). confirmare care prezuma impunerea lui ca atare de către
Mi şcarea Legionară.
Aşadar, făcând abstraqie că Forul Legionar nu 1-a confirmat pc Horia
Sima ca şef al M i �cării şi că i-a propus să nu ia parte la guvcrnarc 1 2 1 , regimul
lotali tar i ntrodus de autoritatea de Stat sub Carol 11 �i continuat de generalul
Antonescu se transforma într-un regim totalitar ha1.a1 pc o mt��.:arc poli tică
1 1 " l .ucre)iu Pălrăşcanu. op. cit. . p.

1 59.

1 1 7 .,Universul". 57. nr. 247. H s.:p. 1 940. p. 3 .
1 1 " Ion A nto n escu . Gitre români 1 Clu.:mciri - Cttl'tÎ/1/ciri - Documente 11 La o rchcruce a
i.l'toril!i,

B ucureşt i . 1 94 1 . p. 30-34

(p.

3 2 : .,Dacă vc)i găsi ahul mai pric.:pul şi Jacă mi-o vc)i cerc.

mă voi da singur la o parte şi la Limp"J.
1 1 '' . . Apelul către legionari" din 1 2 sep. 1 940 . lhiclem. p . 35.
1 1" .. Universul". 57. nr . 255. 16 scp. 1 940. p. 1 . Pentru adtH.:erea legionarilor la pulc1·e : Ş t .
l'alaghi)ă. "1'· ci t. . p. 1 40 ( Înlrevetlcn.:a Je la H �ep . ) : Simion. op. c i t. . p. 33. 36. 44. Jurămintcl.: lui
Horia Sima i mp l i c a t de decretcl.: 3 1 5 1 şi 3 1 521 1 940 ( unu l în fa�a regelui. altul în fa)a

Conducătmu l u i ) nu-s consemnate.
1 1 1 CL : H . S i n ta. op. cit . . p. 4HH�l) 1 : Ş I . Palaghi)ii. op. cit . . p.

1 2K şi I J lJ.
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pornită de la Natiune, mişcare la care generalul Antonescu, investit de
autoritatea de Stat, aderase, apărând astfel investit şi din partea M işcării
Legionare, care - la rându-i - îşi păstrează conducătorul, pe Horia S ima.
Decretul nu-i atribuie acestuia nici o responsabili tate concretă în Stat şi, cu atât
mai mult, nici una de natură militară. Pe de altă parte, în spiritul Decretului
3 1 5 1 , prerogrativele generalului Antonescu devin, j uridic, limitate, de la a
conduce un Stat fără obligatia unei orientări, la a conduce un S tat legionar, ale
cărui obiective sunt legate de Mi şcarea Legionară înfiintară de Căpitan şi al
cărei conducător în viată era Horia Sima.
Spre deosebire de si tuatia din Germania - în care raportul dintre Partid şi
Stat era de egalitate, titularii celor două puteri fiind pcrsoni ficati prin aceea�i
persoană, Fuhrerul, �i unde titulatura Statului rămăsese aceeaşi - în România
situatia cere o precizare. Considerăm că, potri vit decretului 3 1 5 1 , generalul Ion
Antonescu, expresie a vointei regale, dar ali neat Mi �cării Legionare,conducea
util Statul, iar comandantul Horia Sima, prezumată expresie a vointei legionare,
era chemat să stabilească orientarea spirituală a Statului ; până la un punct, unul
răspunzând de prezent, iar celălalt de viitor. Evident, noul regim îsi baza
viabilitatea pc conlucrarea dintre cele două căpeteni i . Î n caz de de;binare,
biruitorul - oricare ar fi fost - putea găsi uşor argumente în apărarea
Jcgi timitătii biruintei sale.
Î n sfârşit, dispozitia "Luptele dintre frati încetează" (pct. 5 ), cxplici tează
că toate celelalte partide politice îşi păstrează starea de i legalitate în care
fuseseră puse de regimul totalitar precedent şi totodată că cei din M işcarea
oficializată de noul regim, scoasă din ilegalitate, legionari i, urmează a trăi în
pace cu concetătenii lor din celelalte foste partide. Se constată aşadar că, prin
acest decret, M i şcarea Legionară se impune ca partid totalitar, fără a si mti
nevoia asentimentului dat de popor - ceea ce, evident. se depărtează de
conceptia Căpi tanului . Decretul a anulat implicit J .C.M. H I l 1 1 93g, prin care
Mi scarea fusese desfii ntată 1 12 •
.

'

.

U n decret din aceeaşi zi (3 1 52 1 1 940) al Conducătorului Statului ,
numeşte pc membrii noului guvern, începând cu Horia Sima, ca vicepreşedinte
al Consili ului de Miniştri 12.1 . Totodată, generalul Antonescu adresează un apel
către Români, iar Horia S ima altul către Legionari 1 2� . Şi în Consiliul de Miniştri
din 1 6 septembrie, generalul Antonescu, în prezenta şi cu acordul lui Horia
Si ma, declară "( . . . ) punctul nostru de reazăm, în afară, este Axa (Roma-Berlin) ;
� �� J urnalul a fost anulat explicit prin D.

332-1 / 1 940 (3
1 0!1. nr. 232. 4 o�:t. 1 940. p. 5690-569 1 ).
1 1·' M .O . . I. 1 08. nr. 2 1 4 bis. 14 st:p. 1 940. p. 54 1 5 .
� :• Pe mtlf!-linea prcipa.1·tiei. 1. p. 9 3 95 96-97.

oc l . ). spre

M işcării ( M . O . . 1.

-

.
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iar înăuntru, regimul naţional-legionar", stăruind asupra frăţiei româneşti cele
mai depline între cei doi conducători, asupra imposibilităţii trădării unuia fa\ă
de celălalt 1 25 •
Precizări asupra con\inutului regimului na\ional- legionar s-au făcut de
subsecretarul de Stat al M i nisterului Presei şi Propagandei , Alexandru Constant,
legionar, şi' anume : a) "reaşezarea elementelor etnice în posturile majore ale
întregii vie\i, românizarea tuturor centrelor de via\ă ale Ţări i " ; h) crearea unui
"Stat al tuturor categoriilor sociale (ceea ce reprezentantul Guvernului numea
"stat totalitar''), în special al marci mase de muncitori agricoli �i industriali",
ridicarea standardului lor de via!ă "printr-o reorganizare a vic!ii economice pc
temelii de dreptate socială şi efi<:icn!ă economică" : c) moralizarca vie!ii
administrative, mărirea randamcntului �i calită!ilor ci, redarea demnită!ii
funqionarilor �i asigurarea materială corespunzătoare ; d) considerarea
tineretului ca "clement activ. dinamic al noului Stat" ; e) a�ezarea economici pc
baze naturale, reaşezarea românilor în posturile economice pierdute prin carcn!a
guvernărilor trecute ; f) apari!ia rasismului : disti ngcrca prin statut între
minoritatea ariană şi minoritatea scmită ; g) repararea ncdrcptă\ilor anterioare
w
(noul Stat Nationai-Le0
o ionar fiind si un "Stat de rcparatic" '. Din acest
con!inut, Mişcării Legionare i se încrcdin!asc "sarcina organizări i şi îndrumării
tincrctului" 1 21 , conducerea unor ministere şi-am putea spune, dată fi i nd �i
uifcrcn\a de gcnera\iC uinlrc cei doi conuucători - succesiunea )a conducerea
Statului .
.

'

'

'

Curfmd, diferenţa uintrc cele uouă com:cp\ii începe să-şi spună cuvântul.
Raportul uintre Partid şi Stat era conceput opus. Pentru Conuucător, "regi mul
nou" proclamat (6 scp.), respectiv Mi �carea Legionară ( 1 4 sep. ), erau
subordonate ·Statului, aveau Joc în cadrul acestuia, rămâne asentimentul
continuită!ii Statului român, în timp ce pentru legionari - exemplific cu
Lcoriticianul şi oficialul Alexandru Constant - raportul dintre Partid şi Stat era
un raport "de Ia cauză la efect". Partidul ,.îşi realizează misiunea prin Stat,
acceptând uisciplina Statului", legionarul uesăvâr� it fi ind acela care "întruneşte
armonic calită!ilc legionare cu disciplina statală"; Constant recunoaşte
contradiqiile dintre "i nerţii şi clanuri", dar - după "adaptări lc'' uin "perioada de
1 �·' Jhidem.

I. p. 1 05- 1 06. Tol astfel. la manifcstalia din 6 octombrie. generalul a îmbrăcat

cămaşa verde. iar cele două căpetenii 1in cuvântări coordonate (1. Antonescu. Temeliile . . . • p.

265-274 ) Î n presă apare şi un apel semnal în comun de soliilc celor Joi conducători.
.

1 �' Alcxanuru Constant. suhsccrclar uc Stai la M i n isterul Propaganuci. Principiile mre
pre:icleaal actiunea ele �-:uvernclmcilll le�-:imwr. în : .. Rcv. cursurilor şi conl"crinlelor universitare··.

5.

•

nr.

K- 1 O. aug.-ocl. 1 940. p. K4-8K.

1 � 7 Comunicatul Prc�cu i n lici Consi l i u l u i uc M i niştri. in :
1. Antonescu.
p. :!03.Yczi şi Traian Brăilcanu. În vtl[timcÎntul in mclrul le�-:imwr. lhiclem. p. 53-60.
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·
tranzi tie" - consideră că se va ajunge la "mult visata contopire a Na\iei în
12H.
Legiune �i rcali1.arca Lcgiunii în Stat"
N ici conceptul de dreptate nu era la fel perceput. Conducătorul S tatului se
pronuntase pentru suprcma\ia legii ( ,.legalitate întcgrală" �i dreptate dată ,.după

1 2Y ,
în timp ce pentru Mi�carca
legi scrise" - ordinul circular din 7 scptcmhric)
Legionară dreptatea e în primul rând o expresie a con�tii nlei - ceea ce mărea

caracterul subiecti v al ordinii de drept de la o conşti i n\ă (cea a Conducătorului
Statului , Şef al Regimului Legionar) la două ori la foarte multe, conştiin\ă
impusă nu numai prin li bertatea de a legifera a Conducătorului Statului (în
supozi \ia că arc o totală conştii n\ă legionară şi că a revizuit, sub această optică
integral legisla\ia anterioară), ci şi prin li hcrtatca judecătorului ce a dobândit
conştiin\a legionară : deci nu primatul normei de drept pozitiv, ci al "omului
scleqi onat"', pentru care legea (implicit a Conducătorului Statului) nu mai"
impune, ci numai orientează, iar până nu va avea loc selectionarea magistraturi i,
j udecata ar reveni legionarilor, căci pentru ci "nu există teamă, atunci când
constii
. a fost împăcată"
. nta

1 11'

.

111
Di vergenta
. dintre cele două po1.itii
. apare într-un schimh de scrisori •
Atitudi nea lui Horia Si ma a arătat o amhiguita ic : pc de o parte, prezentându-sc
încadrat în ordinea de drept proclamată de general 1 12 , rcgrctând improviza\iilc
11�
�i lipsa de cxperien\ă ce apăreau şi i nterzicând oficial ilegalită\ilc legionarilor ;
�

iar pe de alta, dublând cu legionari servici ile puhlice, indusi v poli!ia, şi initiind,
în numele luptei împotriva "iudeo-francmasoncriei'', trecerea Ia răzbunări,
culminând cu uciderea detinu\ilor poli tici alla\i la Jilava (26/27 no v . ) - pe lângă
cea a lui Virgil Madgearu (26 nov.) şi a lui Nicolae Iorga (27 nov. ) - t oate
' �"

A l . Constant. Stat şi UJ:iune. în ,.Curentul". 1 3 . nr. 4606.

6 dec. 1 �40. p.

3.

��·· O mai man: ;�pro pi ere de punctul d e vedere legionar apan:: î n M ihail Antonescu,
Cnncefl(ia de ju.wiţie a Cnnduaitnrului Stmului. cunferintă radiudifuzală la 30 sep. 1 g40. în :

.. Rev . cursurilor şi conf�.:ri ntclor universitar�.:". :'i.
1.1fl

nr.

H- 1 0. aug.-ocl. 1 940, p. 74-80.

Dragoş Vitencu. Jurisdicţiunea in Sltltul le�:imwr. în : ..Î ns�.:mnări sociulogi.:�o:". 4. nr. 1 5 .

ian. 1 94 1 . p. 1 5- 1 6 (p. 1 6 : .,Căci dreptat�.:a nu o pul administra �.:xegctii c u mintile in.:âlcite în
formule . .:i num;�i acei cărora dreptatea le .creşte în sullct").
�,,, Textul scrisorilor în Pe marJ:inea prclpastiei.

1. p. 1 45-1 6 1 . CL �� VlaJ C Jcorgcs..:u.

/.1'/nria 1'11/IUÎIIilnr de la oriJ:illi pciml Îll ;i/ele nnustn!. �.:d. a 3-<a. BtH.:urqli. I l)��- p. 22!!-229.

1 .•� Dar c u oarccarc rc1crvc : . .Ohscrvatorul <lhkct i v poat.: să constate' apoi. in him�o:a aceasta
vc.:hc. o susc.:pt ihili lah: apmapc maladivă. ori d.: .:ât�.: ori se întâmplă chiar �i .:ca mai neînsemnată
călcare a unui text de regulament. IA: unde a apărut acest siml cxc.: s i v de h.:gal itatc şi Jreptale·�·
(H. Sima. .:uvântarc în fata stuJenlimii Capitalei, 10 dcc. 1 �40. in: Pe IIWr�-:inea prcipastiei.

1. 1. p. 1 44 ).

'" N. Ch ion:anu, "f'· cit., p. 76 şi

1 03 .
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Presedi
ntia
Consi li ului de M i ni stri
114,
fără
,
,
,
comentariu. Reprobând aceste asasinate, în şcdin�a Consiliului de M ini ş tri (27
comunicate

prin

presă

de

nov.) generalul Antonescu a declarat că "nu arc �pole�i de închiriat" 11', i ar
conducerea legionară a conchis, în secret, că "nu mai merge aşa mai departe'·,
că "Lo�i trebuie suprimaţi", întocmindu-se şi un "plan general de suprimare a
tuturor oamenilor noştri de Stat", fi ind dispusă, pentru preluarea întreagă a
puterii , să înlăture tol ce îi stă în cale, i nclusiv pe generalul Antonescu

u�.

Disensiunile, respectiv încălcările ordinii de drept din partea legionarilor.
duc la propunerea generalului Antonescu, făcută lui Horia S i ma, de a cerc
popol·ului , printr-un plebiscit, să aleagă între ci doi, dar fără să-i dea răgazul ve
) 117 •
La rânliu- i , Horia Sima trece la constituirea,
a răspunde (7 ianuarie 1 94 1
,
clandestină, a unui guvern propriu ( 1 3 ianuarie 1 94 1 ) l lH pregăteşte cadrele sale
pentru un eventual conflict cu generalul 1N ; generalul, după p întrevedere cu
A. Hi tler, îi trimite lui Horia Sima o scrisoare în care condi!ionează continuarea
colaborării ( 1 5 ianuarie). Oficial, ceea ce s-a consacrat sub numele de
1 41 1
,,rebeliune legionară"
se declanşează la 21 ianuarie, a doua zi Liupă ce
generalul Antonescu destituise pc generalul C. Pctrovicescu din funcţia de
ministru de Interne, iar legonarii protestaseră asupra măsuri i , cerii nJ în sch imh
destituirea altor membri ai Guvernului (M ihai Antonescu, AL. R ioşeanu -' u "U niversul". '577 ( 1 940 ). nr. 32lJ. 2lJ nov .. p. 1 . �i nr. 330. 30 nuv . . p. 1 . Dclalii în: Pe
lllarJ:illt'll prt1pastit'i. I. p. 255-265 ; Comandamcnlul mililar al Capilalci. A.l"ll.l·itwft'it' dt' la Jula va
. . . SnaJ:m' .yi Srrejnicul 1 26-27 noit'mhrie l lJ-10. Bucurc�li. l lJ4 1 . 2 r. + 546 p. Asasinalch.: de la

J i lava s-au expl ica! o ficial. prin rcv o h a d..: �.:ar..: au l'osl c upri n � i li..: g ionarii �.:ar..: au dcshumat
oscmintck Căp i t <tn ului �i al..: legionari lor uci�i odată ";u el : mai tcmcinid par..:. ca cxpli�.:aJic.

tcmcr..:a lt:gi o narilnr că ucJi nu Ji i . în urma n rd i n u l ui g�.:n�.:ralului de a l'i lransferaJi d"; la J i lava la

în�.:hisoarc mil i tară. scoşi de suh pază legionară. vor sdpa <k pedeapsa lcgil>nară

u

(N. Chiorcan u.

op. cit.. p . lJ4 ). Asupra uciderii celor doi proli:sori există şi opinia că ca n-a avut loc cu ş t ii n [ a
conducerii M i şcării Legionare (Şerban M i lcovcanu. O wr.�iw1e şouuuc7 privind cwt.�inarea lui
Nicolae lorJ:a ( t i t l ul redaqiei). în : ,.Nu". 3. nr. H6. 2-lJ scp. 1 9')2. p. 1 0 ; N. Chio n: anu. op. cit . .
p. 9'5 l .

L"

Pentru intr�ag.a J cz h i n a rc dinlre g.cm:ral

1 '"

E x is t au în a";easlă privi nlă i n i l i ;l t i h· : N . Ch io rca nu . op. cir . . p. 1 0 3 .

�i legionari privind asasinatele. inclu�iv

dcsfă�urarca Cu nsi l i ul u i de M i n i ş t r i dm 27 noi c mh ri .: 1 9-10. eL S i mio n . op. cit . . p. 2 1 6-22 1 .
L"

Eugen Cristes�.:u. în : Pmcesul lltarei trciclciri llll{inllale. p. 1 74- 1 75 .

' '" Traiana Brăilcanu. d.:scmnal a fa c e parte d i n guvernul le gi on a r. Jcdară d l a l'ost trezit
din somn în noaptea de 1 3/ 1 4 ianuaric. spre a depune j ură m â n t ul de ministru ( Proce.ml lllllrei

trciclc7ri tlll(imwle. p. 1 2 3 ) .
1 .w

N.

Chion:anu. op. cir. . p. JO-I.

1�" Evident. aqiunca legionarilor - în optica Decretului 3 1 5 l / l lJ40 - nu era n: hcliune;
dimpotrivăm. aqiunca gen e ralului AntoncsL·u. culmi nâ nd cu abrogarea acelui dccn:t prin
D. 5 1 -1 / 1 94 1 . a apărut în ochii legi o nar i lor. ca . ,l ov i t ură de stat" (Ş. M i lw veanu. informatic
orală).
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subsecretar de Stat la Interne - etc.) şi formarea unui guvern integral legionar
(în ti mpul rebeliunii, Horia Sima a continuat a trimite propuneri succesive de
4
liste ministeriale, �espinse pe rând de general ) 1 1 • Ca urmare, din ordinul
generalului , armata a ocupat prefecturile conduse până atunci de legionari
(2 1 /22 ianuarie) şi a ripostat, suh cuvântul că "Ţara este acolo unde e Regele,
si
unde sunt Steagul, Armata, Ordinea, Dreptatea si
' vietii
'
' a muncii'' 14�
' sg:uranta
împotriva celor pe care i-a calificat "oameni neîntclcgători, elemente răzvrătite
sau unelte străine" - paralel cu o consultare a germanilor. Versiunea legionară
atribuie generalului declanşarea conflictului. Spre a evita o totală represiune,
Horia Sima, aflând - în noaptea de 22/23 - că Rcichul nu va interveni în
favoarea sa 14.l, dă ordin de încetare a luptei (23 ianuarie, ora .S ) 144 ; iar generalul
Antonescu, în accca�i zi , comunică lcgatii lor românc�ti că .. rcbc lii au fost
înfrânti peste tot"' 1 4 ' . lni !iativa, în sensul arbitrării conflictului de către rege,
atribuită lui Horia Sima cu un început de punere în aplicare, a fost si stată de
general.
Planul anterior, al generalului de a-si asuma conducerea M isscării
(27 noiembrie 1 940), pc atunci respins de gcr�ani 146, a fost preluat de �ccştia
(22 ianuarie 1 94 1 ) 147, făcându-1 pe general să anun te. după înfrângerea
rebeli uni i , că "adevărata legiune se va forma de acum înainte, suh directa mea
14H.
Dar conceptia generalului c acum alta : "voi pă�i la organi zarea
conducere"
politică a Statului fiindcă eu sunt cel care a hotărât la 7 septembrie l lJ40
organizarea Statului National Legionar" ( 1 februarie). Deocamdată, generalul
1�1

Şt. Palag.hi)ă. np. cir .. p. 1 5 2.
Pe mar�:inea prc1pa.wiei. I I , p. 2 1 5-255, Vlad Gcorg.escu. Istoria rmncinilor de la nri�:ini
f1tÎ11l1 in :.itele noastre, ed. a 3-a. Bucureşti. I IJIJ2. p. 230: Simion. np. cit. . p. 249-251! (p. 2 5 3 : Jc
1"

rebeliune şi-au p1crJut via)a 254 de cetă)eni ( i nduzând I l !! evn.:i ucişi fără participare în
Bucun::şti şi 1 1 7 în provincie ) : Şt. Palag.hi)ă. op. cir . . p. 1 49- 1 52. Cicneralul Antonescu a dedarat
că Armata n-a tras decât când a fost atacată ( .. Universul". 5!!. nr. 23. 27 ian. l lJ4 1 . p. 1 şi 3 :
declara)i a Jin Consiliul Je Miniştri din 4 fchr . l . C f. şi Al . ( ih. Sa va. Rehe/iunea le�:inlltml in
1·er.1·iunea �:enemlului Ha11sel/, în : .,Mag.. ist.''. li . nr. 2 ( 95 ) . khr. J l)7 5. p. 5 !!-6 1 . Î n ce priveşte
aprecierea g.enerlaului Antone�cu Jespre Horia Sima, cf. rcmlu)ia Jin !! dec. 1 94 1 . în : Ion
Antonescu. Secretele �:uvernc1rii 1 . . . ]. Bucureşti. J l)92. p . lJ4.
1'·' Simion. op. cit. . p. 25!!-270 (atituJinca Germaniei în favoarea generalului Ant< lllescu se
prc:cizase încă de la vizita acestuia în Germania de la 1 4 ian. lhidem. p. 238-243 ). Paul SchmiJt.
în Gh. Buzatu. op. cit., 1. p. 1 74- 1 76.
1 �' Ordin n1trl!fo{i le�:ionarii, în: ..Cuvântul", 1 8. s.n . . nr. lJ9. editie specială. 23 ian. 1 94 1 .
p . 1 . În prc:alabil, Horia S ima încercase. fără succes. ca diferendul cu generalul Antonescu să fie
supus arhitrajului re: gal (Simion. op. cit . . p. 2 66-2 67 ) .
"·' ..Timpul". 5. nr. 1 334. 25 ian. 1 94 1 . p. 1 .
1�' S imion. op. cir . . p. 1 43.
"7 Joachim Vtm l�i hhentrop. în : Gh. Buzatu. op. cit. . 1 . p. 1 9 1 - l lJ2.
� 'M . .Timpul". loc. cit.. p. 4.
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supune Regelui, şi acesta semnează, D. 5 1 4 1 1 94 1 ( 1 4 februarie) prin care se
abrogă D. 3 1 5 1 1 1 940, adăugându-se că "Până la o nouă reglementare orice
aqiune politică de orice natură încetează" (art . 2), expunerea de motive
mentionând că această pauză politică c cerută de ,,frământărilc interne grave pc
care le-am suferit şi situatia i nternatională" ; aceasta, "până când împrejurările
ne vor îngădui să reluăm organizarea noastră politică pc baze temeinice şi
constructive", . ,interesul national al apărării drepturi lor Pa t riei trecând înaintea
tuturor scopurilor oricât de înalte". Apoi îşi supune contradictoria-i ac t ivi t a te de
pc întregul i nterval al guvernării (5 s eptembri e 1 940 - 14 februarie 1 94 1 )
judc că tii Natiunii, pri ntr-un p 1 ch i sc i t , ohtinând o cvasiunanimi latc. Regele 1-a
felicitat pc general pentru victor i e 14Y �i a decorat post mortem pc ce i 1 6 mili tari
1'11•
Iuliu Maniu a calificat aqiunca generalului ca istorică, cînsidcrând că
căzuti
Legionarii "s-au dovedit nepotri viti pentru guvernare " ; i ar patriarhul - care, sub
Statul N ational Legionar, î�i prezentasc demisia - a închi nat o pastorală
1•
evenimentelor de Ia 2 1 -23 ianuarie 1 5
L a o scrisoare de împăcare a lui Horia Sima d e după rebeli une, tri misă
prin intermediar, generalul Antonescu dă un răspuns nega tiv i ntermediarului 1 ' ! .
Mai mult, în lucrarea oficială Pe marginea pnlpastiei. este combătută însă�i
conceptia legionară a lui Corneliu Zclca Codreanu ; iar legionarii răma�i în \ară
au fost defcrili tribunalelor militare sau, după i ntrarea în război , au fost tri mi şi,
ca mi litari, în batalioanclc de reabilitare, tinu\i continuu în linia frontt1lui
(batalioanele 990-994) 15� până când - le-a spus maresalul
- "sefii
vostri
de la
.
.
.
Berlin se vor subordona mic".

Tezele leg i o n are asupra rebel iunii. ncluatc în considerare de oficialitate,
sustin - pc lângă caracterul constituţional al Decretul u i 3 1 5 1 1 1 940, caracter
împi n s până la c o n s cci n \ c absolute ( lot astfel cum generalul An t o n es cu
considcrasc caracterul constitutional al celor trei" decret din sep te mbri e 1 940) că: a) conflictul di ntre cei doi conducători a pornit de la generalul Antonescu,

care - de la început - ar fi urmărit anihi larea M işcării 154 ; h) parte din armută a
participat, i nitial, alături de legionari 15'; c.:) anumite imputări aduse legionarilor
,.Universul", 58. nr. 27. 3 1 ian. l lJ4 1 . p. 1 .
1 56/ l lJ4 1 (27 ian. ), în : M .O .. L 1 OlJ, nr. 32, 7 fehr. l lJ4 1 . p. 574.
1" Ion Antonesn1. n:zolu\ia din 30 ian. l lJ4 1 (Mareşalul Antone.1·cu în fâ(a istoriei. voi. III.
p. 2 1 2 ) : Ni�.:odim, /spita 2 1 -23 ianuarie I Y+ I . în : "Universul". 58. nr. 6 1 . 6 mar. 1 94 1 , p. 7.
��� Textul scrisorilor în : "Universul". 5!!. nr. 1 02. 1 6 apr. 1 94 1 . p. 9, şi, cu datare greşită, în :
·
. . Pe IIWr� illt!a pn7pastit!i. II, p. 284-294.
1 �.• Şt. Palaghi\ă. op. cit. . p. 1 62- 1 69. 1 70- 1 72 : Ş. Milcoveanu. informa1ie dire�.:tă; Iu liu
Maniu, în: Procesul marei trc7clc1ri naţionale. p. 22!!.
1 �j Şt. Palaghi\ă. op. cit . . p. 1 28. 1 .:16- 1 47 �i 1 59 ; N . Chioreanu. op. cit. . p. 1 0 1 - 1 03 .
1 ; � N . Chion:anu. op. cit. . p. 1 05 şi 1 26.
IN

1�11 D.
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(evrei spânzura\i . soldati arşi etc . ) nu s-au datorat legionari lor, ci unor profitori
ai situa\iei, uneori sprijini ti de oficialitate, poate fără �tiinta generalului 1 '" ;
d) generalul Antonescu n-a respectat angajamentul luat de a nu lua măsuri
'x
împotriva rehelilor 1 <7 ; e) justi\ia militară a condamnat legionarii din ordin 1 :
f) victoria n-a fost o victorie reală a generalului. ci determinată de optiunca
'
Germaniei (a cărei armată n-a intervenit totu�i în conflict ' '' ) .
N u mai pu\i n, o parte di ntre legionari , î n primul rând cei care s-au ah\inut
de la guvernare, i-au i mputat lui Horia Sima o îndepărtare de la linia
Căpitanului prin aceea că s-a grăbit să participe la guvernare (ah\inerea
impunându-sc cu atât mai mult cu cât elita legionară rusesc decimată de
Carol II), apoi că nu s-a retras la timp de la guvernare, că - în loc ue a
i ntensi fica via\a legionară - s-a co m plăcut în a mări numărul celor înscrişi în
legiune (în mare măsură elemente oportuniste ) , că a pornit sau că acceptat
"rebeli unca" (pc care o pregătea fiecare din păqi ), că a fost de negăsit în ti mpul
acestei a, că nu a fost conştient de adversitatea generalului Antonescu fa\ă de
Legiune şi chiar că n-a cultivat legătura cu Germanie 1"". Oricum, chiar dacă nu
a fost în fapt o guvernare legionară. ci o pscudoguvcrnarc, nu mai putin c de
precizat că legionarii au beneficiat în acel timp de o libertate de aqiune, care i-a
înucmnat la multipl icarca ilcgalită!ilor. fără a se mai si m!i obliga\ i. ca pe timpul
lui Corneliu Zelca Codreanu. de a se preda autorită!i lor spre a-�i lua pedeapsa
legală. Ne allăm în fa\a unei alte legi uni .
Reichul german, rămas favorabil rămâncrii la putere a generalului
Antonescu, a asi gurat totu�i lui Horia Si ma ( �i altor legionari ) plecarea din \ară
şi azilul 1 " 1 , păstrându-1 astfel ca pe o rezervă, nefolosită în timpul guvernării
Antonescu (Adolf Hi tler, la un momenf dat, chiar 1-a oferit pc Horia Sima
marc�alului, spre a-1 j udcca 1"2 , dar J'olosindu-1 după 23 august 1 944, Ia
'�" lhielem. p. 1 05 . 1 1 6. I l Il şi 3 07 . O fractiune a legionarilor au rămas departe dc
guvcrnarc (Ş. Mi lcoveanu. în : Învierea. nr. 1 . p. 206.
'q N. Chioreanu. op. cit. . p. 1 25- 1 26.
"" lhielem. p. 1 26- 1 27.
' ''' lhidem. p. 1 1 1 - 1 1 2 ; Simion. np. cit. . p. :!o 1 -270.

'"' Şt. Palaghi[ă. Of'. cir. . p. 1 -14. 1 -17- 1 5 2 şi 1 60- 1 6 1 . Altc învinuiri auusc lui Horia S i ma
şi desoliuarizări fată de co n d u ce rre a acestuia în uoc ume n t ul semnat de Nicolae Iliescu. prezcnt'a t
Jc Sorin Roş�:a Stănescu şi titrat În umw evenime111elor elin elecemhrie 1 Y8Y. leKimwrii se elezic ele
Horia Sima. în .. Ewnimentul Zilei". 2. nr. 233. 3 1 mar. 1 9 93 . p. 3.
l'l C f. f'rtiCI!.I'IIf llllll'l!i frlitf<7ri llll{illllelfe. p. 267-268 Şi ] 57.
'" : Ma rcş al ul Antoncs�:u refuză nferla. fiinJu-i pcnihil să �:unuamnc şi să o;:xccutc oameni
�:arc au colahoral în !!-Uvcrnul său ( Mihai Alll o nc sc u . în : ( ih . Buzalu. "1'· cit. . vul. l. 1 990. p. 2 1 0 ) .
C..:..:a 1: 0: n - a îns..:mn<Jt inuiferenta gcner<.� l u l u i ILI fuga uin ( iermani<J a lui Hori<J Sima (.:arc LI fă�: u t
pc m <.� re şal �ă am..:nintc pc gcrn1<1ni �.:u re t rage rea armalci române Je pc fro n t ) - Şt. l 'al <.�g h i t ă . "1' ·
cit . . p. 209. Au existat ş i i n it i ati v..: de rc l u<.�r..: a legăturii Jintr.: mareş<.�l �i l ...:g i u n ..: ( lhidem. p.
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construirea, sub prc�edintia lui, a unui guvern român în exil , tratat în conditii
101 "
din tară
nu au participat la regi mul
umi litoare si
lipsit de eficientă
, lc1.1ionarii
�
,
'
,
creat la 23 august 1 944. cu tol apelul lui Iuliu Maniu şi cu lot decretul de
eli berare a detinuti lor politic i, datorită atât hotărârii lor de a rămâne neutri pc
planul politicii externe, cât �i interpretării unilatcralc a decretului de eliberare a
deti nuti lor de către delcgatul comunist din guvern 1 1>-�. A urmat regimul
comunist. în care represiunea legionarilor (în terminologia lor, "prigoana'')
urma a treia editie,
cu tot pactul Teohari Gcon!escu
- N . Pătrascu 105 si cu toată
,
.......
absolvirea Mi �cări i de la cali ficarea de "fascistă" de către Tribunalul de la
Ni.ircnberg. O parte din legionarii rămaşi în li bertate �i din românii ce au trăit în
acelasi spiri t s-au retras în munti, pân ă la lichidarea si a acestei rezistente, iar
cei închi�i au rămas astfel până la rccunoa�tcrca, cu rutine excepti i . a noii ordi ni
de drept. cea promovată de comuni şti 1 "'.
9. Conclu:ii. În intervalul i nterbelic, Mişcarea Legionară a fost o
organizatie a generatiei ti nere ce şi-a propus ridicarea - în primul rând cea
morală, bazată pc un crc�tinism mistic - a neamului românesc şi a Statului
national ist corespunzător. dar deschise orică.rui cetătcan : organitAia avea - pc
acest plan - tendinţe vi ndicativc a căror pra<.:ticare putea aj unge în dezacord cu
legislatia penală exi stentă, legi slaţie de la care membrii ci, odată vi ndicta
realizată, nu se fercau să-i suporte rigorile.
Pc planul oficial al Statu lui român, M işcarea Legionară a fost, suh nume
diferite, şi un partid poli tic, cu personali tatea juridică respectivă, dar fiintând în
unele intervale în i legali tate, - explicată paqial pri n actele i legale pc care le
generase, prin politica externă ce �i-o prounea şi prin severitatea sa fată de
aspectele imorale ale clasei conducătoare, în pri mul rând cele din viala de om a
regelui. care - în paralel - vedea în Corneliu Zelea Codreanu un concurent
competitiv al propriului său program.
Progresul politic al M işcării - exteriorizat în alegerile din 1 937 '

'

'

'

'

'

îngrijorând oficialitatea, aceasta a trecut la prevenirea unei victorii legionare trecând peste Constituţie - · prin i nstaurarea unui regim totalitar sub care
Mi �<.:area e desfi i nţată (dar după ce ea însă�i se autodesfi i ntase ), iar membrii ci
deţi nuti , parţial şi - peste ori<.:c normă legală - uci ş i , în frunte <.:u �cful Mişcări i ,
minimalizându-i-se astfel şi puterea, ş i <.:apacitatca educati vă, ş i influenţa, ş i
uni tatea.
1 74- 1 76 şi 2 1 ] ) .

Pentru internarea legiona.ilor în Germania, cf. V. lasinschi. în : ..Î nvierea". nr.
p. 72-73 şi Şl. Palaghi lă. op. cit. . passim.
1�' Şl. Palaghilă. op. cit. . p. 270-27 R ; Cristian. în : N. Chiorcanu. op. cit. . p. 34.
1.., N. Cion:anu. op. cit.. p. 294.
1" 1/hidem. p. 1 37- 1 4 1 . !17-!18. 1 46. 1 57 . 1 59 şi 570.
'"" lhidem, p. 334 şi 340-34 1 .
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Statul român, ajungând însă - ca urmare a mersului celui de-al doilea
război mondial - în situaţia de a promova politica externă anticipată de
Legionari, aduce la putere - fără a mai fi întrebat poporul - un regim legionar,
condus de generalul Antonescu, căruia noul conducător al Mişcării îi era - sub
aspectul statal - subordonat ; la rându-i, acesta s-a împotrivit limitelor ce i le
punea ordinea de drept, pregătind o acţiune armată care, înăbuşită, a dus la
înlăturarea regimului cvasilegionar şi la o nouă urmărire şi sancţionare a
membrilor săi . Chiar dacă M işcarea va fi aj uns la putere, în septembrie 1 940,
această putere a fost zguduită, a fost de scurtă durată, a aqionat sub un
comandament a cărui legitimitate legionară era discutabi lă, comandament a
cărui lipsă de sim politic 1�7 a desfi inţat-o j uridic.
M ai e de observat că marea libertate permisă de Mişcare - în anumite
direcţii - membrilor ei a dus uneori la activităţi frizând anarhia, cum a fost poate cea mai novică dintre ele - uciderea lui Nicolae Iorga, precedată de cea a
lui Virgil Madgearu, asasinate pe care conducerea M işcării pare a nu fi avut
cunoştinţă, dar a căror răspundere şi-a asumat- o .
R ămâne de pus în discuţie legitimitatea Mişcării Legionare - desigur,
j udccând în limita legitimităţii creştinismului ortodox şi în limita legitimităţii
suvcranităţii Naţiunii române şi făcând abstracţie de drepturile cetăţeneşti, care
includ şi dreptul minoritarilor, şi dreptul legionarului ce ar dori să iasă din
Mişcare. Problema îmi pare, j uridic, următoarea : în măsura în care concreti zarea
Statului naţional, prin ordinea sa de drept, având la bază Constituţia, şi prin
cadrele sale conducătoare, încetează a mai îndeplini funcţiile ce îi sunt atribuite
de Naţiune, adică acelea rezultate din conceptul . de Stat naţional, simplii
cetăţeni, până atunci guvernaţi, au sau nu dreptul virtual de a prelua aceste
funcţii, asemenea prescrpţiei regulamentului militar de serviciu interior, potri vit
căreia, când gradaţii au dispărut (în speţă, când Statul nu mai este eficient),
primul care ia comanda, prin însăşi aceasta, este comandantul ? Eu cred că da.
Dar au fost legionarii în această situaţie, care le-ar fi dat îndreptăţire, când, în
regimul Constituţiei din 1 923, au fost desfiinţaţi , au fost legionarii în această
situaţie când li s-au închis şi ucis conducători i. . au fost legionarii în această
si tuaţie în Statul Naţional legionar când nu li s-a dat în mână puterea? Din cele
ce ştim şi am expus, nu toate aceste trei întrebări au acelaşi răspuns.
Principi i le generale ale dreptului nu au j ustificat nici i legalităţile înfătui te
de legionari, care şi-au avut o mai mică sau mai mare parte în succesi vele
desfi inţări ale M işcării, nici i legalităţile împotriva lor de către reprezentanţii
oficiali succesivi ai Statului român, - fără a mai pune în discuţie cantitatea de
i legalitate de o parte şi de alta.
167

Notabil este avertismentu1 lui C. Z. Codreanu din 1 2 februatie 1 937 (idem., Circull7iri şi
nwnifeste, p. 1 24- 1 28).
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Evident, nu sunt de reţinut de la M işcare nici xenofobia, în primul rând
antisemitismul prin el însuşi, nici exclusivismul în materie de linie a conştiinţei
(cu atât mai mult cu cât în politică, şi mai ales din creştinismul evocat de
M i şcare, nu pot fi eliminate nici liberul arbitru al i ndividului, nici toleranta. nici
iertarea - ca preferând tot ce putea fi mai necreştin, uciderea) . Apoi , este o
diferenţă între a omorî pe cel care nu-ţi dă voie să trăieşti şi de care nu poţi
scăpa altfel şi a omorî pe cel pe care-I deţii . Dar acestea nu înlătură şi nu pot
înlătura valoarea educativă a celorlalte principii etica-politice enunţate de
Mi şcarea Legionară, care - i ndiferent de existenţa şi de mersul ei descendent ce
i s-a impus si ce si 1-a croit � �� si indiferent dacă Statul român a găsit sau nu să le
pună în discu�ic - rămân în patrimon i u l �i în aspitAiilc Naţi unii către
perfecţiunea umană.
'

'

'

LES IMPLICATIONS DU «MOUVEMENT LI�GIONNAIRE)) DANS LE DROIT
CONSTITUTIONNEL L' ETAT NATIONAL LEGIONNAIRE
R e s u m e
Le Mouvement Legionnaire (Mişcarea Le�ionan1). fonde par Corneliu :t�elea Codreanu le
Juillet 1 927 sous le nom de «.La Legion de 1' Archange Michel>> (son organisation politiquc
ayant eu, succesivemenl, diverses denominations) a int1uence en une grande mesure la vie
politique de la Roumanie et, de 1 937 a 1 94 1 , meme la vie constitutionnelle. Ainsi. le roi Charles
Il. etan! donnec la proximite de la victoire lcgionnaire dans les clcctions de Decembre 1 937, a
resolu l'immincnle crise ministerielle en outrepassant la coutumc constitutionnelle (en confiant le
puvoir a un parti moins favorise par l 'elcction). Ensuite. a defaut des etTccts escomptes. passc au
coup d' f.:tat (Constitution de Fevrier 1 938). s'assurant ainsi h.: pouvoir de droit. el ordonne au vice
president du Conseil des Ministrcs d' arri:tcr ct d\:xccuter C. Z. Codreanu a fin d'obtcnir
cnticrcment aussi le pouvoir de fait (Novcmbrc 1 938). Ccllc mesure cOt pour consequencc, en
Septcmbrc 1 939, l 'assassinat du dit vice president alors. president du Conscil des Ministres. Le roi
urdonne ensuite le massacre d' une partic dt:s legionnaires, notamment des chefs. En 1 940. en
raison des victoires militaires de I ' Allcmagnc, la persecution des legionnaires cesse et ceux-ci
anivent au pouvoir - promotion graduelle. controlec el sele�tionnec, par le roi, parmi les
commandants legionnaires (en autrcs. Horia Sima); aprcs la revolte de Horia Sima. le roi pred la
decision de suspendrc la Constitution el de conf.!rer plcins pouvoirs au nouveau president de
Conscil des Ministres. le general Antonescu. qui imposera au roi Charlcs II. a son tour. le roi
Michel I et, avec l'approbation de ce dernier. la transformation de la Roumanie en un « Elat
National Legionnairc». Dans ce context. Horia Sima est coapte comme chef du Mouvemnt
Legionnairc et nome vice president des Conseils des Ministres (Septembre 1 940). Mais le mepris
de la !oi et l 'absence de toute concordance entre les revendications de la Legion et l'incompetence
24

16"

În acest sens. Nae Ionescu : .,A crede că, odată cu disparitia lui Corneliu Codreanu. se va
ar însemna să se facă o slabă idee despre adâncimea acestei opere. M isiunea pc
care a făcut-o Corneliu Codreanu e aşa de mare, că de-acum îl depăşeşte şi pe el" (Constantin
Papanace. în : Istoria Mişct1rii Legionare, p. 343).
nărui opera lui.

·
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de: la direction legionnairc: d'alor� entrainerent sa suppression

Antonescu

30

manu militari par
(Fev1icr 1 94 1 ).

(Janvicr 1 94 1 ) ct l 'aboliti o n de l ' Etal National I..cgionnaire

le general

l .ors de cette etude.l'auteur met en evidence des documents el presente ses opinions qui

peuvent mener a trancher d ' i mportances controverses julidiques, ethiques el politique en rapporl
ave�: le Mouvemc:nt I..cgionnaire. Elles concernenl: la conception cthiquc de C. Z. Codrcanu. y

comp 1is

ses

appl icaitons politiques. el �:clic de Horia Sima: les rela1ions entre le Mouvcmcnt

Lc!gionnairc: el

le roi Charles

Il (ses cssais de: s\:n aproprier ce Mouvemenn: la lcg ilimite

de la

direction de la I..egion entrc le moment de l ' arrc:station de: C. '/.. Codrcanu el celui de l ' aholition de
I . ' Etat National Lcgionnairc: (vu la differcncc: cntrc la lcg itimite de l ' Etat ct la legitimite

legionnairc: ) ; cn quclle mc:surc It: Mouvcmcnt Lcgionnairc a detcnu le pouvoir de:

l' Etat el le

pouvoir cn fait pcndanl la regimc de l ' Etat National Lcgionnairc ; cn qucllc mcsurc le regirne nazi

de 1' A l lemagne a soutcnu matericllcmcnl el inllucnce ideologiqucmcnl le Mouvoir l.cgionnairc;

cn qucllc mesurc ce rcgime a contrihuc a l ' i nstalation du rcgimc

An tonescu

Janvicr 1 94 1 . Les solutions des controverse dillcn:nt de ! ' etape a ! 'etape.
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NOTE DE LECTURĂ

II.IE BORZIAC. ÎNCEPUTURILE
Editura .. Ştiin�a", 1 996, 1 1 4 p.
Cercetător l a

ISTORIEI

MOLDO VEI.

Chişinău.

Institutul de Arheologic şi Istoric Veche al A cademie i de Ş t iin 1c a Rcp uhl icii
în l umea ştiinJifică rom[tncască şi i n tcrn a J ion al ă ca un
arhe o log.ia pak o l it i c u lui . Prin eforturile depus.: d.: l:ăt r.: domma sa. :� t a l iu nc a

Moldova. domnul I l ie Borziac s-a i mp u s

1-.:putat sp�.: ci ali s t în

d.: la CosăuJi a i n t ra t in circuitul ş t i i n l i fic i n tana1ional. ri 1nd un important r�.:pcr pentru d.:codan;a

palcol i ticului din spa1iul est european .

Lucrarea Începuturile istoriei Moldm·.:i. apăru t ă î n scria ..Culturi v.:chi i n Moldova·• a
editurii ,.Şti i n Ja" din Chişinău. se doreşte a fi . .o sch i lă a �.:dor mai timpurii peri oade ale istori c i
spa1i ului dintre N is t ru şi Ca rp a J i 1 . . . 1 rea l i za t ă într-o formă �tiinJifiw-populară". S tnt�.: t urată în
patru capi to le - Cele mai vechi urme de locui re a omului in .1pliţiul mrpato-11i.1"1rean ( /:.(ltJca
acheuleaml) : Cultura materialc1 şi modul de l'ia{ll al omului de Neandertlwl ( Epom mu.l"feriwul) :
Apariţia şi dezvoltarea omului de tip .fizic l"rlllft'III(IOrt/11 ( Epom paleoliticului .1·uperior) : Criza
emnomiei ha�ate pe l'lÎIUltoare şi cules ( Epnm me�nlitin1) - precedate de lntmduare şi urmate
de Înclreiere. l u�.:rarea domnului lli.: Borzia�.: �c dovcdcşt.: a fi o tentativă - în mare pa rte n: u şi tă 

monografie Dorin(a de a se face Înlcks de o l argă �.:atcgori �.: de �.:it itori scade scnsihil
Rezultatele invcstigaliilor �.:omplexc întreprinse în siturilc pa l col i ti cc din
spa1iul carpato-nistn:an. ale analizelor trans- şi intcrdis�.:iplinarc la �.:arc au fost supuse. materialele
descope ri te sunt prezentate într-o formă coerentă. mereu· integrate în contextul universal. Pc
parcursul lecturii se wnturează citi torului un uşor dezechil ibru între volumul de date care intră în
ecua (ie rezultate din cercetările cli:ctuatc în spaJiul de la vest de Prut şi cele din teritoriul moldav
de la est de ace l a ş i râu. Această inegalitate .:stc datorată. într-o anumită măsură. şi vol umului
diferit de ccrc.:tări de teren între p ri n se în cck două zone.
Autorul se e x primă într-o limhă română llucnlă. foart.: rar vi�.:iată de sintag me· 1 cxpr.:sii
oarecum ne feri c ite : ..hon.lurile priporoas.:" (p. 50) . .,j ude t ul Piat ra- NcamJ " ( p. 61) ) . "con t pc care
erau fixate anumite e v c n imcnh.: " (p. IlO. de fapt un fd de rc1hr�j. s.n .. C.A.) . ..vechimea
documentată a apari 1iei pcscuitului în zonă .1·e adcinceşte (s.n .. C.A. ) aproximativ cu 5 mii de ani"
(p. 1)4 ) două staliuni p ract i c identice" (p. 95 ). Acestea sunt. însă. clcmenh: ce pol fi foarte uşor
eliminate într-o editie viitoare.
Bihlir!J.Irqfia .wdeclivl7 cuprinde un număr de 41 de titluri. unde de i mpo rtantă maj oră
pentru studierea epocii pusă în disculie.
Avându-se în vedere raritatca apariliilor edi toriale pri v i toare la epoca palcolitică. îndeosebi
a celor cu caracter de monografie. lucrarea domnului Ilie Borziac nu poate fi decât binevenită :
aceasta în ciuda faptului că s-ar putea să fie mu lli cei care. special işti sau nu. vor găsi de cuviin(ă
să vadă doar pu1incle puncte negative din această carle.
de stud i u

1igoa n:a ştiinlifil:ă .

•

..

Co.1·ticc1 ASĂ VOAJE
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PREHISTOIRE EUROPEENNE,
volume 7 dui llct, 1 995

Liexe. volume 1 . septcmbrc, 1 992 -

Î ntre numeroasele iniliative ale Serviciului Jc Prcistorie al Univcrsitălii din Lii:g.c s..:
numără şi editarea. începând din septembrie 1 992. sub cooruonarea profesorului Marcel Oue. a
unei noi n:viste : Pn!hi.l'toire Eumpeenne. Noua publica1ic îşi propune să <.:ontribuie la o
..Jifuziunc rapidă a informaliilor asupra <.:ivilizaliilor preistori<.:e" (paleoliti<.:e. mezoliticc.
neoliticc) şi să găzduias<.:ă in paginile sale studii pc teme generale <.:are pot facilita .,<.:omparatii
supraregionale şi interpretări cu caracter istoric şi antropologi<.:".
Meritul acestei noi publicalii de specialitate este acela de a fi reunit in comitetul său de
redaqic specialişti de marcă din intreaga Europă (inclusiv din lările sud-estice) . din SUA şi
Japonia. garan1ie a unei realizări ştiinlificc de cxcep1ie. Pentru România din acest comitet fac parte
Vasile Chirica (pentru palcolitic ) şi Gheorghe Lazarovi<.:i (pentru ncoliti<.: ).
Rândurile de fală se doresc doar o scmnalarc a unui periodic care. încă Jc la primele
numere. promite a fi un instrument de lucru valoros pentru istoricii din intreaga lume. De aceeea
nu nt: pmpuncm o prezentare a fie<.:ăruia dintre articolele cuprinse in primele şapte numcn.: care.
oricât dt: sintetic ar fi realizată. n-ar putea inlocui interesul pentru o lectură integrală. Ne limităm
doar a sublinia abordarea pluridisciplinară in incercarea de a cla1ifica diverse probleme
controversate ridicate de evolutia umană începând din paleoliticul infctior şi până în neolitic.
Salutară cstc. din punctul nostru de vedere. publicarca in spa\iul acestei reviste a unor studii legate
dc zona fostă sovietică (Ucraina. Crimecia. Siberia) materiale abordabih: până în prezent doar
pcntru cunoscătorii de limbă rusă.
Ne face plăcere să remarcăm faptul că activitatea cercetătorilor români în comitetul de
redac1ie se ret1ectă încă de la primele numere în sumanll revistei. Cu două cxcep\ii in fiecan:
număr sunt publicate mate1iale semnate de către nume de marcă ale cercetării româneşti : Al.
Păuncscu. S. Marinescu-Bîlcu. M. Cârciumaru, V. Chirica, C. M . Mantu. Unele din aceste studii
au fost elaborate în colaborare cu specialişti sau echipe dc <.:ercetare interdisciplinară din
străinătate.
Interesant de mentionat estt: faptul că ilustra1ia copcrtci a patru din cclc şapte numere este
asigurată de piese provenind din 1ara noastră şi care apar în maletialele publicate de specialiştii
români.
O abunden1ă de informatii şi mai ales de idei noi. într-o perspectivă transrcgională.
recomandă revista .,Prehistoire Europcenne" situând-o ptintre cele mai bune publica1ii de
specialitate alc sfârşitului de secol XX.
Senica ŢURCANU

M ICHEL TOU SSAINT. ANGELIKA B ECKER. MONIQUE B U R HENNE. JEAN
MARIE CORDY. ETIENNE GILOT, JEAN HEIM, ETIENNE JUVIGNE LE TROU

JADOT A COMBLAIN-AU-PONT (PRO VINCE DE L/EGE, BELGIQ UE).
PALEOECOLOGIE ET ARCHEOLOGIE D ' UN SITE DU PALEOLI
THIQUE SUPERIEUR RECENT. E.R.A.U.L. , 58, 1 993, Licgc. 92 p.
În prestigioasa serie E.R.A.U.L. ( Etudcs cl Rcchcrchcs Archeologiques de I 'Univcrsitc de
Lii:ge) numărul 58 este consacrat monografiei Le Tmu Jadot ti Comblain-au-Pont (Pmvince de
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cu subtitlul PalerH!colo�:ie et arclleolo�:ie d 'u11 site du Paleolitllique .1·uperieur
Lucrarc:a prezintă cc:rcetărik interdisciplinare el'cctuate intre 1 982- 1 9H3 Jc o echipă
cuprinzând spt:cialişti de la muzeul local Ourthc-Amblcvc: (M. Toussaint. A. Bel..'k cr).
Universitatea din Liegc (M. Burht:nne. J . M . Cordy, E. Juvigne) şi Universitatea Catolică din
Louvain (E. Gilot. J . Heim).
Grota Jadot se găst:şte la periferia impozantului masiv de calcare dolomiticc numit
.,TarLincs" la aproximativ 750 m de confluenta râurilor Ourthe şi Ambl�ve. la Comblain-au-Ponl.
provincia Licge. fiind practic o îngustă l..'a vitatc l..'arstit:ă. cu o intrare paqial acoperită având
dcschidt:rea spre sud-vesl.
Cercetării.: cfecluate au relevat existenta aici a 5 unităti stratigraficc datânu din ultima
oscilatic temperată a tardiglaeiarului (Alleriid) . Această cavitate carstit:ă a livrat pentru prima oară
in Belgia o bogată faună de rozătuarc datată cu C 1 � in ost:ila]ia majoră a tardiglaciarului. Aportul
materialelor descoperite aici este foarte imporlant deoarece permite umplerca viJului stratigral'il..'
dintre Dryas II şi Dryas III (dt:l'inite foarle bine in urma cercetărilor eb:tuate în alte grote ).
Pornind de la studiul micromamil'erclor. J.M. Cordy şi M . Toussaint adu� dteva precizări
hin şi cronostratigrafice dt:osebit de inten:sante pcrmi]ând stabilirea faptului t:ă alxast:i oscilatie 
pentru prima oară surprinsă in mediul t:arstic belgian - se poatt: subdiviza in ) l.wc l..' l im;�tit:c
distincte.
Pc act:eaşi linie. analizele:: polinice (t:fcl..' tuate de J. Heiml şi cele scdimcntologil..'c (el'cl..'tuah:
de M. Burhcnnc) furnizt:ază noi amănunte in măsură a contribui la clarificarea conditiilor
climaticc care au prevalat în momentul dcpunerii dift:ritclor unităti. fiind chiar decisive pentru
analiza unor st:gmt:nte (ca de: ex. unitatea A) în cazul cărora alte: metode au dat n:zuhatc
interprctabile.
Întrc:gind demersul interdisciplinar. studiul lui E. Juvigne analizează prezenta cenuşii
vulcanice dt: la Laacher Sec (Maria Laac h ) in depunerile din grota Jadol. Este vorba de un vulcan
ce a empt violent in pleistocc:nul superior. cenuşa sa rcgăsindu-sc de la Marea Baltică in llali;�
nordică şi din Germania orientală în regiunea pariziană. Cunoscându-sc data aproximativă a
eruptic:i. cc:nuşa vulcanică depusă in straturile aduse la lumina zilei în grota Jadot devine un reper
stratigrafic util.
J.M. Cordy şi M . Toussaint semnc:ază şi un ah studiu care analizează resturile marilor
vertebrale din stratwile superioare ale grotei . Pentru paleoliticul superior recent aceste mărturii
.�unt sărace. Pu]inek fragmente osoase recuperate indică prezenta unei faune de tip "alpin" cu
capre sălbatice şi marmote. Depozitcle superioare contin o faună destul de bogată. tipică
holocenului. cuprinzând vestigii osoase din epoci diverse.
S ingura dovadă a prezen]ei umane în paleoliticul supt:1ior recent în această grotă o
constituit: descoperirea unui mic atelier dt: Jcbitaj in carourilt: C6 şi C7. la aproximativ 3 m
adâncime, in stratul CGM (atribuit inceputului oscila]it:i Allt:rod) . De formă ovală. cu axa mare
orientată nord-est, acc:st mic atelier - a cărui grosime este de 1 5 cm - se întinJe pe o suprafată ce
nu depăşeşte Vz m�.
Lie�:e. Bel�:hJue}
recent.

Ultimul studiu semnat de M. Toussaint şi A. Becker cuprinde tipologia materialului !ilie
descoperit şi o încercare de reconstituire: a blocului de silc:x debitat în micul atelier din grotă
(remontaj ). Cu exceptia unei lame ma1i atelierul nu contine decât dementele apaqinând unui
singur bloc de silex a cărui cioplire totală nu a nc:cesitat. după părerea autorilor, decât maxim 1 O
minute. Ct:i doi specialişti au putut stabili fm;ma şi dimensiunile i nitiale ale blocului brul. Au
reconstituit. de asemenea, toate gestulile cioplitorului palt:olitic de la eliminarea cortex ului (blocul
nefiind prelucrat pe locul scoate1ii sale din carieră) până la ultima piesă litică extrasă. Rt:montajul
principal cup1inde 9 1 de artefacte (din totalul · celor 267 descopelite), iar cel secundar.
eorespunzând unei faze de "reîmprospătare" a uneia din muchiiile longitudinale ale nucleului,
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1 2 piese Iitice. Procentul pieselor ce se inserează în ansamblul remontajclor este de 45.9%.
Această valoare poate fi considerată foarte ridicată dacă avem în vedere fapt ul că cl cmcntclc
ncracordabilc ( 1 ti) ) au toate o lungime max i mă inferioară celei de 25 mm.

doar

Din punct de vedere tipologie. extrema raritatc a uneltelor descoperite nu permite o
in�:adrarc culturală sigură.

Prin dimcnstunilc sale reduse şi pozilia sa grota Jadot prczmtă caracteristici generale
ce lor mai multt: aşczăti mati apar1inând paleolitkului s upe ri or recent ca
Chalcux. Vcrlaine sau Pn:slc. Toate elementele �:onduc la interpretarea dcs�:operitii ca o haltă
temporară uti lizată cu ocazia vânătorii sau a rccoltatului la inceputul o scilal ic i Allcri1d intr-un
moment în (;!lrc optimum climatic nu era încă at i n s .
M onografia grotci Jadot �:uprinzând. a�:tivitatca de cc r�:c tan; a unor specialişti hclgieni de
distincte de �:ele ale

valoar�: se �:onstituic intr-un model de abordare intcrdisciplinară şi exhaustivă precum şi intr-un
instrument util pentru aprofundarca r�:al ităiilor - in�:ă nu foarte

hine

cunoscute - ak os�:ilalici

Al lcriid.
Senicu ŢURCANU

IONEl . C ÂNDEA VALERIU S Â RBU, ISTORICUL ORAŞULUI BRĂ ILA
DIN CELE MA/ VECHI TIMPURI PÂ NĂ LA 1540. Brăila, M uzeul Brăilei,
1 993, 94 p. + XLIV planşe.
.

Cei doi reputa\i specialişti de la Muzeul Brăilei şi-au impărlit munca pentru ti nalizarca
acestei lucrări după cum urmează : Zona Brc1ilei pcîm1 1a anul 1 000 d. Hr. � cuprinzând 1. Cadrul
nmural şi 11. Zona Brc1ilei în mileniile IV î. d. Hr. - 1 ti. Hr. - a revenit lui Valctiu Sârbu. iar
Brt7ila de la anul /000 la anul /5-10 - subsumând 1//. Realitt1(i demoJ.Irafice in zona Brt7ilei in 1·ec.
X-XIV şi /V. Et•olttţia vieţii ecmwmice u Brc1ilei şi a �onei incm(jurt1toare in .1·ec. X-XVI - s-a
concretizat sub semnătura lui Ionel Cândea.
Anexa cuprinde o listă a dcscoperirirlor monetare făcute la Brăila in cadrul ccrcctătilor
arheologice desfăşurate în perioada 1 986- 1 994 (.1·ic !). Cele 44 de l/u.1·traţii vin să argumenteze
prin imagine ideile sus1inute de către autori in text. Sunt prezentate piese de inventar arheologic.
de la cele apaqinând fazei Giulcşti a �:ulturii Aoian pâni{ la o biec te ccramicc datând din secolele
XVI-XVII. la care se adaugă o scrie de planuri şi hăt1 i .
În elaborarea lucrării ce i doi au tori au utilizat o bogată şi variată bibliografic. Numărul
n::dus de pagini este. în cazul lucrării prezenta te aici. înşe lăto r. Prejudecata că o temă de o
asemenea amploare se poate trata doar într-un număr mare de pagini este dezmi n l i tă de această
dată de marca �:oncentra1ic de informa1ic şi de rigoarea ,.matematică'' ce caractctizează lucrarea.
În PrefCiţtl cel care o semnează. binecunoscutul între specialişti Petre Diaconu. obsctva. în
maniera-i �:aracteristică, faptul că cei doi autori ..ş i-au aplecat luarea aminte tocmai asupra acelei
păt1i din trecutul Brăilei. care n-a intrat în preocupările prof. Constantin C. Giurcscu". refcrindu
sc. de bună seamă. la structura lucrătii 1.\·toricu/ oraşului Brc7ila din cele mui vechi timpuri pcînt1
.

a.l tt1zi (Bu�:ureşti. 1 968).
Prin /.1·toricul oraşului Brc7ila din cele mai veclri timpuri pcînc1 la 1 5-10. datorată celor doi
devotati slujitmi ai săi. Muzeul Brăilei - după �:um se precizează şi în Cuvtim înaime semnat de
'

către d i rectorul

Muzeului. Ionel Cândca - împlineşte un mai vechi gând al său iniiicrea unei
colectii sub gcneri�:ul l.�toricul oraşului Brihla din cele mai vechi timpuri ptint1 astt7::i ". Marcând
un inceput. cu atât mai mult trebuie ca această lucrare să atragă atcnlia. Prezentarea de fată se
,.
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poate incheia prin cuvintele scmnalarului Pre./"e(ei : .,pol spune că am in fală o l ucrare bună �i că
ca va fi cetită cu plăcere de iubiturul faptului istoric şi cu interes de specialist".
Cnsticc1 ASĂ \!OA IE

JEWS IN THE HUNGARIAN ECONOM Y 1 760-1 945, STUDIES
DEDICA TED TO MOSHE CARMILL Y- WEINBERGER ON HIS E/GH
TIETH 8/RTHDA Y, Euitcu by MICHAEL K. SILBER, Jerusalcm, Thc
M agncs Press, Thc Hcbrcw Univcrsity, 1 992, 297 p .
Fost ��f-rabin al comuni lă l i i israelite de rit occidental din Cluj ( 1 934- 1 944 1. prok�ur
emerit la U n i vers i tate a Jcs h i v a din Ne w York. Mushc Carrnill y- Wcinbcrgcr este o pc rso nal i la l o:.
culturală Jc anvergură. profund ataşată Jc comunilalca conf..: s ională căreia apar1ine şi de spa\JUI
transilvan. Je multiple simbiozc. unde ş i - a petrecut o bună parte Jin vială �i a lăsa t urme notabile.
Nu întâmplător. din vasta sa bibliografic. care in 1 990 număra ::!:!4 de titluri. o mare parte este
consacrată diverselor aspecte ale istorici evreilor din Ardeal : Memorial Volume .fi!r the lell"s o(
Cluj- Kolto·l'lir (edilia 1. 1 970 : II. New York. Scphe r Hl:nnon Prcss. l lJII H ). iar mai recent 1.1-toria
c'l 'reilnr elin Tmn.1·ill'llnia. 1623- I Y-1-1. ( B ucureşti. hl i t. 1-: n o:ido p ed ică. 1 994 ) şi Tfle Rnacl to L!/ 'e.

T11e Re.1nte Ope rcu inn o( lell "ish Refit�ee.\ nn riie Hun�arian- Rrmwnian Borcler in Transilvania.
I Y36-I Y-1-I. New York. S h en g ol d Puhlishers. 1 994). a l ă t u ri Jc numeroase arlil·ole risipite prin

sunt măsura une i aetiv i tăli eărturăreşli cc i m p u ne luare aminte. Nu aş omite
din realizările <Jcesluia o lucrare de exccp\ic. Tl1e Rahhiniml Semina n· nf' Budape.w Centennial
Volume. 1 877-I Y77 (New York. Scpher-Hermon Press. 1 9H6). fundamentală pe n tru inlclcg c rea
iudaitălii central-europene. indeosebi sub aspectul ci cultural. Aşadar. parc firească şi iniliativa
i n temei e ri i la Cluj a unui Institut de iudaislică ce poartă numele "Moshe Carmilly". suh
n:vistc de specialitate.

c•HJduccrca lui Ladislau Gycmanl .
in

acest context. comunitatea istoricilor maghiari (amintită de !van T. Bcn;nd şi Gyorgy
�ă marc h e ze ani vcr�an;a a HO ani lk v i ală a lui Mosh� Cann i l l y prin organizarea la
Budap�sta. in I I.JHH. a unui wlo�viu dedicat lol:ului ol:upal J� cvn:1 in economia U ngaric1 intr.:
1 760- 1 945. lniiiativa s-a dovedit bent:fică. n.:uşindu-�c ca la nu ma i două ucl:cnii de la apariiia
căqii lui W.O. McCa gg . Jewi.l-11 Nnh/e.1· mul Geniuse.1· in Modern Httn�wr ( 1 97::! ). de rcfcrinlă
până atunci. să se ofere un tablou mult mai cuprinzător şi nuanlal. De altld. putem vorbi Je 11
cunjunctură fcril:ilă in istoriografia problemei. anul următor marcând editarea volumului Social
anei Emnnmic Hi.l'torr o( Central European lell 'rr t:ditcd hy J. Don and V. K a rady . New
lUnki J au Ii nul

Brunsvick. l .ondon Transaction Puhlishcrs. l lJ H 9 .
Rcvcnind

ianuarie ( lJHH

dc u i cat l u i M. l'armi l l y . tcxleh: re uni�� in tumul
tol IX a însemnat i uuai talca maghiară. mecan ismele
Clllllpcnsalorii puse in lucru de al:castă comunitate şi c are au făcut ca evreii să devină
prepondercnli in toale Jomt:niile economic.: purtătoare ale modernilălii . Cartea constituie o analiză
a ccl11r mai semnificative performan1c colective. ca rezultat al unor eficiente s tra teg ii de gestionare
a i dc n t ităli i etnice şi religioase. dar şi de i ntegrare in comunitatea maghiară cc se dovedise atât de
g.cnernasă până in 1 9::!0. Asimilarea cvn.:i lor parc una din c�lc mai reuşite ac1i uni desfăşurate în
ccntrul şi �ud-estul Europei . cu cunsccinlc p.: carc autorii studi ilor le-au scos mereu în cvidcn\ă.
· Cuntrihuiiilc lui M ichael K. S ilhcr (A lell'i.,-IJ Minnritr in a Backwarcl Emnomy). Pctcr Hamik
(leu·s aml tlle Modemi ..:ation I!( Cnmmerce). Vcra Bacskai (Keu·i.l-11 Wlwle.mle Merclwnt.1· in Pe.1·l ).
Jc

fală

la colocviul din

oferii o imagine multidimensională <1
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( TIIe Occupatimw l Structure t!f" Hwz�:aricm Je,rry). Juliana Puskas {Je1ri.1'/z Lea.,·e/wlder.l'
(Tize Stam/ard t1' Livin�: J. P. Hidas ( Hidde!l
Urhcmi:athm ). Victor Karady ( Reli�:ious Di1•i.1·imu. Socio-Enmomic St rat ifinaion am/ tlze
Modemiwtion of' Hwz�:arimz Jell'ry afrer tlle Ema n cipa t ion ) �.a. surprind di vo.:rsdo.: specili..:ităti ah:

L. Katus

in tlle Cou rse of'A�:ricultura/ Development) J . Komlos

iudaitătii în a..:do.: ..:âmpuri în can: evreii au ext:r..:itat funqii importante . ..:hiar prepondcrente.
pru..:esl.11 de trecere de la micile antn:prize comerciale şi industriale spre cele mari. de investitii în
domenii d..: risc. dar ..:u mare i mpact în societatea maghiară. precum industria culturală. presă.
edituri. cinematografe etc.
Nu lipsesc nici aspectele mai putin fericite ale i storici 'i:omunitătii evreieşti din Ungaria.
cele legate do.: antisemitism şi de exclusivismul la care a fost supusă (Maria Kovacs. lmenmr

Anti.,·emiti.l'/11 i11 tlle Prt1(e.\·sion.1· : Tlle Case of' tlze En�: ineers ) . cu evidcntierca gradului .:i de
mobi litate ( (iyiirg.y I .engyel. HWIJ:IIriwz Bcmkin �: and Busine.,..,. Leacler.1· Betn•een tlze War.� l.

l .ucraro.:a se recomandă. aşadar. prin spiritul onest vizavi de rolul şi ponderea elementului
evreiesc în economia U ngariei. bendi..:iind de col aborarea unor special işti do.: marcă ai iudaitătii
..:arc au pus în lucru cu mare profi t intcrdis..:ipli naritatca. dovedind totodată locul primordial ce
trebuie acurdat sociologiei în atari demersuri . Ş i . nu în ultimul rând. se constituie într-un
remarcabil omagiu adus unuia din cei mai străluciti cărturari ce şi-a desfăşurat activitatea
i reproşabil în folosul acelor comunităti care au arătat tolerantă şi desch idere fată de altezitato.:a
etnică şi confcsinnală.
Lucian NĂ STASĂ

MOSHE CAIU viiLLY-WEINIJER(iER. ISTORIA EVREILOR DIN TRANSIL
VANIA ( /623-1 944), Bucureşti, Edit. Enciclopedică. 1 994, 1 9 1 p. (I nstitu
tul de ludaistică şi istoric evreiască "Dr. Moshe Carmi lly'· Cluj -Napoca.
Bihliolcca Judaica 1 )
Deşi minimaliza!!: sau chiar marginal izate în profitul unor exigente nationalistc, marile
ten.1c alo.: prezentei evreilor în spatiul

românesc rămân de importantă majoră. impunându-so.:

grabnice abordări pentru a nu lăsa loc misti l'icărilor istoriografil·e. Iată do.: ce. din act:astă
perspectivă. o recuperare generalizată a principalelor segmente so�.:io-cconomicc. politice şi
cul turale în care se constată prezenta activă a elementului cvrcics..: devine mai mult decât necesară.
Nimic din tot ce a înst:mnat la noi proces de moderni zare nu va putea li analizat �i int.:rpretat fără

a se tine �ean�<� �i de apl>rtul ;u.:cstor alog.: n i .

S i g u r d insuficienta wnuaştcrii pmvim: şi din câteva motive concn.:te. Jin car�· relevante
ne par a fi.

�e Jc o parte. o anume izolare a acestui grup confesional ce

şi-a păstrat - într-un spatiu

creşti n - muravurilc. traditiile. limba şi un spirit wmunitar distinct : apoi. uaturită principalei
orientări a i storiografiei evreieşti. de factură martirologid. apulogctică uneori. care a pus mereu

pc prim plan lic crimele şi nedreptătilc suferite. fie doar contribut i ile glmioase aduse la propăşirea
..:ivilizatici. Abia în ultimii ani s-a pus în lu..:ru o cercetare pozitivă. sucio-istorică. ce înfătişcază

t:vrcii ca pt: ,, componentă csentială şi dinamică a istorici generale. într-o gamă căt mai variată de
fatete . Iar sub raportul act:stnr noi demersuri. un hilant istoriografic oricntati\' pentru centrul
Europei 1-a oferit ind din 1 99 1 Vi..:tor Karady în numărul special al revistei SENS ( nr. 1 . p.
1 -1- 1 !! ) . Se constată însă pentru spatiul rozmincsc un gol anc\'llic Jc expli..:at. Î n afara dqi i lui

Carnl lancu. Le.,. luif.\·

en Roumun ie 1 /.'<66- / Y / \J). De l 'exdu.1·inn 1i l 't!mcmciJ'lltinn. Aix- l'rovcn..:c,
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J lJ7H. la data ao.:o.:o.:a n u se mai putea găsi ni mio.:, demn de �emnalat (într..: timp au mai apărut. e

Iano.:u. L " Emandpation tie.\· ju(f.i· de Roumanil:'. N / 3 - f !) J Y. Montpellier. J l)l)2 :
Emi)lrarea populaţiei evreieşti din Romcinia in anii I Y-10-f !)-1-1. ed. 1 . Calakteanu. N. Dinu �i· T.

dro.:pl : C.

Gheorghe. B ueure�ti. 1 993 : două numere d i n revista .. Studia J uJaica'' la Cluj �.a .. pentru epot:a

modernă şi contemporană).
În a�.:esl �.:untext. re�.:enta lu�.:rare semnată J� Mushc Carmilly-Weinbcrg.cr. fost �..:f-rabin al
�.:omun ilă!ii isradit..: Je rit occidental Jin Cluj şi proksor emerit de studi i iudaic..: la Yesh iva
University din New York. Istoria evrl:'ilor din Tran.\·ilvania ( 1 623- f !)-1-1).
Enciclopedică.

Bucureşti. Ed it.

1 994. (într-u foarte reuşită lraducer..: a lui 1 .aJislau Gycmanl ) . constituie un

eveniment editorial de ext:cplie. Iar afirma1ia nu e Jeloc gratu i tă sau de compkz..:n\ă. Deşi l i mitată
spa!ial doar la Transil vania. teritoriu de multiple s i mbioze ..:lnit:e şi culturale. în care wexisten1a a
presupus nu numai .asimilă1i n:ciproce, dar şi individualizări. autodefin iri spirituale şi mat..:ria k .
�.:artea trchuic apre�.:iată într-un context istoriografic mult m a i larg.. al Europei Centrale. Un atare
Jemers. �:arc să Jeta�eze iuJaitalca ardelcană din no1iunea colc�.:tivă a Imperiului habshurg.it:. se
impunea t:u atât mai mult �.:u cât o sumă Je alte lucrări au minimaliza! - până la exdutkrc part i�.:ularită!ik sn�.:io-i sturicc Jin a�.:est spa\ill i ntracarpatic. (Am în vcucTc t:hiar �i excelenta
luo.:rarc a lui W . O . Mcl'ag.g Jn . . Hi.\·ton· '!( Hahshur)l }1:'11',\", 1 670- / CJ / X. " B iouming.lon. InJiana
U n i ver�ity Pr..:ss. I YHH ).

RcconstituinJ patru scwlc de istorie evreias�.:ă. Moshe Carmilly SUIŢJrindc evolu!ia unei
comunităli .:an: de�i s-a confruntat îndelung. t:u statutul de paria - în fapt o suită de inlcrdit:lii - a
fLlSt purtăttlarea modernită!ii pe multiple planuri. Este i storia unui grup etno-confcsional f,lal"ll:
important �.:arc s-a ab!inut Je la ori.:c revcndiL·are politicii majoră (de natură t.:ritorială. autonomie
etc. ) �i a aderat fără rezerve. o.:onjunctural. la unitat..:a Imperiului hahshurgio.:. a statului maghiar sau
a o.:elui român. N u a ..:..:rut aproape n i mi c în st:himbul so.:rv iciilor aduse elitelor allato.: la put..:ro.: (VO.:ZI

cap. 1 11-:-V ) dcdt tolerwl{t1.

Calitatea L"ăqi i se recomandă nu atât prin natura infonna1iei - impresionantă dealtfel - cât

prin rdlexi ilc co.: le provoacă. Surprindcm aici o conduită cokctivă mult d i ferită de a majorilălilor
sau a altor alogeni. în care mobi l i tatea socială. supra- invcsti(ia şcolară, optiunile pol itice sau
ideologice au creat o identitate evreiasn7 lransilvană. Suh acest aspect, două din capitolele cărlii
( V II : ..Învă(ăm;întul" : VI I I : .. Via!a spirituală şi politică") prezi ntă un interes dcose hit. Constatăm

astld .:ii evreii au fost ..:ci mai mari util izatori ai sistemu l u i şwlar. ..:cea ct: poate fi inlcrpro.:tat ca un
..:fort pozitiv de mohilitalc. de legitimare o.:omplcmcntară a atuurilur sociale. Prohlcma asimiliirii

culturale ( ..Evreii în cultura maghiară" şi ..Cultura evreiască de limbă maghiară") este şi ca
surprinsi! în termeni cch ilibra\i. prin subl inicrca bili ng.vismului. a apropierii cultural.: din tre evrei
şi o.:reştini. adoptarea de către cei dintâi a id.:alurilor colective. a proiectelor culturale şi politice
cnun !alc Je el itele majori tare elt:. Din această perspectivă. Moshc Carmi lly oferă un număr
impresionant Jc i n teb:tuah evrei ce au activat în câmpul ştii ntci şi li terelor Jin spa\iul transilvan :
lkno

Karacsony.

hnest

Lig.cti.

Gh.

Szan t!l.

Adam

RalTi.

Ost:ar

Bard.

Andrei

Szihig.yi.

A l . Benamy. l l lcs Kac:zcr. Andur rekctc. lkd Schnahd ş.a. - sunt doar câteva modele il ustrative
care dau măsura aportului acestor alogcni la dct.voltaro.:a culturii ardc l.:nc. ( Vezi şi studiul lui

M. Carmilly. lell"isll lli.\·torio)lmplly t!t" Tmn\·rhw1ia. Banat wul Cmlllia. T/11: Rahhinical
Seminarr of" Bwlapest 1 877- I Y 7 7. New York. Scphcr Hermon Prcss. 1 98 6 ) .
Parcurg.ând lucrarea de fată. mno1111l wuisemit devine atolprczcnl prin impingcrea evreilor
spre o altcritale mai mult sau mai pulin rad icală. prin refuzul dreptului ,.de cetate". de o.:etălcnie. iar
Jupă emancipare prin inexistcn1a cgal i tălii sociale depline. Antisemitismul şi ghetoizarca .:vrcimii
din Transilvania de Nord. la care autorul a fost nu doar un martor pasiv (vezi şi recenta sa lucmrc :

Tht' Rollll w Lif"e. Tlle Re.\"Cue Opemtion t!( Jeu•i,\'11 Re{ii�I!I:'S on the Hun�arian-Ronumian Bonler
i11 Trwlsr/1•ania. I CJ36-f !)-l-l. New York. Shcngold Puhlishers 1 9':14). ocupă u l t i ma parte a căr( i i .

încheind astfel u n a Jin cele Jlla i semnificative �i sintcti.:c produqii i storiografice p c această temă.
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Ea wnslituic totodată nu doar o sumă de m�:ditalii asupra iudailălii ardelene. dt mai ales un
demers incitator în definirea ac�:stcia. este tocmai ce a început să se contureze la Cluj. �uh �:gida
lnstituttllui de iudaislică şi istoric evreiască ce poartă numele ilustrului că1turar .. Dr. Moshc
Carmilly". Institut care suh conducerea prof. Ladislau Gycmânt a pus în lucru. în doar patru ani de
funqionare. un impresionant program de cercetare, ale cărui rezultate pot fi deja surp1insc în
n:: v ista "Studia Judaica·'.
·

Lucian NAST.4SĂ

CRISTOPHE
CHARLE.
LA REPUBL/QUE DES
/R70-1 940. Paris, Editions du Scui l, 1 9<J4, 5 1 1 p.

UNIVERSITAIRES.

Fări1 îndoială. recenta lucrar�.: a lui Ch. Charle parc a fi încununarca unei activităli de

c�.:rcclarc ce ahia dad1 ating�: două d�o:.: c ni i . dar �:arc. prin vastitatea câmpurilor anch�.:talc. prin
.:antitatca �i .:o�: :-; i sh:nia vu lu mc l u r tipărite. do mi n ă pc Luli contemporanii cu pn:: ucu pări similare.
După ce aproape de unul singur �i - a �:re<ll instrumente prosopografiee (diqiunare hiugralicc ale
profesorilor

de la facultălilc de l itere şi ştiin1c din Paris şi de la Collcgc de Francc. in 1 I.JH5- I IJ!!lJ).

după elaborarea a patru l ucrări de rcfc1in1ă asupra elitelor intc.Iectuale (Les Haws Fotttirmnaire.1·
c
en Fnma au X/X sii!de. Ed. Gallimard. 1 91!0 : Le Per.wmnel ele / 'em·ei�nement JLI{lerieur e11
'
''
'
Fram:e aux XIX et XX Jii!cle.1·. cu R. Fcrn.:. Ed. du CNRS. l 985 ; Les Elite.1· ele la Rrlpuhlitttu•.
I XX0- J I.)00.

Ed. Fayard. 1 91!7 ;

Nai.1·sance des .. illfellectuels ", / XXO- / YOO.

Ed. de Min u i t . 1 91J0).

Ch. Chark ufcră a�:um un mudcl al genului prin Repuh/im univer.1·itarilor.
Nu c vorha de u istoric a univcrsitătilor franceze în sens clasic. a acelei .. imposibile
univcrsităti" după expresia autorului (cu faze lungi de stagnare şi declin). ci d�.: analiza institutio.:i
prin

·

compun..:ntclc ci �i îndeosebi prin int..:rmcdiul a�:torilor p ri nci pali. pro k s mi i . Aşadar. o istoric

vie. dmamică. în care funqia i nd i v i du lui în dci.V�lltar�.:a socială a diferitelor scctuarc intclcctu;ll�o:
est..: p1imordială. Acest gen de ahordarc. c�.: a făcut .. �coală" prin contrihuliilc metodologice ale lui

Picrrc IJnun.licu şi ale colahoralorilor săi ck la CNRS (Centre de sociologi�: de 1 \!du�.:ation el do.: la
culturc. cu excelenta revistă ..Actes do.: la rc.:h..:rch..: cn scicn�:..:s so�:ialcs"), conlur..:ază o nouă
imagine asupra ..:volulici sistemului de învălământ din Franta.
Î ntcmc i ndu-s..: pc biografi i. Ch. Chark rcu�cşl..: în mod strălucit - punând în lucru
s�u.:iologia - să surpri nd ă loal..: acele i nfo n n a l i i s�H.:ialc �i cultural..: care au permis d i nam i zar..: a
sistemului. producer..:a de inovalii insti LUJi�mal..: �i intcl..:ctuak ele. Doar din această pcrspcctivă
universitatea fra nc..:ză pure "imposihilă" şi numai prin compa ra 1 i c cu sensul german sau ..:ngh:: z al
cuvântului. Specificitălilc sunt însă �.:vidcnle tocmai prin studiul convcrgcn1elor şi
inadaptahilitălilor sistemului de invăJămânl german şi cel fruncez. primul inspirând sulicientc
rcformc mai mult sau mai pu1in reuşit..: în Fran1a. Aşadar. lucrarcu dezvoltă o nouă perspectivă
asupra domeniului tocmai prin suma de prohlemo.: luate în d isc uJ i ..: : sel..:qia "'�·i;.�lă a di te i
univ..:rsitarc. poziJia ei vizavi do.: alte ditc. icrarhi1.arca so�:ială a d i sc iplin..:l o r �tiinlilicc. strategiile
alternative al..: inovatorilor. sursele de infornJalic în reformarea i n sti LU ii c i. pmccdurilc de cooptan:
a corpului invălal. stmt..:giile carierei. zonele do.: conl1icl. proiectele intelectuale şi sociale.
raporturile dintre puterea politică şi universitate etc. - toale întemeiate pc excelente asocicri înlrc
rezultatele diverselor analize cantitative. Cartea rcl�.:vă totodată marca distan!ă dintre ist01ia
c ru no l ogi d. pur d..:scriptivă a instituJiilor acudcmicc şi c..:a întcmcii!Lă pc ancheta sislemati�:ă a
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,.biografiei colective". ca model social susceptibil să initiezt: şi să dezvolte structuri. dar să şi
producă disfunctionalităti.
Lucian NASTASĂ

FRANCISCO

VEIGA. ISTORIA GĂ RZII DE FIER 1 9 1 9-1 941. MISTICA

ULTRANA ŢIONALISMULUI, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 993, 383 p.
lntt:rpretarca legionarismului românt:sc a suferit muhă vreme de pc urma unor optici
pscudo-ştiintifice. tributar.: idt:ologit:i şi patimilor vindicativc. Extrem de complex. în mare
măsură controversat. el nu va putea fi niciodată încadrat într-o formulă simplistă sau definitivă.
Născut din n:alitătile ce au premers întlorirea spirituală a României Mari, lcg.ionarismul a
reprezentat o formă a unei răzvrătili a sulletului colectiv şi mai putin o doctrină structurală în sens
st1ict ideologic. 1-a revt:nit unt:i generatii de exceptie misiunea de a experimenta un proiect de
viată axat pc principiile unui nationalism de tip fundwnenlalist. ostil modelelor axiologice
m.:cidentale. totalitar ca stil şi religios ca fond şi justificare.
În conditiile în care o lucrare de sinteză bine documentată şi obiectiv coordonată se lasă
încă aşteptată în ,.peisajul" istoriografiei româneşti. lucrarea tânărului cercetător spaniol Francisco
Veiga se constituie într-un veritabil eveniment ştiintific.
Rezultat a opl ani de asidue căutări, ea reuşeşte să contureze cu mijloace deosebit de
moderne ..portretul" politico-spilitual al unui curent de idei cu adânci repcrcursiuni în conştiinta
publică românească.
Veiga - posesor al unui stil atrăgător. dozează echilibrat bogata informatie atlată la
dispozitie şi caută în permanentă să nu realizeze un hiatus între fenomenul în sine şi eontextul
general al societătii româneşti.
El reuşeşte un convingător crochiu al lui Corneliu Zelea Codreanu. analizat atât din
perspectiva unui ,.zoon politikon" cât mai ales sub aspectul pcrsonalilătii sale cu totul originale.
Fanatismele şi creuinta într-o elită autohtonă. starea de spirit a unei tinereti ultragiate.
marile ambitii ale unor structuri sm:iale dornicc de afirmare. pericolul infiltratiilor bolşevice. totul
este redat ue către Veiga cu acribie ştiintifică şi simt al culorii artistice.
Î n cele zece capitole ale lucrări i. sunt realizate subtile conexiuni între ideologi ile
preuominante în perioada inh:rbelică românească. suhliniindu-se pc riliera evolutiei
legionarismului rădăcinile acestuia în vechiul conservatorism ilustrat la vremea respectivă cu
im.:onh:stabilă autoritate de un Nicolae Iorga. Vasile Conta sau A.C. Cuza.
Incditelc statistici oferite cititorului de către Vciga conturează mai clar o pcrtinentă analiză
efectuată ..pl! v.:rticala" organizatie gardistc.
Asistăm astfel la o identificare a grupurilor de initiativă şi presiuni! din cadrul Mişcării.
rolul nucleului ..macedonean" fiind bint: surprins atât sub aspect statistic cât şi sub aspectul
semnificatiei sale istmico-rmnantiu:.
Pcrmancntul ,.dialog" docllinar dintre Gardă şi struct\lrilc de putere ale statului român nu
este omis de către Veiga. deşi. pe alocuri, unii protagonişti ai vietii publice sunt analiza(i cu o
anumită superficialitate (de pildă. regele' Carol al doilea). Î n plus, ultima perioadă din istoria
Gărzii pan: a fi compmtat mari dificultă(i autorului care nu rcuşl!şh: (în opinia noastră) să ofere o
panoramă foarte bine argumcntată logic a crcpusculului organizatiei. Faptele par că sufocă
motivatiile şi unele concluzii se ivesc poate prea brusc şi insuficient de hine articulate.
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În schimb. Veiga excelează în analiza vie(ii interne a Mi�cării. surprinsă pe tărâmul
politicii. publicisticii. literelor. justi(iei, cartierelor mărgina�c ale oraşelor, vasti!ătii mediului rural.
Sunt ..urmările" cu simt al evenimt:ntului, ma.rşulile eledorale ale acestor ..haiduci
moderni". iar t:xplicatiile oferite rezultatelor diferitelor sondaje de opinie ale vremii arată o bllll ă
stăpânire a procede�tlor tipice istmiei mentalită(ilor şi chiar a controversatei dar nu mai pu)in
incitantei psiho-istorii .
O lucrare care (deşi bazată exclusiv pe documente externe României) se constituie într-un
pen:mptoriu argument în favoarea reanalizării unui moment istoric contemporan de mare inten:s,
atât pt:ntru cercetătorul avizat cât şi pentru marele publi<.:.
Cri.1·ticm SANDA CHE

CONSTANTIN

SĂNĂTESCU.

JURNAL, B ucureşti, Editura Humanitas,

1 993, 286 p.
Unul dintre cei mai capabili oameni de arme români - gt:neralul Constantin Sănătescu
prezintă cu o necrutătoart: luciditate episoadt: alt: perioadt:i 1 9�7 - 1 947. deceniu decisiv privind
configuratia ultt:rioară a destinului politic al României.
Angajate de la 22 iunie 1 94 1 în ofensivă directă împotriva U .R.S.S .. alături de puternicei�.:
armate ale Reichului h itlerist şi alia(ilor acestuia. trupele noastre vor cunoaşte mom..:ntc de triumf.
dar şi umilitoare capotări. odiseea lor pe cuprinsul imenselor spatii slavc fiind una a t:roismului şi
disperării.
Sectiunt:a jurnalului care viZt:ază direct via(a cotidiană a combatantilor în plină înclt:�tarc
reprezintă o pretioasă contributie Ia o mai bună în(dcgcre a l't:nomt:nului in sine.
D..:şi nolt:ază totul intr-o modalitate aparent seacă (formatia de militar îşi spune cuvântul).
Sănătcscu punctt:ază ..:scntialul t:vt:nimcntclor rclit:l'ând deopotrivă motivatia stratcgi<.:ă şi mişcările
maselor de soldati.
Armatele Axei înaintează mereu. intr-un teri toriu cărora tuturor li se parc ciudat. amestec
fascinant de vecht: grandoare imperială şi mizeră uniformizare egalitară.
Chipmi de ofitt:ri. secvt:ntt: dt: ansamblu alt: contactului cu un inamic ivit parcă dt:
pretutindt:ni. descrit:ri alt: gt:ografiei asiatice - cu marile sale contrastt: de climă şi culori - totul
convergt: cătn: o lectură captivantă. dar mai ales extrem de utilă.
Atmosft:ra de gigantică incursiune crucială se derulează aparent calmă. sm:cesiunca
obst:rvatiilor gcncralului mărind trt:ptat tensiunca cititorului.
Străbaterea stepclor ruseşti se desfăşoară cu grcutatc. în conditiile în carc. deşi superiori din
punct de vedere tt:hnic. atacatmii au posibilitatea să cunoască în chip tragic .,miracolul"
regt:neralor slav .
.,Momentul" Stalingrad este evocat cu o llistctc abia perceptibilă. ci frde cc ilustrează
pierderii!: .,vorbind" plin înseşi simplitatt:a lor nudă cu mult mai clocvcnt dc<.:ât orice necrolog.
Armate dccimate, o climă dt: o duritate extremă. ger cu şfichiuiri dt: cnut, albul dizolva! al
câmpiilor şi mai presus de toate, scnzatia dc izolarc fată de restul lumii. fată de tara natală în
primul rând. Oameni abandonati mortii pentru a pecetlui cu sângele lor valoarea unui cuvânt de
onoan:.
În ultima parte a jurnalului. gt:n..:ralul surprinde în aceeaşi manieră a cscntializării
imixtiunea comunismului în cadrul organismului politico-social românesc.
Ca într-o !ară a nimănui. un milion de soldati ruşi comit abuz după abuz. dispretuind în cel
mai înalt grad autoritătilt: şi înseşi principii(..: elementare ale moralei .
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Tradi!ii de rezistenlă sunt considerate perimate şi trebuie deci să dispară ; elita autohtonă
este injectată cu narcoticul neîncrederii şi al vânzării aproapelui ; foqa dictează impunând dogme
şi zdrobind până şi cuvintele.
Pare că întreaga geografie gn:gară a răsări tului s-a transpus în mediu românesc. schilodind,
perwrtind conştiinte. declamând imperative.
Pc fondul unor rcaqii cvasiincxistente a unui Occident complice şi def�.;tist. speranta într-o
eliberare continuă să subziste.

Semnificativă e o frază a generalului din finalul ,.Jurnalului" său : ,.22 iulie 1 947 . Toată
lumea
vorbeste
numai de războiul care trebuie să izbucnească între rusi
si
americani . Î n defi n i tiv.
.
1
'
'

de ce ar începe atlJm şi n-a început mai demult, întrucât prilejuri pentru aşa ceva au fost
destul.: . . . " .

CriJtian SANDA CHE

MIRCEA IONNIŢIU. A MINTIRI ŞI REFLECŢIUNI,
Enciclopedică, 1 993, 2 19 p.
Însemnătile secretarului particular al regelui Mihai

B ucuresti Editura
'

'

1, Mircea lonni1iu. se constituie într-o

mărtUtie pre1ioasă îndeosebi asupra perioadei istorice 1 944- 1 947. atât de densă în evenimente
care au marcat în chip tragic viitorul statului român.
Într-o relatare extrem de clară şi bine structurată logic. personalitatea tânărului monarh ni
se dezvăluie în toată complexitatea sa, începând cu romanticii ani ai ,.c.:rcetăşiei" şi culminând cu
energica sa decizii: de la

23 august 1 944.

Analist fin, Mircea Ionnitiu nu exagerează aglumerând detalii inutile ci .,merge" cu

obscrvatia asupra �ctelor esentialc surprinzând totodată şi profi lul mural al regelui Mihai 1.

Monarhul ne apare ca o încarnare a echilibrului şi ncstrămt�tatei încredeti în viabili tatea
ideii

de

democratie

"momentul"

30

parlamentară. Asemenea unui cronicar modern. Ionn i t i u conturează
decembrie 1 947. evocarea abdicării foqate a regelui fiind fa cută fără lamcnlatii

sau ,.attificii" partizane ci, mai degrabă lapidar, accetuându-se o anumită notă de sobtietate a
expresiei.
Alătuti de imaginea predominantă a regelui Mihai

1 sunt surptinşi în trăsăturile lor

caracteristice Carol al doilea - iubitor de lux. veritabil .,mecena" al culturii româneşti interbelice ;
Niwlac Iorga - întotdeauna fascinant şi neliniştit intelectualiccştt: ; Iuliu Mani u - v�:rtic<;! în
credinte şi loial ideii de ,.fair-play" politic : Nicolae Rădescu - devenit ulterior unul din lidctii
diasporei româneşti ; Grigore Niculescu-Buzeşti - diplomat subtil şi caracter de o incontestabilă
onestitate.
Ionni!iu îşi remcmorează fragmentar copilăria şi adolescenta petrecute într-tm Bucureşti

d..:

coloratură balcanico-francofonă, cu o atmosferă totuşi vie, racordată pulsului firesc al · unei
auevăratc capitale europene.
Ambianta rclatării cuprinde în esen1a sa ceva aulic şi avem în acelaşi timp senza!ia că o
întreagă mentalitate colc!.:tivă ni se dezvăluie lent. asemenea unui univers relkctat în apelt:
. oglinzii.
Capitala Români.:i Mari trăi.:şl.: sub auspiciile Palatului Regal - simbol al modcrnitătii şi
frumosului, elita intclt:ctuală românească (de care Ionni!iu s-a simtit legat întotdeauna) conferind
culoare şi consisten!ă stilistică unei societăti at1ată în plin proces de rcgem:rarc politică ş i
spitituală.
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Nostalgic după tara sa. autorul .,Amintirilor şi rel1ectiuni lor" se simte transpus intr-o stare
de g.ra1ie in momentul ..redes..:opcririi" ci material..: . dar emu1ia rcvcdcrii nu-l împiedică să constate
cu amărăciune că un regim totalitar i-a amputat a�.:esteia esteti�.:a orig.inară şi înneJerca în pmpti ilc
capacitălii creatoare.
Credincios până la moat1c ideii de monarhie constitutională şi admirator în suhsidiar a l
omului Mihai

1.

�ircea lonnitiu întruneşte - credem, aprecierea suveranului său potrivit căreia :

.,Cinstea şi loialitatea lui izvorau dintr-un sutlet care făcea toL ceea ce îi sta in puteri să se

îndepărteze şi să-i îndepărteze şi pc altii de contlict".

Cri.1·tian SANDA CHE
-

STUDII POSTUME, volum îngrij it de Elvira Grigoras,
seria Rcstitulio H istoriografka, Iaşi. Ed. Helios, 1 997, 1 4 1 p.
GH EORGHE ZANE.

'

•

Volumul omagia! .,Studii postume" a apărut cu prilejul centenarului naşterii savantului
Gheorghe Zanc suh auspiciile editurii HELIOS Jin laşi. şi îl considerăm un eveniment editorial de

e XCePi iC .

Afirmăm aceasta gratie. pc dc o parte importantei ope re i şi personalitătii autorului. carc

t'l:prc zin t ă un fenomen a l vietii intelectuale românt:şti mcreu prezent în amintirea genc:ra1iilur
viitoare după ce vor investiga liecarc lilă. fiecare adnotarc şi rând scris de cruJitul Zane. Pc de altă
parte gra1ie umanismului relt:vat de istoria economici şi culturii scris�: care nu neagă faptul d

.,trecutul n-a fost niciodată distrus. ci a găsit met'I:U o nouă liintare la nivel superior. în fiecare
prezent".

Tt:xtclc selectate. după cum sunt stru..:turate tematic se înscriu pc trei dircclii de a hordare :

1 ) r..:considcrarea ..:ritică a gândirii economice din secolul trecut

;

:!) a s pect e evolutive ale

c:conomiei pol i t ice ca disciplină de studiu şi 3J analiza proceselor şi fenon�nclor economi�·,J
sociale Jin economia lihcrală interbelică.
Reconsiderarea critică a gânditii economi..:e din sc..:olul trt:cut at'l: ca obiectiv analiza
genezei. continutului. caracterului şi funqiile d i feritelor idei. teorii şi �.:onceptii economi..:e ale
pcrsonalitătilor secolului trecut. Cele trei studii din ptima parte a lucrării redau Jiscursul academi�.:
edificator în acest sens cu care se contut'l:ază capacitatea �.:rcatoarc a savantului şi �:are sunt destul
de atra�.:tive tiind pledoarii pentru cultura e�.:onomică româncasd.
Alte trei studii inedite reuşesc să aducă în centrul aten1ici c..:onomia politică prin recursul la
istorie. Nota personală şi clt:mt:ntcle de difet'l:ntiere apaqinând profesorului ieşean Gheorghe Zan�.:
interesat de orice proces in evolutia lui. nu li psesc nici Jc ai�.:i. Pentru o eJucatic economică
sănătoasă şi favorizată Jc un med i u ştintifi..:o-didactic pro picc sc acreJ i tează ideea det.VlJltării
economiei politice cu con1inut modern in cadrul învătămân tului economi�.: �.:..: se dorca reînnoit.

Valoarea istoriografică deoschită a te x te lor este duhlată de surprinderea nuantdor şi
sensutilor evolutiei gândirii ştiintifi�.:e.
Ultimele trei studii relevă demersul valoros aferent interpretării UnlH' procese şi fenomene
eeonumi�.:c. intcrnc şi în �.:ontcxl inlcrna!ional. Pro�.:esul de rui nare a .. inllustriei mid" autoh tone ca
t:fect al concurcn1ei şi a altor fa..:tori pennisivi în acest sens. este expl ic a t de aulm po t riv i t
doctrinei sale de proindustrialist convins. Explicatiile sale permit întclt:gerca dep l in ă a evolutiei
acestui segment productiv şi complement al marii industrii.
Un fenomen go= ne ral al României int�rbclicc Jar wmun statelor euroi>'!ne este creştct'l:a
pt'l:\utilor în wntextul pietii şi în legătură �.:u produqia. �.:reştere ce in11ucntează standardul de viată
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al românilor. Aspectele interne şi internationale privind pretu•ile. inllatia şi politici economice
reformatoare sunt sesizate profund şi consistent asigurând un plus de adevăr asupra faptelor din
viata economică şi comparatii �:u situatia din Europa.
Lucrarea este prefatată de Elvira Grigoraş. autoarea unei monografii .,Gheorghe Zane
câteva
şi
biografică
nota
de
întregit
Omul. Opera" apărută la Iaşi în 1 995. Travaliul este
consideratii privind contributia intelectualului Zane la spiritualitatea economică.
În ansamblu considerăm ca11ea o reuşită. de o coerentă fundamentală. bine st111cturată fatete
indispensabile întelege•ii proceselor de o inepuizabilă complexitate descrise printr-o bună prestatie
•

istorică.
Ceea ce credem că recomanda lectura volumului prezentat este informatia inedită legată de
pretentii de utilitate nu numai în universiti\ti ci şi în institute de cercetare şi viata practică.
Vasile CHIR/CA

TEORIA RESTA URĂ RII, Editura M eridiane, seria
Biblioteca de artă, B ucureşti, 1 996, 227 p.
CESARE

RRANDI.

Cartea ce cuprinde prelegerile lui Cesan: Brandi din timpul celor douăzeci de ani cât a
condus Institutul central de restaurare din Roina ( 1 939- 1 96 1 ). este un răspuns la faptul că
activitatea de restaurare s-a dezvoltat în întreaga lume. fără să se producă şi o ameliorare a
formării restauratmilor şi a c1iticilor care se îng1ijeau de opera de artă.
Partea principală se ocupA de teoria restaurării , urmând ca în anexă problemele teoretice
analizate sll constituie pretextul unor analize competente de restaurare - conservare aplicate la
falsiticare. restaurarea monumentelor. a picturii antice etc., ultima parte cup1inzând "Cana
restaunTrii - Roma / 9 72". ale cărei plincipii au p1ins contur din prelege1ile continute în
cartea de fată.
Încheierea o reprezintă un glosar de termeni de specialitate. folositi de către cei ce lucrează
în acest domeniu.
Nu în ultimul rând trebuie mentionată prefata lui Dan Mohanu. care în peste 20 de pagini
face o analiză a activitătii de restaurare cu llimiteri la istoricul restaurării de la noi din tarii, când
prin nerespectarea p1incipiilor restaurării s-a ajuns ca plin trecerea de la reconstituire la ·inovatie să
se ajungă la falsiticare. astfel dispărând repere inestimabile ale civilizatiei româneşti cum ar ti Trei
Ierarhii şi SL Ni,colae Domnesc din Iaşi. Mitropolia Târgoviştei.
Primul concept analizat este conceptul de rt:stauran:. pornind de la definirea restaurării "ca
o interventie menită să repună in eticienta sa un produs al activitătii umane", dar problema se pune
in mod deosebit la restaurarea artifexului industrial (căruia prin restaurare i se redă capacitatea
functională) şi la restaurarea operei de anii. la care redarea functionalitătii nu este decât un aspect
secundar, aspectul principal fiind receptarea sa ca atare, tiind resimtită estetic.
De unde este enuntat următorul corolar : "Orice comportament .fa(cT de opera de arul,
implicit şi intervenţia de restaurare, depinde de recunoaşterea operei de artcl w opercl ele aruT",
cu o consecintă imediată că "opera de artă conditionează restaurarea şi nu invers".
Opera de artă, ca produs al activitătii umane are o dublA determinare : estetică şi istmică.
Deci. se poate detini restaurarea ca, "momentul metodologie al recunoaşterii operei de artcl. in
mnsi.�tena .m fiziccl şi in dubla .m polaritcue e.1·teticcT şi istoriccT, în vederea tran.1miterii ei in
viitor ".
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Imperativul conservării se referă l a opera d e artă, privind în general consisten(a mate1ială
prin care se manifestă imaginea. De aici rezultă prima axiomă : "Se re.�taureaZL1 numai materia
operei de artl1".
Conditiile de păstrare ale operei de artă necesită uneori sacrificarea unei păr\i din substan1a
materială a operei de artă, dar interven\ia trebuie să lină seama de exigentele estetice. De asemeni.
trebuie tinut cont şi de instanta istorică. instantă istmică dublă : prima care coincide cu perioada în
care a fost concepută şi a doua cu pe1ioada în care este receptată. Restaurarea trebuie să aducă la
un numitor comun cele două instante istorice. aceasta constituind dialectica restaurării.
În consecin{ă, al doilea principiu al restaurării poate fi enuntat astfel : " restaurarea trebuie
.wi vize::.e restabilirea unitciţii potenţiale a operei de arfli, În �ru1sura În care acest lucru e.1·te
posibil _tiirc1 a comite un .fids arti.1·tic sau un _fâ/.1· isto ric şi .fi1rc1 a Înlt1tura urmele trecerii operei ele
arul prin timp ".
Al doilea concept al restaurării vizează materia operei de artă. care trebuie aprofundată în
raport cu opera de artă. În relalie cu restaurarea, matelia operei reprezintă concomitent timpul şi
locul interventiei de restaurare, şi din acest motiv. neputându-ne folosi decât de un punct de
vedere fenomenologic. materia se prezintă ca "epifanie a imaginii, ofe1ind cheia dedublă1ii
conturate, definite ca structură şi aspect".
Spre ilustrare luăm exemplul elocvent al unei pictUii pe panou : când panou! a ajuns atât de
poros încât numai poate constitui un suport corespunzător, în acest caz pictura va ti materia ca
aspect. iar panou! ca structură. distinqia dintre cele două nefiind atât de tranşantă.
Greşeli nefaste s-au făcut tocmai p1in faptul că matelia nu a fost analizată în bipola1itatea
sa (exemplu, marmura extrasă din aceeaşi calieră cu marmura unei opere de artă, nu este aceeaşi.
pentru că istoricizată în prezent. apartine epocii prezente şi nu unei epoci mai îndepărtate).
O altă conceptie eronată asupra materiei operei de artă, rezultă din limitarea acesteia la
consistenta sa mate1ială, fără a tine cont de mijloacele tizice de transmitere a imaginii care sunt în
primul rând calitatea atmosferei şi a luminii. "De aici deducem că deplasarea unei opere de artă
din locul sc1u ele oriKine va .fi determina/li exclusiv de motiva(ia majorc1 a con.�ervării .wle ".
Al treilea concept al restaurării este conceptul de unitate, necesar stabilirii parametrilor
rcstaurări i .
Opera de artă trebuie p1ivită ca u n întreg ş i n u ca u n total, ceea ce a r conduce: l a faptul că
opera de artă ar putea fi considerată ca fiind compusă din păqi, care fiecare în sine ar constitui o
operă de artă, fapt nereal, deoarece părtile considerate ca operă de artă îşi atenuează în cadrul
complexului în care sunt inserate individualitatea. alcătuind o coeziune specială.
Ca exemplu, să luăm cazul mozaicului. în care pietrele de talie, oricât de frumos ar ti fost
şlefuite şi colorate. odată extrase din conexiunea impusă de artist. . rămân inerte., pierzând orice
urmă din coeziunea în care fuseseră antrenate.
Toate conduc la ideea că .. imaginea este realmente şi exclusiv ceea ce apare ", adică
recc:p{ia operei de artă se face exclusiv la ceea ce ne oferă imaginea propriu-zisă şi nu
retrogradarea ei la statutul de reproducere a unui obiect natural.
Opera de artă, deci, are o unitate exceptională, neputând fi considerată ca alcătuită din
păf\i, iar această unitate nu este echivalentul unitătii realitătii existentiale.
Aceste considerente conduc la următoarele corolare :
.

1 . " Opera de artă, nefiind alcătuită din păr{i. dacă este sfărâmată tizic, va continua în mod
necesar să subziste ca un întreg prin fiecare din fragmentele sale".
2. " Dacă forma unei opere de artă este indivizibilă, atunci când din punct de vedere
material. apare fragmentară, va trebui încercată dezvoltarea unitătii originare continute de fiecare
din fragmente".
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P1in aceste două corolare se respinge posibiliwtea intervenţiei prin analrwie asupra operei
de artei mutilate şi fra�:menwte, deoarea procedura prin analoRie presupune echivalarea unitc1ţii
intuitive a operei ele artc1 cu modul ele �:cincii re lo�:ic cu care receptc1m realitatea exi.l·ten{ialc1.
De aici decurg următoarele principii practice refe1itoare la restaurarea operei de artă :
1 . /me�:rareci sc1 .fie uşor reml(nll.lâbilc1. Deci integrarea va trebui să fit: insesizahilă de la
distanta dt: la care trebuie privită opera dt: artă. dar imediat reperabilă. fără a necesita nici un fel dt:
mijloace speciale în acest scop. la o vizualizare de aproape.
2. Materia din care rezultc1 imaRinea e.1'te ele neînlocuit numai atunci ccinel contribuie
nem(ilocit la .fiRuratismul imaRinii, adică în măsura în care este aspect şi doar paqial structură. De

aici rezultă o sporită libertate în privinta suporturilor. a structmilor portante. etc.

3. O ri ce intervenţie de re.1·taurare nu trebuie .H1 impiedice. ci elimporrivcl. .1·!1 înle.measccl
evelltuale viitoare imervenţii.

Aceste trei principii s-ar părea că epuizează cerintele unei reslaurări ştiintifice. dar rămâne
mereu deschisă problema lacunelor. problemă la fel de importantă ca şi probkma integrărilor.
Deci. una este să se dezvolte figuratismul fragmentului pentru a-i permite să se lege de fragmentul
mmăfor. chiar dacă nu-i cel alăturat şi altceva este falsificarea elementului dispărut. printr-o
integrare analogică.
În restaurarea de artă. gravitatea cea mai mare nu o constituie ceea ce lipseşte, ci ceea ce se
adaugă în mod ncpot1ivit. Lacuna se înserează ca un corp alogcn. având formă şi culoare fără
legătură cu imaginea. Se încearcă atenuarea evidcntierii în prim plan a lacunei. căutându-sc
împingerea ci în plan secund, printr-o tentă pe cât posibil lipsită de strălucire, trebuind să se
situeze permanent în plan diferit de cel al picturii propriu-zise.
Un alt element important al restaurării îl constituie raportarea la timpul operei de artă în
functie de instanta istorică.
Timpul se regăseşte în opera de artă în trei momente diferite :
- ca elurau1. în decursul realizării ei de către artist ;
- ca pc1uz.c1 inlclŢ>Usă între finalizarea procesului creator şi momentul conştienlizării noastre
ca operă de artă ;
- ca moment al acestei receptări a operei de artă în conştiintă.
Această stabilire a etapelor carach:: 1isticc inserării operei de artă în timpul istoric este
importantă pentru a determina în care din aceste etape se pot produce conditiile necesare
inlerventlel denumite restaurare. Pentru a fi o interventie legitimă, restaurarea va trebui să
presupună timpul ca ireversibil şi imposibilitatea abolirii istoricitătii. În practică, această necesitate
istmică se va traduce nu doar p1in diferentierea zonelor integrate, ci şi prin respectarea patinei
care va fi un reper capital pe;1fru restaurarea şi conservarea operei ele artc1 şi care reprezintc1
În.I'C1Şi seelimentarea timpului a.1·upra operei.

Al şaselea capitol al cărtii ridică problema restaurării în functie de instanta istorică.
Deoarece conceptul de operă de artă este receptat ca unicum, iar întâmplarea istorică este singulară
şi irepelahilă. fiecare caz de restaurare este singular, dar totuşi se vor putea delimita câteva mari
grupuri de opere de artă. pe baza sistemului de referintă prin care o operă de artă este operă de
artă. monument istoric şi formă. În acest sens se impune prezentarea pornind de la instanta istorică
a operei de artă ca obiect al restaurării.
Primul grup reprezentativ ar ti ruina, dovadă a unui timp uman, care chiar dacă nu a
corespuns unor activităti umane care să fi fost chiar artă, mcntine o parte din valentele lor istorice.
Recunoaşterea calificativului de ruină. în restaurare. se identifică cu simpla conservare. fără
interventii directe, altele decât consolidări şi cum am mai spus simpla conservare: Chiar dacă
dispunem de cea mai amplă şi detaliată documentare. nu se ajunge să se ştie cum arăta opera
înainte de a fi ruină. Remnstituirea, re}i1cerea. copia nu fac parte din domeniul restaurării.
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O problemă legată de instanta i storică, revenind la domeniul operelor de artă, apare
problema conservării sau înlătur1hii adăugi1ilor sau conservarea sau înlăturarea refacerilor. Din
punct de wden: istoric. adăugi rea dobândită de o operă de artă este o dovadă a aqiunii umane şi

deci a istorici. De aici rezultă că păstrarea adăugirii se justifid neconditionat. în timp ce
înlăturarea trebuie întotdeauna justificată şi tn:huic realizată uc aşa manieră. încât să păstreze
măcar amprenta adăugi1ii operei. Acest principiu este contrar empilismului in n:staurarc specilic
secolului

XIX.

Trebuie

să analizăm şi cazul operei de artă pentru care artistul nu

a prevăzut

.. îmbătrâni rea ".
Din punct de vedere istmic. este un mod de a falsifica istoria dacă dovezile acesteia sunt
văduvite de vechimea lor, obligând materia să dobândească o prospetime frapantă vechimii sale.

Deci pc1.1'/rarea patinei. clovudc1 u tre�·erii timpului, este mtegoric nece.�urcl din punct de vedere
i.l·toric.
Capitolul 6 care analizează restaurarea în functie de instanta estetică, ajunge la aceleaşi
concluzii ca în capitolul precedent. atât în cazul ruinei. cât şi a păstră1ii patinei, instanta estetică
coincide cu cea istmică. În plus. se pune accent pe wpie care din punct de vedere istmic L:ât şi

: .. Aşa cum
eru, unde er''· socotind timpul reversibil şi opera de artă reproductibilă, care constituie negarea

estetic constituie un fals. Concluzia acestui capitol se referă la acel adagio nostalgic
principiului restaurării însuşi şi o ofensă adusă istoriei şi esteticii ".
Capitolul

7 se referă la spatiul operei de artll. Opera de artă pentru a se dezvălui deplin

parcurge nişte ani în decursul cărora vor ti adunate toate elementele care duc la desluşirea valolii
sale. Î n acest proces un rol important îl are şi restaurarea care are două etape : Prima se referă la
reconstituirea textului autentic al operei . iar a doua. reprezintă interventia asupra materiei din care
'
c stc alcătuită opera. Exemplu în acest st:ns îl constituie săpătura arheologică. care este etapa
preliminară în rt:actualizart:a opert:i de artă în conştiintă şi nu constituie altceva decât preludiul
n:staurării .

.,A mnc:epe sclpcltura altfel decât in aceşti termeni nu mai este nici operă de cercetare
istorică, nici de cercetare estetică. ci o actiune inconştientă a cărei rllspundere socială şi spirituală
este extrem de gravă, pentru că ceea ce este îngropat se atlă mai protejat._prin mentinerea unor
conditii stabilizah:, decât in conditiile întrerupt:lii violente a acestora prin săpătură " .
Opera d e artă s e defineşte p1intr-o spatialitate autonomă, care se încadrează în spatiul Jizic
în care trăim, existând un punct de legătură intre acestea. De aceea, su·ămutarea, deschiderea unor
piete. esplanade într-o arhi tectură, toate sunt acte de restaurare şi nu toate pozitive, ci de cele mai
multe ori negative.
Capitolul 8 se ocupă de restaurarea preventivă, care ar fi un fel de tratament profilactic
pentru a preveni alterarea materialelor şi substantelor care alcătuiesc opera de artă prin
interconectarea lor, în conditii de mediu nocive.
Măsurile preventive se directionează în trei orientări de bază :
- determinarea conditiilor necesare aprecierii operei ca imagine şi ca fapt isto1ic :
- cercetarea stării şi consistentei materiale

ce

alcătuieşte opera de artă :

- cercetarea conditiilor ambientale şi măsura în care acestea influen�t:ază sau primejduiesc
conservarea.
Nu în ultima instanţă şi legiferarea conservării preventive a operelo•· de artă constituie una
din preocupările majore ale unui stat.

l..J4da COJOCARU
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VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

CAMPUSUL EUROPEAN DE PATRIMONIIJ
TROISVIERGES, 3 AUG. - 25 AUG. 1 996
M ARELE DUCAT DE LUXEMBOURG

În fiecan; an. (.jrupul European pentru Campus-uri. propune un proiect de: serv icii de
voluntarial ( J -4 săptămâni ) cu proiecte ce oferă tinerilor ocazia de a exersa o activitate de interes
social. umanitar �i colectiv în domeniul patrimonial. şi de dezvoltare locală în serviciul comunelor
şi regiunilor din Europa.
Participarea la un proiect (serviciu de voluntariat) oferă experien1a pentru a pune în
practică studiile realizate şi perfeqiunea profesională.
La sfârşitul acestui serviciu se primeşte atestarea Comunitălii Europene care validcază
experin1a acumulată cu o diplomă europcană în domeniu.
Nota de fată îşi propune relatarea şi analiza l ucrări lor cfcctuate în
Campus-ul European de Patlimoniu pc care le-am realizat în perioada 3 august - 25 august 1 996.
în comuna T1iosvierges, loc : Ba�bellain din Marele Ducat de Luxemhourg.
Cu sp1ijinul administra1iei comunale din Troisvierges, Uniunea Europeană pentru Campus
uri. al specialiştilor de la Muzeul National de Istoric şi Artă - Luxemhourg. al artiştilor
profesionişti din n.:giune. studentilor şi specialiştilor invitati în Campus din Italia. Franta. Spania,
Bulgaria, Rusia şi România, s-au realizat lucrări privind redactarea unci publicatii. cu imagini. ce
urmăreşte evolu1ia satului în timp cu accente spre patrimoniul rural şi cultural religios existent în
această regiune.
Lucrările: cfectuate s-au desfăşurat în perimetrul localitătii Bashellain. din comuna
Troisvierges, din acest mic stat milenar, situat în centrul Europei. între Franta. Belgia şi Germania,
având. în contrast cu teritoriul restrâns ca suprafa\ă. denumirea : Marele Ducat de Luxembourg.
El şi-a păstrat entitatea natională de-a lungul secolelor, fiind astăzi un stat suveran.
independent şi având ca formă de guvernământ monarhia constitu-tională.
Trecerea cellilor şi prezenta romanilor în te1itoriu au lăsat vestigii foarte importante în
teritoriul actual, începând cu anul 963.
Comuna Troisvierges regrupează azi 8 localităti ce apar1in n:giunii submontane din
L'Oesling, în masivul Ardcnnes.
Teritoriul comunei Troisvierges (37,9 kmp). situat în extrcmul nordic al Marelui Ducat al
Luxembourgului (2 586 kmp), tăinuieşte un trecut bogat, ce reuneşte mai mult de 2 000 de ani.
În ciuda climatului destul de aspru şi a unui sol ingrat. înaltele platouri ardene7.e au fost
deja populate în epoca celtică, cum ne mărtu1isesc numeroase movile funerare dispersate pe
colinele din împreju1imi.
Basbellain. care face parte din cele 8 localităti ale comunei Troisvierges. a intrat în
istolie sub denumirea de "Bels onacum" în anul 585, când la conducerea statului era regele
Childebert al II-lea.
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Vt:stigiilc romane se desfăşoară pe un vast câmp arheologic ce contine ruinele subterane şi

numeroase morminte ce datează din sec. ll d. Hr.

Parohia din Basbt:llain. deja cetate înainte de anul 1 000. regrupa în epocă mai mult de 1 2
sale. devenind capitala de provincie germanofonă a Arhiducatului Ardennes.
Bi sericii <Jctuală de stil neogotic a fost construită în <Inul 1 87 2 şi este clasată monument
national.
Cimitirul este situat in centrul localitătii. iar crucile îşi fac aparitia din trecut. ca adevărate
mărturii ale vietii.
Crucile erau în general n:ali zalc in piatră de calcar.
Primele

cruci

funerare

de

"gen

comun"

şi-au

făcut

apant•a

în

·

jurul

anilor 1 7 30- 1 740. dar nu s-au răspândit decât începând cu a doua j umătate a sec. <1l XVIII-lea.
Artizanii nu riscau un desen pc care nu-l puteau n:aliza foarte corect ; astfel. crucile sunt
realizate fără imagine şi decor. cuprinzând doar un text.
La Rccht. ca şi la Ottrc. aceste cruci preced crucile cu desene şi hasorel icfuri.
Ele se caracte1izează prin câteva decoratii sumare şi un picior drept, dând o impresie de
robustete şi sobrietate.
În cadrul acestui campus am realizat lucră•i ce au constat în :
- Î ntocmirea unui inventar detaliat al pietrelor Lombale at1ate în împrejurimile bisc1icii din
sat şi desenele acestora.
- Î ntocmirea unui inventar detaliat al crucilor Lomhale din piatra de nisip şi desenele
acestora.
- Curătirea pietn:lor tombale. eventual aplicarea unor conservanti.
- Realizarea unui acoperământ etanş peste pietrele tombalc din şisL. pentru a �e evita
intiltratia apei de ploaie.
- Măsurăt01ile bisericii actuale şi desenul ei.
- Studiul total al patlimoniului rural existent, cu expunerea detaliilor particulare.
- Întocmirea unui raport final. a unui bilan1 care să permită publicarea inwntarelor şi a
desenelor într-un studiu (broşură).
- Vizi tarea regiunii. a tării şi <1 unor tări vecine : Helgia. Germania.
- Vizite ghidatc la muzeele din aceste tă1i.
- Participarea la conferinte pe teme de istoric. arheologic şi istoria artei. din Luxembourg.
Astfel. sindicatul de interese locale din lbsbcllain a avut ca scop realizarea unei publicatii

însotită de imagini foto. care să marcheze evolutia paroh ici în timp. punând accent pc patrimoniul
cultural imobil şi religios rural existent în localitate.
Lucrările acestui campus au completat studiul pentru patrimoniul cultural religios în cadrul
acestei noi publicatii.

Analizând detalii ale pieselor studiate. s-au elaborat tişc tip care să permită descrierea

fiecărei piese. cu eventuale recomandări pentru l ucrări de restaurare . .
Aceste tişe vor putea urma un itinerar de sănătate a pieselor în observa1ie şi recomandări
pretioase pt:ntru specialiştii restauratmi .
S-a avut ca obiectiv şi însuşirea unor noi metode de lucru. noi tehnici · ş i . desigur. schimbul
de cunoştintc între specialiştii din difetite tări ale Europei.
Valentina DRUŢU
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A L XIII-lea CONGRES U.I.S.P.P. - FORLI, ITALIA - 1996

În pe1ioada 8- 1 4 sept. 1 996 s-au desfăşurat la Forli-Ilalia, lucrările celui de-al XIII-lea
Congres al Uniunii Internationale de Ştiinte Preistorice şi Protoislorice. Congresul s-a bucurat de
prezenta unui număr impresionant de speciali�li în diferite discipline p1ivind studiul istorici
noastre biologice şi culturale. ca şi de adeziunea entuziastă a numeroşi studenti şi tineri cercetători
de diverse nationalităti.
După cum afirma prof. Carlo Pcrctlo - Secretar General al celui de-al XIII-lea Congres
U.I.S.P.P. - acest congres "reprezintă un moment unic de dezbatere ştiintifică în decursul căruia a
fost posibil să se discute şi comunice punctele noastre de vedere asupra stadiului actual al
cunoştintelor şi să se descopere noi domenii de cercetare. să se stabilească şi dezvolte noi rapoarte
de comunicare''.
Lucrările Congresului. impecabil organizat. au avut loc la Fiera di Forli şi s-au desfăşurat
în 1 H sectiuni de comunicări, 37 de colocvii şi 23 workshop-uri. completate cu 27 scqii de postere
prczentându-sc peste 1 200 de lucrări. ce urmează a fi publicalt: în cin:a 40 de volume.
Congresul al XIII.lea a U .I.S.P.P. a ocazional organizarea de numeroase expozitii de
profil : Salonul Muzeului Arheologic Italian. Salonul International al Tehnologiei pentru
Arheologie. Salonul International al Editorialelor şi Audiovizualului în Arheologic. Expozitia de
reproduceri "De la săpătură la muzeu" şi altele.
Muzcografii - restauratori de la Laboratorul zonal de restaurare-conservare de la
Complexul Na(ional Muzeal "Moldova" Iaşi au participat la acest Congres cu următoarele lucrări :
- Elena Pârăli - "The prcservation of somc archaeological lealher - fragments from a
medieval settlement" ;
- M . Gcba, Ana-Maria Vlad - " Patina preservation on archaeological bronzes" ;
- A.M. Vlad, E. G. Ioanid - " H F Plasma againsl corrosion" .
Lucrările p1ivind probleme de rt:staurare-conservare. ca şi metode de investigatie şi
cercetări în acest domeniu au fost grupate la seqiunca 2 - Arheometrie. incluzând suhseqii cu
tematica - Metode de datare a materialelor ; Metode de determinare a provenientei matc1ialelor ;
Tehnici de producere ; Diagnostic pentru restaurare-conservare ; Metode de analiză automatizată,
ca �i în Workshop I l . - Probleme de conservare a mate1ialclor şi structurilor arheologice :
proiectare. diagnostic. interventii.
Î n ceea ce ptivcştt: conservarea şi restaurarea. lucrările prezentate s-au axat, mai ales. pc
proiecte complexe. asistate pe calculator, de protejare şi conservare a unor structuri arheologice
sau ansamblmi arhitectonice. probleme de degradare şi strategii de consel·vare. evaluarea,
diagnosticul şi tratamentul moştenirii arheologice.
Referitor la cercetare-investigatii în domeniul arhcologici. s-au prezentat lucrări
interesante. !ratând dife1itc metode nucleare de datare (analiza ADN-ului. analize prin
spcctrometrie garnma. datare U-Th şi ESQ ) şi determinare a provcnien(ei materialelor (metoda
urmelor de fisiune. metode izotopice). ca şi studierea compozi(iei, structurii si
' tehnicilor de
prelucrare pentru o mare varietate de obiecte arheologict: (prelucrarea pietrei. temperatura de
·
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an.lcn: il ccramicii. tehnnlog.ia dt: prducran.: a llsului şi fildcşului. preparan:a pieilnr. tehnici de
gravare preistorice etc. ).
Am putut constata că nivelul ştiintifi�: elevat al tutumr acestor studii este rezultatul
aetivitălii unui colt:ctiv multidisciplinar. incluzând arheologi . restauratori. investigaturi din muzee.
dar şi ct:rct:lători şi cadrt: didactict: din institute de ct:rcetart: şi institutii de invălământ supcriur
angajali prin cuntractt:. care dispun de aparatură dt: înaltă pe1i'orrnan1ă. nt:ct:sară unor aslld de
studii . act:astă modalitate tiind singura ce poate conduce la o nt:cesară fundamt:ntarc ştiinlitică a
ct:rct:tărilor in domt:niul arheologiei.
IX aSt:!TII! nea. cu ocazia acestei deplasări. am avut p1ilejul de a cunoaşte diferite
pcrsonalităli din domeniul analizt:lor şi rt:staurării-conse1vării. cu care am schimbat opinii şi
informalii şi dt: a vizita două şantit:rc arheologice model - Villa romana de Russi - un ext:mplu de
conse1vare-restaurarc a unor mozaicuRi romane şi la Classc - portul antic al oraşului Ravcnna.
Elena PÎRĂ U. Maria GEBA. Ana-Maria VLAD
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STOCKHOLM - Ci\I'ITALA I'REM IILOR NOIIEL

Preocuparea şi atentia permanentă a specialiştilor M uzeului ş tiintei şi tehnicii .,Ştefan
Procopiu'' din la�i privind organizarea unor expozitii temporare de maxim interes pentru publicul
vizitator s-a cum:rctizat în ultimii ani printr-o scrie de cxpozitii cu lemalid. Î n a<.:eastă <.:alegoric
�-au înscris cu succes şi expozitiile de fotografi i "Laun.:atii premiu lui Noho.:l pentru fizică" ( 1 3
Jccc mbri c . l lJ94. laşi) şi "Premi ile Nobcl - l .aureatii pentru ch imic'' ( 2 aprilie, l lJlJ6. l aş i ) . carc
s-au remarcat prin unicitatea şi cxhaustivilalca tcmaticii.
Expoziti i le au avul la bază idcca prezentării laurcatilor Nob.:! pentru fizică şi chimic.
începând cu anul l lJO 1 până în prczcnl. Lipsa informatiilor in literatura dt: speciali late autohtonă a
i mp us cxtinderca sfcrci de documentar.:. Î n acest sens. o contributie ..:scntială. precum şi un sprijin
<.:oncrt:t a fost acordat de Ambasada Suediei în România. hmdatia Noh..:l şi Academia Rcgală de
Ş t i i n tc a S ued ie i din Stockholm.
Participfmd la vernisajul c x poz i ti c i . .l'rcmi ik No hel - l aure at i i pcntru c h i mic". Ex<.:eknta-Sa.
dl. R<tg.nar Ang.cby. ambasadorul Suedici in România a sustinut ideca org.anit.ărit UJH.:i vizitc de
documcntarc la S toc k ho lm . Urmare a unc i invtlatii din partea Fundatiei Nobo.:l şi a Institutului
Sucd.:z. a fost posibilă efectuarea unui stagiu dc documentare in pcrioada ::! 1 -27 <lCtomhrie l lJlJ6
la i ns t i tut i i !..: Nohd. Turismul şi activitatea ştiintifică s-au contopit pc parcursul acestor zilc.
În pofida unei populatii rclativ rcstrânsc ( H.8 milioanc locuitori ) ş i a suprafctci mari
(450 000 km:l. Suedia ..:ste o tară avansată tehnologic. cu o bună infrastructură. incl uzând un ·
sistem cficicnt de transporturi şi co m unic a t i i. Alături de o putcrnică economic. turismul suedcz şi
a asigurat o dczvoharc surprinzătoare pc plan international. cu o cxcclcntă retea de căi ferate.
transporluti rut icre. aeri.:n..: şi navale.
Suedia. şi implicit capitala sa au un rol incontestabil in viata ştiintifidi mondială. prin
inh::rmediul comisiilor d..: lucru ş i apoi pri n decernarea anuală. la 10 decembrie. a celor mai
prcstigioasc premii - premiile Nobd - oam..:nilor dc ştii ntă şi scriitorilor. Î n acecaşi zi. dar la
Oslo. în Norvegia. sunt premiati militantii pentru pacc sau organizatiile pacifiste.
lndustriaşul european Alfred Bcrnhard N,lbd (2 1 octombrie 1 833. Stm:kholm - 1 O
decembrie 1 8%. San Rcnlll). cel mai cunoscut nume suedez din lume. a lăsat prin testament (::!7
noiembrie 1 HlJ5. Paris l întreaga sa avere pcntru i n s t i tu i re a unor premii cc sunt acordate celor mai
importante dcscupcriri din domeniul fizi..:i i. chimici. medi..:inci sau fiziologiei. pentru ..:ca mai
.. rcmarcahilit opt:ră lit.:rară" şi militantilor pentru pacc. Din 1 90 1 şi până în prez..:nt. acurdarea
a<.:estor pn::mii reprezintă o tradi tic cu .:arc sucdc zi i se mftndreso.:. Festivitatea dc dt:ccrnare aro.: lo..:
în tr-un o.:adru solcmn la Cunccrt Hali din Sto..:khnlm în prc1.en[a Maiestă\i llH' I.m R c !(c le �i Rcgtna
Suediei. f{cgclc 1 înmâncat.ă fiecărui fericit laureat d i p lo ma . medalia dc aur (::!4 o.:aratc. 205 grame )
�i un l'C<.: a cărui valoare diferă anual. Fcsti vitatca o.:stc mmată dc bano.:helul de la City Hali. la carc
pa rt io.:ip ă 1 300 de persoane.
Respunsahi l i talca acurdării p re m iil u r rcvinc in s t i tuti i l o r abil itate
Ştii n[c

a

1

:

Ao.:adcmia Rcgalii c.k

S u c d i e i (fizică �i chimic). Institutul Karul inska ( mcd i <.: i n ;i sau fiziologio.: ) �i A.:mlcmia

Î n prczcnt Cari ( iuslaf al X VI-lea ( năs.:ut la 30 aprilie 1 946). rcgc al Suediei din I I.J7 3 .
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Suedeză ( l i t.:ratură ) din S toc k hol m. iar din Oslo. Pa rl ame ntul norvegian (pace ). Comitetele Nobel
ale institutiilor ment io nate sunt coordonate şi administrate de Fundatia Nobel �Vizitând aceste pres ti gioase i nstitutii din capitala Suediei. ,. misterul "

se

desc operă ln:plal

pc măsură ce pătrun z i în intimitatea spatiului. Peste tol atmosfera este sobră şi rafinată. Există u
îmbi nare (ll! rli:ctă între elementele arhi tecturale �i de deco r, apaqinând începutu l ui de secol
partea teh nică . pcrformantă. a ultimului deceniu (telefonie. sisteme de alarmă

XX

şi

şi securitate.

mijloac.: au d io - v i z ua l e ) . Fiecare dintre aceste ins titut ii de rang academic contin săli speciale
destinat.: şcdin1elor de lucru ale Comitctclor Nohcl, ce se întrunesc de mai multe uri pc parcursu l
unui an. pcn1111 tricn.:a şi studierea nominalizărilor. Decizia finală se ia spre mij locul lunii
o�.:tombrie şi este comunicată i mediat persoanei 1 persoandor în cauză şi presei. Comunicate!.: de
presă se desfăşoară în să l il e destinate acestui lucru.

Mărturii kgatc de viutu şi uetivitatcu lui Alfrcd Nohcl se găscs�.: la Fundatia Nobel. situată
se poa te vedeu u expo z i t i e de fotogrufii

pc S turcgatan 1 -l. dădirc co nstruită în I Y 1 6. Ai�.:i

euprint.ând run:le ipostut..: în care Al,frcJ Nobel u fost imortulit.al. pre�.:um �i câtevu lo�.:uri l.:gate
de mum;a su. Sunt păstrulc şi expuse ai�.:i o part.: din hrcvetele de i nventie dintre cele 355 pc cur.:
le-a ohtinut. Fundatia Nobel este. de
l aun:ati

usemen..:u.

posesoarea unor donatii lă�.:ute în timp de unii

·' . Oeoschită ..:ste colectia măştilor din Chinu şi Japonia. dunată în 1 97:! - de Georg von

B.:kesy l u urea l Nohd pentru medicină în 1 96 1 .
_

A�.:ademia Regulă de

.Ş ti inte

a S uediei . înfiintată în 1 739. este sediul Comiletelor Nobel

pentru fizică şi �.: h imi e . Din 1 968 s-a co nst i tuit şi Comitetul pentru şti int cl e economice �. Arhiva
Academiei Regale contine sute de dosare cu mărturii asupra no mi nal izări lor la premiu. selectia
laureati l or. cercetă1ile ş tii n tifice ale laureatilor. şedi ntc l e de lucru al e Comitetelor. motivarea
deciziilor etc. Conform statutului Fundatiei Nobel. sunt accesibile în prezent ce rcetări i numai
acele documente ce au o vechime de 50 de ani din anul awrdării premiului . Arhiva aşteaptă
ccr�.:etători din întreaga lume. conditia esentială tiind cu noaş terea limbii sueJcze. Academia
!{egală de Ştii nte este singura care detine o medalie Nobel. ce
Pentru

proL

a

fost dunată de un luureat.

Nils Ringertz. sccn:tarul Adunării Nobel de la Institutul Karolinska şi al

Comitetului Nobel pe ntru medicină şi fizio l ogi c. precum şi mcmbm delegat în Comitetul Director
al Fun datiei NobeL ..esential pentru activitatea m..:mhrilor u nui comitet .:sti! co mpete nta şi
profesionalismul"_ Nimi�.: mai adevărat dacă ne gândim la performantele premi ilor pent111 secolul

XX.

Un alt aspect esential este şi ..secn:tul aetivitătii m..:mbrilor în cadrul com i tetel or de lucru".

Domnia sa este convins că .. nimic n u se va schimba în mctodologia privind c1iteriile de selectie

a

laureatilor sau în introducerea unor noi domenii ştiintifice pentru premiere". Chiar dacă au fost

unele înce rcări de a s.: inc l ude şi alte ştiintc în categoria premiilor Nohcl. acest lucru nu a fost
acceptat - şi nici în vii tor nu va li posibil - deoarece contravine testamcntului lui A. Nobel.
Academia Regală. Institutul Karolinska. Academia Suedeză şi Fundatia Nohcl acordă o
atentie deosehită publicatiilor - cărti. broşuri. rcviste. poster.: - ce �.:on1in informatii wmplcte
privind viata şi activitatea laun:atilor sau despre activitatea internă a acestor fmuri. Fundatia Nllhel
îşi rezervă dreptul de a pu bl ica anual " The Nobel Prize". un album cu discursurile laureatilor şi

� A fost întii ntată în 1 900 �i este însărcinată cu protectia intereselor comune �· cu

rcpre:rentan:a pc plan extern a Comite te lo r Nobel.

' Unele donatii se allă în prezent expuse în dift:ri lc muzee din Stockholm.

•

Premiul pentru ştiin1clo: economice nu este un premiu Nohcl. deoarece nu a fost mentionat

în testamentul său. Este un premiu a�.:ordat în memoria lui Al fre d Nobel şi a fost instituit în 1 96M

cu ocazia tric..:ntenamlui Hăncii Suediei. Comitetul se supune aceluia�i regulament al funda ( ie i şi

valoarea sa este a�.:eeaşi cu a cdurlaltc premi i. cu deosebirea că este finantat de bancă. Ceremonia
decernării arc loc în acelaşi cadru la 1 0 dec..:mblic.
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fotografiile realizate pc parcursul feslivitălilor. Pcnllll că Suedia este şi o tară a comunicatiilor.
multe in formatii sunt accesibile şi pc reteaua lnlernel.
La 10 decembrie 1 996, la Stockholm. alături de festivitatea de premiere a laureatilur a fost
marcat şi momentul împlinirii a 1 00 de ani de la d i spari tia lui Alfred NobeL Tol în aceeaşi zi. dar
la Ia şi comemorarea lui Alfred Nohel s-a desfăşurat în cadrul simpozi onu l u i ,.Aifred Nohel şi
premiile sale". în organizarea Muzeului ştiinlei şi tehnicii ,.Ştefan Procopiu". La simpozion au
participat personalităti ştiintifice remarcabile din Iaşi : prof. univ. dr. Gheorghe Maftei. prof. univ.
dr. Matei Macoveanu. prof. univ. Jr. Valeriu Rusu. conf. univ. dr. Mihai Ncchifor. prof dr.
Iordachi Dimitriu. lector Lăcrămioara Petrescu. Invitati de onoare au fost d-na Ingela Martensson,
membră a Parlamentului suedez şi cunf. dr. . C-Lin Simirad. primarul o ra� ul ui Iaşi. Expozi tia
.. Aspecte din insliluliile 1'\ubel" organizată cu acest ptilcj a cuprins materiale şi fotografii aduse în
urma vizitei cft:ctualc în Suedia.
Conlinuând aclivilalca specifică muzcistică cu carach:r temporar şi rămfmând fidel
principiului comunicătii permanenlc cu publicul, Muzeul tehnic inten1iom:ază organizarea unei
expozitii consacrate laurcatilor Nobel pentru pace.
.

Camelia CRJSTOFOR

Funclcl{ia Nnhel - Holul de intrare
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fundaţia Nohel - Sală de şcdinlc a Consiliului Director

Awdemia Re)(alt1 de Ştiin{e 11 Suediei - Sală de �cdintc

a

Comih:tului Nuhd
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A mdemia Suede::'1 - Sală de conft:rin1c
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AL XID-lea CONGRES INTERNAŢIONAl.
DE ŞTIINŢE PRJt:ISTORICE ŞI PROTOISTORICE,
FORLI, 1 996
În perioada 8- 1 4 septembrie 1 996, oraşul forli din Italia, a găzduit cea mai importantă
manifestare ştiintitică a anului - cel de-al XIII-lea Congres International de Ştiinte Preistorice şi
Protoistorice.
Organizatorul acestor congrese este Uniunea lnlernatională de Ştiinte Preistorice şi
Protoislorice. fondată la 2!1 mai 1 43 1 . Ea este succesoarea Congresului Palcoetnologic
InternationaL fondat în 1 864 şi a Congresului International de Antropologie şi Arheologie
Pn:istorică (din 1 867 ). La 29 septembrie 1 955. Uniunea lnternatională de Ştiinte Preist01ice şi
Protoistorice (U.l.S.P.P.) a devenit Mcmhru al Consiliului International de filosofic şi Ştiintc
Umane, asociată la U.N.E.S.C.O.
U . l.S.P.P. are mai multe organisme de lucru şi de decizie :
- Adunarea generală. alcătuită din toti participantii înscrişi la Congres.
- Consiliul Permanent. ptincipalul organism de decizie. Este alcătuit din reprezentantii (cel
mull patru) fiecărei tări ; alege Preşedintele şi . Secretarul general ; decide asupra directiilor
generale de activitate. acceptă propunerea făcută de tară -viitor organizator al Congresului şi a
viitorului Secretar general al Comitetului National.
- Comitetul de Onoare Permanent. formal din foştii membri ai Consiliului Permanent.
- Comitetul Executiv. compus din 1 5 membri. ales de Consiliul Permanent.
- Biroul. format din Preşedintele U.I.S.P.P. (praf. R.M. Radmilli - Italia) şi Secretarul
general al U . l.S.P.P. (prof. J. Nenquin ; la Congresul de la Forli, acestuia îi suscede prof. Jean
Bourgeois - Universitatea Gent - Belgia).
- Comitetul National. însărcinat cu organizarea Congresului respectiv. La Forli, Secretar
general al Congresului a fost Carlo Peretlo, profesor la Universitatea din Fenara - Italia.
- Diverse comitete speciale şi comisii ştiintifice, însărcinate de Consiliul permanent sau de
Comitetul executiv cu diverse activităti ştiintifice. De exemplu. fiecare mare perioadă istorică
(Paleoliticul inferior, mijlociu, superior. Arta paleolitică. Mezoliticul, Neoliticul etc.) are câte o
comisie specială. care se ocupă de specificul ac � ivitătii de cercetare ştiintifică. Din Comisia a VIII
a -Palcoliti<.: superior, face parte şi scmnatarul acestor rânduri. în calitate de reprezentant al
României.
La cel de-al XII-lea Congres International de Ştiinte Pn:- şi Protoistoricc, organizat la
Bratislava, în 1 99 1 , s-a hotărât ca viitorul j(Jrum al arhcologilor de pc mapamond sâ-şi desfăşoare
lucrările în Italia. S-a constituit un Comitet national. cu toate structurile de organizare ştiintiticâ şi
de logisticâ, având ca Preşedinte pe praf. Antonio Maria Radmilli - Universitatea din Pisa, iar ca
Secretar general, pe praf. Carlo Peretto - Universitatea din FetTara.
Cel de-al XIII-lea Congres U .f.S.P.P. a fost organizat sub înallul patronaj al Preşedintelui
R.:publicii Italiene. Oscar Luigi Scalfaro, de câtre Ministe11JI Bunurilor Culturale şi al Mediului,
Comuna Forli. Provincia Forli-Cesena. regiunea Emilia-Romagna, Universitatea Fenara etc., în colaborare
cu Camera de Comert. Industrie, Artizanat şi Agriculturii din Forli, comunele din jurul oraşului
Forli, Forum-ul European al Asociatiilor Arheologice, Consiliul National al Cercetârii etc., sub
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patronajul

următoarelor institutii : Preşedintie,

Senatului

Republicii.

2
Preşedintia Camerei

Deputatilor. Preşedintia Consiliului de Miniştri, diverse ministere. institute şi universilăti.
Secretatiatului general al Consiliului Europei, U .N.E.S.C.O.
Peste 3 500 de specialişti, din 85 de tări, au venit la Focli pentru a prezenta comunicări din
cele mai diverse domenii ale arheologiei şi ale ştiintelor conexe.
Organizatorii au publicat 6 buletine ale Congresului (difuzate gratuit la toti cei peste 4 000
de specialişti care au primit prima circulară). rezumatele Sectiunilor. Posterelor şi Atelierelor de
lucru (2 volume), comunicătile prezentate in cele 37 de Colocvii organizate in 1 8 sectiuni (37
.
volume), ghidurile excursii lor ( 1 2 volume) din diverse zone ale Italiei, dintre care, 1 7 au fost
organizate in ziua de joi din săptămâna Congresului.

Au mai fosl pregătite şi alte activităti ştiintifice şi culturale : Arheoexpo'96 (cu diverse
Saloane arheologice). Serii de Conferinte tematice. sustinute de prestigioşi savanti. 1 0 Expozitii
speciale cu tematici dintre cele mai diverse (Omul şi alimentatia - vii şi vinU!i de-a lungul
secolelor ; Epoca în care Forli nu exista : originea teritmiului şi a populatiei etc.).
Programul ştiintific a fost extrem de bogat şi variat. Vom prezenta tematica liecărei
seqiuni :
1 . Probleme teoretice şi metodologice ;
2. Arheometrie (cronologie şi corelatii, metode de datare şi de determinare a materialelor,

metode de relevee şi prospectiune. diagnostice pentru restaurare şi conservare. metode de analiză
automatică) ;
3. Paleoecologie
(arheobotanică,
arheogeologie,
mediu,
locuire
şi
economic,
paleobiologie) ;
4. Primii oameni şi manifestările lor culturale (evolutia creierului. limbaj, organizarea
spatiului, primele unelte in Africa, originea societătii umane).
5. Paleoliticul infetior şi mijlociu (Homo erectus şi 1 sau Homo sapieQs arhaic şi cele mai
vechi tehnocomplexe ale sale în Europa, Aftica şi Asia ; Situti şi organizarea spa�ului in cursul
Paleoliticului inletior şi mijlociu ; Strategii de aprovizionare şi utilizarea resurselor alimentare ;
Caracterele şi variabilitatea complexelor litice în Paleoliticul mijlociu) ;
6. Paleoliticul superior (industriile în cadrul lor paleoecologic şi cronostratigrafic. locuiti,
economie. surse de aprovizionare. resturi umane şi înmormântări) ;
7. Mezoliticul ;
8. Arta Paleoliticului şi a Mezoliticului ;
9. Neoliticul in Otientul Apropiat şi în Europa (Elemente de structură socială ; Tipologie şi
exploatarea spatiului ; Unelte relativ la activitatea casnică şi productivă ; Manifestări artistice şi
estetice etc.) ;
1 0. Epoca aramei în Orientul Apropiat şi în Europa (aspecte culturale, situri. utilizarea
spatiului etc.) ;
I l . Epoca bronzului în Europa şi Mediterana (bronzul vechi, bronzul mijlociu, bronzul
final) ;
1 2. Epoca fierului în Europa (prima şi a doua epocă a fierului în Europa transalpină şi
zonele mediteraneene, rolul contactelor inten·egionale etc.) ;
1 3. Epoca romană (in provinciile Romei şi în lumea .,barbară"), (frontierele provinciilor
romane. comerţ şi civilizatie pe limes-ul de pe Rhin şi Dunăre etc.) ;
1 4. Arheologia şi istoria Evului Mediu (secolele V-X. locuri de cult, oraşe, sate,
tehnologie etc.) ;
1 5 . Preistoria Africii ;
1 6. Preistoria Asiei şi a Oceaniei.
1 7. Preistoria Americii.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

3

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ $1 CULTURALĂ

437

1 8 . Ct:rct:Larea prt:ist01ică în contt:xtul societătii contemporane ( Muzt:ografia colectiilor
preistorice ; Didactica ; Proteqia pattimoniului cultural �i al mediului ecologic).
Aşadar. o gamă extrem de largă de tt:mc şi subtcmt:. la cart: s-au acroşat comunicălilt:
propust: şi prczt:ntate. Am prezentat tematica celor 1 1! scqiuni şi principalele suhtcmc pentru a
ofe1i specialiştilm' români posibilitatea de a cunoaşte amploarea cercctă•ilor pn:istoricc şi
protoistorict: pt: plan mondial. cu atâl mai mult. cu cât există posibilitatea ca factorii de decizie să
acct:pte propunt:rea noastră de a organiza viitorul Congres. în anul 200 1 , la laşi.
În ceea ce p1ivc:şte participarea românească. din cei 75 de specialişti înscrişi. au participat
23. cu comunicări afectând o gamă destul de largă dt: tt:mt:.
Din cele patru comunică1i pc cart: noi le-am prezentat la culocviile Congresului, două au
fost propuse de către: organizatori : Vasile Chirica. "Originile gravettianului pc teritmiul
României" ; Vasile Chirica. "Formarea grupelor mczolitice în Balcani şi la nordul Dună1ii" ; alte
două au fost rt:alizatc în colaborare. la initiativa noastră : Vasile Chirica. Ilit: Borziac.
"Aurignacianul târziu între Carpati şi Nistru" ; M. Otte. P. Noirt:t, V. Chi1ica, l. Borziac, "Ritmul
evolutiv al gravettianului orit:ntal".
Alte lucrări prezentat�: de spcciali�tii români : Cod1in-Valentin Chirica, " A rta paleoliticc1 în
.1·ud-e.1·tul Europei " ; M . Brudiu. " Noi nmtribu(ii la studiul artei paleolitice în Rmn{mia" ; M .
Vasilescu, N. Bolohan. " Creta şi problemele miJ:ra(iei doriene" ; G. Jugănaru, " P rimii traci în
Delta Dunc1rii" A. Laszlo, " Epocct bronzului şi epocct .fierului la Dunc1rea de Jo.� : am.1·idercqii
arheoloJ:ice şi i.1·torice : cronoloJ:ie" ; Vasilica Lungu, " Date arheoloJ:ÎL'e şi .1·ur.1·e literare cu
privire la rela(iile J:rec:i-indiJ:eni la JIUrile Dunc1rii" ; G. Simion, " Ge(i şi .1'ci(i la JIUri/e
Dum1rii " etc.
Cu ocazia lucră•ilor Congresului au avui loc câte trei reuniuni ale Comitetului Executiv şi
Consiliului Permanent U.l.S.P.P .. şedinte ale Comisiilor �tintifice. ale comitetelor speciale şi alt:
grupelor de lucru. Astfel. la şt:dinta Comisiei VIII-a - problemt:le palt:oliticului supt:rior. s-a făcui
bilantul ct:rcetărilor în domt:niu, în ultimii 5 ani. ca şi rnanift:stă1ile ştiintifice viitoare. Cu această
ocazie. analizând importanta cercetărilor palt:olitice efectuate: la Mitoc, pe Prut. şi Cosăuti. pc
Nistru. s-a hotărât organizarea unui Colocviu lntt:rnational, în anul 1 999, Ia Iaşi - Chişinău. cu
vizitarea celor două statiuni palcolitice.
Organizarea celui de-al XIII-It:a Congres International de Stiinte Pre- şi Protoistorice de la
Forli a întrecut toate aşteptării�: : conditiile oferite participantilor au fost cu totul c:xceptionalt:.
Este motivul pentru care nici o tară occidt:nLală nu şi-a depus candidatura în vederea organizării
viitorului Congres. Ca urmare. prof. Carlo Pereto. St:cretarul general al Congresului. ne-a solicitat
să ne gândim Ia organizarea acestuia în România. După o temeinică analiză a situatiei, am
constatat că doar oraşul Iaşi poate ofe1i conditii pentru o astft:l de manift:stare ştiintitică. Mai
avem nevoie doar de vointa factorilor de decizie. Să nu uităm că România a mai organizat o astfel
de reuni unt: ştiintitică. în 1 937. Să sperăm că eforturile noastre: de convigere a ct:lor cart: trebuie să
spună "da" vor fi încununate de succes.

Vasile CHIR/CA
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Riky Schellart van Dcursen et Sacha Schcllart

- Exposition de peinture-graphique et photographie -

La galetie d'art contemporain au Musee d'art a expose. dans la periode juillet-aoOt 1 Y97.
les o:uvres de deux artistes de Hollande. M-me Riky Schellarl van Deursen et sa fille Sacha
Schellart.
Riky Schellart est licenciee de 1' Academie Royalc de Hague el de 1' Academic <.les Arts
Plastiques de Tilburg. Elle detienl un palmares particu-lieremenl richc. reprcscnle par <.les
expositions personnelks en Hollanuc, mais aussi dans d'autres pays ct scs o:uvn:s se rclrouvcnl
dans des collections particulieres de la Belgique. de la Suisse. uu Luxembourg. des Etals Unis. A
presenl. elle est profcsseur a 1' Academic Royale de Haguc. Riky Schellart est un artislc complexe.
Ellc a realise de nombreux travaux de graphiquc. peinture. sculpture, mince au monumentale.
Son credo artistique est le suivanl : ..La pcinture signifie ma vie el c'esl a clic que je dedic
la pluparl de mon temps. La realite perccptible eL ia lumil:rc se constitw:nt cn l'clemcnt central de
ma creation".
Toul cn analysant les catalogucs <.le �es cxposition. ses u:uvres de pcinlurc el <.le graphiquc.
nous pouvons le caractcriser de la fao,:on suivantc : n:marquahle graphicicnnc. colotistc par
cxccllencc, clic nous introduit dans son munde de grâcc decorative. de fincssc. d'elegance. issucs
de l'organisation de la lumicrc.
Les 70 a:uvres de l'exposition etalent les genrcs artistiques ahorues : portraits. paysagcs.
nalures statiques. nus. etudes animalicrcs. Le portrait rcpresenle le gcnrc prefere <.le l'artistc, qui a
realise It: premier autoporlrail a l'âge de seulement 9 ans et pour lcquel clle a re�ţu un ptix indien.
Ellc est .,la porlraitistc de tous les âges". clic a rcal ise une vcritable galetie de portrails: enfants.
adolescents. adultes, vieillards. portraits de groupe. les portraits des ministres contemporains de la
Hollande. auxqucls s'ajoutent de nombrcux autoportrails.
Dans celte galerie de pot1raits, on retrouve toutes les hypostases compositionm:llcs du
portrail. par lequel l'artisle essaie de rcndre la typologie des races humaines, par exemple:
.,Fcmmcs du Maroc". ..Negresse" .,Sacha".
Ccs portraits sonl realises d'aprcs des Lechniques dillercnlcs: pastel. aquarellc. huilc. sur
des fonds Lcxtiles colores ou sur carton. avec des touches spontances, transparenls ou matcs.
L 'artistc y demonlrc scs possibilih�s de portraitiste, ct dans ce sens. clic avouc: ..L'atmosphl:rc et
le caractere <.les personnagcs el des objets sonl pour moi le plus important element. La lumiere et
la plastici te sont les elemcnts avec lesqucls j'attaque ct c'esl moi qui gagnc".
Commc un vcritable psychologue. clic rcussil. avcc unc grandc sensihilitc. a surprendre
! ' univers cxtcricur el inlcrieur de scs modl:lcs. En Hollanuc. clic t:sl Lrcs connuc cn Lant que
portrailiste. ellc est invitec par un postc de Lclevision a l'cmission ,.Aquarellcs". a Lransmision ..:n
direct. pour rcaliser. uemonstrati-vcrncnl, des portrails.
Un autrc genrc at1istique abordc est le nu pour la realisation duqucl. clic se seri de la
franchise. de l 'cclat et de la purete du pastel. utilisanl des fonds tcxtiles colores et <.les cartons.
Qucllcs quc soicnt les denominations de ces nus : .,Nu" . .,Nu sur orcillcr". ..Nu sur sofa". "Nu
etendu". ..Nu au mitToir". ,,.Jeune Jillc" . .,Fillc qui dort", l'artiste rcussit a rcnurc la bcaute el
l'intimitc des modcles. Elle construit les volumcs par l'altcrnanct: des tons froids ..:t chauds :
orange el ocre. rougc ct brun. ceruleum ct noir. pour arrivcr a la synlhcse cntrt: la ligne ct la
•
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couleur. entrc le volu� et la lumiere. Les nus realises en craies color&:s. en lignes modulecs.
demontrent ses posihilites de dessinatrice.
A�cablec par la grandeur eL ia tichesse de la nature. l"artislc a rea.Jise des natures stati(jues
ave�: de nombrcux clernents dans chaque composition, suivant le modele des maîtrcs anciens
tlamands ct hollandais, soulignant l"aspect materiei de l"univers. Les fleurs sunt ses motifs
preferes; arangees dans son atelier. sur des surfaccs de vctTC ou de mitToir. clles nous fond penser
aux cslampes japonaiscs el aux peintures imprcssionnistcs. L'at1istc prelere les vases en vcrre, clic
suit les n:tlets des matcriaux brillants. Par des touches spontances el transparcntes d'aquan:lle.
dans des gammes d'orange, bleu, violet. les naturcs statiques nous rendent le pat1"um des lleurs de
jardin: ..Ama.tilles''. "Bioesem". ,,Hibiscus". ,.fh:urs jaunes el vase hh:u". ..fleurs jaunes".
Rcalisecs a la suite de nombreuses heures d'observation, dans le jardin zoologi(jue, les
ctudes animalii:res (cn craies �olorees), etalcnt encon: une fois les possibilites de dessinattice de
l " anistc. Elle cunstruit les volumes avec des lignes modulecs. alternant les surt·aces culorees sur
des fonds hlancs, par exemple : "Pc1Toqucts". "Singes", "!.ion ct lionnc" . .. Bison". Cettc cxposition
demontrc les possihilites artistiqucs de M-mc Riky Schellart ct cn Lant quc graphicicnnc el cn tant
4 uc �uluristc. tnut en suulignant le stylc pcrsonncl de sa ct-eation.
Sacha St.:hellart est licenciec de I"At.:ademie Royale de Haguc - la set.:tion d'art
monumental. Elle a eu des expositions pcrsonelles el de groupc en Hollande. a Roth:rdam. C'est
pour la prcmii:re fois qu'clle expos�vcc sa mere. Scs preoccupations artisti(jues sunt:
a) la photographie artistique
b) t.:s o:uvrcs uc graphiquc pour lesquc::l les clic pt-efcre la to.:chniquc ue la serigraphie.

L 'expositiun etaJe deux cycles : ..Compositions a plumes", ..Irnage double"

c) les compositions video sont les pn!fcrences de Sacha. Les illustratiuns video sont des
�ompositiuns de grandcs dimensions, de vctitahles ccrans et sunt emplacees dans des magasins,
theâtres. sur fa�ades des bâtiments, dans des cinemas et fonctionnent quelqucs heures/un jour,
ac�ompagnees de fonds musicaux.
Dans toutes ses compositions. qu'il s'agisse de photographie. de graphiquc ou de video.
Sacha a pour but de rcndre le mouvcment et la vie. M-rne Riky Schellart n:latait : ..Quand mon at1
trouvera sa lin, Sacha va le conlinucr".

lvona A RAMĂ CERNA T
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ABREVIERI

AAR
AB
Arh(i.:n
AIIAC
A IlAI
AIINC
ALIL
AM
AMM
AMN
AnM
APR
AR
ARMSI
ARMSL
ARMSS
ASUl
AUB
HCIR
HCMI
BMI
BOR
RRV
BS
BSNR
BZ
CDM
CDM. S . I
CI
CI .
CvL
DIR
DR
DRH
FHDR

= Analele Academiei Române
= Arhivde Basarabiei
= Arhiva Ciencalogid
= Anuarul Institutului dt: Istoric şi Arheologic Cluj
= Anuarul institutului de Istoric şi Arheologic ..A.D. Xenopnl" laşi
= Anuarul Institutului de Istoric Na(ională din Cluj
= Anuarul de lingvistid şi istorie literară (Iaşi )
= Arheologia Moldovei
= Acta Moldaviac Mcridionalis (Vaslui)
= Acta Musei Napoccnsis
= Analele Moldovei
= Analele Parlamentare ale României
= Arhiva Românească (ambele se1i i )
= Academia Română. Memoriile Seqiunii Istmice
= Academia Română. Memoriile Sectiunii Literare
= Academia Română. Memmiile Sectiunii Ştiintitice
= Analele Ştiintifice ale Universitătii .. A.I. Cuza" Iaşi
= Analele Universitălii Bucureşti
= Buletinul Comisiei Istmice a României
= Buletinul Comisiunii Monumentelor Istori�:e
Buletinul Monumcntclor Istorice
= Biserica Ortodoxă Română
= Bibliografia Românească Veche
= Balkan Studies (Thasaloniki )
= Buletinul Societătii Numismatice Române
= Byzantinische /'--eitschrifl
= Catalogul documcnh:lor moldoveneşti din Arhivele Centrale de Stat,
Bucureşti. voi. 1-V
= ldem. Supliment 1
= Cercetări istorice: (ambele serii)
= Cercetări literare
= Convorbiri literare (ambele seri i )
= Documente privind i stm·ia României
= Dacoromania
=

= Documenta Romaniae Historica
Fontes Histmiae Dacorornanae

=
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= ..Ion Neculce ll uletinul Muzeului Municipal din Ia� i (ambclo.: scrii)
= M itropolia Ardealului
= Mitropolia Banatului
= Miron Costin". Revistă de mărturii istmice
= Mate1iale şi cercetări arheologice
= Memmia Antiquitatis
= Mitropolia Moldovei şi Sw.:evei
Mitropolia Olteniei

IN
MA
MB
MC
MCA
MemAnt
MMS
MO
NEH
RA
REB
RER
RESEE
RFR
RH
PHSEE
Rdl
Rl
RIAF
RIR
RITL
RM
RMM
RRH
Rsl
SAI
SCIA
SCI
SCIM
SCIV
SCIVA
SCN
SCSI
SMIC
SMIM
SMIMd
StCI

= Nouvclles etudes •J ' histoirc
= Revista Arhivelor (amhcle scri i )
Revuc des etudes hyzantines
= Rcvue des etudes ruumaines
= Revue des etudcs sud-est europeences
= Revista Fundatiilor Regale
= Rcvue histmiquc
= Revue historique du sud-est europeen
= Revista de istorie
= Revista istorică (ambele serii)
= Revista pentru istorie. arheologie şi filologie
= Revista istorică română
= Revista de istorie şi teorie literară
= Revista muzeelor
Revista muzeelor şi monumentelor
Revue roumain d'histoire
Romanoslavica
= Studii şi articole de istmie
Studii şi cercetări de istoria artei
= Studii şi cercetări istorice
= Studii şi cercetări de istmie medie
= Studii şi cercetări de istoric veche
= Studii şi cercetă1i de istmie veche şi arheologie
= Studii şi cercetă1i de numismatică
= Studii şi cercetări ştiinLilice Iaşi
= Studii şi mate1iale de istorie contemporană
= Studii şi materiale de istorie medie
= Studii şi materiale de istorie modernă
= Studii clasice

ST
TC
ASB
ASI
BAR

= Studii teologice
= Theodor Codrescu" (revistă editată de Gh. Ghibănescu)
= Arhivele Statului Bucureşti
= Arhivele Statului laşi
= Biblioteca Academiei Române

".

..

=

=

=

.

=

=

=

..

Autorii sunt ruga{i să fo losească aceste abrevieri în materialele trimise
pentru publicare, semnalând ti tluri le necuprinsc în prezenta listă.
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