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MUZEOtOGIE

IN LEGATURA CU STRUCTURA ŞI ORGANIZAREA

CQLECŢIILOR MUZEAIJE DE ISTORIE A EPOCII SOCIALISTE
ANGHEL PAVEL

Constituirea patrimoniului de istorie a orinduirii socialiste este o problemă
de o importanţă deosebită pentru muzeologia istorică românească. Numai in mă
sura in care aceasta. va reuşi să transmită generaţiilor
viitoare un patrimoniu
bogat !)i reprezentativ privind atit trecutul cit şi prezentul nostru, se va putea
spune că ea şi-a indeplinit misiunea.
Dacă pentru depistarea, conservarea şi valorificarea
vestigiilor trecutului
mai indepărtat sau mai apropiat in muzeologia
noastră istorică
lucrurile sint
dare, acţiunea desfăşurindu-se pe o linie ascende.ntă, cu rezultate meritorii, nu
acelaşi lucru se poate afirma despre adunarea mărturiilor privind epoca edifi
cării socialismului in România - istoria la zi. La acest capitol există, cu toate
că s-a discutat şi scris, in ultimul timp, destul de mult, încă unele incertitudini.
Acestea pornesc chiar de la stabilirea perioadei ce trebuie avută in vedere. De
către mulţi specialişti, istoria contemporană este privită in ansamblu fără a se
ţine seama de etapele ei. In cel mai bun caz. se face o diferenţiere intre perioada
interbelică şi perioada de după 1944. Pornind de la această tratare globală, unii
muzeologi se întreabă : cum se poate susţine, la ora actuală, necesitatea constitu
irii de colecţii, cînd pentru istoria contemporană de cel puţin 20 de ani se adună
materiale ? Da, este adevărat ! Se cercetează şi se adună materiale pentru istoria
contempo:"ană, in general, dar nu se urmăreşte ilustrarea completă a fiecărei pe
rioade-etape din cadrul acesteia. Interesul muzeologilor se îndreaptă, cu precă
dere, către etapele mai vechi ale istoriei contemporane.
Programul P.C.R. de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi
inaintare a României spre comunism,
precizează că :
"Odată cu
Congresul
ai
IX-lea al partidului, in 1 965, cu adoptarea noii Constituţii şi proclamarea Repu
blici� Socialiste România, se deschide o perioadă nouă de dezvoltare socialistă a
ţării, în activitatea partidului". Congresul al X-lea al P.C.R., făcînd bilanţul . re

zultatelor poporului nostru, pe calea edificării socialismului, a apreciat că in ţara
noastră s-au produs cele mai profunde schimbări
structurale de ordin social,
economic şi politic cunoscute de-a lungul intregii sale istorii.
..
Pornind de la aprecierile de mai sus, considerăm că
muzeologia română
trebuie să-şi propună ca o sarcină deosebită,
alcătuirea patrimoniului necesar
ilLstrării acestei perioade - epoca construeţiei socialismului in patria noastră.
Ţinem să precizăm că, după opinia noastră, colecţiile de istorie a _epocii so
cialismului trebuie să fie constituite şi să existe separat de restul colecţiilor de
istorie contemporană. Ele trebuie să existe independent, aşa cum sînt colecţiile
pentru toate celelalte perioade şi epoci istorice şi structurate intr-un alt mod c:Ie!.:
cit cel aplicat pină In prezent.
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In alcătuir ea co�ecţiilor de istori a epocii socialiste, t rebu ie să se ţină seama
de citeva probleme esenţi a l e care asigură succesul acestei acţiuni. După cum bine
se cunoaşte, actuali ta tea socialistă românească este deosebit de bogată in date şi
fapte, iar inaintarea ascendentă in timp le amplifică, le dă noi sensuri. Această
m ultitudine reclamă din partea specialistului de muzeu sintetizări expoziţionale
ce nu pot fi realizate decît in condi\iile existenţei unui pa trimoni u cit mai com
plet şi complex pe măsura evenimentelor ce se impun a fi ilustrate in expoziţii
de bază sau cu statut temporar. Această situaţie impune colectarea de materiale
şi piese care să acopere intreaga gamă de fenomene, date şi fapte ce se petrec
in societatea noastră, cu grija de a nu omite, din sfera investigării şi colectării, a
ni ci unui domeniu de activi,tate.
In cadrul societătii socialiste rom âneşti se produc transformări şi mutaţii de
substanţă, apar fenomene �i probleme care prin
piese şi materiale muzeistice,
Dintr-un .număr
socotite de acum - c.a formă - "clasice .. , greu pot fi redate.
foarte mare de a.semenea probleme - teme,
amintim cîteva : Relaţiile de tip
nou ce s-au stabilit in procesu� muncii (de proprietar, şi produ că tor) ; Transforma
-

rea conştiinţei maset�
făuri rea omului de tip nou; Creşterea eontinud a nt
velu�ui de trai material şi spiritual al poporului, în/lorir.ea multilaterală a perJJO
nalităţii umane; Democraţia sociali.ttă şi continua ei adincire in toate sferele
vieţii economice şi sociale; Rolul opiniei pubtice etc. Acestea sint numai citeva

teme ce aparţin exclusiv istoriei zilelor noastre, şi ca atare, n-au mai făcut obi
ectul nici al unei cercetări muzeistice, in vederea adunării de mărturii-piese, şi
nici al unor prezentări e xpoziţ ionale cu pri vire specială asupra uneia sau a mai
multora dintre ele. De aceea, se impune, în prealabil, alcătuirea unei liste cit mai
complete a acestor teme , analiza lor amănunţită, şi stabilirea - teoretică - a
pieselor absolut necesare a fi aduse in depozitul muzeului - ruşa numitele "piese
cheie" - fără de care ilustrarea temei nu este p osibi l ă.
Desigur, la acestea se
vor adăuga alte maJteriale ce vor apărea pe parcursul cercetării .
O altă problemă ce trebuie avută in vedere este dispariţia rapidă, datorită
schimbărilor continui ce intervin in toate domeniile vieţi i noastre, a obiectelor şi
mărturiilor - virtuale piese de muzeu. Dacă pentru perioade mai vechi, ritmul
dispariţiei are un anume grad de acceleraţie, ea nefiind totală, pentru piesele
aparţinînd prezentului, deşi pare paradoxal, el este deosebit de rapid, iar distru
gerea pieselor aproape totală. tn aceste condiţii, depistarea şi salvarea, prin adu
cerea la muzeu, a unor piese devine din ce in ce mai grea. De aceea, se impune
un ritm susţinut de cercetare, cu un plan bine pus la punct , care să prevadă di
recţiile pri{)ritare de investigaţie.
In continuare ne vom eltpune punctul de vedere asupra modului cum vedem
structura colecţiilor de istorie a orin du i r i i socialiste pentru a reflecta cit mai fi
del realitatea complexă a zilelor noastre.
Mai intii consi derăm că muzeologul, care cercetează in vederea
constituirJi
acestor colecţii, trebuie să urmărească, acord i ndu -le o egală atenţie, două planuri:
1) istoria (date, evenimente şi fenomene) generală şi 2) istoria locală. Acest lucru
este absolut necesar pentru a nu se pierde d in vedere nici un element general
sau local. Fiecare colecţie. pornind de la cele două planuri, va fi departajată in
două : piese-materiale i lustrind teme generale , la nivelul intregii ţări şi piese
materiale ce redau teme locale (judeţ, oraş, comună) .
In al doilea rind , intre planul general şi planul
local treb uie să existe o
proporţie. Aceasta constituie elementul detenn.inant ca atit colecţiile cît şi e:Jtpo
ziţiile ce se vor organiza, pe baza acestora, să fie inedite, evocatoare, cu putere
de generalizare. Considerăm că originalitatea colecţiilor se asigură cu precădere
de către elementele ce ilustrează istoria l ocală. Desigur, in funcţie de
aria de
reprezentare a fiecărui muzeu de istorie, proporţia tntre general şi local poate
varia dar exăstenţa, aproximativ, a 400j0 ma te ri al e g.enerale şi 600fo locale, redă un
procent, după opinia noastră, optim. Aşa.

sint stricte, putind exista

cum afirmam şi mai sus, procentele nu

oscilaţii dar dacă

faţă de cifrele de mai sus, acestea

survin modificări

mai substanţiale,

nu trebuie să fie decit in favoarea localului şi

in special atunci cînd acesta are puterea de a ilustra sau exprima un eveniment
petrecut la n ivel naţional. Atragem atenţia că şi in ceea ce
prjveşte echilibrul
care trebuie să existe in cadrul c olecţii lor-

între piesele

bidimensionale şi
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fenomenul local este cel care poarte asigura o pondere mai mare
pieselor in trei dimensiuni.
Colecţiile de istorie a orinduirii socialiste nu pot fi structurate după siste
mul actual, folosit pentru epocile veche, medie modernă şi chiar contemporanii.
După cum se ştie, la baza ordonării colecţiilor stau fie natura materialului din
care piesele ce o compun sînt confecţionate, fie criteriul de folosinţă al acestora.
In cazul orlnduirll socialiste, aşa cum se cunoaşte, producţia materială este di.n
ce in ce mai diversificată, mai complexă. Aceasta face ca in si•tuaţia aplicării sis
temului actual de alcătuire a colecţiilor, să fie nevoie a se crea zeci de colecţii,
reduse ca număr de piese, ceea ce pe Ungă, că reclamă un volum mare de mun
că, fărîmiţeeză nişte complexe patrimoniale, dudnd la lngreuiarea muncii de se
lectare pentru diverse expoziţii şi cercetare patrimonială. De asemenea, In con
temporaneitatea imediată, producţia materială, dezvoltarea social-politică, cuLtu
rală etc., sint legate intre ele intr-un mod atît de indestructibil incit, in multe
cazuri, cuprinderea unor piese în una sau alta din tipurile de colecţii cunoscute
in prezent este imposibilă. De aceea, considerăm că pellltru colecţiile
orînd'Uirii
socialiste trebuie adoptat sistemul structurării lor exclusiv pe criteriul problema
ticii. După opinia noastră, materialul muzeistic al istoriei .,la zi" se impune a fi
ordonat in următoarele mari colecţii-secţiuni : viaţa politică internă şi internaţio
tridimensionale,

nală ; dezvoltar.ea economică cu toate laturile ei ; aspectele vieţii sociale ; instruc
ţie, cultură, artă ; viaţa materială cotidiană. In cadrul fiecăreia din aceste c inci
colecţii - secţiuni piesele vor fi ordonate pe teme cu o arie de cuprindere mal
redusă, iar in interiorul fiecărei teme pe cele două aspecte : general - local, ţi
nîndu-se seama şi de cronologie. Grafic, structura unei colecţii
pentru istoria

orinduirii socialiste se prezintă astfel :
tema
tema

I.

Colecţia-secţiunea

••

-ma
tema

r(
<

general-cronologic
local-cronologic
general-cronologic
local-cronologic

/ general-cronologic
local-cronologic

""'-

< general-cronologic
-cr ologic
local

on

etc.

II. Colecţia-secţiunea

tema J
tem a 2

< general-cronologic
a -cr ol ic
<
-cronologic
loc l

on

og

gen eral
local -cronologic

etc.
tn cadrul acestei structuri, secţiunea Viaţa materială cotidiana o considerăm
de o deosebită valoare muzeografică. Aceasta fiindcă virtualele piese muzeistice
care ilustrează viaţa noastră de zi cu zi, sint, in marea lor majoritate, tridimen
sionale, deosebit de variate, au puternică forţă de evocare, dar sint şi cele mai
supuse dispariţiei, fiind distruse in momentul scoaterii lor din uz. Aşa stind lu
crurile, pentru ca generaţiile viitoare de muzeologi să nu intimpine aceleaşi gre
reconstituiri privind
utăţi care astăzi împiedică, de multe ori, realizarea unor
modul de viaţă al oamenilor dintr-o anumi•tă epocă, este necesar să se acorde o
atenţie deosebită realizării acestei colecţii-secţiuni.
Ordonarea materialului mu�eistic. pe criteriul problematicii va permirte mu
zeologilor o evaluare exactă a patrimoniului, cunoaşterea deficienţelor colecţiilor
atit sub raport tematic, cit şi al planurilor şi al proporţiilor intre piesele bi- şi
tridimensionale.
Desigur, această structurare a colecţiilor va impune o aLtă formA de depozit,
dotat cu mobilier c are să asigure condiţii de pistrare optimA tn acelaşi spaţiu şi
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res pectind cro nologi a - a monedelor, plachetelor, meda lii lor alături de fanioane,
steagurj ş.i u niforme, a diplomelor, cărţilor, extrasel or din presă tmpreună cu ma
chete produse cu seria O etc.
In rîndurile de mai sus am prezentat doar clttva aspecte legate de structura
şi organizarea colecţ iilor de istorie a orind uiri i socialiste, o disc u ţie mai amplă
în acest sens, ţinind seama de importanţa problemei,
ar duce La clarificarea şi
stabilirea unor criterii aplicabile la scara tntregii noastre reţele muzeistice.
,

LA STRUCTURE ET L'ORGANISATION DES COLLECTIONS
MUSfOGRAPHIQUES

D'HISTOIRE

POUR L'EPOQUE SOCIALISTE

R e s u m e

Le present article contient des appreciations que l'auteur fait ă propos de
l'organisation du patrimoine museographique pour l'epoque de la construction du
socialisme dans la Roumanie. Dans cet but :
a) La museo graphie sudt les deux directions concemant l'organisation des
collections: l'histoire generale (des da tes, des evenements et phenomenes) et, en
meme temps, l'histoire locale.
L'opinion de l'auteur dans l'etablissement, de la proportion entre les deux
directions est la suivante : 40Dfo des rnateriaux ge era ux et 60•/a des materiaux
locaux .
b) On i mpose de faire la structure des colleciions pour l'epoque socialiste
seulement sur le critere de la problemathique.

n
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BOiDEUCA "ION CREANGA" - CEI:. MAI VECHI MUZEU
MEMORIAL DE LITERATURA DIN .ŢARA - LA A ŞAIZECEA SA
ANIVERSARE
IOAN ILAŞ

In anul 1978, la 15 a.Drilie, s-au împlinilt şaizeci de ani de la desţhiderea ce
lui mai vechi muzeu memoti:al de literaltură din ţară,
Bojdeu ca "Ion Creangă"
din Ţicău - Iaşi. Acest .eveniment important din viaţa culturală a Iaşului a fost
sărbăto rit prin divers'e'' mani festări cultural-educative, la care au participat mii
de elevi, studenţi şţ ; .pameni ai muncii de diverse virste şi profesii. Se cuvi ne cu
această ocazie a f� cunoscut marelui public citeva aspecte din istoricul acestei
căsuţe modeste din " valea plingerLi" (e�resia aparţine marelui povestitor). Avem
în vedere iJII!POrtanţa excepţională a bojdeuci:i, deoarece Ion Creangă şi-a scris
opera literară aici.

Cam pe la 1837, cind la Humuleşti se năştea
Nică, cel mai mare copll a l
Smarandei Creangă şi al 1ui Ştefan a
Petrei Ciubotari u l, la Iaşi, în Ţicău, un
preot, Constantin Vasil iu, cumpăra un loc de casă de la epitropia bisericii Buna
Vestire, angajîndu-se să plătească susnumHei biserici un bezmăn de 10 lei anual.
Acesta a construit căsuţa, aşa cum o cunoaştem astăzi. După anul 1850, Vasiliu
a vîndu t-o lui Popovici şi cu această ocazie arăta că acea căsuţă "se găseşte cu
trei odăi, acoperită cu stuh, şi in ograd ă fîntină". Locul şi casa trec apoi pe la
diferiţi pr oprie tari, loca.tarii rămînînd bezmănari ai b isericii. In P.nul 1869 bezmă
nar, deci pre>prietar al căsuţei, era preotul Ghenovici. De la acesta casa a trecut
în pr op ri etatea Mariei Ştefăniu care, nelocuind aici, a dat-o cu chirie familiei
Vartic.
Ion Creangă s-a mutat in Ţicău la familia Vartic atunci dnd nu a mai putut
locui în casa din curltea bisericii Golia, adică în luna iulie , anul 1872, pe cind
avea treizeci şi cinci de ani. La acea dată, fiind scos din învăţămînt şi din cler
pentru scurtarea părului, frecvent area Teatrului Naţional şi imp� ciorilor
de pe turlele bisericii Golia, este nevoit să predea cu inventar "şcoliţa" delegaţi
lor pri m ări ei şi să-şi caute altă locuinţă. Mutarea în Ţicău, la familia Vartic, nu
era întîmplătoare. Diaconul Vai'tic, p ri eten cu Ion Creangă, i-a găsit locuinţă la
rudele s ale din strada Ţicăul de sus nr. 4. Ai ci, viitorul scriitor o găseşte pe t!
năr a Tinca Vartic, de 18 ani, care stăltea cu chirie la Maria Ştefăniu, proprietara
imobilului. Cu Tinca Vartic, Ion Creangă va locui şi va trăi in bună înţelegere
aici, ultimii douăzeci de ani din vi aţ ă.
Familia Vartic va sta cu chirie in această căsuţă, avind subchiriaş pe Crean
�[1, pînă in anul 1879, cind, ajutată cu ba ni şi de Creangă, dacă nu cum va toţi
hanii au fost puşi numai de acesta, cumpără locul şi casa de la Maria Ştefăniu,
rărninind mai departe să plătească taxa de bezmăn către biserica Buna Vestire.
Ac·tul de cumpărare pe numele Ecaterinei Vartic a fost scris de Creangă.
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Fig. 1 - Bojdeuca "Ion C r eangă " din Ţi cău-I�i , astăZi'

.,Aat de vednică vinzare.
Subsemnata M ariea Ştefănliu - astăzi Ciogolea - declar prin punerea
degetului meu tn acest act că casa ce o am tn Muntenimea-de-Sus,
despărţirea a III-a, pe loc cu bezmăn, a bi s eri c i i Buna Vestiri din
I�i (mărimea locului : şepte stinjeni faţa şi şaisprezece stinjeni lun
gu), o am trecut - cu consimţămintul soţului meu, Nastasă Ciogole tn de veci vinzare dum�sale EcaterJna Vartic, tn preţ d e 50 galbeni,
adecă c incizeci de galbeni austrieci a t re i zeci şi şapte de lei vechi gal
benul ; cari bani i-am primit deplin acum, la facerea actului ; dînd
şi eu din parte-mi dumisale Ecatenna Vartic atît act ul cu care am
cumpărat acest acaret, precum şi actele
vechi şi ţidulele de pi ata
bezmănului pînă în prezent.

Aşad ar, dumneei Ecaterina Vartic, de astăzi inainte va fi stăptnă
pe acest :acaret pen tru >totdeauna, din neam tn neam, nefiind supărată
de nimene atit din partea me a, a soţului meu, Nastasă Ciogole, c it şi
a rudelor noastre. Bezmănul Il va
plăti de acum inainte dumneei
EcaJterina Vartic d up ă cwn se va lmpăca cu epitropia bisericii Bunei
Vestiri, la care şi eu, Mariea Ştefăniu, astăzi Ciogole, m-aro rugat
onoratei epitropii să binevoiască a intări acest act după ale sale forme.
Şi spre intocmai u rm ar e, am i scălit eu, Mariea Ciogol e, soţul meu,
Nastasă Ciogole, precum şi persoanele ce s-au inttmplat faţă.

+ Marie a Ciogole

I�ii, 1879, iu nie 25.

At. Ciogole

Am fost fa\4,
1. Creangă".
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A•ici, Ion Creangă îşi rînduieşte o viaţă nouă, rtihnirtă, plină de rodnică acti
vitate. Izolat in bojdeuca din Ţicău, sub d�alul Ciricului, de unde se auzeau tă
lăngi şi buciume, Creangă îşi trăieşte cea mai intensă perioadă de creaţie a vieţii
,;ale de scriitor. Pe la 1880, boala grea 1n<'epe să-I chinuiască. Ultimii ani ai vie
ţii sint ani de luptă cu boala şi cu condiţiile modeste de via.ţă.

Fig.

2 -

Ion Creangă - bust reali
zat de 1. Birleanu

Fig.

3

la

Piatra funerară adusă de
mormintul lui Ion Creangă

Ni colae Ţimiraş, in cartea sa despre Creangă 1, spune :
"Bojdeuca lui Ion Creangă era mai mult o ascunzătoare tainică, un fel de
bîrlog al ursulUi din pădure. Ca să ajungi la căscioara din fund, trebuia să stră
baţi o grădină rustică răcorită de o fîntînă cu apă
rece şi limpede ca vioara.
Drumul apuca pe o cărare îngustă şi şe�uitoare, printre ierburi inalte şi flori
sălbatice. In vremea de iarnă, potecuţa se schimba intr-un fel de ph"tie strimtă
·?i adîncă, uneori săpată intre coline inalte de nămeţi. Ea ducea drept In pr.id<vorul
colibei care nu se mai cunoştea adesea din zăpadă. Numai fumul alburiu al vetrei,
ce se zărea năvăli.nd din hornul fierbinte, era un semn că acolo se află o aşezare
omenească. Inăuntru, traiul era rinduit cu temeiu, gospodăria aşezată. Cu pereţii
vărui.ţi totdeauna de o mină grijulie, cu odăiţele albe şi curate, cu tinda şi săliţa
din mijloc lipite cu lut galben şi neter:ite frumos, cu varză acră la putină, muş
chiu de porc afumat şi trandafiri moldoveneşti
spînzuraţi in pod, aceasta era
mica gospodărie ţărănească a marelui povestitor ...
După 1874 Creangă este numit dnstitutor la Şcoala de băi�i nr. 2 din car
tierul Păcurari - Iaşi, unde va profesa timp de cincisprezece ani, adică plnă la

1 Nicolae Ţimiraş, 1. Creangă după documente vechi. lnsemnări şi mărturii
inedite. Premiul Academiei Române, ediţia a II-a, "Bucovina", 1. E. Torouţiu,
1941, BuC'llreşti, p. 228.
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stjngerea sa d in v iaţă. Tot acum, [n 1875, il cun�te. ca revizor şcolar pe j ud e
ţ�le Vaslui şi Iaşi, pe M. Eminescu, venit de la Vi ena, de la studii, cu care va
tnche.ga o prietenie trainică �i la indemnul căl"llia işi va scrie opera li terară.
Modesta că suţă din Ţicău primea vizita multor oomeni de seamă ai cul turii
rt">mâneşti. Aici au poposit 1. L. Car a gi al �t,
I. Slavici, V. Conta,
Al. Lambrior,
Miron PompHiu, Al. Xenopol , N. Gane şi mai tinerii N. A. Bogdan , Artur G oro
vei, N. Beld.iceanu. In camera din dreapta a bojdeucii a locuit un timp M. EmL
nescu, In anul 1876. Şi ori de cite ori venea la Iaşi, la şedinţele Societăţii lilterare
.,Jun imea" , bineinţeles, era găzd uit tot de bu nul său prieten, Creangă. Cerdacul
din spate al bojdeucii păstrează parcă şi astăzi şoaptele cel or doi mari prieteni.
Ai<:i s-au n ăsc ut "Amintirile din co pilărie '" ale lui Creangă şi poezi ile .,Sara pe
deal w, "La steauaw, .,Doina" Şi o poarte din poemul "Luceafărul", minunatele ver
s:uri eminesciene. Bojdeuca era pa rcă anume creată pentru medita/ţie şi creaţie
trainică, dăinu.i'toare peste veacuri.
Creangă era veşnic ocupat: "!)coli ţa.. din Păcurari ii lua mult rtim,p; dădea
apoi meditaţii ; intrunirile publice, deasemenea, ii ocupau o bună parte di.n timp ;
uneori, mai lucra la manua lele sale şcolare aducindu-Ie me reu îmbunătăţiri ; şi,
bineinţeles, timpul păstrat cu sfinţenie era cel dedicat scrisului. Cind scria , tre
buia să fie linişte, iar truda in ale scrisului se prel ungea pînă noaptea tirziu.
Puţini dintre junimişti nu 1-au vizitat pe scriitD'r In bojdeuca sa din Ţicău.
Printre aceştia se afla �i Titu Maiorescu. De altfel, in anu l 1887, povestit orul ii
scrie acestuia, la Bucureşti :
."In boj deuca unde locuiesc eu, dorm afară şi pe vremea asta, in 18 spre 19
septembrie. De veţi avea răbdare că b u năta t e totdeauna aţi avut, veţi intreba
poate, unde-i bojdeuca mea ? Vă vo:i
răspunde respectuos : in mahalaua Ţicău,
ce-i mai zice şi Valea plingerii, str. Ţicău de sus nr. 4 (dacă se mai poate numi
strad ă o hudicioară dosnică , plină de noroi pînă in genunchi, cind sint ploi mari
şi indelungate, zise şi putred e , şi la secet ă geme colbul pe dinsa). Boj deu ca de
căsuţă in care locuiesc eu de vreo 18 ani e de v ălăt uc i şi povlrnită spre cădere
pe o zi ce merge, de n-ar fi rezemată de vreo 24 de furci de steja r
şi acelea
putrede. Iarna donn in.tr-o od ăi ţă , toată hrentuită, iar vara in.tr-un cerdăcel din
dos, incepind de pe la Mai şi sfirşl.n.d pe la Oct o mb rie, cind este vremea
bu nă,
cwn ii acum. Aşa m-am deprins. Răposatul. Conta ş i Lambrior ştiu căsuţa mea.
Pompiliu, D-1 Nica şi mai ales bietul Emjnescu de asemenea. In sfîrşit , Vinerea
trecută 18 sp re 19 m-am culcat iarăşi afară după obicei şi pe la cite vara voi fi
adormit nu ş.tiu, dar ştiu că am adormit, gin din du-mă cu jale l a Sodetatea "Ju
nimea" �i ce mai este ea acum! ..."
După moartea l ui Ion Creangă b ojdeu c a mai este locuită un ti m p de Tinca
Vartic apoi, cind se căsătoreşte cu Constantin Deliu, un umil slujbaş la primăria
o raşului Iaşi, pl eacă in casa acestuia, lăs înd -o să cadă in ruină. Iată ce scria,
printre altele, M. Lupescu, in revista omagială "Ion Crean gă " 1:
"Cine a cunoscut căsuţa lui Creangă şi se duce azi s-o mai vadă, il cuprinde
o ma re jale ! Ni menea nu şi-ar putea i nchipui că cuibul unde a trăit un om aşa
de mare valoare să ajungă în halul in care se găseşte. Peste un an, cel mult doi,
nici o unnă nu se va mai găsi din casa neprihăn ită, cu
adevărat ţărănească, a
1icel ui care s-a num it Ion Creangă. Boj d euca , unde a săl ă ş luit atîta iubire de ţară
�i neam şi d ra go stea pentru ţărănime şi pentr1.1. cel necăjit! Cerdacul unde nein
tr ec ut ul povestitor petrecea cu floarea scriitorilor noş tri şi unde a înlănţ uit pe
.Harap -Alb w, cînd a veni t impăratul rusesc şi i-a ieş it fum pe nas, odăiţele lui,
păre ţii, acoperişul, car e astăzi e peticit cu dte o bu cată de tablă, ca pete de bat
jocură şi necinste pest e draniţa, poate din Humuleşti. totul va fi o ruină şi cei
ce au cunoscut acest cuibuşor, vor jăli d ărăp ănarea şi r uina lui".
Au rămas adi nc mişcaţi de aceast ă stare in care se găsea căsuţa din Ţicău
şi e levi i Şcolii normale "Vasile Lupu" atu nci cî n d, in 1915, c onduş i de d i recto rul
lor, 1. Mitru, vizitează b ojd euca. De altfel, in memoriul făcut de ac esta Primăriei
municipiului Iaşi, inimoşii elevi, fii de ţărani nec ăji ţ i, îşi iau o grea răspundere,
aceea de a încerca repararea casei cerind apoi ca aici să funcţ ioneze o bibliotecă
de mahala cond us ă d e un student sărac . Această frumoasă iniţiativă nu reuşeşte

1 Anul IV, or. 12, d ecembrie, 1911, articolul ,.Bojd eu ca lui moş Creangă".
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deoarece casa căzuse in ruină şi modestele resurse materiale ale elevilor nu pu
teau acoperi cheltuielile pentru o serie de lucrări de restaurare ce trebuiau con
duse de un inginer priceput. Acest lucru se va intimpla abia in anul 1917.

Fig. 4

-

Aspect din camera memorială

F.ig. 5

-

Aspect din camera memorială
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Luin-d u-se, deci, ini1i ativa de re1e! ădire a bojdeucii, reapare C. Del iu, care
vrea să profite, d înd u-se drept proprietarul b ojdeucii . Cerc etarea făcută dove-deftte
lnexactitaten cel o r afi rmate de Dehu, şi in 191 7 , Comi tetul instituit pentru resta
urarea bojdeucii răscumpără d efin i tiv
bezmănul de la biserira Buna Vestire,
plă·lind "odată p entru totdeauna .. suma de 1 7 1 lei. Cu aces t pri l ej se constată că
la bis�rică nu se mai plătise bezmănul de la anul 1900.
Procesul verbal nr. l d in 29 octombrie 1917 arată că s-a constituit Co mi tetul
"Ion Creangă", format di.n : prof. dr. N. Leon, prof. Corneliu Sumuleanu, prof.
A. C. Cuza, dr. N. Racoviţă, primarul omşului Ia� i . Al. Alimăneşti anu, C. Ionescu
Olt, N. A. Bogd an, publicist, I. Mitru. directorul Şcolii normale "Vasile Lupu",
inginer-inspector C. Pop escu şi G . T. Ki rileanu, publicist. Acest com itet urmărea
u nde a locuit Ion Creangă in
mai multe scop uri : de a cumpăra casa $i locul
Iaşi, str. Ţicăul-de-sus nr. 4 ; de a restaura casa, a consolid a �i împrejmu i tere
n ul ; de a stringe şi păstra ob iectele ce s-a!:' găsi de la Ion Creangă ; de a se face
o bibliotecă pop ulară ; de a strînge un fond pentru intretinerea imob i lu l u i şi co
lecţie i ; de a infiinţa un cămin studenţesc cu numele " Ion Crea ngă" ; de a p ubl i ca
toate scri eri le lui Ion Creangă 'intr-o ediţie tngrijită.

Fig . 6 - Aspect din cerdacul din spate al Bojdeucii
S-a strins un fond de lei 14.758,90 in bani şi materiale. Printre donatori se
aflau şi elevii Şc.o:lii normale ."Vasile Lupu" din Iaşi cu 1433,90 lei, Banca Naţ io
nală din Bucureşti cu 5.000 lei, NicoU!e Iorga cu 1.000 lei , Primăria Laşi cu 500
lei, Ba nca Agricolă, Sucursala Iaşi cu 500 lei, I a cob Negruzzi cu 100 lei , Ion Mi
tru cu HJO lei, dr. N. Rlacoviţă cu 200 lei, G . T. Kirileanu cu 100 lei etc.
Bojdeuca a fost refăcută ."in timp uri extraordinar de grele", cum se sp un e
in darea de seamă de incasări le şi cheltuielile făcute de Comitetu l "Ion Creangă"
cu ocazia restaurării Bojdeucii "Ion Creangă... Dar totul s-a realizat cu bine, iar
la 15 aprilie 1918, Comitetul impreună cu un însemnat număr de stu denţi şi de
alţi cetăţeni
li teratură.

au inaugurat deschiderea

căsuţei

din

Ţicău

in muzeu

memorial

de

Bojdeuca "Ion Creangă", proaspăt restaurată, a .trecut in proprietatea recto
ratului Universităţii ,,Al. 1. Cuza" din I.aşi care a pus un supraveghetor la muzeu
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pentru a ingriji locul şi casa ş i pentru a primi pe vizitatori.. Tot atunci se in
cheie A ctul de constituire a unei noi Societăţi "Ion Creangă", care va continua
să desăvirşească lucrarea începută de comitetul ce a reconstruit bojdeuca. Scopu
rile acestei societăţi erau : să se editeze scrierile lui Ion Creangă in ediţii popu
lare, ieftine şi intr-o ediţie critică, de lux, cu ilustraţii ;
să se răspîndească in
toate straturile sociale scrierile lui Ion Creangă ; să se vegheze asupra bunei in
treţineri a imobilului şi să sporească muzeul şi biblioteca ; să se adune mijloacele
pentru realizarea acestor scopuri prin cotizaţii, donaţii şi serbări.
In Actul de
con�tituire se mai spune că pînă la o nouă alegere, vechiul comitet de restau
rare rămîne sub denumirea de comitet al Societăţii "Ion Creangă".
Actul este
semnat de membrii fMtului comitet in care mai fuseseră cooptaţi : T. T. Burada,
Elena Burada, I. S. Ionescu şi alţii.
Din scopurile propuse de vechiul comitet şi din cele reluate de Societatea
,.Ion Creangă", unel'e nu s-au realizat. Nu s-a putut fnfiin.ţa nici biblioteca popu
lară şi nici căminul studenţesc. In schimb, muzeul a
fost popularizat in toate
straturile sociale, făcîndu-se cunoscută opera marelui povestitor, prin publ,carea
nnor ediţii ale operei scri itorului.
De asemenea, s-a îmbogăţit zestrea bojdeucii
cu noi obiecte şi documente şi s-a realizat o bună întreţinere a imobilului.
Cu timpul, bojdeuca, aflinlu-se pe un teren alunecos, a inceput a se ruina
din .nou, necesitînd reparaţii serioase. Astfel, in anul 1934, se formează un nou
comitet sub denumirea "Asociaţia prietenii lui Ion Creangă" fonnat din : C. Meis
!lner, preşedinte de onoare, Emil Cea.icovski, N. A. Bogdan, G. Topirceanu, Ionel
'i eodoreanu, prof. 1. Simionescu, prof. Petre Andrei, prof. 1. 1. Mironescu, Gh.
Ungureanu, Octav Botez, care a făcut iarăşi toate reparaţiile necesare şi a strins
numeroase obiecte personale ale lui Creangă, redindu-le bojdeucii. Acum se re
constituie fncăperea din stinga iar in curtea muzeului, prin efortu rile materiale
ale universităţii ieşene, s-a clădit o casă penltru îngrijitor.
Comitetul "Asociaţiei prietenii lui Ion Creangă" s-a adresat Consi liului tehnic
Bucureşti, care a aprobat să se facă lucrări de drenare atit bojdeucii clt şi carti
erului Ţicău, aceasta pentru ca bojdeuca să nu mai sufere pe vii tor din cauza
alunecări lor.
Dar au venitt vremuri grele pentru bojdeuca din Ţicău. In timpul celui de al
doilea război mondial s-au pierdut multe obiecte şi documente, Incit, după 23 Au
gust 1944, au fost necesare noi eforturi pentru
depistarea şi stringerea de noi
mărturii privind viaţa şi opera lui Ion Creangă. Grija de refacere a bojdeucii, aşa
cum a fost in timpul vieţii scriitorului, au avut-o organele locale de partid şi de
stat. Mai tirziu, in anul 1962, s-au făcut, sub directa indrumare a Complexului
muzeistic laşi, In vederea aniversării a şaptezeci şi cinci de ani de la moartea lui
Creangă, o serie de lucrări de i mportanţă capitală, cum ar fi : ridicarea unor pe
reţi dărimaţi şi repararea altora, inlocuirea geamurilor şi uşilor, p'ăstrind u-se ve
chile dimensi u ni şi fonne, podirea camerei din stinga, unde locuia şi scria Crean
gă in timpul iernii, inlocuirea draniţei de pe acoperiş, consolidarea cu un zid de
beton a cerdacului din spatele bojdeucii, captarea şi dre.narea unor ape subterane,
dăunătoare imobilului. Toate aceste l ucrări s-au făcut astfel ca ele să nu ştirbeas
că cu nimic autenticitatea vechii
bojdeuce, atmosfera in care a trăit şi creat
Creangă.
se cuvine să prezentăm şi
După acest succi nt istoric al căsuţei din Ţicău,
bojdeuca de astăzi. (Fig. 1).
Chiar de la poarta muzeului, vizitatorul este intimpinat de o sculptură fn
lemn a lui Gh. Crişmariu, reprezentind un episod din "Amintiri din copilărie" :
"Pupăza din tei". Mai la vale, in stinga curţii, se află bustul in piatră al lui Ion
Creangă, creaţie a sculptorului . lftimie Birleanu, iar in spatele bojdeucii. prima
piatră funerară, care a fost adusă la muzeu de la monntntul scriitorului aflat la
cimitirul "Etemitatea" din laşi, acolo
amenajindu-se un soclu cu un bust in
bronz al scriitorului. (Fig. 2 şi 3).
In bojdeucă, in camera djn dreapta, unde s-a amenajat o expoziţie de docu
mente, cărţi Şi fotografii in vitrine şi panouri, vizitatorul poate unnări viaţa şi
opera literară a scriitorului. Sint aici : prima bucoavnă după care a învăţat car·te
Ion Creangă, copil, la şcoala din Hwnuleşti ; nişte rapoarte şcolare ale unor pro
fesori de-ai lui Creangă, registrul de Imprumutat cărţi de la Seminarul central
de la Socola-Iaşi, diverse cărţi care au aparţi nut lui Creangă, macheta bojdeuci i
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înainte de resta urare, adresa mitropoliei privind mitricile lui Zahei, fratele scrii
torului şi surorilor lui Creangă, manualele ş.c�lare elaborate de institutorul Crean
gă in colaborare cu alţi colegi ai săi, fotografii originale ale lui Creangă, a fiului
său, Constanti.n, şi ale unor rude,
fotocopii d upă actul de .,vecinică vinzare" a
bojdeucii, scris şi semnat de 1. Creangă, fotocopii privind opera li terasă a sa apă
rută de-a lungul anilor 1 8 15-188:'! în revista "Convorbiri literare'., portrete ale
1ui M. Eminescu şi 1. Creangă cu semn ăturile lor a u togra fe, scriiiOri şi alte docu
nente prind ultimii ani ai vieţii şi despre sfî rşitul ti mpuriu al marelui povestitor.

Această cameră este despărţită printr-o tindă de camera memorială , cum o
•tumim astăzi , dar care, acum un veac, era camera de iarnă a scriitorului. Aici
'1-a reconstituit ambianta de altădată cu ajutorul obi ectelor scriitorului, readuse
;le rude şi admira tori , după restaurarea bojdeucii. Printre altele, se poate vedea
un scrin despre care se crede că a fost lăsat aici de M. Eminescu in anul 1876,
cind a locuit ti mp de o j umătate de an in camera de alături. (Fig. 4). Aici se mai
află : lampa lui V. Pogor, masa de lucru a
scriitorului cu lampa sa, călimara,
condeiul, tocul de ochelari, tabacherea, ţigareta, scrwniera, formatul de manuscris,
facsimil după o pagină din " Aminti ri din cop ilărie.. ; o etajeră pe care sint di
verse obiecte, colecţia "Convorbiri literare" (anii I-XVI ) ; patul in care dormea
iarna I on Creangă ; măsuţa rotundă, pe care stau străchinile de lut şi linguri le
de lemn, măsuţă la ca re se aşezau. şi mincau cei doi mari prieteni - Creangă şi
Eminescu - ; sipetul de călătorie a scriitorului şi soba cu cuptor. Pe pereţi stnt
expuse diverse fotografii ale lui Creangă, Eminescu, Nastas.ia şi David Creangă,
bunicii P<JVestitorului, Zahei, fratele lui I. Creangă, două mici portrete ale lui M.
Eminescu şi V. Micle in rame de epocă, găsite in bojdeucă la restaurarea din
1 9 17, două icoane date in dar scriitorului de către mama sa, Smaranda, ln anul
1860, cînd a fost hirotonit diacon intr-o biserică din oraşul Tîrgu Frumos, portre
lul Tincăi Varti c , soţia lui Ion Creangă, tablou in ulei executat de V. Muşneţea
nu, prieten al scriitorului şi fotografia căpitanului Constantin Creangă, fiul ma
relui povestitor. (Fig. 5).
In această cameră in care Creangă trăia şi scria in timpul rece, cam din
octombrie şi pînă in mai, se mai află covoare şi lăicere origiill8.l.e, executate in
i ndustria casnică a Humuleştilor de aeum un secql.

Tinda, pe pereţii căreia se află apl ice cu aspecte legate de viaţa lui Ion
Creangă, duce in cerdacul din spate. Vitrin ele şi panourile din acest cerdac cu
prind un valoros material care atestă lbeul operei literare a lui Ion Creangă in
literatura română şi in cea universală. Tot aici se mai află două sc-ulpturi, una
realizată in lemn de Gh. Crişmari u, reprezentind meditaţia in faţa personalită-ţii
lui Creangă, in faţa genialei sale opere literare, iar a doua, un grup statuar in
i psos, realizat de o: Căileanu, reprezentindu-i pe cei doi mari prieteni - M. Emi 
nescu şi I. Creangă - primul, plecind In anul 1877 Ia Bucureşti, al doilea, rămi
nind in bojdeuca sa, singur şi trist. (Fig. 6).

In acest celebru cerdac se mai află, pe lîngă diverse ediţii ale operei lui
Creangă în limba română şi in alte limbi, teza de doctorat a lui Jean Boutiere
"La vie et la l'oeuvre de Ion Creangă".

Pop ularitatea bojdeucii a crescut mereu , anual vin aici circa 60-70.000 elevi,
tineri şi vîrstnici, care cu emoţie pW?esc pragul ac-estui lăcaş unde au creat doi
mari scriitori ai n eamului - Eminesc u şi Creangă.
Aici şi în diverse unităţi economice din municipiul Iaşi se org<B.nizează ln
fiecare an manifestări cultural-educative atractive despre Creangă şi .Eminescu,
mult indrăgite de prietenii bojdeucii, continuindu-se, astfel, munca de populari
zare in mase a vieţii şi operei 1iterare a scriitorului, începută de "Asociaţia prie
lenii lui Ion Creangă". La sediul bojd€ucii s-a sărbătorit 140 de ani de 1l naşte
rea marelui povestitor, au avut loc seri muzeale sub generi�ul "Bojdeuca - lea
găn al prieteniei di ntre Creangă şi Eminescu" ; aici se sărbătoreşte ziua de 24
ianuarie, ca un omagiu adus acelJJj·a care 1-a creat pe Moş Ion Roată. La muzeul
mc>morial din Ţicău au loc primiri festive In organizaţia de pionieri, cu progra
me artistice pioniereşti, la care işi aduc contribuţia şi actori ai Teatrului Naţio
nal din laşi. Aceste manifestări culturale au culiPinat cu organizarea celei de a
zecea ediţii a sărbătorii tradiţionale a Bojdeud i "Ion Creangă" . . Organizată in
fil'<'"are a n , in prima dwninică din luna iunie, tn anul 1978, această sărbătoare a
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fost aureolată de alte două evenimente : 140 ani de la na.'iterea scriitorului, săr
bătorită in anul 1977, Şi 60 de ani de la deschiderea bojdeucii ca muzeu memo
rial. Cei peste 2.000 de participanţi, elevi, studenţi şi adulţi de diverse virste şi
profesii, au participat la un spectacol reuşit, dat de şoimi ai patriei din grăd i ni 
tele ieşene, de elevi ai liceelor ,.M. Eminescu" şi "0. Băncilă", d e actori ai Tea
trului Naţional şi ai Teatrului pentru copii şi ti neret din Ia!)i.
Spectacolul, un
vibrant e>magiu adus vremurilor
minunate
de
astăzi şi
marilor personalităţi
Creangă şi Eminescu, a fost prefaţat de prof. dr. doc. C. Ciopraga, care, intr-o
expunere clară şi captivant!, a arătat care este locul Bojdeucii "Ion Crea.ngă" in
viaţa culturală ieşcană şi naţională. Deschiderea expoziţiei de artă plastică ,.Ope
ra lui Ion Creangă in pictură", realizată de elevi ai Liceului "0. Băncilă", vizita
rea ei şi a bojdeucii au incheiat o sărbătoare relL5ită. Acum, după sărbători rea a
60 de ani de la deschiderea căsuţei din Ţicău in muzeu memorial de literatură,
gindurile noastre se lndrea.ptă spre organizarea
altor manifestări
culturale, tot
mai atractive, spre îmbunătăţi rea spaţiului de vizitare din bojdeucă, spre reali
zarea unei ambianţe cit mai adecvate primirii tuturor vizitatorilor in condiţii
ideale.

MAISON ,.ION CREANGA" LE PLUS ANCIEN MUS:€E MWORIAL
DE NOTRE PAYS - OU SEIZIEME ANNIVERSAIRE

Le 15 avril 1978, c'est l'anniversaire de l'ouvertlln! du plus ancien musee
memorial de litterature de notre pays - Maison �Ion Cre.angă" de Ţicău-Iaşi.
Cet important evenement de notre viile de Ia.ssy a ete ;celebre par de diverses
manifestations cultureiles auxquelles ont participe des milles d'cm�ves, d'etudianlb;
et d'ouvriers ayant differents âges et differents professions. Ayant en considera
tion la grande personnalite de notre conteur Ion Creangă, ainsi que la
grande
popularite et l'impo_rtance de cette maison de Ţicău-lassy ou l'ecrivain a vecu
et a ecrit son immortelle oeuvre litteraire, nos pensees se liregent vers l'orga
nisation d'autres manifestations culturelles, de plus en plus attractives, vers le
developpement d'espace de visite, ayant le but de realiser une ambiance plus
adequate ă l'accueil de tous les visiteurs.
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ASPECTE DIN ACTIVITATEA EXPOZIŢIONALA
A MUZEELOR IEŞENE
EUGENIA URSESCU, GEORGETA PODOLEANU

In nobila misiune de educare şi modelare spirituală a omului nou, muzeului
contemporan - tezaur de valori inestimabile, de mărturii ale existenţei milenare
a poporului român - îi revine rolul de a insufla maselor largi de oameni ai mun
cii, dragoste şi preţuire faţă de istoria patriei, faţă de comorile culturale create de-a
lungul secolelor.
Muzeul îşi exercită acest rol prin toate laturile activităţii sale, dar cea mai
însemnată contribuţie la informarea şi educarea publicului vizitator şi-o aduce
prin expoziţia de bază, oglinda activităţii muzeografilor în domeniul cercetării şi
valorificării patrimoniului existent, principala verigă de legătură dintre muzeu
şi public.
Muzeele beneficiază, în general, de multiple şi valoroase colecţii, ce nu pot fi
cuprinse in totalitate in cadrul expoziţiei permanente, dar, care sint valorificate,
în forme interesante şi atractive, prin intermediul expoziţiilor temporare.
In articolul de faţă ne propunem să urmărim tocmai această latură a activi
tăţii ştiinţifice, care la obiectivele din cadrul Complexului muzeistic ieşean ocupă
un loc deosebit de important.
Intrucit realizările de acest fel din ultimii 2-3 ani - perioadă la care se
referă milterialul - sînt multiple şi variate nu vom analiza fiecare expoziţie orga
nizată, ceea ce ar presupune un spaţiu mult prea mare, ci vom releva problemele
specifice ce se pun in practica pregătirii şi finalizării unor asemenea acţiuni, ape
lînd la exemplE'" concrete în funcţie de aspectul pe care dorim să-I subliniem.
Expoziţiile temporare organizate cu patrimoniu original, de o mare diversi
tate tematică, imprimă o notă de dinamism şi noutate însăşi expoziţiilor perma
nente, readuc pub licul în muzeele noastre, îndeplinind un rol cultural-ştiinţific şi
instructiv-educativ de primă însemnătate.
Dacă expoziţia de bază punctează cele mai importante momente ale culturii
şi civilizaţiei unui popor, expoziţia temporară permite etalarea unor colecţii va
loroase, mai puţin cunoscute publicului vizitator, cît şi a unor valori provenite
din marile colecţii de stat şi particulare ale ţării.
Deosebit de important devine rolul expoziţiilor temporare care au posibili
tatea de a trece hotarul unei ţări şi de a duce cu ele mesajul cultw-ii ţării respec
tive într-un colţ sau altul al lumii, contribuind astfel la schimbul de valori cultural
ştiinţifice pe plan internaţional, încercînd şi în felul acesta o mai bună cunoaştere

a

specificului naţional al fiecărui popor, o apropiere între popoare.
Expoziţiile temporare prilejuiesc organizatorilor posibilitatea de a reconstitui

un moment istoric sau o întreagă epocă in detaliu,

de a
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creaţiei unor personalităţi de presti gi u naţional sau un iversal, dar mai ales, de a
marca sărbătorirea unor mari evenimente cul tural-ştiinţifice interne sau inter
naţionale.
Unele expoziţii temporare de mare a mpl oare , organizate la sediu, cu originale,
ne c esită un volum impresionant de muncă din partea muzeografilor organizatori,
atit în ceea ce priveşte studiul, c ercetarea temei respective, cit şi problemele orga
nizatorice propriu-zise. De la fi:ş.area materialului bibl iografic, stu diul patrimoniu
lui di sponi bi l şi intocmirea tema tici i , c are ia cel mai mult timp, la act iv i tat ea ad
min i.strativă - de intocmire a adreselor p ri vind pro c u rare a lucrărilor sau obiec
telor ce urmează a fi exp use, asigurarea cond i ţi ilor de secur i tate şi microclimat in
timpul transportulu i pentru obiectele împrumutate de la a lte instituţii sau de la
particulari - pînă la redactarea te:xtelor şi etalarea propriu-zisă, este un drum
lung pe care spec i a l istul sa u colectivul orga n izator il parc urge cu competenţă şi
răspundere, asumîn d u -şi o serie de riscuri privind securitatea şi păstrarea in con
diţii corespunzătoare a unor l ucrăr i sau obiecte de mare valoare.
Expoziţiile de acest gen, in car e pentru Hustrarea unei anumite teme se ape
l ează Ia cele mai valoroase lucrări de pe cuprinsul ţării sint deosebit de interesante
şi de mare succes la pub lic , dar 'in ul timul timp muzeele noastre din ce în ce mai
greu reuşesc să real izeze asemenea acţiuni , deoarece condi ţiile d e securitate şi
con servare ce se impun in timpul transportului s int foarte severe şi organizatorii
intîmpină m ari greutăţi.
Cu toate acestea, s-au realizat in ultimii ani c itev a expoziţii de mare anver
gură cum ar fi : "Iaşii in arta plastică .. , �Retro spectiva Şte:fan Dimitrescu", "Auto
portJ·e�ul in p i c tura românească", o rganizate de Muzeul de artă şi " D o uă decenii
de eră cosmică"" a Muzeului politehn i c .
Toate ace ste expoziţii au fost .însoţi te de reu şite seri muzeale sau simpozioane
ştii nţifice, d i nt re care menţionăm pe cea cu tema "Dimensiuni i nterioare al e uma
n ismului", prilejuind reun irea unor personali tăţi de pr esti g i u naţional ale criticii
de artă, precu m şi Simpo z i on u l "Ştefan DimLtrescu�, r el uat la cererea u n u i nu
meros public ie�ean.
Cele mai multe expoziţii temporare însă au fost realizate cu patrimoniul
muzeului organ izator sau ce l mult cu sprijinul u n or instituţii sau colecţi onari par
ticulari din ora�ul nostru .
Menţionam, la început, că un număr 'insemnat de expoziţii temporare orga
nizate au fost prileju i te de sărbătorirea unor mari evenimente cultural-ştiinţifice
pe p l an naţion al sau internaţional.
Unul dintre cele mai remarcabile even i mente din uJtimii cinci ani a fost
C enten aru l Independenţei de Stat a Rom âniei care a ocazjonat organizarea de către
Muzeul de istorie al M oldovei şi Muzeul de artă, a unor ample expoziţii cuprinzind
lucrări de artă plastică, documente origin ale ş i fo to c opii, Aceasta a presupus din
partea reali zatoriior, o documentare mi nuţi oasă El supra evenimentului, discernă
mînt ş tii n ţi f i c in punctarea momen telor reprezel'tative ale tematicii, in selectarea
materialul u i ilustra tiv - in parte i nedit - şi a te xtel or.
Expoziţia "Ce n te nar ul Indepen denţei de Slat a Româ ni e i ", organizat de Muzeul
de i storie al Mol dovei in holul Pal a tului C u ltu r ii a constituit şi un expresiv cadru
pentru organizare-ci a numeroase manifestări c ultural -educative, adevărate lecţii de
educaţie patriotică pentru tînăra generaţie. Acest cadru, in prezenţa unui spec i a lis t
al Muzeului, care a evoc at importanţa evenimentului, a găzduit diverse momente
festive pri lej u i te de în minarea c rava telor roşii sau carn e telor U.T.C. unor grup uri
de c op i i şi tineri din oraşul nostru.
Omagiind şapte decenii de la izbu<:n irea marilor ră scoale ţărăneşti din 1907,
c omemor ativa "Ţăranul in plastica românească"", a reunit valori din colecţiile Mu
zeului d e artă şi a Muzeului de i sto ri e al Moldovei , pub licul vizitator ben efi c iind
de un contact direct cu n u mero a se creaţii ale artei plastice româneŞti care altfel
i-ar fi rămas necu nos cut e.
O expoziţie la fel de amplă cu piese ori ginale de pictură, grafi că şi sculptură
�Noul in peisajul patriei", realizată in cad r ul Muzeului de artă a avut menirea de
a întîmpina Conferinţa N a ţiona lă a P.C.R. d in 7-9 d ecem brie 1 977.

Unele a cţi uni de acest fel între care şi ultimele două menţionate au fost
tnsoţite de cataloage de prezentare care au contribuit la mărirea eficienţei instruc
tiv-educative. Reunind un bogat material documentar şi ilustrat iv, cataloagele
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reprezintă importante şi eficiente mijloace de popularizare a acţiunilor respective:'
dacă ele apar concomitent cu vernisajul expoziţiei ; acestea constituie un material
ştiinţific util, indeosebi pentru specialişti ŞI amatori de artă, chiar după inchi
derea expoziţiilor respective.
Al V-lea Festival de poezie - eveniment de importanţă culturală pe plan
naţional a prilejuit Muzeului de literatură al Moldovei, organizarea expoziţiei "Mo
mente din viaţa şi creaţia Luceafărului poeziei româneşti", reunind un bogat ma
terial original, cu numeroase unicate provenind din colecţiile muzeului, ale Biblio
tecii universitare şi Arhivelor statului. Vernisată in cadrul ciclului "Prelecţiunile
Junimii", expoziţia a contribuit la realizarea unei acţiuni de prestigiu cu mare
răsunet in viaţa spirituală a oraşului nostru.
Un specific aparte il au expoziţiile temporare la sediu, organizate de Muzeul
politehnic Iaşi, acestea fiind prilejuite totdeauna de sărbătorirea pe plan interna
ţional a unor evenimente tehnica-ştiinţifice.
In această ordine de idei, implinirea in 1976 a 100 de ani de la brevetarea
primului telefon din lume şi a 80 de i' ni de la brevetarea primului radioreceptor
din lume a marcat evenimente cărora le-au fost consacrate expoziţiile de originale
şi fotografii intitulate "Centenarul telefoniei" şi "Radioul la a 80-a aniversare".
Ambele expoziţii au servit drept cadru pentru organizarea simpozioanelor "Tele
fonia in slujba civilizaţiei", respectiv, "Radiotehnica in zilele noastre", la care au
participat elevi din clasele speciale de fizică, unii dintre aceştia fiind cooptaţi
pentru prezentarea unor expuneri privind realizări pe aceste teme, în cadrul cer
cului de fizică, incercindu-se astfel o mai strînsă legătură a muzeului cu şcoala.
O acţiune de prestigiu deosebit, organizată de acest muzeu, a fost expoziţia
"Două decenii de eră cosmică" care a solicitat realizatorilor cercetarea unui mate
rial fo· rte bogat, necesitînd o muncă intensă de documentare şi selectare a mo
mentelor de bază din dezvoltarea acestui domeniu atît de vast şi i mpresionant al
tehnicii - astronautica. Expoziţia s-a bucurat de un deosebit succes, la reuşită
contribuind mult, prezentarea in cadrul acesteia a unor piese originale cit şi a unor
modele sau machete cu caracter de unicat in ţară, obţinute de la Muzeul tehnic
"Prof. ing. Dimitrie Leonida" din Bucureşti. Expoziţia amintită a fost una dintre
cele mai vizitate, atrăgind nenumărate grupuri de elevi şi tineri în general, inte
resaţi de această temă de mare actualitate a ştiinţei şi tehnicii contemporane.
Vernisajul acestei expoziţii, care a beneficiat de o largă participare de public
a fost însoţit şi de o reuşită seară muzeală organizată în colaborare cu Muzeul
tehnic din Bucureşti la care s-au prezentat a specte din aplicaţiile sateliţilor artifi
ciali şi despre vehiculele cosmice ale viitorului - navetele spaţiale. Interesante
filme documentare color, adecvate, au completat in final acţiunea.
Dacă în general expoziţiile temporare realizate au fost însoţite de organizarea
unor acţiuni cultural-educative, trebuie să arătăm că uneori lucrurile s-au petrecut
şi invers. In acest sens menţionăm "Dialogul artiştilor plastici ieşeni cu publicul" mani festare prestigioasă, intrată în tradiţia activităţii Muzeului de artă ieşean înso
ţi'.ă de organizarea unor expoziţii-portret, cum a fost cea consacrată prezentării
pictorului Eugen Ştefan Bouşcă sau a lui Victor Mihăilescu Craiu - adevărate re
trospective reunind lucrări din colecţiile muzeului şi colecţii particulare. Deosebit
de atractive prin însăşi conţinutul expunerilor referitoare la viaţa şi creaţia artis
tului prezentat, acţiunile au fost completate de recitaluri de poezie şi muzică, sus
ţinute cu concursul unor actori ai Teatrului NaţionOJl şi ai Conservatorului de
muzică din oraşul nostru.
Interesante expoziţii temporare, de data aceasta cu patrimoniu virtual, au fost
prilejuite şi de organizarea şezătorilor populare "De la străbuni la nepoţi" - ini
ţiate de Muzeul etnografic al Moldovei, în unele comune ale judeţului. Şezătorile
populare s-au desfăşurat în cadrul expoziţiilor care constituie un material viu pri
vind valoarea creaţiei populare tradiţionale din zona respectivă, izvor nesecat de
I nspiraţie şi pentru arta populară actuală ; prin participarea directă a unor săteni
mai virstnici la desfăşurarea şezătorilor se realizează un adevărat dialog intre ge
nPraţii care duce la cunoaşterea de către tineri a ceea ce au creat mai valoros stră
hunii lor in decursul timpului.
Tot in această ordine de idei menţionăm şi expoziţiile ocazionate de acţiunile
M \ Jroului de literatură al Moldovei desfăşurate sub genericul "Ei I-au cunoscut
ax· . ". Astfel, prin intermediul expoziţiilor "Mihail Sadoveanu" şi "Cezar Petrescu"
.

.
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care au etalat manuscrise literare valoroase, fotografii originale, documente din
presa vremii şi ediţii ra1·e, participantii la acţiuni, cit �i publicul vizitator au cu
noscut aspecte semnificaLive din viaţol şi creaţia scriitorilor prezentanţi.
Unele expoziţii temporare deosebi t de interesante, organizate la sediu, cu ori
ginale, au avut drept scop in sine, popularizarea colecţiilor muzeale, cunoaşterea
de către publicul larg a noi lor achiziţi i intrate in patrimoniul muzeelor, sau a pie
selor descoperite in săpăturile arheologice.
Intre acestea, un loc impor tant ocupă expoziţi-a Muzeului etnografic al Mol
dovei, organizi.ltă in ccldrul �Săptămîn ii muzeelor ieşenc" (ediţia a III-a), sub denu
mirea �Arta populară tradiţională din zona Ia�j''. Aceasta a prezentat piese apar
ţinînd principalelor genuri de cre<lţie artistică populara, port, textile, mobilier,
ceramică şi obiceiuri , contribuind la cunoaşterea de către publicul local a speci
ficului etnografic <ll j u deţu lui Ia�i.
Expoziţii temporare, organizate î n acel aşi scop, a realizat şi Muzeul de lite
ratură al Moldovei, d intre care o menţionăm pe cea intitulată "Din istoria presei
progresiste româneşti", cuprinzîn d un bo,g<1t material original, secondată fiind de
prezentări-lecţii in faţa a numeroase grupuri de elevi !li prieteni ai muzeului.
Un capitol aparte al activi tăţii expoziţionale, speci fic Muzeului de artă il
constituie docu mentarea in veder ea etalării la sediu �i a prezentării către public
a unor expoziţii temporare primite prin Oficiul de expoziţH, care popularizează
creaţia unor pictori români sau de peste hotare, infăţi�ind creatorilor şi amatorilor
de ariă, noi experienţe in necontenită căutare de forme şi viziuni originale. Pe
această linie menţionăm expozi ţii l e "Peisaje din Turingia" şi expoziţia pictoriţei
americane de origine română Georgeta Arămescu Anderson.
Intrucit o expoziţie bună pentru a-şi atinge scopul trebuie să fie însoţită de
o largă popularizare, se cuvine să comentăm puţin şi modul cum se realizează acest
lucru în muzeele noastre. In afară de metoda arhicunoscută a invitaţiilor şi af�elor,
de o mare e ficienţă sint prezentările la ziarul local sau la Radio Iaşi şi mai ales
unele interviuri l a radio, luate organizatorilor expoziţiilor de unde publicul află
adesea lucruri i nedite care îl îndeamnă să constate pe viu cele auzite despre unele
vawn deoseb ite cuprinse in expoziţia respecti vă. La mobilizare1 publicului spre
vizitare contribuie in bună măsură !li grupul de prieteni ai muzeului organizator.
Un mijloc important de popularizare, d e mare eficienţă, care face cunoscute reali
zările respective atit in judeţ cît şi în restul ţării este prezentarea la televiziune
a unor secvenţe din cadrul expoziţiilor temporare. Acelaşi rol I-ar putea avea popu
larizarea prin intermediul ziarului central "Scinteia" pe care nu l-am folosit decit
in cazuri extrem de rare şi men ţionăm aceasta ca o deficienţă a muzeelor ieşene.
In continuare vom menţiona cîteva c:specte ale activităţii privind organizarea
expoziţii lor temporare itinerante.
ln ultimii 2-3 ani, de cele mai multe ori, organizarea expoziţiilor temporare
la sediu a prilejuit şi realizarea unor expoziţii temporare itinerante pe aceleaşi
teme, acestea din urmă fiind apreci ate c-a o prelungire a ecourilor celor dintii, ca
o finalizare eficientă a activităţii de cercetare şi documentare privind temele
respective.
Totodată s-au organizat şi expoziţii temporare itinerante de sine stătătoare
pentru marcarea unor mari evenimente cultural-ştiinţifice sau sărbătorirea unor
personalităţi de seamă, mai ales, in situaţiile in cq.re muzeul nu dispunea de sufi
cient material original pentru tratarea l a sediu a unor <lsemenea teme.
Pdn faptul că nu se pot asigura condiţii privind microclimatul şi mai ales
securitatea valorilor de muzeu in diverse Locuri unde urmează să se organl%eze,
expoziţiile temporare itinerante au fost realizate pe bază de reproduceri foto color
sau alb-negru.
Chi ar dacă aceste expoziţii nu beneficiază de aspectul valoric şi estetic al celor
de la sediu, ele constituie un eficient prilej d e popularizare a valorilor muzeale
de organiz;:re a unor foarte reuşite acţiuni cultural-educative care au menirea de
a aduce publicul in muzee.
Astfel, in prezent, un număr de peste 20 e xpoziţii temporare fac circuitul prin
cipalelor intreprinderi şi şcoli ieşenc, a comunelor din judeţ şi a unor localităţi
Jin Moldova, ducînd cu ele invitaţi a către publicul din centrele respective .de a
lua contact pe viu cu tezaurele de cu ltu'!:'ă adăpostite de muzeele L:şului.
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Considerăm eficientă itinerarea expoziţiilor temporare de acest gen deoarece
in multe cazuri ele sînt prezentate în întreprinderi sau cămine culturale în faţa
a sute de auditori şi în funcţie de calitatea prezentării respective sau a acţiunii
O!"ganizate, oamenii pot fi sensibilizaţi în legătură cu valoarea şi rolul muzeelor
noastre, pot fi ati·aşi spre a cunoaşte asemenea valori la ele acasă.
In multe cazuri expoziţiile respective oferă cadrul prilenic desfă�urării unor
adevărate lecţii de educaţie patriotică şi estetică organizate direct în procesul
muncii.
Astfel, expoziţia "LuptCt seculară a poporului român pentru unitate şi inde
pendenţă naţională", itinerată în mai multe întreprinderi din oraş a permis orga
nizarea unor simpozioane pe tema respectivă, oglindită în istorie, artă şi literatură
care s-au bucurat de unanime aprecieri din partea publicului participant.
�a cum reiese din menţiunea anterioară, ţinem să subliniem că unele expo
ziţii temporare itinerante organizate în colaborare de două sau trei dintre muzeele
noastre, dau posibilitatea prezentării unor expuneri deosebit de atractive şi variate
în conţinut, ele fiind s usţinute de muzeografi cu pregătire de profil diferit, tratînd
aceeaşi temă. dar privită din unghiuri şi cu argumente diferite.
Fie că dau prilejul susţinerii unor interesante expuneri pe teme de artă, dacă
ne referim la titluri ca : "Istoria patriei oglindită în nrtă", "Ţăranul în plastica
românească", "Femeia în arta pl<�stică", a unor lecţii de cunoaştere a luptei po
porului nostru pentru libertate şi independenţă naţională, cum e cazul expoziţiilor
"Răscoalele ţărăneşti din 1907, oglindite în literatură şi artă", "Muzeul Unirii pagină istorică a luptei pentru unitate şi indepedenţă", a unor sinteze privind popu
larizarea unor mari realizări ale ştiinţei şi tehnicii, prin titluri ca "Momente din
dezvoltarea telefoniei" şi "Din istoria radiotehnicii" sau a unor dezbateri privind
cunoaşterea valorilor tradiţionale ale creaţiei populare din diferite zone ale Mol
dovei, cum este cazul unor titluri ca "Sumane şi cojoace moldoveneşti", "Păstoritul
in Moldova", "Scoarţe moldovedeşti", expoziţiile itinerante reprezintă mijloace utile
de instruire şi educare a publicului.
Expoziţiile temporare organizate de muzeele ieşene constituie rodul unei seri
oase activităţi de cercetare ştiinţifică cu finalitate pr2.ctică, cu implicaţii �tila
tcrale în activitatea cultural-educativă - principala latură prin care muzeele "ifl\mg
in conştiinţa publicului vizit:ttor.
·

DES ASPECTS DE L' ACTIVITE EXPOSITIONNELLE
AUX MUSEES D'IA5SY

R e s u m e
Apres une presentation synthetique du r6le et du moyen d'organisation des
· · x positions temporaires, le present ouvrage met en evidence le genre d'expositions
or�o:;m isees par les musees de Iassy, dans les dernieres 3-4 annees avec des exem
p l l flcations concretes et des caracterisations sommaires des ces realisations.
On presente d'abord les expositions organisees ă l'occasion de divers eveni
n u ·nts politiques, culturels et scientifiques d'importance interne et aussi interna
� l l lllilll' ; des expositions accompagnees par interessantes actions culturelles-educa
t 1 \'c•o;
par exemple des symposions, des soirees museales, des conferences etc.
On presente encore des expositions occasionees par l'organisation des presti•;t · · u "·s manifestations culturelles-educatives comme : "Les discours de Junimea",
1 .•· c l i ;dogue des artistes plastiques avec le publique", les sejours populaires : Des
" ' ' ,\·. n·s aux neveux" etc. ; des expositions organisees pour populariser les collec
t 1 · 1 1 1 � mu'ie;J]cs aussi que celles qui sont venues par l'Office des expositions.
En f i n , on fait des refe1·ences sur le r6le et l'efficacite des expositions tem
I '" ' . d n · � i\inc1·antes.
"
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IDENTIFICAREA UNEI LUCRARI A PICTORULUI POLONEZ
ALEKSANDER KOTSIS IN MUZEUL DE ARTA DIN IAŞI
•

VIRGINIA VASILOVICI
Destule piese cu s�iu de vechime in colecţiile noastre muzeale, ne ridică
astăzi probleme deoarece, la momentul recepţionării, datele de evidenţă primară
ale acestor lucrări au fost consemnate în registrul-inventar în mod incomplet, cu
o serie de erori şi inexactităţi privind, în special, apartenenţa lor.
Exemplifică această situaţie tabloul, cu nr. inv. 82, la c ' re mă voi referi şi
care se găseşte expus permanent în galeria de artă străină a muzeului nostru, ală
turi de opere din şcolile austriacă, cehă şi rusă.
Tratat in ulei, pe o pînză de dimensiuni nu prea rrutri - 45 X 36 cm. - amin
tind prin proporţii şi chiar prin factură pictura de gen olandeză, tabloul, fără a fi
semnat, are înscrisă cu brun, în dreapta jos, data 1863. Subiectul, sub titlul "Te
lalul", înfăţişează o scenă re'llistă din viaţa periferici citadine. (Un bătrîn cu pălă
rie şi anteriu ponosit, cafeniu inchis, ducind in spate nişte straie vechi, traversează
preocupat o piaţă flancată de clădiri compacte, etajate. In semiobscuritatea zidului
din stinge1, plan secund, două siluete întunecate sint surprinse conversind ; altele,
in fundal, se văd doar estompat (fig. 1). Cu excepţia colţului de cer a lbastru-gri,
din stinga, restul tabloului este realizat intr-un colorit monocrom, dominat de
ocruri şi griuri valorate sensibil. Regia umbrei asigură profunzimea spaţială pic
turii, conferindu-i totodată şi nuanţe poetice. Este bine sugerată, atit prin proce
deul de ecleraj cit şi prin cromatica surdinizată, atmosfera unui burg vetust, din
trecutul secol, in climatul căruia se integrează osmotic acest personaj cvasifanto
matic, conturat la rîndu-i prin trăsături esenţiale, cu gesturi şi preocupări tipice.
Pinza, in ansamblu, se apropie de picturile lui Honore Daumier, inspirate de
periferia pariziană. Ea prezintă afinităţi şi cu unele lucrări de Nicolae Grigorescu,
realizate cam în aceeaşi perioadă - anul 1864 - cind artistul nostru, revenind în
ţară prin Polonia, este impresionat de fizionomia evreilor galiţieni.
In expunere, pe eticheta tabloului a figurat drept autor, pînă la prezenta
identificare, un artist cu numele de COTCIA, fără prenume, fără anii de viaţă,
necunoscut nou:ă. Deoarece piesa prezenta însuşiri artistice demne de interes, ne-am
propus a-i descifra apartenenţa, apelind într-o primă etapă la arhiva muzeului, la
vechiul inventar-catalog şi apoi la lexicoanele de artă străină.
Lucrarea intră în colecţie la 17 aprilie 1882, plătită cu sum'l de 200 lei. Este
achiziţionată de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice pentru Pinacoteca ie
şeană, la propunerea directorului Gheorghe Panaiteanu 1 , acestuia fiindu-i semna• Lucrare susţinută Ia Sesiunea de comunicări ştiinţifice a muzeelor, Bucu
reşti, 3-5 decembrie 1970.
1 Arhivele Statului Iaşi, Fond Academia de arte frumoase, Ds. 33j1882, f.
3 1 , 32, 34.
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lată de către pictorul Em a n o i l Bardasare care o descopere la un parti cu l ar din
laşi cu numele de Ioan Pawli kowski 2• Dacă in corespondenţa cu ministerul şi in
actele de plată nu se face absolut nici o menţiune despre paternitatea lucrării, in
schimb in registrul-inventar, acolo unde ca �pare inser�:tă, se precizează că este
"un original de pictorul Cotcia" 3.
Asociind vagul indiciu al numelui de autor din regi stru cu numele d e rezo
nanţă polonă al colecţionarului furnizor Pawl i kowsk i , ne am ind reptat spre di cţ io
narele Benezit şi Th ieme-Beckel', cu aten ţia sensibi li zată, fireşte, pentru arta polonă.
Dacă la Htera "C" nu am găsit menţionat numele Cotcia, in schimb la litera "K"
-

Fig. 1
2

I de m , f. 1 81 .

-

Al. Kotsis, "Telalul" (col.

3 Registru-inventar Pinacoteca laşi, anul

Muzeul de artă laşi)

1910, f. 1 3 , n r . 154.
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am aflat u n nume apropiat de al nostru, în măsură să ne intereseze, acel al lui
Aleksander Kotsis, pictor din şcoala polonă care trăieşte între anii 1836-1877, ani
cu care îşi găseşte perfectă tangenţă datarea tabloului nostru - 1863. I n dicţionare
se mai menţionează că artistul, născut aproape de Cracovia, lucrează şi moare la
Cr;;covia, fiind ilustrat în muzeul local cu mai multe opere.
Lwnd în evidenţă aceste date, spre a verifica o supoziţie care începea să
prindă contur, am adresat la începutul anului 1967 o corespondenţă Muzeului na
ţional din Cracovia, anexînd fotografia lucrării dimpreună cu o succintă descriere
a ei, indicînd şi colo: itul. Totodată ne-am permis să sugerăm drept autor pe artis
tul Kotsis căruia nu-i cunoşteam însă alte !=rări. La răstimp de aproape două luni
ne-am aflat în faţa unui răspuns laborios, bogat in referinţe, al prof. dr. Zbigniew
Bochcnski care ne-a canali:wt pe poziţii concludente in problema i nvestigata.
Interesat de sesizarea noastră, Muzeul Cracoviei - după cum ne răspunde purces la cercetarea unui amplu material bibliografic, privind activitatea artis
tică a lui Kotsis, luînd în evidenţă şi o scrie de expoziţii de artă polonă de la sfir- ·
şitul sec. al X I X-lea. (Expoziţiile Societăţii Amicilor Artelor Frumoase din Cra
covia, pe anii 1854-1905 ; Expoziţia artei polonc din perioada anilor 1764-1886,
deschisă la Lwow in 1894) . . .Pînza din colecţia dvs. muzeală n u fle e';:e cu:wscută
nici menţionată in literatura noastră, nici in cataloogele de expoziţii. Biografia lui
Kotsis, scrisă de Jerzy Zanofinski, Varşovia, 1953, nu o aminteşte" ne spune cores
pondentul polonez.
Dr. Z. Bochenski pa·rcurge catalogul Expoziţiei de artă
polonă, deschisă la Lwow in 1 894, in care ne i n fonnează că
,.au fost expuse majori•tatea colecţiilor familiei Pawlikowski"
şi constată că "nu este menţionat nici un tablou cu un
această expoziţie au figurat multe
astfel de titlu deşi la
pinze de Kotsis". Lucrarea care se află la Muzeul din Iaşi,
fncă din anul 1882, apare logic să nu fie descoperită in
expoziţia anului 1894 la Lwow, dar această relatare devine
foarte importantă pentru noi din alt punct de vedere. Ea
ne aminteşte despte "familia Pawlikowski", drept pose
soa·rea unor importante colecţii de artă polonă. Numele
acesta nu ne este deloc străin căci tot Pawlikowski se
chema şi personajul care a cedat in 1 882 tabloul şi care
nu putea fi altul decît un membru al acestei familii pa
lene ajuns .şi statornicit la Iaşi.
Perseverind in investigaţiile sale, colaboratorul polon
ajunge la date preţioase pentru noi atunci cînd
parcurge
Memoriile Societăţii Amicilor Artelor Frumoase din Cra
covia, pe anii 1854-1005. La pagina 79 a acestor memorii
(scrise de Swieykowski), unde se dă un index al operelor
lui Kotsis pe anul 1863, el află menţionată o pînză cu
tiUul "Evreul din Kazimir, vînzător de haine". In faţa a
cestor note insu.şi cercetătorul polon apreciază "Av!ndu-se
in vedere atit tema pinzei cit şi data expunerii sale la So
cietatea Amicilor Artelor Frumoase s-ar putea ca acesta să
fie tabloul ce aparţine colecţiei muzeului din laşi".
Mai departe Muzeul din Cracovia, pe baza reprodu
cerii fotografice trimise de noi, consideră l ucrarea de la
Ia5i ca avind trăsături foarte caracteristice pentru stilul lui
Kotsis "Este interesantă şi ocupă printre operele artistului
un loc remarcabil. Ea aparţine epocii de tinereţe a picto
rului, fiind compusă la scurt timp după intoarcerea sa
de la Academia vieneză, perioadă in care l-a preocupat
in mod special pictura olandeză".
In cadrul aceleiaşi colaborări ne-au fost oferite, in
continuare, o serie de referinţe privind viaţa şi activitatea
Fig. 2 - Al. Kot
creatoare a lui Aleksander Kotsis considerat ca "aparţi
sis, "Vînzător de
nînd categoriei celor mai importanţi artişti poloni, fiind
vite" - detaliu cotat · ma·i · ales ca un bun colorist in plastica · poloneză din
(col. Muzeul naţioa doua jumătate a sec. XIX".
nal Crarovia)·
a
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La o ulterioară corespondenţă a no.aslră, am primit drept răspuns, din partea
muzeului cracovian, reproduceri fotografice ale unor pinze de Kotsis printre care
"Aotoportretul" şi compoziţia de gen ."Vjn zător de vite". Aceasta din urmă deşi
apare poate inferioară ca re a lizare cele i de la Iaşi, ne-a reţinut mai special atenţia
intrucit ea oferă, sub raport stilistic, une le simi litudini. De remarcat atît mişcarea
înscrisă de personajul din centru care pare o rep lică la mi şcarea ,.telalului", dar
mai ales aceea a personajului din stinga tabloului şi chiar întreaga lui configu
raţie care prez i n tă analogie cu a eroului din l ucrarea noastră (fig. 2). Anumite
accidente de teren se regăsesc tratate in. alte picturi de Kotsis la fel ca şi în
lucrarea din muzeul ieşean (cum se poate uşor observa din analiza unor repro
duceri ale lucrărilor prezentate in catalogul expoziţiei Kotsis, deschisă în anul
1958 la Bucureşti) 4 •
Sub raport cromatic, pentru un studiu comparativ, nu ne-au fost prilejuită
ocazia de a examina o altă operă origi nală de Ko.tsis. Ni s-a precizat însă, de
consultantul nostru, că formula colori sti c ă a pictorului se bazează pe tonuri gri,
monocromatice, fiind apropiată deci de cea a lucrării de la Iaşi.
Nu ne-am propus epu i zarea mijloac el o r de investigare, recurgind la analiza
fizică sau chimică, deoarece elementele pin.ă aici obţinute ne-<1u apărut ca argu
mente suficiente in sus ţ i nerea paternităţii l<l lucrarea in discuţie.
Incercind rezumarea d a telor şi obser v aţiilor dobindite, se pot reţine urmă
toarele pentru teza "Kotsis" :
- Corespondenţa d intre data tabloului nostru şi anii de ''iaţă ai pictorului

polon.
- Identitatea de nume al vjnzătorului tabloului de la Iaşi cu cel al unei
co.lecţii de artă din Polonia care a posedat lucrări de Kots is.
- Coincidenţa dintre subiectul şi anul tabloului de la I<!.ii şi ti tlul unei
picturi de Kotsis, menţionată exact in acel an în memoriile Societiţii Amicilor
Artelor Frumoase din Cracovia şi care nu m.ai apare ulterior în vreo altă expo
ziţie polonă, fiind pierdută din evidenţa specialiştilor poloni.

- Similitudinea unor trăsături stilistice, evide n ţiată prin confruntarea lucrării
de la Iaşi cu alte tablouri de gen ale lui Kotsis. cunoscute din reproduceri ; simi
litudini de colorit.
- Felul spontan de tra tare, fineţea desenul ui,
din discuţie posibilitatea unui fals sau copii.

tuşa

precisă, cursivă exclud

Pe baza argumentelor de ma i sus se poate conchide că : lucrarea "Telalul",
din colecţia muzeului ieşean, este o pînză originală de pictorul polonez, din sec.
XIX, Aleksander Kots.is, al cărui nume, printr-o transmisie eronată, a ajuns de
format pl:nă la noi ; este una şi aceeaşi piesă care a figurat în anul 1863 la expo
ziţia Soci etăţ i i Amicilor Artelor Frumoase din Cracovia sub ti tlul "Evreul din
Kazimir, vîqzător ambulant". Operă remarcabilă, reprezentativă pentru o anumită
etapă din creaţia a rt istului , ea evidenţiază în pictura de gen a acestuia o altă
sursă
de
inspiraţie - viaţa
periferici
orăşeneşti
pe
lîngă
cea
bine
cu
noscută - viaţa
de
fiecare
zi
a
ţărănimii.
Lucrarea
provine,
n eindoios,
de la un membru, imigrat în România, al fami liei poloneze Pawlikowski, pose
soarea din trecut a unor importante colecţii de artă n aţională polonă.
Am urmărit să prezentăm itinerar iul acestei i dentificări, gindindu-ne la seria

c.i� inadvertenţe şi de lacune adăpostite în vechile şi chiar in noile inventare ale

colecţiilor de muzeu, erori care reclamă eluci dare. Dar dacă în acest scop cer�tarea muzeografilor vizează, cu deosebită şi justificată pasiune, în primul rind
operele de valoare majoră, ea nu trebuie să ocolească nici piesele de mai mică
amploare căci şi investig:uea acestei din urmă categorii, care este de altfel destul
de numeroasă la -nivelu l muzeelor noastre, poate conduce spre concluzii pre
ţioase, demne de atenţia şi de exigenţa profesională.
'::.::-:etarea de faţă, realizată pe calea unei colaborări intermuzeale, prezintă
un dublu interes . Pe de o parte pentru Muzeul d in Iaşi care şi-a clarificat pe
această cale problema de paternitate a unei piese valoroase din patrimoniu. Pe
de altă parte pentru cercetătorii poloni, c ărora le-a fost reudusă în atenţie exis� Catalog, Expoziţia pictorului polonez
reşti, 1958, prefaţă de Jerzy Zanozinski.

Aleksander

Kotsis,
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tenţa unei opere importante pentru o anumită etapă din evoluţia pictorului au
tohton.
Merită subliniat faptul cA Muzeul Naţional din Varşovia, elaborind o docu
mentaţie exhaustivă asupra operei lui Aleksander Kotsis, ne-a solicitat, la incepu
tul anului 1970, şi i-am trimis reproduceri după lucrarea artistului, aflată in patri
moniul Muzeului de artă din laşi. De asemeni, in anul 1977, Muzeul Naţional
din Cracovia, pregătind o expoziţie monografiei şi un catalog complet al operelor
lui Al. Kotsis - cu ocazia centenarulul morţii sale -, ne-a solicitat relaţii deta
liate despre lucrare, însoţite de fotografie 5.

UNE OEUVRE D.U PEINTRE POLONAIS ALEKSANDER KOTSIS
IDENTIFIEE DANS LE MUSEE D'ART DE JASSY
R e s u m e
Cette recherche finit ă eluclder l'appartenance d'un auvrage
u'art
dont
l'auteur a ete mal conslgne dans le registre inventalre au moment de l'acquisition.
Il s'agit d'un tableau de genre ayant le titre ,.Marchand d'habits• - hulle
sur toile, 45 X 36 cm., non signe, date 1863 -, achete par le Musee d'art de laşi
cn 1882.
· L'oeuvre est mentionnee dans le premier lnventaire comme "original du
peintre COTCIA", artiste lnconnu dont les dictionnaires d'art ne font aucune
mention.
Selon le nom, de resonance polonaise, du collectionneur fourniseur, Pawli
kowski, en appreclant que la plece etudiee pourrait etre elle-meme l'oeuvre d'un
maitre polonais, nous avons explore les dictionnalres d'art en nous arretant
l'attention au pelntre cracovien Aleksandre Kotsis, les annees duquel (1836-1877)
concordent avec la date de notre tableau.
Ulterieurement, la correspondance avec le Musee
National
de
Cracovie,
corroboree ă l'analyse de quelques photocopies des toiles de Kotsis ainsi que
l'etude des materiaux blbliographiques ont offert des arguments concluants pour
notre hypothese.
L'oeuvre appartlent au peintre Aleksander Kotsis, remarcable coloriste de
l'ecole plastique polonalse du XIX-me siecle. C'est une plece representative dans
sa peinture de genre, inspiree par la vie citadine peripherique.
Inconnue aux speclalistes polonais jusqu'ă l'etude presente, la peinture a
ete prise en evidence, avec beaucoup d'interet, par le Musee National de Varsovie.
En conclusion, on apprecle que le patrimoine de nos musees contient tout une
serie d'objets non identifiE�s qui merltent l'attention des specialistes et que leur
investigation pourrait etre abordee par une vaste gamme de procedes.

sub
3

-

' Date t..ansmise de muzeu in 4.1V. 1977, ca răspuns la adresa inregistrată
nr. 467fl9.III.l977.
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ASPECTE ETNOGRAFICE DIN SATtm BRADEŞTL
COMUNA VINDEBEI, JUDEŢ{ffi VASLUI
VICTORIA SEMENDEAEV

In acţiunea de cercetare Intreprinsă in luna septembrie 1977 in satul Bri
deşti, comuna Vinderei, judeţul Vaslui ·1, s-au reluat unele cercetări mai vechi,
efectuate cu ocazia cursurilor de muzeografie etnografică organizate la Iaşi in
anul 1969 şi care au cuprins localitiţlle : Bilibăneşti, Bll�ti, Rădeşti - judeţul
Galaţi, Brideşti, Dooani, Vlnderei - judeţul Vaslui, atenţia fiind indreptati in
deosebi asupra satelor BilibAneşti şi Brideşti, acesta din urmA important şi cu
noscut centru ceramic 2,
Grupul satelor amintite este situat ln partea de sud a podişului Blrladului,
in apropierea unei artere de comunicaţie care in trecut avusese o mare impor
tanţă. Tradiţia orali spune ci pe alei trecea "Drumul domnesc" de la Iaşi-Vaslui
Birlad, pe valea Trestianei, Dealul Docanilor, Rldeşti-Galaţi, rămas cu numele de
"Drumul mare". Au existat hanuri şi dejugitori, asemenea han existind şi la
Rădeşti 3•

Pe "Drumul mare" - "şleahul" treceau spre Galaţi carele ce transportau
cereale.
Economia acestor sate are un pronunţat caracter agrar, culturile de cereale
lmbinindu-se cu pomicultura şi viticultura. Soiurile sint insă mult degradate de
acţiunea erozivă a apei şi a alunecărilor de teren.
Intre ocupaţiile de bază ale locuitorilor, din trecut, se numără şi creşterea
vitelor, alături de albinărit şi sericicultură. Precizări in legătură cu ocupaţiile
locuitorilor de la sfîrşitul secolului trecut se fac şi in ,.Marele dicţionar geografic
al României", care consemnează faptul că in Brădeşti se lucrează mult olăria, în
Bălăbăneşti se cultivă pe scară largă viermi de mătase iar pe unul din dealuri
se găsesc cele mai bune cariere de prund din judeţ 4• De asemenea se arată că
in Rădeşti se lucrează căruţăria şi rotăria s. In trecut a funcţionat in Rădeşti
şi o piuă de bătut sumani 6, cazan pentru fiert ţuică, in Vinderei a fost oloiniţă 7,
·1 Colaborare cu Institutul de etnologie şi di alectologie din Bucureşti, în legă
tură cu lucrările de elaborare a Atlasului etnografic al României.
2 S-au făcut aplicaţii practice pe teren, care s-au soldat cu achiziţionarea
unei valoroase colecţii de obiecte muzeistice, ce au îmbogAţit patrimoniul Muzeu
lui etnografic al Moldovei din Iaşi.
3 Pe locul caseil locuitorului Lică Susnea (Monografia comunei Bălăbăneşti,
sat Rădeşti, judeţul Galaţi, aflată în anul 1969 la Primăria comunei respective).
4 Marele dicţionar geografic al României, vol. 1, Bucureşti, 1898.
5 Ibidem, vol. V, Bucureşti, 1902.
6 Monografia comunei Bălăbăneşti, sat Rădeşti, op. cit.
7 Informator Ghiţă Ariton, n. 1889, Brădeşti.
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Ffg. 1

- .

Casă cu furcă d� lemn

Fig. 2

-

!

i.n construcţie (Bălăbăneşti, 1969)

Casă bătrinească din Bălăbăneşti (sec. XIX)
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i a r i n Bălăbăneşti, pînă nu demult, a u existat două mori d e vin t a . In Brădeşti,
de asemenea, erau trei mori de vint, .,la poarta ţar inei spre Vinderei '·
Din timpuri îndepărtate satul Brădeşti era cunoscut drept centru principal
al producţiei de oale negre şi roşii ne smă lţui te care aprovizionau satele din jurul
Fâlciului, Vasluiului, Birladului, Ga la ţiul ui .
Veche aşezare umană, Bră.deştiul apare menţionat in anul 1495 intr-un docu
ment emis de cancelaria domnească a lui Ştefan cel Mare, prin care se acordă
unele privilegii locuitorilor din tirgul Birladului şi se stabileşte intinderea moşiei
ce ţine de acest tirg 10.
Sat de tip răsfirat, cu uliţe intortochiate, Brădeştiul, după datele recensă
mintului din i anua rie 1977, numără 303 case 11 şi 1012 locuitori, formind 491 de
familii.
Materialul principal de c on struc ţi e al caselor - care se găsesc din abun
denţă -:- îl constituie lutul frămîntat cu apă şi amestecat cu paie, folosindu-se
trei sisteme c onstruc tiv e 12 : - din furci de lemn cu .,păruială" t1l (fig. 1) şi vălă
tuci (lut in amestec cu paie) - din ceamur, casele fiind construite numai d i n
v{tlătuci ; 1 4 - din chirpici - lut presat in forme dreptunghiulare, fără a fi ars.
!n general lipseşte temelia de piatră.
Majoritatea con strucţii lor prezintă prispă pe trei laturi ("faţa" şi .,coastele"),
înaltă la casele vechi şi scundă la cele noi, lăţimea prispei variind în raport c u
cea a streaşinei, care este intotdeauna mai dezvoltată pc latura fa ţad ei . (fig. 2
"

şi 3).

Casele sint in prezent acoperite cu tablă, în cazuri rare se mai intilnesc la
(aşezat "in valuri" sau "solz de

c onstrucţii le vechi acoperişuri din paie sau stuf
peşte" şi cu coama împle ti tă) 1 s.

Ca elemente decorative se folosesc scinduri traforate (.,florării"), plasate sub
streaşină şi pe frontoane.
Stilpii cerdacului şi cei de la prispă, în general, nu sint ornamentaţi cu cres
tături şi nu prezintă balustrade, permiţînd accesul liber din toate părţile.

8 Una dintre morile de vint a fost achiziţionată de către Muzeul din Galaţi,
iar alta a fost distrusă.
9 Proprietari : Manole Hâncu, I on Corai şi aşa numita .,Crţstina" (inf�rm .
Ghiţă Ariton,
1889, Brădeşti).

n.

!10 Anton o vi c i Ioan, Documente bfrlădene, voi. Il, Birlad, 1912, p. 2.
:1 1 Casele sint situate de obicei la o depărtare de cîţiva metri de stradă, in
g eneral fiind orientate cu l atura îngustă spre drum. Se remarcă numărul redus
al acareturilor gospodăreşti, care in majoritatea cazurilor se limitează la coşerul
pentru ţinut porumbul, făcut din şipci de scinduri sau nuiele împletite, ce pre
zintă uneori o perdea sub care se adăpostesc uneltele sau păsările. Poiata pentru
vite (împ le ti tă din nuiele şi in interior băturt;ă cu bălegar i ar in afară lipită cu
pămînt), ca şi coteţul pentru porci - "gogerul" se intilnesc rar . Mai frecvente
sint
coş ti reţele
pentru păsări de formă pătrată, construite din vălătuci sau
chirpic, ori circulare împletite din nuiele şi acoperite cu paie.
12 La inceperea construcţiei caselor se obişnuieşte să se îngroape in pămînt
- odată cu prima furcă bătută sau primul vălătu c ori chirpic zidit - o mină
de griu sau porumb şi bani pentru ca să fie belşug in casă. De asemenea, la ridi
.,

"

carea căprlorilor, se pun la colţuri una sau două cruci de lemn, de care se leagă
un prosop, busuioc, uneori şi o sticlă de băutură, care se dau apoi la meşteri
(informatori : Petrache Balaban, n. 1887, şi Maria Ilie Balaban, n. 1896, Bălăbă
neşti ; Leonte Neculai, n. 1927 - Bră deşti ).

1J .,P ărui al a " - pari verticali, ce formează scheletul de rezi stenţă a pere�
ţilor casei. Casele cu furci sint mai trainice decit cele cu ceamur şi se construiesc
mai repede.
'14 Pereţii clădiţi din ceamur au inceput să se lucreze după primul război
mondial iar tehnica construcţiei din chirpici s-<;1 introdus prin anul 1922-1923
(inform. Lazăr Manolache, olar n., 1900, Brădeşti)
·1 5 Inform . Lazăr Manolache, olar, Br ădefitl .

.
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Fig. 3

-

Casă

cu

douâ

ln.căperi

di n Bnideşti

Fjg. 4 - Casa Marandei Aritcrn din Brădeşti
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Pereţii casel or noi prezintă ornamente i n relief, realizate din tencuială, aco
perite uneori cu vopsea de ulei, care, imitind fntr-un fel stilpii, poartă denumirea
de " stilpi " sau .,drugi" (fig. 6 ) .t&.
Cel mai rAspin dit tip de casă este cel cu tindă la mijloc şi două odăi 17, in
majoritatea cazurilor prezentind şi "ch.iler" (fig. 5 a), încăpere realizată din prelun
girea tablei uneia din părţile laterale ale acoperişului (mai rar a celei din spate),
avind destinaţia de bucătărie de vară, uneori chiar de spaţiu locuibil. Dacă chile
ruJ lipseşte sau are rolul de a adăposti diferite obiecte gospodăreşti, se clădeşte
in apropierea casei - bucătăria de vară, formată dintr-o singură încăpere.
Tavanul interioarelor, denumit "podeală", este construit din scinduri şi
susţinut de .,coarde" (grinzi de lemn) dispuse transversal, trei-patru in odăi şi una
în tindă te.
Pe jos podeaua este deseori din pămint bătut şi lipit cu lut.
In odaia de locuit se mai întîlneşte - elementul specific in trecut acestei
zone - vatra cu plita, horn şi sobă situată in mijlocul încăperii, avind gura
orientată spre peretele cu uşa. Se obţine astfel o încăpere mică denumită "iatac",
(fig. 5a, b) desp ărţHă prin sistemul de gătit :l i încălzit de restul camerei de locuit.
Iatacul serveşte în anotimpul rece drept
b ucătărie, iar în colţul cald dintre sob ă şi
perete se aşează un pat pe care dorm de
obicei copiii sau bătrînii. In afară de ro
lul practic pe care îl îndeplineşte,
soba
amplasată în acest fel, prezintă şi vădite
calităţi artistice, prin numeroasele firide
ce o împodobesc, cît şi prin arcada este
tică ce se formează de obicei la intrarea
in iatac.
a. .
Ca piese de mobilier tradiţional, păstrate
i n uz , menţionăm : patul făcut d i n scinduri
aşezate pe capre sau fixate pe picioare
bătute in pămînt, paturi cu tăblii, cuiere
de lemn, policioare sau dulapuri de vase,
i ·. 1 A T A C
I ATAC
colţare, lăzi de zestre simple sau pictate cu
1
fiori 111 ori sipete :20 ornamentale cu metal,
0 S O BA
1 1-s""'o""""'..,...'"
scăunele. Masa mică cu trei picioare ra

reori mai poate :fi văzută la vreo casă
băt.rînească.
Nu se intilnesc crestături pe obiectele
de uz casnic din lemn nici pe mobilier.
Dintre piesele textile specifice acestei
zone, amintim :
- lălcerul (.,lăvicerul", "lăghicerul"), ţe
sut in două iţe, din l în ă sau cinepă, orna
mentat
cu
vrâste multicolore, denumite
"poduri" - cele late şi "genuţe" cele ln
guste, mai recent apărînd şi motive geometrice (fig. 8) sau flori alese cu mSna (un
pod ales şi unul neales) ;

:
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Fig 5 - Case cu ,.iatac" construite la
Mulllteu
en
- Bălăbăneşti 1
Inceputul sec. XX :
a) planul casei
b) planul casei Marandel Arlton elin
Brădeşti in care locuiesc două familii

Nataliei

1" Idem.
D In tindă se depozitează diferite obiecte gospodăreşti sau provizorii iar in
casele noi, la peretele opus intrării, se pune un pat şi lăloer pe perete.
• Pentru consolidarea
tavanului casei, se folosesc in părţile laterale ale
acestuia cite 4-8 grinzi scurte ("copchileţi") ce se fixează prin dăltuituri in cos
toroa.b4 şi prima coardă transversală. In cazuri mai rare apare şi grinda longitu
dinalA.
" LAzile de zestre vechi erau vopsite intr-o singură culoare. S-au folosit In
paralel şi lăzi braşoven�ti, cu flori pictate.
2D La sfirşitul secolului XIX inceputul secolului XX, şi-au fAcut apariţia
.,sipetele" - lăzi de zestre cu capac boltit, omamentate cu tablA subţire colo
rată - care se procurau din Birlad.
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Candrelul - ţesăturii. in patru iţe, in ca rour i realizate in doui culori (roşu
!ti negru, verde IŞi rOIŞU, etc.), care serveşte de obicei pentru acoperi.t patul in
c amera de locuit.
Covoarele (fig. 9) au inceput să se lucreze la B răd e�ti de abia in primul pă
trar al sec()lului XX, iar velinţele, ţesături in două iţe, cu o s.ingtll'ă faţă, c u
bogate alesături de mînă, s-au introdus după cel de al doilea război mondial, de
dată mai recentă fijnd şi cuverturile ţesute in mai multe iţe. (fig. 10 a, b).
In camera "curată� , m!J.i gătită decit cea de locuit, textilele alcătuiesc ele
mentul cel mai important de împodobire a interiorului.

In unele case vechi se mai folosesc pe pereţi, in p aralel cu Uicerele, prostiri
ţesute din borangic cu vrîste de bumba c � in făşii'', care şi in prezent sint frec
vent utilizate pentru aşternut pe pat (fig. 14). Acestea sint decorate cu .,m ij locel ..
de �horbotă" sau cusături reali za te cu arnici roşu şi negru, cu o variat.A omamen
taţie. La poale prezintă col ţura ş i .. făcuţi c u ,.acuşorul" (igliţa).
Feţele de masă, ţesute în dou ă, trei., cinci iţe, din bumbac şi borangic, sint
de asemenea împodobite cu cusături pe latW'ile vizibile.
In aceeaşi cromatică de roşu şi negru, sint c usute şi prosoapele, de un deo
sebit efect decorativ, desti nate Infrumuseţării interiorului (fig. 15-20). In prezen t
mai puţin utilizate in ac est sc op , prosoapele cu cusături sint n e lipsite de la
icoane 21 şi cu grijă păstrate de bătrîn i pen tru a li puse In pom la inmormintare.
Rezervele d e ţesături şi imbracăminte ale casei sint păstrate in ladi sau
clădite in teanc pe pat. Pîrlă-n preajma celui de al doilea război mondia l in
componenţa zestrei unei fete intrau de obicei : 1 sipet, 1 icoană , 1 ţol de cinepă
de 40 coţi, 4-5 saci de cînepă, 4-6 lăvicere de cinep ă , 4-6 lăvicere d e lină, 4-6
ţolice de cîrpe (coade), 20 coţi candrel de lînă sau cinepă ţesut în 4 i ţe, 1 -2
"

,

Fig. 6

pe

21

In anul

lemn.

1969

�

Casă actuală din

Bră:deşti

ill toate satele cercetate existau numeroase koane pictate
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Fig. 7

-

Tineri din judeţul Vaslui (reproducere după G. T. Niculescu Va
TOne, "Portul naHonal românesc", Buc., 1933, p. 41)

plăpumi (,.duşege") cu faţa ţesută in 4-5 iţe din lină roşie sau cu material cum
părat de la tirg, 4 perne mari (fig. 11) 4-5 perne mici (.,coltuce") (fig. 12), 4-5
feţe de masă, 100 coţi de pinză de cinepă, 100 coţi de pînză de bumbac, 100 coţi
de pînză de prosoape, 3-4 cămăşi cu cusături etc. 22.

Dacă în trecut prosoapele aveau un rol important in împodobirea interio
rului, in prezent acestea j oacă un rol deosebit in obiceiurile de nuntă, cu această
ocazie dăruindu-se la naşi şi rude circa 40-50 prosoape ridicate cu speteaza sau
cu alesături de mină.
Costumul popular in această zonă este aproape dispărut, in lăzile bătrînilor
rar se mai poate vedea cîte o cămaşă cu ,.pui" (cusături"), maramă, brîie, bete,
fusta de lină ţesută în patru iţe şi croită in clinuri etc. Portul catrinţei nu se
păstrează nici în amintirea bătrînilor 23,
Contactul cu lumea comercială şi vi�ţa oraşelor unde populaţia de aicţ îşi
desfăcea produsele, a oferit locuitorilor prilejul să-şi insuşească diferite mărfuri
22

Informatori : Maria Taşcă, n.

1879 şi Lina Taşcă n. 1902

-

Toader Fruntişanu, olar, n. 1915 şi Lazăr Manolache, olar, nr. 1900

Bălăbăneşti ;
Brădeşti ;

-

a se vedea şi Melania Ostap "Contribuţii la cunoaşterea artei populare din jude
-rul Vaslui, c.J.C.E.S., Capitolul Textile de interior, Vaslui (1977) ; Eugen Holban
şi Angcla Tomaselli-Holban, Artă populară din judeţul Galaţi, Galaţi 1974.
23

Pe baza. informaţiilor culese din satele Bălăbăneşti şi Brădeşti dăm unele
referitoare la costumul popular de la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începu
tul secolului XX .
"Fetele umblau cu capul gol, purtau părul impletit în giţe sau strîns in coc

date

cu patru piepteni, iar în mijlocul cocului puneau un pieptene cu trei dinţi lungi
("cocar") şi flori in coc şi la ureche. Femeile purtau pe cap casincă neagră sau
batiste albe cu mărgeluţe, legate "de-a-moda" (după cap), barize cu flori, ştergare
•
de bumbac şi marame de borangic.
Cămăşile erau confecţionate din in, cinepă sau bumbac şi impodobite cu
cusături reali zate cu Unică, fir, fiuturi (paiete) şi incheiate cu cheiţă făcută cu
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Ffg. 8

-

Lăvicer din

8

Brădeşti

se explică şi dispariţia de timpuriu a portului popula r, precum
şi pătrunderea fn unele sate a un� articole de lux. De exemplu, In Bălăbăneşti,
la sft�itul secolului a l XIX-lea şi inceputul secolului :XX , femeile purtau rochii
lungi, croite după moda oraş ului şi pălării cu boruri largi, pe care le Jmbrăcau la

industriale. Astfel

amici galben. Erau încreţite la glt, mineca
cu bentiţă.
S-au purtat şi cămăşi croite cu platcă.

avea

altiţă şi lncreţeali şi

se termina

Fustele erau ţesute din lină, ln patru iţe, croite în ciini sau fuste creţe con
fecţionate din ţesături de bumbac de provenienţă industrială, peste care se aplicau
două-trei cordele (panglici) de catifea.
Se lncingeau cu bete cu alesături !}i mărgele pe margini.
Iarna, femeile purtau caţaveică cu blană de vulpe avind faţa de catifea sau
ţesătură de lină procurată din comert. Sumanele s-au purtat atit de bărbaţi clt
şi de femei.
In picioare se puneau ciorapi de Ună,. opinci şi ghete cu toc.
Bărbaţii purtau vara pălării cu bor mare, iar iarna căciuU.
Cămăşile aveau guler drept , lat de două degete !Şi se legau cu canafi la gură.
Erau cusute cu arnici colorat, pe gu ler , in jurul gurii, pe m!neci.
S-au purtat pantaloni bufanţi ("bernevici•J - de influenţă bulgărească creţi. la spate şi ş olduri şi .strimţi jos, făcuţi din suman şi legaţi cu "birneţe•

(brăcinari).
Se in cin gea u cu briie ţesute in patru iţe : roşii, verzi, albe, negre, maron,
fnvirstate la capete, sau cu bete tricolo r Deasupra purtau vestă, ilie de suman
cu zig-zaguri din găitan, bondiţ e cusute cu flori şi prim pe marginJ,, de a�i
culoare cu cAciula, cojocel cu minecii sau cojoc, mintea.n lung plnâ la genunchi,
sumane sărăduite şi nesărăduite, cu guler răsfrint sau drept şi croi te cu ciini.
In p i ci oare s-au purtat opinci şi obiele, ciorapi şi ghete. (informatori : Maria
Balaban n. 1896, Maria Taş că n. 1879, Lina T�că, n. 1912 (BălăbAneşti), Iv.ana
Cumpănici, n. 1889, Maghiţa Cumpânici, n. 1004, Lazăr Manolache, n. 1900, Du
mitra Solomon, n. 1897 (Brădeşti) vezi şl Melania Ostap, op. dt., capitolul Port
popular.
.

,

,
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motiVUl ,.fofeaza morii" - Bri�

oc:azU (biserică, petreceri). "Cind fetele jucau la horA, rugau mamele să le ţină
pălirille In timpul jocului" 24.
ComparaUv cu BA14bAnetW, BrldeşUul
mal puţin recepUv la moda ora
,ului - a păstrat vreme mai IndelungatA modul de viaţA patriarhal. Populaţia
de aici, exercitind In mod compact strivechiul m�tefug al olAritului, a imprimat
satului un caracter specific de specializare In aceastA meserie.
Pinl-n prima jumAtate a secolului XX s-a lucrat olirie � In satele apro
piate Rideşti ,a Lungeşti u - comuna BilAbAJletti. (In Lunseştt ..a confecţionat
numai olărie neagrA).
Ceramica de Brldeştl este ri.splnditA fn Intreaga zonA cercetatA, depl�lnd cu
mult llmltele judeţului Vaslui.
In perioada interbelici practicau olârltul In Brldeşti 12G-130 de meşteri,
lucrind indeosebi ceramica neagră şi roşie nesmllţuitA. ln anul 1969 exercitau
meseria 16 olari iar In prezent sint 10 meşteri, care lucreazA ceramică smălţuită
de uz casnic. Producţia este permanentă.
Lutul pentru vase se scoate de la marginea satului din ripa "Recea". Se
sapă in tovărăş ie puţuri adinci de 3-4 metri cu diametru! de 0,80-1 m. şi dacă
nu sint izvoare cu apă se fac galerii de cea. 2 m. ce urmează direcţia vinei
de lut 26•
Tehnica olăriei este cea, in general, cunoscută : udatul lutului cu apă, dos
pitul cîteva zile (două-trei), bătutul cu maiul de lemn, tăiatul in felii subţiri cu
cuţitoaia ("cuţitoitul")
pentru a se înlătura corpurile străine, călcatul cu piciorul
(fig. 24) (pe jos fiind presărat un strat de nisip), frămîntatul cu mîna, modelarea
la roată, ."tăiatul" cu sirma (desprinderea vasului de pe roată), uscarea produ
selor (fig. 23 a), ornamentarea, smălţuirea, arderea.
Terminologia uneltelor este comună şi altor centre ceramice din Moldova :
"fichieş"
Wlealtă folosită pentru finisarea vaselor ; stregălie, fus, jug, roata
mnre - părţi componente ale roţii olarului. Se foloseşte expresia "fus înjugat la
masă".
-

-

-

24

Inform. Maria Taşcă, n. 1879, Bălăbăneşti.
Informator Alexandru Nadă, olar, n. 1 885, Rădeşti ; a se vedea şi Eugen
Holban şi Angela Tomaselli-Holban, op. ctt., capitolul "Ceramica".
26 Pentru a se curma neînţelegerile care se iscau in legătură cu lutăria prin
anul 1933 a intervenit o invoială intre locuitori ca să se rezerve 112 prăjini (2 ha.)
de pămînt pentru lutărie propriet;:: te comună de care beneficiau vreo 30 de fa
milii (inform. Toader Fruntişanu, olar, n. 1 915, Brădeşti).
25
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Fig.

10

Cuverluri pentru

10

acoperit }latul Bră deşti

Apar di ferenţieri in ce priveşte denumirile unor părţi componente ale vase
lor, precum şi in cazul operaţiilor de ornamentare.
Astfel, este interesant faptul că denumirea de "usnă" se dă atit buzei de
la străchini şi ghivece pentru flo r i cit şi fundului uşor înălţat al vaselor ; "burlui ..
- ciocului la căni sau ulcioare ; "gitlan" este denumirea oalei de lapte. Se folo
seşte termenul de "cărărit" pentru operaţiunea de orn amentare a oalelor prin
turnarea vopselei cu lingura, obţinîndu-se motivul "in limbi .. ; "şiruit" - in cazul
ornamentării vaselor cu linii circulare paralele d en u mi te "şaruri" - executate cu
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cornul, pensula, degetul sau colţul fichieşului, în timpul învîrtir ii pe roată ; "hîr
dit�, "hîrşcîit" pentru operaţiunea de lustruire cu piatra a olăriei negre.

Cuptorul, folosit în trecut pentru arderea ceramicii negre şi roşii nesmălţuite,
.este construit sub nivelul solului, vatra (.,sclip") avind formă circulară c u cărare
împrejur (fig. 22 a, b) iar în prezent şi pe mijloc. De prin anul 1 930, cind a în
cep u t să se folo sească smalţul in cantitate mai mare, s-a mai lărgit gura de în
cărcilre şi s-a ma i ad ăugat o gură de f.oc. (fig. 21 a).
Un acoperiş mobil protejează cuptorul pe timp de ploaie. După ce se clădesc
vasele în cup tor, gura de deasupra se "solzeşte", se ;,hîrbuieştc" cu cioburi de
.oale, cu e<:�rc s e acopăr bine produsele.

F.ig.

Fig.

12

-

11

-

Faţă de pernă
Brădeşti

Faţă de pernă mică .,coltuc" - Vinderei
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Fig. 13 - MaramA din

Boranglc

12

- Virulerei

Fig. 14 - Prostire din borangic, ţesută "ln făşii",
Brădeşti

cu

cusături şi horbotă,

Se folosesc pentru ardere lemne de esenţă moale, focul la inceput fiind mai
slab şi crescind progresiv. ln timp de i-arnă s au pe vreme rece , ca să nu se Mră
venească" (umezească) oalele, cuptorul inci ,.se pirleşU!" cu paie sau coc eni . Dacă
vasele smt insuficient uscate - crapă, de asemenea, dacă lemnele sint j ilave "se
taie vasele" din cauza aburului".
La foc prea mare, smalţul se băşică, vasele se deformează şi se lipesc intre
ele, iar dacă vopseaua este aşternută in strat subţire "o mănîncă focul".
Astfel, meşterii trebuie să dea d ovadă de multă pricepere QU numai in ale
gerea lutului, pregătirea pastei, iscusinţa m.odelării şi ornamentării cît şi m modul
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15
Motivul "cocoşul" cusut p e
mijlocul un ui prosop din BrădeşU

Fig. 16

-

Prosop decorat cu motivele : pasăre,
pom, cline
Brideşti
-

in care se desfă!joară actUl final al arderii, de care depinde atit calitatea ol4riei
c!t şi culoarea r�le sau neagră a produselor (ardere oxidantă sau reducătoare) 'D.
Vasele negre erau lustruite cu piatra, realizindu-se motive tn zigzag, grilaj,
ornamente linlare (fig. 29 c).
Rotiţa şi pieptenul nu s-au folosit.
Olăria roşie nesmălţuită se tnflorea ("se scria") de "moşi" cu cornul cu ghi
leală albă, cu diferite motive spiralice - "culbeci, flori, brăduţi" etc.
Smaltui s-a generalizat prin deceniul trei-patru al secolului XX. Se foloseşte
smalţ plombifer, preparat ln majoritatea cazurilor de olari , tn cuptoraşul (fig 21 b)
.

27 Prin ardere oxldantă cu aport suficient de oxigen, se obţine culoarea ro
şie, iar prin ardere reducătoare (inA.bu,ită), datorită lipsei de oxigen şl depunerU
carbonului in porii vaselor, culoarea olăriei devine neagrA.
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Fig.

17

-

Prosop ornamentat prin

speoteaza -

Brăoeşti

ridicâturi cu

18 - Prosop din Brădeşti , d ecorat cu moti
vul ,.pol icandru". ·

improvi zat în una din gurile de foc ale cuptorului de ars oale 28, Ard erea vaselor
se fa c e o singură dată.
Se l uc rea z ă diferite forme de olărie (fig. 23/b). La vasele de capacitate (oale,
borcane , ulcioare) predomină tipul ovoidal, cu proeminenta maximă a pîntecelui
situată in partea superioară, gura fiind mai largă decit baza.
Se produc : oale pentru gătit mincare (f i g. 27 a), ale căror dimensiuni variază
intre 1-4 litri ; oale pentru fiert sarmate, cu o toartă (fig. 27 b), avind capaci
tatea de 4-8 litri şi cu două torţi, de 6-12 litri (fig. 2 7 c) ; "moşoaice" - oliţe
de 1/2_:.1 litru ; borcane (fig. 26 c, d), fără torţi, cu capacitatea de 1-20 litri ;
chiupuri (fig. 26 b) cu două torţi situate in pozi&ie orizontală, pintecoase, de
21

Se

amestecă

două părţi cie ox l d de plumb şi una· de nisip şi se rişnesc
se o-bţină o pastă, care se mai subţie apoi cu apă inainte

impreună cu apă ca să
de a se smălţui vasele.
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8-20 l i tri ; torlore - oale de transportat mincare la cimp (fig. 28), cu corpul ro
tunjit, toarta transversală, arcuită deasupra gurii, pentru a fi uşor ţinută in mină ;
ulcioare (fig. 32) cu pintecele bombat, gitul lung, prezentind în partea inferioară
un inel reliefat de care se leagă toarta uşor inălţată ; gîaane (lăptare) (fig. 29 b, c)
cu umeri proiem.inenţi, gitul cillndric, uşor lărgit la gură, cu buza ingroşată in
exterior, toarta fixată de mijlocul gitului şi umăr ; căni de diferite mărimi (fig.
30 a), cu partea inferioară pintecoasă, gitul evazat, gura bilobată, toarta arcuită,
prinsă de git şi de pîntece (se remarcă cana cu punte deasupra ciocului (fig. 31),
de dimensiuni mari (4-8 litri), folosită in trecut la hanuri, cîrciumi, nunţi şi pe
treceri ; străchini (fig. 33 c) şi străchfnoaie ("tăvăli") (fig. 33 b), de formă tron-

Fig. 19
Prosoape ornamentate cu motivele :
a) cosoare ; b) viţă de vie cu struguri, frunza de
stejar cu ghindă - Brădeştl
-
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-

Prosoape

cu

cusături din

18

Brădeşti. (a, b, c)
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Fig. 21
Cuptorul de ars oale a meŞterului Ghiur
Toader din Brădeşti : a) secţiwte longitudinală şi
transversală ; b) cuptoraş pentru preparat smalţ, si
tuat 5n una din gurile de foc.
-

conică cu usna verticală ; străchini cu pereţi curbaţi (fig. 34 a) ; talgere (fig.
34 b) de forma farfuriilor, cu fwtdul plat, marginea lată şi uşor oblică ; scăciţe

pentru pisat usturoi, nesmălţuite, de formă tronconică, avînd pereţii şi fundul '
ingroşat ; capace ("pocrişe") (fig. 26 a) ; ghivece pentru flori (,.saxîi") (fig. 33 a) ;
pîlnii ("leici") (fig. 35 b) şi jierbători pentru vin, compuse din două piese (fig.
35 a) ; 29 casete de formă globulară (fig. 35 c) ; olane pentru cişmele şi hogeag
("bageag") şi alte diferite obiecte de uz curent.

29 Fierbătorile pentru vin servesc pentru urmărirea procesului de fermentare
a vinului in butoi. Se compun din două piese : a) Wl vas in formă de plinle cu
prelwtgirea tubului şi in interior şi b) Wl pahar ce se suprapune acestuia IJi care
saltă atita timp cît durează fermentaţia.
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Fig. 22

Brăd<eşti

-

:

Cuptorul de ars ceramică a me!;terului Manolache Lazăr din
a) gura ; b) vatra circulară "sclip ", cu cărare în jur, prezent1nd

o singură gură de foc
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Fi g. 23 - .Olărie lucrată de meşterul Ghiur Toader din Brădeşti : a) ghiveci
Pentru flori (puse la uscat) ; b) diferite sortimente ceramice.
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Fig. 25

·-

24

-

SEMENDEA'EV

Soţie de olar călc!nd lut

Olarul Manolache Lazăr cu produse ceramice de vinzare,
in faţa casei sale (Birădeşti, anul Ul69)

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

20

ASP.EICTE ETNOGILAFJJCE DIN BRADEŞTI

21

Fig. 26

-

Ceramică din

: a) pocriş ; b) chiup ; c) borcan ;
d) gavanos

Brădeşti.
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22

•

Fig. 27

-

Cerami.că din Brădeşti : a) ulcică ; b, c) oale pentru
fiert sarmale
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Ornamentaţia este realizată cu humă albă, de obicei pe fondul J"OIIU natu
ral al lutului ars. In mică măsură se foloseşte culoarea verde cu care se stro
pesc un eor i la gură căniţele in jurul ciocului ((fig. 30 a) sau străchinile (fig. 34 a)
�i tal gerele angobate cu alb (fig. 34 b). Stropitul se face cu pensula sau cu un
cocc-an de porumb.
Situat in partea superioară a vaselor, decorul oalelor, ulcioarelor, boroa.nelor
�i c hi upuri l or este alcătuit din linii circulare drepte şi vălurite, segmente de . lini i
şi puncte, executate cu pensula şi colţul fichieşului prin Invirtire la I'Oalt4 (fig.
26 b, c, d) ; (fig. 27 a, b), (fig. 28).
Pentru căni, lăptare şi moşoaice smălţuite, este caracteristic motivul rn
formă de limbi ("cărărit") (fig. 29, a, b), (fig. 30 a), (fig. 31) realizat prin tur
nare<J humei albe cu lingura, in timp ce vasul ţinut cu mtna de fund, este răs
turnat cu gura in jos, buza vasului fiind, de asemenea, muiată in alb. Decorul se
<Jdaptează p erfect formei vaselor, puternicele accente de alb evidenţiind şi mai
pregnant, frumoasa culoare roşie a

lutului ars.

Străchinile şi talgerele sint sumar ornamentate cu brîie circulare albe pe
fondul roşu natural sau prin stropire· cu vopsea verde, pe suprafaţa vasului
.angobată cu alb (fig. 34, a, b). Foarte rar, in ultima vreme, apar motive florale
•['Xecutate cu pensula.

Fig. 28

-

Oală pentru
transportat m.lncare
cimp ".tortar" - Brădeşti
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Fig.

29

-

Ceramica din Brăd.eşti

:

a) mOfioaică :

b, c) lăptare . gi t l ane"
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Fig. 30 Cind pen.tna vin

•

f'ig. 31
Cană pentru
vin cu punCfte deasupra
-

ciocului, Brădeşti

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

60

Fig. 32

Străchini albe

se

-

Ulcior ceramică

-

Erădeşti

fac in deosebi la cererea l o cuitorilor din Puieşti 30.

In legătură cu olăria, se păstrează in Erădeşti diferite obiceiuri şi credinţe.
indeosebi cele legate de cultul morţilor :u, sau prHejuite de construcţia case lor 32.
30 Există credinţ a că străchinile albe pot fi mai bine v ăzute din iarba mare
din rai, atunci cînd se dau de pomană la sărbător ile de pomen i re a morţilor
(inform. To.ader Fruntrşanu, olar, n. 1915, Erădeşti).
31 "Lumea-i ieşită din lut şi tot in lut se intoarce", spune olarul Teodor Frun
tişanu, de aceea se consideră că şi vasele de lut "sint mai bine primite'· atunci
cînd se dau de pomană cu mincare şi băutură cu prilejul pomen iri i celor raposaţi
(moşii de iarnă, moşii de vară, vovidenia, ajunul crăciunului).
32 Cind se sărbătore.şte terminarea con strucţiei casei, se d ă o mas ă la care
participă 20-30 de persoane. Se serveşte min carea în vesela de lut şi se bea vin
tot din ulcele şi bOrcane de lut. Se dau în dar străchini de lut cu mincare (in
formator : Leonte Neculai, n. 1927 . - Brădeş ti).
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Fig.

33

-

. ..·�.

.
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. :·".;.�.)�

: a) florar "saxii" ; b) străchinoi "tavă" ;.
c) strachină

Ceramică din Brădeşti
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Fig. 34

-

Ceramică din Brădeşti angobată ou alb
a) strachină ; b) talger

21

şi stropită
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a}

Fig.

�

-

: a) fjerbătoare pen.tru vin ;
b) pOnie f'c) casetă

Ceralnlcă din Br�

·
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Produsele olarilor din Brădeşti se desfac la tîrgurile din Fălciu, Bereşti,
Murgeni, Crasna, Puie;tl, Birlad. In afară de acestea, căruţele cu marfă pleacă in
diferite direcţii s p re cîmpie, unde se preschimbă pe cereale 33 (fig. 36).

S p re Fălciu căruţele trec prin satele : Bursuci, Vădeni, Bogdăncşti, Rinzeşti,
Cirj a , Schineni, Tuţcani ;
- în direcţia Puieşti : Per ien i , Pogana, Vadurile, Iezer ;
- spre Crasna ; Zorleni, Banca, Roşi�ti, Albeşti, Vutcani, M ălăeş ti ;
- spre Galaji : Balinteşti, Băneasa, Moscu, Bujoru, Umbrăreşti, Mastacani,

Folte�ti, B'ăleni, Pechea.
In trecut olarii plecau cu m:1rfa şi peste Prut, spre Leova-Cahul şi satele
d in jur.
Meşterii plătesc pentru căruţe chirie sau se învoiesc cu cărăuşii in parte.
A stfel, olarul execută marfa, iar cărăuşul plăteşte lemnele, jumătate din costul
smalţului şi efectuează transportul. Cîştigul realizat din vinderea produselor se
imparte apoi pe din două, sistem ce se practică şi în alte centre ceramice, de
exemplu, în Ireşti-Vrancea.
In drumurile lungi prin sate, olarii din Brădeşti se intilnesc cu olari din
partea Bacăului, d in Ireşti, din Zgura, suferă concurenţa olarilor din Turda şi
Corund. Trăin i c ia olăriei din Brădeşti, face însă ca aceste produse să fie apre
ciare şi căutate de cumpărători, deşi prezintă o decoraţie mai sobră şi in general
monocromă.
Ca şi toa te satele patriei noastre, Brădeştiul păşeşte pe calea înoirilor. In
procesul de preluare, menţinere şi adaptare a valorilor tradiţionale necesităţilor
materiale şi spiri tuale ale omului zilelor noastre 34, considerăm că acestui centru
ceramic cu purernică tradiţie, dispunind de argile de calitate superioară, merită
să i se acorde toată atenţia.

ASPECTS ETNOGRAPHIQUES DU VILLAGE BRADEŞTI,
COMMUNE VINDEREI, DISTRICT DE VASLUI

R e s u m e

A l'occasion des recherches entreprises en 1969 sur un groupe de villages
situes au sud du p lateau de Birlad (Bălăbăneşti, Bălăşeşti, Bădeşti, Brădeşti, Do
cani, Vinderei) continuees en 197 7 dans le village Brădeşti, district de Vaslui
centre ceramique important et bien connu - l'auteur se propose de presenter ies
differents aspects concernant les occupations des habitants, tout comme l'archi
tecture, le mob ilier, les tissus comme ornements d'interieur, le costume national,
la ceramique.
Les localites nommees ont un prononce caractere agraire, les cultures des
cereales se joignant â. l'arboriculture et â la viticulture, pendant que, par le passe,
on practiquait sur une large echelle I'elevage du betail, l'apiculture et la seri
cicu l t ure . Dans le vi llage Rădeşti il y avait un moulin â foulon pour sarraux,
un alambic pour l'eau-de-vie de prunes ; â Vinderei - un moulin ă huile, pri
mitif et â Bălăbăneşti et Brădeşti fonctionnaient des moulins â vent.
Le mate r i ei principal pour la construction des maisons etait I'argile petrie
a l'eau et melangee de paille (torchis) et le bois a•acacia pour les maisons con
�truites avec des fourches en bois.
Une caracteristique des interieurs etait constituee des plafonds realises en
planches. Une autre particularite consiste dans la maniere de I'emplacement du
33 La schimbul jn natură se are în vedere capacitatea vaselor. Astfel, pentru
porumb se ia o dată şi j umătate sau de două ori oala plină, pentru griu o dată
sau o dată şi jumătate plină iar pentru fasole o dată plină.
3ol Vlăduţiu Ion, Etnografia românească, Bucureşti, 1973, p. 35.
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s:rsteme de chauf:fage et de cui sineT qui forme un mur qui separe la chambre a
habiter en deux pieces, dont l'une plus peti te est .d enomm�e " iatac.. ou dorma ient
habituellement les enfants ou les vieillards, auj ourd'hui en voie de dispartition.
On utilise encore auj ourd'hui de diverses pieces de mobLlier traditionnel
(depo-urvues d'elements artistiques).
Comme textiles d'interieur speci!i.ques â ces vil lages, on mentionne en pre
mier lie u les tissus en laine et en chanvre a rayures, ou ă. carreau x, nommes
.,lăvi cere", les draps de 1it, les nappes et les essuie-mains , tissus en soie grege et
cotton, gamis de broder i es realisees en rouge et noir, ou de dentelles faites au
crochet. On remarque la realisation a rtistique des e s su i e-ma ins utilises a l 'or n e
mentation de l'interieur.
Le costume nationa l est en voie de d isparition (l'auteur reconstitue, confor
mement aux informati.ons ()btenues, le co stume national pour femm.e et pour
homme de la fin du XIX-e si ecle et du debut du XX-e).
La ceramique de Brădeşti est repandue sUl" une aire large, englobant
Les
vi llage! des envi ron s de Fălciu, Vaslui, Bi:rlad, Galati.
L'etabl issement de Brădeşti (mentionne dans
les
documents
au
XV-e
siecle) etait connu aux temps anciens comme un centre prindpal pour la produc
tion des pots noirs polis et rouges non-emai lles. A presen.t on ne travaille plus de
la poterie noire. L'email fut general i se pendant la troisieme decen.n.ie du XX-e
siecle. On fabrique des i<Jrmes variees : pots, pots pour le lalt, cruches, bocaux,
j arres, b rocs , ecuelles, plats en terre, ecuelles pour l'ail, entonnoirs, chaudieres
pour le vin, coffrets, conduits de canal i sa tion, etc.
Les vases en gene ral ne sont pas engl obes, l 'ornam entation se realisant avec
du blanc. Rarement et en peu de cas, on emp loie la couleur verte (sUl" des brocs
ou ecuelles engobes de blanc). Comme motifs decoratifs on emploie des li gncs
circulaires droites ou ondul�es des segments de lignes e t des points ; caracte
ri stique pour les brocs et les pots p<Jur le lait c'es t le motif "en langus", exe
cute en versant la couleur avec un cuiller (pendan.t que la vase, tenu par la base,
est renverse).
En ce qui concerne la t erminologi e, on se r efere aux parties comp<Jsantes
des vases, aux techni que s d'ornamentati()n, au.:x: operations relatives au brOlement
de la poterie. On donne egalement des jn dications sur la maniere de vente des
produits.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

RESTAURARE-CONSERVARE

RESTAURAREA ŞI CONSERVABEA UNEI CARŢI
DE LA MUZEUL DE LITERATURA
ADRIAN A IONIUC
Cartea i ntrată la restaurare este un codice de legi, importanti nu numai
J)altru că se n umără printre valorile patrimoniului naţional, ci, mai ales, datorită
faptului ci este prima lucrare cu caracter juridic, apărută in Muntenia.
Lucrarea a fost elaborată de Alexandru Ipsilanti, domnul Ţării Româneşti
(1 774-1782) şi, este de fapt, un rezumat, cuprinzind esenţia1ul cUn legile scrise
anterior şi din dispoziţiile obiceiului pămintului, precum şi unele jurisprudenţe

determinate de pricinile cercetate In timpul domniei. Poartă denumirea, numai in
greceşte, de l:TNTAI'MATION NOMIKON
In septembrie 1780 ieşea de sub teascuri le tipografiei mitropoliei din Bucu
.
reşti acest cod , avmd textul şi pre1aţa in două limbi : greacă şi români. In lucra
rea ..,Bibllograf1a românească veche", I. Bianu se referea la acest cod de legi sub
titlul de "Pravilnkeasca condică a domnului Alex andru Ioan Ipsilanti".
Motivul pentru care a fost alcătuit codlcele este explicat chiar de Alexandru
lpsilanti in prefaţa lucrării. El arată ci muntenii avind drept normă juridică şi
pravile, dar şi obicei u l pămîntului, "nici pravilele pururea intzo-un chip păzea, nici
vechimea obiceiurilor nesmintit ţinea, cind cu pravilele strica obiceiurile, cind
iarăşi cu obicei ur i Le se împotrivea pravilelor". De aceea se hotărăşte să le sinte
tizeze in tr un codice, care este "Manualul" său.
Exemplarul aflat in colecţia Muzeului de literatură a Moldovei, care ne-a
fost trimis spre a fi restaurat este un exemplar incomplet, fiind lipsit de coperţi,
foaie de titlu ş i ultimile foi.
Inainte d e-a trece la restaurarea propriu-zisă, s-a studiat cu atenţie starea
de .sănătate a cărţii, s-au făcut investigaţii fizice şi chimice şi s-au constatat de
grad ări pregnante de natură diferită.
Cartea a suferit degradări mecanice : coperta a dispărut (fig. 1), multe foi
sînt desprinse de blocul cărţii, trei foi lipsesc, legătura cărţii este distrusă (fig. 2).
Colţurile tuturor paginilor prezintă plieri, uşoare rupturi şi fisuri.
Hirtia a suferit un proces de fmbătrinire naturală, datorat, in mare parte
luminii. Lumina accelerează oxidarea hirtiei, ea nu acţionează direct asupra mo
leculelor de celuloză, dar prin fotooxidare acţionează asupra ·ingredientelor din
hlrtie. Produsele rezultate din aceste reacţii atacă apoi celuloza, desfăcind legă
turile moleculare şi s lăb i nd material u l.
Un alt factor important ce a dus la deteriorarea cărţii a fost umiditatea ex
cesivă, care a slăbit ţesutul fibros. Umiditatea excesivă a dus la apariţia unor
degradări cromati ce pe aproape toate paginile cărţii, a favorizat dezvoltarea micro
organismelor, care au făcut să putrezească adezivul şi a produs pltarea hirtiei,
mai ales, in partea superioară a cărţii, spre cotor, aceasta, cApiUnd un aspect
-

,
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Fig 1

-

Aspect general al

cărţii

Fig.

2

-

Legătura
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Fig. 3 - Atac oombinet

Fig. 4 - Aspect

de

bacterii şi insecte

general al pa.g. 56
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poros şi devenind friabil ii (fig. 3 ş i 4). In zonele de infiltraţie ale apei s-e intUnesc
de foxing, pregnante la paginile 35, 36, 37, 3B şi urme .de rugină (vezi fig. 4).
Pr.aful din atmosfed care s-a fixat pe suprafaţa foilor de carte, con stituie
un <Jl t factor degradator. Pra ful, in contac t cu apa a pătat hirt i a , dindu-i un as
pect cromatic ce deranjează cercetătorul. Depozite de praf se intilnesc intre pagini,
lîngă cotorul cărţi i.
Cele mai puternice degradări sint cele d e natură biologică . U n puternic atac
de natură microbiologică, se observă in tot blocul cărţii. Depozite de microorga
nisme se găsesc pe marginile foilor, pe colţurile cărţ i i , la ootor ul cărţii (fi g. 5-9).
Pe lîngă atacul microorganismelor cartea a suier it şi un atac din partea in
sectelor. Galeriile lăsate de insecte sint evidente (vezi fig. 3 'i 4).
După studier ea stării de săn!tate. asupra .ace stei cărţi s-au' efectuat un număr
de analize fizice şi chimiee, care au ajutat restauratorul m stabilirea unui trata
ment, optim, în vederea insănătl:ltpirii şi consoUdă.r ii hirtiei.
Au fost anali zate : compoziţia hirtiei - cu reac tiv Herzberg ; - gradul de
aciditate al hirtiei, cu hirti e indicatoare de tip Merck ;
- gradul de incleiere prin metoda zonei de ,absorblie a lui Klemm ;

pete

- natura substanţei de incleiere ;
- natura şi gradul de solubilitate al cernelei ;
- determinarea infntraţiilor de Fe şi Cu, cu acid cl.orhidric şi acid �tic.
După eompararea rezultateiiX' .an a li zelor fizice şi chimice s-au tMs urmă

toarele concluzii generale :
a) ca materie primă pentru fabricarea hîrtiei s-au folosit flbre textile ;
b) hirtia, deşi a suferit atacuri puternice de umiditate, microorpnisme, in
secte, foxing, nu a căpătat o aciditate crescuta ;
c) hirtia are, in general, un grad de incleiere bun - 30,7 s/mm, !n regiuni!e
sinătoase, iar tn zona atacată de umidltate şi microorganlsme, gradul de iru:leiere
este mult mai slab - de 1 1,5 s/mm ;
d) s-a folosit ca substanţă. de incleiere - gelatina. un adezi.v de natură
animală, care a rezistat, in general, biJl.e la degradări şi a protejat, in oarecare
măsurA. fi bra de celuloză ;
e) infiltraţiile de Fe, prezente in hirtie se datoresc in mare parte, fierului· din
apa folosită in procesul de fabricare al hirtlei . Aceste urme de fier intrind in
reacţie cu ipa au contrlbuit Ia apariţi.a 1-oxingului.
Sintetizind rezultatel1:! obţinute, in W"rna investLgaţiitor fizl.re, ohimice $i.
biologice. s-a trecut la tratarea şi restaurarea cărlli.
Mai intii cartea a fost supusă unei d e z i n 1 e c ţ i i. Dezinfecţia s-a făcut cu
formaUnă în scopul distrugerii microorganismelor aflate pe carte.
După dezinfec ţie s-a trecut la d e s c o a s e r e a cărţii. Cu ajutorul unei perii
moi !ii a unui bisturiu chirurgioa.l s-a îndepărtat de pe fiecare foaie in parte
praful, depozitele de ceară, ş.a. Apoi s-a trecu t la curăţlrea umedă, c.are constă
in spăLa rea foilor in băi de apă rece şi caldă. In timpul sp!l!rii hirtia se revi
talizează prin aranjarea fizicA a fibrelor de celuloză, redindu-se apa pierdută de
hirtie in timpul folosinţei.
Deoarece in unna spălării degradări Le crQmatice, urmele lăsate de mlcro
oreanisme şi petel e de foxing nu au d ispărut, s-a aplicat hirtiei tratamentul de

albire.

A 1 b i r e a s-a făcut cu cloramină T (soluţie apoasă, concentratA - 25•7e).
Ne-am o ri en tat asupra acestui produs fii ndcă : a) este un oxidant slab care nu
provoacă schimbări sensibile in structura hirtiei ; b) nu schimbă PH-ul hirtiei ;
c) are o acţiune lentă de oxidare, ceea ce dă posibilitatea execut antulw să con
troleze permanent operaţi.a şi să se opreas.câ la gradul de alb dorit ; d) nu nece
sită instalaţii speciale ; e) are dezavantaj ul că este o metodă lentă şi ia ti mp mult.
Determinind va l oarea PH-ului după operaţia de sp ălare şi albire se constată o
corectare a a cestuia (PH = 6,5). Totuşi, . preventiv, pentru a feri hirtia contra unor
atacuri acide viitoare, am efectuat un tratament de neutralizare, urmărind intro

ducerea intre fibrele h irtiei a unei substanţe t a m p o n, care protejează hirtia
contra acţiunilor u lterioar e a acid.ităţ ii. Am folosit metoda Barrow, care constă
in tratarea hirtiei in două băi succesive. Prima bale conţine soluţj-e de Ca (OH)2
15a;, şi neutralizează acidi tatea prezentă in hîrtie, a doua, de ca (Plcc:>,)2 151/• ce
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transferă excesul de Ca (OH)2 care se depozitează în hîrtie sub formă de precipitat
fin, unde ac ţ i one a ză ca tampon protector.
După spălare şi albire, hîrtia este slăbită ; a pierdut consistenţa originală şi
substanţa de încleiere, de aceea este necesar ca hîrtia să fie reîncleiată. Reîncle
i erea s-a făcut cu Glutafix, so luţie de 1 ,5Dfo. Stratul adeziv, dispus uniform pe
hîrtie ii redă consisten1a şi o face mai p uţ i n sensibilă Ia un atac fungic.
După ce foile au fost încleiate şi uscate s-a trecut la aşezarea lor între hîrtii
de filt ru şi au fost introduse la presă. Această operaţie are drept scop întinderea
perfectă a foilor, ca apoi să poată fi lucrate cu uşurinţă.

Fig.

Fig.

7

- .. .Aspect general
rugină - pag.

cu

56

pată de

6

-

Aspect general al cărţii după
restaurare

Fig. 8 - Pată de rugină - pag. 54
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Fig. 9

-

P <�tă de mucegai
neral

-

pag.

aspect ge-

So7

Fig. 10

6

-

DetaLiu la pata de mucegai
din foto 9

1:! - Litera - u - din cuv1ntul
pune ac.openită de m�ai - pag. 56

Fig.

Fig. 1 1 - Utera - i din
cuv1ntul încredi•
ţîndu-se
distrusă
de
mu�gai - pag. 56

- PM.ă de mucegai pe o ve
che incercare de restaurare - pag. 56

Fig. 13

Fig. 14

-

Colorrie de

ciuperd

-

pag. 7

Fig. IS - I>Ewozit alb pe litef'a - "1..
din cuvtntul
�� - pag . 7
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Presarea a fo:5 t urmat! de operaţiunea de rezolvare a fisurilor şi de com
pletare. In comp letarea golurilor cit şi la fisuri s-a aplicat tehnica restaurării la
du blu prin scarnire. Completarea s-a fAcut cu hirtie japoneză şi Glutafix, soluţie
de 5'1.. DupA ce foile au fost consolidate in intregime, au fost supuse unei presări
:llnal e. Lucrarea venită la resta urare neavind blocul cărţii complet s-a căutat să
se intregească, pe cit posi b !J. Consultind catalogul ,.Bilbliografia rom.Anească ve
che" de I. Bianu , s-a găsit reprodusă foaia de titlu din "Pra.vilniceasca condică a
domnului Ioan Alexan dru lpsilanti". Restauratorul a facsimilat foaia de tiUu,
care urmează să fie ataşată cărţii, pentru a veni in sprijinul cercetAtorului.
Cartea legată a fost preda tă conservatorului Muzeului de literatură, cu reco
mandări legate de con servarea cărţii. Cartea trebuie păstrată in condiţii optime de
mlcrocUmat : umiditate relativă 50-60•;. şi temperatură 18-20"C. Manipularea
căr ţii si se facă cu multă atenţie şi, periodic, să se facă desprăfuirea ei. In cazul
in oare lucrarea este exponat muzeistic, se indică facsimilarea ei .

LA RESTAURATJON E T L A CONSERVATION D'UN LIVRE D U MUStE
DE LA LI'I'TtRATURE DE LA MOLDAVIE
R �

s

u m 6

Dans cet article on pnsente les procedes technologiques qu'un livre doit
sui"Vllle"'"JXRU" la restaurati on . Le livre a ete inv�sUgu� dans notre laboratoire, pour
etab!Jr :
-

la composltlon du pa.pW1le degre d'encollage
l'acidit� du papier
l'ad�sive employe
le degre de la solubiUte de l'encre
la pr�senc e des t.races de Fe et Cu dans le papier.

Les r�sultats
-

obtenus nous ont conduH au traitements suivants :

la desinfection avec de la formaline
le lavage avec de l'eau froj de et tlede
le blanchi ssage
la d�sacidification
l'encoUa,ge avec .,.Glutofix•
la consol idation avec du tissu de soie.

Apres la restauraiion, le livre a ete envoye au Musee de la Li tteratur e de
la Moldavie, avec les :recomandations de conservation.
BIBLIOGRAFIE

1. Bianu, I., Bibliografia românească veche, tom. 1, Buc., 1903.
A., Patologia şi terapia cărţii, Probleme de patologie a cărţii, B.C.S.,
voi. III, B ucureşti , 1972.
3. Plenderleith, H. I., The Conservation of Antiquities and Works of Art, London,
19 5 6.
4. Smith, R. D., Paper desacidification, The Library Quarterly, 36, 4, 1966.
5. Wechter, O., Die Verwendung von Chloramina B als Desinfektions un leich
mHtel und Papieren, Freiburg, 1, 1976 .
2. Gallo,
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ASPECTE PRIVIND ATACUL UNOR INSECTE DAUNATOARE
LEMNULUI ŞI CARŢILOR DIN CASA ,.DOSOFI'EI"
ŞI MAsURILE DE COMBATERE EFECTUATE
MARIA

MUSTA ŢA

. Cu aproape un deceniu in urmă, cu greu puteai descoperi casa marelui căr
turar Dosoftei. Deşi avea un stil de construcţie particular, se pierdea in anonimat
intre clădirile măc inate de vreme. R estaurată şi pusă in lumină şi valoare, in anii
noştri, Casa ,.Dosoftei" a devenit un monument de prestigiu al culturii româneşti,
Itinera.rul parcurs prin bogăţia docwnentelor istorice şi literare, contactul cu
open1 marelui c�rturar Dosoftei şi cu unele lucrări originale de mare valoare in
cun�terea evoluţiei culturii româneşti şi a zbuciumatei noastre istorii, constituie
momen te de adev!irată delectare spirituală.
In primăvara anului 1 9 76 am semnalat prezenţa unul puteraic atec al unor
insecte dăunătoare in lemnul şi cărţile din incinta Casei .,Dosoftei" din Iaşi. Pre
zentind situaţia in lucrările noastre •, atrăgeam atenţia asupra necesităţii comţlaterii lor prin cele mai efi ciente metode.
Urmărind evoluţia atacului in perioada 1976-1978, am constatat creşterea
intensităţii acestuia, mai ales asupra materialului lemnos. Inmulţirea in masă a
specillor : Lyctus im presum Corn. şi Rhyncholus truncorum � a determinat
extinderea atacul ui in grinzi şi in mobilier, iar o serie de alte insecte, intre care
şi Stegobfum paniceum L., Xestobium rufovillosum De Geer, Ptinus fur L., An
threnus scrophularlae L., Attagenus etc . constituiau in continuare un real pericol
pentru cărţile de mare valoare expuse in vitrine, impunind măsuri urgente de
·

.•

,

combatere.

In cele ce urmează ne propunem să reluăm, parţial, prezentarea speciilor
dăunătoare şi a modului lor de atac şi să facem, de asemenea, o prezentare a
măsurilor de combatere luate şi a rezultatelor obţinute.
Am semnalat un număr de opt specii .ce aparţin familiilor Anobiidae, Der
mestidae, Ptinidae, Cu.rculionidae şi Lyctidae, din ordinul Coleoptera.
• Mustaţă Gh., Vicoveanu D., Mustaţă M., Unele date privind acţiunea dău
nătoare a insectelor En muzee I. Insecte dăunlltoare cărţilor (nota I), Ştiinţa şi
tehnicn in arhive, p. 67-78, Bucureşti, 1976 ; Mustaţă Gh., Vicoveanu Dan,
Mustaţă M., Unde date privind acţiunea dăunătoare a insectelor in muzee,
II. Insecte dăunătoare lemnului (nota a II-a), Ştiinţa şi tehnica
in arhive,
p. 79-87, BucurC!;>ti. 1976.
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I. Fami l ia Curc u [ionidae

1. Rh.vncolus (Stereo corynes) truncorom Germ.

Specie dăunătoare lemnulul atit sub formă de larvă cit şi de adult. Este larg
atacă diferite esenţe lemnoa se preferind lemnul din construcţii.
Adultul se recunoaşte uşor după forma co rpului (fig. 1), care prezintă l a
nivelul regiunii c e falice o trompă robustă, puţi n mai lungă dedt capsula cefa lică,
la ca p ă tul căreia se găse sc antenele de tip geniculat, măci uca.te la virf. Corpul
prezintă, de ansumblu, o formă subcilindrică, iar tegurnentul are sculptura · grosieră,
formată din puncte mari şi dese sub forma unor grop iţe, aproap e confluente. p a
toată suprafaţa protoracelui şi cu striuri p<:�ralelc, separat e pdn şanţuri a<l]nci,
cu puncte mari pe e litr e. Lungimea corpului este de 3-4,2 mm.
Modul tie atac este cara cteristic . Fem ele le depun pontele in mici gr op iţe să
pate în lemn sau se strecooră in crăp ă tur i şi depun ouăle tot 1n mici gropife pe
care le acoperă cu rumeg uş � i o secreţie specială. Larvele neona te incep să con
sume lemnul efectuînd galer i i in d i fer it e direcţii. Dimensiunile galeriilor devin
din ce ]n ce mai mari, odată cu cr�terea larvelor. La inceput galeriile sint fine
şi ] nguste , si tua te mai m u lt la suprafaţă, treptat 'însă devin mai mari şi orienta te
spre profun zime. ln galeri.i se găs eşte un rumeguş fin , provenit din excrementele
larvelor. A dulţii p ărăsesc lemnul prin galerii orientate, mai mult sau mai puţin,
perpendicular pe supra fa ţa lemnului, astfel lemnul a p are perfocat din loe in loc,
iar din galerii curge rum.eguşul fin care probează activitatea :insectelor. Lemnul
capătă un a spect invechit şi putred în partea atacatâ.
răspîndită şi

Din

cercetările

generatii pe

an.

întreprinse

am

putut

constata

Fig.

Fig.

2 - Nişă din "Casa Dosoftei".
Loc de habitat ideal al speciei
Rhyncolus truncorum Germ.

1 -

că

această specie are dCJIU.ă

Rhynoolus truncorum
Adul-t vă� lateral

Genn.

Fig. :J - Lyctus i m p resum Corn.
Adult văzut lateral
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4 - Rumeew�
galeriile

Fig.

6

L.

de

căzut
Lyctus

- Stegobiurn pankeum
Adult vă2.ut dorsal

F,ig.

5

77

- Lemn atacat de Lyctus

Fig. 7 - Stegobium pandce
um. Adult văzut ven tral

Am semnalat atacul acestei specii în grinzile din pereţi şi lemnul vitrinelor.
In nişele din pereţii casei unde sin t aşezate grinzi false, datorită rnicroclimatului
-crea t de umiditate !li temperatură, mai mult sau mai puţin constantă şi lipsa de
lumină, atacul era intens (fig. 2).
In perioada celor doi ani cit au fost efectua te cercetările, am constatat extin
d erea a-tacului din grinzile casei in lemnul vitrinelor.
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II. Fami li a Lllctidae

2. Lyctus (Trogory!on} impresum Commolii.

A lături de Rh.yncola; truncoru,m Germ., această specie constituie un duşman
periculos a l lemnuluj din construcţii. Atac� lemnul uscat şi prelucrat de diferite
esenţe, unde face gal er ii neregulate, pline cu rumeg� foarte fin.
Specia poate :fi uşor recun oscut ă dup� unele particu larităţi structural e şi
după modul de atac. Ad ultul are lung.lmea c orp ulUi de 2-4 rnm . Cul oarea funda
mentală este brună, iar ochii de c uloare neagră (fig. 3).
Pagubele sint provocate atit de lai-ve cit şi de adulti. Femelele înc® să
depună pont.a primăvara m lemnul uscat. Larvele eclozate Incep să roadă lemnul
şi să fac ă galerii, de cele mai multe ori orientate pe direcţia fibrelor lemnoase.
Larvele mature fac galerii neregulate ori entate rn toate d i recţi ile. In galerii se
găseşte un rumeguş fin cu aspect făinos . Rumeg uşul curge prin orifict.i.le de eclo
zare ale adulţilor, astfe l, incit pe obiectele aflate sub lemnul atacat se Bşterne
treptat un stra t gros. ln Casa "Dosoftei"" rumegWjul era cemut permanent in numeroase locuri (fig. 4}.
.
Rumeguşul poate fi scos la suprafaţă, pe partea superioară a lemnului, sub
formă de grămăjoară (fig. 5).
.
Atacul acestei specii a fost , de asemenea, intens, mai ales în grlnzili:! din
plafonul clădirii. Trebuie să s ublin ie m faptul că am găsit ind ivizi de Lt�ctus im
presum L. şi in cop erţile unor cărţi expuse Ln vi trină. Larvele şi ad.ulţU atacau
lemnul din interiorul cop erţH, occentu!nd deteriorarea arestot"a. Atacul speciei era
foa rte intens şi exti n s în numeroase grinz i , punînd in pericol, nu numai lemnul,
ci şi cărţile expuse, care reprezintă v a lori culturale deosEbite.

III. Famil.ta Anobitciae

3. Stegobium

pan�eum

L.

· Spede polifagA, cu o largA rAspindire geografic! ce poate fi considerat! prin
tre cei mai periculoşi · dăunători ai cărţi lor. Atacă substanţe organice de diferite
naturi. Au fost semnalate pagube deosebite asupra cărţllor- din diferite biblioteci.
Noi am semnalat un atac puternic al acestei specii in cărţile de la Clasa
"Dosoftei".
Adultul se recunoaşte d upă culoarea galben-brun! pl:n4 la castaniu deschis,
cu elitrele puţin roşcate. Capul este J)'.rotejat de pronot, care este foarte convex,
formind un fel de acoperiş. Elitrele au laturile paralele, puţin mai rotunjite in
partea posterioară. Prez.intă dungi longitudinale, marcate cu puncte regulate şi
sînt acoperite cu peri ra ri , cenuşii-gălbui, mai lungi pe laturi şi la virf (fig. 6 !ii 7).
Larva are aspect .mel olontoid. Este de forma literei .c", de culoare alb-găl
buie, corpul acoperi t cu peri fini, aurii, erecti şi foarte deşi. Mandibulele au dintii
ascuţi ţi şi foarte puternici.
Atacul larvelor şi al adulţilor a fost �ndreptat asupra coperţilor şi hirtiei
(fig. 8 şi 9). La cop erţ i au fost atacate p ă rţile din piele şi textile şi chi-ar cartonul
(fig. 10). In p ielea ce îmbracă coperţile unor cărţi se găsesc foarte multe orlficii
şi galerii ( fig. 1 1) , in timp ce in interior, sub forxaţ, cartanul a căpătat aspect
spongios, dat de galeriile multiple in interi orul cărora se găseşte rumeguş, exuvi i
ale unor l arv e , coconi şi chiar alte specii de insecte-larve şi adulţi. de Anthrenus

(fig. 12).

4. Xestobium rufo villosum De Geer

Specie deosebit de periculoasă care atacă hirtia şi lemnul, atU ca Larvă, cît
ca adult. Este cel mai mare anob iid şi poate produce pagube considerabile.
Adultul se recunoaşte după dimensiunile mari, de 5-7 mm., după culoarea
maronie şi p ilozi t.a tea densă şi n eun i!ormă (fig. 13).
Larvele acestei specii fac galerii mari , neregu late, atît in coperţi, cit şi in
interiorul cărţilor. Femelele depun ouăle In g a l eri i, Iar larvele ecloz ate se imp răşti e
şi
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� i lac, de asemenea , galerii in toate direcţiile. Adesea galeriile pornesc clivergen t
de ],a locul de eclozare a larvelor (fig. 14).
- Galeriile pot traversa citeva volume atunci cînd sînt strîns a lipite sau orien

tate de la cotor către marginea cărţii.
Galeriile sint mari şi pline cu rumeguş. Tot în ga lerii are loc şi transfor
marea l arvelor in · pupă in interiorul tmor coconi, formaţi din rumeguş fixat cu
fire mătăsoase. O s ingură generaţie de larve, prin modul specific de atac, poate
detcpni na distrugerea unor cărţi sau documente. Noi am semnalat atacul acestei
specii in citeva cărţi expuse în v itrin ile din Casa "Dosoftei". Deşi am controlat
toa� cărţile şi am scos adulţii şi larvele pe care le-am putut găsi, am mai văzut,
d esebri adulţi l'n incinta clădirii, astfel că pericolul unui nou atac nu putea fi

ihlătt.lrat.

IV. Familia . Pti n idae

t

Ptinus fur L.

_ 1 Am
semn ala t prezenţa acestei specii in unele cărţi expuse în vitrine. Speci a
este
, cu noscută ca un periculos dătmător al cărţilor.
·
Adulţii prezin'tă climorfism sexual şi se recunosc uşor după forma cocpului
şi colorit (fig. 15 şi 16).

V. Familia Dennestid.ae

Din aceastA fa milie am semnalat prezenţa larvelor şi adulţilOl" a trei Specii

Şl ;mume :

.

- Attagenus piceus Ollv.
- Anthrenus scrophularlae L.
- Anthrenus pimpinellae F.
Aceste specii sint polifage şi atacă atit ca larve cit $i ca adulţi substanţe de
diferite naturi. Sint atrase de diferite colecţii de insecte, animale impăiate şi pro
duse textile, atacă, de asemenea, şi cărţile. La inceput consumă exuviile - unor larve
sau insectele moarte ce se găsesc în galerii, apoi trec la atacul hirtiei ti ţesăturii
din coperţi..
AlAturi de Stegobium paniceum L. şi Xesto bium rufovUlosum De Geer aceste
specii pot provoca pagube lnsemnate cărţilor. Prezenţa in număr destul de mare
a acestor specii_ rn casa "Dosoftei" impunea măsuri de combatere eficiente.
Acţiunea conjugată a larvelor şi adulţi lor de Stegobium panfceum L., Xesto
bium ru/ovillosum De Geer, Ptinus fur L., Attagenus ptceus Oliv., Anthrenus
scrophularioe L. şi A. pimpinellae F., putea determina degradări ireparabile unor
cărţi de mare valoare din patri moniul cultural naţional. Cu toate mAsuri le luate
atacul acestor specii nu a putut fi stăvilit fiind necesarA o mAsurA radicală, care
sâ distrugă atit ouăle cit şi l arvele şi adulţi! ascunşi vederii in labirintul de ple
rii, in coperţi sau in Interiorul cărţilor.
Faptul că şi atacul speciilor L11ctus impresum Corn . şi Rh11ncolus truncorum
Germ. luaseră proporţii îngrijorătoare, ne-a determinat sA considerăm cA este
necesară combaterea integrală printr-o metodă eficientă.
Tinind cont de faptul că distrugerea speciilor dăunătoare lemnului elin grin
zile şi mobilierul clădirii nu se poate realiza decit pe cale chimică şi anume, folo
sindu-se substanţe volatile, am stabilit apl icarea unui tratament de gazare cu
HCN (acid cianhidric). Gazarea determină o dezînsectizare radicalA. Nu este re
manentă şi nu prezintă acţiune corozivă asupra pieselor tratate şi de asemenea,
asiiură condiţii nonnale de lucru după o scurtă perioadă.
Gazarea cu add cianhidric a fost efectuată fn perioada 19-24 mai, folosin
du-se o concentraţie de 18,7 gr.jm.c. Tratamentul a fost efectuat de către specia
lilştii Biroului D.D.D. al Fabricii "Griul" din Bucureşti, in condiţii de depllni etan
şeitate şi la o temperatură de 17"C In interior şl de 20°C in mediu extern.

Pentru a urmări efectul gazlrU asupra specUlor dăunltoare lemnului ti cir
ţilw am Introdus eprubete cu test cu larve şi adulţi din speciile menţionate.
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l3 - Xestobi um. rufO'Vil·
losum Deg. Aduh vizult
dorsal

Fig.

Fig. 15

-

Adult

mascul văzut

Ptinus fur
dorsal

Fig.

lf

-

Galerii formate

de

larve de

Xestobium rufovillosum

16 - Adult de Ptinus
fur femel văzut dorsal

Fig.

Din ziua de 24 mai a inceput operaţia treptată de degazare. In ziua respec
tivă au fost luate eprubetele test de către operatorul de gaze toxice. Atit formele
larvare, cit şi cele adulte erau moarte. După cinci zile, la controlul efectuat de
noi, am constatat prezenţa unui mare număr de insecte moarte.
Pentru a p reintimpina .atacul unor noi insecte dăunătoare este necesar să se
efectueze un contro l al tuturor pieselor ce vor fi introduse in Casa "Dosoftei" şi
de asemenea, co-n trolul peri odic al incintei.
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Lutz"

DES ASPECTS CONCERNANT L'A'l'TAQUE DES INSECTES NUISIBLES
AU BOIS ET AUX LIVREs DE LA " MA ISON DOSOF'TEI"
ET LES MESURES PRISES

POUR LES COMBA'ITRE

R e s u m e
Dans .ce travail on presente quelques aspects concernant l'attaque d€S insectes
du bois et du papier de la Maison Dosoftei l'evotuhon des especes
Rhyncolus truncorum �rm.; Lyotus imp!'esum Corn. dans le bois _ des poutres et. des
devantures des especes Steg9bium pantcceum L., Xe.sto bium rufouitlonm L;; ·pein-ws
fur. L., dans les livres de la Maison.
Pour c'ombattre · c es in sectes nuisibles on a emplcye un · tr.aitement qui consiste
dans l'action: de gazer avec HCN et on en a suit les e:ffeds. · ·

nuisibles
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RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA UNEI CALIMABI
DE EPOCA
MIHAI M. CROITORU

In cadrul laboratorului zonal de restaurare şi conservare - Iqi, a fost res
taurată şi o călimară de epocă, aparţinînd Muzeului Unirii din Iaşi.
Piesa este datată in a doua jurnăta� a sec. XIX. La prima vedere unitară,
o bl.ectul se comp un e de fapt din 4 piese asamblate rigid : placa suport, două căli

miri cu capac şi o figurină centrală.
- placa suport (jig. 1), are in faţâ o scoică mare şi două cochilii mari de
mel.cl - amplasate simetric, de o parte şi de alta in faţa călimărilor. Pe planul
din spate al plăcii suport (de forma unui podium cu un singur nivel) se află mon
tate cent.re.l o figurin.li (/ig. 2), reprezentind un copil cu pantaloni scurţi, purtind
pe umărul sting o plasă pescărească. In spatele acestei figurine se află două per
foraţii in pl aca supo.rt , dispuse pe un şanţ, in care se presupune că a fost fixat
un suport penlru tocurl, care nu s-a păstrat.
- de o parte ş! alta a figurine! centrale se afiă cele două căllmări, i dentice
ca formă şi ontament, prevăzute cu cite un capac cu balama. CălimArile sint in
formă de coş pescăresc - împ letit, ca şi capacele. Acestea au insă, pentru prins,
un ornameflt ţugulat, reprezentind un ansambiu de două cochilii de melci şi citeva
frunze acvatice. De asemenea, pe placa suport sint Intercalate diferite frunze

acvatice.
La un e xamen vizual amănunţit se observă că figurlna centrală se compune
din două elemente turnate separat (copilul şi plasa pescărească), asamblate apoi
prin două ştifturi filetate in c orpul piesei şi nituite.
La montarea dlimă.rilor pe placa suport (fig. 1), s-a utilizat pentru prindere

cite o clemă tip punte sprijinită cu capetele pe placă, traversată in centru de
şurubul din baza călimării.
Această punte s-a păstrat numai la una din căllmAri , cealaltă fiind improvi
:tată tntr-o perioadă mai recentă.
In întregime piesa a :fost ac operi tă cu un strat foarte subţire de bronz, care
insă d in cauza condiţi ilor d e mediu extern, s-a păstrat numai pe alocuri - mai
ales pe spa tel e plăcii suporL
Pi esa, con:f ectionată prin turnare, din fontă, era intr-un stadiu avansat de
coro.zi une.
Placa suport şi Interiorul călimărilor au pete chimice de cerneală (de culoare
neagră) care nu se pot îndepărta pr in spălare. Toate piesele au cloruri în canti
tăţi mari fixate 1n special în mi cr ogol urile de turnare (fig. 3, 4) şi in locurile
de îmbinare.
lntregul aspect exter ior al obiectului dă imp resia falsă de patină a fierului, de

culoare brun-roşcată, cu unele tonuri mai închise, dar care de fapt, la o inves
tigaţie sub lupa binoculară, relevă un p roc es de coroziune punctiformă pe intreaga
suprafaţă a obiectului, exceptînd partea de sub placa suport, conservată incă bine
prin peliculizarea parţială cu bronz (fi g. 5, 6).
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F!iesa. 1nainte de restaurare

Figurina centrală înainte de
restaurar-e
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Pentru determina re a naturii compuşilor de coroziune ·s-au efectuat fotografii
la mic roscop şi testul cloru rHor in soluţie volumetrică cu azotat de argint.
Pe mi crofotografi ile făcute (fig. 3-6) se văd bobiţe de culoare închisă care
nu sin t altceva decît puncte de coroziune activă.
Testul compu=�oilor de coroziune a scos în evidenţă prezenţa masivă a cloru•
ri lor , cupri t şi p uţine urme de carbonaţi.
Din testul stratului protector de metal galben reiese că piesele componente
.au fo1>t mai întli cuprate el ectrolitic şi apoi s-a aplicat un strat de bronz galben,
folosindu-se ca l iant un lac bazat pe acetonă sau tiner.
In urma inves tiga ţiilor efectuate putem conchide că :
- pe suprafaţa pi-esei s-a d epus electroli:tic un strat fin de cupru, peste care
s-a aplicat pelicula de bronz. Această conservare a fost greşită, deoarece condi
ţi ile de medi u au favorizat apariţia unei micropile electrice la con tactul fier
·cupru. Aceasta a dus la exfolierea stratului protector şi apoi la ap;:�riţia a nume
r o;:: se puncte de coroziune activă.
Se impunea, dec i , re staurarea radicală şi conservarea piesei.
la c.e:r.e rea muzeul u i s-a făcut şi. o copie ştiinţifică.

a)

De asemenea,

Restaurarea pfesei.

Coroziune-a fiind punc ti formă şi la suprafaţă, se poate aplica, o metodă de
-curăţire radicală (d eoarece piesa are miez metalic suficient). Se va renunţa deci
la aspectul general de patină falsă (ea reprezentind in fond culoarea procesului
activ de coroz i une ) . De f apt , în epocă, piesa nu a avut acest aspect, fiind acope
Tită cu o peliculă de bronz, care degradîndu-se datorită vicisitudinilor de mediu,
.a lăsat p iesa neconservată.
Pentru curăţirea radicală a acestui obiect s-a demontat fiecare element pre
«"on:fecţionat, examinindu-se amănunţit părţ il e ascunse prin monturile respective.
Stratul de bronz, original, care s-a mai păstrat în unele locuri de pe supra
faţa pi eselor componente, s-a protejat cu schellac dizolvat in alcool (diferit de

1acul original, tocmai pentru a nu-l dizolva).

Fig. 3

Fig. 4
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Fig. 6

Fig. 5

-

Fig. 7
Punte de legătură.
a) originală i b) copie

Piesa fiind de artă figurativă, s-a apliC'at metoda curăţirii chimice cu com
plexon, deoarece acesta lucrează selectiv n wnai cu co m puşii de coroziune fără a
provoca leziuni şi concavităţi suplimentare in piesă.
Pentru a ajuta baia de complexon, piesele s-au spălat mai in tii cu detergent
neionic (Romopal OF lOfo), :f.olosindu-se o perie de plastic. Apoi s-au clătit in mai
multe băi de apă distilată.
A unnat apoi introducerea pieselor in baia de complexon, al cărui pH s-a
men ţinut tot timpul constant (pH = 5,5). Periodic piesele s-au scos din solu1ie şi
s-au periat sub jet de apă distilată cu o perie de p lastic
După curăţirea co mpletă a pieselor componente, acestea s-au scos din com
plexon şi s-au introd us succesiv in 3 băi de apă distilată, pentru n.eutralizare. Din
ultima baie de apă distilată, piesele s-au introdus in acetonă (pentru a elimina apa
dJn pori) �tl apoi s-au uscat cu fBhn-ul.
.
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Nituri de
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a
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EPOCA

capului şL miinii copilului

Nituri de tmbinare a năvodului cu m.tna

-

(a, b) .

şi piciorul copilului
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Puntea llpsă, a fost c:onfecţlonată din oţel ��� tratată ca toate celelalte piese
c:omponel).te. Pentru a nu se confunda cu puntea I niţiali, pUiltea copie a fost lllar
c:.ată pe faţa dinspre placa suport, cu litera C (fig. 7).
ln ti mpul tratamentului, figurlna s-a dovedit a fi formată nu din doui parţl
(c:um s-a presupus iniţial), c: i din patru (capul copil ului, mina, corpu l copilului şl
năvodul) piese asamblate prin nituri (fig. 8 , 9) .
Din momentul neutraliaArii pieselor, manipularea lor s-a fAcut n uma i cu m.i
nu.ş:i, pentru a nu le contamina.
b)

Conservarea

piesei.

Piesele componen te imediat după uscare au fost pa sivate in acid ortofoiforic
20•;, fără inhibitor. După scurgerea lor timp ce UD rrunut, s-au tamponat �r cu
o cirpă curată şi uscată, pentru a inlătura surpl usul de acid or.to fosf-oric:.
După uscare, resturile de imblnare, ale năvodului la copil, s-au umplut cu chit

asemllnA.tor.
De pe S!XItele plăcii suport a fost înlăturat strat\ll de schellac apUcat inllial
pentru protectia bronzului original în timpul tratamentului.
Apoi toate piesele componente au fost acoperite cu un strat (protector) format
din : nitrolac, bronz galben, puţinii vopsea (r�u en glez) de ulei şi 5•;, benzotriarol.
Acest strat s-a aplicat prin pensulAri repetate. După aceasta s-a dat cu bronz gal
ben patina necesară.
Toate piesele s-au conservat suplimenta r cu spray s iliconic. După executarea
neaativelor pieselor componente acestea ,au fost asamblate şi apoi obiectul [n intre
gime conserva t suplimentar cu bay silon ( fig. 1 3).

�) E.:cecu tarea copiei.

Pentru. fi ecare piesă in parte s-a executat un pat de plastilini. Apoi s-a apli
cat puţin cite puţin materialul de amprentare (silcoflex) şi după întărirea nega.ti
vulul s-a turnat din Ipsos patul de stabilizare.

Negativele şi paturile de stabilizare
a) că l i mară ; b) capacul călimări1
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Fig. 11

-

Negativele � paturile de stabilizare pentru placa supor';

Fig. 12

-'-

Negati'vele şi paturile de stabilizare pentru :

a) f"J.g urină ; b) puntea

de legă·tură
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C.ili mara după restaUTare şi conservare

Fig. 14

-

Copia călimării de epocă

După d�ea şi uscarea patul ui de stabilizare, acesta s-a izolat, aplicln
du-se pe el un strat de schellac (după ce in prealabil au fost făcute, �n marginile
lui, ploturile de fixare). S-au uns cu parafină dizolvată In petrosin U>entru a izo.la
acest prim pat de stabllizare de următorul).
Piesa s -a introdus in prima valvă şi apoi 1n pa tul de stabilizare cu plo turi de
fixare. Marginea valvei a fost izolată cu vaselină siliconică. Apoi s-a aplicat a

doua valvă şi patul de stabilizare corespunzător. Acesta la rindul lui a f()St usoeat

şi i zolat.

Placa

suport,

capacele

călimărilor şi puntea

de

legătură s-au făcut din

două valve, iar călimara şi figurina din trei valve ( fig. lQ-12).
Negativele astfel pregăti te s-au folosit P€ntru e:z:ecutarea oopiilor. Aceste
copii au fost turnate din ipros Mold.ano, uscate şi apoi impregnate cu r�nă,
Araldit Ay-103 in care s-a adăugat colorant şi bronz galben. Punţil-e de legătură
s-au executat din duracril.
Apoi piesel e componente s-au

i s-a dat patina necesari

cu

asamblat

brooz galben.

(fig.

14), şi obiecwlui in Intregime

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

R:ll:STAURAREA UNEI CALIMARI DE EPOCA

91

LA BESTAURATION ET LA CONSERVATION

D 'UN ENCRIER D'�POQUE

R e s u m e
Apres la descri p tion detai!lee de La piece avant sa restauration et son etat
lnitiel de conservation, le travail presente le traitement employe pouc sa restaura
tion et sa conservation.
Vers la fin on presente la maniere dant on a execute le negatif des pikes
composantes et la copie fid�le de la piece.
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ARHEOLOGIE

CRITERII ACTUALE PENTRU CLASIFICAREA COMPLEXELOR
CERAMICII ŞI PERIODIZAREA ETAPELOR CULTURII
CUCUTENIENE
ANTON NIŢU

J. INTRODUCERE
Graficul celor trei staţi uni. cu str.atigrafie Terticalâ (fig. 1) constituie, k>todată,
rnotivarea şi conc:Luz.ia acestui studiu de sistematică asupra culturii şi ceramicii
c ucuteni-ene. Pe de o parte, graficul n u putea Ii proiectat decit pe baza datelor
ul.t irne ale cercetăr ii cucuteniene în arheologia românească. Pe de. altă parte, gra
ficul necesită o exp]jcare cel pu ţin cu privire la constituirea trept-ată a etapelor
eeramici i şi culturii cucu.teniene şi o formulare teoretică o criteriilor clasificării
complexelor cera.mice repartizate în etapele lor organice şi articulate.
Deci, acest stud i u este inainte de toate o reconsiderare critică a cercetării
practice şi teoretice, sub rapor1nlL metodei săpăturii şi a interpretării rezultatelo r ;
o de finire exactă a complexelor ceramice, sub raportul precizării categoriilor, spe
cii1or şi gru pelor stilistice i mplicate in variaţia continuă a complexelor cera
mice de-a lungul etapelor evoluţiei ceramicii în diferitele regiuni geografice sau
în intreaga arie cucuteniană ; o relevar e a punctelor critice ale cercetării, sub
raportul insufi c i enţei datelor certe ca urmare a lipsei săpăturilor in dife
ritele regi un i şi a publicării necorespunzătoare a rezultatelor, la care se adaugă
n epublicarea colecţ ii lor ceramic ii din săpăturile postbelice.

St.udiul p rop u n e penku sistematica etapelor celor trei mari stiluri, A, AB şi

B, o metodă de clasijicare şi perfodf.zare fn etape ierarhice (fig. 2-3), impusă de

de d atel e arheologice existente, care vor trebui
c ompletate prin cercet4rile viitoare, iar pentru etapa Cu.cuteni A,
propune ca metod 1! de ap}j care 9raffcul proporţiilor celor două categorii ale eera
m i c i i tricrome pe fond · brun şi pe fond alb, care va fi expusă in partea a II-a a
ac estui studiu.
Schema depuner ilor arheologice (fig. 1), suprapune în c e l e trei staţiuni cu
., ratigrajie vert tca24 - "Cetăţui a" de la Cucuteni, săpată în 1909 şi 1910 1, Calu
(;11·tu.al Piatra Şo imului), să p ată în 1 935 şi 1 940 2, şi Frumuşica, cercetată prin son
ri;•J e l e din 1928, 1930 �Ş-i 1936 şi săpăturile ample din 1939-1942 3 -, este confir
m.ot!i lli completată de depunerile aşezărilor cu un singur nivel şi se înscrie In

regulile

logicii şi ta:ronomid şi

confirmate şi

' H . Schmidt, Cucuteni, Berlin - Leip zi g , 1932.
R. Vul pe, L es jouilles de CaZu, Dacia, 7-8, 1937-1940, p. 13 urm.
3 C. Mat.asă, Frumu.şica, Bucureşti, 1 946, p. 4-- 5 , 16.
2
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sistemul periodizării etapelor principale şi secwulare ale evoluţiei cucuteniene,
insumind progresul cercetării practice şi teoretice a ceramicii şi culturii cucute
niene in arheologia românească.
Schema depunerilor suprapuse pe o grosime medie de 1 ,40-1,70 m la Cu
cut.eni 'i 1,5D-2 m la Frumuşica este s.implificatll la o scari stratigraftcă. mai
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mică, cu o grosime medie de 1 m, la Calu •. Iniţial, in staţiunile Calu şi Fru
muşica orizonturile tipol og i ce şi cronologice au fost echivalate cu perioadele
stilistice A, .AB şi B stabilite la Cucuten i s.
In stadiul actual al cercetări i, datele stratigrafice, tipologice şi cronologice
pentru def.in i rea complexelor ceramicii şi determinarea etapelor celor trei peri
oade s til i stice arată că orizontu rile ctLCuteniene nu sînt corespondente fn cele trei
staţiunt, ci reprezintă pentru fiecare p erioadă secvenţe tipologice şi cronologice
d i ferit€ la Frumuşica �i Calu faţă de "Cetăţuia" de la Cucuteni.
Graficul arată că schemele de stratigrafie verticală ale celor trei staţiuni,
î:nsUJJiin d durata lor e fectivă în cadrul c elor trei perioade A, AB şi B, sint dis
puse în decalaj , marcind inc eputul şi sfîrşitul diferit al fiecărei staţiuni, dar
totodată prezintă două cezuri radicale, pe de o p a rte între orizontul perioadei A
şi orizontul perioadei AB şi n, iar pe de alta între orizontul perioadei B ş i
o ri zontul perioadei Gorodsk-Usatovo, i n di cind o discontinuitate d e locuire in
toate t rei staţiunile.
In cadrul fiecăr uia d in cele două orizonturi cucuteniene, cele trei scheme
prezin tă de asemenea la c un e, dar secvenţele stratigrafice, tipologice şi crono logic e
sint con t ig ui de la o stati un e la alta şi co mp le teaz ă reciproc schemele celor trei
staţiuni. Pentru perioada A, Frumuşica completează schema de la Calu cu sub
faza A2a, reprezentată in Depresiunea subcarpatică de Ariuşd şi Izvoare II l b
(fi g . 2j2, punctul B), iar c; u cutenii completează schema de la Frumuşica şi Calu c u
sub fa z:a A3a, e xistentă i n Depres i un e a subcarpatică la Ghelăieşti şi Gura Văii
(fig. 2]2 , punct. 11-12). Pentru peri oada AB, Frumuşica şi Calu
completează,
posibil, s chema Cucutenilor cu subfaza AB la, existentă la Corlăteni în Depre
siunea Prutului (:fi g. 3, punct. 3), iar Cucutenii completează schema de la Frumu
şi-ca �i Calu cu secvenţele AB lb şi AB2a, deşi incerte pe "Cetăţuie", dar exis
tente la Dimbul Morii" (fi g. 3, punct. 4-7) şi posibile la Traian in Depresiunea
subcarpatică. Pentru per ioa d a B, Calu completează schema Frumuşicăi şi Cucu
tenilor cu secvenţa iniţi al ă a subfazei B la, frecventă tn Depresiunea subcarpa
tică, la Ghelăieşti sau Văle.n i-Roman (f ig. 3, punct. 26-27), iar Frumuşica com
pletează schema Cucutenilor cu subfaza B l b, existentă în Poarta Tg. Frumos,
De pr esiunea Prutului şi P o0 i şul Sucevei, la Valea Lupului 1, Petreni şi Şipeniţi
(fig. 3, punct. l l- 12', 35 ) . De asemenea, Cucutenii completează schema Frumuşi
căi cu subfaza B 2 b , a cărei s ecve n ţă in iţială există in Depresi unea subcarpatică
la Podei şi Gura Văii (fig. 3, punct. 30-31).
D ecalajul schemelor celor trei staţiuni, cezurile dintre perioade şi acelea
din cadrul p erioade lo r se exp li că prin faptul că orizonturile celor tret staţiuni
reprezintă etape ş[ secvenţe diferite in cadrul perioadelor A, AB şi B.
Asemănătoare cu Calu este staţiunea Văleni (Piatra Neamţ), săpată tn 1942,
ale cărei depuneri , cu o grosime medie de 0,80 m, au fost repartizate numai pe
bază stilistică perioadelor A, AB şi B '· Ultima staţiune cu stratigrafie verticalA
pentru toate trei perioadele c ucute:n ien e este "Cetăţuia" de la Trebeş (corn. MAr
ginen i , jud. Bacău), in care se e:J:ec ută săpături incepind din 1973, asupra clrora
însă nu s-a publicat încă n ici un rap ort preliminar cu precizarea complexelor
·

"

ceramice din depunerile corespunzătoflre perioadelor A, AB şi B.

Această situaţie s-a repetat in cazul cercetării aşezărilor cu un singur nivel
din diferitele regiuni geografice, incepind cu săpăturile din 1926 in aşezările din
N şi S Mold ovei , al căror complex ceramic a fost uniform raportat la perioadele
stilistice Cucuteni A, AB sau B, fără a se intrevedea posibilitatea unei diferen
ţieri a complexelor ceramice intre a şez ări şi a unei subdivizări fn etape a acestor
perioade.
�

p. 16.

H. Schmldt, op. cit., p.

6

urm. ;

R. Vulpe, op. cit., fig. 8 ; C. MatasA, op. clt.,

� R. Vulpe, op. cit., p. 2 2 ;C. Matasă, op. cit., p . 44-45.
' H. D umitrescu , Cercetări arheologice la Văleni (Jud. Neamţ}, SCIV, 1, 1950,
2, p. :u urm., 49, fii- 2.
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Astfel au fost de-finite stilistic �i repartizate perioadei A aşezările Banţeşti
(Rimnicul Sărat) lji Ru9inoasa (Pa�<Jni) 1, pe rjoa.cle i AB aşez.nre2 Traian - Dea
lul Ffntînilor (Piatra Neamt) a şi perioJdei B a ş e zarea Drii guşeni (Fălticeni) 9,
săpate intre c e l e două războaie mondiale, sau a fos t repartizat arbitrar înt<e
perioadele AB şi B complexul unitar al .aşe2ăl."ii Vă leni (Rc:lm<:m) 10, deş i săpată
metodic după al doilea război mondial.
ln realitate, în toat e aceste aşezări cu stratigra!ie orizontală compl e x ele cera
mice apa!." cliferen1 i a te şi, pe de o p arte, pot fi omologate cu secvenţele strati-
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7 Idem, La station prehtstorique de Ru.gfnoasa, Dacia, 3--4 , 1927-1932, p. 86 ;
Vl. Dwnitrescu, La station prehistorique de Bonţe�tt. Dacia, 3-4, 1 927-1932, p. 1 1 2

m·m.

8 Vl. Dumitrescu, La station prehi.storique de Traian, Da<:W, 9-10 , 19411 94 4 , p . 46, 1 10-1 11.
9 Idem , Une nouvelle station a ce ramique pehue dans le Nord-Ou.ert de. la
Moldavie, Dacia, 3-4, 1927-1932, p. 147-148.
10 V. Ursache, Ce-rcetc'i:rf. arheologice efectuate d.f! Muzeul de fstorie d� Ro
man, Carpica, 1 , 1968, p. 127 , fig. 13-14.
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gr;1fice, tipologice şi c ronologice din schemele celor trei staţiuni c u stratigrafie
verticală, iar pe de altă parte completează aceste scheme cu secvenţe tipologice
ş i cronologice, care întregesc sistemul actual al periodizării cucuteniene.
Diferenţa de i nterpretare a pozi ţiilor tipologice şi cronologice ale orizontu
•·i lor cucuteniene cUn staţiunile săpate înainte şi după al doilea război mondial
�t·
c:x p lic ă prin progr esul cercetării practice şi teoretice a culturii - şi ceramicii
C ' Uc utenien e , din dubl ul punct de vedere al perfecţionării metodei săpăturii şi al
insum ării unor d a te str atigraii ce, tipologicc şi cronologice pentru diferenţierea com
p l exelor c era mice intre a şezările ace luiaşi orizont. Graficul schemei generale a
s k'1ţ i unilor cu str a ti g rafi e ver tic ală sau orizontală arată constituirea treptată a
SL.� �emului pertc>dt:ză rii, în funcţi e de interpretarea rezultatelor obţinute în cer
ce-tarea curentă.
Această cercetare pr actică şi teoretică marchează două etape în arheologia
românească şi a avut ca rez ultat perfectarea unui sistem mai articulat al perio
d i zării c u lturi i cucuteniene, in fun cţ i e de criteriile reale ale clasificării comple
J�:clor ceramice şi a l e determinării etapelor lor organice, stabilite pe baza inter
pretării datelor c e rte al e săpătu rii.

Prima etapă a cercetărHor cucuteniene în arheologia românească a fost ini
ţiată de să p ătur i le l u i H. Schmjdt în 1909-1910 în cele două staţiuni de la
Cucuteni, " Cetă1 u ia " şi "aşezarea din vale" (Dîmbul Morii) şi de publicarea pri
melor rezultate între 191 1 şi 1 924 1 1 şi a concluziilor definitive în monografia din
1932. Săparea unei sta ţiuni cu stratigrafie verticală, completată cu sondarea unei
aşezări cu stratigrafie orizontală, şi analiza stilistică, perfectă şi definitivă, a
ceramicii din n i vel u ri!€ s up rapuse i-au permis să definească marile etape sti
listice ale ceram i cji pictate, să stabilească clasificarea tipologică a ceramicii pictate
şi nepic tate in c a drul p erioa-d elor A, AB şi B şi să fixeze schema fund�mentală
a periodizării culturii cucuteniene, toate valabile pentru întregul spaţiu de răs
pîndire a complexului Ariu!Şd -Cucuteni-Tripolie.
Prin

observaţiile stratigrafice şi tipologice exacte in cadrul metodei secţio

nării pe verticală a depunerilor de pe "Cetăţuie", el a stabilit cele două
princ ipale (A :ş.i E) cu zona intermediară (în partea inferioară a stratului

straturi
B), fie
care prezentin d cîteva niveluri suprapuse de locuinţe, dar cuprinzînd ceramica
difer ită a sti l uri l o r A, AB sau E 12 ; succesiunea şi clasificarea celor şase grupe
c eram i ce in cadru l perioadelor AE şi B, împărţite in două grupe ternare, a-y
pen tru ,.stilul de tranzi ţie" AB şi fi-� pentru stilul B13 ; asocierea categoriilor şi
grupelor ceram:ic ii pic tate cu categoriile diferite ale ceramicii nepictate în stra
turi l e corespunz ătoare celor trei peri oade : A cu ceramică tricromă şi ceramica
cu decor adîncit 1� ; AB cu ceramitCa grupelor a-y şi ceramica ,.Cucuteni C" ; B
cu ceramica g rupelor b- �. ceramica "Cucuteni C" şi ,.Cucuteni D" 15 (denwnită
<Jctual vari ama Monteoru). Din cauza nedezvelirii rigw·oase a complexelor de
h a bitaţie, c o ns i-d era te prea deteriorate 16, succesiunea şi asocierea categoriilor şi
grupelor ceramic i i pictate fii nepictate au fost determinate pe orizontală, adică
ân ansamblul depun erilor fiecăruia din cele trei straturi, indiferent de jocul com
p lexelor de loc u ire şi al asoci erii grupelor ceramice în depunerile suprapuse ale
fiecărui strat.
Prin comb inarea metodei stratigrafiei verticale şi orizont<:lle, intre "Cetă
ţuie" şi "aşeza rea din vale" sondată concomitent, şi prin raportarea staţiunilor

1 1 H . Schmidt, Vorlăujiger Bericht iiber die Ausgrabungen 1909-1910 Cucu
bei Jassy ( Rumiinien), ZfE, 1 9 1 1 , p. SB2 urm. ; idem, Priihistorisches aus Osta
sien., ZfE, 56, 1924, p. 133 urm. ; i dem , Die Ausgrabungen von Cucuteni und Sărata
teni

Monteoru (Rumiinien) im Lichte der iigiiischen. Vorgeschichte (Vortrag), AA, 1923-

1 924,

p. 348 urm.
Idem, Cucuten1, p. 6, 8, 13, 78, fig. 3, anexa 1.
13 Ibidem, p. 73, 75 şi n. 1 .
14 Ibidem, p. 2 4 urm., p L 10-11/5.
15 Ibidem, p. 42 , 78, pl. 22-23 (C uc uteni C) ; p. 45, pl. 24/5 (Cucuteni D).
"16 Ibidem, p. 8, 78.
12
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importante ('l'ri poli e, Ariuşd, Petreni, Şipeniţi, Bilce-Zlote, Koşilovţe) la schema
Cucutenilor 1 7, ca metodă comparativă de verificare, el a aplicat o metodă com
pletă de ce rcetare, sub raportu l săpăturii şi interpretării, care i-a permis d efi
nirea complexelor ceramice corespunzătoare perioadelor şi stabilirea primului
schelet al periodizări! culturii cucuteniene, fundat pe succesiunea celor trei stiluri
ale ceramicii pictate, conceput totodată c� prima incercare pentru constituirea unui ·
sistem uniLar de periodizare a culturii Cucuteni-T1 ipolie. Prin această metodă
de comparare, el a putut sublinia unele "etape stilistice" in cadrul perioadelor
AB şi B din celelalt e s taţiuni în raport cu C ucutenii (etapa infloritoare a stilului
AB cu grupele v-B la Bilce-Zlote, sau etapa finală a stilului B cu grupele
E - � la Koşilovte, e te.), dar nu putea fundamenta subdivizarea
perioadelor
în
etape, deoarece c ond i ţ ion<crea lor stratigrafică şi tipologică nu era certă şi nu
fusese stabilită njci pe "Cetăţuia'' de la Cucuteni. De aceea a preconizat reluarea
săpă �urilor la Ş i p eni ţi , unde a determinat aceleaşi orizonturi ca pe "Cetăţuie " 18•
Chiar in di :;ertaţi a din 1 9 1 1 19, I. Andrieşescu, primul preistorician român, a
putut utiliza primele date anunţate asupra stratigrafiei şi cronologiei de la Cu
cuteni 20. întreaga c ercetare ş t iinţi fi că a culturii şi ceramicii cucuteniene s-a des
făşurat in cadrul concepţiei lui H. Schmidt. Cercetarea românească a adoptat
integral termi nolo g i a tipologică şi cronologică fixată de el, iar pentru săpăturile
dintre cele două războaie mon dia l e chiar metoda săpăturii de la Cucuteni. Clasi
fi c area ceram i ci i a constituit o p reocup are permanentă în săpăturile antebelice
şi a fructificat noua metodă a săpăturilor postbelice, ducînd la definirea exactă
a complexelor cernrnice şi la period iza rea clară a etapelor ceramicii şi cultw·ii
cucuteniene. tns ă , analiza sti li s tic ă a decorului cucutenian a rămas acolo, unde
a lăsat-o H. Schmidt în 1 932.
Cu toate că săpătudle cucuteniene dintre cele două războaie mondiale au
aplicat concepţia şi metoda l ui H. Schmidt - practicind şanţuri scurte combinate
c u casete, lărgite uneori pină la epuizarea suprafeţei staţi unii, ca la Frwnuşica 21 ,
sau numai cas et e Sl·parate, ca la Izvoare 22, determinînd riguros n ivelurile stra
tigrafice, ca la Bon1e:iti, şi chiar dezvelind integral c omplexe l e de locuire, ca
la Traian 2l, dar i nterp retînd u-le tipologie şi cronologic in funcţie numai de
marile stiluri ale perioadelor cucuteniene -, totuşi aceste săpături marchează
etape importante pentru cunoaşterea culturii cucuteniene pe intreg teritoriul Mo l 
dovei. Este clar că ace ste staţiuni comportau date stra ti grafi ce, tipologice şi c ro
nologice diferenţiate, a căror inswnare şi interpretare erau inevitabile pentru
cercetarea arheologică.
In acea stă etapă a cercetărilor cucuteniene, metoda şi interpretarea săpă
t ur i l or urmăreau in pri mul rind suprapunerea pe verticală a nivelurilor strati
grafice şi tipologice corespunzătoare marilor stiluri ale perioadelor cucuteniene.
La Traian, comple xele ccramic ii AB apăreau la acelaşi nivel şi au fost inter
pretate global în cadrul sti lului şi perioadei AB, afirmindu-se chiar sincronismul
celor patru grupe a.-b 24• La Calu, complexele ceramicii AB şi B apăreau indis
tinct în parten su)!erioară a stratul.ui cucutenian, d easupra nivelului A, şi au
fost diferenţiate şi repartizate numai sti l ist ic perioadelor AB şi B25. La Frumu
şica,

in

vet rele

sec ţi unea

Hl,

n ive lur i le

suprapuse şi tipologie

A,

prin

AB

şi

ceramica

B

erau

diferenţiate

grupată

în

jurul

stratigrafic

lor,

prin

dar nivelurile

au fost definite in flUlcţie de stilurile acestor perioade 26, fără să se observe că în
nivelurile

ce grupele

respective

a--13

ceramica

de

stil

AB

prezenta

numai

grupele

y-b, în

timp

apăreau in alte secţiuni, iar ceramica de stil B prezenta nwnai

17 Ibidem, p. 79, 107, 1 09-110.
18 I bidem, p. 110.
19 1. And r ieş es cu, Contribuţie la Dacia înainte de Romani, laşi, 1912.
20 H. Schm.idt, PZ, 1 , 1909, p. 251.
21 C. Matasă, op. cit .• p. 16 urm., fig. 4-8, 10-13 şi pl. IA-11.
22 R. Vulpe, fzvoare, B u<:ureşti, 1957, p, 10 urm., fig. 2-12.
2l VI. Dumitrescu, Dacia, 9-10, 1941-1944, p. 12 urrn. , fig. 1-2.
24 I bidem, p. 18-19, 1 10.
25 R. Vulpe, Dacia, 7·-8, 1937-1941, p. 30 urm.
2C5 C. Matasă , op. cit., p. 44-45, 61, 63.
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grupa � , deşi i11 alte secţ i u n i a ap ărut şi grupa 1;;, indicind astfel etape diferite
in c ;:J d rul ace stor perio;:Jde 2J.
Pentru ]nţeleg ereil ac estei situaţii, trebuie subliniat că în cercetările cucu
ten iene antebelice conce pţia şi metoda lui H. Schmidt au fost aplicate formal,
sub raportul săpăturii şi al concluziilor, şi nu în spiritul observaţiei şi inter
p retărH datelor săpăturii, cu care el a obţinut, în cadrul unei metode de săpătură
rapidă şi esenţială, observwţiile strwtigrafice, tipologice şi cronblogice asupra
ceramicii pic tate, valwbile pentru totali tatea culturii Cucuteni-Tripolie.
Astfel, săpăt urile cucuteniene antebelice duceau permanent la rezultate in
vwri a b i le, ind i ferent de con d iţionările stratigmfice, tipologice şi cronologice ale
complexelor ceramice m diferitele aeyezări. S-a practicat "secţionarea pe verticală"
a
s tra tigraf iei aşezărilor sau n ivelurilor
eyi
s-a
operat
global
repartiza
B.
rea
aşezărilor
sau
nivelur i lor
în
cele
trei
"faze
stilistice"
A, · AB,
Chiar dacă săpăturHe cucuteniene au stabilit clar nivelurile stratigrafice, ca la
Bonţeşti, sau au de zveli t complexele de habitaţie, ca la Traian, în schimb com
p lexele ceramke au fost considerate in ansamblul aşezării, ca la Bonţeşti 28, sau
in ansamblul n i velului de locui re, ca la Traian, şi datate în marile etape stilistice
coresp un zătoare , A, AE sau E .
S-a trecut peste observaţiile lui H . Schmidt privind jocul atît de fin al
poziţiilor s trati grafic e şi tipologice ale grupelor y, 1) eyi e: în depunerile interme
d iare de pe ., Cetăţuie'· , hot�ritoare pentru succesiunea şi filiaţia grupelor stilis
tice. Nu s-a ţinut seama de rigoarea observaţiilor stratigrafice şi tipologice în
cadn1l metod ei sum are a săpăturilor, pe baza cărora el a stabilit clasificarea sti
l ur llor şi p e dod i zar·ea etapelor, dar care t reb ui au continuate şi completate pe
măsur-a înmulţirii staţ i un ilor săpate.
Prin metoda secţionării pe verticală a c e l or trei straturi, el a putut fixa, pe
d e o parte, poziţiile stratigrafice, tipologice şi cronologice ale categoriilor şi gru
p e lor stilistice, iar pe de altă parte frecvenţa grupelor de stil AB şi B : stratul
A cu ceramică tricromă de stil A ; partea superioară a stratului B cu ceramică
ex clu siv
de
de stil B fin a l . �r u p e],, � - � ( ni veluril e superioare cu ceramică
st il E) 29 ; zona intermediară, m partea inferioară a stratului B,
cu
ceram1ca
amestecată de stil AE şi B, gr u p el e o.---v şi 1)-e: (nivelurile mijlocii cu ceramica
stilului de tranziţie AB şi ceramică E) lD ; "aşezarea din vale" cu ceramică de stil
AB, grupele u-S J l ; proporţia mică a grupei y în raport cu
masa
grupelor
� e: >2 în n ivelurile mediane, ca şi proporţia mai mare a grupei e: din nive
lurile mediane si superioare in raport cu grupa 1;; din nivelurile superioare 33.
Secţionarea prin şan ţuri şi casete distanţate n-a permis urmărirea continui
tăţii nivelurilor de locuire pe suprafaţa staţiun ii, după cum nedezvelirea rigu
roasă a complexelor de locuire ale fiecărui nivel n-a permis definirea comple
xelor ceramice ale n i v el urilor suprapuse in funcţie de asocierea categoriilor şi
grupelor s ti li st ice. De aceea n-au fost posibile nici subdivizarea straturilor în ni
veluri şi a perioadelor in etape corespunzătoare nivelurilor, nici explicarea stra
tigrafică şi tipologic-ă a frecvenţei grupelor y, l) şi e: , nici repartiţia exactă a
21 A. Niţu, Reccmsiderarea Frumu şicăi, laşi, 1975. Concluziile acestui studiu
rămas in ed it sint utili lAlte m stud i ul de faţă.
211 La iBonţeşti nwnai nivelul superior (2), cu ceramică tricromă şi bicromă
de stil A, aparţin-e culturii cucuteniene, în timp ce nivelurile inferioare (5-3), cu
ceramjci bicromA sau cu decor adîncit, aparţi n faciesului Stoicani - Aldeni (A.
Niţu, Recons fderarea A rfuşdului, SC - Sf. G heorghe, 1973, p. 77-78).
211 H. Schmldt, op. clt., p. 51, 75, 78, notele de la p. 5Q-57 (şan ţurile 2 şi 20).
JO Ibidem, p. 51 , 75, notele de la p. 54, 57 (şanţurile 2 şi 20).
'1 Ibidem, p. 13, 32-3, 49, 51, 53, 75. De fapt, in monografie grupa oc
este
menţionat! numai pe ,.CetAţuie� (p, 51), in ti m p ce în "aşezarea din vale" este
menţionat! numal grupa 6 (p. 1 3, 33). Dar această poziţie stratigrafică izolată a
grupei 8 a fost transformată intr-o poziţie tipologică şi cronologică perfectă prin
raportarea ei la poziţi ile stratigrafice şi tipologice ale grupelor oc , y şi 1) din depu
nerile intermediare de pe �Cetăţuie" şi deci intr-o poziţie stilistică şi cronologică
hotărîtoare şi definitivă pentru clasificarea grupelor de stil AB (p. 33, 36, 73).
32 Ibidem, p. 36.
33 Ibidem, p. 36, 75.
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grupei li între stilurile AB şi B. Corelaţiile stabilite între grupele stilistice a u
ofer i t n umai baza stratigra fică şi cronologică pentru clasificarea şi evoluţia cera
micjj p ictate. Ac este corelaţi i dintre grupele ceramice, stabilite pe baza observa
ti i lor stratigr·afic e ale l u i H. Sc h m id t, au fost confirmate şi totodată explicate
d e săpăturile noi de la Cucu teni.
Aceste consi d eruţii explică rezulta tele obţinute prin cercetările cucuteniene
dintre cele do u ă ră zboaie mondiale. Cu deosebire săpăturile efectuate în aşe
zări le d i n D ep resi un ea su bcarpatkă au. in augurat, prin săpăturile de la Calu
in 1935, o et apă de săpături inten se şi au deschis o nouă zonă pentru cercetarea
culturii cucuteniene, jn urma activităţii fondatorului Muzeului din Piatra Neamţ 34,
a d ucind o cont ribuţie esenţială p rin completarea perioadelor şi uneori chiar prin
precizarea lor tipol ogică.
Săp ături le de la Izvoare au stabilit perioadele de început ale culturii cucu
teniene, p rin determinarea pozitiei stratigrafice şi
tipologice a Precucutenia
nullli �5• cu ceramică nepictată şi decor adîncit, şi au indicat poziţia stratigrafică
�i tipologică a Protocucu tenia nu!ui, cu ceramică pictată bicromă şi tricromă 36.
Totu şi, în monograiia d in 1957 complexele ceramice ale perioadelor Protocucuteni
şi Cucuteni A nu sint cl a r diferenţiate. Săpăturile în aşezarea Cucuteni A de la
Traian - Dealul Fintini!or au stabilit definitiv apartenenţa grupei li la grupele
stilului de tranzi ţi e AE (a-5) 37, d a r n-au determinat fazele perioadei AB. Săpă
turile de la Fru mu�ica au desco perit în ambele niveluri ale stratului cu ceramică
t1· icromă de stil A ce ramica bicromă cu zo ne decorative sintetice, determinînd
astfel poziţia cronologic ă in cadrul per io a de i Cucuteni A 38 a acestei categorii de
ceramică secundară caracteris �ică aşezărilor din Depresiunea subcarpatică (fig.
B/5 -6), dar i n terpretată di ferit , ca a p arţ in înd p erioadei Cucuteni A la Calu 39 şi
peri o � dci Protocucuteni Ia I zvo a re ca. Sondajele din aşezarea Podei (Tg. Ocna),
�xec utate cu i ntermi tenţ ă în 1 933, 1939-1943 şi 1956, au confirmat prezenţa eera
micii � Cuc u teni o �, d enu mi tă varianta Monteoru 41, alături de grupele c:- � in
ultima fază a perioadei C ucu te n i B.
Importanţa :s ă pătu rilor arheologice din Depresiunea subcarpatică este consi
derabilă. Pe de o parte, ele au completat evoluţia culturii cucutenicne cu peri
oade valabile pentru :Intreaga e i arie de răspîndire. Pe de altă parte, ele au scos
in evidenţă elementele comune ale ceramicii in raport cu celelalte regiuni ale
Moldovei şi elementel e prop rii ceramicii cucuteniene din diferitele perioade in
Depresi unea sub carpatică. tnsă, val ori fi c area completă a datelor rezultate din
aceste săpături, mai ales sub raportu l definirii et'lpelor ceramicii şi culturii cucu
teniene, nu s-a putut face decît in urma cercetărilor cucuteniene postbelice, c u
deosebire în aşezăr i le din Depresiunea Prutului .

A doua e tapă a cercetări lor c ucu ten i ene, după al doilea război mondial, a
inaugurat o noud metodă de săpături, aplicată de fapt tuturor staţiunilor din dife
r i tele epoci, in iţi i nd chiar săpăturile epocii feudale, dar ea s-a dovedit cu deo
sebire fecundă pentru cercetări le ,cucuteniene, căci a dus in cele din urmă la gă
sirea metodei adecvat€ situaţiei stratigrafice şi tipologice a complexelor ceramice
in aşezări le cucuteniene.
� C. Matas ă , Cercetări di.n P relsto-ria judeţului Neamţ, BCMI, !ase. 97, 1938.
Cu o prefaţă de R. Vulpe.
as R .
Vulpe, Civi!ls a tion precucutenienne recemment decouverte a Izvoare,
ESA, 11, 1 9 37, p. 134 urm.
31! Idem, Sdpăturiie arheologice
de la Izvoare, jud. Neamţ, Studii, 2, 1949,
p. 1 2 5 unn. ; idem , Problemele neotiticului carpato-niprovian in l u mina săpătu
ri!or de la Izvoare, SCIV, 1, 1956, 1-2, p. 53 urm.
!7 VI. Dumitrescu, Dacia, 9-10, 1941-1944, p. 63, 109.
311 C. Matnsă, Frumuşica, p. 53.
st R. Vu l pe, Dacia, 7-8, 1 937-1940, p. 25 urm.
411 Idem, Izvoare, p. 120 urm.
4 1 C. Mat.asă, Aşezarea eneolitică Cucuteni B de la Tfrgu Ocna-Podei, AM,
2-3, 1 964, p. 12 urm., 4 5 urm., fi g. 2-4 ; 32/1 , 3-5, 7.
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Această rnetooă a fost aplicată pentru aşezările cucuteniene după modelul

prac ticat pentru staţiunile t ripoli -ene 42, prin dezvelirea integrală a "platformelor"
corespunzătoare podinelor locuinţelor, în vederea rezolvării definitive a problemei

a st u d i ului detaliat al construcţiei locuinţelor tripoliene 43.
Săpăturile tri poliene au revi zu it toate datele anterioare referitoare la dezvoltarea
acestei culturi :şi le-au confruntat cu rezultatele obţinute în săpăturile româneşti,
aceste rezu l la ie fi i n d s i n teti zate în pr i ma monografie integrală a culturii Cucu
tcni-Tripolie ��. In a ceas t ă s i n teză, cultura cucuteniană este însă integrată în ca
d:rele cronologice stabilite de arh eologia sovietică pentru cultura tripoliană, în
op oz iţi e cu per i o d i zarea şi n o men clatura create de H. Schmidt şi completate de
arheologia românea scă .
Intre cercetarea arheo logică sovietică şi cea românească s-a interpus clasi
ficarea tip ologică !Şi c ronologică a ceramicii cucuteniene stabilită de H. Schmidt
si continuată de cercetarea rom ân ească. Cercetarea arheologică sovietică a creat
metoda adecvată săpării aşezărilor Cucuteni-Tripolie, dar s-a axat pe interpre
tarea globală a complexelor ceramice din diferitele a!)ezări tripoliene şi cucute
niene, pentru perio-d i zarea ma ril or etape ale culturii Cucuteni-Tripolie 44 a. In
schimb, cercetarea române a sc ă a adoptat clasificarea ceramicii şi a continuat ana
liza sti l is t i că a categ oriilor şi grupelor ceramicii, completind metoda săpăturilor
prin clasificarea complexelor ceramicii din fiecare aşezare, pentru o articulare
mai ri guroasă a pe.-iodizării etapelor principale şi secundare ale evoluţiei cul

acestor platforme şi

turi i cucutcn i e n e .
Deşi arheo l o g i n sovietică n n doptat succesiunea perioadelor stabilită de
H. Schmidt l<J Cuc u teni, a creat o terminologie cu totul diferită, in timp c e ar
heologia românească a păstrat in t egru ! terminologia
tipologică şi cronologică

fixată de H. Schmidt .
Incep utul noii m et o d e a săpăturilor cucuteniene se află de fnpt in sistemul
de săpătură i n trod u s de 1. Ne stor inainte de război, după intoarcerea de la studii
din German ia, practicat cu deosebire la Sărata-Monteoru inainte şi după război
s a u ln Zimn icea imediat după război şi aplicat de elevii săi, înainte şi imediat '
după război, în săpă.turi le din Muntenia şi Moldova, săpîndu-se astfel, intre 1946
şi 1 9 49, şi a�e zarea St oicani (Galaţi) H aparţinînd faciesului Stoicani-Aldeni de sin
teză intre cultu rile Protocucuteni şi Gumelniţa Al.
Aplicat la săpăturile inten sive de după război, incepind din 1950, şi adaptat

la specificul nşezărilor cucuteniene în vederea dezvelirii complete a "platforme
lor" sau locuinţelor simple şi a gropilor, după modelul cercetărilor tripoliene,
rlar mtegrînd metodei de cercetare clasificarea ceramicii după concepţia lui
H. Schmidt, sistemul s-a putut dezvolta pe scară mare, pînă la epuizarea unor sta
ţiuni, şi a dat rezultate hotărîtoare atît pentru perfecţionarea metodei de săpătură şi
interpretare, dt şi pentru intocmirea treptată a unui sistem complet de periodizare
a eul turii cucuteniene.
Noua metodă a :fost aplicată concomitent cu săpăturile parţiale sau integrale
din a!Jezările de la CorlăteJli (Dorohoi) % din faza Cucuteni ABI, Glăvăneştii Vechi
(laşi) 47 din faza B�. Larg a Jiji.a. (Iaşi) 48 din faza Precucuteni II şi Truşeşti (Boto42 1. N estor, Cu privire la periodizarea etapelor tîrzii ale neoliticului din
R.P.R., SCJV, 1 0 , 195 9 , 2, p. 24 7 .
43 Tripol's kaja kul'tura, I, Kiev, 1 941.
44 T . S. Pass-ek, Periodizacija tripol'skich poselenij, MIA, 10, Moscva-Lenin
grad, 1949.

� 4 a In ultim i i ani, cercetarea nrheologică sovietică a inceput S<l opereze cu
grupele clasi ficate de H. Schmidt, p entru definirea complexelor ceramice şi arti
cularea etapelor period izării tripoliene.
4 5 M. Pet rescu-Dîmbovi ţ a, Cetăţuia de la Stoicani, Materiale, 1, 1953, p. 13
urm .. fig. 2-4, 8-15.
4<1 I. N estor şi colab., Rapoarte preliminare, SCIV, 2, 195 1 , 1, p. 68, urm., pl.
III ; 3, 1952, p. M urm . , fig. 1 .
� 7 Idem, SCIV, 2, 1951, 1 , p . 6 1 urm., pl. I.
41 A. Alexandrescu,
Raport preliminar, SCIV, 3, 1 95 2 , p. 47 urm. ; idem.
O vt oro i faze dokukutenskoi kul'tury, Daci.a., N.S. , 5, 1961, p. 21 urm.
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pentru explo rarea completă a complexelor d e loc u i re (locuinţe cu s<:� u fără plat
formă, vetre în aer liber, gropi casnice, etc.) , determinînd ri guws <:�soci.aţiile
cat�goriilor, speciilor şi grupelor stilisti-ce ale ceramicii şi d efinind asUel com
plexele ceramice ale etapelor (perioade, faze, subfaze �i secvenţe in c<:�drul sub
fazelor). Perfecţionarea metodei săpăturilor l)i a interpretării d<:�telor rezultate
constă. în această articufare a sistemului periodiziiri.i in fun cţ ie de comp�exele
cemmice condiţionate stratigrafic, tipologie �i cronologic şi se datorellte preocu
pării cons tan te pentru analiza şi clnsificarea cerarnicii cucuteniene în arheol ogia
românească.

Paralel, rezultatele noi o bţin ute prin aceste săpătut'i au fost i nter p retate
treptat în stud i i 5in tetice şi teoretice, parţiale snu generCJ]e, cu privire la evo
Lutia şi periodizarea culturii cucu ten ie ne 60
•

•

Aceste consideraţii cu pnv1re la constituirea treptată a metodei de cer
cetare a cul turii cucuten iene, sub raportul metodei săpăturii şi a interpretării,
pot fi ilustrnte în modul cel mai clar şi eficace to cma i prin compararea rezulta
telor obţinute prin săpăturile noi faţă de acelea a le săpături lor lui H. Schmidt la
Cu cuteni. Este uşor de observat că recon siderarea critică a rezultatelor săpături
lor lui H. Schmidt nu se putea face decit in raport cu perfectarea lor prin săpă
turile noi de la Cucuteni. In adevăr, aprecierea valorii observaţiilor sale privi
toare la repartiţia stratigrafică a grupelor ceramice nu era posibilă fără datele
P!'e!Cizate de noile săpături, care arată, pe de o parte, cît de exacte au fost aceste
observaţii în cadrul metodei lui de săpătură, iar pe de altă parte cît de imposibilă
era explicarea acestei repartiţii din cauzn m etod-ei imperfecte a săpăturii.
Insă, tot atit de adevărat este că datele noHor săpături nici nu puteau pe r
fecta şi explica datele vechilor săpături lli nici nu puteau fi interpretate decît
în raport cu datele vechilor săpături şi numai în ft mcţie de clasificarea .stili.stică
ş i cronologică a ceramicii stabilită de H. Schmidt. Ceea ce n- au putut stabili
perfect săpăturile anterioare, au restabilit săpăturile recente. Diagrama strati
gr a fi c ă tipologică şi cronologică actuală a .,Cetăţuiei" de la Cucuten i este arti
culată str i ct 'in funcţje de succesiunea şi asocierea grupe lor stilistice definite şi
clasate de H. Schmidt (fig. 1 ) .
Să.păturile noi pe "Cetăţuie" au stab il i t, în afara d e descoperiri sporadic e d e
ceramică aparţinînd grupelor rt -y şi posibil etapei d e locuire d e l n ,..Dimbul Mo
rii", in pr i mul rînd complexele ceramice corespunzătoare etapelor AB2 �i Bl din
nivelurile de locuire din zona stratigrafică intermediară, care reprezintă depuneri
subţiri şi imediat suprapuse, încît H. Schmidt a definit în bloc complexul lor eera
mic, desfăşurat aparent pe orizontală, dar a marcat exact jocul grupeloc stil isti ce
Proporţia grupei y este mai mică faţă de a grupelor l) - E , deoarece grupa ..., parti

,

.

60 R.
Vulpe, Problemele neoliticului carpato-nip rovian în lumina săpătu•
nlor de la Izvoare, SCIV, 7, 1 956, 1-2, p. 53 urm. ; H. Dumitrescu Contribuţie
la pro b lema originii culturii Precucuteni, SCIV, 8, 1957, 1-4, p. 53 u'rm. ; 1. Nes

tor, Cultura ceramicii liniare în Moldova (pe baza săpăturilor de la Glăvăne.ştii
Vechi, laşi), SCIV, 2, 1 951, 2, p. 17 urm. ; i d em , Cu privire la periodizarea e ta
pelor tirzii a�e neoliticului din R.P.R., SCIV, 10, 1 959, 2, p. 247 urm . ; idem,
Zur Periodisierung der spăteren Zeitstufen des Neol ithikums in Rumănischen
Vofksrepu b lik, Dacia, N.S., 4, 1960, p. 53 urm. ; E. Comşa, Unele pro b�eme ale
aspe ctu lui cu l tural A l deni 11, SCIV, 14, 1 96 3 , 1, p. 7 urm. ; VI. Dumitrescu L a
civi l isa tio n d e Cucuteni, BerROB, 9 , 1 959, p. 7 urm. ; idem, Originea ş i e v olu ţia
cult urii c;ucuteni Tripolie, I-II, SCIV, 14, 1963, 1-2 , p. 5 1 urrn., 285 urm. ; idem,
Origine et evolution de la civilisation de Cucuteni-Tripolje, Archeologia Polski,
14, H J63, p. 1 urm. ; idem, Faze tipologice şi reaWăţi strat igrafice, SCIV, 1 5 , 1964,
1, p . 45 urm. ; i dem, Considerations et donne es nouvelles sur le probleme du
syncronisme des civilisations de Cucu.teni et de G u melniţa, Dacia, N. S., 8, 1 964 ,
p. 53 u rm. ; idem, NouveUes considerations sur la derniere phase de la civili
sation Cucu.teni-Tripolie, Atti del VI Congr. Intern. delle Se. Preist. e Protoi.st.,
Roma 1 962, II, 1965, p. 252 urm. ; A. Niţu, Reconsiderarea Ariu.şdului, SC-Sf.
Gheorghe, 1 973, p. 57 ur m.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

l7

CRITERD PENTRU CLASIFliCAREA CULTURU CUCUTENl

1

..

_..

. . -------- ----. � .

'"

").

. · ,l.

. ..

;

'

•

•

/,,.::: "

•

•. : ,, ;

Il o

' 1
. . . � ·,-, . . u · .-�-<,, c,T. . .�

- ' "':'."' -. ··-:-,:-·.-·.;. '1'?1!:';7'.:�
•
-• . •. .-.·, ,:r,:-·. ,-:-:,-c-_ •.'
r·.•

:' t ·.:::::�:.::i���:·-�·: �:·7."· .

Fig.

'

• •

8

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

'

-

.

109

- -

. . . . -�

•

.

.

.

..

A. NITU

1 10

4

1�i

t}1y··.·

!
J
•

+
Pl

{!J

1 1

Fig. 9

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

18

19

CRI'TERII PEN"I'RV Ol.lA..S IFJJCAlREA CULTURJ!l CUCUTENI

111

cipă nu mu i I a complexul etapei AB2 (y-b) ; proporţia mai mare a grupei d se
explică prin par�iciparea ei la c om p le x e le a două etape, alături de grupa y în
e tapa AB2 şi alături de grupa E în etapa Bl ; proporţia mai mare a grupei
E,
prezentă în depun erile mediane şi s u p e r ioare faţă de proporţia grupei 1;, prezentă
numai in depun erile supedoare ale stratului B, se explică prin participarea gru
pei E deopotrivă la complexul etapei E l (1)- E ) şi la complexul etapei B2 ( E - � ) .
In funcţi e de aceste pozi ţii stratJgrafice au fost stabilite de H. &hmidt filia
ţia şi clasi ficarea g rup elor cerami ce. Fi l iaţi a grupelor b şi e: este condiţionată
deopotrivă strati.gr afic �Şi s t ilistic, prin poziţia grupei b intre grupele y şi E şi a
grupei e: intre grupele o :joi � . Comport a r ea grupei b faţă de grupa E in depune
ri l e intermediare, sub raportul proporţiei şi procedeelor decorative, a determinat
,

c � < l si f i c a re<l gru pc• i o intre: gr u p el e e: - � . I n să . în
realitate
po z i ţ i a
interme
diară a grupei � intre grupe le 'Y :şie: , sau a grupei E între grupele b şi � se stabi
leşte t re p tat, prin secvenţe care li p se sc pe "Cetăţuie" (fig. 1 şi 3).
Rezultatele săpăturilor noi de la Cucuteni uu adus cele mai multe date certe
ale cercetării Cucutenianu lu�. cu p rivire la poziţiile stratigrafice, tipologice şi cro
n o log ice care definesc complexele şi fundamentează etapele evoluţiei ceramicii şi
cul turi i cucu teniene in ansamblul ce lo r trei orizonturi A, AB şi B, şi au dus la

stabi lirea schemei reale a strafigrafiei verticale a "Cetăţuiei" in cadrul noii me

tode de săpătură.

Interpretarea acestor date s-a limitat însă la determinarea etapelor cucute
niene existente pe "CetăţzJ.ie", d e:joi ele cuprind in potenţial posibilitatea adincirii
int erpr etării lor, pentru determinarea secvenţelor absente pe "Cetăţuie", dar pre
z en te în celelalte staţi u ni cu strati grafie verticală sau orizontală.
In săpătu rile recente de l a Cucuteni s-a folosit aceeaşi metodă completă de
cercetare, după modelul lui H. Schmidt, sub raportul săpăturii concomitente a
celor două staţi un i şi al i n terpretării rezultatelor prin metoda combinării strati
g rafi e i verticale şi orizo n tale dar a c este operaţii au fost aplicate în mod cu totul
d i ferit şi chiar i nvers. Acest fapt explică, pe de o parte, deosebirea dintre rezul
tatele obţi n ute prin interpretarea d a telor săpăturii, iar pe de alta nevalorificarea
acestor rezultate pînă la ultimele consecinţe ale datelor săpăturii.
In săpăturile anterioare, metoda săpăturii şi metoda interpretării datelor ei
nu puteau oferi clasificării complexelor ceramicii şi periodizării etapelor lor, in
cele două sta tiuni de la Cucuteni şi în staţiunile importante din ariile periferice,
decît cadrul gene ral a l celor trei perioade A, AB şi B.
Metoda interpretării prin combinarea stratigrafiei verticale şi orizontale a
f o st impusă de compararea celor două staţiuni săpate la Cucuteni şi s-a făcut prin
raportarea secvenţei AB d e la "Dîmbul Morii" ("aşezarea din vale") Ia întreaga
serie a depuner i lo r AE şi B de pe "Cetăţuie", constituind astfel o operaţie unitară,
ale cărei rezu ltate sint determinarea celor trei perioade, demonstrarea continui
tăţii evoluţiei stili stice a ceramicii de-a lungul acestor perioade şi clasificarea
c eramicii între ac este peri oade. Stratificarea depunerilor in cele trei straturi de
pe "Cetăţuie� i-a ofer it însă lu i H. Schmidt, pe baza observaţiilor lui strdtigrafice,
date tipologice şi cronologice, care, dacă n-au influenţat schema stratigrafiei şi
periodizării, au perfectat clasificarea stilistică şi cronologică a ceramicii, creind
acel instrument desăvî rş i t de cercetare, pe baza căruia s-au obţinut rezultatele
săpăturilor noi de la Cucuteni şi se vor obţine in viitor rezultatele definitive ale
cercetării c eramic i i şi culturii cucuteniene. Totuşi, condiţionările stratigrafice şi
c ronolog i ce ale clasificării şi evolutiei ceramicii i-au permis să întrevadă şi să
formuleze acele "etape s �il is ti ce in cuprinsul perioadelor, referindu-se la anterio
ritatea s ti lu l u i ceramicii tricrome de la Ar i uşd faţă de CUcuteni sau la "etapa
infl o ritoare a grupe l or -v-5" pentru stilul AB din staţiunile raportate la Cucuteni.
Extinderea metodei de interpretare s-a făcut prin raportarea staţiunilor im
portante la s chema "Cetăţuiei" şi echivalarea lor cu etapele de la Cucuteni, dar a
pornit de la orizontul s p aţ ia l şi temporal al intregii arii de răspîndire şi evoluţie
a cult urii Cucu ten i - Tripolie, a luat în considerare deopotrivă staţiunile cu stra
tigrafie verticală sau orizontală, reprezentative pentru una sau toate perioadele,
şi s-a efectuat prin definirea prealabilă a categoriilor şi grupelor ceramice din
aceste staţi uni în funcţie de acelea stabilite la Cucuteni. Dar nici această operaţie
nu putea completa
etapele celor trei perioade, deoarece aceste etape nu erau
precizate nici pe "Cetăţuia" de la Cucuteni.
,

"
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In

săpăturile

recent e ,

metoda

săpăturii

p rin

secţionare�

staţi u nil

�i

dezve

li rea ri gur o a să a complexelor de habitaţie în c e le d ou ă stati un i a a sigurat clasifi
cării c o mp le xe lor ceramicii un cadru .stratificat pen tru s ubd i vi z area perion d elor
AB �i B in etape p rincipale, corespunzătoare faze lor AB L la �D îmbul M or ii " (gru
p el e a.-13, y la i nter iorul ş �n tului de apărare) !ii AE2 pe .,Ce tăţu i e" (grupele v--<l ) 61,
Bl (un singur n ivel cu grupele t -b) şi B2 (trei nivel u d cu grupele
E - � , mar
cin d creşterea cont in u ă w proporţiei gru p e i 1;: ) 6 2. lnsă, pe "Cetăţuie" s-au desco
perit i zo l at gmpele rL• 6 şi y, iar în ultimele săpă turi la ex ter io ru l şan ţului de
a p ărare la ,. D im bu l Morii'' c omp lex e numai cu grup el e 6---v . c a re au rămas nein

terp retate.
Aceste etwpe au fost ado p ta te in si st e mul periodizării din 1963 63, dar com
p leta te cu o et a p ă B3, pe baza confundării unei po z i ţ i i tjpologice de la Valea
Lupului 64, şi în consec in ţă n eacceptată o s.
Pentru perioada A s- a u determinat o dep unere 1<:� ,.D i:m bul Morii " şi două
niveluri pe "Cetăţuie" , repartizate însă intre e tap el e A2 ( TruşeştO l)i A3 ( Hăbă
ljeşti, Cuc uten i ) , stabilite in per iod iz are a din 1963 6C5 şi anume dep unerea de la
,. Dimb u l Morii" în e tapa A2, nivelul II de pe " C etăţuie " î11 e ta pa A3 şi nivelul I
ca etap ă intermediară A2-A3 6J.
Condiţi onarea stratigrafică, tipologică şi cronolo gi că a d epun er i l or celor trei
peri oad e , A, A E şi B pe ,. C etăţu ie " sau A ş i AE la "Dimbul M orii w , este rezul
tatul direct a] stratigrnfiei şi ti p ol og i ei in cadrul m et o dei de săpătură . In schimb,
determ i na rea etapelor perioadelor nu se p utea face decit p ri n metod a cl a sic ă a
"combinării stratigrafi ei verticale şi ori z ontale " nu numai între cele d ouă staţiuni
de la Cucuteni, ci ş i in raport cu celelalte aşezări in cadrul fiecăreia din cele trei
p e ri o ad e. Această metodă i nterpretativă nu s e referă la săpătură şi nu p oate fi
descompusă in operaţii diferite d up ă caracterul depuneri l or fiecărei p erioade in
cel e două staţiuni (la " Dimbul Morii" numai dep uneri orizontale pentru ambele
pe ri oade A şi AB, iar pe "Cetăţuie" d epuneri ori zontale pentru p erioada AB şi
depuneri suprapuse pentru perioadele A şi E) : srratigrajie ve rticală şi orizontală
pent ru depuneri l e p e ri o a de i A î ntre cele d ouă staţiuni 63, stratigra/ie orizontală
pentru depunerile p erioad ei AB în tr e cele două staţiuni 69 şi stratigrafie verticald
pentr u depunerile perioadei B d i rect pe "Cetăţuie" 10•

Interpretarea depunerilor perioadelor A şi AB prin metoda stratigrafică res
pectivă nu s-a limitat la c el e două staţiuni d e la Cuc uten i , ci s-a r aportat şi la
alte aşezări cu dep U!leri simi lare, Truş eşti şi Hăbă şeşti pentru perioada A, Corlă
t en i şi Traian, pentru perio a d a AB. Insă, aşezări cu un s ing ur n ivel şi secvenţe
precise şi diferite, susceptibile de a fi repartizate intre etapele B1-B2, existau şi
pen tru perioada B, Prigorenii Mici şi Drăguşen i - Fălticeni, cu secvenţa grupe
lor e: -l), Şipeniţi şi Petreni , care p rezintă numai grupa E , sau G lăvăneşti i Vechi,
e: - 1;: , încît i nterpretarea depu
Truşeşti şi Valea Lupului care cuprind grupele
nerilor de pe "Cetăţuie"' prill metoda "stratigrafiei verticale"' se desfăşura de fapt
într-un cadru ti pol o gie şi cronologic prestab il it de metoda

"

str at i graf iei orizontale" ,

pe baza celor mai noi săpături. Determinarea eta pe lor perioadei E nu mai pe baza
depunerilor suprapuse pe

"

Cetă ţui e " nu făcea

d ecît să

confirme şi să fundamen

teze stratigrafic secvenţele corespunzătoare din aşezările cu un singur nivel

şi, in

61 M . Petrescu-Dimboviţa, R.S.P., 20, 1965, 1 , p . 168-70.
62 I bidem, p. 172-H , 1 78.
6 3 VI. Dumitrescu, SCIV, 14, 1 9 6 3, 2, p. 290-92. In remanierile următoare,
faţă de obiecţia adusă, autorul a renunţat la etapa B3 (ldem, ZIA, 7, 1973, 2,
p. 179).
u La V a l ea Lupului există loc u inţe n umai cu grupa e: , c are aparţin deci
e�pei Bl ; celelalte locuinţe prezintă grupa E asoc ia tă cu grupa � şi aparţin etapei
B2 ; l oc u i nte numai cu grupa � nu există.
6 5 M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., p. 175.
66 VI. Dumitrescu, SCIV, 14, 1963, 1, p. 69, 73.
67 M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., p. 166-611.
68 I bidem, p. 168.
69 Ibidem, p. 169.
70 Ibidem, p. 178.
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consecinţă,

se

i ntegra de

11 5

la sine în metoda combinată a stratigrafiei v ertic ale şi

orizontale.
Determ inarea c elor do u ă etape ale perioadei AB nu p oate fi rezultatul direct
.al apl icării �metode i stratigrafiei orizontale", concepută în cadrul metodei "com
bină.r i i s trat i g ra.fi ei v erticale şi orizon tale", dar redusă la această operaţie impusă
de condiţi o n n rea st ratlgrafic ă a depunerilor AB în cele două staţiuni de la Cucu
ten i şi in a!Ş ezări l e similare Cor l ăteni şi Traian. Aceste etape reprezintă i n terpre
t.area cronologică a diferen ţier i i t ip o logic e d intre aceste a�ezări cu un singur nivel,
a le căror complexe ceramice se leagă gradat de la una la alta, gr up ele ct-B la
C o rl.ăten i cr-0. y I a "Dîmbul Morii' ' ş i y-11 p e "Cetăţuie", dar succesiunea lor
tipologică nu impl ică decît prezumt iv suprapunerea lor stratigrafică, după con
cep �ia metodei .,combinării s trati grafiei verticale şi orizontale'', constituită exact
pe Llceastă bază . Fund ament<Jrea stratigrafică a etapelor acestor complexe nu o
poCLte aduce decH s uprapun e rea lor in sc h e ma unor staţiuni cu stratigrafie verti
ca lă, la fel ca în cazu l complexelor din perioadele A şi B, sau juxtapunerea lor
în aşezările cu un singur n i \· e l .
To:�te aşezările cunoscute sau cercetate între Carpaţi ş i Prut ale perioadei AB
prezintă n umai depuneri o ri zontal e , cu un singur nivel, care comportă o si n gură
etnpă de locuire , cu la Corlăt en i, sau cu etape juxtapuse de locuire, ca la "Dîmbul
Morii", la i nt erior u l �i exteriorul şanţului de apărare, şi la Tra ian cu două şanţuri
di stan ţate pe măs ura extinderii locuir i i, ceea ce explică diferenţierile tipologice
d i ntre aşezări sau 1n a ce ea� i aşezare. Această condiţionare a complexelor juxta
puse in aceeaşi a�ezare sau i zolate in aşezări diferite constituie real o stratigrafie
pe orizonta1ă. a comp lexelor diferenţiate tipologie şi cronologic, în funcţie de aso
cierile succes i ve ale gru pelor a-11, ale căr or etape sint determinate direct p rin
metoda săpăturii şi nu prin metoda "combinării stratigrafiei verticale şi orizon
tale". In cadr ul acestei "stratigrafi i or i zonta le" complexele şi etapele izolate sau
ju xtapuse în aşezăr i le AB se comportă la fel cu aşezările cu un singur nivel in
raport cu nivelurile suprapuse ale staţiunilor cu "stratigrafie verticală" ale peri
oadelor A �i B.
Din m-o men tu l rn care săpăturile au definit secvenţele d epunerilor AB în
cele trei staţiun i, la Corlăteni , grupele a-{3, la "Dîmbul Morii", grupele a-8. y şi
B-y, pe "Cetăţui e", grupele izolate Cl----t şi complexele cu grupele y -11, iar la
TraPan era me nţionat ă secvenţa de la "Dîmbul Morii" cu grupele ct--6, 'V roa şi p re 
p cmderenţa grupelor 'V-11 p ostu la secvenţa corespunzătoare de pe "Cetăţuie", atunci
in moo e vident succesiunea acestor sec venţe indica două etape principale, ABI
defini tă de grupa u şi AB2 defi nită de grupa 11. Etapele AB1-AB2 n u puteau fi
determinate prin raporta rea separată şi echivalarea directă a d e puneril or de la
."Dimbul Morii" :faţă de Corlăteni şi a depunerilor de pe "Cetăţuie" faţă de Tra ian
ci prin raportar ea celor trei staţiuni, "Dimbul Morii", "C et ăţui a" şi Tta�n. la
secven ţa de Ia Corlăteni, pentru a detaşa in toate · trei cazurile etapa ABI cores
punzătoare grupelor a:-8, şi p rin raportarea aşezărH Traian la secvenţa grupe
lor y-� de pe Cet ăţu ie , pentru a afi rrrul etapa AB2 la Traian. Prima fundamen
tare strati grafic ă tipologică �i cron o logi că a etapei AB2 s-a făcut in cadrul inter
Cetăţui e şi ea asigură, prin prezenţa grupelor .,-11,
pretări i săpăturilor de pe
existenţa acestei etape La Traian, i ar nu invers.
Ultima operaţie a metodei complete a cercetării la H. Schmidt a fost acea
rapC)rtare a tutur or s taţiunilor importante la schema de la Cucut.eni şi ea a fost
urmată şi în săpături le noi. Dar, deoarece depunerile etapelor A şi AB au fost
inte rpretate prin raportare la celelalte aşezări cu secvenţe asemănătoare in cadrul
peri oadelor respective, această operaţie de confrun ta r e s-a făcut numai pentru de
pun erile etapelor E l şi B2 de pe "Cetăţuie", la care sint raportate celelalte aşezări
din perioada B 7 1 • Int re ele figurează însă exact acele aşezări cu un si ngur nivel,
a le căror sec \' e n ţc d eter m i na u pe "Cetăţuie" etapele B 1 (Prigorenii Miel) şi B 2 (Tr u 
şeşti, Glăvăneştii Vechi şi Valea Lupului). Astfel, metoda "combinării stratigrafiei
verticale şi C)ri zontakM s-a reali zat ind i rec t şi pentru depunerile perioadei B de p e
.,Cetăţuie".
,

,

,

"

,

"

"

"

70 a VI. D u rnitresc u, Dacia, 9-10, 1941-1944, p . 101.
7 1 M. Petrescu-Dimboviţa, op. cit., p . 1 74.
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In realitate, metoda interpre-tării celor două staţiun i cu stratigrafie verticală
de la C ucuteni nu putea fi decit m et oda unitară a stratigrajiei. combinat e, ca şi in
săpăturile anterioare, integrind cele două staţiuni in Lr-o schemă comun ă , în care
chiar depunerile AB deveneau virtual suprapuse, !)i raportînd la ea toate cele
lalte staţiuni cucuteniene cu stratigrafie verticală sau orizontală (fig. 1). Această
procedare radicală şi eficace ar fi transformat schema rezultată din <:�lipirea şi
completarea celor două staţiuni de la Cucuteni într-o schemă general{! a secven
ţelor tuturor aşezări lor cercetate in cadrul perioadei A din Depresiune<J Pru tului
şi al perioadelor AB �i B din toate regiunile Mold<Jvei, pri n care secvmţele de la
Cucuteni defineau, confirmau şi explicau secvenţele prezente în celelalte a!)ezări,
iar secvenţele din celel a lte aşezări completau secvenţele absente la Cucuteni.
Raportarea cel orlalte staţiuni la schema de la C ucuteni a fost motivată prin
necesitatea de a ,.omologa'· şi de a "confirma" etapel e stabilite la Cuc:uteni, prin
încadrarea celorlalte a!)ezări in aceste etape 72• Termen ii sînt inadecvaţi şi operaţi a
este exact inversă. Schema str-ati g.rafică, tipologică. şi cronologică de la Cucuteni
este valabilă prin ea însăşi şi nu are nevoie de n ici <J confirmare, deoarece e a
este rezultatul metodei perfec:ţionate a săpăturilor cucuteniene şi constituie schema
ve rticală cea mai comp l e tă a periodizării etapelor perioade!or AB şi B pentru
intreg spaţiul culturii Cucuteni-Tripolie. D in contra , această schemă fundamen
tează stratigrafic !)i defineşte tipologie şi cronologic: complexele ceramice ale eta
pelor, echivalînd sau diferenţiind secvenţele celorlalte aşezăr i in cadru l aceloraşi
etaDe.
Acesta este chiar sensul reluări i săpăturilor cel puţin in statiunile-cheie,
acelea cu stratigrafie verticală pentru una sau toate cele trei mari etape A, AB
şi B, adică necesitatea reconsiderării complexelor ceramice şi a condiţionărH lor
stratigrafice, tipologice şi cronologice, in vederea consti tuirii unui schelet riguros
pentru fiecare din aceste staţiuni şi completat de la <J staţiune la alta, I a care să
fie raportate şi defin i te tipologie şi cronolo gi c numeroasele aşezări cu Wl singur
nivel din diferitele regiuni geografice. Raportarea celorlalte aşezări la schema de
la Cucuteni (fig. 1), arată clar că ea nu putea fi considerată drept schema peri<J
dizării etapelor ceramicii şi c ultu ri i cucuteniene. ,.Omologarea" celorlal te aşezări
putea confirma fletapele principale" stabilite în schema de la Cucuteni, dar dife
renţierile complexelor ceramice în celelalte aşezări indicau secvenţe diferite in
cadrul aceloraşi etape şi deci posibi litatea subdivizării etapelor principale din
diagrama celor două sta ţiuni în etape s ecundar e c orespunzătoare subfcuelor.
Această raportare era deci condiţionată de necesitatea reconsiderării pTealabile a
complexelor ceramice ale aşezărilor cercetate între cele două războaie mondiale
in raport cu datele obţinute prin săpăturile postbelice. Tocmai săpăturile noi de
la Cucuteni au obţinut cele mai multe date certe pentru o atare reconsiderare şi
Pe baza lor cercetarea actuală poate adinci periodizarea etapelor cucute:niene.
De aceea, numărul aşezărilor raportate la schema Cu.cutenilor a fost prea
mic şi limitat aproape la aşezările săpate după război în Depresiunea .Prutului,
iar dintre aşezările săpate înainte de război lipsesc chiar cele mai importante,
Ariuşd, Izvoare, Şipeniţi, Petreni şi mai ales Frumuşic:a. Dacă aşezările cu un
singur nivel puteau confirma etapele din cad rul fiecărei perioade, raportarea sta
ţiunilor Ariuşd şi Izvoa re cu stratigrafie verticală pentru perioada A, şi mai ales
a Frumuşicăi, cea de a doua staţiune cu stratigrafie verticală pentru toate trei
perioadele, in semna confruntarea parţială sau totală a unor diagrame in intreaga
arie cucuteniană. Prin aceste l i mitări , interpretarea rezultatelor săpătu.rilor noi de
la Cucuteni a fo st lipsită de perspectiva lar gă a desfăşurării etapelor culturii cu
cuteniene. Săpăturile de la Izvoare arătaseră caracteru l diferit !)i succesiunea ori
zonturilor ceramicii Cucuteni A din Depresiunea subcarpatică şi Depres iunea Pru
tului, dar aceste date fuseseră neglijate şi in sistemul periodizării dLn 1963.
Aceste consideraţii sînt necesare !)i suficiente pentru a arăta, pe de o parte,
că metoda interpretării datelor rezultate prin metoda săpăturilor postbelice s-a
constituit pe incetul şi, pe de altă parte, pentru a explica de ce interpretarea re
zul latelor săpăturilor noi de la Cucuteni s-a oprit la determinarea "etapelor prin
cipale" ale perioadelor AB şi B, deşi consecinţele dat-elor din schema de Ia Cucu-
teni puteau determina şi "etapele secundare" ale acestor perioade, şi de ce d atele
,

,

72 I bidem, p. 159, 163, 174.
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schemei de la Cucuteni referitoare la per i oad a A erau cu totul insuficiente pen tru
interpretarea oricît de sumară a etapelor acestei perioade.
Fundamentarea s tratigrafică �i ti pologică a u nor etape reale ale perioadei
Cucuteni A pe b a za d epunerilor de la Cucuteni 73 este iluzorie. Cele trei depuneri ,
un a la "Dimbul Morii" şi două niveluri pe � C etăţuie" , sînt reductibi le, e xact pe
baza a na l i z ei lor tipol ogi ce in raport cu comple:xele aşezărilor Tru�eşti şi H ăbă
�eşti, la cele două niveluri , prin echivalarea depunerii de la "Dîmbul M o ri i " c u
nivelul I de pe "Cetăţuie". D i feren ţi er i le dintre complexele c e ra mice ale celor
două niveluri sînt tot atit de minimale, ca şi intre comp lexele a şezăril or Tru şeşti
şi Hăbă.şeşti , incit aceste d iferenţieri nu pot determina decit secvenţe in cuprinsu l
acereiaşi e tape, corespunzătoare subfazei A3a, care le cuprinde pe toate şi in care
nivel u l I de la Cucuteni coresprmde unei secvenţe imediat postcrioare Truşeşti lor,
iar nivelul I I, unei secvenţe imediat po sterioare Hăb ăşeştilor, dacă in săp ături le
viitoare p e ,.Cetăţuie" prezenţa şi proporţia speciilor d ecor<J t i ve ale c erami c ii bi
c ro me sau t r icrome cu decor ad în c it nu vor oscila.
I luzia acestor etape în cadrul pe r ioa de i A este c onsecinţa accep tării etapelor
d i n sistemul periodizării din 1963, stabilite exact în fun cţie de complexele cera
m i ce ale aşezări!or din I>epresiunea Prutului şi de criteriile categoriilor sec undare
ale ceram icii , definite in mod generic, fără discrimi narea spec iilor lor decorative :
etapa. A2 corespunzătoare aş ezării Truşeşti, cuprinzînd ceramică tricromă şi bicro
mă, şi e tap a A3 coresp unzătoare aşezări lor H ăbă şeşti şi Cucuteni , cuprinzînd cera
:nică tricromă şi ceramică cu decor adincit 7'.
Insă, aceste etape şi repartizarea aşezărilor intre ele au fost remaniate in
periodizarea Cucutenianului A din 1964 75, prin contopirea et<lpelor Al (corespun
zătoare nivelurilor Izvoare II l a-1b) şi A2 (corespunzătoare aşezărilor Ariuşd ,
Frumuşica, Truşeşti), pent ru a cuprin d e intr-o etapă ambiguă Al-A2 toate aşeză
rile cu ceramic ă bicromă şi tri crom ă in sensul "Protocuc utenianulu i " definit la
I zvoare, deci făr ă a :se supri ma logic fosta etap ă A l , care cuprindea n iv elu ril e
I zvoare II 1 cu ceramică tri cromă, alături de cera mi c a bicromă, şi fără a se p re 
ciza situaţia tuturor a şe zăr i lo r din fosta etapă A2 a periodizării din 1963. D eoa 
rece Protocucutenianul a fost definit la Izvoare nu numai în funcţie de proporţia
ceramicii bicrome, ci în primul rînd în funcţie de valoarea crono logică a ceramicii
tricrome pe fond brun, predomi nantă în ni vel uri l e I zvoare II 1 şi in aşe zăr ile Ariuşd
şi Fru muşica (fig. 7 j1, 3), era cl ar că aşeza rea Tr�eşti trebuia trecută alături de
n iv el ul Izvoare II 2 �i de aşezările Hăbăşeşti şi Cucuteni, în care predomină eera
mica tricromă pe fond alb 76 (fig. 9j7-8). Diferen ţi erea netă între cele două cate
gorii ale ceramici i tricrome a fost completată, cu ocazia publicării rezultatelor
săpăturilor de la Gura Văii, prin diferenţierea celor două categorii ale ceramicif
bicrome, caracteristic e celor două regiuni, "ceramica bicromă cu zone decorative
sintetice" a Depres iuni i subcarpatice (fig. 6j1 ; 8/2, 5-6) şi " ceram i ca cu decor
adincit şi pictură bicromă sau tri crom ă " a Depresiunii Prutului (fig. 12;1, 3-4) n.
De aceea, 1n reman i eri le ulterioare ale etapelor, aşezarea Frumuşica a rămas
1n eta pa A2, alături de Ariuşd şi Izvoare II 1, iar aşezarea Tr uşeşti este trecută
în etapa A3, alătu ri de Hăbăşeşti şi Cucuteni, dar nu pe baza categoriilor diferite
de ce ramic ă tricromă şi a c ronologiei lor diferite, ci tot p e baza categoriilor deo
sebite de cera mică bicromă de tip Ariuşd-Frumuşica şi de tip Truşeşti-Hăbă
şeşti 78, a căror diferenţ ă este intii regională şi apoi cronolo gică. Aşezările cu cera
mică t ricromă pe fond alb de la Ghelăieşti şi Gura Văii in Depresiunea subcar
patică sau de la Tru şe şti şi Hăbăşeşti în Depresiunea Prutului se încadrează în
aceeaşi etapă, s ubfaza A3a, de�i ele cuprind c eramica bicromă specifică regiunii
respective (fig. 2j2, punct. 1 1-12, 19, 22) .
Chiar numai pentru faptul că cele trei aşezări Truşeşti, Hăbăşeşti şi Cuc u
teni au ajuns să fie clasate in aceeaşi etapă, dar prin a n u lar ea cr i teri il o r et apel or
73 Ibidem, p. 168, 178.
74 VI. Du m itresc u , SCIV, 14, 1963, 1 , p. 69, 73.

1 s Idem, Dacia, N .S., 8, 1964, p. 56 şi tabel p. 63.
76 R. Vulpe, Izvoare, p. 36-7, 120, 157, 206-07, 340, 343 şi n . 4, 344.
77 A. Niţu, C. Buzdugan �i C. Eminovici, op. cit., p. 71--4.
78 VI. Dumitrescu, ZIA, 7, 1973, 2, p. 1 84, 190.
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resp ective, cele trei etape preconizate pentru cele trei depuneri d e l a Cucuteni au
deven i t caduce. AceCJstă situaţie era inevitabilă, deoarece etapele perioadei Cucu
teni A nu pot fi cuprinse din perspectiva orizontului limitat cronologic a l Depre
siunii Prut ului, i n clt c ri terii l e categori ilor sec undare nle ceramicii nu pot deter
mina decit etape secundare in cuprinsul ultimei faze, A3, din Depresiunea Prutu
l ui şi ariCJ tripoli ană, grupin d aşezările cu ceramică tricromă pe fond alb şi pro
p o r1 i e mare de cer am ică bi-cromă in prima subfază, A3a. Jocul specii!or decora
tive ale categorii l or cera m i c i i sec u ndare determină diferenţieri ale complexelor
;1 cesLor nşezări şi ded secve nţe în cupri nsul aceleiaşi subfaze.
Trecerea a şezărilor dintr-o etapă în alta implică însă consecinţe pentru siste
mul însuşi al periodizări i . Trecerea aşezării Truşeşti din etapa A2 (definită prin
asocierea cer a mici i .tricrome cu ceramica b i c romă ) in etapa A3 (definită prin împu
ţJ n LI !'Ca sau dispariţia ccramicii bic rome ş; aso ci er ea cerumi c i i tricrome cu cc ra m i c a
cu decor a d înc it) anulează de fap t criteriul stabilirii etapei A3. La fel, trecerea aşe
zării Drăguşeni - Săveni din etapa A3, deşi reprezintă aşezarea cu cea mai mare
pro p o r ţ i e de ceramkă bicromă din Depresiunea Prutului, direct la sfîrşitul etapei
A4 (definită prin disp a ri ţia ceramicii bicrome şi a ceramicii cu decor adîncit, deci
numai prin cer a m i ca tri crom ă 79, a n u leaz ă criteriul etapei A 4. Anula rea criteriilor
de c lasi fica re şi period izare înseamnă anularea etapelor respective. Cu toate aces
tea sînt anulate cri teri i l e e ta p e l or periodizării din 1 963, dar aceste etape continuă
să rămînă val ab i le 10, i a r etapa A3 chiar cu o importanţă hotărîtoare pentru sin
c roni zarea Cucutenianul u i A din Depresiunea Prutului in raport cu aria tripo
liană 81 şi a C u cuteni an u lui A d i n intreaga arie cucuteniană cu fazele culturii
G umelniţa (faza A2 fi nală - Bl timpurie) e2.
Virtual itatea u n o r etape ale Cucutenianului A, care nu pot fi stabilite pe baza
aşezărilor din D epresiu n ea Prutului şi aria tripoliană, a fost însă întrevăzută de
H. Sch mid t exact din perspectiva "Cetăţuiei" de la Cucuteni, dar proiectată J1)e
orizontul vast al evoluţiei acestei perioade in intreg spaţiul ei de răspîndire, cu
prins de cele trei staţiuni importante, Ariuşd - Cucuteni - Tripolie, indicînd în
ordine inversă punctele de reper ale acestei evoluţii în timp şi spaţiu : caracterul
f i nit al ceramicii tricrome pe fond alb de la Cucuteni şi evoluţia ei in altă arie 83 ;
c aracterul invers al ceram icii tricrome pe fond brun de la Ariuşd şi anteriorita
tea A riuşd ului faţă de Cucuteni u. Aceste puncte de reper au rămas nerelevate
şi n-au fructificat cercetările cucuten i ene.
Prima solutionare a acestor raporturi în funcţie de aceste date, dar relevate
direct de suprapunerea celor două orizonturi ale ceramicii tricrome în aceeaşi
staţiune, au adus-o săpă turi le de la Izvoare, stabilind astfel cele două etape în
care se situează cele două aşezări, Ariuşd şi Cucuteni, şi care corespund la două
perioade, P rotocuc u len i şi Cucuteni A. Deci, valoarea cronologică a categoriei tri
crome pe fond brun a servit numai pentru definirea Protocucutenianului, extins
însă asup ra tuturor aşezărilor Cucuteni A cu ceramică tricromă pe fond brun din
Depresiunea subca rpatică. I n sensul acesta, el nu putea fi păstrat. I nlocuirea Proto
cucutenianului prin etapa Al în periodizarea din 1963 85, ' ca şi anularea acestei
etape prin contopirea ei cu etapa A2 în periodizarea din 1964, nu schimbau cu
nimic sensul i niţial al Protocucutenianului de la Izvoare, deoarece în etapa Al au
fost repartizate nivelurile Izvoare I I la-l b, iar etapa comună Al-A2 se conforma
de fapt concepţiei originare.
Ceea ce expli că această concepţie şi osci!aţiile ei aplicative este evident lipsa
u n ei definiţ ii clare asupra Cucutenianului A, in funcţie de care putea fi preconi
zată şi definită o perioadă precedentă cu ceramică pictată protocucuteniană. O atare
definitie a perioadei Cucuteni A nu putea teoretic pleca decit de la definiţia Cucute
nianului A clasic dată de H. Schmidt ceramicii de stil A de la Cucuteni, în
79

80

81
82
83

e.c

85

Idem ,
Idem ,

SCIV, 14, 1963, 1, p. 69, 73.
ZjA, 7, 1973 , 2, p. 179. •
Idem, SCIV, 14, 1963, 1, p. 72-3.
Idem, Dacia, N.S., 8, 1 964, p. 62, 64 şi tabel p. 63.
H. Schmidt, op. cit., p. 73, 76.
Ibidem, p. 108.
Vl. Dumitrescu, SCIV, 14, 1963, 1, p. 60, 69.
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funcţie d e categoria tricromă p e fond a l b 86, ş i d e la extinderea e i plnă l a prima
apariţie a ceramicii tricrome pe fond al b acest punct de vedere teoretic fiind
c on firmat de cerce tarea practică prin coexistenţa celor două categorii de cera
mică tricromă P€ fond alb şi pe fond brun pe întreaga durată a Cucutenianului
A (fig. 2/1-2, categ oriile 1 1- 12) 87. Astfel, succesiunea celor două orizonturi ale
ceramicii tricrome, pe fond brun şi pe fond alb, se desfăşoară prin inversarea
pr o p orţiei Tor în cadrul aceleiaşi perioade şi determină cele două etape principale
ale perioadei Cucut c n i A BB (fig. 2/2).
Etapele re a l e ale perioadei C ucuteni A erau înscrise, sub forma celor două
or i zon t uri ale ceramicii tricrome, in schema nivelurilor suprapuse Izvoare II 1
ş i H 2 şi au fos t deter mi na te in funcţie de criteriul major al ceramicii tr icrome
şi de proporţia celor două categorii ale ceramicii tricrome, după cum orizontul
c crami c ii tricr ome pe fond brun era subîmpărţit cel puţin în secvenţe gradate in
nivelurile I zv oare II la-1 b şi în nivelurile suprapuse Ariuşd VII-II 89. Trecerea
a�ezării Truşeşti în aceeaşi etapă alături de aşezările Hăbăşeşti şi Cucuteni din
Depresiunea Prutului ş i con siderarea ceramicii bicrome a acestor aşezări ca poste
ri oară acelei a a aş eză r i l or din Depresiunea subcarpatică reconstituiau de fapt
repartizarea aşezărilor Cucuteni A în cele două orizonturi succesive ale ceramicii
tricrome pe fo nd brun şi pe fon d alb de la Izvoare. Această situaţie radicală a
scăpat însă interp retării. Aşezările orizontului ceramicii tricrome pe fond brun
(Ariuşd, IzvoJre II 1, Frumuşica) au rămas blocate într-o etapă comună, A2,
echivalentă cu fiecJre din etap el e următoare, A3 şi A4, determinate nwnai prin
subîmpărţirea ori zontului ceramicii tricrome pe fond alb din Depresiunea Pru
tului. Din cauza p reponderenţei şi uniformităţii aparente a categoriei tricrome
pe fond alb, c riteriile cla sifi cări i şi periodizării au înlocuit criteriul categoriei
principale a ceramicii prin cr iteriul asocierii ei cu categoriile secundare ale eera
m ic i i . · In con seci n tA, etapele stabilite nu puteau fi decît "etape secundare" în
cadrul orizontului ceramicii tricrome pe fond alb din Depresiunea Prutului, echi
v a l en te cu etapele s-ecundare, rămase nedefinite, ale orizontului ceramicii tricrome
pe fond bnm .
In mod evident, schema nivelurilor I-II de la Cucuteni nu putea deter
mina etape nici in ca d r u l perioadei Cucuteni A, nici în cadrul orizontului eera
m ic i i tricrome pe fond alb din Depresiunea Prutului şi aria tripoliană (faza A3) 9o,
deoarece ambele n i velur i sint limitate la "etapa secundară" a aşezărilor cu cera
mică tricromă. şi cer am ică bicromă ale acestui orizont (subfaza A3a) şi se înscriu
ca "secvenţe" alături de aşezările Truşeşti şi Hăbăşeşti. Cele două niveluri supra
puse pe � Cetăţuie'" în seamnă n u mJi prima fundamentare stratigrafică a secven
ţelor subfazei A3a., d et e rm inat e de succesiunea complexelor ceramice ale celor
trei staţiuni : Tru.ş�ti, nivelul I Cucuten i, Hăbăşeşti şi nivelul II Cucuteni. Insă,
d iferenţierea com plexelor ccramice corespunzătoare ac estor secvenţe s-a făcut,
pe n tru prima da tă pe baza analizei şi definirii sumare a categoriilor şi speciilor
decorative ale ceramicii secundare.
De aceea, nici "vechimea mare" a Truşeştilor faţă de Hăbăşeşti �i Cucuteni
nu putea fi considerată în cadrul intregii perioade Cucuteni A şi al unor etape
diferite pentru a ceste aşezări 91, ci numai în cadrul fazei A3, căreia îi aparţine
intreg orizontul ceram i c i i tricrome pe fond alb din Depresiunea Prutului, şi
anume strict in cad ru l subfazei A3a, căreia îi aparţii\ cele trei aşezări, şi numai
in raport cu celelalte aşezări din această subfază, prin prezenţa speciilor pictate
cu negru-brun ale ceramicii secundare la Truşeşti sau în nivelul 1 de la Cucu
teni şi prin absenţa acestor specii la Hăbăşeşti sau în nivelul II reprezentativ
de la Cucuteni. Insă "specia cu decor adîncit şi pictură cu culoare neagră-brună",
,

,

86 H. Schmidt, OJ.. . cit., p. 34, 72, 85 (Weisskeramik).
87 A. Niţu, SC-Sf. Gheorghe, 1963, p. 67, fig. 1/1-2.
ea I bidem, p. 65, 93.
89 I bidem, p. 59 urm., 68, 95 urm.
90 Ibiflem, p. 96, fig. 1/3.
9 1 M. Petrescu-Dimboviţa, op. cft., p. 168.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

A . Nr:rU

122

30

subliniată cu de o-sebire la Truşeşti şi in nivelul I de pe "Cetăţ uie" 92, def ineşte real
orizontul cel mai vech-E a! jazei Cucuteni A3 din Depr esiunea Prutului (fig. 12/3).
Săpăturile noi au stabilit două secvenţe clare in. cele două staţiu n i de la
Cucuteni, secvenţo ABJ (grupele a--6 şi y) la "Dîmbul MorH" �i secvenţ<l AB2
(grupele y-()) pe "Cetă ţuie�, dar raportarea şi echiv alarea lor sumară cu secvenţa
ABI (grupele ll-j3) de la Corlăţeni şi secvenţele AB1-AB2 (grupele a-il spor<:�
dice şi grupele v-b predominante) de la Traian, nu puteau determina d ecit eta
pele principale, corespunzătoare fazelor AB1-AB2, deoa rece la Corlăteni există
numai prima etapă, iar la Traian ambele etape 91.
Deci, "contemporaneitatea" aşezării de la in teriorul şanţului de apărare de la
"Dimbul Morii" cu aceea de la Corlăteni apare evidentă 94 numai în cadrul ace le
laşi etape, deoarece, prin jocul articulat al succesiun i i grupelor ceramice, aceste
aşezări prezintă secvenţe d iferite şi indică posibilitatea subd ivizării acestei etape
in două su bfaze, ABla la Corlăteni (grupele a-!3) şi AB l b la "Dlmbul Morii"
(grupele a-6, y) (fig. 3, punct. 3-4).
De asemenea, posibilitatea unui "sincronism parţial" între cele două staţi uni
de la Cucuteni, între sfîrşitul etapei ABl de la ,.DLmbul Mo-rii� şi inceputul eta
pei A B 2 de pe "Cetăţuie" 95, sugerat evjdent de preze n ţa grupei '1· e ste exc l u să ,
deoarece intre c ele două etape d e locuire se interpun secvenţa grupelor f) --y d in
complexele de habi t<:�ţie din afara şanţului de apărare de la "Dimbul Morii" !Şi
secvenţa preconizată a grupelor j3-y, () din aşezar�a de la Huşi 96, tnd t grupa 'V
in cele două staţiuni de La Cuc uteni aparţine unor secvenţe d istanţate. Poziţia
grupei y in raport cu grupele f} şi () în secvenţe l e in termediare de la e x tedorul
�anţului la "Dimbul M0orii" şi din nivelul de la Hul!-i (fig. 3, punct. o, 33) nu per
mite imbricarea secvenţelor etapelor ABI de la interiorul şanţului la .,Dim bul
Morii" şi AB2 de pe "Cetăţuie'\ dar indică secvenţele timpurii ale etap ei AB2,
care pot subdiviza această etapă tot în două su bfaze, AB2a la "Dîmbul Morii " �i
Huşi ( grupele 13--v fără a sau cu 1)) şi AB2b pe "Cetăţuie" şi la Traian (grupele

y-t)).

Descoperirile izolate de ceramică aparţinînd i5J"Upelor a , 13 şi y pe .,Cetăţui e",
dar lăsate neinterpretate, pot indica urme sporadice din vremea locuirii de la
�Dîmbul Morii .. sau o locuire paralelă in ambele staţi uni, care trebuie confirmate
[n săpăturile viitoare prin complexe ceramice in cOomplexe de habitaţie. De ase
menea, secvenţele care determină subfazele etapelor ABI-AB2 urmează a fi c on
firmate prin alte �ezări incepind cu Traian-Dealul Fîntînilor, unde preze n ţa
celor patru grupe ceramice şi a celor două şanţuri de apărare indică e tape de
locuire juxtapuse. Sincronismul celor patru grupe la Traian este infirmat prin sec
venţele precizate in toate aşezările cu depuneri Cucute n i AB între Carpaţi şi Prut.
La Frumuşica, re-partiţia celor patru grupe indică cel puţin etapele princi
pale, ABI ca la Corlăteni şi AB2 ca la Cucuteni (fig. 1), deoarece in u n ele sec
ţiuni apar numai grupele u--6, in timp ce in secţi-unea III, grupele r-5 apar cu
exclusivitate şi chiar grupate in situ in j urul vetrelor (vatra 15 la adincimea de
- I,30 m) 97, determinînd clar poziţia stratigrafică şi tipologică a etapei AB2 şi
apartenenţa grupei l) la grupele de stil AB. Această poziţie n-a fost valorificată
in monografie şi n-a fost relevată nici la interpretarea etapei AB2 de pe "Cetă
ţuie". De aceea, secvenţa AB2b, grupele y-6, de pe .,Cetăţuie" rămîn prima funda
mentare stratigrafică şi tipologică a apartenenţei grupei 6 la grupele de stil AB,
afirmată numai tipologie pe baza coexistenţei celor patru grupe a-() in complexul
defin it global al nivelului de locuire de la Traian.
Analiza grupelor stilistice la �Dimbul Morii", datorată preocupării constante
pentru discriminarea repartiţiei grupelor intre complexele ceramice corespunză92 I bidem, p. 166 ; Idem, Cucuteni, p. 24.
93 VL Dumitrescu, SCIV, 14, 1963, 2, p. 291.
9 4 M. Petrescu-Dimbovita, R.S.P. , 20, 1965, 1 , p. 169.

95 I bidem.
96 A. Lâszl6, Cercetări arheologice în aşezarea Cucuteni A-B de la Huşi, AM,

4, 1 966, p. 19-20.

'11 C. Matasă, Frumuşica, p. 27-8, pl. 277/36 ; 279J35 ; 280/35 ; 281/35 ; 282{36 ;
283/36 ; 284/35 ; 288/37 ; 296j37.
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celor două etape AB de la .,Dîmbul Morii" şi de pe "Cetăţuie", a determinat
o variantă de culoare roşie a subgrupei 1)1, atr ibuită. iniţial, ca şi la Corlăteni, gru
pei 1), evi d en t sub influenţa subgrupei dla a cer amicii de la Traian 98. Pres upu-·
nerea că ac eastă variantă picturală, care poate fi d enum i tă J3 la, va revi zui aspec
tele decorative a tr i bui te subgrupelor dl la H. Schmi d t !li /)la la Traian 99 este un
non sens : pe de o parte, d eter minarea acestei variante în ca drul subgrupei 131 nu
era po si bi lă decît prin diferenţierea aspectelor decorative între subgrupele 81 �i
dl, cele mai com pl icate aspecte ale a c estei variante lOCI fiind net deosebite de ace
[ea ale s ub grupelor fll de la Cucuteni şi c51a de la Traian , 01 ; pe de altă p ar te,
numai prin determinarea v ari a n tei j31a este confirmată şi se poate explica v ar ia n ta
bicromă cu culoare roşie a subgru p ei Ma, în funcţie de care su b gr upa �1 va c rea
şi varianta tricromă cu c u l oare roşie şi n egr u secundar de la Traian ,o,a. Această
variantă nu poate fi clasată împreună cu varianta bicromă ( a l a ) , ci designată c u
.
o siglă p ropr i e (c51 b) 102.
La Cu cuteni , în săpă turiÎe vechi a fost ate stată prin cîteva fra g ment e nwnai
varianta tricromă cu roş şi negru secund ar ,03, ambele vari ante nu sînt menţio
nate in săpăturile noi, şi nu pot fi confirmate decit pr i n pu.blicarea ceramici i.
Date fiind frecvenţa ambelor variante de cul oa re roşie la Traian, frecvenţa va
ri ante i bicrome şi absen ţa vari•antei tricrome în aşez:ările cu ceramică AE2 din
bazinul Nistrului, este g re u de admis că dezvoltarea ac estor variante în cadrul
subgrupei 61 l a Traian s-a făcut numai sub influenţa ceramicii AE din D epr e
siunea Prutului. Această evo luţ i e a avut loc para lel qi in Depresiun e a subcarpa
ti că , plecind direct de la varianta de culoare roşie j31a, după c um indică d esco
perirea în primele săpături postbeli ce de la Tra ia n a paharul ui pi c tat cu c u l oar e
roşie, atribuit greşit unei noi variante a grupei a 104.
Definirea etapelor B1 şi 82 la Cucuteni nu se putea face decit in rap ort cu
d is oc i er ea şi asocierea grupelor e: şi � . dar era condi ţionată de discriminar-ea clară
între cele două grupe sub rap o rtu l decorului pictat cu culoare roşie, atribuit de
H. Schmidt exclusiv grupei �- Trebuie observat că H. Schmidt n-a fost totde a u n a
con secvent cu definiţiile celor două grup e sub r aportul culorii ro�ii şi al a sp ec
telor decorative, ceea ce se explică prin i den t itatea aspectelor cu benzi l i ni a re
negre sau r o şii în decorul grup ei e:, faţa de aspectele atit de d i fer i te cu benzi
umplute cu roşu in decorul grupei � . Chiar la Cucuteni el a clasat in grupa e:
aspecte cu benzi lin iare roşii 105, iar in alte aşezări cucuteniene aspectele cu benzi
l ini<are n egre sau roşii au fost separote intre grupele
e:
şi 1;: , la Şipeniţi ( f i g.
15/2) 106 , sau repartizate împreună grupei e: , la P etreni (fig. 1 5J1) ,0 7• !n săpăturile
noi de pe "Cetăţuie", gr upa e: atribuită nivelului şi etapei B1 p rezintă d eopotrivă
benzi liniare negre sau roşii, ceea ce presupune o opţiune ş i o rectificare a defi
niţiilor cl asi ce, care în mod obl igator trebuia menţionată şi prec iz a tă p entru am
bele gr u pe , e: şi � , deoarece aspectele decorului cu cul oare roşie sînt diferite intre

cele două grupe ; "benzi liniare roşii" in grupa e: (fig. 15j2) sau "benzi umpl ute
cu roşu intins" in grup a 1;: (fig. 14/3, 6), după cum sint diferite în grupa l; : motive

98 M. Petrescu-Dimboviţa, op. cit. , p. 170.
99 Ibidem.
1oo I dem, Cucuteni, fi g . 36.
10 1 VI. Dum i trescu. Dacia, 9-10, 194 1-1944, p. 63-4, 6 8, pl. X/1-2, 4-5, 10
i nteri or (pictură bicromă cu roşu pe alb).
101 a Ibidem, pl. X/8 şi 11 in t eri or ; X I/ 1 şi 4 inter io r (pi ctură tric:romă cu
r oş u şi negru secundar pe alb).
102 A . Niţu şi V. Bazarc i uc , Consideraţii cu privire la ceramica de stil Cucu
t eni AB pe baza descoperirilor recente, AM, 9, 1978 (sub ti par) ; A. Niţu, Exo!i

carea grupelor ceramice de stil Cucuteni AB şi B, Iaşi, 1978 (inedită).
103 VI. Dumitrescu, op. cit., p. 69 n. 1.
104 H. �i VI. Dumi tresc u, SCIV, 3, 1952, p. 1 32 , pl. Vlll/4.
105 H . Schmidt, op. cit., p. 41, pl. 17/1 1 ; 2 1/4 .
to6 I bidem,
p. 1 10 ; O. Kandyba, Schipenitz, "Bucher zur Ur-und niihge
schichte, 5", Viena, 1937, p. 68, fig. 64-6 5.
107 H. Schmidt, op. cit., p. 109 ; T. Passek, La ce ramique tripolienne, Moscova
Leningrad, 1935, pl. XXII/7-8.
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ane:xe "serpentiforme sau in zi g-zag wnplute cu roşu" (fig. 16f1, 4-5), sau in
.,zi g-zag cu ne rvură roşie" (fig. 14{2, 5 ) .
Aşa se explică raportarea Podeiului la etapa B1 de pe "Cetăţuie" 108, deşi
acea st ă aşezare se c aracterizează de opo trivă , prin aspectele clasice ale grupei
?;
(fig. 14/3) ş i .aspect ele cu motive anexe cu nervură roşie (fig. 14/4-5) 109, interpre
tate însă de st i l E . De aceea şi aşezarea Aldeşti, pe valea Siretului, cu ceramică
de s t ll Podei, t rebuie repartizata to t etapei B2, nu Bl 110 .
Raporoorea aşez ării PrigOTenii Mici la etapa Bl este exactă 1 1 1, deoarece pre
zlntă secvenţa grupelor O- e; m, dar ea antrena şi aşezarea Drăguşeni - Fălticeni,
care alăturl de grupa E (fig. 15/4) 1 13 , prezintă şi trei fragmente aparţinînd sigur

grupei b

1 14 .

Aşezarea Valea Lupului nu poate fi repartizată in întregime etapei B2 m,
d eo are ce un ele locuinţe cuprind n umai ceramjca grupei e; 1 16 , al cărei decor zoo
rnorf p rez i n tă siluetele negre caracteristice ceramicii de la Şipeniţi şi Petreni
(fig. 15{2), determinm d şi în această aşezare un orizont B 1 (Valea Lupului !).
In tot c azul , indiferent de interpretarea aspectelor pictate cu roşu, prin ab
senţa grupei o în ce rami c a de la Podei raportarea acestei aşezări la etapa B 1
introducea o s e cven ţă diferită, numai cu grupa e; , căreia îi aparţin şi aşezările
Şi pen iţ i şi Petreni. Această secvenţă absentă pe "Cetăţuie" indica posibilitatea sub
d i vi zăr i i etapei E l in două subfaze, E l a şi B 1 b, în funcţie de prezenţa ceramicii
de st i l AB în pri m LJ :s ubfază şi de d i spariţia ei în a doua subfază, în care urmează
a fi repartiz.ate aşezările fazei B1 (fig. 3, punct 9-12', 34-35). Repartizarea celor
trei aşezări , D răguşeni - Fălticeni, Şipeniţi şi Petreni, în etapa B2 in p eri od i 
zarea din 1 96 3 1 17 s-a făcut pe baza definirii inexacte a acestei etape, în care grupa
e;
nu est e asociată cu grupa /j, prezentă la Drăguşeni, ci numai cu grupa � , absentă
la Ş i p eniţi şi Petren i.
De asemenea, orizontul B2 de la Valea Lupului II, cu grupele e; - r: (fi g .
16) 1 , 5 ) 11 8, nu poate fi raportat la această etapă, alături de Truşeşti şi Glăvăneştii
V e chi 1 1 9, fără nici o distincţie, pe de o parte intre aceste aşezări, iar pe de altă
parte intre cele trei n ivel uri B2 de pe "Cetăţuie". Cele trei niveluri de locuinţe
nu reprezintă "refaceri pe loc " 120 in :sensul unui nivel unitar, ci trei niveluri de
locuire, în mod u l d e "suprapunere mai mult sau mai puţin imediată şi pe aceleaşi
locuri" a locu inţelor se e xplică suficient prin caracterul intensiv al locuirii în
spaţiul restrins al " Cetăţuiei " , dar care sînt totodată diferenţiate tipologie prin
variaţia proporţiei şi d i ferenţa aspectelor grupei � şi prin absenţa sau prezenţa
categoriei ceramicii "Cucuteni D".
Variaţia

prop orţie i grupei � in cele trei niveluri, de pe "Cetăţuie" se repetă

în aşezările Cuc u teni

B2 cu un singur nivel, săpate pe scară mare, Frumuşica cu

un singur vas ş i citeva fragmente 121 , Truşeşti cu o proporţie crescută 122 şi Valea
e; 123.
L upul u i II cu o prop orţi e covîrşitoare faţă de grupa
Variaţia proporţiei

108 M. Petrescu-Dimboviţa, RSP, 20, 1 96 5 , 1, p. 1 74.
109 C. Mata:să, AM, 2-3, 1964, fig. 12/2 ; 17/2 ; 22/ ; 27/4 (vas � pictat cu
roşu liniar şi întins ; A. Niţu, Decorul zoomorf pictat pe ceramica Cucuteni-Tripo
lie, AM, 8, 1975, p. 29, 33.
1 10 M.
Petrescu-Dimboviţa, op. cit., p. 174 (tipărit greşit A ldeni).
1 1 1 Ibidem.
1 12 N .
Eerlescu, Aşezările cucuteniene de la Războieni şi Prigorenii Mici,
SC$ - Fi liala l a şi, 6, 1955, 3-4, p. 157 urm., fig. 4-6/1.
1 1 3 V I. D u mitr esc u , Dacia, 3-4, 1927-1932, p. 137-38, fig. 8/1 ; 16.
1 14 I bidem, p. 139, fig. 15/B, 13 ; 18 bis.
1 1s M. Petrescu-Dimboviţa, op. cU., p. 1 74.
1 16 M . Dinu, Materiale, 3, 1957, p. 165-67, fi g. 4/ 3, 5.
1 17 VI.
Du mi tr escu, SCIV, 14, 1963, 2, p. 291-92.
1 18 A. N i ţu, op. cit., p. 2 9 , 33, fig. 26/5 ; 27/6.
1 19 M. Petrescu-Dimboviţa, op. cit., p. 174.
120 I bidem, p. 173-74.
121 A. Niţu, op. cit., fig. 15/2.
122 Ibidem, fig. 15/1 ; 19/l.
123 I bidem, fig. 17, 21-23, 26, 29.
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PENTRU CILA:SJli'lCA!REA CULTURII CUCUTENI

ii'UPe-i � march ează se cvenţele aşezărilor din faza B2, fundamentate stratigrafic
pri.n cele trei nivelurt de pe ,.Cetăţuie".
Analiza cat egori i lor ceramice a definit caracteristicile şi etapele dec(}rului
oeram i ci i Cucut eni C de -a lungul etapelor AB1-AB2 şi B1-B2 124, dar categoria
cerami cii "Cucuteni D" defin it ă de H. Schmidt 125 n-a fost nici confirmată, nici
infirmată, deşi ea era descoperi tă la Podei 126, ca să ne referim numai la datele
c unosc ute in momentul săpăturilor noi de la Cucuteni. Această categorie, denu
mită varianta M o n teont la P o d e:i , du.pă ceramica corespunzătoare de la Sărata Mon teoru (Buzău) 1 27, )jpseşte în celelalte aşezări B2 şi este însoţită la Cucuteni ·
şi Podei de aspecte C!ecorative ale grupei � cu totul deosebite (fig. 14/2-9) de
acelea de la Frumuşica, Tr uşcşt i sau Valea Lupului Il (fig. 16/1, 5). Această dublă
S·itu.a ţie era suficientă pentru a indica subimpărţirea fazei B2 in două subfaze,
B2a corespunzătoar e aşezărilor Fru m uşica - Truşeşti - Valea Lupului II - Cucu
teni (n ivel ul B2-I) � i B2b corespunzătoare aşezărilor Podei - Cucuteni (nivelu
rile B2-II-I Il).
Această subdivizarc avea C!rept consecinţă obligatorie repartiţia celor trei
n i veluri B2 de pe ftCetâţu ie" ca secvenţe în cadrul celor două subfaze. Dar această
operaţi e nu se putea :face decit prin stabilirea exactă a repartiţiei variantei Mon
teoru :şi a asp ectelor grupei � între cele trei niveluri. Aspectele decorative ale
grupe; � de la Cucuteni 128 , identice cu acelea de la Valea Lupului I I , n u permit
omologarea In bloc a celor t rei n i vel uri cu aşezarea Valea Lupului. Chiar numai
ceramica pub l ic a tă de H. Schmi·d t sau provenită din descoperiri anterioare pre
r:in tă aspecte d eco rat i ve (fig. 14/2, 6-9) 129, inexistente la Valea Lupului, dar
existente la Podei (fig. 14/2, 7-8 şi 14/4-5), Darabani II pe Nistru 130 (fig. 14/1 �i 9)
sau Ştefănel$ti - Stîrceoa pe Prut (fig. 16/6), săpată ulterior 13 1 • Repartizarea acestor
aspecte stilistice intre cele tre i niveluri şi repartizarea acestora intre cele
două subfaze nu se pot face decit provizoriu, înainte de publicarea ceramicii re
zultate din n o i le să p ătur i (fi g . 3, punct. 13-17).
Aceste observa tii critice cu p 1·ivire la metoda de cercetare a rezultatelor să
păturilor n oi de la Cu<:utcni sint obligatorii chiar numai pentru m(}tivele că orice
cercetare ul terioară asupra C ucutenianului nu poate pleca decît de la la aceste
rezultate, că aceste o-bservaţii corespund exact rezultatelor actuale ale cercetării
�� că, chiar dacă aceste o bser va ţii au aparenţa unei analize sprijinite pe ultimele
date ale cercetări i , numai aceilstă ana liză putea explica interpretarea dată săpă
turi lor de la Cucuteni.
Construirea unui sistem complet de periodizare, în funcţie de definkea com

pl-exelor ceramice corespunzătoare etapelor ceramicii şi culturii cucuteniene, com

portă stabilirea c:rfteriHor de clasificare a complexelor ceramice şi de periodizare
lor organice. Aceste criterii sint indicate de condiţionările stratigrafice,
tipologice şi cronologice ale co mplexelor ceramice în aşezările cu un singur nivel
strati grafic sau cu niveluri suprapuse (fig. 2-3).
msumarea treptată a unor date certe, care permit stabilirea acestor condi
ţion ări ale complexelor ceramice şi definirea criteriilor clasificării şi periodizării
a etapelor

1:1� M.
17-9, 34.

Pe tr.escu-D1mbovi ţa, op. cit., p.

171-172,

1 74 ;

idem,

Cucuteni,

p.

125 H. Schmidt,

op. cit., pl. 24/5.
C. Matasă, o p. cit., p. 45, fig. 30/2, 10 ; 32/1, 3-5, 7 ; 33/11.
121 1. Nest or şi & . Zaharia, Şantierul arheologic Sărata-Monteoru (1954), SCIV,
6, l9M, 3- 4 , p. 499, fig. 3.
,;m M. Petrescu-Dîmboviţa, RSP, 20, 1965, 1, pl. 111/2 ; A. Niţu, op. cit., fig.
1U

16 i 23/4 ; 30/7.

m H. Schmidt, op. cit., pl. titlului
mitrescu, BerROB, 9, 1959, fig. 8/3.

nr.

9 ; pl. 19/2' a-b ; 21/12-14 ; Vl .

Du

130 T. S. Passek, Perio d . tripol. posel., p. 1 14, fig. 64/4.
13 1 A. Niţu şi P. Şadurschi, Sondajele din 1914-1915 in aşezările Cucuteni
B de la Stînca fl Ştejăneşti, AMB, 2, 1978 (sub tipar). Materialul la Muzeul din
Bot oşan i .
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lor, relevă tot;odată punctele cr i tic e ale cercetării practice şi teoretice actuale.
A ceste daie apar e x tr·em de puţine, cu deosebire pentru perioada Cucuteni A. La
a ceastă si tuaţie se adaugă numărul insuficient al a�ezărilor săpate in diferitele
regiuni geografi ce, deo arece Podişul central moldovenesc şi Podişul Sucevei pot fi
con si de ra te ca inexplorate.
Aceste date permi t tot uşi clarificarea poziţiilor stratigrafice tipologice şi cro
nol ogice ale c o mp le xe l o r cerami ce în a.!lezările cucuteniene cu stratigrafie verti
C ii lă sau m·izont a l ă : 1iive2urile de 2ocu.tre corespunzătoare etapelor nu sînt tot
deaun a suprapuse (pe v er ti ca lă ) , ca aşezările cu locuire inlensivă de tip Ariuşd
s a u Cucuteni - CeLă ţuie ; in u şezările cu locuire extensivă, cu toate suprapune
riie par ţia l e inevitab ile ale complexelor de habitaţie din aceeaşi etapă sau din
etape s uccesive, aceste n i vel uri sîn t ju:rtapuse (pe orizontală), ca la Cucuteni Dîmbul Morii sau Traian - Dealul Fîn.Linilor ; nwnai complexele ceramice, indi
feren t de mod a l i tatea s trati grafkă a n ivelurilor de locuire, discriminează etapele
şi succesiunea lor ; d epun e 1· i le din spaţ i i le libere în aşezările cu stratigrafie ori
zontală sau verticală sînt n e concLude n te pentru poziţiile stratigrafice, deoarece
reprezi n tă in filtraţ i i la d i ferite adîncimi în subsolul comun al nivelurilor juxta
p use sau supra p use ; reali ta tea acestor etape este asigurată de aşezările reprezen
tate printr-o singură. e ta pă , ca la Hăbăşeşti, Corlăteni sau Glăvăneştii Vechi ; suc
c esiunea acestor etape este asigurat ă de suprapunerea lor, in secvenţe singulare
sau multiple din aceea�i etapă sau din etape diferite, în staţiunile cu stratigrafie
\'erticală, ca la rzvo<Jre, Truşeşti sau Cucuteni ; existenţa unor niveluri de locuire
s uccesive în cuprinsul unei etape în aceea şi aşezare - ca nivelurile Izvoare II 1 H2 pentru perio<J d a A, n iv el urile .1\.rluşd VII-II pentru faza A2, nivelw-ile Cucu
ten [ AI-II in subf.a za A3a sau nivel urile Cucuteni B2 - !-III în faza B2 - şi a
mH>r secvenţe diierite reprezent<:� te de a.şezările din aceeaşi etapă - ca aşezările
Bonţe.şti 2, Ari�d VII-n, I zvoare H la-lb, Frumuşica AI-II şi Calu in faza A2,
sau aşezările Ghel ă i eşti, Cucuteni Bl, Şipen iţi şi Petreni în faza Bl - trebuie
admisă şi pentru c ultura C ucuteni· - Tripolie, deoarece ea este regula obişnuită
în facies u l S toicnn i - Alde n i şi în cultura Gumelniţa ; etapele nu constituie cadre
fixe prestabillte, ci stnt determi nate de complexe ceramice specilice, dar care
p rezintă diferenţierl gradate �i perm it secvenţe în cuprinsul etapelor principale
sau secund<:�re, indt ac este complexe ceramice nu pot fi atribuite arbitrar la etape
tntcrmediare, denumite "de trnnzîţle", in tre etape tipice 1 32•
In fel ul acesta, metoda interpretării datelor săpăturilor comportă cu necesi
tate combinarea stratigrajiei verticale şi orizontale, prin care sînt verificate reci
pmc atît condiţ ion ă rile s'lratigrafice şi tipologice, cit şi succesiunea complexelor
cerarn i c e între aşezări.le cu scheme stratigrafice diferite.

ln ultimă annliză, cerceta rea arheologică arată clar că etapele evoluţiei cera
m i.c i i şi culturii cucuteniene sînt determinate de complexele ceramice ale nivelu
rilor de lo c ui re succesive şi de compararea aces t or complexe între aşezările din
aceeaşi etapă snu d in etape d ifer i te . Clasificarea ceramicii trebuie extinsă de la
d efinirea şi repartiz area categori i lor, speciilor şi grupelor stilisti.ce în cadrul peri
oa d e lo r după coru::epţia lui H. Schmidt, la definirea complexelor ceramice în ca
d ru l etapelor princi p a l e şi. secundare. In funcţie de această clasificare se pot defini
comp�exele ceramice diferenţiate ale aşezărilor şi determina repartizarea lor în
etapele corespun zătoare (fig. 2-3). Sensu l dat clasificării ceramicii stă în această
triplă inter d e p end en ţă stratigrafică, ti pologică şi cronologică a complexelor cera
mice, care st a bi leşte şi criteriile clasificării lor.

Etapele, or d i nea şi valoarea cronologică a succesiunii lor sînt determinate de
diversificarea complexe lor ceramice, condiţionate stratigrafic şi tipologie în com
plexele închise şi defin ite p rin modalităţile de asociere ale categoriilor, speciilor şi
grupelor c e rami ce de-a lungul etapelor unei perioade sau de la o perioadă la alta.
Condiţionarea stratigrafică !li tipologică a complexelor c era rnice n u permite
definirea lor în ansamblul n i v el u rilor unei staţiuni, ca la Bonţe!Jti, sau în ansam
blul fiecărui nivel stratigrafic, ca la Izvoare, ci strict în funcţie de complexele de
ha bitaţie ale nivelurilor de locuire extinse pe orizontală, ca la Cucuteni - Dîmbul

M.

132 VI. Dumitrescu. SCIV, 14, 1963, 1, p. 57 (pentru fazele
Petrescu-Dimboviţa, op. clf., p. 166 (pentru fazele Cucuteni A).
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Morii, sau suprapuse, c<J la Cucuten i - Cetăţuie. Complexele ceramice variază in
complexele de habitaţie (locuinţe, gropi, vetre in aer liber) pe măsura ex tinderii
sau suprapunerii a:şezărllor :şi corespund unor e tape de locuire, pe- care le defi
nesc ca etape cul tur a le .
Modalitiiţile de asociere a categorlilor, speciilor şi grupelor stilistice, care
condiţionează tipologie şi definesc complexele ceramice ale etapelor principale !ii
secundare în cadrul fiecăreia din perioadele cul turii cucuteniene (Precucuteni,
Protocucuteni, Cucuteni A, AB şi B), comportă cel puţin o categori e principală,
caracteristică în tregii perioade !li întregului ei spaţiu de răspîndire, dar putind
prezenta unele diferenţieri stilistice, regionale sau cronologice, care definesc spe
ciile decorat ive al e categoriei majore şi a căror succesiune reprezintă evol uţia
acestei categorii de-a lungul etapelor perioadei respec live.
Perioada Precucuteni este caracterizată prin ceramica nepictată, dar in ultima
fază apare sporadic pic tura ceramică. Categoriile nepictate sînt reprezentate prin
ceramica cu decor excizat in fazele I-II (fig. 2-{1, categ. 1 ; 4/H şi ceramica cu
de cor adincit în fazele !-I II (fig. 2/ 1-2, categ. 2 ; 4{3) m. Speciile decorative ale
"ceramicii cu decor adî nc i t " se definesc prin tehnica adincită şi factur<:� decorului
cu linii înguste sau linii punctate, combinate S<JU n u cu caneluri (fig. 4 /2-3), dar
apariţia picturii în faza III determină o specie pictată peste decorul adînci t cu u n
fond d e culoare albă (fig. 2/1, specia 5 ; 4/2 ) m. Pictura ceramică transpune deco
rul cu linii adincite şi creează c<:�tegoria primordială n c eramicii pictate cu a l b
liniar sau în t ins pe suprafaţa cenuşie închis şi lustru ită a Yasului (fig. 2,'1-2. categ.
7 ; 4/4 ) 13 5 .
Perioada Protocucuteni ( = faza Cucuteni Al)

se caracterizează prin catego
riile ceramicii bicrome, reprezentate in prezent prin ceramica de car.acter proto
cucutenian integrntă în sinteza faciesului Stoicnni - Aldeni din S Moldovei intre
Siret şi Prut (fig. 5/1-3) sau continuată în faza Cu cuteni Al intre Pr'Ut şi Nistru
(fig. 5/4) : ceramica pictată cu alb liniar sau intins pe suprafaţa ro!jie lustruită a
vasului (ifg. 2/1-2, categ. 7 ; 5/1) 136 ; ce ra mica cu decor adincit şi pictură bicro mă
(fig. 2/1-2, categ. 8 ; 5 /4) m, în cadrul căreia continuă specia acoperită cu fond de
culoare albă (fig. 5/2) 138 ; ceramica cu d ecor canelat şi p ictură bicromă, cu moti
vele formate de caneluri acoperite de feţuiala roşie lustruită şi separate prin cu
loarea albă pictată în interspaţii peste feţuiala roşie (fig. 2/1-2, categ. 9) 139 ; eera
mica pictată cu zone decorative sintetice, cu forme ceramice prevăzute cu zone
de caneluri tectonice, in funcţie de care sînt organizate şi diversificate zonele cu
decor pictat, cu alb l in iar în zona gîtului şi cu alb intins în zona corpului, pe
crateTe sau pe amfore (fig. 2/1-2, categ. 10 ; 5/3) 140•
Perioada Cucuteni A este caracterizată prin ceramica tricromă, care prezintă
două variante stilistice, ceramica tricr omă pe fond brun , cu benzile motivelor cru
ţate din fondul pic tat cu culoare brună-roşie pe toată suprafaţa sau direct din
feţuiala brună şi lustruită a vasului, predominantă in faza de inceput (A2) in De-

w R. V ulpe, op. cit . , p. 55 urm., fig. 11/2 ; 21-22 ; 35/4 ; 4 7/2 ; 6 1/1 ; 66/2 ;

pl. V/1-2.

134 A. Niţu, Aşezarea cu ceramică de factură precucuteniană de fa Tg. Ne
greşti, SCŞ - Filiala Iaşi, 6, 1955, 1-2, p. 4, 6, 10, 24 , 26, fig. 6-8 (exemplarul
reprodus este inedit). La MIM.
135 S. Marinescu-Bîlcu, So ndaju l de la Tirpeştl, Materiale, 8, 1 9 62, p. 240,
fig. 6)1-2 ; Idem, Cultura Precucuteni, p. 84, fig. 63/5 şi 66{4 ; R. Vulpe, op. cit. ,

p. 142, fig. 1 15/1.
1 � De la Ciorani (Adjud), ined it (IIAI). Acest fragment de cu.pă este iden
tic cu acela precucutenian de la Tîrpeşti (citat mai sus), pictat cu alb liniar pe
suprafaţa cenuşie. Ambele fragmente sînt p i c ta t e numai pe una din feţe, faţa
exterioară păstrînd decorul adincit caracteristic ceramicii precucuteniene şi proto
cucuteniene.
137 A. Niţu, SC - Sf. Gheorghe,- 1973, p. 83 urm., fig. 8/1 ; V. 1. Markevi l!,
Mnogosloinoe p ose leni e Novye RuseJty I, KS, 1 23, 1970, fig. 1 3/2 .
138 De la Dode!jti (Bîrlad), inedită (MIM).
13P A. Niţu, op. cU., p. 83-4, fig. 1/1-2.
1.40 I bidem, p. 84-6, fig. 9)1-2.
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presiunea subcarpatic! (fig. 7/1, a, 6) "1, şi ceramica tricromi pe fond alb, cu banda
mohvelor rezervată pe fondul pictat ini ţi al cu culoare albă pe intreaga suprafaţă
a vasului , p redominantă in :faza ultimă (A3) in intreaga arie cucuteniană şi tri
poliană (fi g. 7 Jt) m. Cele două variante coexistă de-a lungul fazelor A2-A3 şi ar
putea c on sti tui direct spec i i decorative ale ceramicii trrcrome, dar formarea lor
succesivă pri n � invers area fondul u i de pictură", alb in loc de brun, şi alternanţa
predominării lor în proporţie net inversată, in etape succesive şi in spaţii atit de
diferite, le conferă un c ar ac ter de un i formitate aparentă şi un rol de categorie
majoră pen tr u etapele şi spaţiile respective (fig. 2/1-2, categ. 1 1-12). Ambele
variante uu fost d efi nite de H. Schmidt, în funcţie de culoarea "fondului de p i c
tură'· şi de ,. te hnica n egativă" a decorulu i , prin co mp ararea ceramicii de la Ariuşd
si· Cuculen i , indicind totodală ordinea vec himii lor diferite 143.
Totodat ă , ambde c<Jt�gorii de ceramică tricro mă, dar cu deosebire cate gor i a
pe fon d a lb , comportă specii diferenţi ate : c e rami ca cu benzi brune sau roşii
inguste şi interspaţi-u farg de cu!oare albă in cadrul categoriei pe fond brun in
fazele A 2 -A3 in Depresiunea subcarpatică (fig. 7/2 ; 9 /5) 1 44 şi faza A3 in Poarta
Tg. Frumos la Fedeleşeni H5 , dar continuind şi la inceputul fazei AB1 la Cor
lăteni 146 ; ceramica c-u benzi inguste sau foarte înguste pictate cu alb pozitiv în
cadrul categori ei pe fond alb ( fig. 2(1-2, specia 12') în fazele A2-A3 în Depre
siunea subcarpat i că, la Frumuşica, Calu sau Gura Văii (fig. 9 /4) 147, şi in faza A3
in Depresiunea Prutul ui, ca la Sec ăreşti - Dealul Tinosul (fig. 10/1-2) 148 , şi in
Podişul central moldovenesc, l a Chetreşti (fig. 10/7) 149 ; ceramica cu decor liniar
b icrom sau tTicrom pe jond alb sau b ru n , evident în cadrul ambelor categorii, în
fazele A2-A3 in Depresiunea subcar:patică (fig. 8/1) 150 şi A3 în Depresiunea Pru
tului (fi.g. 6/2, 7 ; 1 1/2, 4) 151 ; ceramica tricromă cu interspaţiul de culoare neagră
d in faza A3 m Depresiunea Prutului anticipează procedeul tratării interspaţiului
cu n egru în ţins al grupei IX ; motivele decorului prevăzute sau nu cu nervura·
2
mediană roşi-e determină, de asemenea, aspecte cu pictură bicromă (fig. 10/5) 15
sau tricromă (fig. 1 1)5 ), care a fost chiar atribuită, g reş i t, su�grupei a 1 153. ln
a.şez ă ri le acestui orizont în V Podoliei, interspaţiul este tratat parţial sau inte
gral cu negru. ! Lniar (iig.
141

142
m

p ă st rată

1 0)3, 6)

154.

Frumuşica, p. 50, 96 , 138, 142, pl. 7/ 1 5 ; 17/89 ; 1 8/ 1 12.
Ibidem, p. 1 1 2, 141 , pl. 1 7/7 7 .
H. &hmidt, op. cit., p. 14, 1 0 8. Deci, culoarea ,.fondului" (Malgrund) este
C . Matasă,

şi indicată de culoarea benzii motivelor. De aceea, inversarea culorii
fond ului celor două categorii tricrome d e la Izvoare, cu "decor roşu pe fond
alb"' sau " de cor alb pe fond roşu", ad ic ă prin inlocuirea ,.fondului" cu culoarea
"i nterspaţiului", pictată peste fondul de pictură iniţial şi in consecinţă diferită de
cu loarea m o tivelor, nu p oate fi acceptată (R. Vulpe, op. c it ., p. 203-204).

14-4 C. Matasă, op. cit., p. 1 24, 152, pl. 30/257 ; R. Vulpe, Dacia, 7-8, 19371 941, p. 2 9 , fig. 14.
145 I. Nestor, Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumănien, BerRGK, 22,
1 9 32, pl. 2/3.
146 Idem, SCIV, 2, 1 9 51 , 1, p. 71, fig. 21.
147 C. M a tasă, op. cit., p. 52, 1 38, pl. 6}16 ; R. Vulpe, op. cit., p. 29, fig. 16/4 ;
A. N i ţu, C. Buzdugan şi C. Eminovici, op. cit., p. 57 urm., fig. 14/4, 6.
148 Secăreşti - Dealul Tinosul (corn. Cucuteni). Periegheze în cadrul săpăturilor noi de la C ucuten i (IIAI).
149 A. Niţ u , op. cit., p . 66, fig. 12/2-3.
150 C. Matasă, op. cit ., p. 52, pl. 7/19.
1 51 M.
Petrescu-Dimboviţa, op. cU., p. 167, fig. 4/1. Celelalte exemplare, de
la Truşeşti sa u Cucuteni, sînt inedite (IlAI). Fragmentul de la Drăguşeni la Mu
zeul din Botoşani .

152 De Ia Scin teia, pe locul "La Nuci" în vatra satului. Cercetări de supra
faţă (IIAI).
153 A. Ni ţu, MemAntiq, I, 1 969, p. 279, fig. 1/3. Acest fragment insoţeşte deci
cupa cu decor canelat bicrom (Ibidem, p. 279, fig. 1/1) şi indică la Miorcani un
orizont Cucuteni A3 de aspect Drăgwşeni�ăveni.
154 T. Passek, Cer. tripol., pl. eolor de la p. 64 ; pl. IV /8 ; V/4 .
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Speciile cu "benzi inguste şi foarte inguste cu alb pozitiv" sint diferenţiate
în cadrul "variantei cu a lb pozitiv" definită de H. Schmidt in cadrul ca tego ri ei
tricrome pe fond alb şi explicată prin necesitatea economiei de culoare 155, l a
care trebuie adăugată şi aceea de timp, deoarece din ambele puncte de vedere
vasul era pictat de două ori. Această variantă cu culoare albă pictată pozitiv
pe benzile late sau medii ale decorului se intilneşte in fazele A2-A3 in Depre
s iunea subcarpatică, la Frumuşica (fig. 7/5 ; 10/8) 156, Calu (fig. 9j2-3) sau Izvoare
1 12 157, şi în faza A3 in Depresiunea Prutului (fig. 9j8) 158, Specia cu "decor liniar
tri•crom sau bicrom" reprezintă o si mp l i ficare a decorului ceramicii tricrome, redus
la liniile conturului, nervura mediană a motivelor şi haşurile in terspaţiului, deci
prin înlăturarea culorii interspaţiului , a cărei funcţie decorativă este suplinită
prin liniile brune ale conturului şi liniile negre sau brune haşurate in interspaţiu
(fig. 6/7 j 7/1 ; 11/2).
I n perioadele Cucuteni AB şi B , categoria principală o constituie grupele
stilistice oc-l; ale ceramicii de s ti l AB (grupele a-b) şi ale ceramicii de st i l B
(grupele
e: - � ) , subimpărţite în două sau trei subgrupe (a 1-2, 6 1-2, y 1-3,
b 1-3), clasate ş i definite de H. Schmidt şi care corespund speciilor decorative
ale categoriilor ceramicii tricrome din perioada A. ln clasificarea lui H. Schm i d t,
numai g rupele e:-l; au rămas nedivizate, deşi el a formulat varianta cu "benzi
liniare ro şii " a grupei e: la Petreni faţ ă de "benzile liniare n e gr e" ale acestei
grupe la Cucuteni 1 59 şi mai ales varianta picturii cu "alb şi negru" a gr upe i �
reprezentată prin cîteva fragmente neilustrate la Cucuteni, dar cu totul caracte
ristică la Koşilovţe (fig. 16/2-3), indicind astfel, cel puţin pentru aceas tă grupă,
posibilitatea subd ivizării ei în două subgrup e 160.

Alături de c eramica majoră există mai multe categorii secundare de cera
mică pictată sau nepictată, diversificate de asemenea pr i n speciile lor decora
t iv e . In perioadele Precucuteni, Protocucuteni şi Cucuteni A, pri ma categorie

secundară o constituie ceramica poroasă cu speciile decorului în barbotină, cu
alveole sau cu protuberanţe, toate de tradiţie Criş, dar transmise ceramicii pre
cucuteniene pr in intermediul ceramicii l i nia re sau Vinca-Turdaş şi continuate
apoi in ceramica protocucuteniană ş i cucuteniană. Pe ceramica Cucuteni A, toate
aceste specii de decor pot fi de asemenea acoperite cu fondul de culoare albă
(fig. 2/1, categ. 3, 5).
In p er i oada Cucuteni A, ceramica nepictată prezintă categoria ceramfcii cu
decor adîncit in faza A2 (fig. 8j3) 1 6 1 şi în prima etapă a fazei A3 (fig. 10/4) 162,
de origine precucuten iană şi răspîndită în toate regiunile (fig. 2/2, categ. 2), sau
categoria c er am icii Cucuteni C in etapa iniţială sau finală a fazei A3 (Drăguşeni,
Fedeleşeni), de origine e sti că şi limitată spre V la Depresiunea Prutului (fig. 2;1,
categ. 13) 1 63 •
155 H. Schmidt, op. cit., p. 14.
156 C . Matasă, op. cit., p. 52, 100, 143, pl. 15/120, 122.
157 R. Vulpe, op. cit., p. 29, fig. 1 1/1-2 ; idem, Izvoare,
177/1 ; pl. VII.
158 La Truşeşti, inedit (IlAI).
159 H. Schmidt, op. cit., p. 39, 109.
160 Ibide m, p. 42, 75,
109 ; R.

p.

204,

fig.

172/1 ;

Kaindl, Neolithische Funde mit bemalter
Keramik in Koszylowce (Ostgalizien), Jahrbuch filr Altertumskunde, I l , 1908, p.
148, fig. 8-9, 30.
16 1 C. Matasă, op. cit., p. 66, 140, fig. 23 ( = 65 din Inventarul final din
Apendicele II).
162 A. Niţu, AM, 8, 1975, p. 16, fig. 1/1.
163 Descoperită prin săpături la Fedeleşeni (1. Nestor şi E. Zaharia, Dacia,
N. S., 12, 1968, p. 1 8, fig. 1/2), Tg. Bereşti, dar nemenţionată (1. Dragomir, Da
nubius, 1, 1967, p. 41) şi Drăguşeni-Săveni, atelierul de olărie de la punctul "ln
deal la
lutărie" (sondaj inedit A. Laszl6 in 1964, menţionat la D. Popescu, SCIV,
16, 1965, 3, p. 591) şi aşezarea de la pun ctul "Ostrov" (VI. Dumitrescu, ZfA, 7,
1973, 2, p. 183, fig. 5). Prima publicare a ceramicii Cucuteni C de la Drăguşeni
la A. Crişmaru, SCIV, 21, 1970, 2, p. 277, fig. 5/2, cu interpretarea dată de A
Laszl6.
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Ceramica pictată cuprinde toate categoriile ceramicii bicrome în faza A2
şi în prima etapă a fazei A3, continuate din perioada Protocucuteni ( = faza Cu
cuteni Al) şi avînd deci aceeaşi vechime în cadrul perioadei A : ceramica pictată
cu alb liniar sau intins, mai frecventă in Depresiunea subcarpatiCă, la Frumuşica
pe fond brun-roşu şi la Calu pe fond negru (fig. 8/4 ; 9/6) 1d4, şi sporadică în De
presiunea Prutului 165, dar prelungindu-se pînă la sfîrşitul fazei A3, ca la Fede
leşeni 166 (fig. 2/2, categ. 7) ; ceramica pictată cu zone decorative sintetice, carac
teristică Depresiunii subcarpatice (fig. 6/1 ; 8/5-6 ; 9jl) 167 şi N Podişului central
moldovenesc, ca la Toflea (Tecuci) 16B, dar lipsind total în Depresiunea Prutului şi
aria tripoliană (fig. 2/2, categ. 10) ; ceramica cu decor adincit şi pictură bicromă
sau tricromă, caracteristică Depresiunii Prutului şi ariei tripoliene (fig. 12/1,
3-4) 1 69, dar sporadică în D epresiunea subcarpatică, ca la I zvoare II 1 şi Calu 110,
in cadrul căreia continuă de asemenea specia cu fond de culoare albă (fig. 10/4) ;
ceramica cu decor canelat şi pictură bicromă mai frecventă în Depresiunea Pru
tului, în proporţie mare la Drăguşeni-Săveni şi în proporţie mică la Truşeşti
(fig. 12/2, 6) 17 1 , dar sporadică în Depresiunea subcarpatică 112.
Cu deosebire cele două categorii de ceramică bicromă caracteristice celor
două regiuni geografice, .,ceramica pictată cu zone decorative sintetizate" a De
presiunii subcarpatice şi .. ceramica cu decor adîncit şi pictat" a Depresiunii Pru
tului, multiplică speciile lor decorative în cadrul a două categorii opuse de cera 
mică bicromă, fapt care le conferă deopotrivă un caracter de categoric unică şi
sinletică şi explică totodată caracterul sporadic sau absenţa celorlalte categorii de
ceramică bicromă in regiunea respectivă.
Speciile .,ceramicii bicrome cu decor adîncit" a Depresiunii Prutului sînt
create prin introducerea picturii bicrome (alb şi bnm-roşu sau alb şi brun-negru)
(fi.u, . 12/1) sau a picturii tricrome (alb, roşu şi brun-negru) (fig. 12/3) în decorul
adincit al acestor specii diversificate în cadrul categoriei ceramicii cu. decor adincit,
în funcţie de procedeele tehnice ale decorului cu linii înguste sau largi, combi
nate sau nu cu caneluri şi linii punctate. Speciile categoriei pure, fără pictură,
cu decor în linii adîncite înguste (fig. 8/3), de tradiţie precucuteniană (fig. 4;2-4),
sau in linii adîncite largi, de creaţie cucuteniană şi care nu trebuie confundate
cu decorul in caneluri (fig. 13/1-2) 173, se menţin paralel cu speciile pictate şi pot
fi considerate in bloc, prin proporţia mică în Depresiunca subcarpatică şi pro
porţia relativ mică în Depresiunea Prutului, ca formînd specia elementară a unei
categorii unice şi sintetice de ceramică cu decor adîncit şi pictat. Crearea acestei
categorii predominante a ceramicii secundare în Depresiunea Prutului şi la est
rle Prut pînii în bazinul Nistrului , incepind cu ceramica bicromă de la Ruseştii
Noi I (1) (fig. 5/4), se explică prin durata şi exclusivitatea ceramicii cu decor
adîncit ca ceramică caracteristică spaţiului estic, de la faza Precucuteni Ill = etapa
Tripolie A pînă Ia apariţia ceramicii pictate tricrome a fazei Cucuteni A 3 = etapa
Trioolie Bl, care continuă in bazinul Nistrului pînă la sfîrşitul fazei Cucuteni A3,
ca la Dara bani I 174, şi la inceputul perioadei Cucuteni AB = etapa Tripolie BII,
1d4 C. Matasă, op. cit., p. 1 12, 147, pl. 26/188 ; R. Vulpe, Dacia, 7-8, 19371940, fig. 11/3.
165 H. Schmidt, op. cit., p. 22, pl. titlului nr. 1.
16d V I. Dumitrescu, Z!A, 7, 1973, 2, p. 188 ; idem, în Din trecutul jud. Boto
şani, o. 41.
167 c. Matasll, op. cit., p. 113, 117, 148, 150, pl. B/3 ; 3 1 /197 ; 32/223 ; R. Vulpe,
op. cit., p. 26, fig. 10.
1d8 Săpături inedite M. Florescu in colaborare cu Muzeul din Tecuci .
169 De I a Truşeşti (IlAI).
170 R. Vulpe, Izvoare, p. 144, fig. 1 1 9/2.
17 1 Inedite (IlAI).
172 R. Vulpe, op. cit., p. 133, fig. 105/1.
173 T.
S. Passek, Rannezemledel'ceskie (tripol'skie) plemena Podnestrov'ja,
MIA, 84, Moscova, 1961, p. 1 10, fig. 22/1, 4 (decor canelat) ; A. Crîşmaru, Drăgu
şeni. Contribuţie la o monografie arheologică, Botoşani, 1977, fig. 45/1-2, 4 (decor
adîncit).
174 Idem, Cer. tripol., pl. XVI-XVII/1-2 ; idem, Period, tripol. posel., fig.
16/4, 6 ; 63/5-6, 9, 12 ; 65.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

1 34

A. NITU

ca l a Solon ceni II (H) m, i ar în bazinul Bugului de a l ungul etapei Tripol ie BI ,
la Sab a ti n ovka 1 176, şi apoi in etapele Tripolie BII şi cr = faza Cucuteni B 1
-

ca
177.

Categoria "ceram1CI1 cu zone decor ati ve sintetice" a Depresiunii subcar
palice este creată in că din perioada Protocucu �eni = fa za Cucuteni Al, ca o cate
gorie a ceramicii prctate cu "a lb liniar sau întins pe roşu", d ar pe forme de v as e
prevăzute cu zone de caneluri tectonice şi in aspecte dec-orative proprii acestei
etape (fig. 5/3). ln faza Cucuteni A2, multiplicarea speci i lor acestei categorH este
rea l izC�tă prin d iv ersi fi c a rea zonelor decorative in funrţie de in t egrarea modali
tăţilor specijke decorului ce l orlalte cat egorii de ceramică bicromă ca zone d e corat ive
sintetizate pe ace la!j i vas şi rep�rtizate di ferit după for m e le ceramke : paharele
prezintă formula ini tială, cu zona pictată cu "alb pe r o şu" pe git, usociată cu zona
de caneluri orizontale şi prevăzute cu a lveo le sau pastile albe de pe umăr (fig.
6/1 ; B/5) ; va s ele piriforme şi craterele adaugă pe c orp o zonă cu "decor adincit
ş i pictură bicromă" (fig. B/2, 6 ; 9/1) , SCJU înl C>Cui esc zona de cane luri orizontale
sau o blice a u măr ului cu o zonă cu "decor canelat şi pictu ră bicromă" 1 71, pre
dominantă la Ariuşd 17� ; am forel e deplasează zona de c.:meluri ori zon tale pe gît
şi o inlocuiesc pe umăr cu o zonă cu " d ecor adindt şi pictură bicr<Jmă" 1eci, etc.
Categoria pură a ceramicii bicrome, cu cele două spec i i ale decorului pictat
cu "alb liniar sau intins pe roşu sau pe negru", continuă ca o categor i e anexă
(fig. 2/1-2, categ. 7 ; 8/4 ; 9/6), dar contaminarea deco rului paharelor cu alveole
şi pastil<> p i ctate cu a lb 18 1, la fel ca în z onele canelate pe paharele categ oriei cu
zone si nteti c e (fig. 6/1 ; B/5), este inevitabilă, incit ea devine treptat şi po.ate fi
consi derată, cel puţin în Depresiunea subcarpatică şi Podişul central moldovenesc,
ca sp ecia elementară a c ategori ei ceramicii cu zone sintetice. Persistenţa eera
micii bit-rome cu alb liniar in perioada Cucuteni A, ad optarea ei pe ceramica
cu zone sin tetice in perioada Protocucuteni ( fi g . 5/3) şi d ezvol tarea acestei cate 
gorii în p er ioa d a Cucuteni A arată predilecţia Depresiunii su.bcarpatice pentru
ceramica secundară ca o categor i e a ce rami cii pictate şi se explică prin parti
ciparea ucestei regiuni la aria ori ginară a evoluţiei ceramicii pictate Cucuteni
Tripolie.
Categoriile ceramicii secundare apar d iferenţi ate după regiuni şi chiar d u p ă
staţiunile fiecărei regiuni, prin reparti ţia geografică a categorii lor şi speciilor, prin
l i p sa sau prezenţa unora dintre specii şi prin frecven ţa distribuţiei categoriilor
şi s p e c i il o r între regiuni , zone sau staţiuni. Aceste d i ferenţ ier i se pot explica
deopotrivă p r i n preferinţele olarilor din r egiuni l e sau aşezările re spective şi prin
dispariţia tre ptat ă a categoriilor sau sp ec i il or de-a l un gul etapelor peri oadei A.
In p eri oade l e Cucuteni AB şi B, c a tegori il e secundare sînt mai uniforme ca
fa ct u r ă şi repartiţie geografică. Ceramica Cucuteni C este net diferenţială prin
cele două specii CI şi C2 182, c u decorul pectinat şi imprimat cu sc oica sau cu
şnurul, răsucit strins sau slab, în făşi.lra t sau liber, şi prin succ esi unea lor de-a
lungul fazelor celor două perioade, AB I , AB2-Bl, B2 (fig. 3, cat eg , C). C er am i c a
variantei . Monteoru este la fel uniformă in zonele de răsp înd ire prin tipologia
m

N.

M.

Podnestrov'je,

V in ograd ova , Pamjatniki
1, p. 53, fig. 4/9.

SA, 1972,

perec hodnogo

etapa

Tripol'ja

BI-B!l

v

1 76 T. S. Passek, Period. tripol. posel., p. 47, fig. 19-20.
177 VI. Dumitrescu, SCIV, 14, 1963, 1 , p. 72. Este însă necesar să se dis tin gă
intre "ceramica cu deeor adîncit c u sau fără pictură" de tip Cucuteni A - Tripolie
BI şi aceea de t i p Trlpolie BII-CI, care este o creaţ i e tirzie şi proprie ariei tripo
liene (T. S. Passek, Period. tripol. posel., p. 68, 73, 99, 142, fig. 26, 28, 53, 76/3,
6 ; 77/1-4).
1 78 C . Matasă , op. cit., p. 1 18, vigneta de la p.

93.
- Sf. Gheorghe, 1973, p, 62, fig. 2/9 ; 7{3.
180 R. V ulpe , op. cit., p. 125, fig. 90 = 91/1 ; C. Matasă, op. cit., p. 1 15-16,
pl. 28/219-22 1. Reproduse în Catalogul Muzeului din Piatra Neamţ : ş.t. Cucoş,
C e ramică neolitică din Muzeul arheologic din Piatra Neamţ' Piatra Neamţ 1973
fig . 12-14 (atribuite greşit fazei Cll{:uteni Al).
181 A. Niţu, C. Buzdugan şi C. Eminovici, op. cit., p. 37, fig. 12/4 ; 14/1.
182 I. Nestor, SCIV, 10, 1959, 2, p . 252 urm., 259.
179 A. Niţu, SC

'
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ei, dar apare numai rn unele staţiuni, indicind etapa finală a fazei B2 (fig. 3,
cate g . M).
Variaţia cont i n uă a complexe lor ceramice, prin modalităţile diferite de aso
ci ere a categori i l or, spec iilor !li grupelor stilistice, rezultă din imbricarea cate
go riilor princip a le şi �ecundare in comp lexel e ceramice corespunzătoare etapelor
(fi g. 2 11 ;· 3). Catego ri a s u u cat egori ile principale ale ceramicii unei etape, sau nu
mai unele spe c i i ale acestor ca tegorii , durează de-a lungul intregii perioade pe
care o caracl€rizează , dar pot con tinua in perioada sau perioadele următoare şi
devin . de regul ă , c<:ategoriile seclUldare ale acestor perioade. "Ceramica cu decor
a dîncit", cre<:aţie a perioadei Precucuten i , constituie categoria principală de-a lun
gul fazelor Precucuteni 1-I II , dar continuă şi devine categorie secundară in
perioad ele Pro tocu cuteni ( = faza Cuc uteni A l ) şi Cucuteni A in aria cucuteniană
(fig. 2/1-2, categ. 2 ; 4/3-4 ex terior ; 8/3). "Ceramica cu decor excizat" de fac
tură Boian poate fi consi derată ca a doua categorie majoră a acestei perioade,
care caracteri zează num<:ai fazele Precucuteni I-II şi poate supravieţui, cu un
procentaj redus, la mceputul fazei Precucuteni III, ca la Mindrişca 183 ( fig. 2/1 ,

categ. 1 ; 4/1).

Alteori, o c a tegorie principală mai puţin evaluată sau apărută la sfîrşitul
unei perioade se d ezvoltă şi d ev in e categorie majoră a perioadei următoare, după
care se conformează re g u lii ob i şn uit e şi poate continua încă o perioadă ca cera
mică secundară . ,. C eramica cu decorul pictat cu linii de culoare albă" constituie
a ireia categorie d e ceramică principală, rămasă nedezvoltată şi redusă procen
tual, care apare, d up ă d ate le actuale, in faza Precucuteni I I I (fig. 4/4 interior),
d-ar
t1·ece in perioa d a Protocu.cuteni �i devine categoria majoră a acestei peri
o G dc (fig. 5-ll interior), apoi conti n u ă şi devine categorie secundară in perioada
Cu.cu�eni A ( fig. 2/1-2, categ. 7 ; 8jf ; 9/6).

Fiecare p erioa d ă creează una sau mai multe categorii noi, care pot repre
zenta in b loc ceramica principală şi caracteristică şi care se comportă in peri
oodele următoare după una sau alta din cele două modalităţi. Astfel, perioada
Protocuc ute n i preia şi dezvoltă "ceramica pictată cu linii albe" de origine precu
cuteniană şi face din ea cat egoria majoră, caracterizată prin evoluţia picturii
bicrome cu ."alb liniar pe roşu" �i apoi cu .,alb intins pe roşu", adică pînă in
pragul pictur ii "tricrome pe fond brun", aşa cwn indică ceramica bicromă de
caracter protocucutenian din faciesul Stoicani-Aldeni, la Ciorani (fig. 5/1) sau
Sto i c an i 184. Dar totodată această perioadă creează . toate celelalte categorii de
ceramkă bic romă, prin introducerea picturii bicrome in cadrul categoriei eera
micii cu decor adîncit sau a ce rami cii cu decor canelat din faciesul Stoicani-Al
den i , ea la Su1::eveni şi Dodeşti 1�, şi din aria
protocucuteniană, ca la Ruseştii
Noi 1 (I) ( fig. 5 f4), sau p rin si ntetizarea speciilor ceramicii pict.&te bicrome pe
vase cu zone tectonice de caneluri prevăzute cu şiruri de puncte sau alveole (fig.
5/3) - moda lităţi care vor trece �i se vor dezvolta, prin amplificarea speciilor
decorative, in pe rioada Cucuteni A, constituind categoriile secundare de cera
mică bicromă caracteristice celor două regiuni (fig. 2/1-J., categ. 8, 10) : .,cera
mir:::a bicromă cu zone sintetice" a Depresiunii subcarpatice in fazele A2-A3
(fig. 6/1 ; 8j2, 5-6 ; 9/1 ) şi ,.ceramica bicromă cu decor adincit" a Dcprcsiunii
Prutului in faza A3 ( fig. 12/ 1 , 3--4 ; 13-jB).

Perioada Cucuteni A continuă evoluţia ceramicii pictate protocucuteniene,
de la pictura cu ,.alb intins pe roşu .. (fig. 6/3) la pictura .,tricromă pe fond brun
roşu" p rin adaugarea conturului negru la benzile brune-roşii ale motivelor (fig.
6}4), după cum arată aceste două fragmente de la Ciorani (Adjud) 18�, şi apoi la
pictura ,.tricromă pe fond alb" prin inversarea culorii fondului intre cele două
categorii tricrome (fig. 6/6), după cum arată cele două fragmente de la Bonţeşti
183 Gh. Bichir, Săpăturile de la Mindrişca, Materiale, 8, 1962, p. 291 urm. ; 9,
1 9 70, p. 1 1 3 urm., fig. 1. In mQilografia Izvoare, p. 55, această categorie lipse!Şte
in nivelul l zvoare 12, care trebuie deci echivalat cu nivelul Precucuteni III de
la Traian .
1&4 M. Petrescu-Dimboviţa, Materiale, I, 1953, p. 94, fig. 32-33.
185 A. Ni ţ u , op. cit., f�. 7/1-2 ; 8/1.
111� Ibidem, p. 77, fig. 1 1 /1-2.
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6/5-6) 187• A stfel, crearea categori e i t.ricrome cu "benzile motivelor rezer
vate pe fon du l
de p ic tură alb" prin tratarea interspaţ iului cu culoarea brună
întinsă sau liniară (fig. 6/6-7) cons tituie termen ul u ltim n ecesi tat d e evolu ţia
pi ctu rii pe cera mic a Cucuteni A , definită de H. Schmi dt ca cerami că pictată cu
culoare albă" exact in aces t dublu sens, care, in stad i ul actual al cercetării,- im
plică sintetizarea ce�or două funcţii ale culorii albe rămase separate de a lungul
evoluţiei picturii ceramice : "fondul de culoare albă şi decorul cu "motive pic
tate cu alb lin i ar" pe ceramica prc c uc u teni ană şi pro to c uc utcn ia n ă (fig. 4/2, 4 ;
5/1-2) sau cu "motive rezervate cu alb întins" pe c era m ica bicromă protocucu
teniană şi cucu teniană (fig. 5/3 ; 6/3) şi pe cerami ca tricromă pe fon d brun cucu
teniană (fig. 6 /4-5) 18B. Ambel e categorii de ceramică tricromă coexistă de-a lun
gul etapelor peri o a de i A, dar d evi n alternativ predominante, prin proporţia lor,
categoria pe "fond brun" in p r ima fază (A2) şi categoria pe "fond alb" in a doua
fază (A3) (fig. 2/1-2, categ. 11-12). Apariţia ceramicii ,.tricrome pe fond alb"
marchează inceputul perioadei Cucuteni A, dup ă cum creşterea continuă a pro
p or ţ i e i ei m ăsoa ră durata acestei p eri oad e .
Evoluţia c eramici i pictate, d e la p ictura bi cromă la cea tricromă, trece două
praguri : apariţia ceramicii tricrome pe fond brun a p u tu t avea loc in cad ru l
perioadei Protocucuteni ( = fa za Cucuteni Al), marcin d etapa ei finală (fig. 2/1-2,
ca teg . 1 1 partea haşurată sau linia punctată), care ar depfu?i durata facies�ui
Stoicani-Aldeni, sau strict in ca drul perioadei Cucuteni A ; apariţia ceramicii tri
crome pe fond alb, marcind î nceputu l perioadei Cucuteni A, n u se p utea produce
decît dup ă gen eza categori ei pe fond brun , deci intr-o etapă diferită sau în
aceeaşi etapă, dar într-o secvenţă imediat următoare, după cum indică prezenţa
şi p rop orţ ia ei in complexul ceramicii de la Bonţeşti , de fi n it prin ceramica tr i
cromă pe fon d brun şi printr-un singur fragment de ceramică tric r om ă pe fon d
alb (fig. 6/6),
ca se cvenţă iniţială idea lă a perioadei Cucuteni A (fig. 2/2,
p unct. 6) 1 89 •
Ceramica bicrom ă cu zone s in teti ce a Depresiunii sub carp a t ice suferă de
asemenea, la trec e rea de la pe ri oad a Protocucuten i la peri oada Cucuteni A, d ouă
mutaţii in aspec tel e ei dec orative : înlocuirea decorului bicrom cu "volute" li bere
de pe corpul c ra ter el or de la Dodeşti (fig. 5j3) prin tr un decor cu "ove" sup ra
puse, in versate şi a lt er na nte , frecvente pe corpu l craterelor de la Ar iuş d 1 90, d a r
fără a se putea preciza et ap a acestei mutaţii ; inlocuirea zonei cu decor b icrom
numai pictat de pe cor p ul craterelor de la Dodeşti şi Ar iu şd printr-o zonă cu
decor adincit şi pictură bicromă, prin adăugarea conturului adîncit în jurul ove
lor cruţate pe s uprafa ţa brună-roşie, cu loarea albă a interspaţiului acoperind şi
c on tur uri l e adîncite, ca pe c orp u l craterului unic de la Bonţeşti (fig. 8/2) 19 1 , mar
cind astfel etapa constituirii zonelor decorative tipice pe craterele categoriei bi
crome tot la in c epu tu l perioadei Cucuteni A. Catego ri il e secundare d e ceramică
bicromă din perioada A nu continuă in perioadele u r mătoare, ci încetează după
prima eta p ă a fa ze i A3 in ambele regiuni (fig. 2/1-2, ca teg 8, 10), dar sp ec i i le
decorative ale categoriei bi c r om e cu decor adincit din Depres i une a Prutului
(fig. I Z/ 1 , 3-4 ; 13/8) se stin g treptat în c ursul primei etape, marcind secven ţe l e
ei interioare (fig. 2/2, punct. 19-23).
Aspectele celor două categorii ale ceramicii tricrome, preponderente suc
cesiv in cele două ori zon turi ale perioadei A, sînt aparent un iforme , dar în rea
litate in c a d r ul fiecăreia se diferenţiază specii decorative multiple. După ince
tarea cate gor ii l or secundare de ceramică bicromă caracteristice . celor două re
giuni, în a doua etapă a fazei A3, cu d eose bire speciile categoriei tricrome pe
fond alb şi a n u me ,.ceramica cu benzi înguste sau foarte înguste şi alb pozitiv"
(fi g . 2/1-2, c ateg . 12' ; 9/4 ; 10/1-2, 7) ma�hea.ză, p r in creşterea gradată a pro
por ţi ei lor, s ecve n ţele finale ale fazei A3 (fig. 2/2, punct. 23-25).
(fig.

.
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187 VI . D um itresc u , Dacia,
188 A. Niţu, op. cit., p. 67.
189 I bidem, p. 67-B.

3-4, 1927-1932, p. 107, 109, pl. II/9 ; III/4.

190 Ibidem, p. 62, fig. 2/11.
1'1 VI . D umi tr escu op. cit., p. 109, fig. 19.
,

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

.J5

CRITEIR:Iii

PENTRU

OLA.iS.I:F.IICAREA CutL� CUCtJ'I'ENL

137

Ceramica tricromă d e stil A continuă in unele aşezări din Depresiunea Pru
tului sau bazinul Nistrului la inceputul perioadei următoare, ca la Corlăteni sau
Solonceni II (Il) 192 ( fi g. 3, categ. 1 1 -12), dar i n d i ferent de această situaţie ea
constituie matricea de formare a primelor grupe, a-13, ale ceramicii din peri
oada Cucuteni AB, a le cărei mutaţii succesive, prin grupele y-b, va duce la
geneza grupelor e: - � ale ceramicii din perioada Cucuteni B. Grupele stilistice
apar succesiv şi sint grupate diferit, determinind etape corespunzătoare, grupele
u-B in etapa iniţială, iar grupele y-[) in etapa finală a perioadei AB. Grupele
finale de stil AB, y-[), însoţesc grupa e la începutul primei etape a perioadei
B, iar grupele e: - � sînt însoţite în etapa a doua de categoria cer am ic ii secun
dare a "variantei Monteoru" (fig. 3).
Dispariţia treptată a grupelor de stil AB : grupa 'Y prezentă la Ghelăieşti
şi absentă la Cucuteni, proporţia mai mare a grupei [) la Cucuteni şi foarte mică
la Drăguşeni-Fălticeni, determină secvenţele iniţiale ale etapei B1 (fig. 3, punct.
9-10, 26-27, 34). In etapa B2, creşterea proporţiei grupei � faţă de grupa e in
aşezările Frumuşica, Truşeşti şi V al ea Lupului I I , sau în nivelurile I-I II de pe
,.Cetăţuia" de la Cucuteni, indică de asemenea secvenţe de-a lungul acestei etape
( fi g . 3, p unct. 13-16, 29). Secvenţele finale a l e etapelor B l-B2 le indică a spectele
evoluţiei decorului grupei e i n etapa Bl (fig. 3, punct. 1 1-12', 28, 35 ; 15/1-2) şi
<rtle grupelor e: - � in etapa B2 (fig. 3, punct. 16-17, 32, 36-37 ; 14/1, 9 ; 16/4,
6-7).
Imbricarea categoriilor principale şi secundare, prin apariţia şi dispariţia
lor treptată de-a lungul etapelor, determină asociaţii noi de categorii, specii,
grupe şi aspecte decorative, care definesc complexele ceramice a le etapelor,
deoarece sint condiţionate stratigrafic, ti polog i e şi cronologic in complexele de
habitaţie ale aşezărilor cu stratigrafie orizontală şi verticală.
Această condiţionare a complexelor ceramice ale etapelor impune extinderea
clasificării ceramicii de la definirea categoriilor şi grupelor eeramice ale marilor
etape stilistice, corespunzătoare perioadelor, la definirea complexelor ceramice ale
etapelor principale şi secundarf'·, corespunzătoare fazelor şi su bfazelor, stabilind
criteriile clasificării complexelo1· şi totodată determinind valoarea cronologică a
etapelor, in vederea articulării etapelor in t r-un sistem ierarhic de periodizare a
evoluţiei ceramicii şi culturii cucuteniene.
Complexele ceramice, definite prin variaţia continuă a modalităţilor de
asociere n categoriilor, spcciilor, grupelor şi aspectelor cernmicii principale şi
secundare, apnr diferenţiate in fiecare aljezare prin ritmul apariţiei şi dispariţiei
l or, care variază intre perioade, intre etapele perioadelor, intre regiunile geo
grafice 'ii chiar între rujezările aceleiaşi etape in aceeaşi regiune, determinind
astfel un nwnăr nelimitat de secvenţe tipologice şi cronologice. Sarcina cerce
tării arheologice stă în transformarea acestor poziţii tipologice şi cronologice in
pozi ţi i stratigrafice certe, care le fundamentează şi le confirmă, şi in comprimarea
numărului secvenţelor in etapele organice ale evoluţiei eerarnicii şi culturii cu..:
cuteniene. Aceste secvenţe multiple şi diferite între etape şi regiuni definesc in
ultimă analiză caracterul specific al fiecărei a�tezări şi comportă complexe dife
renţiate şi sincronice între etapele principale (faza AB2 cu grupele y-6 in
aşezările cucuteniene din Depresiunea subcarpatieă şi Depresiunea Prutului, ca
la Frumuşica, Traian şi Cucuteni, sau numai cu grupa f) în aşezările din bazinul
Nistrului şi Podolia, ca la Krutoborodinţi I 193 sau secundare (complexele din
subfaza A3a cu "ceramică tricromă pe fond alb" asociată în Depresiunea sub
carpatică cu "ceramica bicromă cu zone sintetice", iar în Depresiunea Prutului
cu "ceramica bicromă cu decor adincit"
:lin regiuni diferite, marcind etapele
organice ale evoluţie i unitare a ceramicii in ansamblul regiunilor respective, sau
complexe diferenţiate şi succesive în aceeaşi etapă principală (proporţia gradată
a grupei � in aşezările din faza B2) sau secundară (dispariţia treptată a speciilor
ceramicii cu decor adîncit şi pictură bicromă sau tricromă in subfaza A3a ; dis
par iţia treptată a grupelor de stil AB in subfaza B 1a) din fiecare regiune, mar
cînd momentele şi durata evoluţiei ceramicii in etapa şi regiunea respectivă.
192 N . M. Vinogradova, op. cit., p. 52, fig. 4/10 (tri:cromă pe fond alb, inter
pretată ca ceramică de stil AB).
1PJ T. Passek, Cer. tripol., pl. I/1-5, 9-14.
• • • -:: . ...J-< •'
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Continui tatea categori ilor principale în cuprinsul fiecărei pedoade deter
marile stiluri ale ceramicii, iar succesi-lmea lor de-a lungul tuturor perioa
delor în su mează evoluţia stilistică a ceramicii pictate cucuteniene. Succ esiun ea
complexelor ceram i ce asi gură, prin imbricarea categori i lor principale şi secun
dare, continuitatea acestei evoluţii d e- a lungul etapelor f iecărei perioade şi de-a
lungul peri o <J d e l or şi explică evoluţia c e rami c i i p i ctate cuc uten iene in etapele
ei organke in funcţie numai de fa c torii interni ai uneia şi aceleiaşi matrice
stilistice proprii şi permanente.
CTiteTiile de clasificare a complexelor ceramice şi de periodiz:are a etapelor
corespunză toare nu pot fi decit unitare in întreg sis temul p eriodiz i'i ri i cera micii
şi c u l t uri i cucu teniene.
Criteriul cat egoriUoT p rin cipa le determin ă , în mod egal şi un itar, marile
etape ale s t ilu r ilor ceramicii pictate, corespunzătoare perioade!or (ceramica bi
cromă sau eve n tua l bicromă �i t ri crom ă pentru p e1· i oad a Protocucuteni = faza
Cu c uten i Al ; ceramica tricromă pe fond brun şi pe fond alb pentru per i oada
Cucuteni A = fazele A2-A3 ; grupele de stil ABa-b pentru perioada Cucuteni
AB şi de stil B e:- C pentru perioada Cucuteni B), şi etap-ele principale în cadrul
fiecărei perioade, coresp unzătoare fazelor (preponderen ţa cer amicii tri crome pe
fond brun în faza A2 şi a cer am ici i tricrome pe fond alb in faza A3 ; grupele
a-., i n faza ABI şi grupele 6-b în faza AB2 ; grupa e: in faza E l şi grupele
e: - C în faza 82). In acest cadru esenţia l al clasificării şi periodizării , complexele
ceramice condiţionate stratigrafic continuă să prezi nte diferenţieri tipologice, in
care sînt implicate numai categoriile principale şi care au real o valoare crono
logică in cadrul fazelor, determinînd astfel subfaze !e (descreşter-ea şi creşterea
proporţiei celor două ca tegorii ale ceramicii tricrome pe fond brun sau pe fond
alb în faza A2 ; jocul a socierii grupelor a-1) in fazele AB1-AB2).
lnsă, Ia acest ni vel cronologic categoriile principale sînt asociate cu eera
mica secundară. In felul acesta, criteriul categoriiloT se cundare determină numai
etapele secundare, corespunzătoare subfazelor (asocierea ceram icii tricrome pe
fond alb cu ceramica bicromă caracteristică diferitelor regiuni în subfaza A 3a, şi
dispariţia acesteia în subfaza A3b ; asocierea grupelor e: -1;; cu varianta Monteoru
in subfaza B2b şi absenţa acestei categorii în subfaza B2a).
Cu toate acestea, rămîn încă complexe ceramice condiţionate stratigrafic şi
diferenţiate tipologie prin implicaţiile oeramicii majore sau secun da re : ritmul
variaţiei proporţiilor (descreşterea proporţiei categoriei tricrome pe fond brun în
s ubfazele A2a-A2 b ; creşterea proporţiei speciilor cu .,bandă îngustă sau foarte
îngustă şi alb pozitiv" ale categoriei tricrome pe fond alb în subfaza A3b ; descreş
terea proporţiei grupei b în subfaza Bla ; creşterea proporţiei grupei 1; in sub
faza B2 a) , jocul asocierii speciilor decorative şi a grupel or sti listice (dispariţia
succesivă a speciilor ceramicii cu decor adîncit şi pictură tricromă sau bi cromă
în subfaza A3a, sau a grupelor -y şi 1) în subfaza Bla) şi ev olu ţia aspectelor de
corative ale grupelor (succesiunea aspectelor subgrupei e; 2 cu ..,benzi exterioare
albe" şi cu ,.culoare albă pe banda moti velor" in subfaza Bl b ; trecerea grupelor
e; - t: de la stilul baroc la stilul expresionist in subfaza B2b), dar a căror valoare
cronologică nu poate marca decît momentele unor secvenţe în cuprinsul sub
mină

fazelor.

Implicarea a d în că şi întinsă a categoriilor principale in etapele etajate ale
periodizării (fig. 2-3) : criteriu unic pentru determ inarea etapelor
(Al-A3, AB1 -AB2, B l-82), sau al subfazelor
principale la nive l ul fazelor
(A2a-2b, ABl-lb, AB2a-2b, Bla-lb), criteriu major asociat cu criteriul cate
goriilor secundare pentru determinarea etapelor secundare la nivelul subfazelor
(A3a, B2b) şi criteriu variat (proporţie sau aspecte decorative) pentru determinarea
unor se cve n ţe Ia nivelul diferitelor subfaze, face iluzorii amploarea categorii lor
s-ecundare şi posibilitatea lor de a determina d i rect etapele principale ale peri
oadelor, cum s-a procedat pentru perioada A în interpretarea e tapelor de la Cucu
teni şi în periodizarea din 1963.
Această formulare teoretică cu privire la criteriile clasificării şi periodizării
se sprijină pe datele certe obţinute în ari a cucuteniană dintre Carpaţi şi Prut prin
săpăturile metodice postbelice, care permit totodată reconsiderarea unora din
poziţiile tipologice şi cronologice ale orizonturilor cucuteniene din săpăturile ante
belice. Aplicarea acestor criterii pentru constituirea unui sistem de periodizare

sistemului
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a ceram1cu şi culturh cucuteniene in acest spaţiu scoate însă In evidenţă nu
a tit n umeroasele puncte critice ale cercetării practice şi teoretice existente, cit
mai ales lacunele cunoaşterii ceramicii şi culturii cucuteniene din cauza săpătu
rHor in suficiente in regiunile cercetate, ca Depresiunea subcarpatică şi Depresiunea
Prutului, şi 1otal inexistente în celelalte regiuni, ca Podişul central moldovenesc
sau Podişul Sucevei .
Aceste date, obiinute prin metodele arheologiei, trebuie confirmate şi com
pletate prin c ercetarea si stema tică in săpăturile viitoare, dar in acelaşi timp tre
buie sprijinite şi reglate prin datele C 1•, care vor fixa în primul rind cronologia
relati-vă reală a co m p le x elor cera mice de-a lungul etapelor lor organice şi totodată
cronologia poziHvă a etapelor evoluţiei ceramicii şi culturii cucuteniene. Această
mewd ă devine obligatorie pentru cercetarea sistematică a Cucutenianului, deoarece
pri n înmul ţi rea contin u ă a aşezărilor secvenţele corespunzătoare complexelor ce
ramice, diferenţi a te prin j ocul proporţieî sau asocierii categoriilor, spec iilor şi
grupelor ceramic c, p o t fi con tingente in unele aşezări şi in consecinţă sincroni
zarea sau succesiunea l o r nu pot fi perfectate decit prin datarea C14•
Aplicarea critedul u i succesiunii şi asocierii grupelor e: şi 1; a fost suficient
pentru determi narea etapelor principale :şi secundare ale perioadei Cucuteni B
(fazele Bl-E2), iar asocierea grupelor e:-� cu varianta Monteoru este suficientă
pentru determi narea etapelor secundare ale fazei B2 (subfazele B2a-- 2 b). Insă,
aoocierea grupelor E:-l;; , considerate in aspectele definiţiilor lor clasice şi nu in
aspectel e evoluţiei lor stilistice, s-a dovedit, in interpretarea celor trei niveluri
E2 de la Cucuteni, in suficientă pentru determinarea secvenţelor acestor grupe in
cadrul fazei B2 şi cu atit mai puţin pentru repartizarea acestor niveluri intre
subfazele E2a şi B2 b.
Evoluţia stil i sti că a aspectelor celor două grupe comportă in cuprinsul sub
fazei B2 b trecerea de la stilul baroc al secvenţelor iniţiale (fig. 14/2-5, 7-8),
continuat şi în secven ţele finale ( fi g. 14/1, 9), la stilul expresionist al secvenţelor
finale (fig. 14{G ; 16/4, 6-7), dar această trecere nu necesită o subdivizare supli
mentară şi asimetrică a subfazei B2 b in subetape de ordin taxonomie, ci fixează cezură
celor două faze, barocă şi expresionistă, ale ceramicii de
stil B in cuprinsul acestei
subfaze 194. De aceea, etapele marilor stiluri ale ceramicii n epictate şi pictate,
Precucuteni, Cucuteni A, AE şi B, trebuie completate cu etapele de ordin sti
l i stic corespunzătoare aspectelor formale ale evoluţiei decorului ceramicii cucu
ten iene, care definesc fazele stilistice ale evoluţiei oricărui stil de artă 195 şi care
nu se suprapun riguros peste perioadele marilor stiluri cucuteniene.
•

Această inc.ercare de cercetare sistematică cu privire la ceramica şi cultura
Cucuteni-Tripolie nu necesită o analiză stilistică a ceramicii, sub raportul struc
turii decorului şi al variaţiei aspectelor decorative de-a lungul etapelor acestei
culturi, dar necesită unele precizări şi completări cu privire la categoriile, spe
ciile decorative, grupele şi fazele stilistice, care permit definirea complexelOT ce
ramicii de stil A, subdivizarea grupelor ceramicii de stil B şi denumirea etapelor
formale ale stilurilor ceramicii cucuteniene.
Definiţia dată celor două categorii ale ceramicii tricrome pe fond alb sau pe
fond brun, care stă la baza descrierii ceramicii de la Hăbăşeşti şi a fost formu
lată succint pentru ceramica de la Drăguşeni-Săveni : "înveliş pictat cu alb şi
motive pictate cu roşu" sau "înveliş roşu şi motive pictate cu alb", incit alături
de motivele � pozitive" rămîn şi cele "rezervate" din înveliş 196, este inexactă şi [n
contradicţie cu defi niţia clasică a lui H. Schmidt, citată in capitolele precedente.
Această definire inexactă explică confundarea permanentă a motivelor şi interspa
ţiului in descrierea aspectelor decorative ale celor două categorii de stil A, ince
pind cu aşezarea Bonteşti, şi ea s-a repercutat asupra ceramicii bicrome de stil A
1H
A. Ni ţu, Continuitatea ceramicii pictate intre culturile Cucuteni-Tripolie
Gorodsk-Usatovo (Horodiştea-Folteşti), CI, 8, 1977, p. 149, 170, fig. 1.
195 H. Focillon, La Vie des Formes, Paris, 1934, passim ; H. van Lier, Les
arts de l'espace, "Syntheses contemporaines", Tournai, 1960, passim.
1P' VI.
Dumitrescu, in Din trecutul judeţului Botoşani, p. 36.

şi
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de la Hăbăşe!Şti, asupra ceram1c u de stil AB, determinind repartiţia greşită a
aspectelor ccramicii intre grupele stilis tice l a Tra ian, şi apoi asupra ceramicii
de stil Precucuteni, mergînd pînă la negarea decorului rezervat pe cerami.ca din
faza Precucuteni I sau la definirea greşită a decorului pozitiv pe ceramica din
fazele Precucuteni II-I I I .
Motivele in formă de bandă de culoore albă sau brună-roşie i:ntin să ale
decorului ceramicii tricrome sînt totdeauna "negative" , deoarece sînt rezervate
pe sau din "fondul de pictură" (care acoperă iniţial intreaga supra:faţă a vasu
lui cu culoare întinsă, albă pentru �fondul alb.. l!-i brună.-ro:şie pentru "fondul
brun", sau este reprezentat direct de feţuiala brună -roşie :şi lustruită a vasului
pentru "fondul brun'') prin culoarea brună-ro:şie sau albă a "interspaţiului" (în
tinsă sau haşurată intre benzile motivelor peste cul oarea fondului al b sau brun
ro:şu). Fiecare din cele două categorii tricrome nu poate prezenta două feluri d e
motive, n egative (proprii decorului) şi pozitive (pictate cu culoarea interspaţiului).
Decorul lor este constilui t numai de mo ti ve le n egative f01·mate de ben z i le cru
ţate pe fondul de pictmă alb (fi.g. 6/6-7 ; 7/4) sau brun-roşu (fig. 6/4-5 ; 7 ; 1-3,
6). Motivele "intenţi onate" păstrează, prin c on cep ţi a tel1nic i i negative, culoarea
,.fondului de pictură" 197.
Intervalele in terspaţiului nu pot cons titui motive P·arulele, nu numai in cazul
cind ele sînt de formă neregulată şi acoperite cu culoare intim;ă sau h niară,
brnnă (fig. 6/7 ; 7/4) sau albă (fig. 7/1 zona inferioară, 2), ci şi în cazul cînd inter
valele au lăţimea şi chiar forma benzilor motivelor şi sint acoperite indiferent
cu culoare în ti nsă sau liniară, brună (fig. 6/6) sau albă (fig. 6{4-5 ; 7/1 zona supe
rioară, 3, 6 ; 1 1/1}, sau chiar în cazul cind liniile brune sau albe <:�le interspa
ţi u lui circumscriu benzile motivelor (fig. 7/1 zona in ferioară) sau si:nt grupate
in benzi dispuse în lungul moti v elor (fig. 1 1/3) 193, determinind aparent un "de
cor dublu� (fig. 11/ 1) 199, in care forma intervalelor sau numai tehnica cu lorii
liniare a interspaţiului ar constitui "motive pozitive" şi ar completa astfel moti
vele negative ale decorului 200. Motivele existente în intervalele interspaţiului,
,.perle", "volute", ,.Wlghiuri", etc., reprezintă "motivele anexe" ale deco.rului şi
sînt executate tot in tehnica "negativă" (fig. 6/7 ; 7 /3-4). In cazul haşurării inter
spaţiului, i nterval e le sînt delimit<lte pr intr-o linie de obicei mai groasă, c a re cir
cumscrie motivele decorului (fig. 1 1/3).
Această interpretare a procedeelor tratării interspaţiului ca "dedublare a
motivelor'' decorului prin motive ale interspa ţiului duce in modul cel mai direct
posibil la confundareu decorului cu interspaţiul şi cons ti tu ie o în ţe l ege1-e greşită
a concepţiei d e c orulu i cucutenian. Chiar fără această i nterpretare, confuzia dintre
decor şi interspaţi u este un fapt curent in descr i e re a decorului ceramicii, mai ales
in cazul formei identice a motivelor şi intervalelor şi al execuţiei perfecte a
pictării culorii întinse în interspaţiu (fig. 11/1).. Iden tificarea .,decorului� necesită
determinarea "fondului de pictură", indicat obi�nuit prin tratarea suprafeţei
vasului în afara zonelor decorate, sau prin dungile neacoperi te lăsate pe fon d ul
de pictură prin etalarea culorii interspaţiului (fig. 6/3, 5) şi cu atit mai uşor
prin haşurarea culorii interspaţiului (fig. 7/1).
Insă ho tărît o are pentru cla
ri ta t ea
motivelor
şi
compoziţiei
r ă mîn e
logica decorului (fig. 7/3 ;
1 1/3),
mai a les pe grupele de stil AB, unde nu numai interspaţiul, ci şi motivele d eco
rului sint acoperite deopotrivă cu benzi liniare.
Procedeele diverse ale tratării interspaţiului pe ceramica tricromă comportă
alti). interpretare, in funcţie de regulile stilistice generale ale decorului cucutenian.
Regula "alternării tehnicii negative sau pozitive a motivelor" sau a "alternării
tehnicii culorii întinse sau l in iar e " se aplică direct la rnoti,·ele decorului, formate
de benzile rezervate şi acoperite de culoarea întinsă a fondului de pictură, dar în
197 H. S chmidt, op. cit., p . 30, 34 (gewo ltes Ornament).
19B C. Ma tas ă, op. cit., p. 95, pl. 18/82.
199 I bidem, p. 107, pl. 25{167.

Afirmat la Cucuteni :şi limitat la decorul in zigzag (H . Schmidt, op. cit.,
pl. 4-5), dar extins la decorul spiralic la Frumuşica (C. Matasă, op. cit., p.
51, 1015, pl. 20{161) :şi apoi la Hăbăşeşti (VI. Dumitrescu, Hăbăşeşti, p. 331 urm.).
200

p. 16,

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

49

CRITERII PENTRU 'OLAStFJlCARE.A

CULTURJ.I 'CU'CU'I'IENI

141

accla!!i timp decorate cu una sau două linl i roşii pe ceramica tricromă de stil A
(fig. 6 /7), sau acoperi te cu o bandă liniară de culoare roşie, neagră sau albă pe
ceramica de stn AB .
Regula �alt er nă ri i culorii întinse sau liniare" i n interspaţiu se explică n u
n u ma i prin necesitatea d e a varia aspectele decorative prea uniforme ale cera
'"Tlicii de stil A, ci continuă o concepţie decorativă aplicată pe ceramica precu
cuteniană d u p ă modelul ceramicii Boian-Giuleşti. Tehnica mecanică a decorului
precucutenian nu putea realiza concepţia motivelor negative şi claritatea decoru
l ui numai prin conturul adîncit, liniar sau punctat, al benzii motivelor, ci nece
sita a coperirea interspaţiului cu puncte sau linii adîncite, dispuse paralel cu
motivele sau tn grupe transversale (fig. 4/2-3), marcînd totodată subsuoara bucle
Lor spiralice prin pîlnii r am i ficate şi dispuse pe banda spiralelor, ca elemente
formale strict geometrice interpretate însă greşit în sens figurat ("dansatoare" sau
"capete de şerpi") 211 1• Dar în acelaşi timp factura motivelor adaugă şi tehnica
pozitivă, pri n modelarea b enzii motivelor în formă de caneluri 202 (fig. 4/2-3). Ten
dinţa dizolvării spiralelor negative lasă pe primul plan pentru efectul decorativ
tratarea lin i a ră a interspaţiului, cu aparenţa unui decor executat pozitiv 203• Pe
ceramica Boian-Giule!!ti, excizarea liniilor din intervalele largi ale interspaţiului
este însoţită de incrustaţia cu pastă de culoare albă, care măreşte efectul decora
tiv al inters p a ţiului.
Aceste procedee definesc o concepţie decorativă proprie ceramicii Boian,
adoptată pe ceramica precucuteniană, sub raportul încărcării interspaţiului cu
motivele anexe ale decorului şi cu liniile adîncite în intervale, sau pe ceramica
Vădastra, sub r a p or tul horbotei incrustării cu culoare albă şi roşie a exciziilor
din interspaţiu, şi care constă în valoarea decorativă acordată interspaţiului.
Tratarea şi comportarea interspaţiului pe ceramica precucuteniană sînt con
tinuate pe ceramica cu decor adîncit a perioadei Cucuteni A (fig. 10/4) şi se în
tîlnesc de asemenea pe ceramica bicromă (fig. 6/1 ; 9/1 ; 12/3-5)) şi tricromă.
Haşurarea interspaţiului lasă să transpară culoarea fondului de pictură printre
arabescurile variate ale liniilor, încît policromia zonei decorate, repartizată între
decor şi interspaţiul cu culoare întinsă uniform, ca şi mişcarea decorului şi a
spaţiului în zona decorată, realizate numai de motivele decorului (fig. 7/3-4 :
1 1 / 1), sînt pre luate şi realizate de interspaţiul tratat cu culoare liniară, mărind
efectul decorativ al aspectelor ceramicii tricrome (fig. 7/1 ; 1 1/3). Aceste procedee
vor fi ampllficate pe ceramica de stil AB, realizînd cu deosebire în grupa 'V acea
pJ.rLicipare a intregii suprafeţe decorate la efectul decorativ al vasului.
Tratarea intervalelor cu culoare întinsă acordă de asemenea interspaţiului
o valoare decorativă, prin introducerea unui arabesc liniar cu culoarea neagră
a conturulu i decorului. Factura decorului în "zig-zag cu laturile multiplicate",
caracteristic ceramicii cu decor adincit şi ceramicii bicrome (fig. 8/4), introduce
contui"Ul negru pentru delimitarea benzii zig-zagului rezervat pe fondul alb prin
culoarea brună-ro!!ie a interspaţiului, dar lasă in interspaţiu liniile negre, care
dublează al t ernativ în unghiurile superioare şi inferioare laturile zigzagului (fig.
9/7) 204. I n decorul spiralic, sint introduse transversal între benzile motivelor linii
negre grupate cîte două sau trei (fig. 6/7), iar in decorul în zigzag linii negre
haşurate uniform in tot interspaţiul (fig. 9/8). Pe ceramica cu benzi înguste din
orizontul fi na l al ceramicii tricrome, la Kadievţi şi Kudrinţi în Podolia (fig. 10/3,
6), liniile negre descriu arabescuri comparabile cu acelea ale liniilor de culoare
brună sau albă (fig. ll/3).
I ntroducerea culorii negre liniare în interspaţiu urmează regula ,.alternării
tehnicii culorii întinse sau liniare", încît culoarea neagră întinsă acoperă treptat
i ntreg interspaţiul, creind aspecte cu totul noi pentru ceramica tricromă clasică,
păs lrind tricromia prin nervura roşie a benzii motivelor (fig. 1 1/5) sau realizînd
"
d i rc<"t o pictură bicromă cu "negru pe alb" (fig. 10/5). Speciile ceramicii tricrome
?Ol S .
Marinescu-Bîlcu, Cultura Precucuteni, fig.
35/ 1 4 ; 37/1 ; 3-4 ; 43}1 ; etc.
202 I bidem, fig. 28/1 , 4 ; 46;7, 9 ; 55/1-3, 8 ; etc.
20l J l>fdem, fig. 55/6.
204 Colecţia veche de la Cucuteni ( I l A I ) .

30/1 ;
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in interspaţiu. păstrează factura decorului de stil A,
dar anticipează procedeele şi aspectele ceramicli de stil AB, incepind cu grup a cx .
Decorarea uniformă a intervalelor de culoare brună-roşie întinsă cu linii
negre pe ceramica tricromă cu benzi medii sau in guste şi acoperite cu .,alb pozi
tiv" (fig. 9/8 ; 10/6), ca şi tratarea intervalelor cu culoare brună-roşie l iniară pe
ceramica cu benzi medii sau inguste şi "alb pozitiv" (:fig. 9/2-3), indică clar i n ter
spaţiul, incit "benzile cu alb pozitiv" reprezintă motivele reale ale decorului şi
in cazul cînd intervalele inguste ale interspaţiului sînt tratate cu culoare brună
roşie întinsă (fig. 7/5). Procedeul �albului pozitiv" indică totdeauna decorul (fi g.
11/8) : de aceea, descrierea acestui pahar de la Frumuşica este inexactă 2GS, deoa
rece albul pozitiv nu "rezervă" motivele de cul oare brună-roşie in formă d e triun
ghiuri, ci acoperă motivul "zigzagului" în zona superioară şi motivele "triunghiu
lare albe" din zona inferioară. Decorul in "zigzag" dispus în două zone pe acest
pahar reproduce z.igzagul din zona superioară şi triunghiurile de la baza zonei
inferioare din decorul paharului de la Cucuten i (fig. 9/7) ; decorul in "zigzag"
dispus in două zone pe celălalt pahar de la Frumuşica (fig. 7/5) este identic cu
decorul extins pe suprafaţa paharului de la Truşeşti (fig. 9/8).
Deşi culoarea brună-roşie întinsă în interspaţi u şi culoarea a l bă în tin să pc
banda motivelor sint juxtapuse, adică pictate direct p e pasta vasului, fără ca bru
nul interspaţiului să acopere albul fondului iniţial, această �variantă picturală cu
alb pozitiv" este păstrată de H . Schmldt în cadrul categoriei clasice a ceramicii
"tricrome pe fond alb", in care benzile albe ale moti velor sint "rezervate" pe
fondul de pictură iniţial. Speciile decorative ale acestei variante le constituie eera
mica tricromă cu benzi înguste sa.u foarte inguste şi a.lb pozitiv, in proporţie mică
in fnza A2 şi subfaza A3a., dar preponderentă in subfaza A3b (fig. 9/4 ; 10/1-2, 7).
Cele două pahare cu pictură bicromă de la Cucu teni, unul din nivelul AII de
pe ,.Cetăţuie" (fig. 11)2), pictat numai cu linii brune pe fond alb, şi celălalt de la
"Dîmbul Morii" (fig. 1 1/4), pictat numai cu llnii negre pe fond brun, reproduc
decorul in z igza g cu laturi le multiplicate" sau decorul cu "bucle spiralice din cele
două zone de pe paharul cu pictură tricromă de la Cucuteni (fig. 9/7). Decorul în
"zigzag", cu banda liberă sau prevăzută cu nervura mediană, dar pictat cu linii
negre pe fond alb apare pe paharul de la Hăbăşeşti 206 şi pe paharul de la Drăgu
şeni - Săveni (fig. 1 1/7) 207, care reproduce şi ha!purările transversale ale inter
spaţiului de pe paharul de la Tru!peşti (fig. 9/8). Decorul paharului de la Drăgu
şeni poate fi pictat numai cu linii brune, ca pe craterul de la Frumuşica (fig. 8/1).
Aceste vase prezintă decorul tipic al cera micii tricrome pe fond alb sau pe
fond brun - cu benzi albe sau brune cu contur negru, rezervate pe fondul de
pictură prin culoarea interspaţiului -, dar simplificat la un decor liniar, in care
liniile brune pe fond alb şi liniile negre pe fond alb sau brun păstrează struc
tura decorului şi suplinesc modalităţile funcţiei decocative a celor trei culori.
Liniile brune pe paharul de la Cucuteni (fig. 11/2) delimitează buclele spi
ralice !pi inlocuiesc conturul negru, pentru a indica culoarea brună a interspaţiu
lui, care poate fi păstrată şi sub forma haşurării, pentru claritatea decorului. Pe
craterul de la Frumuşica (fig. 8/1), liniile marginale ale benzilor zigzagului cu
laturile multiplicate suplinesc deopotrivă conturul negru al benzilor şi culoarea
brună din interspaţii, iar linia mediană păstrează neorvura brună-ro!pie a benzilor
motivelor ; liniile transversale reproduc haşurarea liniilor negre (fig. 9/8), dar în
funcţie de culoarea brună a interspaţiului.
Liniile negre pe fond brun (fig. 1 1/4) delimitează banda zigzagului cu laturi
multiplicate, păstrînd culoarea neagră a conturului şi haşurarea longitudinală din
tre benzile motivului. Liniile negre pe fond alb (fig. 1 1/7) reprezintă o variantă
inevitabilă pentru variaţia acestor aspecte bicrome, dar ele nu mai pot suplini
culoarea brună a interspaţiului, indicat numai prin haşm·ile negre transversale,
nici culoarea brună-roşie a nervurii mediane pe ben zile zigzagului, redată tot
printr-o linie n eagră.
cu culoare neagră tntinsă,

"

C. Matasă, op. cit., p. 100, pl. 15/122 ; Şt. Cucoş, op. cit., p. 37-8, fig. 32.
Vl. Dumitrescu, Hăbăşeşti, p. 326, pl. 79/11 .
207 Idem, Arta preistorică î n România, "România, Mari epoci de artă, I",
Bucureşti, 1974, fii. 126.
205
206
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Aspectele decorului liniar bicrom se explică însă clar prin aspectele decoru
lui liniar tricrom, care introduce liniile de culoare roşie în decorul cu linii negre
(fig. 6/2) sau liniile de culoare neagră în decorul cu linii brune (fig. 6/7), în am
bele cazuri culoarea roşie sau neagră păstrînd funcţia ei structurală sau pictu
rală.
Pe craterul de la Truşeşti (fig. 6/7), liniile transversale ale haşurării inter
spaţi ului (fig. B/1) redevin negre, ca in decorul ceramicii tricrome (fig. 9/8), în
t i mp ce culoarea brună a interspaţiului şi a nervurii mediane a motivelor este
păstrată de cele trei l i nii ale motivelor. Pe fragmentul de amforă de la Drăgu
şeni - Săveni (:fig. 6/2), culoarea roşie este introdusă sub forma nervurii mediane
pe benzile zigzagului conturate cu linii negre, păstrînd factura clasică a motivelor,
dar şi sub forma unei linii longitudinale în intervalele haşurate cu linii negre
transversale, supl i n ind cul oarea brună a interspaţiului ; în unele spaţii unghiu
Iare, benzile paralele cu laturile zigzagului sînt suprimate, aceste intervale fiind
acoperite cu linii negre întretăiate in romburi, ca în decorul simplificat cu linii
pc fond alb în interiorul paharului tricrom de la Chetreşti (fig. 10/7). Alteori, de
corul in zigzag sau derivat din zigzag pe ceramica de la Drăguşeni are interspa
tiul haşurat în intreg i me cu linii negre intretăiatc in pătrate sau romburi 208• Haşu
rarea unor in tervale cu l i nii albe intretăiate în romburi se întîlneşte în decorul
spiralic, cu ave concentrice, al ceramicii tricrome pe fond brun cu benzi inguste
de la Şipeniti 20?. Haşurarea integrală a interspaţiului cu linii brune întretăiate in
pătrate se în tîlneşte în decorul spiralic al ceramicii tricrome pe fond alb de la
Hăbăşeşti 210.
Crearea acestor aspecte decorative implică o speculaţie figurativă pentru
simplificarea aspec telor decorative cu culori etalate şi liniare ale ceramicii tri
crome, prin reducerea acestor aspecte la o structură liniară şi prin păstrarea sau
suplinirea funcţiei decorative a celor trei culori sub forma variaţiei liniilor de
culoare, determinînd o specie subiacentă cu decor liniar tricrom sau bicrom in
cadrul celor două categorii ale ceramicii tricrome.
Decorul liniar înlocuieşte integral decorul vasului (fig. 1 1/2, 4) sau constituie
o zonă decorativă dispusă în partea superioară a vasului (fig. 8/1 ; 6/2) sau pe
umăr şi încad rată de zone c u decor tricrom clasic (fig. 6/7).
Procedeele diverse ale tratării interspaţiului pe ceramica tricromă, care asi
gură valoarea decorativă a interspaţiului, se reflectă şi in decorul liniar, prin
haşurarea variată a lin i ilor negre în intervalele interspaţiului (fig. 6/2 ; 10/7 ; 1 1/4,
7), dar mai ales, prin inlocuirea integrală a decorului liniar prin romburile haşu
rate cu linii negre, determinînd o zonă decorativă .cu aspectele interspaţiului (fig.
1 1 /6) 211, care se repetă şi in cadrul categoriilor ceramicii secundare. Zona dece
rată cu romburi haşurate cu negru apare pe ceramica de la Frumuşica 2 12•
Speciile decorative ale ceramicii bicrome cu zone sintetice au fost definite
pentru ceramica de la Gura Văii şi completate pentru ceramica de la Ariuşd,
incit nu este necesar decit să se accentueze că această categorie, caracterizată prin
zona superioară cu pictură pură cu culoare albă (fig. 6/1), in toate aşezările din
Depresiunile subcarpatice este permanent asociată cu ceramica trkromă şi apar
ţine fazelor Cucuteni A2-A3, aşa cum s-a afirmat la Frumuşica şi era confirmat
de

primul
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Ibidem, fig. 127 ; A Crişmaru, op. cit., fig. 48/2-4 ; 49/1.
209 O. Kandyba, op. cit., p . 23, fig. l b.
210 VI. Dumitrescu, Hăbăşeşti, p. 320, pl. 86j2.
211 I dem, Arta preistorică in România, fig. 122.
2 12 C. Matasă, op. cit., p. 106, pl. 22/158 ; 44/353.
212 a A Niţu, SC - Sf. Gheorghe, 1973, p. 59-61, fig. 2/6-13.
2 13 Vl. Dumitrescu, op. cit., p. 101-10, fig. 93-97. Acest punct de vedere a
fost acceptat şi in Catalogul Muzeului din Piatra Neamţ : Şt. Cucoş, op. cit., p. 17,
29-34, fig. 8-21.
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metodă arheologic!, cu atît mai mult cu cit in remanierea periodizări i in 1 964
autorul a renunţat la etapa A l , prin contopirea ei cu etapa A2 şi extin{jerea Proto
cucutenianului, desfiinţat in 1963, asupra tuturor uşezărilor cu ceram ică tricromă
pe fond brun ale etapei A2.
Etapa Al a fost concepută in sensul unui orizont mJmai cu ceram1ca bicromă,
care precede logic ceramka tricromă, şi s-au menţionat locuinţele numai cu cera
mică bicromă de la Frurnuşica 2 14• Cu toate acestea , s-au atribuit greşit acestei
etape primele două niveluri de la Izvoare (II la-l b), pe baza proporţiei covîrşi
toare a ceramicii bicrome faţă de proporţia mică a ceramicil tricrome din primul
nivel şi a proporţiei mari, egale cu a ceramicii tricrome, din al doilea nivel. Prima
menţionare a locuinţelor de la Frumuşlca s-a făcut la Izvoare 215, din necesitatea
de a dovedi vechimea nivelului Izvoare II l a , nu ]J€ n lru a defin i Protoc ucutenia
nul prin exclusivitatea existenţei ceramicii bicrome , deoarece Protocucuten i c:m u l
l a Izvoare a fost definit p r i n ceramica tricromă p e fond brun, prezentă î n ambel e
niveluri Izvoare I I la-l b ş i i n celelalte a�Şezări. similure, A riuşd, Bonţeşti, Calu
şi Frumuşica.
Menţionarea acestor locuinţe de la Frumwşica şi convingerea că repet<treu
acestei descoperiri intr-o altă aşezare ar fi suficientă pentru d eterminurea etapei
Al au devenit un laitmotiv în cercetarea curentă 216, dar nici unul din arheologii
caFe s-au referit l a l ocuinţele de la Frumu�ica n-au sesizat poz iţia lor stratigra
fică în raport cu cele două niveluri sigure AI-AII din această staţiune 217. Pozi
ţia stratigrafică obli gatorie a locuinţei cu ceramică bicromă este la rîndul ei con
diţionată de factura s tilistică a ceramicii bicrome. ln majoritatea locuinţelor din
cele două n iveluri cerami.ca bicromă este asociată cu ceramica tricromă şi are
aceeaşi factură in ambele niveluri, determinînd clar apartenenţa lor la faza A2 2 18•
Sînt menţionate însă şi locuinţe numai cu ceramică bicromă sau numai tricromă 2 19,
care nu pot fi concludente din cauza delimitării defectuoase a locuinţelor prin
metoda imperfectă a săpăturii, din cauza poziţiei stratigrafice inverse a locu in
ţelor cu ceramică bicromă !li din cauza imposibilităţii reconstituirii complexelor
ceramice ale locuinţelor cu ceramică tricromă.
In monografie nu se precizează existenţa unor locuinţe cu ceramică bicromă
în nivelul I, ci numai pentru nivelul II şi anume o singură locuinţă în depunerea
superioară a stratului II (echivalat în acest studiu cu nivelul I I) 220, Chiar accep
tind exclusivitatea ceramicii bicrome in această locuinţă, ea apare contingentă şi
nu are nici o valoare cronologică, deoarece desprinderea unui orizont numai cu
ceramică bicromă, care să aparţină unei etape anterioare, Al, după caracteristica
aşezărilor cucuteniene cu etape succesive de locuire extinse pe orizontală, nu este
posibilă decît pentru d.epunerea inferioară, direct pe solul viu, din stratul 1 (echi
valat aici cu nivelul I). Dar chiar in cazul cind eventualele locuinţe cu ceramică
bicromă s-ar afla toate in nivelul 1, poziţia lor stratigrafică nu este sufidentă
pentru acceptarea acestui orizont, dacă ceramica lor bicromă prezintă aceeaşi
factură ca in locuinţele cu ceramică bicromă asociată cu ceramică tricromă din
ambele n iveluri. Acest orizont trebuie intii confirmat prin descoperirea unui ni
vel, care să cuprindă in întregime numai ceramică bicromi de această factură.
Ceramica de caracter Protocucuteni din faciesul Stoicani - Aldeni (fig. 6/3) pre
zintă aspecte decorative diferite, dar mutaţia aspectelor dec<Jrative ale ceramicii
bicrome de caracter Cucuteni A de tip Ariuşd - Frumuşica (fig. B/2, 5-6) a putut
avea loc in faza A l in N Podişului central ş i Depresiunea subcarpatică.
2 14 VI. Dumitrescu, SCIV, 14, 1963, 1, p. 73 n. 1 (autorul obiectează că
Frumuşica ar putea exista şi locuinţe numai cu ceramică tricromă, care însă
sînt indicate).
2 15 R. Vulpe, op. cit., p. 36 ; idem, SCIV, 7, 1956, 1-2, p. 5 3 .
2 16 S. Marinescu-Bilcu, SCIV, 1 9 , 1968, 3 , p. 4 1 3 ş i n. 3 0 (autoarea crede
i n monografia Frumuşicăi locuinţa cu ceramică bicromă nu este menţionată) .
211 c. Matasă, op. cit., p. 22 (Secţ. I), 24 (Secţ. II 1), 25 (Secţ. II 2),
44, 90.
218 Ibidem, p. 90.

tn

219 I bidem.
Z!lJ I bidem,

la
nu
că

36,

p. 24-5, 90 (Secţ. II 2, locuinţa definită în raport cu vatra B

situ la adîncimea de - 0,60 m).
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In schimb, precizarea locuinţelor cu ceramică tricromă î n nivelul II, şi anume
o locuinţă în depunerea superioară 22 1 şi altele în depunerea inferioară a stratu
lui II ( = nivelul Il) 222, pune aceeaşi problemă, dar nu pentru a determina la
Frumuşica existenţa etapei A3 a periodizării din 1963 223, ci pentru posibilitatea
desprinderii unui orizont final în funcţie de preponderenta ceramicii tricrome pe
fond alb, care ar depăşi faza A2 a celor două niveluri şi ar trece la inceputul
fazei A3. Insă complexul ceramic al locuinţei din depunerea superioară nu poate
fi reconstituit după datele monografiei.
Speciile decorative ale celor două categorii de ceramică secundară caracte
ristice Depresiunii Prutului şi ariei tripoliene : ceramica cu decor adîncit şi pic
tură bicromă sau tricromă şi ceramica cu decor canelat şi pictură bicromă, n -a u
fost definite exact şi complet pentru nici una din aşezările C ucuteni A, a căror
ceramică a fost publicată parţial sau integral.
.
Aceste specii s-au născut şi diversificat prin introducere<l picturii bicrome
sau tricrome (fig. 12/1, 3), în speciile decorative ale ceramicii cu decor adîncit de
tradiţie Precucuteni III, cnre continuă pînă în faza Cucuteni A3 (fig. 8/3 ; 10/4) şi
constituie specia elementară a categoriei c u decor adîncit şi pictat, sau prin intro
ducercn picturii bicrome (fig. 12/2 ; 1 3/7) pe ceramica cu decor canelat (fig. 13/1-2),
care are aceeaşi origine, continuitate şi evoluţie de la faza Precucuteni III la faza
Cucuteni A3. Speciile decorative ale celor două categorii nu pot fi confundate, deşi
comportă deopotrivă linii sau caneluri înguste SC!U largi şi procedee tehnice co
mune pentru executarea lor. Ceea ce le deosebeşte, în primul rînd, nu este tra
sarea adîncă sau superficială a liniilor sau canelurilor, ci funcţia decorativă atît
a liniilor sau canelurilor, cît şi a celor două sau trei culori, adică categoria şi
specia ceramică o decide in ultimă analiză logica decorului, descifrarea motivelor
şi a compoziţiei.
Contam inarea acestor două categorii era inevitabilă, deoarece combinarea
celor două modalităţi ale decorului adîncit şi canelat s-a produs încă de pe eera
mica cu decor adincit precucuten iană, prin motivele formate din cancluri şi con
turate cu linii adîncite sau şiruri de puncte (fig. 4/2-3), şi se depetă pe ceramica
secundară a perioadei Cucuteni A, creînd o specie decorativă similară, care tre
buie repartizată la fel categoriei cerarnicii cu decor adîncit şi în care s-a intro
dus, de asemenea, pictura bicromă (fig. 13/8) 224. Ceramica cu decor adîncit pre
cucuteniană prezintă frecvent o zonă tectonică superioară, formată de o grupă de
caneluri orizontale modelate odată cu forma vasului şi delimitată apoi cu o linie
adîncită continuă sau punctată (fig. 4/3), care este păstrată in perioadele urmă
toare nu numai pe ceramica cu decor adîncit (fig. 5/2 ; 8/3), ci şi pe ceramica
bicromă cu zone sintetice protocucuteniană şi cucuteniană în Depresiunea sub
carpatică (fig. 5/3 ; 8/5-6), sau pe ceramica bicromă cu decor canelat din Depre
si un ea Prutului (fig. 12/2).
In felul acesta, pentru aria cucuteniană, este suficient să se definească în
cadrul categoriei cu decor adîncit specia cu decor adincit (fig. 10/4) şi specia cu
decor adincit şi canelat (fig. 8/3), ca specii elementare în care s-a introdus pictura
bicromă sau tricromă (fig. 12/1, 3 ; 13/8), iar în cadrul categoriei cu decor canelat
o singură specie cu decor canelat (fig. 13/1-2), in care s-a introdus obişnuit pic
tura bicromă (fi g. 12/2 ; 1 3/7).
Introducerea picturii bicrome sau tricrome creează specii decorative multiple,
care nu pot fi toate definite în acest studiu. Aceste specii sînt proprii fiecărei
categorii sau corespondente în cele două categorii, începînd cu specia tradiţională
acoperită pe toată suprafaţa vasului, peste decorul adîncit sau canelat, cu ,.fondul
de culoare albă", frecvent la Truşeşti sau Ghelăieşti, după procedeul ceramicii pre
cucuteniene şi protocucuteniene (fig. 4/2 ; 5/2).

22 1 Ibidem (Secţ. II 2, locuinţa vetrei 9 la adîncimea de - 0,60 m).
222 I bidem, p. 25 (Secţ. II 2, locuinţele vetrelor 10-12 la adîncimea de 0,90-1,00 m).
228 VI. Dumitrescu, op. cit., p . 73 n. 1 (însă exclusivitatea ceramicii tricrome
ar indica direct etapa A4 = Ruginoasa a acestei periodizări).
224 Idem, Arta preistorică in Românta, p. 113, fig. 102j6.
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Pe "ceramica cu decor adîncit", liniile conti nui sau punctate conturează ben 
motivelor p rin cip a e şi anexe 1·ezervate pe suprafaţa vasului (fig. 8/3 ; 10/4 ;
12/1 ; 13/8), sau trateaza ŞI. decorează interspaţiul d i ntre mot i ve prin li n i i transver
sale sau paralele cu conturul motivelor şi combinate sau n u cu !�iruri scurte de
puncte (fig. 5/4 ; 10/4 ; 12/3---4 ), şirurile de puncte p u trnd u -s e repeta şi pe banda
motivelor 225• Pictura bicromă cu a lb şi roş, introdusă în decorul celor două s pecii
elementare, diversifi că sp ec i i le decorative după fun cţia deco rat ivă a c elor d ouă
culori in raport cu tratarea fon dului, mo tivelor şi inlersp aţiul ui, dar totdeauna
li n ii le adîncite sau p un c tate sînt umplute cu culoare albă. C u loarea albă acoperă
toată suprafaţa vasului, peste d ecorul adîncit, constitui n d spe cia cu decor adîn
cit sau adîncit şi canel at cu "fond de culoare atbă" ((ig. 10(4) ; sau acoperă numai
interspaţi ul şi l i niile adîncite sau p u n cta te ale conturulu i motivel()r, rezervate p e
suprafaţa brună-roşie ş i lustruită a va sulu i (fig. 12/1). consti tuind specia c u decor
adincit " ş i pictură bicromă cu "alb pe suprafaţa brună- roşie", ca specie clasică a
ceramicii bicrome cu decor adîncit protocucuteniene şi cucute n ien e în Depresiunea
Pru tu lui şi adoptată ca zonă decorativă pe ceram i ca bicromă cu zone sintetice
cucuteniană în Depresiunea subcarpatică (fig. 8(2, 6 zona inf.) ; sau acoperă toată
zile

}

suprafaţa vasului peste decorul adincit, ca în specia cu "iond de culm1re albă"
(fig. 1 0/4), dar intervalele interspaţiului, între liniile şi punctel e a d i n c i te şi u m
plute cu alb, sînt acoperite cu culoare roşie peste culoarea albă a f()n d u lu i (fig. 5/4;
12/4), creînd o specie cu decor adîncit şi pictură bicromă cu "roşu pe a ! b ", care
este proprie ceramicii Cuc uteni A şi în care benzile· decorului apar rez ervate pe
,.fondul d e culoare albă" devenit "fond de pictură" ca pe ceramica tri cromă pe
fond alb ; sau acoperă numai liniile adîncite, care conturează motivele sa u deco
rează interspaţiul, culoarea roşie acoperind deopotrivă benzile motivelor şi inter
valele interspaţi ului (fig. 12/5), indiferent dacă ea este p i c tat ă pe toată suprafaţa
vasului, ca un "fond de pictură" iniţial, sau este p ictată d i rect intre liniile albe,
"
dar în ambele c a z uri această specie cu decor adîncit şi pictat cu "a l b pe roşu
corespunde speciei elementare a ceramicii bicrome cu decorul transpus direct in
pictură cu linii albe pe suprafaţa brună-roşie (fig. 8/4). Cu loarea roşie acoperă in 
terspaţiul, rezervind motivele formate de benzi libere cu contur liniar de culoare
albă (fig. 5/4), sau de grupe de caneluri înguste, rezervate din lustrui suprafeţei
şi conturate cu şiruri de puncte adîncite, care pot fi acoperite de culoarea roşie
sau umplute cu alb (fig. 1 3/8), creînd o specie cu decor adîncit şi canelat cu pic
tură bicromă cu "roşu sau cu roşu şi a!b pe suprafaţa brună" şi o specie i nversă
faţă de cea clasică cu " al b pe suprafaţa brună-roşie" (fig. 12/1), adică cu decor
adincit şi pictură bicromă cu roşu pe alb" (fig. 5/4 ; 12/4). Astfel cele două specii
ale ceramicii bicrome cu "decor adîncit" şi pictură cu "alb şi roş" (fig. 5/4 ; 12/1)
sînt paralele cu cele două categorii ale ceramicii tricrome pe fond brun şi pe
fond alb.
Pictura tricromă (f i g. 12/3) tratează interspaţiul decorului la fel ca în specia
bicromă (fig. 1 2/4) , acoperind cu roşu intervalele şi cu brun-negru (la Truşeşti) sau
direct cu negru (la Drăguşeni - Săveni) benzile motivelor, liniile adîncite ale
conturului şi din interspaţiu fiind acoperite cu culoare albă ; cele trei culori p ot
fi jux tapuse, adică pictate separat şi direct pe feţuiala deschisă a vasului, sau
culorile neagră şi roşie sînt pictate peste culoarea albă, care acoperă intreaga su
prafaţă pe ambele feţe ale vasului (fig. 12/7) 226, consti tuind la exterior "fondul
de culoare albă" pictat peste decorul adîncit, i ar în interior "fondul de p ictură"
iniţial pentru decorul tricrom clasic ; această specie cu decor adincit şi pictură
tricormă cu ., alb, roşu şi brun-negru" apare numai în secvenţele iniţiale ale sub
fazei Cucuteni A3a în Depresiunea Prutului.
La exteriorul castronaşului cu decor adîncit şi pictură tricromă (fig. 12/7)
s-a proiectat acelaşi decor cu benzi spiralice fără valute şi cu linii adincite în
interspaţiu (fig. 12/3), dar s-a rezervat o zonă decorativă cu aspectele interspa
ţiului, dispusă pe corpul castronaşului : amplificarea serpentiformă a liniilor sim
ple ale interspaţiului antrenează o reducere a decorului, benzile spiralice ale mo-

PZ, 41, 1963, p. 1 79, fig. 6.
226 C astron mic reconstituit de la Trll!leşti, din care se reproduce un frag
ment (IlAI, Inv. Nr. 231).
225 M. Petrescu-Dimbovita,

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

147

tivelor fiind suplinite d e banda brună-neagră pictată sub · gura vasului, ş i accen
tuează acea valoare decorativă proprie interspaţiului, liniile serpentiforme ale
i nterspaţiului ne mai putind fi confundate cu un decor canelat. Această zonă deco
rativă, care apare ca o lărgire a interspaţiului, este frecventă ca zonă mediană pe
vasele-binoclu de la Truşeşti, cu acelaşi decor sau cu decoruri diferite, pictate
sau nepictate 221, şi este, de asemenea, adaptată ca modalitate a decorului adîncit
şi pe figurincle antropomorfe din plastica Cucuteni A.
Ceramica protocucuteniană na şi cucuteniană (fig. 1 2/1) cu decor adîncit şi
pictură bicromă cu alb întins in interspaţiu şi inclusiv pe liniile adîncite ale con
turu lui mot i v e l o r nu se intercalează in procesul evolutiv al ceramicii bicrome cu
decoru l pictat cu alb liniar sau întins pe lustrui roşu al suprafeţei (fig. 5/1 ; 6/3),
ci reprezi n tă un proces de interferenţă a, ccramicii cu decor adîncit şi a ceramicii
cu d ecorul [Jictat, prin introducerea culorii albe întinse în interspaţiu şi acoperi
rea conturului adincit după modelul liniilor albe ale decorului, pictat, deoarece
contu:·ul adîncit al motivelor este păstrat, în timp ce pe ceramica pictată etalarea
a lbulu i în interspaţiu anulează conturul liniar pictat. De asemenea, conturul adîn
cit al ceramicii bicrome nu putea fi înlocuit cu conturul liniar de culoare neagră
al ceramicii tricrome pe fond brun , deoarece conturul adîncit al decorului fusese
inlocuit prin conturul liniar de culoare albă al ceramicii bicrome precucuteniene
şi )!lrotocucuteniene (fig. 4/4 ; 5/1). Conturul liniar de culoare neagră a fost intro
dus direct de ceramica tricromă pe fond brun (fig. 6/4-5), din cauza neclarităţii
decorului pe ceramica bicromă pktată cu alb întins (fig. 6/3) şi pentru readucerea
decorului pictat cu culori etalate pe banda motivelor şi în interspaţiu la desenul
liniar originar al benzilor rezervate prin conturul liniar adîncit şi apoi pictat pe
ceramica precucuteniană şi protocucuteniană, dar în funcţie de însumarea valorii
decorative a culorilor etalate şi de realizarea concepţiei benzilor negative cu con
tur liniar prin mijloace exclusiv picturale şi policrome.
Pe "c eramica cu decor canelat", canelurile constituie prin ele înşile banda
motivelor Principale sau anexe (fig. 13/1-2, 7). Incepind cu ceramica protocucu
teniană a faciesului St6icani - Aldeni na şi continuind pînă în faza Cucuteni A3
la Truşeşti 229, pictura bicromă acoperă cu alb interspaţiile dintre caneluri, acestea
păstrînd culoarea brună-roşie sau brună-deschis a feţuielii lustruite a vasului, con
stituind astfel specia cu decor canelat şi pictură cu alb în interspaţiu peste lustrul
suprafeţei, corespondentă speciei bicrome clasice cu decor adîncit (fig. 12/1) şi
introdusă, de asemenea, ca zonă decorativă pe ceramica bicromă cu zone sintetice
a Depresiunii subcarpatice, la Ariuşd, Izvoare II 1 şi Frumuşica 230. Alteori, la
Truşeşti sau Drăguşeni - Săveni, culoarea albă acoperă din contra canelurile mo
tivelor şi zonele de caneluri orizontale, fiind pictată tot peste feţuiala brună şi
lustruită a suprafeţei, determinînd specia cu decorul canelat pictat cu alb pe lus
trul suprafeţei (fig. 12/2 ; 13/7). Pe vasele cu pictură tricromă in interior (fig. 12/
6) 231, culoarea albă constituie "fondul de pictură" pictat pe ambele feţe, dar pe
faţa exterioară canelurile motivelor sînt pictate cu culoare brună-neagră, consti
tuind o specie cu decorul canelat pictat cu negru pe fond alb. Cu totul rar, deccr
rul canelat introduce parţial pictura tricromă, acoperind cu roşu intervalele dintre
canelurile albe şi cu negru spaţiile marginale la limitele superioară şi inferioară
ale zonei decorative, ca pe capacul de la Drăguşeni - Săveni 232. In fine, la Dră
guşeni - Săveni culoarea albă acoperă obişnuit intreaga suprafaţă ca "fond de
pictură", iar interspaţiul este acoperit cu culoare roşie, care rezervă zonele de
caneluri orizontale şi canelurile motivelor · pictate cu alb, constituind specia cu
decor canelat şi pictură cu roşu pe alb 233.
127 M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., fig. 6. Exemplarele cu decor adîncit şi
pictură b i c ro m ă la IlAI.
ne A. N i ţu op. ci t . p. 83-4, fig. 7/1-2.
229 IlAI, Inv. Nr. 27.
230 A. Niţu, op. cit., p. 62, fig. 7/3 ; C. Matasă, op. c it., p. 1 18, vigneta de la
p. 93.
23 1 La Truşeşti (liAI, Inv. Nr. IV-1517).
m A. Crîşmaru, op. cit., fig. 32 fi.
233 VI. Dumitrescu, op. cit., fig. 128 ; A. Crîşm.aru, op. cit., pl. 1 sus.
,

,
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In cazul liniilor şi canelurilor superficiale, ac<lperirea l or cu culoa re a n u lează
or ice efect dec o rati v al caracterului lor tecto n ic , i:ncît decorul pare realizat numai
prin procedee pi ct u rale. In f e l ul acesta se creează real specii pictura le su biacente
in cad ru l celor două ca t ego rii ceramice, cu deco r adincit sau canelat, in terp re ta te
însă greşit la Dră guşen i - Săveni ca grupe de s til AE 214 : specia cu pictură tri
cromă cu "alb, roşu şi negru-brun sau negru" (fig. 13/f) in c adrul speci-ei cu decor
adinc i t şi pictură tricromă (fig. 12/3), al cărei "interspaţi u " tratat cu Linii albe
pictate pe roşu sugerează � benzile motivelor" brune cu lini i albe ale subgru pei e&2 ;
specia cu pictură tricromă cu "negru şi alb tinfar pe suprafaţa brună" de la Şipe
niţi ( fi g. 1 3/5) m, în ca drul speciei cu d ec or canelat p i ctat cu negru pe fon d alb
(fig. 1 2{6 st i n g a) , care înlocuieşte canelurile prin ben zi pictate direct c u culoare
neagră şi haşurează culoarea albă in i n terspaţiu ; specia cu pictură. bicromă. c u
"roşu pe alb" (fi g . 13/3, 6) în cad rul speciei cu decor canelat şi pictură bicromă
cu roşu pe alb, pă strînd fu n c ţia decorativă a cu lori lor, adi c ă motive albe rezer
vate pri n roşu! interspaţiului (fig. 1 3/6), sau i nv ersî n d :funcţ i a lor, adică m o tive
pozitive p i c t a te cu roşu pe fon d ul alb
(fig. 13/3), care sugerează decorul cu
val u te pictate cu negru sau c u roşu al su bgr up ei 131. Caracterul sub iac en t al aces�
tor sp ec i i picturale il d emon strea ză două fapte : i dent it ateLJ form elor cerarnice şi a
d e cor u l u i lor executat în amb e le tehnici, cu linii adîncite sau can el uri şi pictură
sau numai prin pictură tri cromă sau bi crom ă ; decorul speciei picturale cu motive
roş i i pe fond alb c on sti tui e frecvent decorul i nter i or pe c eramLc a cu decor bicrom
canelat de la Drăguşeni - Săveni, după regula ob işn uit ă a decalajului faţă de
decorul exterior, sub raportul simplificării decorului p rin anularea c·a neluri lor.
S-a considerat că pic tura tricromă şi bi cromă a cera mi ci i cu d ec or adîncit
sau canelat es t e executată în genere cu "culori crude" după ar derea vaselor, ceea
ce explică descompunerea culorilor nefixate prin ardere, dar în mod f recven t pic
t ur a s-a păstrat şi uneori p re zi n tă aceeaşi calitate ca şi p i c tu ra ceramici i bic rome
cu zone s i n tet ic e de la Ariuşd şi Frumuşica ş i chiar a ceramic i i tr ic r ome , indt in
cazul acesta ea a fost evident aplicată inainte de a rd ere , chiar dacă în gener e ea
constituie o p ic t ură de ca lit ate mai inferioară.
Cele două grupe de stii B, e: şi 1;: , au fos t definite de H. Sch mi dt prin absenţa
sau prezenţa culorilor roşu şi alb 23 6, deşi chi a r la Cucuteni grupa e: este ilustrată
prin aspecte decorative cu benzi liniare roşii 237, iar l a Petreni această grupă in
clude deo po tri vă şi asp e c tele cu benzi li n iare roşii, considerate ca o variantă a
gru p e i e: n uma i cu benzi l in i a re negre de la C uc uteni 238• D e asemenea, grupele e:
şi 1;: sint singurele grupe răma s e nesubîmpărţite , " deşi pen tru grupa � el a indicat
ş i o variantă picturală cu "negru şi alb" ca la K oş i lovţe 219•

Subîmpărţirea grupelor ceramice nu se poate face decît in fu n cţie de proce
deele formative ale formulelor stilistice corespunzătoare s ub g rupelo r unei grupe
no i in raport cu grupele precedente, g rupa lJ pentr u grupa e: şi grupa e: pentru
grupa
� . p roced ee formative care n-au fost formu l ate de H. Schmid t , ci deter
minate direct ca procedee decorative şi sintetizate in definiţiile subgrupelor celor
patru grupe e&-lJ 240•
Nici aspectele cu culoare "albă întinsă" pe banda m ot i velor sau pe ben z i le
ale motivelor grupei e: d i n Depresiunea subcarpatică (fig. 15/3, 5), n ici
aspectele cu nalb secundar" al e g ru pei e: din Dep resiun ea Prutului şi Podişul Su
ce vei (fig. 15/4) n -au fost c un osc ute de H. Schm i dt , incit uniformitatea grupei e:
exterioare

la C u cute n i nu
234

i-a permis subdivizarea

ei.

VI. Dumitrescu, ZIA, 7, 1973, 2, p. 188-189, fig. 4{2 ; idem. in Din trecutul
urm., fig. 1/4.
O. Kandyba, op. cit., p. 23, fig. 165.
H. Schmidt, op. cit., p. 39, 41.
Ibidem, p . 41, pl. 2 1/f.

Jud. Botoşani, p. 39
235
236

237
238 Ibidem, p. 109.
239 Ibid em, p. 42, 75, 109
240 A. Niţu, Explicarea

(Schwartzweisse Art).
grupelor ceramice de !tH Cucuteni AB

dită).
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Aceste procedee decorative ale grupei e: sînt suficiente pentru a indica va
riantele picturale corespunzătoare celor două subgrupe : e: 1 - "pictură cu negru
"pictură
sau cu negru şi roşu şi roşu pe fond alb sau brun" (fig. 15/1-2) ; e: 2
cu negru şi alb pe fond brun" (fig. 15/3-5). Definiţia binară a subgrupei e: 1 con
cordă cu definiţiile binare ale lui H . Schmidt pentru subgrupele l)1-l)3 şi în con
secinţă cele două variante picturale pot fi designate cu sigle proprii : e: la pentru
"pictura cu negru" (fig. 15/1) şi e: 1 b pentru "pictura cu negru şi roşu" (fig. 15/2).
Culoarea roşie comportă totdeauna "benzi liniare roşii" pe banda motivelor (fig.
15/2), pe benzile exteriOc<re ale motivelor şi la limitele metopelor 241, sau simple
haşurări transversale în zona decorativă sau în cîmpul metopelor 242• Funcţia struc
turală şi decorativă a culorii roşii este strict liniară şi legată în primul rînd de
motivele principale. Decorul zoomorf prezintă constant numai "siluete negre", dar
decorul geometric şi zoomorf poate fi pictat integral cu culoare brună şocolatie,
ca nuanţă a culorii negre.
ln schimb, cele două variante picturale determinate de H. Schmidt şi impli
cate în definiţia grupei 1:; , "benzi roşii cu contur negru" şi "benzi albe cu contur
negru", corespund perfect la două subgrupe : 1:; 1 - "pictură cu negru şi roşu sau
numai cu negru pe fond alb" (fig. 14/1-9 ; 15/6 ; 16/1, 4-6) 243 ; 1:; 2
"pictură cu
negru şi alb pe fond brun" (fig. 16/2-3). Ambele subgrupe sînt paralele, ca for
mule stilistice, cu subgrupele grupei e: şi în consecinţă prima subgrupă poate fi
subdivizată după formulele picturale : � la - "pictură cu n egru şi roşu" (fig. 14 ;
16/1 , 4-6 şi � l b - "pictură cu negru" (fig. 15/6), în ambele cazuri pe "fond alb".
Grupa 1:; preia aspectele decorului grupei e: şi acoperă cu "roşu întins" banda mo
tivelor principale sau anexe, benzile exterioare ale motivelor principale şi banda
limitelor zonale sau ale metopelor (fig. 14/1, 3, 6, 9 ; 16/1, 4-5). Cu totul rar,
culoarea roşie apare sub formă de "benzi liniare roşii" (fig. 14/7-8), dar obişnuit
ca poate fi resorbită la o "nervură mediană roşie", pe benzile exterioare ale mo
tivelor spiralice simplificate (benzi exterioare cu "ochiul" spiralelor) sau ale limi
telor zonale (fig. 14/4-5).
Grupa 1:; creează însă ·două categorii de motive anexe caracteristice, "benzi
în zigzag" sau" benzi serpentiforme" cu contur negru şi umplute la fel cu culoare
roşie întinsă (fig. 16/1, 4), care dau naştere la forme prescurtate sau simplificate,
"benzi în W" sau "în M" sau "cu romburi" (fig. 14/2, 5 ; 16/4-5), derivate din
zigzag, sau "benzi în S", "benzi semilunare" sau "benzi rectiliniare" de culoare
roşie
cu contur negru liniar sau punctat, derivate din banda serpentiformă (fig.
•
1 6/1 , 6). Culoarea roşie întinsă se resoarbe treptat şi apoi dispare, dînd "motive cu
nervură mediană roşie" (fig. 14/2, 5) sau "motive cu contur negru" (fig. 15/6). De
corul zoomorf urmează aceeaşi regulă, prin "siluetele roşii cu contur negru" sau
."siluetele cu contur negru" 244. Subgrupa � 2 a ceramicii cucuteniene, neilustrată
la Cucuteni şi nemenţionată în săpăturile noi, şi a ceramicii galiţiene, pictată pe
fond brun sau roşu (fig. 16/2-3), înlocuieşte culoarea roşie prin "culoare albă în
tinsă" pe banda limitelor zonale şi pe banda motivelor principale sau anexe şi
prezintă în consecinţă "benzi serpentiforme albe" (fig. 16/3), a căror apartenenţă
l.a grupa � este clară, chiar dacă aspectele cu benzi albe libere ale grupei e: ar fi
continuat pînă în etapa finală a fazei Cucuteni B2. Rămîne de stabilit, dacă "semi
lunele cu contur negru" (fig. 16/2) sînt preluate ca forme prescurtate şi simplifi
cate de la subgrupa 1: 1 (fig. 15/6), sau ele sînt derivate paralel şi deci au fost
iniţial acoperite cu culoarea albă a benzilor serpentiforme ale subgrupei 1: 2
(fig. 16/3).
Motivele anexe serpentiforme sau in zigzag şi siluetele zoomorfe fără culoare
roşie suplinesc integral grupa 1: în aria tripoliană 245.
-

-

24 1 H . Schmidt, op. cit., pl. 1736 ; 20/6 ; O. Kandyba, op. cit., fig. 92, 94-95,
101, 103-104.
242 O. Kandyba, op. cit . , fig. 60-62, 93, 96, 100.
243 Decorul de la fig. 14/7, cu "perle cu benzi liniare roşii", aparţine grupei
!;. deoarece ele sînt obişnuite în decorul acestei grupe (fig. 14/8).
244 A. Niţu, AM, 8, 1975, p. 28 urm., 35, 36 urm., fig. 15-16 ; 1 8/3 ; 19/2 ;
21-23.
245 I bidem, p. 29, 33 urm., fig. 20/2 ; 27/2 ; T. Passek, Cer. tripoZ., pl. XV/5 :
XXIII/6 ; XXXI/9.
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In partea a doua a acestui studiu, datele expuse in această parte introduc
tivă vor fi aplicate la studiul perioadelor cucuteniene şi. raportate, atit cit este
nece� sau posibil, la etapele stabilite pentru aria tripoliană. De asemenea, fazele
stilistice ale decorului ceramicii nu pot fi expuse decit după periodizarea etapelor
cucuteniene.

LEGENDA FIGURILOR
-

Reparti ţia orizonturilor stratigrafice şi tipologicc ale celor trei staţiuni
Fig. 1.
cu stratigrafie verticală şi ale aşezărilor cu un singur ni \'el in etapele sistemu
lui periodizării constituit de-a lungul cercetării cucuteniene. Etapele stabilite
treptat sint echivalente cu valoarea cronologică actuală.
Fig. 2. - 1 : Proiectarea orizontală a imbricării categoriilor şi speciilor cerarnice
in ordinea apari ţi ei lor in complexele ceramice ale aşezări lor cu stratigrafie
verticală sau orizontală, determinînd stratigrafic şi tipologie secvenţele primelor
etape organice ale evoluţiei (perioade, faze, subfaze şi secvenţe in cadrul sub
fazelor) ; 2 : Graficul simplificat al evoluţiei oategoriilor ceramice principale
(redate prin linii groase) şi secundare (redate prin linii subţiri), in funcţie de
procentajul lor pe verticală (necalculat din cauza neindicării in publicaţii), de-a
lungul perioadelor Precucuteni, Protocucuteni ( = faza Cucuteni Al = faciesul Stoi
cani-Aldeni) şi Cucuteni A (fazele A2-A3) ;
LEGENDA COMUNA
Categorii şi specii : 1. Ceramica excizată de factură Boian - fazele Giuleşti si
Vid:a. categorie principală in fazele Precucuteni I (Sf. Gheorghe, Eresteghin,
Tra1.a11 -Dealul Viei) şi Precucuteni II (Larga-Jijia, Izvoare I 1) şi categorie secun
dară la inceputul fazei Precucuteni III (Mîndrişca) (fig. 4/1) ; 2. Cerarnica cu
decor adincit, categorie principală in fazele Precucuteni I-III şi categorie secun
dară pînă la inceputul subfazei A3b in Depresiunea Prutului (Ruginoasa) sau
pînă la sfîrşitul acestei subfaze in bazinul Nistrului (Darabani I) (fig. 4/3 şi 4 ex
terior ; 5/1 exterior ; 8/3) ; 3. Ceramica poroasă cu barbotină, specie a categoriei
secundare a ceramicii paroase in toate fazele Precucuteni şi Cucuteni A ; 4.
Ceramica de tradiţie Criş, cu decor alveolat sau cu protuberanţe, specie deco
rativă a ceramicii poroase din fazele Precucuteni (Trudeşti, Andrieşeni) pînă in
subfaza Cucuteni A3a (Truşeşti) ; 5. Ceramica cu fond de culoare albă, specie
decorativă in toate categoriile ceramicii nepictate (cu barbotină, cu decor Criş
sau cu decor adincit) din faza Precucuteni III (Tg. Negreşti) pînă in subfaza Cucu
teni A 3b (I<14i - Splaiul Bahlui) (fig. 4/2 ; 5/2 ; 10 J4 ; 6. Ceramica cu decor adin
cit şi culoare crudă albă sau roşie (pastă incrustată) in fazele Precucuteni III şi
Cucuteni Al ( =faciesul Stoicani-Aldeni) ; 7. Ceramica bicromă pictată cu alb
liniar sau întins pe suprafaţa neagră sau roşie şi lustruită, categorie principală
in fazele Precucuteni III (Tirpeşti) şi Protocucuteni ( = faciesul Stoicani-Aldeni)
şi categorie secundară in fazele Cucuteni A2-A3 (fig. 4/4 interior ; 5/1 interior ;
6/3 ; 8/4 ; 9 /6) ; 8. Ceramica cu decor adincit şi pictură bicromă (alb şi roşu) sau
tricromă (alb, roşu şi brun-negru), categorie principală in faza Cucuteni Al (Ru
seştii Noi l) şi categorie secundară pînă in subfaza Cucuteni A3a (fig. 5/4 ; 12/1,
3-4) ; 9. Ceramica cu decor canelat şi pictură bicromă cu "alb pe roşu" (fig.
1 2 /2), cu "roşu pe alb" (fig. 1 3/3) sau cu "negru pe alb" (fig. 12/6 exterior), cate
gorie principală în faciesul Stoicani-Aldeni ( = faza Cucuteni Al) şi categorie se
cundară pînă in subfaza Cucuteni A3a ; 10. Ceramica pictată bicromă cu zone
decorative sintetice, de tip Ariuşd-Izvoare II 1 - Frumuşica, categorie princi
pală cu aspecte decorative protocucuteniene in faci esul Stoicani-Aldeni ( = faza
Cucuteni Al) şi categorie secundară cu aspecte decorative cucuteniene in faza
Cucuteni A2 şi subfaza A3a (fig. 5j3 ; 6/1 ; 8/2, 5-6 ; 9/1) ; 1 1 . Ceramica tricromă
pe fond brun, categorie principală ln faza Cucuteni A2, incepind posibil din
etapa finală a fazei Al, ·şi categorie secundară in faza Cucuteni A3 (fig. 6/4-5 ;

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

�9

CRITEIRilli

PENT'RU OLAS11FroAREA CUlLTURă'I OUICU'I1ENE

1 51

7/1, 3, 6 ; 1 1 /1) ; 11'. Ceramica tricromă pe fond brun, specia cu benzi brune-roşii
inguste şi inierspaţiu larg de culoare albă, in faza Cucuteni A2 şi subfaza A3a in

Dcpresiunea subcarpatică, iar in Poarta Tg. Frumos pînă la sfîrşitul subfazei
A3b (fig. 7/2 ; 9/5) ; 12. Ceramica tricromă pe fond alb, categorie secundară in
faza Cucuteni A2 şi categorie priniCipală in faza Cucuteni A3 (fig. 6/6-7 ; 7/4 ;
9 ;7 ; 11/3 ; 12/6 interior, 7 interior) ; 12'. Cerami ca tricromă pe fond alb, speciile
eu benzi inguste şi foarte inguste pictate cu alb pozitiv, in subfazele Cucuteni
i\2b şi A3a in Depresiunea subcarpatică şi in subfaza A3b in Poarta Tg. Frumos
şi Podişul central moldovenesc (fig. 10/1-2, 7 1 9/4) ; 13. Cerarnica Cucuteni C,
categorie secundară incepind din subfaza Cucuteni A3a în Depresiunea Prutului
(Drăguşeni-Săveni) ;
Aşezări : I - Depresiunile subc:arpatice ; II - Podişul central moldovenesc şi
faciesul Stoicani-Aldeni ; I I I - Depresiunea Prutului şi bazinul Nistrului ; 1 Sf. Gheorghe ; 1' - Ercsteghin, TraiaJ.l - Dealul Viei ; 2 - Izvoare I 1 ; 3 Mîndrişca, Tîrpeşti I ; 4 - Izvoare I2, Tirpeşti II ; 5 - Traian-Dealul Fin
tinilor ; 6 - Bonţeşti 2 ; 7 - Cioran i ; 8 - Izvoare II 1b, Ariuşd III ; 9 - Fru
muşica ; 10 - Calu ; 1 1 - Ghelăieşti ; 12 - Gura Văii ; 1 3 - Izvoare II 2 ; 14 Stoicani 6 ; 15 - Dodeşti ; 16 - Stoicani 1 ; 17 - Chetreşti ; 18 - Larga Jijia ;
18' - Ruseştii Noi I (I) ; 19 - Truşeşti ; 20 - DrăgW�eni-Săveni ; 21 - Cucuteni
Cetăţuie (nivel 1) ; 22 - Hăbăşeşti, Cucuteni-Cetăţuie (nivel II) ; 23 - Ruginoasa,
Darabani 1 ; 24 - Secăreşti - Dealul Tinosul ; 25 - Fedeleşeni.
Fig. 3. - Proiectarea orizontală a imbricării categoriilor şi grupelor ceramice in
ordinea apariţiei lor in complexele cerarnice ale aşezărilor cu stratigrafie verti
cală sau orizontală, determinind stratigrafic şi tipologie etapele perioadelor Cucu
teni AB şi B ;
Categorii şi grupe : 1 1-12 categoriile ceramicii tricrome pe fond brun şi pe fond
alb din faza finală a perioadei Cucuteni A şi din faza iniţială a perioadei AB ;
a-b, grupele de stil AB din fazele perioadei AB şi din faza iniţială a perioadei B ;
E - � , grupele de stil B din fazele perioadei Cucuteni B = etapele Tripolie CI---v I
şi din etapele perioadei de tranziţie Gorodsk-Ustovo ; M, ceramica variantei Mon
teoru, categorie secundară in faza finală a perioadei Cu.cuteni B ; C, ceramica
Cucuteni C, categorie secundară din faza finală a perioadei Cucuteni A pînă
in etapa iniţială a perioadei de tranziţie ; C', ceramica nepiotată Gorodsk-Usatovo,
categorie principală a perioadei de tranziţie ;
Aşezări : I - Depresiunea Prutului ; II - Depresiunea subcarpatică ; III - Po
dişul central moldovenesc, Podişul Su.cevei şi Hotinului, Galiţia ; 1 - Drăguşeni
- Fedeleşeni ; 3 - Corlăteni ; 4, 6 - Cucuteni-Dimbul Morii ; 5,
Săveni ; 2
7-9, 18, 20 - Cucuteni-Cetăţuie ; 10 - Prigorenii Mici ; 11 - Valea Lupului 1 ;
12 - Stinca-Ştefăneşti ; 12' - Petreni ; 13 - Truşeşti ; 14-14' - Cucuteni-Cetă
ţuie (nivelurile B2-l şi I I ) ; 15 - Valea Lupului I I ; 16 - Cucuteni-Cetăţuie
(nivelul B2-III) ; 17 - Ştefăneşti-Stircea ; 19, 21 - Erbiceni I-II ; 22-22', 25 Traian-Dealul Fintinilor ; 23-24, 28-29 - Frumuşica ; 26 - Ghelăieşti ; 27 Văleni-Roman ; 30 - Podei ; 31 - Gura Văii ; 32
Sărata-Monteoru; 33 -Hu
şi ; 34
Drăguşeni-Fălticeni ; 35 - Şipeniţi ; 36 - Darabani II ; 37
Koşi
lovţe.
Fig. 4.
Ceramică Precucuteni. Fazele II (1) şi I I I (2-4) : 1, ceramică cu decor
excizat ; 2, ceramică cu decor adincilj; şi fond de culoare albă ; 3, ceramică cu
decor adincit ; 4, ceramică cu decor adincit (exterior) şi decor pictat cu "alb li
niar" pe lustrui cenuşiu (interior). 1 , Izvoare 1 1 ; 2, Tg. Negreşti ; 3, lzvoare 1 2 ;
4, Tirpeşti.
Fig. 5. - Ceramică Protocucuteni = faza Cucuteni Al din faciesul Stoicani-Aldeni
( 1-3) şi din faza Al (4) : 1, ceramică cu decor adîncit (exterior) şi decor pictat
cu .,alb liniar pe roşu" (interior) ; 2, ceramică cu decor adincit şi fond de culoare
albă ; 3, ceramică bicromă cu zone decorative sintetice ; 4, ceramică cu decor
adincit şi pictură bicromă. 1, Ciorani ; 2-3, Dodeşti ; 4, Ruseştii Noi I (nivelul
1-Protocucuteni)
Fig. 6. - Ceramică Cucuteni A. Secvenţe diferite : 1, bicromă cu zone sintetice,
faza A2, Frumuşica ; 2, tricromă pe fond alb cu decor liniar tricrol'l'l, subfaza A3a,
DrăgW�eni-Săveni ; 3-4, bicromă cu "alb intins pe roşu" şi tricromă pe fond brun,
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subfaza A2a, Ciocani i 5-6, tricromă pe fond brun şi pe fond alb, subfaza A2a,
Bonţeşti ; 7 , tricromă pe fond alb cu decor in benzi negative şi decor liniar tri
crom, subfaza A3a, Tru11eşti.
Fig. 7. - CcJ·amică Cucuteni A2. Subfa zelc A2a-A2b. Secvenţele Frumuşica (ni
velurile I-II) : 1, 3, 6, ceramică tricromă pe fond brun ; 2, tricromă pe fond brun,
specia cu benzi înguste şi i nterspaţiu larg cu culoare albă ; 4, ceramică tricromă
pe fond al b ; 5, tricromă pe fon d alb, specia cu bandă medie şi ,.alb pozitiv".
4-5, nivelul II
Fig. 8. - Ceramică Cucuteni A2. Subfazele A2a-A2 b. Secvenţele Frumuşica I -I I
( 1 , 3-fi), şi Bonţeşti (2) : 1, ceramică tricromă pe fond alb cu decor în benzi
n egative sau cu decor liniar bicrom (brun pe alb) ; 2, 5-6, ceramică bicromă cu
zone si ntetice ; 3, ceramică cu decor adincit ; 4, ceramică bicromă cu "alb liniar
pe roşu". 3, nivelul I ; 6, nivelul I I .
Fig. 9. - Ceramică Cucuteni A2-A3. Subfazele A2b, secvenţa Calu {1-6), ş i A3a,
secvenţele Truşeşti (8) şi Cucuteni (7) : 1, ceramică b icromă cu zone sintetice ; 2-4,
8, ceramică tricromă pe fond alb, speci ile cu bandă medie sau foarte îngustă şi
"alb pozitiv" ; 5, ceramică tricromă pe fond brun, specia cu benzi înguste şi inter
spaţiu alb mare ; 6, ceramică bicromă p ictată cu "alb liniar pe lustrui negru" ; 7,
ceramică tricromă pe fond brun.
Fig. 1 0 . - Ceramică Cucuteni A3. Subfazele A3a, secvenţa Truşeşti (4), şi A3b,
secvenţele Secăreşti - Tinosul (1-2), Kadievţi - Bavki (3), Scînteia (5), Kudrinţi
{6) ş i Chetreşti (7) : 1-3, 5-7, ceramică tricromă pe fond alb, speciile cu bandă
îngustă sau foarte îngustă şi "alb pozitiv" (1-2, 6-7), sau cu interspaţiul de cu
loare neagră (3, 5), sau cu decor liniar bicrom (7 interior) i 4, ceramică cu decor
adîncit şi fond de culoare albă.
Fig. 1 1 . - Ceramică Cucuteni A2-A3. Subfazele A2a-A2b ( 1 , 3, 8) şi A3a (2, 47). Secvenţe diferite : 1, 4, ceramică tricromă pe fond brun c u decor în benzi ne
gative ( 1 ) şi specia cu decor liniar bicrom {4) ; 2-3, 5-8, ceramică tricromă pe
fond alb cu decor în benzi negative (3, 6) şi speciile cu benzi medii şi "alb pozi

tiv" (8), sau cu interspaţiul de culoare neagră (5), sau cu decor liniar bicrom (2,
6-7). 1, 3, Frumuşica ; 2, C ucuteni-Cetăţuie ; 4, Cucuteni-Dîmbul Morii ; 5, Mior
cani ; 6-7, Drăguşeni--Săveni ; 8, Frumuşica (nivel I).

Fig. 12. - Ceramică Cucuten i A3. Subfaza A3a. Secvenţa Truşeşti : 1 , ceramică
cu decor adîncit şi pictură bicromă cu "alb pe lustrui b1·un-roşu u ; 2. ceramică
cu decor canelat şi pictw:ă bicromă c u "alb pe lustrui brun-roşu" ; 3, ceramică cu
decor adîncit şi pictură tricromă cu "alb, roşu şi brun-negru" ; 4, ceramică cu
decor adîncit şi pictură bicrom.ă cu "roşu pe alb" ; 5, ceramică cu decor adincit
şi pictură bicromă cu .,alb şi roşu" ; 6, ceramică tricromă pe fond alb (interior)
şi cu decor canelat �i pictură bicromă cu "negru-ltrun pe alb" (exterior) ; 7, cera
mică tricromă pe fond alb (interior) şi cu decor adincit şi pictură tricromă (exterior).

Fig. 13. - Ceramică Cucuteni J13. Subfaza A3a : 1-2, ceramică cu decor canelat ;
3, 6, specii picturale bicrome cu "roşu · pe fond alb" (3) şi cu "alb pe suprafaţa
roşie" (6) ale ceramicii cu decor canelat ; 4, specia picturală tricromă cu "roşu,
alb şi negru" a cerarnicii cu decor adîncit ; 5, specie picturală tricromă cu "negru
şi alb liniar pe suprafaţa brună" a ceramicii cu decor canelat i 7, ceramică cu

decor canelat şi pictură bicromă cu "alb pe suprafaţa brună-roşie" ; 8, ceramică
cu decor adîncit şi pictură bicromă cu "roşu pe suprafaţa brună". Secvenţe dife
rite : 1-2, . Polivanov
- j ar III ; 3-4, 6-7, Drăgu:şeni - Săveni ; 5, Şipeniţi ;
·
8, Hăbăşeşti.

Fig. 14. - Ceramică Cucuteni B2. Subfaza B2b, secvenţele iniţiale Podei (3-5)
şi Cucuteni - nivel II (2, 7) şi secvenţele finale Darabani li (1), Cucuteni - ni
vel III (6, B-9) : 1-9, subgrupa � 1.
Fig. 15. - Ceramică Cucuteni B l
şi Drăguşeni - Fălticeni (4) ; B 1 b,
{ 1 ) şi Şipeniţi (2) ; B2a, secvenţa
3-5, subgrupa e: 2 ; 6, subgrupa C2.
Fig. 16. - Ceramică Cucuteni B2.
şi B2b, secvenţele finale Koşilovţe
cea (6) : 1, 4-6, subgrupa � 1 i 2-3,

şi B2. Subfazele B 1a, secvenţele Ghelăieşti (3)
secvenţele Văleni - Piatra Neamţ (5), Petreni
Cucuteni - nivel I (6) : 1-2, subgrupa e: 1 ;
Subfaza B2a, secvenţa Valea Lupului II (1, 5),
(2-3, 7), Darabani Il (4) şi Ştefăneşti - SUr
subgrupa 1;; 2 ; 7, subgrupae: 1 .
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CRITERES ACTUELS POUR LA CLASSIFICATION DES COMPLEXES
DE LA cERAMIQUE ET LA PERIODISATION DES l!:TAPES
DE LA CULTURE CUCUTENIENNE
1.

INTRODUCTION
R e s u m e

Ce resume d'une etude systematique assez developpee, quoi que tres con
centree, sur la ceramiquc ct la culture cuculenienne ne peut pas etre trop detaille,
mais reduit aux faits cssentiels, sans demonstration. D'ailleurs, il se trouve bien
complete par les legendcs assez detail!ecs des graphiques et des figures.
Le graphique (fig. 1) des trois stations a stratigraphie verticale pour les trois
periodes, Cucutcni A, AB et B, auquel ont ete rapportes les etablissements a un
seul niveau, constitue â la fois le motif et les conclusions de cette etude, parce
qu'il ne pouvait pas etrc projete qu'en fonction de ces conclusions et parce qu'il
ne peut etre explique que par cette etude.
Le graphique montre que les etapes de la ceramique et de la culture cucu
tenienne ont ele et.ablies progressivemcnt au long de la recherche pratiquc et
theorique avant la deuxieme guerre mondiale et n'ont pas abouti â leur articula
tion reelle qu'apres cette guerre ; les horizons cucuteniens ne sont pas corres
pondunts dans les trois stations a stratigraphie verticale, mais representent des
elapes et des sequences dilferentes dans le oadre des periodes A, AB et B ; les
etablissements a un seul niveau present..cnt des complexes ceramiques differencies,
qui peuvcnt Hre homologues aux sequences stratigraphiques, typologiques et chro
nologiques des schemas des trois stations â stratigraphie verticale, ou completent
ces schemas par des sequences typologiques et chronologiques, qui achevent les
etapes du syslcme actuel de la periodisation.
Donc, l'explication du graphique necessite une reconsideration de l'oeuvre
de H. &hmidt â Cucuteni avant la premiere guerre mondiale et, par comparaison,
la rcconsidcration des resultats des foui!les nouvelles de Cucuteni apres la deu
xieme guerre mondiale ; un historique critique des deux etapes de la recherche
roumaine entre les deux guerres et apres la deuxieme guerre mondiale, sous le
ropport de la methode des fouilles et de l'interpretation ; la precision des especes
decoratives pour les categories ceramiques de style A et des aspeds decoratifs
pour· les groupes de style AB et B, qui definissent les complexes ceramiques et
determinent leur variation dans les et.apes respectives ; la subdivision des groupes
de style B e: - � , restes indivis dans la classification de H. Schmidt.
L'oeuvre de H. Schmidt â Cucuteni comp01·te une methode complete de
recherche, sous le rapport de la fouille et de l'interpretation, par la combinaison
de la slratigraphie verticale ct horizontale, en commen�ant avec la fouille con
comitanle des deux stations de Cucuteni ("Cetăţuia", la "Citadelle", et l'"etablis
sement de la vallee", dont le toponyme populaire est celui de "Dîmbul Morii", la
"Colline du Moulin") et cn finissant avec le rapport des stations importantes
(Ariuşd, Tripolie, Şipeniţi, Petreni) au schema stratigraphique, typologique et
chronologique de Cucutcni.
La methode de fouille rapide, par des scctions courtcs et sans la decouverte
rigoureuse des complexes d'habitat, pour laquelle il a opte deliberement, visant
avant tout la superposition des depouilles et la succession des styles de la cera
mique, lui a permis, d'une part, â etablir les trois couches (A, B et la zone inter
mediaire a la base de la couche B), chacune contenant des depouilles â niveaux
d'habitat superposes, et â fairc des o bservations stratigraphiques, typologiques et
chronologiques tres exactes, dont le manque lui a ete abjecte â tort, concernant
la succession et la proportion des groupes de style AB (a--y) et B (b- e: ) pour
les depouilles de la zone intermediaire, ou de style B ( e - !;; ) pour la couche IB
(la partie superieure de cette couche) ; d'autre part, â definir les complexes cera
miques des trois couches, ma.is reconstitues dans l'ensemble des depouilles de
chaque couche et par consequent correspondants aux trois grands styles de la
ceramiquc peinte, A, AB et B .
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Mais, cette methode ne lui permettait pas, d'une part, â etablir l'etendue
des depouilles de chaque couche et la di fferenciation des complexes ceramiques
de chaque depouille, pour pouvoir diviser les trois couches et periodes en etapes,
et, d 'autre part, â expliquer ses observations concernant les rapports des gro-upes
de style AB et B dans les depouilles de la couche B.
L'interpnHation des resultats de la fouU!e et des rapports de Cucuteni avec
les autres stations mena avec necessite â etablir le premier systeme de periodi
sation fonde sur la succession des trois styles et des trois periodes, A, AB et B,
mais conc;u comme un systeme unitaire pour la ceramique et la culture Cucu
teni - Tripolie, valable pour tout l'espace de cette culture (Ariuşd, Cucuteni , Tri
polie). La c lassijication des groupes de style AB et B, fondee sur ses observations
stratigraphiques et sur son analyse parfaite des procedes stylistiques, a cree cet
instrument parfait sans lequel toute recherche sur la c·eramique et la culture
cuc utenienne etait pratiquement impossible. Cette classification, qui expliquait
l'evolution de la ceramique peinte, a suscite elle aussi des objedions et meme
des contestations, mais qui s'avererent par la suite impuissantes.
La premiere etape de la recherche roumaine, entre les deux guerres mon
diales, a adopte integralement la conception de H. Schm1dt, concernant la methode
des fouilles, la periodisation a trois etapes, interpretees comme phases, la classifi
cation de la ceramique et la terminologie chronologique et stylistique. Mais elles
n'ont pas ete appliquees que formellement, la recherche visant constamment la
superposition des trois styles de la ceramique et la determination des phases res
pectives, sans aucune preoccupa tion pour la differenciation des complexes cera
miques enlre les etablissements ă un seul niveau ou entre les niveaux multiples
de la meme phase et donc pour les subdivisions des trois phases.
Toutefois, cette etape de la recherche a apporte des contributions importantes
pour la connaissance du Cucutenien dans les differentes regions de la Moldavie :
completer le systeme de la periodisation par de nouvelles etapes (Precucuteni et
Protocucuteni â I zvoare) ; l'appartenance de la ceramique bichrome de type Ariuşd
Izvoare - Frumuşica ă la phase A (â Frumuşica) et la repartition du groupe 6
aux groupes de style AB a-y (â Traian) ; la presence de la categorie ceramique
"Cucuteni D" = la variante Monteoru â câte des groupes e: - � du style B (â
Podei) ; la position stratigraphique de la ceramique trichrome â fond brun de type
Ariuşd et de la ceramique trichrome â fond blanc de type Cucuteni en niveaux
superposes (Izvoare II 1 - II 2). Mais la preoccupation constante pour l'etude de
la ceramique a fructifie l'analyse stylisti que, en commenc;ant avec la ceramique
de style AB de Traian, et devait aboutir ă l'articulation des etapes du systeme
actuel de la periodisation.
La deuxieme etape de la recherche, inauguree par Ies foui!les intenses apres
la deuxieme guerre mondiale, est caracterisee par le perjectionnement de la me
thode des fouilles et de l'interpretation, dont le resultat final a ele la constitution
d'un systeme complet de periodisation de la ceramique et de la culture cucute
nienne.
La methode de Jouille a pratique des sections longues pour determiner les
niveaux d'habitat superposes dans les stations ă habitat intensif et ă stratigraphie
verticale des periodes A et B (Ariu.şd, Cucuteni - Cetăţui!a) et plus rarement de
la periode AB (Polivanov - jar II et Solonceni II (Il) sur le Dniester), ou juxta
poses dans les etablissements â habitat extensif et â stratigraphie horizontale de
la periode AB (Cucuteni - Dimbul Mocii, Traian - Dealul Fintinilor) ; des elar
gissements ă tous les niveaux stratigraphiques, pour la decouverte integrale des
complexes d'habitation (habitations avec ou sans plateforme, foyers libres, fosses
menageres) et la detei·mination de leur complexes ceramiques, qui definissent les
etapes et leur valeur chronologique, indifferemment de la modalite stratigraphique
des niveaux d'habitat et du nombre des niveaux repartis pour chaque etape.
Donc, la methode d'interpretation comporte avec necessite la combinaison
de la stratigraphie verticale et horizontale, par laquelle sont verifies reciproque
ment auta.nt les conditionnements stratigraphiques et typologiques, que l'ordre de
la succession des complexes ceramiques entre les etablissements aux schemas
stratigraphiques differents (fig. 1).
Le perfectionnement de la methode des fouilles et de l'interpretation des
donnees resultees consiste dans cette articulation du systeme de Ia periodisation

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

156

63

strictement en fonction des positions stratigraphiques, typologiques et chronolo
giques des complexes ceramiques dans les complexes d'habitations. Il ne suffit pas
ă definir le complexe ceramique d'une etape dans l'ensemble d'un niveau, unique
ou superpose, comme ă Ruginoasa, Izvoare et Traian - Dealul Fintinilor dans les
fouilles d'avant la gueiTe, ou ă Hăbăşeşti et Cucuteni - Cetăţuia (niveaux AI-II)
dans les nouvelles fouilles, et d'autant moins dans l'enscmble des niveaux s uper
poscs, comme â Frumuşica (niveaux A I-II) et Cucuteni - Cetăţuia (niveaux A,
AB et B) dans les anC'iennes fouillcs, ou a So!onccni II (li) ct Polivanov - jar II
(nivcaux AB) dans les fouilles du bassin du Dniester apres la gucrre. Mais, d'apres
les publicalions, pour la periodc A nous n'avons que des complexes ceramiques
etablis de c e tte maniere ct c'est seulement pour les periodes AB et B qu e les com
plcxes ceramiqucs sont deiinis d'apres la rigueur de cette methode et seulement
dans les fouil\es cffectuees apres la guerre (fi g. 2-3).
Il est tout ă fa it necessaire a preciser que la "methode de l'interpretation" a
lentemcnt progresse, au fur e t a m es ur e de l'accumulation et de la prise en con
sideration des donnees precisees p ar la "methode perfectionnee des fouilles".
Les nouvelles jouilles de Cucuteni ont suivi pas ă pas la methode complete
de recherche de H. Schmidt, sous le rapport de la fou i l le concomitante des deux
s t.."'tions de Cucuteni, "Cetăţuia" et "Dîmbul Morii", et de l'interpretation des re
sulta ts dans le cadre de la "combinaison de la stratigraphie verticale et horizon
tale", par le rapport reciproque des deux stations de Cucuteni et des etablisse
ments a un seul niveau au schemas vertical de la "Cetăţuia", mais ces deux
operations ont ete appliquees d'une maniere inverse. Ce fait explique, d'une part,
la difference entre les resultats obtenus par la methode perfectionnee des fouilles,
par rapport aux resultats de H. Schmidt, et d'autre part la non-valorisation de
ces donnees j usqu'ă leur dernieres consequences pour le perfectionnement du
systeme de la periodisation, sous le rapport de l'interpretation.
L'etablissement du schema reel de la stratigraphie verticale de la .,Cetăţuia"
constitue le schema vertical le plus complet de la periodisation des etapes pour
les periodes AB et B valable pour tout l'espace de la culture Cucuteni - Tripolie
et a ete articule strictement en fonction de la succession et l'association des grou
pes de style AB et B definis et classifies par H. Schmidt, en confirmant ses ob
servations sur la repartition stratigraphique, typologique et chronologique des
groupes, mais en meme temps apportant l'explication de cette repartition (fig. 1).
Mais, l'interpretation du schema s'est limitee â determiner les etapes exis
tantes d Cucuteni dans le cadre des trois horizons A, AB et B, â cause du mode
d'app!ication de la combinaison de la stratigraphie verticale et horizontale. Les
conditionnements stratigraphiques, typologiques et chronologiques des complexes
ceramiques, qui determinent les etapes du schema de Cucuteni, ont permis la
subdivision des peri od es AB et B en etapes principales, correspondantes aux pha
ses ABI ă "Dimbui Mol'ii" (groupes a-/:l. y â l'interieur du fosse de defense) et
AB2 sur la "Cetăţuia" (groupes y�), ou B1 (un seul niveau aux groupes e: -li) et
B2 (trois n i veaux aux groupes e: - � , marquant la progression de la proportion
du groupe �) su r la "Cetăţuia" (fig. 1 ; 3).
En echange, les depouilles de la periode A des deux stations, de fait reduc
tibles aux deux niveaux AI-II de "Cetăţuia", ont ete reparties, par l'analyse
sommaire des categories et des especes de la ceramique secondaire, aux etapes A2
(Truşeşti) et A3 (Hăbăşeşti, Cucuteni) de la periodisation de 1963 et ă une etape
intermediaire A2-A3. Ces etapes, etablies aussi par les criteres des categories
secondaires de la ceramique de ces etablissements de la Depression du Prut, ne
pouvaient pas subdiviser la periode A dans ses etapes principales, par le fait que
tous ces etablissements appartiennent â la derniere phase, A3, de la periode A et
en consequence elles subdivisent cette phase en etapes secondaires, en s'inscrivant
seulement comme sequences de la premiere sous-phase (fig. 2).
Le rapport des autres stations au schema de Cucuteni a ete fait par l'"homo
logation" d'un nombre trop petit d'etablissements â un seul niveau, fouilles apres
la guerre surtout dans la Depression du Prut et correspondants ă l'une ou ă
l'autre des etapes de "Cetăţuia". Il manque les plus importants, soit ă un seul
niveau, Şipeniţi et Petreni, soit ă de niveaux superposes pour l'une des periodes,
Ariuşd et Izvoare ou pour les trois periodes, comme Frumuşica. Par ces limita,
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tions, l'interpretation des fouilles a ete privee de la perspective large du devc
loppement des etapes de la culture cucutenienne.
Le ra pport des autres stations impliquait l'echelle minime du graphique (fig.
1), qui demontre que le schema de Cucuteni ne pouvait pas etre considere comme
le schema de la periodisation de la ceramique et de la culture cucutenicnne.
L'"homologation" des autres stations pouvait confirmer les "etapes principales"
etablies a C ucuteni mais les differenciations des complexes ceramiques dans les
autres etablissements indiquaient les sequences absentes pour le memes etapes et
donc la possibilite de la subdivision des etapes principales en etapes secondaires,
correspondan tes aux saus-phases.
Ce rapport etait donc conditionne par la reconsideration prealable des com
plexes ceramiques des etablissements recherches entre les deux guerres mondiales
par rapport aux donnees obtenues par les fouillcs apres la dcuxieme guerre. C'est
precisement par les nouvelles fouilles de Cucuteni qu'ont ete obtenues les plus
nombreuses des donnees certes pour une telle reconsideration et c'est par cllcs
que la recherche actuellc peut aprofondir la periodisation des etapes cucutenien
nes (fig. 2-3). En meme temps, cette reconsideration devait embrasser aussi les
aspects decoratifs des groupes de .� tyle AB et B et mcmc les phases stylistiques
au moins pour les groupes de style B, ce qui a ete fait par la definition de la
variante de cauleur rauge du sous-graupe tHa, pas decouverte par H. Schmidt, ct
par l a repartition deliberee et correcte, bien que pas mentionnee et precisee, des
aspects â bandes lineaires rauges au groupe e: dans !'etape Bl, bien que repartis
par H. Schmidt au groupe � a Şipeniţi (fig. 15/2). Mais, il n'etait pas possible de
le faire pour les aspects aux mot ifs annexes a nervure mediane rouge du groupe
� (fig. 14/2, 5), repartis ă tort au groupe e: a Podei, et d'autant moins pour les
phases formelles, baroque et expressioniste des groupes e: et � au cours de l'etape
B2 (fig. 14 ; 16), des choses qui n'ont ete precisees que tres recemmcn t. Toutefois,
faute ces distinctions, leur explication et formulation, elles pouvaient etre obser
vees par la simple comparaison des aspects decoratifs dans les stations connues
au m oment des fouilles nouvelles de Cucuteni, pour que les complexes ceramiques
des etablissements rapportes ne soicnt pas homologues indistinctement.
Par eonsequent, les sequences de Corlăteni (groupes a-B l et de "Dimbul Mo
rii" (groupes a- 8 , y) ont ete homologuees, bien qu'elles soient differentes et donc
capables de subdiviser la phase ABI (fig. 3, points 3-4). Mais, ă "Dimbul Morii",
a l'exterieur du fosse de defense, ont ete decouverts aussi des complexes cera
miques avec les groupes 8--y, q ui indiquaient une sequencc initiale, restee non
mentionnee, par rapport a la sequence classique de la phasc AB2 (groUipes y-{J)
d e "Cetăţuia" et donc la possibilite d'une subdivision de cette phase �fig. 3, p. 6,
8). Le synchroni sme · partiei entre la premiere etape ABI de "Dimbul Morii" et
l'etape finale AB2 de "Cetăţuia", postule evidemment â cause de la presence du
groupe y, est exclu par la position du groupe y dans les deux stations en sequen
ces separees par la sequence intermediaire des groupes B-y de ,.Dimbul Morii".
,

Les etablissements de Podei et Aldeşti, dont la ceramique est du meme

style, ne peuvent pas etre repartis â !'etape Bl, mais â !'etape B2, parce que le
groupe � y apparait dans ses aspects classiques (fig. 1 4/3 ) et les "motifs annexes
a nervure mediane rouge" (fig. 14/4-5) appartiennent au groupe � , pas au groupe e: .
E n echange le rapport de I'etablissement de Prigorenii Mici â l 'etap e Bl est exact,
parce qu'il presente la sequence des groupes E -B, mais il devait entrainer aussi
l'etablissement de Drăguşeni
Fălticeni, qui presente â cote du groupe e: (fig. 15/
4) des fragments appartenant au groupe B et dont la rep artition â !'etape B2 dans
la periodisation de 1963 etait erronee.
L'etablissement de Valea Lupului ne peut pas etre entierement reparti â
l'etape B2, du moment qu il y a des habitations qui contiennent seulement le
groupe e:, dont le decor zoomorphe presente les silhouettes noires de Petreni et
Şi peni ţi (fig. 15/2), determinant dans cet e tabl issem en t un horizon Bl (Valea Lupu
lui 1), mais avec une sequence differente de celle de "Cetăţuia" et semblable â
celle de Petreni et Şipen i ţi Cette sequence completait la sequence de "Cetăţuia"
et indiquait la subdLvision de !'etape Bl en fonction de la pres ence des groupes
,

-

'

.

de style AB dans la premiere sous-phase et de leur absence dans la sous-phase

fin ale . En meme temps, la repartition de Şipeniţi et Petreni â cote de Drăguşeni -
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Fălticeni ă . l a meme etape, B2, dans l a periodisation d e 1963 aurait apparu tout
ă fait erronee.

De meme, l'horizon B2 caracteristique â cet etablissement (Valea Lupului Il)
ne pouvait pas etre reparti de pair avec les etablissements de Truşeşti et Glăvă
neştii Vechi â cette etape sans aucune distinction, d'une part, entre les etablisse
ment B2 et, d'autre p art, entre les trois niveaux B2 de "Cetăţuia". Les uns comme
les autres ont ete rapportes en bloc ă cause de la simple association des groupes

e: - �.

En realite, tous comportent des differenciation d'importance : la croissance
de la proportion du groupe � par rapport au groupe e: entre les trois niveaux ou
entre les etablissements (un seul vase ă Frwnuşica, une proportion plus grande
â Truşeşti et tres grande ă Valea Lupului Il) ; la presence de la ceramique de la
variante Monteoru ă Podei et a Cucuteni (denommee "Cucuteni D" par H. Schmidt),
mais qui n'a pas ete meme mentionnee ou infirmee, et l'absence de cctte cate
gorie dans les autres elablissements ; le style baroque des groupes e: - � dans la
majorite de ces etablissements (fig. 14/2-5, 7-B ; 16/1, 5) et leur style expression
n iste dans les autres etablissements de la Moldavie, a Cucuteni et tout recemment
a Ştcfăneşti - Stîrcea , du bassin du Dniester, â Darabani I I , en Galicie â Koszy
lowcc et s 1 1 r le Bug i1 Kassenovka (fig. 14/1, 6, 9 ; 16/4, 6-7).
Il en resultait facilement la subdivision de !'etape B2, cn fonction de l'ab
sence ou de la presence de la variante Monteoru, et la repartition des etablisse
ments et des niveaux de ,.Cetăţuia" entre les deux sous-phases, comme sequences
en fonetion de la proportion du groupe � dans la premiere sous-phase (fig. 3,
p. 13-15, 29) et comme sequences initiales de style baroque ou finales de style
expressionniste pour la deuxieme sous-phase (fig. 3, p. 14', 16-17, 30-32, 36-37).
La constitution d'un systcme complet de periodisation, en fonetion des com
plexes ceramique correspondants aux etapes de la eeramique et de la culture
cucutenienne (fig. 2-3), comporte l'etablissement des criteres de la classijication
des complexes ceramiques et de la periodisation de leur etapes organiques. Les
critcres sont indiques par les complexes ceramiques conditionnes stratigraphique
ment, typologiquement et chronologiquement dans les etablissements â un seul
niveau ou ă niveaux superposes. Les complexes ceramiques sont definis par les
modalites d'association des categories, des especes, des groupes et des aspects
decoratifs de la ceramique et sont varies continuellement par l'apparition et la
dispari tion successive de ces categories ou groupes et par leur imbrication en
complexes differencies correspondants aux etapes.
Ce conditionnement des complexes ceramiques des etapes impose l'extension
de la classification de la ceramique, en partant de la definition des categories et
des groupes des grandes etapes stylistiques correspondantes aux periodes, d'apres
la conception de H. Schmidt, et aboutissant â la definition des complexes cera
miques des etapes principales et secondaires correspondantes aux phases et sous
phases, en etablissant les criteres de la classijication des complexes ceramiques et
determinant en meme temps la valeur chronologique des etapes, en vue de leur
articulation dans un systeme hierarchique de periodisation, ă etapes etagees
d'apres les regles de la logique et de la taxonomie.
Les modalites d'association des categories, des especes et des groupes cera
miques - qu'on ne peut enumerer dans ce resume que trop sommairement et
surtout pour celles qui servent comme criteres essentiaux, mais qu'on trouve
d'une fac;:on plus complete dans les legendes des graphiques et des figures -, com
p ortent au moins une categorie principale, caracteristique â une periode et ă son
espace, mais pouvant presenter des differenciations stylistiques, regionales ou chro
nologiques, qui
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Le rhytme de l'apparition et de la disparition des categories, des especes, des
groupes et des aspects deooratifs varie entre les periodes, les etapes des periodes,
les regions et aussi les e tabl issements d'une meme etape dans la meme region,
en determinant ainsi des sequences mu l t ip l es et differentes entre les etapes et
les regions, qui definissent en somme le caractere specifique de tout etablissement.
La charge de la recherche archeologique consiste â transformer les sequences
correspondantes aux complexes ceramiques en positions stratigraphiques, typo
logiqucs et chronologiques certes et â l es comprimer dans les etapes organiques
de l 'evo l u l i on de l a ceramique et de la cu lture cucuten i en ne .
Ces seq uences comportent des com p le xes ceramiques difjerencies et synchro
n i qu e s entre les etapes princ i p ale s (la phase AB2 avec la groupes y-!J dans
les etablissements de la D e pres si on sous-carpathique ct la Depression du Prut,
··omme ă C ucu t en i Frumuşica et Tra ia n , ou seulement avec le groupe �. â
cause du mi.mque du groupe y, dans les etablissements du bassin du Dniest.er
et de la Podolie, comme il Krutoborodincy !), ou entre les etapes secondaires (la
so u s p ha se A3a â c erami que trichrome au fond blanc" associee dans la Depress ion
sous-carpathique avec la "ceramique bichrome â zones syn theti q ucs et dans la
Depression du Prut avec la "ceramique bichrome â decor incise" ; la sous-phase
A 3 b avec "ceramique trichrome â fond blan c
restee seule entre les Carpathes
et le Prut et en Podolie, â Ruginoasa, Kudrincy et H!adievcy -Havki. ou asscx:iee
avec la "ceramique ă decor incise" dans les bassins du Dniester et du Bug, â
Darabani 1 et Sabatinovka I dans de regions differentes, marquant les etapes
organiques de l'evolution unitaire de la ceramique dans l'ensemble des regions
respectives ; ou des complexes differencies et successifs dans la meme etape
principale (la proportion progressive du groupe
dans les etablissements de la
phase B2) ou secondai.re (la disparition graduelle des especes de la ceramique
â decor incise et â peinture trichrome ou bichrome dans la sous-phase A3a ;
la disparition graduelle des groupes de style AB y-lJ dans la sous-phase Bla) de
chaque region, marquant les moments et la d uree de l'evolution ce:ramique dans
l'etape et la region respective.
Les criteres de classification et de periodisation ne peuvent etre qu'unitaires
pour toutes les periodes cucuteniennes.
Le critere des categories principales determine, d'une fa�on egale et unitaire,
les grandes etapes des styles de la ceramique peinte, correspondantes aux periodes
(la ceramique bichrome ou eventuellement bichrome et trichrome â fond brun
pour la peri ode Prolocucuteni = phase Cucuteni Al ; la ceramique trichrome â
fond brun et a fond blanc pour la periode A = p hases A2-A3 ; les groupes de
style AB a-� pour la peri ode Cucutcni AB e t de style B e: - C pour la periode
C uc u ten i B), et les etapes principales de chaque periode, correspondantes aux
phases (la preponderance de la ceramique trichrome â fond brun dans la phase
A2 et de la ceramique trichrome â fond blanc dans la phase A3 ; les groupes
u-y dans la p hase ABl et les groupes B -!5 dans la phase A3 ; le grou pe
e:
dans la pha se Bl et les groupes e:-� dans la phase B2). Dans ce cadre essentiel
de la classification et de la periodisation, les complexes ceramiques conditionnes
stratigraphiquement con tinu en t a pre sen ter des differenciations typologiques, qui
impliquent seulement les categories principales et ont reel!ement une valeur
chronologique dans le cadre des phases, en determinant ainsi les sous-phases
(la decroissance et la croissance de la proportion des deux categories de la
ceramique trichrome â fond brun ou â fond blanc dans la phase A2 ; le jeu de
l'assoc i ation des groupes u-lJ dans les phases AB1-AB2).
Mais, â ce niveau chronologique, les categories principales se trouvent
associees avec la ceramique secondaire. De la sorte, le critere des categories
secondaires determinent seulement les etapes secondaires, correspondantes aux
sous-phases (l'association de la cera m ique trichrome â fond blanc avec la cera
mique bichrome dans la sous-phase A3a et la disparition des categories bichro
mes typiques pour les differentes regions dans la sous-phase A3b ; l'association
des groupes e:-� avec la variante Monteoru dans la sous-phase B2b et l'a�ence
de cette categorie dans la sous-phase B2a).
Toutefois, il reste encore des complexes ceramiques conditionnes strati
graphiquement et differencies typologiq uement par les implications de la cera
mique principale ou sec ondaire : le rythme de la variatLon des proporttons
,

-
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(la decroissance de la proportion de la categorie trichrome â fond brun dans les
sous-phalies A2a-A2b ; l a croissance de la proportion des especes â "bandes
etroites ou tres etroites et au blanc positif" de la categorie trichrome â fond
blanc dans la sous-phase A3b ; la decroissance de la proportion du groupe (j
dans la sous-phase B 1 a ; la croissance de la proportion du groupe C dans la sous
phase B2a), le jeu de l'association des especes decoratives et des groupes (la
disparition succcssive de la ceramique â decor incise et â peinture trichrome ou
bichrome dans la sous-phase A3a, ou des gro u pes y et � dans la sous-phase Bla)
et l'evolution des aspects decoratifs des groupes (la succession des aspects du
e:2 u "bandes e xter ieures blanches" et "ă couleur blanche sur la
sou s-gro u pe
bande des motifs" dans la sous-phase B 1 b ; le passage des groupes e: - � d u s t y le
baroque au style expressionniste dans la sous-phase B2 b), mais dont Ia valeur
ch ronol ogiq ue ne peut marquer que les moments des sequences dans le cadre
des sous-phases.
Il n'est que trop evident que les donnees obtenues par les methodes de
l'archeologie reclament comme methode obligatoire les dates du C14• I a synchro
nisation ou la su cc es si on des s equ ences corrcspondantes aux complexes cerami
ques continuellemcnt di fferenci e s â mesure du la mu l ti p ! ic ation des eta b liss ement s
recherches ne pourront pas etre reglees que par les dates du Cu, qui fixeront la
chronologie relative reelle des complexes ceramiques et en memc temps la chro
nologie positive des etapes cucuteniennes.
Etant donnee l'importance de la classification des groupes ceram i qu es de
stylc AB et B etab l i e par H. Schmidt, il etait tout a fait necessaire de la c om 
pleter par la subdivision des groupes
e: - �; qu'il n'a pas pu parf.aire â cau se de
l'insufisunce de la ceramique dans la station de Cucuteni. Mais, la possibilite a
� , en definissant ses deux
ete deja indiquee par lui au moins pour le groupe
variantcs picturales, "bandes rouges au contour noir sur fond blanc" â C u cuteni
(fig. 14/6) et ,.bandes blanches au contour noir sur fond brun" â Koszyl o w ce
(fig. 16/2-3), qui correspondent bien aux sous-groupes � 1 et � 2. Dans l e sous
groupe 1; 1 , la couleur rouge peut etre reduite â une "nervure mediane" (fig . 14/2,
4-5), mais elle peut disparaitre (fig. 15/6), en determinant une deuxieme variante
picturale â "bandes au contour noir" sur les deux fonds, qui concorde avec les
definitions binaires des sous-groupes �1-li3.
Cette variante sans rouge supplee integralement le groupe � dans l'aire
tripolienne, comme â Krutoborod.incy II (silhouettes zoomorphes â contour noir).
et Kassenowka (motifs semi-lunaires â contour noir).
Le groupe e: se comporte d'une maniere tout â fait parallele, par ses varian
tes picturales â decor en "bandes lineaires noires ou rouges indifferemment sur
fond blanc ou brun", pour le sous-groupe e: 1 fig. 15/1-2), ou en "bandes blanches
libres sur fond brun" (fig. 15/3, 5) ou presentant seulement le p roced e du ftblanc
secondaire" (fi g. 15/4), pour le sous-groupe e: 2. Ces aspects â couleur blanche du
groupe e:
ont ete decouverts apres H. Schmidt et en d'autres stations.
L'interpretation des dates du Cu et la definition des phases stylistiques
du decor de la ceramique seront exposees dans la deuxieme partie de cette
etude, ou toutes les donnees presentees ici seront appliquees ă l'etude des periodes
cucuteniennes et, autant qu'il est necessaire ou possible, des etapes tripoliennes.

L"€GENDE DES FIGURES
Fig. 1. - Repartition des horizons stratigraphiques et typologiques des trois
stations â stratigraphie verticale et des etablissemen ts â un seul niveau entre
les etapes du systeme de la periodisation constitue au long de la recherche cucu
tenienne. Les etapes etablies progressivement sont equivalees â leur valeur chro
nologique a.ctuelle.

Fig. 2. - 1 : Projection horizontale de l'imbrication des categories et des especes
ceramiques par l 'ord re de leur parution dans les complexes ceramiques des
etablissements â strati.graphie verticale ou horizontale, determinant stratigraphi
quement et typologiquement les sequences des premieres etapes organiqlle6 de
l'evolution (periodes, phases, sous�phases et sequences) ; 2 : Graphique simplifie
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de l'evolution des categories ceramiques principales (lignes grosses) et secondaires
(lignes etroites), en fonction du pourcentage sur la verti cale (non-evalue ă cau
se du manque dans les publications), le long des periodes Precucuteni, Protocu
cuteni ( = phase Cucuteni A 1 facies
Stoicani-Aldeni) et Cucuteni A
(phases
A2-A3) ;
=

LEGENDE COMMUNE
Categories et especes :

1. Ceramique â decor excise de facture Boi<m-phases Giuleşti et Vidra,
cate gorie principale dans les phases Pnkucuteni I (Sf. Gheorghe, Eresteghin,
_
Tratan -Dealul
Viei) et II (Larga-J ijia, Izvoare I 1) et categorie secondaire au
commencement de la phase III (Mindrişca) (fig. 4/1) ; 2. Ceramique â decor incise,
categorie principale dans les phases Precucuteni I-III et categorie secondaire
jusqu'au commencement de la sous-phase A3b dans la Depression du Prut (Rugi
noasa) ou j usqu'a la fin de cette sous-phase dans la bassin du Dniester (Darabani
1) (fig. 4/3-4 â l'exterieur) ; 5/1 ext. ; 8/3) ; 3. Ceramique poreuse â barbotine,
espece de la categorie secondaire de la cerarnique poreuse dans toutes les phases
Precucuteni et Cucuteni A ; 4. Ceramique de tradition Criş, â decor alveole ou
â protuberances, espece decorative de la ceramique poreuse depuis les phases
Precucuteni (Trudeşti, Andrieşeni) jusqu'â la sous-phase Cucuteni A3a (Truşeşti) ;
5. Ceramique ă fond de couleur blanche, espece decorative dans toutes les cate
gories de la ceramique non-peinte (â barbotine, a decor Criş ou ă decor incise)
depuis la phase Precucuteni III (Tg. Negreşti) jusqu'â la sousephase Cucuteni A3b
(Iaşi-Splaiul Bahlui) (fig. 4/2 ; 5/2 ; 10/4) ; 6. Ceramique â decor incise et â pâte
incrustee blanche ou rouge dans les phases Precucuteni I I I et Cucuteni Al ( = fa
cies Stoicani-Aldeni) ; 7. Ceramique bichrome peinte du blanc lineaire ou etale
sur la surface noire ou rouge et lustree, categorie principale aux phases Pre
cucuteni III (Tîrpeşti) et Protocucuteni ( = facies Stoicani-Aldeni) et categorie se.
condaire aux phases Cucuteni A2-A3 (fig. 4/4 ă l'interieur ; 5/1 int. ; 6/3 ; 8/4 ;
9/6) ; B. O�t·amique â decor incise et a peinture bichrome (blanc et rouge) ou
tt·ichrome (blanc, rouge et brun-noir), categorie principale â la phase Cucuteni
Al (Ruseştii Noi 1) et calegorie secondaire jusqu'â la sous-phase A3a, caracte
ristique ă la Depression du Prut (fig. 5/4 ; 12/1, 3-4) ; 9. Ceramique â decor en
rainures et a peinture bichrome au "blanc sur rougeu (fig. 12/2), au "rouge sur
blanc" (13/3) et au "noir sur blanc" (fig. 12/6 ext.), categorie principale du facies
Stoicani-Aldeni ( = faza Cucuteni Al) et categorie secondaire jusqu'â la sous
pl!ase Cucuteni A3a ; 10. Ceramique peinte bichrome â zones synthetiques, de
typc Ariuşd-Izvoare II 1 - Frumuşica, categorie principale â aspects decoratifs
protocucuteniens dans le facics Stoicani-Aldeni ( = phase Cucuteni Al) et cate
gorie secondaire a aspects decoratifs cucuteniens dans la phase Cucuteni A2 et la
sous-phase A3a, caracteristique pour la Depression sous-carpathique (fig. 5/3 ;
6fl ; 8/2, 5-6 ; 9/1) ; ll. Ceramique trichrome â fond brun, categorie principale
â la phase Cucuteni A2, en commen<;ant possiblement des l'etape finale de la
phase A l , et categorie sous-jacente (par la proportion) â la phase Cucuteni A3
(fig. 6/4-5 ; 7/1, 3, 6 ; 1 1/1) ; 1 1' . Ceramique trichrome ă fond brun, l'espece â
bandes brunes-roug.es etroites et â l'interstice large de couleur blanche, â la phase
Cucuteni A2 et la sous-phase A3a dans la Depression sous-carpathique, mais
dans la zone de Poarta Tg. Frumos durant jusqu'â la fin de la sous-phase A3b
(fig. 7/2 ; 9/5) ; 12. Ceramiquc trichrom.e â fond blanc, categorie sous-jacente
(par sa proportion reduite) â la p hase Cucuteni A2 et categorie principale â la
phase Cucuteni A3 (fig. 6/6-7 ; 7/4 ; 9j7 ; 1 1/3 ; 12/6 int., 7 înt.) ; 12'. Ceramique
trichrome â fond blanc, les especes â bandes etroites et tres etroites peintes d u
blanc positif, aux sous-phases Cucuteni A2b e t A3a dans l a Depression sous-car
pathique et â la sous-phase A3b dans Poarta Tg. Frwnos et le Plateau central
de la Moldavie (fig. 10/1-2, 7 ; 9/4) ; 13. Ceramique Cucuteni C, categorie secon
daire en commen<;ant des la sous-phase Cucuteni A3a dans la Depression du Prut
(Drăguşeni-Săveni) ;
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Etablissements :

I - Depressions sous-carpathiques ; II - Plateau central de la Moldavie et
facies Stoicani-Aldeni ; III - Depressi(}n du Prut et le bassin du Dniester ; 1 ....:...
Sf. Gheorghe ; 1' - Eresteghin, Traian-Dealul Viei ; 2 - Izvoare I 1 ; 3 - Min
drişca, Tirpeşti I ; 4 - Izvoare I 2, Tîrpeşti II ; 5 - Traian-Dealul Fintinilor :
6 - Bonţeşti 2 ; 7 - Ciorani ; 8 - Izvoare II l b, Ariuşd IV ; 9 - Frumi..!Şica ;
10 - Calu ; 1 1 - Ghelăicşti ; 12 - Gura Văii ; 13 - Izvoare II 2 ; 14 - Stai
cani 6 ; 15 - Dodeşti ; 16 - Stoicani 1 ; 17 - Chetreşti ; 1 8 - Larga Jijia ; 18'
Ruseştii Noi 1 (1) ; 19 - Truşeşti ; 20 - Drăguşeni-Săveni ; 21 - Cucutcni-Cetă
ţu fe (niveau 1) ; 22 - Hăbăşeşti, Cucuteni-Cetăţuie (II-e niveau) ; 23 - Ruginoasa,
Darabani 1 ; 24 - Secăreşti-Dealul Tinosul ; 25 - Fedeleşeni.
Fig. 3. - Projection horizontalc de l'imbrication des categories et des groupes
ceramiques par l'ordre de leur parution dans les complexes ceramiques des eta
blissements ă stratigraphie verticale ou horizontale, determinant stratigraphique
ment et typologiquement les etapes des periodes Cucuteni AB et B ;
Categories et groupes :

1 1-12, categories de la ceramique trichrome ă fond brun et â fond blanc
de la phase finale de la periode Cucuteni A et de la phase initiale de la periode
AB ; �. groupes de style AB des phases de la periode AB et de la phase ini
tiale de la periode B ; e - �. groupes de style B des phases de la periode Cucu
teni B = etapes Tripolie CI-vi et des etapes de la periode de transition Gorodsk
Usatovo ; M, ceramique de la variante Monteoru, categorie secondaire â la phase
finale de la periode Cucuteni B ; C, ceramique Cucuteni C, categorie secondaire
depuis la phase finale de la periode A jusqu'ă !'etape initiale de la periode de
transition ; C', ceramique non-peinte Gorodsk-Usatovo, categorie principale de la
periode de transition ;
Etablissements :
-

1
Depression du Prut ; II - Depression sous-carpathique ; III - Plateau
central de la Moldavie, Plateau de Suceava et du Hotin, Galicie ; 1 - Drăgu
şeni-Săveni ; 2 - Fedeleşeni ; 3 - Corlăteni ; 4 - 6 - Cucuteni-Dîmbul M(}Tii ;
5, 7-9, 18, 20 - Cucuteni-Cetăţuie ; 10 - Prigoreni-Mici ; 1 1 - Valea Lupului 1 ;
12 - Stinca-Şlefăneşti ; 12' - Petreni ; 13 - Truşeşti ; 14-14' - Cucuteni-Cetă
ţuie (niveaux B2 - I et Il) ; 15 - Valea Lupului II ; 16 - Cucuteni-Cetăţuie
(niveau B2-III) ; 17 - Ştefăneşti-Stîrcea ; 19, 21 - Erbiceni I-II ; 22-22', 25 Traian-Dealul Fintinilor ; 23-24, 28-29 - Frumuşica ; 26 - Ghelăieşti ; 27 - Vă
leni-Roman ; 30 - Podei ; 31 - Gura Văii ; 32 - Sărata-Monteoru ; 33 - Huşi 1
34 - Drăguşeni-Fălticeni ; 35 - Şipeniţi ; 36 - Darabani II ; 37 - Koşilovţe.
Fig. 4. - Ceramique Precucuteni. Phases II (1) ct III (2-4) : 1, ceramique ă
decor exise ; 2, ceramique â decor incise et â fond de couleur blanche ; 3. cera
mique a decor incise ; 4, ceramique â decor incise (ext.) et â decor peint du
"blanc lineaire" sur la surface grise lustree (int.). 1, Izvoare 1 1 ; 2, Tg. Negreşti 1
4, Tîrpeşti.
Fig. 5. - Ceramique Protocucuteni=phase Cucuteni Al du facies Stoicani-Aldeni
( 1-3) et de la phase Al (4) : 1, ceramique â decor incise (ext.) et â decor peint du
"blanc lineaire sur rouge" (int.) ; 2, ceramique â decor incise et ă fond de couleur
blanche ; 3, ceramique bichrome â zones decoratives synthetiques ; 4, ceramique
ă decor incise et ă peinture bichrome. 1, Ciorani ; 2-3, Dodeşti ; 4. Ruseştii Noi I
(niveau I - Protocucuteni).
Fig. 6. - Ceramique Cucuteni A. Sequences differentes : 1, bichrome â zones
synthetiques, phase A2, Frumi..!Şica ; 2, trichrom.e ă fond blanc et â decor lineaire
trichrome, sous-phase A3a, Drăguşeni-Săveni ; 3-4, bichrGme au "b1anc etale sur
rouge" et trichrome â fond brun, sous-phase A2a, Ciorani ; 5-6, trichrome ă fond
brun et â fond blanc, sGus-phase A2a, Bonţeşti ; 7, trichrome â fond blanc et
â decor en bandes negatives ou â decGr lineaire trichrome, sous-phase A3a, Tru

şeşti.

-

Fig. 7.
Ceramique Cucuteni A2. Sous-phases A2a-A2b. Sequences de Frumu
şica (n!veaux I-II) : 1, 3, 6, ceramique trichrome ă fond brun 1 2, trichrome i
11

-
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etroites et ă l i nterstic e large de couleur blanche .
'

4, cerarnique trichrome â fond blanc ; 5, trichrome ă fond blanc, l espece ă band �
'

moyenne et au "blanc posit if". 4-5, niveau II.

Fig. 8. - Cerarnique Cuc ut en i A2. Sous-phases A2a-A2b. Sequences de Frumu
şica I-II (1, 3-6) et B ()nţeşt i (2) : 1, ceramique trichrome â fond blanc et ă
d �cor .en ba':ldes negatives ou ă decor lineaire bichrome (brun sur blanc) ; 2, 5-6,
ceram1que b1chrome ă zones synthet iques ; 3. cerarnique â decor incise ; 4, cerami
que bichrome au "bLanc l in eai re sur rouge ". 3, niveau 1 ; 6, niveau II.
Fig. 9. -. Ceramique Cucuteni A2-A3. Sous-pha ses A2b, sequence de Calu (1-6),
et A3a, sequences de Trlllfeşti (8) et Cucuteni (7) : 1, ceramique bichrome â zones
sy nthe ti que s ; 2-4, 8, ceramique trichrome ă fond blanc, les especes aux bandes
moyennes ou tres etroites et au "blanc positif" ; 5, ceramiq ue , trichrome ă fond
brun , l'espece ă bandes etroites et l'interstice large d e couleur blanche ; 6, cera
mique bichrome peinte du "blanc lineaire sur la surface noire polie" ; 7, cera
mique trichrome ă fond brun.
Fig. 10. - Ceramique Cucuteni A3. Sous-phases A3a, sequenc e de Truşeşti (4), et
sequences de Secăreş ti-Tinosul ( 1-2), Kadievţi-Bavki (3), Scinteia (5), Ku
drinţi (6) et Chetreşti (7) : 1-3, 5-7 , ceramique trichrome ă fond blanc, les es
peces ă bandes etroites ou tres etroites et au "blanc positif" ( 1 -2 , 6-7), ou â
l 'in ters tice de couleur noire (3, 5), ou a decor lineaire bichrome (7 int.) ; 4, cera
m i qu e ă decor incise et â fond de couleur blanche .
Fig. 1 1 . - Ceram ique Cucuteni A2-A3. Sous-phases A2a-A2b, (1, 3, 8) et A3a (2,
4-7). Sequences differentes : 1, 4, ceramique trichrome â fond brun et decor en
bandes negatives (1) et l 'esptk e ă decor lineaire bichrome (4) ; 2-3, 5-8, ce ra 
mique trichrome â fond blanc et decor en bandes negatives (3, 6) et les especes A
bandes moyennes ea au "bl anc positif" (8), ou â l 'intersti ce de couleur noire (5),
ou â decor lineaire bichrome (2, 6-7). 1, 3, Frumuşica ; 2, Cucuteni-Cetăţuie (ni
veau Il) ; 4, Cucuteni-Dimbul Morii ; 5, Miorcani ; 6-7, Drăglllfeni-Săveni ; 8, Fru
muşica (niveau 1).
A3b,

Fig. 12. - Ceramique Cucuteni A3. Sous-phase A3a. Sequence de Truş �ti : 1,
c eramiq ue â de c or incise et â peinture bichrome au ,.blanc sur la surface brune
rou ge polie" ; 2, ceramique ă decor en rainures et il peinture bichrome au "blanc
sur la surfa ce brune-rouge polie" ; 3, ceramique ă d ecor incise et ă peinture trichro
me au "blanc, rouge et brun-noir". 4, ceramique ă decor incise et â peinture
bichrome au "rouge sur blanc" ; 5, ceramique a decor incise et il pe in tu re bichro
me au "blanc et (ou sur ) rouge" ; 6, ceramique tric hrome ă fond blanc (int.) et ă
decor en rainures et a peinture bichrome au "noir-brun sur blanc" (ext.) 1 7, ce
ramique tric hrome â fond blanc (int.) et â decor incise et il p ein t ure trichrome
(ext.)

- Ceramique Cucuteni A3. So us-p hase A3a: 1-2, ceramique ă decor en
rainures ; 3, 6, espikes picturales bichromes au "rouge sur fond blanc" (3) et au
"blanc sur la surface rouge" (6) de la ceramique ă decor en rainures ; 4, l'espece
picturale trichrome au .,rouge, blanc et n oir" de la ceramique ă decor incise i 5,
espece picturale trichrome au "noir et blanc lineaire sur la surface brune" de la
cer amique a decor en rainures ; 7, ceramique ă decor en ra in ures et ă peinture
bichrome a u "blanc sur Ia surface brune-rouge" ; 8, ceramique il decor incise et
ă pei ntw- e bichrome au ,.rouge sur la surface brune polie". Sequences differentes :
1-2, Polivanov-jar III ; 3-4, 6-7, Drăguşeni-Săveni ; 5, Şipeniţi ; 8, Hăbăşeşti.
Fi g. 14. - Ceramique Cucuteni B2. Sous-phase B2b, sequences initiales de Podei
(3-5) et Cucuteni-niveau II (2, 7) et sequences finales de Darabani I I (1), Cucu
teni-niveau I I I (6, 8-9) : 1-9, sous-groupe �1.
Fig. 1 3.

-

Fi g. 15. - Ceramique B l e t B 2 . Sous phases E l a , sequences de Ghelăieşti (3)
et Drăguşeni-Fălticeni (4) ; B 1 b, sequences de Văleni-Piatra Neamţ (5), Petreni
(1) et Şipeniţi (2) ; B2a, sequence de Cu c uteni-niveau 1 (6) : 1-2, sous-groupe � 1 1
3-5 sous-groupe e: 2, 6, sous-groupe C ,2.
Fig. 16.
Ceramique Cucuteni B2. Sous-phase B2a, sequence de Valea Lupu
Iui II (1, 5), et B2b, sequences finales de Koşilovţe (2 3
7), Darabani Il (4) et
Ştefăneşti-Stîrcea (6) : 1, 4-6, sous-groupe l:1 1 2-3, sous-groupe t 2 1
7, sous
,

-

groupe

e:

-

,

1.
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IDOLI EN VIOLON DIN CULTURA CUCUTENI
DAN MONAH

O interesantă categorie a plasticii antropomorfe cucuteniene este cunoscută
sub numele de idoli en violon sau idoli plaţi de ,.tip troian". Cu toate că grupa
idolilor en violon a fost descoperită de mult timp, încă
din
săpăturile lui
H. Schmidt 1 , pînă in prezent i-au fost consacrate puţine studii 2• Dacă in lucră
rile care tratau doar acest subiect legătura cu Troia a acestor idoli cucutenieni
a fost formulată mai mult ca o ipoteză, in studiile generale, de cronologie, ori
ginea lor troiană a fost considerată sigură şi pe această bază s-a stabilit un sin2ronism intre faza Cucuteni A şi Troia II 3.
Noile scheme cronologice bazate şi pe datări C14, aflate in curs de elabo
rare şi încă imperfecte, pun sub semnul întrebării originea troiană a acestui tip
de idol şi valoarea lui cronologică 4.
In articolul nostru vom analiza idolii en violon, o variantă a acestora pentru
care folosim termenul de amulete, referindu-ne şi la pandantivele inelate din aur.
Vom pune in discuţie, cu toată prudenţa, aceste categorii de obiecte, care păreau
a fi, in mediul cucutenian, datorate unor importuri sau mai degrabă influenţelor
din spaţiul egeo-anatolian. Considerăm că este indicat să operăm doar cu termenii
de idoli plaţi sau en violon renunţînd la formula ,.de tip troian". In studiul ac
tual al cunoştinţelor, atit de la noi cit şi din zona egeo-anatoliană, este dificilă
o rezolvare definitivă a problemei in discuţie, cu atit mai mult cu cit influenţele
sau legăturile neo-eneoliticului carpato-balcanic cu Egeea şi Anatolia par a fi
deosebit de intime şi profunde.
Primul idol en violon a fost descoperit de H. Schmidt intr-o locuinţă din
faza Cucuteni A de pe Cetăţuia de la Băiceni. Idolul, cu capul rotunjit şi partea
inferioară mai lată, aminteşte de corpul unei viori (fig. 2/5). In partea superioară
sint practicate două mici găurele, care par să reprezinte ochii. H. Schmidt deşi
1 H. Schmidt, Cucuteni in der oberen Moldau. Rumanien, Berlin-Leipzig,
1932, p. 65 şi urm., pl. 33/6.
2 VI. Dumitrescu, Notes sur Cucuteni, Istros, I, 1934, p. 19 şi urm. ; idem ş.i.
colab., Hăbăşeşti, Bucureşti, 1954, p. 410 şi urm., fig. 36, pl. CXXII ; H. Dumi
trescu, Connections between the Cucuteni-Tripolie Cultural Complex and the
Neighbouring Eneoltthic Cultures in the Light of the UtiUzation of Golden Pen
dants, Dacia, N.S., V, 1961, p. 69 şi urrn.
3 Istoria României, 1, Bucureşti, 1960, p. 52 şi urm.
4 Cf. VI. Durnitrescu, Actes du 11-e Congres International des Etudes du sud
est europeene (Athenes, 7-13 mat 1970), t. II, Histoire, p. 3 şi urm. (in continuare
se va cita Actes - Atena) ; idem, Apulum, 12, Alba Iulia, 1974, p. 31 şi wm. 1
M. Petrescu-Dimboviţa, Actes-Atena, p. 104 şi urm.
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a re marca t asemăn are·a lui cu idolii en violon de la Troia a fhma că nu este ne
cesar să se facă o legătură cu aceştia 5.
Săpăturile întreprinse in staţiunea Hăbăşeşti au dus la descoperirea a 12
exemplare de idoli en violon şi a citorva fragmente mai puţin clare s , deo<:�rece
nu sint prevăzute cu obişnuitele perforaţii (fig. 1/15-16). Formele sint destul de
variate (fig. 1/1-16), mai ales in ceea ce priveşte detaliile. In general însă apar
ţin aceluiaşi tip. Capul este mai mult sau mai puţin individualizat, avin d de obi
cei forma unui pătrat sau dreptunghi, u neor i cu colţurile rotunjite 7. Partea supe
rioară este p revăzută, la cele mai multe exemplare (fig. 1/1-2, 4-6, 8-13), cu
două găurele care reprezintă ochii. Un si ngur exemplar (fig. 1/3) are în partea
superioară trei găurele . probabil cea de sus a fost folosită pentru a tirn<:�rea ligu
rinei. Capul este unit de trup printr-un "git" vag schiţat prin două adincituri,
de o parte !Şi alta, care d a u idolului aspectul en violon 8 . La alte exemplare gitul
nu este reprezentat (fig. 1/5). Corpul este oval , dar in unele cazuri capătă forma
unui triunghi (fig. 1/5, 14) uneori cu laturile arcui te (fig. 1 /2, 4). Ce i mai mulţi
idoli en violon sint decoraţi cu imp unsături, linii incizate sau puncte in relief.
Unul dintre idolii de la Hăbăşeşti are partea superioară dreptunghiulară cu la
turile uşor ondulate. Sub ochi se văd trei şiruri de impunsături verticale, iar
deasupra ochi lor un şir orizontal de gropiţe, pe corpul triunghiular sint trei
perforaţii plasate si metric (fig. 1/2). Găurele similare se observă şi pe alte exem
plare (fig. 1/8, 13-14). Una din piese are un rind de puncte deasupra ochilor,
iar sub ochi un motiv incizat sub formă de dreptunghi dublu cu gropiţe în in
teri or (fig. 1/1). Pe spate sint de asemenea incizate motive unghiulare. Idolii
e n v iol on nu sint perfect plaţi, de c ele mai multe ori una dintre feţe este uşor
bombată 9•
In afară de exemplarele de la Hăbăşe�ti şi Cucuteni mai sint cunoscute piltru
piese de la Truşeşti 10, două de la Drăguşeni 1 1 �i una de la Făcuţi-Dealul Bo
ghiul 12, cit şi o amuletă din gresie de la Murgeni 11 .
Primul idol de la Truşeşti se apropie cel mai mult de tipul "clasic" în for mă
de v ioară. Partea superi oară este prevăzută cu două găurele reprezentind ochii,
iar d e jur imprejur se observă un şir de puncte in relief (fig. 2/1 ) 14. O altă figurină
d i n lut ars, tot de la Tru�eşti, are aproximativ aceiaşi formă cu piesa descrisă
mai sus, totu:'ii partea inferioară este mai puţin dezvoltată. Acest exempl nr nu a
fost decorat. Pe lîngă cele două găurele care reprezintă ochii are încă o per
foraţie care pare a marca gura 15• Cel de al treilea e xempl a r de la Truşeşti a
fost descoperit intr-o groapă cu materiale Cucuteni A. Idolul, destul de mic, este
prevăzut cu o singură perforaţie plasată in partea superioară (fig. 2}7) 16. In sfîr
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5 H. Schmidt, op. cit., p. 65 şi urm., pl. 33/6.
' VI. Dumitrescu şi colab., op. cit., fig. 36 şi pl. CXXII/9-17.
' I bidem, p. 410 şi urm.
8 I bidem.
9 Ibidem.

10 M. Petrescu-Dimboviţa, A.S.U. - Iaşi, I I I, 1957, 1-2, p. 12 şi urm. ; idem,
Materiale, VIII, 1960, p. 230, fig. 5/3 ; H. Dumitrescu, op. cit., fig. 6/10.
1 1 A. Crîşmaru, S.C.I.V., 21, 1970, 2, p. 269 şi urm., fig. 11/1 ; idem, Drăgu
şeni. Contribuţii la o monografie arheologică, 1977, p. 70, fig. 44/10-11.
1 2 N. Zaharia, M. Petrescu-Dimboviţa, Em. Zaharia, Aşezări din Moldova de
la paleolitic pînă in secolul al XVIII-lea, Bucureşti, 1970, p. 33 şi pl. CLXXIV/1.
13 Ghenuţă Coman, Murgeni. Contribuţii la istoria unei străvechi aşezări,
Vaslui, 1973, p. 3 1 , fig. 9/2.
14 Cf. H. Dumitrescu, op. cit., fig. 6/10.
1 5 M. Petrescu-Dimbovita, A.S.U.-Ia.şi, III, 1957, 1-2, fig. B.j2.
16 Idem, Materiale, V I I I , 1960, p. 2 30 şi fig. 5/3.
17 Idem, S.C.I.V., IV, 1953, 1-2, p. 20, fig. 13/8.
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zent.a ochii, corpul rotunjit este decorat cu mai multe impunsâturi care n u strA
pung plăcuţa de lut (fig. 2/4) 18• Cea de a doua figurinâ este simpl â , nedecorată,
cu o perforaţie la partea superioară (fig. 2/ 1 1 ). Un alt exemplar interesant pro
vine de la Făc uţi-Deal ul Boghiul 1'. Idolul are corpul aproape triunghiular, cu
colţurile rotunjite. Partea superioară este prevăzută cu două găurele inegale dis
puse una mai sus şi alta mai j os (fig. 2/8). Legătura d intre cap şi trup se :face
printr-un "gît" cu marginile vălurite. Figurina de la Făcuţi are numeroase analo
gii cu unul dintre idolii de la Hăbă�ti (fi g . 1(2).
O descoper ire deosebit de interesantă a fost făcută in a�ezarea de la Tru
·
Şe.<?ti-Ţuguieta. Est e vorba de o fi g urină "en metal blanc" 20 (fig. 2/2) . Id ol ul are
capul in :formă d e pătrat, iar corpul triunghiular are laturile rotunjite. Intere
santă este problema materialului din car e a fost confecţion at. Hortensia Dum i
trescu afi rm ă că idolul este "a silvered copper Tep!i.ca" sau "idol ma.d.e of copper
and silver" 21_ Intr-o discuţie recentă idolul ne-a fost descris ca fiind con fec
ţionat dintr-o plăcuţă sub ţire de argint cu citeva puncte de oxid de cupru pe una
din feţe 22. Acesta este, dup ă cite ştim noi, cel mai ve c hi obiect din argint des
coperi t la noi.
O piesă mai puţin obişnuită se a flă in mu zeul din Vasl ui , fiind descoperită
in staţiunea Cucuteni A de la Murgeni-Băbăneaţa 23 • Figurina este de f<Jrmă ro m
boidală cu citeva perforaţii la partea superioară şi pe corp (fig. 3/9). Partea supe
rioară aminteşte capul idoli lor en violon, legătura cu trupul fiind făcută pri n
tr-un "git" vălurit. Amuleta este confecţionată din gresie verzuie. Pînă in momen
tul de faţă este singurul i dol en violcm, din aria cucuteniană, lucrat din piatră.
Exemplarul de la Murgeni are suficiente asem.ănări cu idolii en vioLon din lut şi
metal pentru a-1 consi dera o variantă a acestora. In c on tin uar e vom folosi pentru
acest tip termenul de amulete, cu toate că nu este, poate, cel m ai potrivit, deoarece
to ţi idolii en violon erau folosiţi ca amulete-pandantive.
Tezaurul de l a Cărbuna cuprinde şi 23 de plăcute din cupru care amintesc
de figurinele a ntropomorfe en violon 24. Apro pierea de idolii in formă de vioară
este destul de d ificilă, to tuşi amuleta de la Murgeni poate fi consid erată ca o
verigă de legătur ă intre aceste subgrup e. Piesele de la Cărbuna au unele analogii
şi cu figurinele plate de os descoperite in cultura Gumelniţa 25• Cu toate că unii
a utori consideră c ă toate cele 23 de figurine fac parte din seria idolilor
en
violon 26, noi credem c ă cel p uţin o parte dintre ele trebuie scoasă din cauză.
Pie�ele in form ă de triunghi sau dreptunghiul are 27, cu o singură perf<Jraţie la
partea superioară, pot fi doar cu g reutate con si d erat e ca figurHe antropomorfe
puternic stilizate. R ostul lor n efiind clar nu le vom discuta aici. Vom reţine doar
citeva exemplare (fig . 3/1-3, 5-8), care pot fi încadrate cu destulă siguranţă
in su bgr up.a amuletelor. Ne referim la fig urinele care au in partea superioară
un .,cap rotun d " cu o singură perfo raţie, iar "gitul" în a l t este uşor zimţat ca la
exemplarele de la Hăbăşeşti (fig. 1/2), Făcuţi (fig. 2,18) şi Murgeni (fig. 3/9).
P lă ruţele de acest tip (fig. 3/1-3, 5-8) au do u ă sau patru găurele, din care una

la p artea superioară, iar celelalte sint dispuse simetric pe c orp , ca Ia unele figu
rine de la Hăbăş e şti (fig.

1/2, 8, 1 3) şi Murgeni ( fig. 3/9) . Remarcăm că figuri na

din gresie de la Murgeni are an a logii clare cu figurinele-amulete d in cupru de Ia
Cărbuna.
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18 V ez i nota 1 1 .
1 9 N . Zaharia, M .
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20 M . Petrescu-Dimboviţa, op. cit., p. 12.
21 H . Dumitrescu, op. cit., p. 85 şi nota 48.
22 Informaţie de l a A. C. Florescu, căruia ii mulţumim căld uros.
23 G. Coman, op. cit., p. 31 şi ftg. 9/2.
24 G. P. Sergheev, Ranetripolskij klad u s. Karbuna, S.A., 1, 1962, p. 142, fig. 8.
25 L. S. Klein, Problemy arheologhii, 1, 1968, p. 38 şi urm.
26 M.
Gimbutas, CILronologies in Old World Archaeology, Chi.oago, p. 468.
27 G. P. Sergheev, op. cit., fig. 8/ 10 ; 10/4, 7-13.
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Fig. 2 - Idoli .en violon .şi pandantiv di n aur. 1-2, 10, Truşeşti şi Traian (după
H. Dun:titrescu) ; 3, 7, 9, Tru.şeşti (după M. Petrescu-Dimboviţa) ; 4, 1 1 , DrăglJl1eni
(după A. Crîşmaru) ; 5, Cuouteni (d�ă H. Schm.idt) ; 6, Oradea (după D. IgnatSava) ; 8, Făcuţi (după N, Zaharia, M. Petrescu-Dimboviţa, Em. Zaharia)
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singur exemplar de acest tip . Un pandat i v confecţionat din foaie subţire de aur a
fost descoperit intr-o l ocuinţă Cucuteni A-B de la Traian-Dealul Fi ntin i lor. Par
tea de sus a pan dan t i vul ui este t rapezoid ală, in timp ce partea de jos este for
mată dintr-un inel ingust (fig. 2/10) �. P lac a trapezoidală este deco rată pe mar
gine, de-a lun gul celor trei laturi mai mari, cu un şirag de puncte in relief. In
partea de su s a pl ăc i i sînt patru găuri mici, dispuse oarecum n eregu l at, pro
babi l pentru a nu str i ca decorul "au repousse" 29• Şirul de puncte in rel ief poate
fi in terpr eta t ca o multiplicare a proeminenţelor care r eprezin t ă sîn ii pe idolii din
aur, probabil pentr u a accentua ef ect ul magi c .
In sfîrşit trebuie să me n ţionă m şi a lt e exemplare care se află în legătură cu
i d ol i i en violon cucutenieni.
O pri mă categorie este constituită de i doli i en violon de aur de la Tisza
Szollăs, Progar, Hatvan-Ujtelep şi Moigrad. P i esel e menţionate se apropie mult
ca formă de unele exemplare de la Hăbă şeş ii (fig. 1 / 1 ) şi Truşeşli (fig. 2/1, 3), de
care se deosebesc doar prin decuparea circulară d in mijloc şi pri n numărul m a i
mare de găuri de la pa rtea superioară 30.
Idoli plaţi amintind de corpul une i viori sînt cun oscuţi şi in civilizaţiile
mai vechi di n Europa de sud-est şi centrală. In aşezarea V inca B1-B2 de �a
Balta Sărată a fost descoperit un idol din piatră 31 care pa re să prefiglireze
fi gurinele en vioton (fig. 3/7). A l te cîteva exemplare i n teresan te ca formă, tot
din p iatră , provin de la Stehelceves, Coka şi Pr aga (fig. 4/4, 6, 9-lO) l2. Di n
colecţia Z sofia Torma este cunoscut ă o fig urin ă en violon di n lut provenind de
la Turdaş. Idolul este :fragmentar, dar reconstituirea lui V. Vlassa este convin
gătoare (fig. 3/4). Capul, probabil rotunjit, pare să fi a vu t două perfora ţii care
reprezentau ochii . Corpul este de fo rma unui disc împăr ţit in patru dmpuri,
decorate cu cerculeţe imprimate 33. O al tă figurină en vio[on din lut
prov ine
dintr-o descoperire întîmplătoare de la Oradea-Salca. Idolul, din p astă fină cără
mizie, este de formă uşor ovală, cu c ap ul marcat prin două adîncituri. Piesa
are trei găurele care marchea ză ochii şi gura 34 (fig. 2/6). E xemplarul de la Ora dea
are analogii cu piesele "nesigure" de la Hăbăşeşti (fig. 1/15- 16) precizînd şi
s itu a ţi a acestora. Atribuirea, fără îndoială exactă, a id olul u i de la Oradea · cul
turii Bodrogkeres ztur 35 ridică un e l e probleme în ceea ce priveşte unele s inc ro
nismc deja stabil i te. In ti m p ce idol ul de lut îşi găseşte a n a logii în plastica Cu
c ute n i A, pandantivul de aur de la Traian stabileşte un si n croni sm înt re C ucuten l
A-B ş i cu l tura Bod rogkere s ztur.
.
Ca încadrare cul turală şi cronologică situaţia idol i lor cucut en ieni se pre
zint ă astfel : exemplarele din lut ars descoperite la Cucuteni 36, T ruşe şti 37, Hăbâ
şeşti 38, Drăg uşe n i 39 şi Făcuţi 40 se p l asea ză în e tapele C uc uteni A2-A3. P i esa din
metal de la Truşeşti se înca d rea ză în etap a Cucuteni A3 •
Amuleta de la Murgeni provine d i ntr -o aşezare care poate fi plasată în etapa
Cucuteni A3 . Pentru piesele de la Cărbuna, cu care amuleta de la M urgeni are
multe pun cte comune, ce a mai jud icioasă în cadrare ni se pare Cucuteni A1-A 2
(Protocucuteni) 41• In legătură cu figurine le de la Cărbuna şi deci şi cu idol i i en
28 H. Dumitrescu, op. cit., p. 70, fig. 1 a-b.
29

I bidem.
I bidem, fi g . 4/1-3 ; 5.
31 Gh. Lazarovici, Acta M . N., XII, 1975, p. 16 şi fig. 1/3.
32 J. Neu stupny, Studie o eneoliticke plastike, Sl>ornik Nilrodniho Musea v
Praze, X-A, H istoria, Praga, 1956, 1-2, fig. 1(6 ; 2/1 ; B/1-2.
33 N. Vlassa, Douăsprezece figuri ne cu cap mobil de la Turdaş, Neoliticul
Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1976, p. 106, fig. 3{13.
34 D. Ignat-Sava, Colecţia veche neolitică a Muzeului Tifrii CrişuriZor· (Il),
Crisia, VI, 1976, p. 13, fig. 1 a-b.
35 I bidem, p. 14.
36 H. Schmidt, op. cit., p. 65 şi urm.
37 M. Petrescu-Dimboviţa, op. cit., p. I l .
38 VI. Dumi trescu ş i colaboratori , op. cit., p. 4 10 ş i unn .
39 A. Crişmaru, op. cit., p. 269.
40 N. Zaharia , M. Petrescu -Dimbovi ţa, Em. Z aharia, op. cit., p. 33.
41 L. S. Klei n , op. cit., p. 72.
30
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- Idol en violon şi amulete
din cupru şi piatră. 1-3 şi 5-8, Cărbuna_
(după G. P. Sergheev) ; 4, Turdaş (după N. Vlassa) ; 9, Murgeni-Băbâneaţa

Fig. 3

(după G. Coman)
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pare a fi un idol plat din os descoper it în aşezarea de la Flore şt i (R.S.S. Mol
dovenească), datat Precucuteni II. Un alt idol plat din os provine din aşezarea
Cucuteni B de la Koaylovce. Cu toate că figurina este fragmentară se poate ob
serva capul mic şi rotunj it unit de trup printr-un gît scurt 42• Nu putem afirma
cu certitudine existenţa unei l egături cu idolii en violon d in faza Cucuteni A,
totuşi ar putea fi vorba de o supravi e ţuire a figurinelor plate. Pandantivul inelat
de la Traian se plasează in mod sigur in etapa Cucuteni A-B2. Exemplarele
similare d i n Transilvania şi n or d ul Ungariei aparţin, in general, cultw-ii Bo
drogkeresztw- 43• Cel e mai v ech i pandantive din Bulgaria şi Muntenia se datează
in faza Gu m e lni ţ-a A2, i ar un pandantiv inelat, cu o s in gu ră perforaţie, descoperit
la G u m e lni ţ a pare a fi di n faza A1 u. Remar căm că unele pandantive din aur
de la Tibava, Hotn i ca , Hencida şi Ruse 45 seamănă cu un e le exemplare en violon
din mediul cucutenian.
In ceea ce priveşte utilizarea şi semnificaţia idolilor en violon cele ma i
preţioase informa ţii ne sînt furnizate de descoperirile de pandantive inelate. Ast
fe l pandantivele inelate din tezaurul de la Hotnica (Bulgaria), depuse i n t r u n
altar-miniatură, demonstrează caracterul lor sacru 46. Exemplarele din aria culturii
Bodrogkeresztw- sint descoperite, in special, in necropole, fiind in to a te cazurile
plasate lîngă craniul scheletului. Un pandantiv de aur, descoperit in stratul Gu
m elniţa B de la Vidra, se pare că împodobea un vas antropomorf 47•
Hortensia Dumitrescu consideră că idolii en violon şi pandan tivele de aw
rep rezi ntă un idol feminin intr-o severă sche mati za re . Corpul omenesc este redat
in "poziţia pe vine'.. cu b r aţ ele pe piept, sub sini. Această reprezentare ar da
imaginea "zeiţei mamă" in poziţia specifică actului naşterii, atestată şi de date
etnografice antice. Reproducerile in lut, piatră, os sau me tal ale idolului en violon
sint puse in legătură cu principiul fertilităţii şi fec un d it ăţ i i 48, atit de important
pentru o populaţie de cultivatori şi crescători de animale. Rolul special al repre
zentărilor de acest fel era de a proteja femeia impotriva sterilităţii, urmind-o �ii
in mormint 49.
Idolii en violon cucutenieni, de dimensiuni mici, par să fie folosiţi pentru
protecţie individualA.. Putem însă presupune şi existenţa unor idoli cu rol de
protecţie asupra intregii comunităţi sau asupra femei lor dintr-o a:şezare. Această
supoziţie pare să fie susţi nu tă de existenţa idolilor de aw- de dime nsiun i mari
(Moigrad), pentru care cu greu se poate accepta ideea că serveau unui singur
individ. Condiţiile de descoperire ale unor tipuri de idoli cucutenieni ne fac să
presupunem că erau confecţionaţi, de obicei, cu un scop precis şi aveau o uti
lizare limitată, atit ca timp cit şi c a semn ificaţie, altfel nu s ar explica numărul
mare de figurine sparte şi aruncate in apropierea locuinţelor sau in gropile
menajere.
Perforaţiile de la partea superioară au, probabil, şi un rol ut ili tar, servind
la suspendarea figurinei. Unele exemplare de dimensiuni mai mici sa u lucrate mai
negli jen t (fig. 2/7, 9, 1 1) a u o singură perforaţie, acelaşi lucru il observăm şi .la
unele amulete de la Cărbwia (fig. 3/6, 8). Mai mult pe unele figurine de la Căr
buna se observă reparaţii repetate in dreptul perforaţiei de la partea superioară.
Folosirea îndelungată a amuletelor de la Cărbuna se poate explica prin valoarea
mare a cuprului.
Idolii en vioion sint confecţionaţi din ma teriale diverse. Cele mai multe
figw-ine sint din lut, d ar şi amuletele din metal sint numeroase, în timp ce din
piatră nu cunoaştem decît un exemplar. Pi e sel e din os sint d estul de n es igure .
violon

-

-

-



42 Vl. Dumitrescu, La cronologia delia ceramica dipinta deU'Europa Orientale, Ephemeris Dacoromana, IV, 1926-1927, p. 286 şi fig. 26.
43 H. Dumitrescu, op. cit., p. 74 şi urm.
44 Ibidem, p. 81 şi fig. 7.
45 1. Bognar-Kutzian, The Beginning and Position of the Copper Age in the
Carpatho-Pannonian Region, Actes du VIIl-e Congres International des Sciencer
Prehistoriques et Protohistoriques, Belgrad, II, 1973, fig. 2/1-3, 5, 9 l 3/1-2.
� H. Dumitrescu, op. cit . , p. 81.
47 Ibidem, p. 74.
48 Ibidem, p. 86 şi urm.
49 Ibidem.
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Deosebit de importantă este stabilirea orlginii idolilor en violon şi a pozi
ţiei lor cronologice. Incă de la descoperirea primelor exemplare au fost formu
late două ipoteze : aceea a originii anatolo-egeene şi cea a apariţiei independente
in spaţiul carpato-dunărean so. In urmâ cu mai mulţi ani prof. Vladimir Dumi
trescu considera că exemplarele din Moldova au cu siguranţă legătură cu idolii
en v!olon din Anatolia de vest, de la Troia şi Yortan 51•
Cit despre o legătură între idolii en violon cucutenieni şi cei cicladici este
greu de admis, deoarece diferenţele tipologice sint destul de clare. Idolii cicladici
(fig. 4/3) au partea superioară terminată cu un "git" inalt in formă de coloană
îngustă s2. Dealtfel O. Hockmann consideră că idolii en violon din regiunea dună
reană nu pot fi derivati din ce� cicladici 53.

In timpul săpăturilor de la Troia, atit in cele ale lui C. W. Blegen, in nive
lele Il- V au fost descoperite numeroase figurine din marmoră, piatră şi os in
formă de vioară. Unele exemplare au reprezentati ochii şi sprincenele, antro
pomorfizarea acestora fiind parcă mai evidentă. Citeva exemplare (fig. 4/2, 5, 7)
sint lipsite de aceste elemente. Alte figurine au pe cap trei găurele care mar
chează ochii şi probabil gura, uneori este marcată doar gura, alteori nu au nici
un decor 54• Problema materialului nu are prea multă importanţă ss, de altfel am
menţionat că uneori in plastica cucuteniană se foloseşte şi piatra �.
Analogiile destul de clare dintre idolii en violon cucutenieni şi cei tro1eni
sau din alte părţi sint destul de evidente 57• Reiese cu claritate că atit idolii tro
ieni cit şi cei cucutenieni sau cei din culturile Vinca, ceramică liniară sau Bodrog
keresztur reprezintă ilustrarea aceleiaşi idei. Ar fi ciudat ca asemănările dintre
aceste forme plastice să fie întîmplătoare sa. Filiaţia idolilor noştri din cei ana
tolieni era susţinută şi prin numeroasele legături de "dependenţă" faţă de Anato
Ha a regiunii carPato-dunărene 59, Problema "dependenţei" de Anatolia credem că
ar trebui formulată ca o interdependenţă datorată unui intens schimb in ambele
sensuri, de valori spirituale in primul rind.
Ca argument cronologic idolii cucutenieni erau folosiţi pentru stabilirea unui
sincronism Cucuteni A cu Troia II şi cu stratul corespunzător de la Thermi. In
perioada cind erau afirmate aceste păreri Troia II era datată intre 260�2300
i.e.n. 60,
Hortensia Dumitrescu a procedat la extinderea
coliticului anatolian, semnalind existenţa unor idoli
ca formă de cei cucutenieni d1• Astfel de figurine au
Ala-;a-Hiiyiik, Alishar şi Biiyiik-Giilliicek 62. Idolul de

investigaţiilor şi asupra cal
en violon din lut apropiaţi
fost descoperite in aşezările
la Bilyiik-Gi.illi.icek (fig. 4/1)

este mai puţin schematizat, capul fiind individualizat ca la

un

idol de la . Hăbă

şeşti dl (fig. 1/1). Remarcăm şi asemănarea exemplarului anatolian cu un idol din
piatră de la Stehelceves (fig. 4/4), descoperit in mediul cu ceramică liniară.

511 VI. Dumitrescu, Istros, 1, 1934, p. 33 şi urm. ; idem şi colaboratori , op. cit.,
p. 410 şi urm. : H. Dumitrescu, op. cit., p. 74 şi urm.
51 VI. Dumitrescu şi colaboratori , op. cit., p. 415.
52 O.
Hackmann, Berliner Jahrbuch jur Vor-und FriLhgeschichte, B, 1968,
fig. 1-5.
53 Ibidem.
54 H. Schliemann, Ilios, Paris, 1885, nr. 2 1 1-215 ; 218-227.

'5 VI. Dumitrescu, şi colaboratori, op. cit., p. 415.

� Pe lîngă idolul en violon din piatră de la Murgeni mai cunoaştem un
fragment de idol din piatră descoperit întîmplător in aşezarea cucuteniană de la
Ţigăneşti (jud. Bacău). Piesa va fi publicată de colegul 1. Mitrea care ne-a peTmis
menţionarea ei.
57 C. W. Blegen, Troy and the Troyans, Londra,

511

VI. Dwnitrescu �i colaboratori, op. cit., p. 415.

1964, p. 84, fig. 26 1
30

59 Ibidem, p. 416.

6o Ibidem ; N. Vlassa, loc. cit., susţine această datare�
6 1 H. Dumitrescu, op. cit., p. 85 şi fig. 6/8.
62

63

I bidem.
I bidem.
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3

Fig. 4 - Idoli en violon. 1, Biijilk - G iilli.icek (după H. Dwni.trescu) ; 3, Ciclade ;
4, Stehelceves ; 6, 9, Coka ; 10, Praga (toţi după J. Neustupny) ; 2, 5, 7, Troia
(după C. W. Blegen)
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Idolii en. violo-n şi pandantivele inelate sint folosite în Anatolia şi Grecia
p înă tî rziu in perioada protohitită şi minoiană u, ceea ce demonstrează persis
tenta lor. A propierea idolilor ·carpato-balcanici de exemplarele din calcoliticul
anatolian pare a fi ac ceptabil ă din punct de vedere cronologic, dar atunci ar tre
bui să stabil im c ă i le pe ca re s-a transmis această formă plastică. Aşa cum am
mai arăta t i dolii en violon. tipici au fost descoperiţi doar în şase aşezări Cucu
teni A2 -A1 d in Mo1dova centrală şi de nord. �te curios că în zona dintre Siret
şi Carpaţi, u n de au fost descoperite şi săpate numeroase aşezări Cucuteni A, n u
a u fost găsiţ i idoli de acest t i p. Apariţia oarecum izolată a acestor idoli a fost
rem a rca tă de Hortensia Dumitreocu care afirmă că modul în care această fo rmă
a a ju n s în Moldova este greu de stabilit 65, Cercetătoarea bucureşteană nu e x c lude
nici posibili tatea unei apar iţii independente a idolilor en violon în mediul eneo
lit ic din ţa ra noastră 56.
In ceea ce pr iveşte legarea idolilor cucutenieni de cei d i n nivelul Troia II
s e r i d i c ă unele dii icultăţi cronolog ice, fi i nd p u se in discuţie ş i alte categorii de
obiecte : askos-uri , kemoi �i acele cu capul dublu spiralat 67• Astfel de ace au
fost descop erite in aria cult ll!rii Gumelniţa, atît în Muntenia cît şi în Bulgaria,
încă din faza Az. Folosirea lor continuă pînă in Gumelniţa B2 6&.
Şi ăcel·e cu capul du b l u spi ralat au fost folosite pentru a s e susţine un sin
cronism în tre G um el n i ţa A şi Tro i a II. Cercetătorul Eugen Comşa este de părere
că pr ob lema originii acelor cu capul dublu spiralat nu poate fi încă elucidată din
cauză că acele sim i lare anatoliene sint, în cea mai mare parte, datate cu aproxi
m <� ţie 69• Remarcăm lipsa acelor cu capul dublu spiralat în aşezările cucuteniene
prec u m şi absenţa idolilor en violon din lut în aşezările gumelniţene contem
porane.
Cele mai recente analize· cronologice afirmă posibilitatea unui sincronism
Cern avo da I - sfîrşit Troi a r 70, deci doar faza Cucuteni B ar mai fi sincronă cu
Troia 1 şi cu Pre-Troia 1 (Poli ochni Blue) 7 1 • In ipoteza că cultura GUlllelniţa este
an te r i o a ră Troiei 1 nu se mai p oate sincroniza nici-o etapA Cucuteni A cu bron,...
zul vechi a natolian 12. Or icum etapele care rămin în discuţie sînt Cucuteni A2 şi
Troi a II care se p are că nu mai pot fi sincronizate, deci ar urma să renunţăm la
3
explicarea idol i lor en violon din Moldova ca o influenţă troiană 7 . Recent Vla
d imir Dumitrescu afirma că : " i dol i i en violon cucutenieni au putut apărea şi in
dependent, deoarece acceptînd un sincronism Cucuteni A2-A3 cu Gumelniţa A:z
B 1 s-ar putea s tabili un sincron i sm cu Troia I dar nu şi cu Troia II" 74.
Fără a intra în amănunte amintim că faza Cucuteni A3 se datează prin c14
în j ur de 3400 î.e.n. 75, iar datele C1 4 obţinute recent pentru etapa Cucuteni A2 o
plasează între 3600 (3650)-3400 î.e.n. 75, d eci primii idoli en violon din Moldova
s-ar data pe la 3600 i.e.n., dată care exclude un sincronism cu Troia II. Acest
lucru pare să fie susţ i nut şi de noile observaţii stratigrafice 77.
In această situaţie cînd neconcordanţa cronologică cu idolii troieni este evi
dentă şi cind nu cunoaştem exact relaţia cu idolii en violon din calcoliticul ana64 I bidem.
65 I bidem.
66 I bidem.

67 M. P etrescu-Dîmboviţa, Actes-Atena, p. 104.
�8 E. Comşa, Dacia, N .S., IX, 1965, p. 361 şi urm.
69 I bidem, p. 37 1.
70 S. Mor intz, P. Roman, Dacia, N .S., XII, 1968, p, 76 şi urm.
71 M. P etrescu-Dîmboviţa, op. cit., p. 104.

72 I bidem.

73 Pentru d is c uţi il e as upra sincronismelor Cucuteni-Troia vezi VI. Dumitrescu, Actes-Atena, p. 5 şi urm . şi M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., p. 97 şi urm .
74 Vl. Dumitrescu, op. cit., p. 14 şi urm.

75 Idem, Apulum, X I I, 1974, p. 31 şi urm.
76 Dan Monah, Da tarea prin C1 4 a etapei Cucuteni A2, S.C.I.V.A., 30, 1978, 1
(sub tipar).
77 Cf. J. D e shayes , Zbornik Narodnog Muze;a, Belgrad, 1970, p. 21 f VI. Dum i
t rcscu, op. cit., p. 7 ; M. Petrescu-Dimbovita, op. cit., p. 97 şi urm.
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tolian, credem că se poate reafirma ipoteza autohtonităţii exemplare-lor eneoli
ti ce din spaţ i ul carpato-dunărean. In sprijinul acestei ipoteze vom apela şi Ia
studi ile lui J. Neu stupny 7a şi O. Hockmann 7'.
Studiind plasti ca antropomorfă din sud-estul Europei şi legăturile ei cu Ana
tolia şi Egeea, Hockmann consideră că există po!ibilitatea ca influenţele gumel
niţene să fie frecvente in pla stica anatolo-egee.ană lo, Autorul c itea ză un idol plat
din nivelul Troia II-g care are reprezenta t doar un singur ochi , avind forma asi
metri că asemănătoare cu unii i d oli de os gumelniţen i . Este citat un idol asemă 
nător de la K sura. In ceea ce pri.Ve!Şte plastica din marmoră din !Bulgaria şi cea
din Ciclade, Hockmann con sideră că este greu de făcut vreo legătură 1 1 • Nu ne
este cl ar în ce măsură idolii plaţi gumelniţeni pot fi legaţi de idoli i en violon
din cultura Cucuteni.
ln stud i ul său J. Neustupny c itează numeroase exemp lare din Europa de
su d -est şi centra lă de i d oli i din pia tră cu forma asemănătoare cu a idolilor en
violon. Aspectul lor este primitiv, dar asemănarea este frapan tă (fig. 4/4, 6 , 9, 10) 82•
Doi i doli din piatră (fig. 4/6, 9) de la Coka, cescoperiţi in mediul vincean, sint
a propiaţ i ca formă de exemplarele troiene, dar şi de unele exemplare cuctllte
niene 83 (fig. 2/2). Vom menţiona că noil e descoperiri din Anatolia par să acre
d ite ze ideea că idolii en violon şi âcele cu capul dublu spiralat sint mai vechi

decît se credea 84.

Revenind la grupa cucuteniană a ido lilor en violon s ugeră m includerea m
a cea st a şi a amulet elor din cupru şi piatră deoarece pa r să aibă aceeaşi fun cţi e
rituală, schematizarea lor mai accentuată fiind datorată şi mater ialu lui din C"are
,

au fost confecţionaţi.
După părerea noastră această grupă poate fi divi zată in trei subgrupe : 1 .
id o li e n violon d e tip "clasic" ; 2. amulete puterni c schema tizate ; 3 . pand ant ive
inelate. Propunem această împărţi re pentru a inlesni cercet ările vi itoare. In mo
m en tul de faţă reiese cu clari tate că acest tip ce figuri nă nu poate fi uti li zat
pentru sincronisme la distanţe mari. Originea acestei :figurine rămîne obscură.
Este posibil ca idolii en violon să cons titu i e una d in formele p lastic e primare ale
agricultorilor primitivi, ră spîn dită pe o arie vastă şi avind o existen ţă îndelun
gată 85•
Pe baza cunoştinţelor pe ca r e le avem in momen tul de faţA ar fi haza rdat
să considerăm că idolii egeo-anatolieni işi au ori g i nea în regiunea carpato-dună
reană. Originea l or trebuie căutată, probabi l, tot in Anatolia de unde s-au răs
pîndit prin intennediul migraţiei treptate şi 1n Europa ce sud-est şi centr ală .
Primele forme s-ar putea să fie tra nsmise prin intermediul complexului Sesklo
Star�evo-Cm; sau mai degrabă prin i n tenned iul migraţlei vincene. Ultima p re
supunere pare mai aproape de adevăr fiind sprij inită de descoperite de idoli en

de la Balta Săr ată Coka şi Turdaş u. Rămme ca cercetările viitoare să
elucideze o rigin ea idolilor en violon din complexul cu ceramică liniară. Nu este
clar d acă in cultura Precucuteni au existat astfel de i d o li 87,
I n stadiul actual al cercetărilor considerăm că idolii en violon cucutenieni
pot fi consid era ţi ca o formă autohtonă dezvoltată dintr-o tradiţie mai veche,
venită in iţial tot din Anatolia.
violon

,

18 J. Neustup ny, op. cft., p. 24 şi urm.
" O. H ockmann, Die menschengestatlige

Figuralplastik der sfi.dosteurope
,
Band 1-2 Text ; Band

schen Jungsteinzeit und Steinkupferzeit, Hildesheim, 1 06 8
3-4 K atalog und Tafeln.

I bidem, p. 136 şi nota 18.
I bidem, fig. 375 şi 377.
82 J. Neustupny, op. cit., pp. 26-30, fig. 1/5-6.
83 Ibidem, fig. 8/1-2.
84 Vl Dumitrescu, op. cit., p. 14.
85 N. Vlassa (op. cit., p. 106), pe baza idolului en violon propun e un sincro
nism intre o fază Vin�a-Turdaş şi Troia II-I II. Un sincroni sm mai compl icat.
dar după părerea Aoastră, de n e susţin ut vezi la D. Ignat-Sava (op. ci.t., p, 14).
86 Vez
i :,i N. Vlassa, op. cit., p. 106.
87 Situaţia idolului de la Floreşti , datat Precucuteni II, nu este prea clari.
ao
81
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IDOLES EN VIOLON DE LA CULTURE CUCUTENI
R e s u m e
Les foui11es archeologi q ues. de H. Schmidt ont rendu deja connu le groupe
des idoles en Vi o l on .
Il y a quelques ann ees on prenait pour certaine !'origine troyenne de ceux-ci
et ă partir de cette theorie on a etabli un synchronisme entre la phase Cucu
teni A et Troje I I. Les n o u veau x schemas chronologiques reposent surtout sur les
datations c, , et s emblent prouver une plus anciennete des idoles de Cucuteni par
rapport ă c e u x de la phase Troie Il.
Une analyse detail lee des faits nous ă conduit ă cette conclusion qu'il n'existe
pas de rapprochements typologiques evidents entre les exemplaires de C ucuteni
et ceux troyens ou d e s Cyc l a des.
Cependant, nous ne saurions pas contester le fait que les idoles de Troie
aussi bien q ue ce u x de Cucutenj representent le symbole d'une m�me id e-e. Il
nous faut signaler aussi la ressemblance tres grande entre les idoles en violon de
la Moldavie et ceu x du châlcolitique anatolien.
N o tons que dans !' Eur ope centrale et du sud-est on ă decouvert bon nombre
d'idoles en v i olon, en pierre, ayant un aspect assez primitif, mais que l' o n date
avant la phase Cucuteni A.
Nous consid erons que les i d ol es en violon constituient une des formes plas
tiques pri maire s se rattachant au culte de la ferti lite pratique par les agriculteurs
prirnitifs et repand u ensuite, sur une aire etendue, dont !'origine se situe proba
blernent toujours dans l'Anatolie d 'ou il a passe dans !'Europe de sud-est par
l'intermediaire des migrations s uccessives .

LEGENDES DES FIGURES

Fig.

1. -

Figurines antropomorphes de tip en violon
VI. Durnitrescu).

:

1-16,

Hăbă,eşti

(d ' apr�s

Fig. 2. - Idoles en violon et pan.dantive : 1-2, 10, Truşeşti et Traian (d'apres H.
Dumitrescu) i 3, 7, 9, Truşeşti (d'apres M. Petrescu-Dîmboviţa) ; 4, 1 1 , Drăguşeni
( d'apre s A. Crişmaru) 1 5, CUcuteni (d'apres H. Schmidt) 1 6, Oradea (d'apres D.
Ignat-Sava) i 8, Făcuţi (d'apres N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, Em . Zaharia).

3. - Idole en violon et pa ndanti ves : 1-3 et 5-8, Cărbuna (d'apres G. P. Ser
gheev) ; 4, Turdaş (d'apres N. Vlassa) ; 9, Murgeni - Băbăneaţa (d'apres G. Coman).

Fig.

Fig. 4. - I doles en violon : 1, Buyuk-Gilllucek (d'apr es H. Dumitrescu) ; 3, Cy
clade 1 4, Steh elceves 1 6, 9 Coka ; 1 0, Praga (d'ap•·es J. Neustupny) 1 2, 5, 7, Troia
(d'apres C. W. 'Blegen).
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CERCETARILE ARHEOLOGICE DIN ;LOCUIREA HALLSTATTIANA
TIRZIE DE LA CURTENI-VASLUI
CONSTANTIN ICONOMU
Cu toată amploarea săpăturilor arheologice care urmăresc cunoaşterea Hall
stattului tirziu pe teritoriul Moldovei, această perioadă încă mai ridică o serie d e
probleme, ceea ce ne împiedică să considerăm lămurite o serie de detalii ale dez
voltării triburilor tracice din această regiune.
Ca atare, Muzeul de istorie a Moldovei din Iaşi a iniţiat efectuarea unor să
pAturi arheologice in satul Curteni, comuna Olteneşti, judeţul Vaslui 1 , pe pantele
d�lurilor din apropiere.
Notăm că această microzonă este relativ bogată -.sub raport arheologic, fapt
stabilit însă in principal, prin cercetări de suprafaţă.
Faţă de punctele înregistrate anterior in monografia colectivă de N. Zaharia,
M. Petcescu-Dimboviţa, Em. Zaharia, Aşezdri din Moldova . . De la paleolitic pinii
fn s�coluZ al XVlll-Zea, E.A., Buc. , 1970, p. 318, şi in afară de săpăturile noastre
proprii adăugăm unnătoarele materiale descoperite prin cercetări de suprafaţA
sau apărute întîmplător, ca urmare a WlDr lucrări gospodăreşti.
1. In vatra satului, lîngă casa locuitorului Dumitru Aaarici au apărut frag
mente ceramice ce aparţin culturii Koua.
De asemenea, in cuprinsul gospodăriei lui Vasile Stoleru s-au descoperit frag
mente ceramice ce pot fi atribuite Hallstattului tîrziu sau Latene-ului timpuriu.
Acele�i fragmente se găsesc in punctul "La puţul sec" sau .crama lui Vasile
Mihai".
2. La punctul ,.La Odaie - Ripa Odăii", lîngă şoseaua Crasna - Huşi, in
malul lutăriei, la adincimea de 1 m., a apărut un schelet avind la cap un vas
lut cu toarta spartă din vechime, destul

de lată dacă

de

analizăm urma rupturii din

vas. Pasta este de culoare gălbuie, inegal arsă (pl. IV/1 ; V/1).

1 Primele informaţii despre descoperirea unor resturi de cultură materială ce
aparţin Hall stat tului tîrziu de la Curteni, le datorăm regretatului Gh. Melinte, fos
tul di rect01· al Muzeului din Huşi, care ne-a semnalat urmele de locuire din punc
tele Valea Meri!or şi Dealul Pietrăriei. De asemenea, informaţiile date de Gh.
Melinte au servit la efecluarea unei săpături de salvare in vatra satului Curteni
care a pus i n evidenţă o serie de piese litice ce aparţin gravetianului. Cf. V . Căpi
tanu, Carpica, Il, 1969, p. 13-15. O altA cercetare de suprafaţă, ulterioară, a con
firmat descoperirea noastră de la Ripa Odăii, unde s-a găsit un vas de tip Noua.
Cf. Titus Udrescu, Carpfca, VI, 1973-1974, p. 22.
De asemenea, o cercetare de teren a stabilit existenţa, in
marginea
de
sud-vest a satului, a unor aşezări din secolele V-VI, VIII-IX şi X-XI e.n. Cf.
Gh. Coman, S.C.I.V., 2, 20, 1969, p. 289.
12
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Pl. I.
P.antele de s:ud-est-nord-vest ale p unctului
Valea Merilor unde s-au
efectuat săpături le (1). In dreapta i maginii ripa Negroaia (2) iar in stinga albiei
iZVOII' Ul (3) care a efectuat parţial locuirea din acest punct

Pl. II
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Marginea de sud-vest a satului Curteni, cu ripa Negroaia (1) şi punctul
Valea Merilor (2) unde s-au efectuat săpăJturile
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După vasul ce poate fi atribuit culturii Noua, cu reminiscenţe Monteoru, se
poate aprecia că mormintul, care eventual ar fi putut !ace parte dintr-o necro
polă, aparţine sfi'rşitului epocii bron zuluj.
3. Conform cu o informaţie dată de Gh. Melinte, in gropile de siloz şi fundaţii
ale grajdurilor C.A.P., in apropierea şoselei Crasna-Huşi, au apărut vase gri lucrate
la roată, aparţinînd unor morminte ale culturii Sintana de Mureş.
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marginea de sud-vest a locuirii, producindu-se scurgeri de material la vale, ca
şi datorită reutilizărilor vechi marea cantitate de material ceramic s-a păstrat
foarte fragmentată, la restaurare putind fi intregite doar puţine forme.
Din inventarul locuirii hallstattiene de la Valea Merilor, analizind in primul
rind ceramica, putem constata existenţa a două mari categorii : ceramica lucrată
cu mina şi ceramica lucrată cu roata.

Ce1·amica lucrată cu mîna.

Aşa cum am arătat, datorită fragmentării materialului, nu totod.eauna a
fost u�or de stabili<\ tipul de vas rnn care face parte fiecare fragment mai oarac
tte.ristac, co� vall.Jabălă şi pentru vasele lucrate la roată. Deşi llJU fosedăm
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Marginea de sud-vest a satului Curteni, cu ripa Negroaia (1) şi punotul
Valea Merilor (2) unde s-au efectuat săpălturile
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După vasul ce poate fi atribuit culturii Noua, cu reminiscenţe Monteoru, se
că mormintul, care eventual ar fi putut face parte dintr-o necro
sfîrşitului epocii bronzului.
3. Conform cu o informaţie dată de Gh. Melinte, în gropile de siloz şi fundaţii
ale grajdurilor· C.A.P., în apropierea şoselei Crasna-Huşi, au apărut vase gri lucrate
la roată, aparţinînd unor mormi nte ale culturii Sîntana de Mureş.
In cele ce urmează, vom prezenta doar rezul tatel e săpăturilor din campania
anului 1973 în treprinse la Curteni, p un ctul "Valea Merilor", in apropierea unei
rîpi denumită de localnici " Rip a Negroaia".
Groapa hallstattiană aflată in vecinătatea de nord a satului Curteni se gă
seşte dispusă pe panta unui deal care CQboară i n terase spre drumul de pe valea
Lohanului, ce uneşte Crasn a de Huşi.
Pantele dealului, acoperite, in vechime ca şi astă zi , in parte de păduri, sint
fragmen tate de izvoare şi pîraie, in fîşii orientate pe direcţia SE-NV. Unul din
tre aceste rîlU)oare scurgindu-se la vale, şi-a creat o albie care a secţionat şi dis
trus una din marginile gropii aflate in punctul de la Valea Merilor, ripa Negroaia,
punind in evidenţă numeroase fragmente ceramice şi urme de cenuşă (pl. 1, Il).
Cercetarea s-,a făcut prin şanţuri lungi, flancate de c asete. Din suprafaţa
totală săpată de 170 m2 s-au găsit resturi din cultură material ă pe 1 1 0 m2. Deoa
rece capetele şanţurilor au ajuns peste tot in pămîntul galben, putem afirma cu
certitudine că groapa hallstattiană s-a aflat numai pe această mică suprafaţă.
Intrucit prin pe rieghez ele efectuate s-au recoltat in jos ul pantei unele frag.
mente ceramice, cap etel e şanţului lung au fost extinse, însă nu s-a descop
perit bln complex arheologic asemănător. In 1975 s-a incercat un mic sondaj
intr-un loc unde se găseau citeva cioburi însă acestora nu le-a corespuns un nou
nivel de cultură hall sta tti an. Se pare că gropile erau risipite la distanţe relativ
m ari unei� de altele. Şiroirile de apă şi lucrările a gric ole au determinat in unele
cazuri deplasarea unor fragmente ceramice in josul pantei, acestora nemaicores
pun zin du-I e, evident, un ni vel mai vechi.
Deoarece in aceste condiţii, săpăturile nu sint intotdeauna incununate de
succes şi sint costisitoare ne-am limitat deci numai la cercetarea integrală a
gropi i de la Yalea M erilor-Negroaia.
Din punct de vedere straltigrafic, sub stratul vegetal de 0,20 m. apare stratul
de cultură propriu-zi s, gros de 0,30-0,40 m., alcătu it dintr-un pămînt negru,
grăunţos şi foarte uşor de săpat. Sub stratul de c ultur ă se găseşte o groapă cu
diametru! maxim de 6 m. şi adincimea de 1 m., avind o formă foarte neregulată
m plan. tn interiorul gropii, apar lentile subţiri de pămint, d e culori şi nuanţe
diferi te, prernm şi multă cen uşă oare predomin ă in marginea de S.V. Sub stra
tul hallstattian propriu-zis, cit şi spre fundul gropii, apare pămîntul galben, pig
mentat cu cărbune şi cioburi mici (p l. III).
tn cursul săpăturii, atit in stratul de cultură hallstatian cit şi in groapă au

poa te aprecia
polă, apa rţin e

la iveală o cantitate impresionant d e mare de material arheologic-fragmente
ceramice, fusaiole, idoli, resturi de chirpici şi bucăţi de vatră, obiecte de metal,
piese de of şi p i etl'e fasonate, resturi de arsură.
D upă răzuiri şi conturări repetate ale fundului şanţuJui şi ale gropii nu s-a
obţinut un contur regu la t. Deşi prima impresie a fost că la Valea Merilor s-a
găsit o groapă de deşeuri, totuşi, numeroasele fragmente de vatră, de chirpici şi
de pietre. constituie suficiente mărturii care să se permită a formula ipoteza
exis tenţei pe acest loc a unui bord.ei sau semibordei.
Atit rlin cauza pantei abrupte cit şi a izvorului care a creat o ruptură in
ieşit

marginea de sud-vest a locuirii, producindu-se scurgeri de material la vale, ca
şi datorită reutilizărilor vechi marea cantitate de material ceramic s-a păstrat
foarte fragmentată, la restaurare putind fi intregite doar puţine forme.
Din inventarul locuirii hallstattiene de la Valea Merilor anali zind in primul
rînd cer n mica, putem constata existenţa a două mari categ i i : ceramica lucrată
cu mîna şi ceramica l ucrată cu roata.

�

Ce1·amica lucrată cu mina.

Aşa cum am arătat, datorită fragmentării materialului, nu totodea una a
fost u�or de s tabilit tipul de vas din care face parte fiecare fragment mai carac
.teristic, CXlll6balbalre vallabi lă şi pentru vasele lUC'l'late la roată. �i llll.l posedăm

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

180

CONSTANTfN ICONC»>U

Pl. IV

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

4

5

SĂPATU.RIILE DE LA CURTENI

181

roici

tm exemplar intreg, fragmentele descoperite permit recunoaşterea cu certi
tudine a tipului de vas bi.tronconic. Astfel, se intilnesc apucători In formă de
limbă 5au dreptunghiulare (pl. IV/2-3 ; V/2-3) împreună cu partea de vas a
diametrului maxim, precum şi fragmente cu ornament de pastile rotunde aplicate
pe umărul vasului (pl. I V/7-10 ; VI/1--4). Pasta acestui tip este neagră sau cenu
şiu-cără:mzic şi intotdeauna poroasă, cu degresant şi fără luciu. Uneori, in partea
din interior n ciobului se observă un strat negru cenuşiu in timp ce suprafeţele
sint cărămizii.
Fragmentele amintite pot fi atribuite tipului 1 al vasului bitroconic din cate
goria Lcrnmicii daco-getice, in tipologia lui I. H. Crişan, datat intr-o perioadă
îndelungată - din a doua jumătate a secolului al V-lea i.e.n. pînă la începutul
secolului <�1 III-lea i.e.n. 2 . La Curteni această formă este slab reprezentată, ca de
altfel în intreaga Moldovă, unde se întîlneşte numai la Stinceşti 3, Birseşti, (din
secolul al V-lea i.e.n. 4) şi in R.S.S. Moldovenească, la Butuceni (datată in secolele
IV-III î.e.n. 5). In Transilvania este atestată numai la Ozun 6 şi Sanislău 7 unde
este datată larg, in secolele VI-IV i.e.n. 8•
In Muntenia vasul bitronconic se întîlneşte la Tigveni in secolul al V-lea
i.e.n. eventual şi mai tirziu '· iar in Dobrogea Ia Hirşova, atribuit celei de a doua
jumătăţi a secolului al V-lea i.e.n. 10 şi la Ostrov 11 şi Cernavoda unde vasul apar
ţinînd acestui tip se încadrează intre sfîrşitul secolului al VI-lea şi jumătatea
secolului al V-lea i.e.n. 12.
De asemenea, in Dobrogea vasul bitronconic este atestat la Tariverde 1 3,
Bugeac (unde este datat in secolul al IV-lea i.e.n. 14), Teliţa, (atribuit secolelor
I V-III î.e.n. 15) şi EniSc'lla unde este incadrat in secolul al IV-lea i.e.n. 16.
Observăm că descoperirile din Muntenia, Moldova şi Dobrogea confirmă
cronologia propusă de I. H. Crişan pentru acest tip de vas, cu excepţia exem
plarului de la Cernavoda, incadrat intre sfirşitul secolului al VI-lea şi prima
jumătate a secolului al V-lea i.e.n. 17,
Pentru vasul bitronconic, tipul I după I. H. Crişan, pe care il identificăm
in mod prezumtiv printre fragmentele cerarnice de la Curteni, propunem secolele
V-IV i.e.n. ca datare de bază a lui, atit pentru motivul că analogiile amintite
sugerează această cronologie cit şi pentru faptul că pasta cărămiziu-gălbuie şi
fără lustru indică mai degrabă o etapă mai tirzie decit una mai veche.
Vasul sac sau vasul cu profil aproape drept, in tipologia lui I. H. Crişan,
este forma cea mai des întîlnită la Curteni-Valea Merilor. In afară de un număr
foarte mare de fragmente ceramice, a putut fi re<:onsti.tuit şi un exemplar intreg
avind bine cunoscutele caracteristici ale tipului : corp cilindric, uşor curbat inspre
gură şi fund (pl. VII/1 ; VIII/1). Sub buză se găseşte briul alveolat, intrerupt
de cele patru apucători dispuse simetric la capetele a două diametre perpendicu2 I. H. Crişan, Ceramica daco-getică, Ed. ştiinţifică, Buc., 1969, p. 69 ; in con
tinuare se va cita Ceramica.
3 A. C. Florescu şi S. Raţă, Studii şi materiale. Istorie, Suceava, 1969, p. 1 113, fig. 3/5.
4 S. Morintz, Materiale, VII, 1961, p. 204, fig. 1/1.
5 V. L. Lăpuşnean, 1. T. Niculiţă, M. A. Romanovskaia, Pamjatniki rannego
ieleznogo veka, Chişinău, 1974, p. 64, fig. 17/1-3.
6 I. H. Crişan, Ceramica, p. 69.
7 I. Nemeti, Satu Mare. Studii şi comunicări, 1 9 72, p. 135, pl. XXX/ 1 ; XXXVII/1.
a Idem, p. 142.
P Al. Vulpe şi Eug. Popescu, Dacia, N.S., XVI, 1972, p. 84, fig. 12/1.
10 A. Aricescu, Sesiunea muzeelor de istorie 1 964, Buc., 1971, voi. I, p. 222-223.
11 Idem, p. 223-224.
12 D. Berciu, Materiale, IV, 1957, p. 288-290, fig. 7 şi 8 dreapta.
13 D. Berc·iu şi C. Preda, Materiale, VII, 1961, p. 277, fig. 4.
14 M. Irimia, Pontice, 1, 1968, p. 231, fig. 20 ; fig. 6, p. 194-195 ; p. 202 ; idem,
Pontice, II, 1969, p. 24, fig. 2 şi p. 39.
15 G . Simion şi Gh. Cantacuzino, Materiale VIII, 1962, p. 379-381, fig. 3/2.
1 6 G. Simion, Peuce II, 1971, p. 85 şi fig. 16/d.
17 D. Berciu, loc. cit.
·
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Iare. La Curteni, acestui tip îi aparţine un număr foarte mare de forme de brîie
al veolate la care se asociază şi brîiele crestate cu linii
oblice
(pl.
VII/2-4 ;
VII I/2-4, IX} 1 ) . Ambele tipuri de brîie sint intrerupte de apucători în formă de

limbă (pl. IV}4-5 i V/4, 6) sau apucători cu alveolă verticală care o impart in
două (pl. VI I /4 1 VI II/3). In cazuri speciale, se intilnesc apucători fără brîu (pl.

IV/6 ; V /5) sau brîie care de la apucătoare se lasă in j os pe corpul vasului (pl.
VIIj5-6 ; Vlii/5 ; IX/2). Aceluiaşi tip îi pot fi atribuite şi citeva fragmente

ceramice

la

zate

buză şi

sub

care

mărimea

şi

mensiuni

mici

brîul

grosimea
şi

alveolat

întrerupte

este înlocuit de

de

apucători

fragmentelor

mijlocii.

Pasta,

descoperite,

în

un şir

rotunde

(pl.

vasul

majoritatea

de

adîncituri

ovale aşe

VII/8-9 ; IX/3, 5). După

sac

era

cazurilor

la

Curteni

de

di

cărămizie sau gălbuie

'i mai rar cenuşie, este poroasă, rău arsă, avînd ca degresant nisip şi microprun
dişuri. In spărtură, cioburile sînt de obicei negre la mijloc. Nici
ment ceram ic din acest tip nu
aparţin

fără

excepţie

un

vas sau frag

este lustruit, ceea ce ne face să credem că toate

categoriei

ceramicii

rudimentare

de

bucătărie.

Aprecierea

potrivit căreia vasul cu pereţii aproape drepţi este o formă de bază a ceramicii

tracice îşi găseşte

confirmarea 1 8 şi la CUrteni, aici existînd o foarte mare canti

tate de fragmente aparţinînd

şi

se

reintiln�te

d ezvoltare.

în

acestui tip.

Hallstatt,

inclusiv

Incadrat in faza a

în

Ca

origine,

cel

el vine din epoca bronzului
tîrziu 1 9 cind va cunoaşte maxima

1-a a ceramicii daco-getice, 1. H. Crişan il datează

in general în secolele V-IV i.e.n. 20, fără a exclude prelungirea circulaţiei lui şi

mai tîrziu. Analogiile sint numeroase : in Transilvania
năştur, Slimn ic, Apahida, Cepari, Pecica 2 1, Sanislău 22.
In

Moldova

necropolele de la

este

atestat

la

Cluj-Mă

vasul

sac cunoaşte o largă răspîndire. Astfel, in aşezările şi
Birseşti 23, Popeşti 2•, Căbeşti 25, acest tip este datat in secolele

VI-V i.e.n . , la Slobozia-Oneşti in secolele V-IV i.e.n. 26, in timp ce la Rugi
neşti 21, Căbeşti-Cociuba 28, Năzărioaia 211, Lichitişeni 30, CucorănP 1 şi Băiceni 32 se
întîlneşte in contexte datate in secolele IV-III i.e.n. sau IV-II i.e.n. Circulaţia
vasului sac

este

îndelungată,

Transilvania ci şi pentru

această

Moldova

constatare

unde

se

fiind

găseşte

valabilă

nu

numai

atestat la Lunea

pentru
Ciurei 33, in

secolele I I I-II î.e.n. In afară de aceste centre, vasul cu pereţii aproape drepţi se

mtîlneşte foarte des
şi

în

Latene

şi

in aşezări

anume

la

şi morminte

Vaslui �.

datate larg la sfîrşitul Hallstattului
Găiceana 35, Prisecani 36, Dădeşti 37, Movila

18 1. H. Crişan, Ceramica, p. 72. ·
19 Idem, p. 73.
20 I bidem, p. 77.
21 Ibidem, p. 72-73.
22 I. Nemeti, op. cit., p. 142.
23 S. Morintz, Materiale V, 1959, p. 357, fig. 2/2 ; Materiale VII, 1961, p. 205,

fig. 5/6.
24 M. Florescu şi V. Căpitanu, Arheologia Moldovei, VI, 1969, p. 262.
25 I dem, p. 265.
26 C. Buzdugan, Carpica I, 1968, p. 81 şi urm.
27 M. Florescu şi V. Căpitanu, op. cit., p. 251.
28 Idem, p. 269.
29 Ibidem, p. 157-158, fig. 6/1-4 ; 7j5.
30 I bidem, p. 141-142 ; 157-158, fig. 3/1-10.
31 S. Teodor, Arh. Mold., VIII, 1975, p. 134-135, fig. 21/8, 1 1 ; 29/7 ; 23/1, 7.
32 A. Lâszl6, Arh. Mold., VI, 1969, p. 83, fig. 1 7 ; p. 84, fig. 18/1, 3 ; p. 80- 81,
fig. 15-16.
33 A. Niţu, S.C.I.V., 1-2, VI, 1955, p. 106-187, fig. 13/3 ; S. Teodor, S.C.I.V., 1,
18, 1 967, p. 27, 40 ; fig. 4/1-7 ; 7/1-2, 5.
34 Al. Andronic, E. Neamţu şi F. Banu, Materiale, VIII, 1962, p. 91, fig. 6/2.
35 M. Florescu şi V. Căpitanu, Arh. Mold., VI, 1969, p. 261.
36 Idem, p. 267-268.
37 M. Florescu şi V. Căpitanu, Carpica, IV, 1971, p. 121, fig. 3, 6, 7/5.
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Şesul Jijiei 3 8 , Holboca 39, Arsura 40 , Poeneşti41, Poiana 42, Hăbăşeşti 43, Brăhăşeşti 44,
Pîrîul Hanului, Gropile Tătărăşti 45 şi Glăvăneşti Vechi 46. De asemenea, în spaţiul
dintre Prut şi Nis-tru, în aşezările tracice de la Hansca 47, Vîhvaţinţî 48, Butuceni 49
şi Soloceni 50, acest tip de vas s-e întîlneşte în mod curent fiind datat în s-eco lele
IV-III î.e.n.
38 M. Petrescu-Dîmboviţa, S.C.I.V., 1-2, IV, 1953, p. 32-33, fig. 19/3-5.
39 S.C.I.V., I l , 1952, p. 1 04, fig. 10.
40 S. Teodor Materiale, X, 1973, p. 54, fig. 2/2, 4-5.
,
41 R. Vulpe, Materiale, 1, p. 278, fig. 58, 59/2.
42 Ra du şi Ecaterina Vulpe, Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 289-295, fig. 49/1-8.
43 Vl. Dumitrescu, Hăbăşeşti, E.A., 1954, p. 485-487, pl. CXXX/1-19.
44 M. Brudiu şi P. Păltănea, Arh. Mold., VII, 1972, p. 231, fig. 3/1 ; p. 233,
fig. 4/1-4 ; 6-11 .
45 ldem, p. 235, fig. 6/13-15.
46 S.C.I.V., I, 1951, p. 67.
47 A. 1. Meliukova, K.S., 94, 1963, p. 68-70.
48 Idem, K.S., 56, 1954, p. 66-67, fig. 31/1-7.
4' Idem, p. 68 .
50 Ibidem, fig. 29/4-6, 31.
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In Muntenia, î n aşezările şi necrop olele din intervalul se c o lc lo·r V I� J I I i.e:n.,
vas ul cu pereţii aproape drepţi constituie o a p ari ţ ie frecventă. Acesta se g ă se şte
la F eri gil e 5', Tigveni 52, Ale x andri a 53, Cernica s.., Zimn icea 55, A lbe!) ti 56, Mătăsaru 57
şi la Băl ă neşti se.
!n Dobrogea, această formă este întîlnită la Cernavoda 5�. Satu Nou �o. His
tria 6 1, Enisala 62, Bugeac 63, Teliţa 64, Muri ghiol 65 şi Tariverde u, in con texte ar
heologice datate în i n tervalul secolelor V-III î.e.n. Analogiile cu descoperirile d i n
Bulgaria 57 ori Slovacia 68 nu f a c decit s ă întărească această datare.
D upă cum am văzut, vasul cu pereţii aproape drepţi circulă pe o arie largă
şi intr-o peri oadă îndelungată, care, cronologic core spnnde sfîrşitului

Hallstattul ui

şi înc eputul Latene-ului, a dic ă secolelor VI-III i.e.n . , şi cn atare acesta n u poate
fi folosit ca mi j loc pentru stabilirea unei cronologii mai strînse.
O va ri antă care derivă din V•asul sac, dar care p ăs tr ează o anumită indi
vidua l itat e, este vasul de formă conică, cu pereţii drepţi avînd p lasaţi sub buză,
l a distanţe diferite, butoni conici, ascuţiţi (pl. VII/10 ; Xl/1 ) sau în formă de
limbă (pl. VII/7 ; IX/4). Brîul alveolar lips eşt e intotd eanna. Această variantă se
întîlneşte numai la vase cu dimensinni mici şi mijlocii.
In Moldova, in forme distincte, se găseşte numai la Birs eşti 6?, iar în Mun
tenia este atestată la Ferigile, nnde apare însă şi varianta cu brîu alveolar 71l_
Deşi nu p utem preciza cu oertitudine tipurile din care fac p arte o serie d e
fr a g m e nt e ceramice, prezentarea lor nvînd totuşi o an umi tă importanţă, le enu
merăm ai-ci :
Consemnăm, în primul rind, un mare fragment ceramic din pastă cărămi
ziu-gă lbuie, cu p e re ţ i i foarte groşi , lustruit la ex terior, ce mai păstrează restu
rile unui decor alcătuit din trei brîie alveolare, Pi!ralele, dispuse orizontal pe
corpul vasului şi cm·e făcea parte dintr-un mare vas cilindric (pl. X/4 ; XI/3).
Pentru analogie, cităm un vas din necropola de la Enisala cnre prezintă, de ase
menea, brîie paralele, orizontale şi care in privinţa tipului, se ap rop ie de vasul
cu pereţii a pr oap e drepţi 71, ca şi un vas de la Grădi ştea Călăraşi, de formă

5 1 A l . V ulp e , Necropola hallstatt iană de la Ferigile, E.A., Buc . , 1967, tip VI B,
p. 52-53. In continuare se Ya cita Ferigile ; idem, D ada, N.S., XXI, 1977, p. 81-1 11.
52 Al. Vulpe ş i Eug. Popescu, Studii ş i comunicări, Pi teş ti , 1968, p. 28, iig. 4/2.
Sl C. Preda, S.C.I.V., X I , 1, 1960, p. 29 ; idem, Materiale, VI, 1 95 9 , p, 253.
fig. 3/1-3, 5, 7 ; p. 259 ; idem, Materiale, VI I , 196 1, p. 209.
54 Em. Moscalu, S.C.I.V., 2, 24, 1973, p. 295-2 96, fig. 3/2 ; 5j1-2, 4, 6-7 ; 6/1 .
55 Istoria României, E.A., 1960, voi. 1, p. 222, fig. 5 1/5.
56 D. Berciu, Materiale, IV, 1957, p. 290 �i urm. ; p. 284-285, fig. 5/1 ; 7/ 1 ;
8/1 ; D. Berciu şi Em. Moscalu, S.C.I.V., 4, 23, 1972, p. 636.
57 Gh. Bichir şi Eug. Popescu, Materiale, IX, 1 9 7 0 , p. 274.
58 Eug. Popescu, Studii şi comunicări, Piteşti, 1968, p. 58.
59 D.
Berciu, Materiale, IV, 1957, p. 284-285, fig. 5(2 ; 7/1 ; p. 28 1 - 2 8 2 ;

299-300.

B. Mitrea, C. P reda , N. Anghe-l escu , Materiale, V II , 1961, p. 286-287 ; MaVIII, 1962, p. 371, fig. 1/2.
I. H. Crişan, Ceramica, p. 77, fig. 26/2 - 6 ; 8, 10.
G . Simion, Pew:e II, 1 9 7 1 , p. 74-83, fi.g. 15)a ; 23 d ; 26/c, f ; 28/ e.
M. I rimia , Pontice 1968, p. 202, 231 , p. 219, fig. 26.
64 G. Simion şi Gh. Cantacuzino, Materiale
VIII, 1962,
p.
380-38 1 ,
fig.

60

teriale,
61
62
63

3/8-10, 1 7 ,

.

65 E. Bujor, SCIV, VII, 3-4, 1956, p. 248, fig. 3 ; idem, Materiale I II, 1 957,
p. 247-25 1 , pl. I ; Materiale V, 1959, p. 375-376, fig. 2 ; idem, Dacia N. S., I I,
1958, p. 141, fig. 3.
66 D. Berciu şi C. Preda, Materiale VII, 1 9 6 1 , p. 277, fig. 4 .

H. Crişan, Ceramica, p. 77.
68 M. Dusek, Izvestija archeologU eskija Institut, Sofia, 1964, pl . IV, fig. 73,

67 I.

Chotin.

6P S. Morintz; Materiale I I I , 1957, p. 221, fig. 2/1 .
70 Al. Vulpe, Ferigile, p. 53, pl. XXII, fig. 15 (6), 21
VI D.
71 G. Simion, Peuce II, 1971, p. 84, fig. 15/a.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

(42),

tip

VI

C, p. 52 ,

SAPATURILJ:

D:&: LA CURTENl

189

cilind ro-conică, c u brîie paralele, dar ş i oblice, datat, c a şi mormintele de acolo,
in secolele IV-I II i.e.n . 12 .
Citeva fragmente ceramice pot fi atribuite formei de vas ce are prevăzut un
uluc de scurgere a lichidului la buză (pl. XI/2). Ca tip, se apropie de vasul
sac cu pereţii aproape drepţi, însă ulucul amintit ii dă o anumită individuali
tate. Vase asemănătoare se găsesc numai in necropolele din Dobrogea de l a Satu
Nou 73, Enisala 7� şi Murighiol 75.
Din puţinele fragmente apărute in săpătură se poate totuşi distinge o nouă
formă - aceea a vasului cu pereţii drepţi şi cu buza îngroşată,. uşor profilată
(pl. X/6 ; XI/4-5). Analogiile sint puţine, vase asemănătoare găsindu-se doar la
Cernica 76, Cîrligei - Bucovăţ n şi in Moldova la Lunea Ciurei 78. Numărul mic
de fragmente din care nu se poate reconstitui in întregime forma vasului, cu
te><"Lte analogiile citate, nu ne permite realizarea unei datări precise a lui.
Un alt tip de vas a cărei formă este refăcută ipotetic, după fragmente, o
constiluie oal<J cu corp globular (pl. X/3, 5 ; XI I/2-3). Majoritatea resturilor cera
mice aparţinînd acestui tip provin atit de la buze răsfrinte in exterior cît şi de
la peretele vasului prevăzut uneori cu brîu simplu şi a cărei curbură sugerează
forma globulară. Analogii se găsesc în Moldova, la Poieneşti 79, dar mai ales în
Muntenia, la Ferigile ao, unde oalele au apucători şi brîu alveolat, la Tigveni 8 1,
Cîrligei - Bucovăţ 82, Gogoşu 83 şi în Dobrogea, la Histria 84•
Această formă ar putea aparţine şi unei variante la care corpul globular
devine bi tronconic (pl. X/2 ; XII/1), dar este posibil ca vasul acesta să derive şi
din forma clasică de vase bitronconic cu apucători. Analogii se găsesc la Go
goşu es şi la Sanislău B6.
O altă categorie de vase reprezentată la Curteni - Valea Merilor sint ceştile
şi
căniţele
lucrate
cu
mina.
Dintre
ceşti,
s-a descoperit un singur· exem
plar fragmentar, de formă bitronconică, cu buza uşor răsfrintă in afară (pl. X/7 ;
XIII/1). Toarta lată, în formă de panglică, se pl'indea in partea de jos de diame
tru! maxim, iar In partea superioară, vertical de buză, realizindu-se in felul
acesta o oarecare supraînălţare. Vasul are pereţii subţiri, din pastă fină, bine
arsă, de culoare neagră şi cu luciu puternic la exterior. Această formă de vas
poate fi încadrată în tipul

I.

H.

Crişan 87,

datată în

II al

ceştii cu o toartă suprainălţată, în tipologia lui

secolele

VI-V

î.e.n. 88. Deşi se apropie şi de

tipul

cănilor

cu o toartă, din tipologia lui 1. H. Crişan, din aceeaşi epocă 89, totuşi, prima inca
drare pare

mai

identice

Moldova la

în

apropiată.

Ceaşca

Poiana

90

cu toarta

suprainălţată

şi Brăhăşeşti 91,

se întîlneşte în

forme

în Muntenia la Ferigile 92, ia r în

72 V. Culică, SCIV, 19, 1, 1968, p. 142-143, fig. 2/2.
73 B. Mitrea, C. Preda, N. Anghelescu, Materiale VII, 1961, p. 285, fig. 3/2.
7t G. Simion, Peu ce Il, 1971, p. 1 17, fig. 30/a.
75 E. Bujor, Materiale V, 1959, p. 374, pl. I/7.
76 E. Moscalu, op. cit., p. 295-296, fig. 7f4.
77 Oct. Toropu, Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militară, 6, 1953,
p. 10, fig. 7/2.
78 S. Teodor, SCIV, 1, 18, 1967, p. 30, fig. 4/5.
7P R. Vulpe, Materiale I, p. 278, fi.g. 59/4.
ao A l . Vulpe, Ferigile, p. 51-53, tip VI B, fig. 16/8 ; pl. XII, 8, 10-11.
8 ' A l . Vulpe şi Eug. Popescu, Dacia N. S . , XVI, 1972, fig. 6/5, 8.
82 Oct. Toropu, op. cit . , p. 10, fig. 7/1.
83 1. H. Crişan, Ceramica, p. 59.
84 Idţm, p. 76, fig. 26/7.
85 Ibidem, p. 59, fig. 19/1.
86 1. Nemeti, op. cit., p. 135, pl. XXXV II/ 1 .
87 1. H. Crişan, Ceramica, p. 4 7 , p l . VIII/6.
88 Idem, p. 47-48.
8P Ibidem, p. 48, varianta 1, pl. IX/4.
PO R. şi E. V ulpe, Dacia III-IV, 1927-1932, fig. 79/6.
" M. Brudiu şi P. Păltănea, Arh. Mold., VII, 1972, p. 235, fig. 6 ; aici toarta
nu este suprainălţată.
P2 Al.
Vulpe , Ferigile, tip III B, p. 47-49, pl. VIIV2 (1) ; VII/8 (52).
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3

'11;"2;4,5,

cm

P L XI
ll'ransilvania la Tg. Mureş P3 şi Ciwnbrud, intr-un context datat fn secolele
îngrijită
de
deosebit
tehnica
forma, cit şi prin
VI-V i, e, n, '4, Atit prin
cu care a fost executată, ceaşca cu toartă suprainălţ.ată se detaşează net de cele
l alte materiale, aceasta alăturindu-se obiectelor şi formelor ceramice care apar
ţin celei mai vechi etape de locuire de la Curteni,
Cealaltă formă este căniţa, din care distingem, cu toată dificultatea legati\
de fragmentarea materialului, două variante : varianta bitronconică cu diametru!
maxim egal cu înălţimea şi toarta uşor suprainălţată, ovală in secţi une (pL X/1 ;
şi varianta cu toarta in formă de panglică, la care suprainălţarea este

!XIII/2)
r3

.I, H. Crişan, Ceramtca, p. 47, pL VIII/6.
P4 Şt. Ferenczi, AMN, II, 1965, p, 99, fig. 14/2 şi p. 23-26.
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7 2 3
1'1 ' 1 ' 1
1- 3

t.
1 '

1

3

Sem
Pl.

XII

ceva ma i accentuată (pl. XIV/1 , 3 ; XV/2-3). Din nefericire din a doua variantă
nu posedăm decit torţi, astfel incit nu putem intregi forma va sului din care .face
parte.

Din prima variantă posedăm o căniţă aproape întreagă din pastă cenuşie,
fină, lustruită mat, de formă bitronconică, cu buza uşor răsfrîntă în afară (pl. X/
1 ; XIII/2). Toarta uşor suprainălţată, ovală in secţiune, este prinsă cu parU:a de
jos de diametru! maxim, iar partea de sus cade oblic pe buză. Acestei forme ii
aparţin mfii multe fragmente de torţi dintre care unul se deosebeşte prin exis•
tenţa unui pinten (pl. XIV/2 ; XV/1).
In tipologia lui 1. H. Crişan căniţa cu toarta suprainălţată se datează in
secolele VI-V i.e.n. PS, dar se intllneşte şi in faza următoare "· In Moldova, aceasta
·

,

95 1. H. Cri şan, Ceramica, v arian ta 2, p, 49, p l IX, 2.
H

I d em , p.

.

83-84.
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-@
2
1 2 3 1. S e m
l. t .r . o .r . l
Pl. XIII

1-2

apare la Slobozia - Oneşti, in secolele V-IV i.e.n. 97 şi la Lunea Ciurei,
este atribuită, cu intreg complexul, secolelor III-II i.e.n. 98. In spaţiul dintre
şi NistnJ a fost găsită in aşezarea de la Hansca 99, datată in secolele IV-III
Aceeaşi căniţă, dar cu toarta mult suprainălţatll, se mai întîlneşte la
gile 100 şi la Tigveni 10 1, unde se încadrează in secolele VI-V i.e.n. 102, precum

unde
Prut
i.e.n.
Feri
şi la

97 C. Buzdugan, Carpica 1, 1968, p. 81-82, fig. 5/2.
118 S. Teodor, SC lll , 1, 18, 1967, p. 34, varianta a, fig. 8/5.
99 A. I. Meliukova, KS, 94, 1 963, pL 20/5.
100 Al. Vulpe, Ferigile, p. 5 1 , pl. VIII/8 (106) ; VIII/9 (107) ; VIIIJ15 (107) ;
idem, Da�, N. S., XXI, 1977. p. 92 .
111 1 A l. Vulpe şi Eug. Popescu, Studii şi . comunicări, Piteşti, 1968, p. 26, fig.
.
3/3 ; idem, Dacia N. S., XVI, l972, fig. 4/7,
102 Idem, Dacia N. S., XVI, 1972, p. 83-84.

13

-

CercetAct Istorice
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Histria 10 3 şi Murighiol 104. I ntrucit circulă o perioadă îndelungată, această formă
este i mproprie pen tru datări strînse. Tot uş i , existenţa lustrului, cît şi forma bitron
conică, puţin inaltă, cu toarta uşor suprainălţată, o apropie mai degrabă de căni
ţele di n secolele V-IV i.e.n. decit de cele mai noi.
O cat egori e foarte bine reprezentată l a Curteni, judecind după numărul mare
de fragmente descoperite o co n sti tuie strachina, care după formă se poate împărţi
în două tipuri : strachina cu buza aplecată spre interior şi strachina cu buza eva
zată. De asemen ea , in c ate g oria străchini lor pot fi incluse şi o serie de fragmente
ceramice din care nu s-a păstrat decît porţiunea bombată, fără buză şi fund,
caracterizată prin pastă groasă, grea, ne agră la exterior, cu luciu mat, asemănă
toare ca tehnică de lucru cu fragmentele ceramice incluse in form a de vas bitron
conic. Strachina cu buza aplecată în interior este din aceeaşi pastă poroasă, gro
solană, cu m icro prund i şu r i in compoziţie, avind culoarea cenuşie sau cără mir: ie,
neunifonnă. Se observă uneori la unele fragmente şi o lustruire superficială, fă
cută cu o spatulă, fără ca vasul să capete prin acest procedeu · un luciu strălu
c i tor . Acestui tip ii aparţin la Curteni, două variante : cea la care arcuirea buzei
se face printr-un unghi astfel încît se obţi n e un umăr bine delimitat (pl. XIV/4,
6, 7 ; XV)4, 6 ; XVI}1). La această variantă muchia buzei este tăiată în majori
tatea cazurilor drept. Sub linia de maximă rotunjime se găsesc plasate apucători
ovale, găurite, dispuse orizontal. Fundul este tăiat drept sau este foarte uşor
conturat.
Cea de a doua variantă are buza curbată lin spre interior (pl. XIV/8-9 ;
XVI/2-3), muchia buzei rotunjită sau dreaptă, fundul tăiat drept şi apucătoarea
dispusă ca şi la v aria nta precedentă. Pri ntre excepţii, aminti m un fragment eera
mic cu uşoare impresiuni obl ic e , plasate la exterior pe umărul v a su lui (pl. XIV)5 ;
XV/5) un alt u l cu apucătoare tubulară, orizontală, dispusă pe diametru! maxim
(pl. XIV/10 ; XVI/4), şi un fragment cu o mică margine trasă mult din buză înă
untru toate incadrindu-se în cea de a doua variantă prin buza curbată lin spre
interior.
Strachina cu buza întoarsă înăuntru, varianta cu umărul drept, de la
Curteni, se încadrează in tipul I, varianta a 3-a a ceramicii protodacice în tipo
logia stabilită de 1. H. Crişan pentru această formă 105• I ntîlnită în Transilvania la
Ciumbrud, Simeria şi Teiuş aceasta se datează din a doua j u mătate a secolului al
VI-lea i.e.n. şi pînă la inceputul secolului al V-lea i.e.n. 106.

Varianta a doua de la Curteni, cu buza adusă lin inspre interior, corespunde
cu tipul 1, vari anta 1 a ceramicii protodacice· in clasificarea l ui I. H. Crişan , avind
aceeaşi datare - secolele VI-V î.e.n. 107• Strachina cu buza înt oarsă înăuntru se
continuă şi pe parcursul fazei daci ce, după tipologia lui I. H. Crişan, dar numai

varianta avind umărul cu unghi drept, pînă in secolul 1 i.e. n . lucru dovedit
de descoperirile din Tran si lvan ia , Moldova, Muntenia şi Dobrogea 10e. Străchinile
cu buza întoarsă înăuntru sint nelipsite din aşezăr il e şi necropolele ballstattiene
tirzii. In Mol dova acestea se inti ln esc la Birseşti 109, Stînceşti 1 10 şi Popeşti m, in
conte-xte datate in sec;:olele VI-V i . e.n . , iar la Slobozia 1 12, Frumuşiţa 1 13 şi Băr103 M.

t e. n.

Coja,

Pontica III,

104 E. Bujor, Materiale

fig. 5/ 1 .

III, 195 7,

105 1. H. Crişan, Ceramica,

1011

Idem, loc. cit.
Ibidem, p. 52.

1970,
.

'
p.

p.

1 10-1 12,

fi g .

4/47,

p. 25 1 , pl . 1/1 ; idem,

datate

în

sec.

III-II

Dacia N. S., II, 1958,

52-53.

107
108 Ibidem, p. 7�80 .
109 S. M ori n tz , Materiale VI, 1939, p. 234.
1 10 A. C. Florescu şi S. Raţă, Studii şi materiale de istorie, Suceava, 1969, p.
1 1- 1 3, fig. 3/1 ; I. H. Crişan, Ceramica, p. 78.
111 M. Florescu şi V. Căpitanu, Arh. Mold. VI,. 1969, p. 262.
1 Tl C. Buzdugan, Carpica I, 1 968 , p. · 86, fi g. 2/2-3, 5 ; 3/2-3 ; 4/4-"--5.
1 U M. Petrescu-Dimboviţa, SCIV, I, 1 950 , p. 65 ; idem, Studii şi cercetări
1tiinţifice. Acad. R.P-R., Filiala Iaşi, 1-4, IV, 1953, p. 498, fig. · 3/2' ; D. · Berciu, Materiale IV, 1 957 , p. 298 .
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boasa 114 sîn t încadrate in secolul al V-lea sau in secolele V-IV l.e.n. Acest tip de
strachină este atestat şi in sec ol ele următoare - IV-III i.e.n. - la Cucorăn i 1 15,
Cuc uten i - Băiceni, (punctul Cetăţuia) 116, Bă icen i - Mlada 1 1 1, Vaslui 11B, Lichi
t i şeni m, Rug ineşt i 12o şi Căbeşti 121. Străchini aparţinînd acestui tip au fost găsite
şi în aşe zări le din Moldova care au fost atribuite, in general, Hallstattului tîrziu
şi Laten e ului timpuriu. Amintim aici descoperirile de la Arsura 122, Năzărioaia 123,
Poieneşti 124, Poi ana 12S, Dădeş ti 126, Brăhăşeşti 127 şi Hâbăşeşti 12B.
Strachina cu buza întoarsă înăuntru, varianta cu umărul unghiular se regă
seşte şi la Lunea Ciurei în aşezarea datată în seco lele III-II i.e.n. 129. In afară de
Moldova, a ce astă formă cunoaşte o largă răspîndire şi in M un ten ia unde este ates
tată în aşezările şi necropolele hallstattiene d i n secolele VII-IV î.e.n . de la Balta
Verde 1 30, Gogoşu m, Feri gi l e 1 32, Tigveni 133 , Alexandria 1 34, Bălăneşti 135 şi Govo
ra 136• Mai am in ti m apoi străchinile de la Cerni c a , datate în s eco l el e IV-III t.e.n. m
şi cea de la Odobeşti încadrată, de asemenea, în Hallstattul tîrziu 13B.
In Transilvania, străc h in i l e din faza ceramicii proto dac i ce sînt întilnite la
Ciumbrud, Simeria şi Teiuş 139, iar cele din faza. I a ceramicii daco-getice la Cluj
Mănăştur 140. In tr-o perioadă mai largă, secolele VI-IV î .e . n . , sint încadrate stră4
chinile de la Sanislău 14 1•
In Dobrogea, acest tip este rar cunoscut atit în necropola din secolele VI-V
î e n . de la Cemavoda 142 cit ş i în cea de la Teliţa de la sfîrşitul secolului al IV-lea
î.c.n. şi incepu tul secolului al III-lea i.e.n . 143 .
-

,

-

.

.

114 M. Florescu şi V. Căpitanu, Sesiunea de comunicări a Muzeelor de istorie,
1964, voi. 1 , Buc., 1971, p. 212-213.
115 S. Teodor, A rh . Mold., VIII, 1975, p. 134, fig. 22/6.
116 1. H. Crişan, Ceramica, p. 78, nota 225.
1 17 A. Lâ sz16, A rh . Mold., VI, 1969, p. 77-78, fig. 13.
118 Al. And ronic , E. Neam ţ u şi Fl. Banu, Materiale VIII, 1962,
p.
92-93,
fig. 6/1.
.
1
1 9 M. Florescu şi V. Căpi tan u , Arh. Mold., VI, 1969, p. 259-260, fig. 21/3-4 ;
idem, Carptca, IV, 197 i , p. 157-158 ; 142-144.
120 Id em Arh. Mold., VI, 1969, p. 251.
121 Ibid em, p. 269.
122 S . Teod or Materiale X, 1973, p. 54.
123 M . Florescu şi V. Căp ita nu Carpica IV, 1971, p. 153-154, fig. 7/ 1, 6.
124 R. Vulpe, JV:ateriale, I, p. 316-317.
125 R. Vulpe şi E. Vulpe, Dacia II I-IV, 1927-1932, p. 281-289, fig. 28/1 ;
74/4.
126 M. Florescu şi V. Căpltanu, Carpica IV, 1971, p. 121.
127 M. Brudiu şi P . Păltănea, Arh . Mold., VII, 1972, p . 232 şi 234, fig. 3/3-4.
1211 Vl. D umitrescu Hăbăşeşti, 1954, p. 48!>-487, fig. 52/3-15.
129 S. Teodor, SCIV, 1, 18, 1967, p. 37.
130 D. Berciu şi E. Comşa, Materiale Il, 1956, p. 377, fig. 1 1 1 ; p. 329, fi g .
58{4-5 ; 59/2 ; 120/2.
1l 1 I dem p. 442, fig. 167/7 ; p. 430, fig. 1 78/1-2 ; p. 416, fig. 139/6-7 şi 482.
132 Al. Vulpe, Ferigile, p. 87-91, fig. 13, p. 38, 1 A -A�.
1
UJ Al. Vulpe şi Eug. Popescu, Studii şi comunicdri, 1968, Piteşti, p. 23-27,
fig. 4/1, 3 ; 3/5 ; idem, Dacia N. S., XVI, 1972, fig. 4/10 ; 5/3-4 ; 9/5, 8, 1 1 ; 10f4, 7 ;
12/8 ; 14/13.
134 C. Preda, Materiale VII, 1961, p. 209-21 1.
135 Eug. Popescu, Studii şi comunicdri, Pi teşti 196Ş, p. 63, fig. 6.
136 Gh. 1 . Petre, SCIV, •• 22, 1971, p. 561-563, fig.- 2/1, 6 ; �/10.
137 E. Moscalu , SCIV, 2, 24, 1973, p. 292 ; 295-296.
138 D. Berciu, Apulum 1, 1946, p. 136-144, fig. 1 ; Istoria României, EA, 1960,
1, p. 224.
1lf 1 . H. Crişan, Ceramica, p. 52-53.
140 Idem p. 78.
141 1 . Nemeti, op. cit., p. 134-135, fig. XXXI/2 ; XXXV.
142 D. B erc iu , Materiale IV, 1957. o. 289. fir:. 1 3 ; 299-300.
1U G. Simion şi G h . Cantacuzino, Materiale VIII, 1962, p. 380, fig. 3{4-5 .
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Pe baza analogiilor de mai sus, putem data in mare tipul de stralchină cu
buza aplecată înăuntru de la Curteni în secolele VI-IV i.e.n.
Cea de a doua formă de str�hină de la CUI'teni, cea cu buza evazată, este
atestată numai prin fragmente ceramice. Ca forme se disting trei variante :
Prima are buza lată, oblică şi corpul cu pereţii bombaţi, cu umărul foarte
slab conturat. Toarta semiovală, găurită, este aplicată vertical (pl. XVII/1 ; XVIII/1).
Corespunde din punct de vedere tipologie cu variantele Da1 şi Da2 de la Ferigile 144•
Varianta a doua are buza Iată, oblică, bine delimitată de restul vasului, iar
corpul străchinii formează imediat sub buză un umăr precis conturat (pl. XIV/11 ;
XVI/6). Corespunde cu variantele Da3 şi Da4 de la Ferigile 145•
Ultima variantă are buza oblică aflată aproape în prelungire cu corpul încli�
nat al vasului şi corespunde tipologie cu variantele Db de la Ferigile, in special
.cu varianta Db3 14<1.
Primele două variante au pasta neagră, cenuşie sau cenuşiu-gălbuie, c u lustru,
şi cu pastn poro<�să, relativ mai fină ca a celorlalte vase. Variantei a treia îi este
caracteristică pasta grosolană, poroasă, gălbuie sau cărămiziu-cenuşie şi nici
odată lustruită. Ex istă şi unele tipuri hibride, întîlnite numai în cite un exemplar,
cum ar fi fragmentul cu buza îngustă, corpul oval şi apucătoarea plată, orizontală,
cu orificiu (pl. XIV/12 ; XVI/5) şi un fragment de buză cu decor incizat în forma
literei V (pl. XVII/G ; XVIII/4).
Din nefericire nu s-a găsit nici o ,piesă întreagă care să ilustreze vreuna din
cele trei variante, astfel incit nu putem reconstitui în întregime forma vasului.
Străchinile cu buza evazată se încadrează în tipologia lui I. H. Crişan la tipul
al II-lea al străchinilor din faza protodacică. Aceasta nu este atestată pînă acum
în Transilvania, ci numai în aşezările şi necropolele din zona extracarpatică 147.
Străchini cu buza ·evazată se întîlnesc şi în faza I veche a ccramicii daco-getice,
însă ca formă nu pot fi apropiate de cele de la Curteni 148.
ln Moldova, străchinile cu buza evazată cunosc o răspîndire relativ mare.
Astfel, numai în necropola de la Bîrseşti, datată în a doua jumătate a secolului al
VI-lea pînă în . prima jumătate a secolului al V-lea î.e.n., se cunosc douăzeci de
exemplare 149• Din aceeaşi perioadă, de la sfîrşitul secolului al VI-lea şi inceputul
secolului al V-lea î.e.n., se mai cunoaşte un exemplar la Reeţa 150, iar pentru seco
lele următoare strachina aceasta este atestată la Poiana 151, Găiceana 152, Cucorăni 153
şi Brăhăşeşti 154• Tradiţia acestor străchini se menţine şi în Latene-ul timpuriu,
după cum o dovedesc descoperirile de la Lunea Ciurei unde au apărut cîteva
exemplare cu buza evazată 155, dar şi mai tirziu cînd ea constituie sursa de inspi
raţie pentru unul dintre cele mai răspîndite vase din repertoriul ceramicii dacice strachina fructieră.

�

c':_astă formă se mai întîlneşte şi la r.ăsărit de Prut, Ia Selişte 1, unde este
.
datata m mtervalul secolelor VII-VI i.e.n. 156, şi în Bucovina de. nord la
Kruglic - Cernăuţi 157,
Strachina cu buza evazată este atestată şi in Muntenia, in necropola de la
Balta V:erde, din intervalul 650-500 i.e.n. 158, şi la Ferigile unde se cunoaşte intr-o
144
145
146
147
1 48

Al. Vulpe, Ferigile, p. 38, fig. 13.
Idem, loc. cit.
I bidem.
I. H. Crişan, Ceramica, p. 53-54.
Idem, p. 80, tip III.
149 S. Morintz, Materiale III, 1957, p. 223, fig. 2/4 : idem, Materiale VI, 1959,
p. 235, fig. 1/2 ; Materiale VII, 1961, p. 204, fig. 1 /3 ; 5/4.
15o C. Buzdugan, Carpica I, 1968, p. 74-75, fig. 1/2.
',
15 1 R. şi E. Vulpe, Dacia I I I-IV, 1927-1932, fig. 74/2.
152 Inedită. Amintită de Al. Vulpe, Ferigile, p. 43, nota GB.
153 S. Teodor, Arh. Mold., VIII, 1975, p. 134-135.
154 M. Brudiu şi P. Păltănea, Arh. Mold., VII, 1972, p. 235, fig. 6/10.
1 55 S. Teodor, SCIV, 1, 18, 1967, p. 29, fig. 3/1.
\56 V. L. Lăpuşnean, 1. T. Niculiţă, M. A. Romanovskaiâ, op. cit., p. 23, 4/9.
157 G. 1. Smirnova, AR, XVII, 1965, 1, p. 76-90, fig. 34.
158 D. Berciu şi E. Comşa, Materiale II, 1956, p. 482, fig. ·. 96/4 ; p. 367.
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gamă largă de variante (Da1 -Da4 ; Db1-Db3) 1S9. De asemenea, enumerăm străchi
nile de la Tigveni 160, Cernica 161, Mătăsaru 162 şi Albeşti 163 unde au apărut exem
plare decorate cu motive in forma literei V, dar in relief.
lncheind prezentarea analogiilor pentru această formă, mai amintim străchi
nile descoperite la Piatra Frecăţei 164.
După cum s-a văzut, străchinile cu buza evazată care apar in spaţiul extra
carpatic, acolo unde sint datate, se încadrează cu precădere la sfîrşitul sau in a
doua j umătate a secolului al VI-lea l.e.n. pînă in prima jwnătate a secolului al
V-lea i.e.n. Acestei datări ii putem atribui primele două variante de la Curteni
unde analogiile sint evidente.
Se pare însă că strachina cu buza evazată se găseşte şi mai tirziu in seco
lele următoare. La Cernj.ca, aceasta se întîlneşte in medii Latene datate din a
două jumătate a secolului al IV-lea pînă în prima jumătate a secolului al III-lea
i.e.n. 165 şi in Moldova la Lunea Ciurei in secolele III-II î.e.n., în forme intru
cîtva diferite faţă de cele din etapa imediat anterioară.
Un alt tip de vas ceramic, relativ des intilnit la Curteni, este discul sau
tipsia de lut folosită drept capac sau suport de vase (pl. XVII/10 ; XVIII/3). Deşi
s-au descoperit numai fragmente, acestea nu pun probleme in privinţa reconsti
tuirii formei. Tipsiile sînt rotunde, cu diametru! de 20-25 cm. şi grosimea de
1-2 cm ., cu marginile tăiate drept sau uşor ascuţite. Pasta este poroasă, grosieră,
intotdeauna de culoare cărămizie, cu degresant alcătuit din
microprundişuri.
Unele piese
prezintă o lustruire
superficială,
realizată cu o spatulă
îngustă.

Această formă nu apare înscrisă in tipologia ceramicii daco-getice a lui I. H. Cri

şan. Ea se întîlneşte rar in Muntenia (numai la Grădi ştea Călămşi 166) şi lipseşte
in Dobrogea, aceasta fiind tipică mai degrabă pentru regiunile est-carpatice din
Hallstattul

tirziu sau Latene-ul timpuriu. Astfel, in Moldova tipsia se găseşte
de la Cucorăni 167, Băiceni-Mlada 168, Botoşana 169, Năzărioaia 170, Dă
deşti 171, Stinceşti 1 72 şi Lunea Ciurei 173, De asemenea, în spaţiul dintre Prut şi
Nistru, aceasta este atestată la Lukaşovka 174, şi Teterevka 175, Tipsia este carac

în aşezările

teristică Hallstattului tirziu şi în-ceputului Latene-ului, ea apărînd mai des in
nivelele datate in secolele IV-III sau III-II i.e.n . Intrucit la Valea Merilor nu

apare nimic care să poată fi atribuit aspectului Lunea Ciurei, din secolele III-II
î.e.n., tipsiilor de la Curteni li se poate stabili, o datare mai veche.

In încheierea prezentării ceramicii lucrate cu mîna, enwnerăm ceşcuţele co
nice, bitronconice sau globulare de mici dimensiuni (pl. XVII/3-5 ; 7-9, 11 ; 13 ;

XIX/3-1 1 ) insuficient de tipice şi . de întrebuinţare incertă.

IS9 Al. Vulpe, Ferigile, p. 41, fig.
13, pl. II/13-15, 17, 1 9-20 ; pl. II I/1-7 ;
1 1-12, 17 ; pl. XXVIII/24.
160 Al.
Vulpe şi Eug. Popescu, Dacia N. S., XVI, 1972, fig. 3/5 ; 13/7.
16 1 E. Moscalu, SCIV, 2, 24, 1973, fig. 7/5.
162 G h. Bichir şi Eug. Popescu, Materiale IX, 1970, p. 27/.3, fig. 3/11 ; strachina

de aici aparţine cu probabil itate unei perioade mai vechi, eventual culturii Basarabi.
163 D. Berciu şi Em. Moscalu, SCIV, 4, 23, 1972, p. 636.
164 Al. Vu lp e, Ferigile, p. 43 şi nota 68.

165 Em. Moscalu, SCIV, 2, 24, 1973, p. 295-296.
166 V. Culică, SCIV, 19, 1, 1968, p. 138-140.
167 S. Teodor, Arh. Mold., VIII, 1975, p. 134-135, fig. 23/5-6 ; 25/4.
168 A. Laszl6, Arh. Mold., VI, 1969, p. 77-78 ; p. 82-85.
169 S. Teodor, SCIV, 20, 1, 1969, p. 38, fig. 3/3.
170 M. Florescu şi V. Căpitanu, Carpi ca, IV, 197 1, p. 153-154.
17 1 I dem, p. 121.
1 12 S . Teodor, SCIV, I, 18, 1967, p. 35.
173 Idem , p. 35, fig. 5/8-9.
174 M. Romanovskaia, SA, 3, 1962, p. 293 ; G. B. Fedorov, SCIV, X, 1969, 2,
p. 376, fig. 2/7-9.
175 B. A. Cuza, KSIA, 102, 1964, fig. 12/9.
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Se au în vedere numai fragmentele ceramice
Pl. XX

Tot aici prezentăm şi un fragment ceramic cu crestături pe muchia buzei
(pl. XVIII/2), apoi un alt fragment din pastă groasă, poroasă, negru la exterior,
cu luciu mat şi cenuşiu în interior, care are aplicat pe suprafaţă sa un triunghi
p lastic ce reprezintă stilizarea la maximum a capului unui animal (pl. XVII/12 ;
XIX/1). Relieful este păstrat incomplet, iar la două din cele trei capete ale triun
ghiului se observă spărturi putîndu-se presupune existenţa unor coarne repre
zentate plastic. Din nefericire nu se poate preciza forma vasului, care ar putea
fi un vas sac, bitronconic sau clopot, apreciind după pastă. Un fragment ce
reprezintă plastic, în relief, un motiv ornamental de toartă ce derivă din tradiţia vaselor
de metal importate incheie prezentarea ceramicii lucrată cu· mina (fig. XVII/2 ;
XI"XJ2).
Ceramfca lucrată la roată.

Ceramica lucrată la roată se găseşte la Curteni-Valea Merilor într-o canti
tate mult mai mică decit cea lucrată cu mina (pl. XX). Aceasta se împarte în
două mari categorii : ceramica gri-cenuşie şi ceramica grecească.
.
Din categoria ceramicii din pastă gri-cenuşie fac parte străchinile, căniţele
cu toarta suprainălţată, ulcelele cu corpul globular şi gît drept şi două frag
mente de buză de la un vas mare, decorat cu motive de val.
Străchinile lucrate la roată sint cu buza evazată şi cu buza răsfrîntă in
interior. Străchinile cu buza evazată se împart, după formă şi pastă, în patru
variante :
Prima are pasta gri, amestecată cu nisip cu bobul mare şi microprundişuri,
acoperită cu slip gros de 1 mm. de culoare neagră care a căpătat luciu prin pre
lucrarea la roată rapidă. Uneori se întîlnesc şi exemplare la care pasta deschisă
este acoperită cu angobă gălbuie. Această variantă are buza evazată,
lăţită,
aproape orizontală sub care se găseşte un perete aproximativ vertical, după care
urmează corpul propriu-zis al castronului (pl. XXI/5, 7, 9 ; XXII/3, 6 ; XXIII/2, 4).
A doua variantă este din pastă gri, acoperită cu angobă gri-cenuşie, mată sau
lustruită prin prelucrare la roată. Buza lată este evazată şi înclinată oblic. Sub
ea urmează imediat corpul străchinii (pl. XXI/4 ; XXII/5).
A treia variantă este din pastă gri-deschis, cu angobă de aceeaşi culoare.
Din cele cîteva fragmente, unul singur este lustruit prin acelaşi procedeu de pre-
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lucrare la roată. Buza evazată, lată este orizontală, sub ea găsindu-se un perete
obli<", u şo1· profilat, după care urmează corpul străchinii pmpriu-zise (pl. XXI/1,
3, 6 ; XXII/1, 4 ; XXIII/1). Acestei variante pare să-i aparţină un fragment de
buză ce păstrează un rest de apucătoare ovală cu capetele ridicate (pl. XXI/2 ;
XXII/2) şi o porţiune dintr-un fund de vas din pastă gri, fină, lustruit în inte
rior, avînd baza inelară, profilată, net detaşată de corpul vasului .
Printn.• străchinile lUICI"oa.te la roată de la Curteni,
Valea
Merilor
un
loc
aparte il ocupă o strachină cu aspect deo8€bit găsită intr-un singur exemplar şi
care constituie a patra variantă. Din nefericire ii lipseşte fundul, astfel incit nu
putem preciza cu certitudine forma acestui tip de vas. Strachina amintită are
buza lată, orizontală, trasă în afară şi corpul conic . Pasta este gri, acoperită cu
an gobă neagră ce a fost lustruită radial, în interior, cu o spatulă. La exterior nu
se observă urme de lustruire ci doar semnele făcute cu prilejul prelucrării
şi
care arată că vasul a fost confecţionat la roata rapidă (pl. XXIV{·! ; XX V) .
Străchinile cu buza evazată lucrate la roată au fost descoperite în Moldova
numai la Birseşti, intr-un mediu arheologic datat intre a doua · jumătate a seco
}ului al VI-lea î.e.n. şi pri ma jumătate a secolului al V-lea i.e.n. 176. ·

In Muntenia, strachina cu buza evazată apare in forme asemănătoare, de
corată cu motin' de valuri, la Alexandria, unde este datată. ca şi intregul com
plex arheologic, în secolul al VI-lea i.e.n. sau la mijlocul şi in a doua jumătate a
secolului al V-lea i.e.n. 177, precum şi la Orlea m, Zimnicea 179 şi Gostin u 180 •
In Dobrogea, numărul descoperirilor de străchini cu buza evazată este mult
mai mare. Amintim fragmentele de la Tariverde 18 1 aparţinînd unor nivele poste
rioare secolului al VI-lea i.e.n. şi piesele asemănătoare de la Sarinasuf, de aseme�
nea din secolul al VI-lea i . e .n . 182. Din acelaşi secol se cunoaşte la lstros un cas
tron din pastă gri, acoperit cu slip de culoare neagră atit la exterior cit şi in
i · ,terior însă cu buza orizontală şi toarte verticale 183. Strachina cu buza evazată
se întîlneşte, în forme evoluate şi în secolele IV- III i.e.n. la Enisala 184 şi Muri
g hiol 1as.
De asemenea, descoperirile de străchini cu buza evazată sînt foarte nume
roase în necropolele şi aşezările tracice din Bulgaria 186,

Analizînd ceramica gri-cenuşie lucrată la roată, ce reproduce forme de vase
greceşti, Petre Alexandrescu stabileşte mai multe tipuri de vase. Forma de
stJ;"achină este încadrată în categoria de lekane prin analogie cu forma grecească
pe care o imită (les lekanai a marli) 187• Tipul de lekane este împărţit de Petre
A le x an dreScu in trei variante : lekanai ·cu torţi aplicate pe buză, lekanai cu torţi
oblice, dispuse pe umăr şi leltanai fără torţi 188. Fragmentarea materialului de la
Curteni ne împiedi că să comparăm c1,1 exactitate cele patru variante de străchini
de la CUrteni cu tipul şi variantele stabilite de Petre Alexandrescu. Remarcăm
176 S. Morintz, Materiale, VI, 1959, p. 232, 2�5, fig. 1/1.
17 7 B . Mitreu ş i C. Preda, Materiale, V, 1959, p. 178, fig. 2 ; C. Preda, Mate
riale, VI, 1959, p. 256---,.2 57, fig. 6/1-4 ; idem, SCIV, XI, 1, 1960, p. 29, fig. 1/8 ; 2(1 1 .
178 Petre Alexandrescu, Les modeles grecs de 'la c�ramique thrace tournee,
Dacia, N .S., XXI, 1977, p. 123, nr. 17.
179 I-storia României, I , 1960, p . 222,, fig. 51/2.
180 D. Berciu şi colab., Materiale, Vll , 1961, p . 292, fig. 1/9, .
181 C . Preda, Materiale, VI, 1959, p. 258 ; cf. D. Berciu şi C. Preda; Materiale,
IV, 1957, p. 80, fig. 59.
182 Al. Vulpe, Necropola hallstattiană de la Ferigile, B uc., , 1967, p. 93 şi nota
192, P. Alexandrescu, Thraco-dacica, p . 122. nr . 55�57 ; idem, . .Dacia, N:S., XXI,
1977, p. 120, 129.
.
· 183 M. Coja, Dacia, N.S., XII, 1968, p. 306, fig. 6/2 ; P. Alex11ndrescu, Histria,
lV, nr. 7 06 , p. 109, fig. 25.
154 G. Simion, Peuce, I I , p. 124--125, fig. 18/d.
1ss E . Bujor, SCIV, VII, 3-4, 1956, p. 248 ; idem, Dacia, N.S., II, 1958, p. 141,
fig. 5/6, p l . I/4.
1 86 P. Alexandrescu, Dacia, N.S. , XXI, 1977, p. 12 1-124 ; 128-130.
187 Idem, p, 121-124.
1 88 I bidem, loc. cit. ; cf . P. Alexandrescu, Histria, IV, nr. 7 04, 706, fig. 25,
p. 109.
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doar c ă prima variantă d e strachini c u buza
evazati d e l a Curteni
poate fi
apropiată ca fonni de străchinile din prima variantă din tipologia lui Petre Ale
xandrescu (les anse.! appliquees sur le marli) 1.,.
Varianta a doua şi a patra de la Curteni nu au asemănări printre formele
d e la tipul de lekane (les lekanat a marli).
Varianta a treia de Ia Curteni corespunde, de asemenea, ca formă, cu stră
chinile ce aparţin primei variante din tipologia lui Petre Alexandrescu 190. Ca
datare, strachina evazati ( le s lekanaf a marlf) işi incepe evoluţia la sfirşitul seco
l ului al VI-lea şi circulă pînă in secolul al IV-lea î.e.n. 19 1 . Varianta inttia din
tipul de lekane. cea care are cele mai multe analogii cu fragmentele de străchini
de la Curteni , se datează, pe baza materialului descoperit la Istros, către sfirşitul
secolului al VI-lea i.e.n. - secolul al V-lea i.e.n. şi chiar mai tîrziu 192.
In acelaşi mod se pot face unele apropieri şi cu forma de strachină (les
;attes) din aceeaşi tipologie a lui Petre Alexandrescu 193. Pledează pentru aceasta
atit unele asemănări la profilele de vase cit şi absenţa aproape completă a tor
ţilor la străchinile de la Curtcn i.
Astfel. cu varianta întîia de la Curteni, sint analoage ca formă vasele de
la Sarinasuf, Murighiol şi Alexandria 194• Cu varianta a doua de la Curteni
se
aseamănă străchinile de la Enisala şi Bugeac 195. In sfîrşit, varianta a treia de
strachină de la Curteni are analogii la o piesă descoperită la Grădiştea Călă
raşi 196• După P. Alexandrescu, acest tip de vas a fost fabricat într-un atelier
grecesc vest-pontic după modele· hallstattiene, dar în privinţa cronologiei abso
lute mai sint necesare incă un�Ve elemente pentru stabilirea ei, străchinile (les
;attes) datindu-se în mare, de la sfîrşitul secolului al VI-lea pînă în secolul al
IV-lea te.n. 1117.
Datorită apropierilor mai strinse atît in privinţa formei cit şi a tehnicii de
prelucrare din care deosebit de caracteristic apare procedeul acoperirii pastei gri
cu slip de culoare mai inchisă şi faptului că se găsesc in complexul arheologic cu
materi ale hallstattiene tirzii, credem că străchinile cu buza evazată de la Curteni
pot fi apropiate de descoperirile mai• vechi din secolele VI şi VI-V î.e.n. decit
de cele mai noi din secolele IV-III i.e.n. Este drept că datorită fragmentării
mari a vaselor ceramice, aceste analogii sint grevate de un anumit grad de im
precizie, materialul de la Curteni fi.ind alcătuit din bucăţi de buză cu corp, părţi
inferioare şi numai o buză prevăzută cu o tonrtă parţial păstrată. Acest din urmă
fragment, la care toarta semiovală are capetele ridicate ce imită torţile vaselor de
metal (pl. XXIji2 ; XXII/2), are analogii la o lekane de la Istros, datată in jurul
anilor 550 t.e.n. 11111.
Din categoria străchinilor lucrate la roată cu buza răsfrintă in interior, n u
există decit fragmente de buză (pl. XXIII/3), fundurile sau torţile acestui tip de
vas lipsind cu desăvîrşire. Pasta este gri, acoperită cu angobă
neagră-cenuşie,
intr-un singur caz apărind o lustruire de liniuţe radiale, dese, executate de la
margini spre centru. Buza este ingusti, umărul uşor conturat. La un fragment
buza este teşită orizontal iar la celălalt este rotunjită.
Pentru datarea acestei forme ne putem servi de o serie de analogii. Astfel,
in Moldova, stră chinile cu buza aplecată in interior, lucrate la roată, apar nu
mai la Birseşti, intr-o groapă datată in secolul al IV-lea i.e.n. 199 şi la Poiana 200 ,
iar in spaţiul dintre Prut şi Nistru, in aşezările din secolele IV-III î.e.n. de la
189 Ibidem, p.
190 Ibidem, p.
19 1 I bidem, p.

·

121-122. fig. 7}1 . 6.
121-122, fig. 7/7.
121-124.
192 Ibidem, p. 121.
193 I bidem, p . 128-130.
t9 4 I bidem, p. 128, fig. 13/3, 8, 14.
195 Ibidem, p. 128, fig. 13/12. 15.
196 Ibidem, p. 128, fig. 13}10.
1'1 Ibidem, p. 129-130.
191 P. Alexandrescu, Hi�tria, IV, nr. 701, fig. 25, p. 109.
1" S. Morinb, Materiale, VII, 1961, p. 205-208, fii. 5/3.
3111 R. Vulpe, SCIV, III, 1952, p. 203, fi&. 16.
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Hansca 20 1 şi Bu tuceni 202, In Dobrogea, străchinile şi castcoanele cu buza aplecată
spre interior, lucrate la roată sint cunoscute din perioade mai vechi şi evolu
ează mai mul L timp. La Istros se cunosc exemplare datate in secolele VI şi V-IV
r.e.n. Z03 ca re se apropie ca formă de cele două fragmente descoperite la Curteni.

asem enea, din categoria ceramicii lucrate la roată fac parte cănile şi
Tipologie, avem la Curteni căni cu toarta supraînălţată, vase cu două
(cu pro b a bilitate) suprainăl ţate şi recipientul cu gura largă �i gitw ver

De

ceştile.

torţi
tical.

CAnile cu toarta suprainălţată, sînt din argilă gri, acoperită cu angobă nea
gră, groasă, lustruite sau mate. La Curteni-Valea Merilor există şi căni din argilă
gri-cărămizie cu angobă de aceea�Şi culoare sau gri-deschis. Ca formă , căniţele
sint in general globulare dar există şi căniţe mai înalte sau mult turtite (pl.
XXI V/2-6 ; XXVI/1 --6 ; XXVIL/1). Toarta este în formă de panglică lată, şăn
ţuită La mijloc sau cu nervură dar uneori se întîlnesc şi torţi rotunde în secţiune.
D a tori tă stări i fragmentare a materialului, nu putem preciza dacă există şi căni
cu două torţi , ori d acă se întîlneşte în exclusivitate numai varianta cu o singură
toartă (pl. XXVII/4-5 ; XXVII I/2-3).

In Moldova, această formă este atestată in necropola de la Slobozia de la
sfîrşitul secolului al V-lea i.e .n. şi prima jumătate a secolului al IV-lea î. e. n. 204
şi, 'in spaţiul d intre Prut şi Nistru, la Calfa, unde se întîlneşte intr-o aşezare
getică din secolele IV-I II i.e.n. 205,
In

Muntenia, căniţa bi tronconică lucrată la roată este
Gogoşu Zm7, Govora 208 şi Hotărani 209 in contexte
VI-IV i.e.n.

xandria 206,

inregistrati
datate
in

la Ale
secolele

In Dobrogea, acest tip se întîlneşte, de asemenea, într-un număr mare de
centre : la Istros 2 1ll in mai multe exemplare din secolele VI-V î.e.n., la
Tari
verde 211 , din secolul al V-lea î .e.n., la Sarinasuf, unde este atribuit celei de a doua
jumătăţi a secolului al VI -lea pînă la începutul secolului următor 2 12, la Ostrov 213,
Murighiol 2 1 4 şi Eni sala 215 într-o perioadă m ai nouă - secolele IV-II I i.e.n.
In necropolele tracice din Bulgar i a această formă este des întîlnită, cele
mai numeroase şi ma i tipice vase fiind atestate in necropola de la Ravna, in
tr-un număr mare de exemplare unde sînt lucrate cu mîna şi la roată 2 16,
m

V. L.

Lăpuşnean, I. T. Niculiţă, M. A. Romanovskaia, Pamjatniki rannego
ve Tco , Chi şinău, 1 974, p. 56, fig. 16/1-2.
Z02 I d em, p. 56, fig. 16/3-4.
2113 M. C oj a , Dacia, N.S., XII, 1 96 8 , p. 306-307, fig. 1 /1 -2 ; P. Alexandrescu,
Historia, IV. t i p 1 b, nr. 789-794, fi� 34, p. 120-121.
m C. Buzdugan, Carpica I , 1 968, p. 83, fig. 5/1 .
2o s V . L . Lăpuş.nean, I. T. Nicu!i ţă, M . A . Romanovsk.aia, op. cit., p. 56,
fig. 16/6.
206 C. Preda, Materiale, VI, 1959, p. 258, fig. 4/13 ; 6/7.
207 D . Berciu şi E. Comşa, Materiale, II, 1956, p. 417-418, fig. 140 şi 141/6.
2al G h. I. Pe tre, SCIV, 4, 22, 1971, p. 563-565, fig. 1/1.
209 D. Berciu, Materiale, IV, 1957, p. 82.
2 10 Vl. Z i rra, Materiale, IX, 1970, p. 215-216, fig. 29 ; P. Alexandrescu, Dacia,
N.S., XVI, 1972, p. 1 17 ; idem, SCIV A, 2, 25, 1974, p. 214 ; idem, Dacia, N.S., XXI,
1977, p. 130-134, fig. 15}1.

:ieteznogo

2 1 1 D.

Berciu, Materiale,

IV,

1957,

p,

82.

P. ALexan drescu, SCJV A, 2, 25, 1974, p. 214 ; idem, Dacia, N.S., XXI, 1977,
p. 131 şi fig. 15/7.
2 13 A . Aricescu, Sesiunea de comunicllri ştiinţifice a muzeelor de istorie 1964,
B uc., 1971, vol. 1, p. 223-224.
2 1• E. Bujor, Dacia, N.S., I l , 1958, fig. 5}4, 7.
2 12

21s

G. Simion, Peuce, II, 1971, fig. 18/c ; idem, Thraco-dacica, Buc., 1976, fig.
153.
2 1a M. Mirceva, Izvestfja na arch. lnst., XXV, 1962, p. 101, fig. X/6 ; XIV/16 1

6{10, p.

XV/3 ; XX/2

etc. ; pentru restul descoperirilor din Bulgaria, cf. P. Alexandrescu,
11177, p. U0-133.

Dacia, N.S., XXI,
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După cum se vede, cănile cu toarta suprainălţată lucrate la roata, din pastă
gri şi acoperit e cu s lip cenuşiu sau ne gru sint curent ră sp îndite in aşezările şi
necropolele traco-getice <lin sec olele VI-III i.e.n. iar in Moldova in secolele V-III i.e.n.
Căn i le cu toorta suprainălţată de la Curteni se pot raporta şi la tipul de ceaşcă ,
cu toarta suprainălţată stabilit de Petre Alexandrescu (les tasses a anse surelevee),
vari anta cu piciorul jos, datată în sec ole le VI-IV i.e.n . , form ele tipice sud-tracice
apărînd in secol ele V-IV i.e.n. 2 17 .
O va ri an tă apropiată de c ăn iţa cu toarta supraîn ălţată este vasul cu toarta
supraină1ţata (pl. XXVII/7 ; XXVIII/5). Acesk< are fm·mă conică, buza dre;tptă.
toarta in formă de pa nglică cu albiere med iană şi baza prof ilată . Pasta este gri.
ac operită in interior cu slip negr u, lustruit. Datorită fragmentării materialului
n u pute171 a p rec ia dacă acest unic exemplar a avut una SL!U două torţi. Absenţa
analogiilor ne împ i edică să în cerc ăm o datare mai strîn să dar forma şi te hn i ca
de execuţie o apropie de c ăn il e cu toarta supraîn ălţată.
Din categoria ceramicii gri l u crate la roată face parte şi recipientul mare,
cu gura largă. Exemplarul nostru, din care s-a p ăstra t o mare parte, are dia
m etr u l gurii mai mare ca al b u ze i . Pasta este gri, acoperHă cu an gobă
neagră,
cen uşie la ex teri or şi l ustru ită . Corpul vasu l ui este bitronconic, rotunj it, deasupra
că r u ia se înalţă vertical gîtul clar delimitat de wnăr de o faţ etar e o.blică, după
c ar e urmează buza, uşor în clin a tă la exterior d i n ca re lipseşte marginea superi
oară (pl. XXVII/2 ; XXVIII/!). In continuare semnalăm două fragmente aparţi
nînd tipului de cană cu buza uşor e va zată, decorată cu l inii orizontale la exte
rior, incizate, ce al tern ează ' "cu motivul de valuri {pl. XXVI I/3 ; XXVIII/4). C ăni
intrucitvn asemănătoare se inti lnesc la Han sca, însă cu buza mai evazată 218 şi
la Poiana �19, di ntr-o etapă mai nouă.

In Muntenia sînt a testate exemplare identice la Cirligei-Eucovăţ 220, i ar în
Dobrog ea la Adamclisi 221, unde sînt datate in seco lele V-IV î.e.n. Atît ca teh
ni că de lucru cît şi în p ri vinţa cronologiei, căn il e cu gura largă se asociază ce
l orla lte forme din categor i a ceramicii gri-Cell.Ul1ii lucra te la roată. Incheiem enu
merarea cănilor, amintind şi un fragment de toartă bifidă, din pastă neagră, de
!a un va s a cărui formă nu o p u tem deocamdată întregi (pl. XXVII/6 ; XXVIII/6).

A doua c ategorie de cerami<;ă l ucrată cu roata din locuirea de la Curteni o
c onst itui e ceramica grecească de import. Aceasta se p oa te împărţi în vase de
lux şi am fore. Vasele de l u x sint puţine şi numai într-o star e extrem de fra g
'
mentară. Astfel, se întîlneşte un fragment de cupA grecească orientală, ce cuprind�
o porţi un e de bază şi corp, cu inceput de toartă. Argila este roz-deschis, ac op e
·
rită cu slip de aceeaşi culoare. Firnisul este brun, trecut p arţia l în roşcat sau
spre brun inchis cu luciu metalic. La exterior se · află o dungă neagră, subţi re ,
pe marginea superioară a buzei ; ' o dungă ingu5tă, brună, l a partea mijlocie a
vasului, i ar sub toartă, o dungă la tă. neagră, trecută in brun, in
partea
i nfe
rioară. In interi or se găseşte o dungă n eagră, la tă, pe buză şi la partea in fe
rioară o alta de culoare brun-inchis iar la mijloc o dungă sub ţ ire brun deschis.
Toarta are firnis negru şi brun roşcat la exterior (pl. XXVII/8 ; XXIX/1). Piesa
se datează pe baza analogiilor, in al doilea sfert al secolului al VI-lea i . e.n . :m.
Al doi lea exemplar reprezintă un fragm ent de pansă cu început de buză
fără margine. Firnisul negru-mat a fost " aplicat atit la interior cit şi la exte
rior (pl. X X IX/3 ; XXX/2). Fragmentul provine de la un cup-sk:yphos {?) atic şi
se datează cu tot grupul din care face parte (nr. 57J-:-579)
în
anii
490-470
i.e.n. 223.

şi

217 P . Al ex and re scu , op. cit., p. 130-134.
Lăpu şnean 1 . T. Niculiţă, M. A. Romanovskaia, op. cit., p.. 56, fig. 16,'5.
l..
2 19 R . şi E. Vul pe, lJacia,
I I I-IV, 1927-1932, p. 2 95--:-3 1 0 , fig. 60/15.
220 O. T oropu , Studii şi materiale de mflzeografţe şi istorie mtWară, 6., 1 973,
p. 10, fig. 7/ 1 .
221 M. Irimi a , Pontica, VI, 1973, p. 27-29, pl. II/ 4 .
222 P. Al e xan d resc u, Histria, IV, nr. 759-763, mai apro p i at 759, P;.- 1 1 7 şi lista.'
depozftelor de la p. 126.
.
m Bri3n Spark.es, Lucy Talcott, Black and Plain Pottery; The Athenian Agora;
XII, 1970, nr. 573-579, p. 109-1 10.

218 V . 1.
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Al treilea fragment poate fi atribuit unei farfurii cu p1c1or atică (stemmened
dish, tipul convex small) şi reprezintă un fragment de buză şi corp. Firnisul este negru
cu luciu metalic şi uşor granulos in interior, mai mat şi coj it in exterior. Muchia

buzei este rezervată. Sub buză se găseşte un şanţ circular, rezervat in jumătatea
inferioară (pl. XXIX/2 ; XXX/t4 ). Piesa se datează in jurul anului 525 i.e.n. 224.

In ansamblul descoperirilor de vase greceşti de lux din Moldova, piesele
de la Curteni-Valea Merilor par a fi dintre cele mai vechi, lor alăturindu-li-se
cei cîţiva lekythoi cu figuri negre şi roşii de la Barboşi 22S, cupa joasă atică de la
Frumuşiţa datată in al doilea sfert sau mijlocul secolului al V-lea i.e.n. 226 şi
fragmentele de la Bărboasa 227 şi Poiana 228 acestea din urmă aparţinînd unei epoci
mai noi - secolelor IV-III i.e.n.
Amforele descoperite la Curteni se găsesc, din nefericire, intr-o stare foarte
fragmentară, cele mai tipice cioburi aparţinînd unei bucăţi de buză cu mănuşă
şi unei părţi inferioare ce cuprinde şi baza. Celelalte fragmente, relativ numeroa
se, de dimensiuni mici, provin de la amfore ce aparţin unor tipuri şi centre dife
rite, dacă avem în vedere compoziţia pasteL Majoritatea bucăţilor de amfore sint
din pastă roz dar se intilnesc şi exemplare arse neuniform, ciobul fiind cenuşiu
în spărtură şi roz la exterior. Se întîlnesc, de asemenea, şi fragmente de culoare
galbenă, cu mică în pastă. Remarcăm că nici-una din puţinele torţi păstrate n u
este ştampilată.
Cel mai tipic fragment provine de la o amforă cu gura ovală, avind buza
înconjurată de un �on, gitul cilindric, pe care s-a incizat o linie circulară şi
toarta ovală in secţiune. Pasta este fină, bine arsă, densă, de culoare gălbuie (pl.
'X.XlX/7). Pentru această formă nu avem analogii decit printre amforele grec�ti
orientale de import, atestate la lstros, datate in perioada arhaică - sfîrşitul seco
lului al VII-lea - secolul al VI-lea i.e.n. 229• Un alt fragment aparţine unui fund
de amforă ce se termină printr-o bază de formă conică, faţetată
pe
marginile
exterioare şi cu scobitură în interior. Pasta este roz cărămizie, acoperită cu angobă
roz-albicioasă (pl. XXIX/6 ; XXX/5). Notăm că bucata de amforă cu fundul ter
minat cu o bază conică are analogii printre amforele de Samos 230 şi Lesbos, da
tate la Istros între 560 i.e.n. şi ultimul deceniu al secolului al VI-lea i.e .n. 23 1.
Tol aici, amintim un fragment la care mănuşa cilindrică are o nervură la bază
(pl. XXIX/5) şi care poate fi atribuit Lesbos-ului ca şi un fragment de toartă
cilindrică, cenuşie in secţiune, la exterior roşie, acoperită cu angobă roz-gălbuie şi
cu mică in pastă (pl. XXIX/4 ; XXX/3). Celelalte fragmente pot aparţine altor
centre şi epoci însă starea f1·agmentară a lor nu permite o identificare precisă.
Descoperirile de amfore greceşti arhaice descoperite în Moldova din Hallstattu
lui tirziu sînt puţin numeroase, pînă acum cunoscîndu-se doar o amforă de Chios
Idem, nr. 966-985.
225 C. Schuchardt, AEM, IX, 1885, p. 207 ; Gh. Ştefan, Dacia, V-VI, 19351936, p. 347 ; R. Vulpe, HAD, p. 68 ; 1. T. Dragomir, Danubius, I, 1967, p. 182-183 ;
1. Glodariu, Relaţii comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană, Cluj, 1974,
p. 22-23.
226 M. Petrescu-Dimboviţa, Studii, 1, 2, 1949, p. 106 ; idem, SCIV, I, 1950, p. 65 ;
idem, Studii şi comunicări ştiinţifice, Acad. R.P.R., Filiala laş i, 1-4, IV, 1953,
p. 506, fig. 2 ; D. Bcrciu, Materiale, IV, 1957, p. 298 unde o datează in prima jumă
tate a secolului al V-lea i . e . n. ; 1. Glodariu, op. cit., p. 22-23 ; P. Alexandrescu,
Thraco-dacica, p. 120 ; idem, Histria, IV, nr . 519, p. 83 ; M. Petrescu-Dimboviţa,
Scurtă istorie a Daciei preromane, laşi, 1978, p. 123.
227 M. Florescu şi V. Căpitanu, Arh. Mold., VI, 1969, p. 256 ; 1. Glodariu, op.
cit., p. 22.
228 R. Vulpe, SCIV, 1 , 1950, p. 48 ; idem, SCIV, I I I , 1952, p. 193 ; idem, Dacia,
N.S., I, 1957, p. 156 ; 1. Glodariu, op. �it., p. 22.
229 Si.
Dimitriu, Histria, I I , Buc., 1966, p. 49, nr. 556 şi 557 şi pl. 56.
230 Id em, nr. 424-427, pl. 53 şi p. 48.

224

23 1 Determinarea cronologică şi tipologiei a ceram1cn greceşti, inclusiv a am
forelor s-a făcut cu amabilul concurs al lui Petre Alexandrescu. Ii aducem aici
mulţumirile noastre.
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de la sfîrşitul secolului al VI-lea i.e;n. sau inceputul secolului al V -lea i.e.n., pro
venită de la Stinceşti m.
In afară de vasele de la Curten i , in groapa de la Valea Meri lor au apărut
şi alte obiecte din ceramică. Enumeram in primul rind fusaiolele care in privinţa
numărului depăşesc 40 de bucăţi şi din care se pot stabili două tipuri de bază :
bitronconice şi în formă de sferă turtită . O sin gură piesă este tronconică şi o alta
cubică. Fusaiolele bitronconice, în n umăr de 34 sint de două categCl'rH in privin ţa
mărimii : cele mari c u diametru! de 3-4 cm. şi înălţimea de 2-3 cm. ş i cele mici
cu diametru! de 2,5 cm. şi
înălţimea de 2 cm. (pl.
XXX/6-10 ; XXXI/1-5).
Aceeaşi împărţire după mărime se poate face şi la fusaiolele sfcrice : mari, cu
diametru! de 3-4 cm. şi înălţimea de 2-3 cm. şi mici cu diametru! de 2-3 cm .
şi înălţimea de 2 cm. (pl. XXX/11-14 ; XXXI/7-10).
Fusaiolele constituie o apariţi e obişnuită in mediile de cultură hallstattiene
şi lateni en e geto-dacice. In general, acestea nu servesc la stabil ir�a cronologiei
deoarece formele sînt asemănătoare pentru perioade îndelun gate 233. In Moldo\'a,
astfel, de piese se întîlnesc în aşezările hal lstattiene tirzii de la Băiceni-Mlada 234
unde apar fusaiole conice sau sferice, Hăb ăş eşti 235, de unde provin fusaiole plate
şi rotun de, Cucorăni, unde sau găsit fusaiole bitronconice sau rotun d e-p late 2�, pre
cum şi l a Năzărioaia 237, unde sînt atestatc fusaiole conice. M a i <:mintim �i exem
P l<lrele similare de formă bitronconică sau plată de la Lunea Ci urei, dar dintr-o
epocă mai tî rzie 2311 • Din celelalte regiuni, enumerăm fusaiolele tronconice şi bi tron 
conice de la Alexandria 239, En isala 240 şi Tariverde 241. Din categoria fusaiolelor
ar putea face parte şi un inel de l ut ars (pl. XXX/16 ; XXXI/12) cu an a logi i nu
mai la Poian a 242, prec u m şi cîteva roţi de lut, groase de 2-3 cm. şi cu diametru!
de 10 cm. sau 6,5 cm. (pl. XXX/15 ; 18 ; XXXI/ 1 1 , 16).

Notăm apoi şi exi stenţa altor obiec te a căror util izare n u se poate pre
ciza : dintre acestea remarc ăm un mi c disc de lut cu diametru! de .3 cm., bo mb at
pe o faţă, iar pe cea laltă parte plat, avînd un ornament sau o reprezentare uma
nă (pl. XXX/1 9 ; XXXI/13). Discurile miniaturale de lut cu diametru! de 4-6 cm.
apar des in complexu l Găva-Holihrady 243 dar se reîntilnesc şi în aşezări hallstattie
ne t îrzii sau în L<ltene II, cum ar fi la Poi ana 244 şi Hansca 245.

Enumerăm apoi o mărgică cilindrică de lut cu ornament de linii paralele in
cizate (pl. XXXI/6), avînd analogii la C UICorăni 246 şi Teliţa 247, un phal lus de lut
mini atura! (pl. XXX/20 ; XXXI/14) şi cîteva sfere de lut cu d iametru! de 5 cm.
care ar putea fi proiectile sau jucării (pl. XXX/17 ; XXXI/15). ·

Dintre piesele ceramice o categorie aparte o con stitu ie idolii, care, la Curteni,
au o formă deCl'Sebită. Cei trei idoli descoperiţi aici, din care numai unul întreg,
au aspect de prizmă dreptunghiulară. Pri ma piesă, cea intactă, are o şănţuire in
partea superioară şi la spate ce sugerează coafura (pl. X XX I I/ 1 ; XXXV/1). In
faţă se găseşte o adîncitură rotundă in care s-au practic<J t trei găuri d ispusP în
triung h i ; mai apar apoi două incizii superficiale care pleacă de la adincitura cir-

m N. Zaharia, M. Petrescu-Dimboviţa, Em. Zaharia, Aşezări din Moldova.
De la paleolitic pînă in secolul al XVIII-lea, Buc., 1970, p. 264, fig. CXL/29, p. 516.
233 I. H. Crişan, Cern.mica, p . 60 şi 90.
234 A. U.szl6, op. cit., p. 74-75, fig. 9/1-4, 6 . .
235 VI. Dumitrescu, op. cit., p. 487-488, fig. 51/9.
236 S. Teod or, Arh. Mold., VIII, 1975, p. 133-134 .
. 237 M. Fl orescu şi V. Căpitanu, Carpica, IV, 1971, p. 150, fig. 8/1-4, 6, 9.
238 SCIV, 1-2, VI, 1955, p. 186.
239 C. Preda, Materiale, VI, 195!J, p . 253, fig. 3j8.
240 G. Simion, Peuce , II, 1971, p. 125-126.
24 1 Em . Condurachi .şi colab ., Materiale, I V, 1957, p. 79.
242 R . şi E. Vulpe, Dacia, II I-IV, 1 927-HI32, p. 315-319.
243 G. I. Smirnova, SCIVA, 25, 3, 1974, p .. 366 ; I. Mitrofran,
AMN, 4, 1967,
. .
p. 436, fi.g. 2/2.
24 4 R. şi E. Vulpe, op. cit., p. 315-319, fig. 129/17-18.
24� A. I. Meliukova, KS, 94, 1963, p. 68, fig. 19/9.
� S. Teod or, Arh. Mold:, VIII, 1975, p. 1 3 3- 1 34.
247 G. Si mion şi Gh. Cantacuzino, Materiale, VIII, 1962, p. 379-- 380

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

221

1.

14

11

/. f. r 1 ' ,se m

1-5, 7- 1 1, 15, 1 6

3

4

1
2
1
1
, �i·--�·L-��
{

__

6,12, 1 3, 1 1.

P). XXXI

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

5

cm

48

22:1

culară in scopul de a figura nişte coarne. Cel de al doilea idol, fragmentar, din
care se păstrează partea superioară, prezintă pe o faţă o proeminenţi triunghiu
lara. (pl XXXII/3 ; XXXV/3 ; in partea de sus are aceeaşi şinţuire ca şi idolul
precedent, dar mai accentuată şi care coboară in spatele
figurinei. Al treilea
exemplar are partea superioară lipsă dar se mai observă in porţiunea păstrată
două mici proeminenţe obţinute prin uşoara apăsare a prizmei pe margini inainte
de ardere (pl. XXXII/2 ; XXXV/2).
Caracterul fragmentar al pieselor şi lipsa de analogii ne împiedică ::: ă putem
stabili cu precizie destinaţia acestor piese. Cel mai posibil este să fie idoli antro
pomorfi, j udecind după figurina întreagă, la care inciziile ar figura în mod rudi
mentar faţa umană iar !jănţuirea din partea superioară şi de la spate ar repre
zenta coafura.
In general, idolii cunosc o răspîndire relativ restrînsă, in epoca hallstattiană
fiind cunoscuţi mai ales cei zoomorfi de la Lechinţa de Mureş, Cuci, Teleac 248,
Popeşti 249, Mătăsaru 2so şi Enisala 25 1 .
.
ln Moldova, se cunosc idoli zoomorfi la Cucoră.ni 252 !li a.n tropomorfi la Băi
ceni-Mlada 253 şi Poiana, dar de la inceputul Latene-ului 254. Menţionăm totu!ji o
singură analogie posibilă - este vorba de idolul de la Angheluş (Transilvania) de
formă aproximativ prizmatică, cu detalii anatomice redate sumar - care ar întări
ipoteza potrivit căreia figurinele de la Curtcni ar fi idolii a.n tropomorfi 255. Idolul
de la Angheluş a fost descoperit într-o a.,ezare daco-getică din Latene II 256 adică
intr-o epocă nu prea îndepărtată de etapa în care se datează complexul de la
Curteni-Valea Merilor.
Altă categorie atestată in săpăturile de la Curteni-Valea Merilor sint obiec
tele de metal - fier şi bronz. Dintre piesele de fier s-au descoperit două lame
de cuţit fragmentare şi un împungător de fier. Una dintre ele păstrează caracte
risticile cuţitelor cu muchia dreaptă şi minerul aflat în prelungirea lamei (pl.
XXXIII/5 ; XXXV/7). Cuţitele de fier sînt o apariţie obişnuită în aşezările şi
necropolele hallstattiene tîrzii. Acestea sînt drepte sau curbe, cu minerul aflat in
prelungirea lamei. In Moldova sînt atestate la Slobozii a 257, Hăbăşeşti 25a, Băiceni 259,
Cucorăni 260, Poiana 26 1 şi, intre Prut şi Nistru, la Hansca 262. ln Moldova, cuţitele
de fier se intilnesc şi în etapa anterioară la Stoicani 263 şi, la începutul Latene-ului,
l a Lunea Ciurei 264 şi , eventual, Poiana 265. Cuţitele de fier apar şi în alte locali
tăţi cum ar fi Enisala 266, Teliţa 267, Satu Nou 268, Cernavoda 269, Ferigile 210,
Tig248 1. M i trofan , AMN, 4, 1967, p. 436, nota 7, fig. 2/1-3.

..a, , -

249 R. Vulpe, SCIV, 1-2, 6, 1955, p. 543-- 548.
250 Gh. Bichir şi Eug. Popescu, Materiale, IX, 1970, p. 274, fig. 4/4.
251 G. Simion, Peuce, I I, 1971, p. 125-126.
252 S. Teodor, Arh. Mold., VIII, 1975, p. 136.
253 A. Lăszl6, Arh. Mold., V I , 1969, p. 79, fi g. 1 9,'4-5.
254 S. Teodor, op. cit., p. 1 36 .
255 Silviu Sanie i i consideră idoli dubli l a fiecare piesă fiind reprezentanţi
opozant cuplul bărbat-:f:emeie.
ZS6 Zoltan Szekely, Thraco-dacica, Buc., 1976, p. 232-233, fig. 3/2.
257 C. Buzdugan, Ca rp ica, I, 191>8, p. 85-86.
258 VI. Dumitrescu, op. cit ., p. 487-488, fig. 51/8.
259 A. Laszl6, op. cit., p. 74-75, fig. 11/4-6.
260 S . Teodor, Arh. Mold., VII I , 1975, p. 133-134.
26 1 R. şi E. Vulpe, op . cit., fig. 115/17-23, 25, 33, 36, 38, 41 drepte.
262 V. L. Lăpuşnean, 1. T. Niculiţă, M. A. Romanovskaia, op. cit., p. 54, fig. 15/2.
263 M . Petrescu-Dimboviţa, Materiale, I, p. 191-192, fig. 12/1.
264 Idem, SCIV, 1-2, VI, 1955, p. 186.
265 Dintre cuţitele enumerate în nota 261 o par te , credem că aparţin Lateneului.
266 G. Simion, Peuce, I l, 1971, p. 125-126.
267 G. Simion şi Gh. Cantacuzino, op. cit., p. 373-374, fig. 5.
za B. Mitrea, C. Preda şi N. Anghelescu, Materiale, VIII, 1962, p. 371.
269 D. Berciu, Materiale, IV, 1957, p. 288-290 , fig. 1 1/1-2.
270 Al. Vulpe le împarte in trei tipuri după curbura lamei : A, B, C : cf. Al
Vulpe, Ferigtle, p l. XVIII, p. 62.
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Pl. XXX I I
veni 271 şi Sanislău 272. Intrucit cuţitele cu muchia lamei dreaptă sau curbă circulă
pe perioade mai lungi, acestea nu pot servi la obţinerea unor datări mai strînse.
La acestea se adaugă şi caracterul fragmentar şi numărul redus de piese de la
Curteni-Valea Merilor.
Alte obiecte de fier, atestate la Curteni, sint impungătoarele cu secţiunea
pătrată, utilizate probabil şi ea burghie. In aşezările hallstattiene tirzii sint întîl
nite numai la Hăbăşeşti 273 şi Ferigile 274.
Obiectele de bronz descoperite in săpătura de la Curteni-Valea Merilor sint
puţine, acestea reducindu-se la o brăţară şi două ace fragmentare. Brăţara, ini
ţial rotundă, dar turtită încă .din vechime, cu diametru! maxim de 6,5 cm., face
parte din categoria celor cu secţiunea plan-convexă (in forma literei D), cu ca
petele petrecute şi tăiate drept (pl. XXXIII/1 ; XXXV/5). Brăţările de bronz au
cunoscut o largă circulaţie incepind din epoca Bronzului pînă in Latene. Amin
tim, pentru Moldova, pe cele din etapa anterioară reprezentată de necropola de
la Stoicani, · unde astfel de obiecte apar intr-un număr mare 275 şi, din Hallstattul

271 A l . Vulpe şi Eug. Popescu, Studii şi comunicări, Piteşti, 1 968, p. 24-25,

fig.

1/3 ; 2/2, 4.
272 L N emeti, op. cit.,

p. 139.
· 273 VI. Dumitrescu, op. cit., p. 487---488, fig. 51/4.
274 Al. Vulpe, Ferigile, p. 65-66, pl . XXVI/20-21.
27 5 M. Petrescu-Dimbovita, Materiale, 1, p. 192, fig.

12.
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Pl. XXXIII
tirziu, două brăţări descoperite intr-un mormint de la Huşi

276.

Piese asemănătoare

se cunosc la Gogoşu, unde s-au documentat brăţări cu capetele petrecute 277 şi la
Balta Verde unde există mai multe variante, inclusiv cele cu capetele petrecu

te 278• Brăţări intrucitva identice sint atestate într-un număr mare de forme şi la
Ferigile, unde se încadrează in trei tipuri după aspectul secţiunii. Din tipul A
fac parte cele cu se cţiune a plan
convexă,
variantă
care
se
intilneşte
şi
la
Curteni 279. La Sanislău se intilnesc brăţări cu secţi·unea rotundă şi capetele sub
ţiate - desfăcute sau suprapuse ca şi la Ciumbrud, Batoş etc. 210.

Acele de bronz sint întîlnite numai fragmentar, în două exemplare. Cu aju
torul celor două fragmente se poate, credem, reconstitui forma unei piese intregi a
cărei lungime ar putea atinge 15-16 cm. Acest tip (pl. XXXIII/2, 4 ; XXXVJ4, 6),

276 C. D. Vasiliu, Arta şi arheologia, 9-10, 1933-1934, p. 18-19.
D. Berciu şi E. Comşa, Materiale, Il, 1956, p. 414, 437, 445, 448, 452, 459.
278 D. Berciu şi E. Comşa, op. cit., p. 356-- 357, 367, 372, 397.
279 Al. Vulpe, op. cit., p. 73, pl. XXV/13-14, 16, 18, 22.'
271

21110 1. Nemeti, op. cit., p. 139-140.
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Pl.. XXXVI
neatestat pma acum ş1 m alte centre, este compus dintr-un ac de bronz lung de
11 cm., un pinten aşezat pe tija acului, după care urmează trei sirme de bronz,
unghiulare, aşezate simetric, .de la care pleacă in continuare o singură sîrmă ter
minată cu o măciulie ce are mici lobi. Partea ascuţită şi subţire a acului a fost
găsită îndoită ceea ce ar sugera întrebuinţarea lui şi ca fibulă. Lipsa analogiilor
ne împiedică să facem consideraţii mai largi asupra acestei forme care poate fi
datată in perioada cuprinsă intre inceputul şi sfîrşitul locuirii de la Curteni.
O altă categorie de obiecte sint piesele de os care la Valea Merilor sint alcă
tuite din psalii, pandantivi din colţi de mistreţ, un fragment de fluier de os etc.
Psaliile descoperite sint in număr de trei. Prima, cu trei ocheţi, lungă de 19 cm.
fragmentară dar intregită este terminată printr-un ornament in formă de cap de
cal, cu gura deschisă (pl. XXXIV/1 ; XX:XVII/1). Suprafaţa acesteia este decorată
cu motive incizate de cerculeţe la care s-a marcat şi centrul. Cercurile sint aşe
zate in rinduri, unite intre ele prin tangente. In afară de aceasta, mai apar şi
linii paralele oblice care figurează părul calului, precwn şi trei linii paralele
ll,lngi, dispuse intre gură şi ureche care ar reprezenta hăţurile. Obiectele de acest
fel descoperite pe teritoriul patriei noastre au fost atribuite sciţilor şi se datează
intre sfîrşitul secolului al VI-lea î.e.n. şi primele decenii ale secolului al V-lea
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i.e.n. Nptăm aici psaliile de la Histria 2S1 şi Tariverde 282 considerate drept scitice.

O psalie terminată cu capete de cal a fost descoperită şi in aşezarea de la Băr

boasa 283, în Moldova, atribuită Hallstattului timpuriu, dar, după păreTea noastră,
atît aşezarea cît şi psalia sînt mult mai noi, acestea aparţinînd mai degrabă seco
·
lelor VI-V i.e.n.
Psalii de os cu capete de cal se găsesc în număr mare în lumea scito-pontică.
Cele mai apropiate analogii le găsim la exemplarele de la Şumeiko, unde apare
aceeaşi formă şi acelaşi ornament de cerculeţe incizate. Piesele de aici se datează
in secolul al VI-lea i.e.n. 284• Aceluiaşi secol ii pot fi atribuite psaliile cu· cap de
cal de la Volcovţi, Aksiutinţî 285, Badki 286 şi Jurovka m. Deşi în aceste cazuri,
psaliile sînt ceva mai îndepărtate ca formă fii ornamentaţie de piesa de la Curteni,
toate se încadrează în seria psaliilor de os scitice din secolele VI-V i.e.n. Dato
rită analogiilor existente in România şi U. R .S.S., psaliile . de la Curteni - Valea
Merilor pot fi atribuite unei influenţe sciticc şi se datează la mij locul sau sfîrşitul
secolului al VI-lea i.e.n., eventual şi în primele decenii ale secolului al V-lea î.e.n.
In afară de piesa amintită, în groapa de la Curteni - Valea Merilor s-au
mai descoperit încă două psalii fragmentare de os, de formă plată, cu îngroşări
in dreptul celor doi ocheţi, terminate la capete cu proeminenţc curbatc care ar
putea sugera un cap de cal stilizat la maximum (pl. XXXIV/2-3 ; XXXVII/2-3).
Deşi sînt rare, psaliile de os cu două orificii nu sînt inexistente în această peri
oadă, ele fiind întîlnite tot în lumea scitică. la Krasnîi Iar, în Al tai 288• Cu toate
că păstrează mai puţine caracteristici, aceste două piese pot fi legate tipologie şi
cronologic de psa!ia mare cu cap de cal, toale trei purtind aceeaşi amprentă a
influenţelor scitice.
Din categoria obiectelor de os, se numără şi un fragment de fluier, din care
se păstrează partea superioară, uşor umflată, sub care se găseşte un ornament
spiralic amintind motivul grecesc de valuri (pl. XXXIII/6 ; XXXVI/1). In peretele
de os a fost practicat, la partea superioară, un orifici u oblic. Descoperirile de in
strumente muzicale in aşezările hallstattienc sau lateni�ne traco-getice nu sint
prea numeroase. Se cunosc la Poiana trei fluiere de os, cilindrice, lungi de 7-8 cm.
şi unul fragmentar 289,
Dintre obiectele de os fac parte şi doi pandantivi din colţi de mistreţ care
au fost folosiţi ca podoabă, după ce in partea superioară, mai lată, s-a practicat
un ocifiriu (pl. XXXIII/8 ; XXXVI/3). Pandantivi similari s-au descoperit in ne
cropola de la Balta Verde 290, iar intr-un mormint hallstattian de la Vaslui apar
col ţi de mistreţ depuşi ca ofrande 291• Practica este mai veche, de vreme ce in
necropola de la Stoicani se găsesc dinţi perforaţi de animale, utilizaţi ca po
doabă 292.
Ultima piesă din categoria obiectelor de os este un corn de animal retezat,
probabil cervideu, întrebuinţat ca impungător sau aflat in curs de prelucrare
(pl. XXXIII/7 ; XXXVI/2). O piesă similară s-a descoperit Ia Băiceni - Mlada 293.
Ca obiecte de piatră se numără doar o cute fragmentară şi o lamă de silex.
Cutea este alungită, cu marginile rotunjite, avind la un capăt obişnuitul orificiu
21 1 D. Ber"Ciu, SCIV, X , 1 , 1959, p. 39 ; idem, Dacia, N.S., 1, 1957, p. 137.
Em. Condurachi, SCIV, 1-2, IV, 1953, p. 133, fig. 22 ; D. Berciu, SCIV, X,
1 , 1 959, p. 39 ; idem, Dacia, N.S., 1, 1957, p. 137.
213 M. Florescu şi V. Căpitanu, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a muzeelor
de istorie 1 964, voi. I, 1971, p. 212.
214 V. A. Ilinstaia, SA, 1, 1 965, p. 90 şi urm., fig. 2/9-10, 13-14.
215 Idem, fig. 2/1-8 ; 15-16 ; idem , Archeologija, XIII, 1961, p. 46, fig. 7/2-4 ;
2112

8/1-2.

V. A. I l inskaia, Archeologija, XIII, 1961, p. 46, fig. 7/1.
Idem, SA, 3, 1973, p. 5-6, fig. 1/36 ; 212.
211 S. M. Sergheev, SA, VIII, 1946, p. 289-292.
219 R. şi E. Vulpe, Dacia, I I I-IV, 1927-1932, p. 322, fig. 108/19 ; 129/34-36.
290 D. Berciu şi E. Comşa, Materiale, I l , 1956, p. 365 şi 370, fig. 96/2.
291 Al. Andronic, E. Neamţu şi F. Banu, Materiale, VIII, 1962, p. 9 1 .
m M . Petrescu-Dimboviţa, Materiale, 1 , p . 193, fig. 12/13�
293 A. Lăszl6, op. cit., p. 74-75.
2841

2117
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de prindere (pl. XXXIII/10 ; XXXVI/5). Piese asemăn ătoare apar în aşezările
hallstattiene sau l aten ie n e. Amintim aici pe cele de la Stoicani 294, Balta Verde 295,
Gogoşu 2'6, Ferigile 297, Poiana 291 şi Lune a Ciurel 299,
Lama de silex, cea de a doua piesă de piat ră, lungă de 6 cm. este obţinută
prin tehnica lamelară, asemănătoare cu cele neolitice (p l . XXX III/9 ; XXXYI/4).
Dc�i rar utilizat, s e pare că şi in această perioadă silexul prelucrat se întrebuin
ţează ca unealtă, dacă nu cumva exemplarul de la Curteni a fost recuperat din
tr-o aşezare ne oi i ti că, cea mai apropiată fiind la cîţiva kilometri , la Oltene-şti unde
prin cC'rcetări d e teren, a fost depistat u n p unct cu c e ramică Cucuteni Joo. Amin
tim o lamă d e silex asemănătoare, găsită în aşezarea de la Băiceni - Mlada JOI şi
o a doua la Vaslui 302.
*

*

"'

După cum s-a putut consta ta, locuirea hallstattiană de la Curteni - Valea
Merilor se caracterizează prin existenţa unui strat de cultură propriu-zis, sub care
se găseşte o groapă de formă ner e gula tă in plan, <lvind d ia me tml :şi adincimea
maximă respectiv, de 6 m. şi 1 m. ln interiorul gropi i s-au găsit fragmente cera
mice unelte, idoli, resturi de vatră şi de chirpici, .:ărbune, cenuşă, oase de an i
mo..d c, ceea ce ar sugera deopotrivă existenţa unei gropi de bordei, a unei gropi
rituale sau de deşeuri . Avind in vedere totuşi existenţa uneltelor, inclusiv a celor
de fier, dt şi a inventarului care se întîlneşte ÎR mod curent in umplutura bor
deielor din această epocă, credem că groapa aparţine mai degrabă unei locuinţe
decit unui depozit de deşeuri sau unei gropi rituale. Cit p ri veşte stratul de cul
tură, acesta nu reprezintă altceva decit împrăştierea la suprafaţă a resturilor de
locuire din groapa bordeiului prin reutilizările repetate şi vreme în delungată a
acestei mici zone. Pledează pentru aceasta şi mărimea mare a gropii, pentru de
şeuri săpindu-se grop i mult mai mic i , aşa duP,ă cum s-a putut stabili · in urma
�
cercetă rilo r .
LO<·uinţele con statate arheologic sub forma unor gropi de mari d im en s i uni ,
o vale sau rectangulare in plan, avînd in umpl utură fragmente cerarq.ice, unelte,
rec•.uri de oase, cărbune, cenuşă, resturi de vetre şi bucăţi de chirpici, ·pietre,
reprezintă obişnuita groapă de bordei atit d e caracteristica aşezărilor hallstattiene
'ii lateniene traco-getice.
Deşi in aşezările deschise, cit şi in interiorul fortificaţiilor sint efectuate pu
ţine cercetări sati există insuficiente materiale publicate, pentru Hallstattul. tirziu
şi Laten e-ul timpuriu, amintim aici bordeiele atestate în cursul săpăturilor de la
�-tin ceşti, Cotnari şi Moşna 303, Băiceni - Mlada 304, c"ucorăni 3:15, datate iri se�olele
294. M. Petrescu-Dimboviţa, op. cit., p. 191-192, fig.
295 D. Berciu şi- E. Comşa, op. cit., p. 395, fig. 53/1 ;

12/2.
143j3.

296 Idem, p. 419 şi 457.
29? Al. Vu lpe, Ferigile, p. 74, pl. XXVI/14.
298 R. şi E. Vulpe, op. cit., p. 320-322.
299 SCIV, 1-2, YI, 1955, p. 186.
.
300 Intr-o hartă intitulată. ,.Staţiuni cu c eramică pictată în Europa răs.ăriteanăw
este indicată o •aşezare neolitică Ia Ctirt eni . Cf. VI. Dumi trescu, Epheme r:is Daca
romana, IV, 1930, p. 260, fi g. 1. Intrucit în urma cercetărilor noastre n u arn depis
tat nici-o aşezare neolitică la Curteni, este posibil ca menţiunea din hart.ă. - să se
refere la staţiunea existentă intre satele Cur,teni şi Oltene şt i, pe creasta unui deal
din apropierea localităţii din urmă, numit d'e c ătre localnici ,.La Buci", unde s-au
descoperit, resturile unei aşezări de tip Cucuteni A-B. ; V. Spinei, Carpica,. [ V],

1972, p, 140.
301 A. Lăszl6, op. cit., p. 74-75, fig. 10.

302 Al. Andronic şi E. Neamţu, Materiale, VIII, lil62, p. 91.
303 A. c. Floreseu şi Gh. M el in te, SCIV, 1, 19, 1968, p. 131-132 ; A. c. Flo
rescti şi S. Raţă, Studii şi materiale. Istorie. Suceava, 1969, p. 13 ; S. TeOdor, Arh.

Mold., VIII, 1975, p. 133.
.
304 A. Lăszl6, op. cit., p. 67--68.
305 S. Teodor, Arh. Mold., VIII, 1975, p: 126-129, cu bordeie rectangulare.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

SAPATURILE DE

55

LA

CURTENI

231

la Lunea Ciurei 306, B otoş an a 307, D!aconi 301 di n secolele III-II
i.e.n. Toate aceste descoperiri arată că, in afară de locuinţa de suprafaţă, bordeiul
constituie mij locul de adăpost caracteristic şi pentru Hallstattul tirziu şi Latene-ul
II şi ca atat·e prezenţa acestuia la Curten i-Valea Merilor se înscrie in habitatul
tradiţional tracic.
După cum s-a văzut în complexul arheologic au ieşit Ia iveală împreună cu
materiale care deobicei se datează pe perioade mai 1W1gi, o serie de piese care
s-au putut dnta cu relativă exactitate. Astfel, cupa grecească orientală este din
al doilea sfert al secolului al V I-lea ; fragmentul de cup-skyphos alic, din care
s-a păstrat numai baza se plasează în j urul anului 525 i.e.n. De asemenea, baza
de amforă conică s-a putut data in intervalul d intre anul 560 i.e.n. şi ultimul de
ceniu al secolului al VI-lea î.e.n. Dintre celelalte obiecte psalia de os cu cap de
cal aparţine, in general, secolului al VI-lea şi doar cu probabilitate şi inceputului
secolului al V -lea i . e.n. Aşadar, considerăm că da tarea întregului complex arhe�
logic de la Curteni - Valea Merilor, fiind asigurată, în primul rînd, de ceramica
grecească şi apoi de analogiile de la vasele gri-cenuşii este al doilea sfert, even
tual mijlocul
secolului
al
VI-lea
pînă
în
primul
sfert
al
secolului
al
V-lea i. e. n.
Pentru
datarea mai veche pledează şi materialele lucrate cu
mîna - ceaşca mare cu toarta lată, lustruită puternic la exterior şi fragmentele
de s . răchini din pastă groasă, cu luciu mat ce conservă o veche tradiţie hallstat
tiană. Notăm, totuşi, că la Curteni, lipseşte complet decorul de caneluri orizon
tale atît de tipic pentru Hallstattul timpuriu şi care se păstrează in unele locuri
pînă in pragu l Latene-ului.
i. V-III i.e.n. şi de

*

*

*

Deşi în zonă, la Creţeşti, Tirzii, Corni 309 şi Arsura 3 10 au fost semnalate ori
cercetate, prin săpături, cetăţi hallstattiene cu val de pămînt, în imedi ata apro
piere nu cunoaştem deocamdată o astfel de fortificaţie 311• In schimb săpăturile
arheologice de la Curteni, pW1ctul Dealul Viei, aflat in apropierea locuirii de la
Valea Meri lor au pus in evidenţă o aşezare hallstattiană tirzie, amplasată stra
tegic şi care cu probabilitate a fost fortificată. In jurul acestei mici întărituri au
gravitat probabil şi locuirile risipite aflate in zona din imediata apropiere.
O altă problemă, deosebit de i mportantă, este aceea a influenţelor străine
care · s-au exercitat direct, printr-W1 aport de populaţie alogenă sau prin impor
turi, asupra culturii materiale a populaţiei locale.
O primă influenţă s-a datorat culturii materiale scitice, l ucru dovedit la
Curteni de cele trei psalii de os dintre care cea mai mare include cele mai multe
caracteristici ornamentale ce pot fi atribuite sdţilor. Aceste desGQperiri sint însă
puţine la Curteni şi nu lasă să se întrevadă modalităţile prin care s-a exen·itat
influenţa scitică In cadrul acestei aşezări tracice. Se pare că, in Moldova, desco
peririlor de obiecte scitice le-ar corespunde o grupă de morminte de inhumaţie,
cu inventar scitic şi care poate fi atribuită acestei populaţii iraniene 312. Este pro
babil ca aceste influenţe să se fi exerdtat prin contactul direct cu cultura acestei
populaţii ai căror reprezentanţi ii găsim ate;taţi intr-un număr' mic prin ace:!
categorie de morminte de inhumaţie amintită, după cum este posibil ca o parte
dintre aceste obl(ecte să reprezinte doar importuri. Deocamdată nu putem
stabili cu precizie modul in care aceste psalii scitiee sau de influenţă sci
tică au ajuns in aşezar ea hallstattiană tracică de In Curteni.
306 SCIV, 1-2, VI, 1955, p. 184.
307 S. Teodor, SCIV, 20, 1, 196g, p. 34-35.
3011 SCIV, III, 1952, p. 198 şi 202.
3ll9 A. C. Florescu şi Gh. Melinte, Carpica, IV, 1971, p. 130-131.
310 S. Teod or , Materiale, X, 1973, p. 53-60.
3 1 1 Gh . Melinte ne-a informat de existenţa unui val de pămînt pe dealul aco

perit de pădure, aflat la est de satul Curteni, care ar putea să apnrţină unei forti
ficaţii hallsta ttiene.
312: c. Iconomu, Cercetări istoriCe, VI, 1975, p. 55-67.
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Deosebit de pregnantă este şi prezenţa importurilor greceşti. Am văzut că
amforele microasiatice şi vasele de lux datează aceste importuri incepind din al
doi lea sfert al secolului al VI-lea i.e.n. şi pînă in primul sfert al secolului al V-lea
î.e.n. ln Moldova, majoritatea descoperirilor de vase greceşti se situează la nivelul
secolelor IV-III i.e.n. , piesele mai vechi fiind încă rare. Este limpede că in urma
descoperirilor de vase greceşti din secolele VI-V i.e.n. de la Barboşi 3 13 şi Fru
muşiţa 3 1 � şi acum de la Curteni, se poate spune că penetraţia mărfurilor elene in
teritoriul t racic de la est de Carpaţi incepe mult mai devreme. ln privinţa căilor
de pătrundere a acestor mărfuri s-au utilizat rîurile cu văile lor - Siretul, Pru
tul, Birladul - l ucru dovedit de intensitatea descoperilor de obiecte greceşti in
zona aflată în apropierea acestor cursuri de apă, cum ar fi printre altele Podişul
Buladului 315.
Desigur, se pune problema modului în care au ajuns aceste importuri, ţinînd
s�ama de faptul că fragmentele de amforă determinate cronologic şi ca origine,
precum şi cupa grecească orientală provin din lumea microasiatică, iar celelalte
fragmente, nedeterminate tipologie, pot aparţine cu probabilitate tradiţionalilor
exportatori de amfore în Moldova, adică centrelor Heracleea, Thasos, Rhodos, Chios
etc. Se pare că intermediarii acestor produse erau cetăţile vest-pontice, in special
Istros-ul care in secolele VI-V i.e.n. atinge o mare dezvoltare economică. Oare
care i mportanţă în difuzarea produselor elene, ar fi avut-o şi centrele nord-pontice
Tyras şi Olbia, dar rolul lor încă nu poate fi precizat in stadiul actual al cerce
tărilor 3 16. Este ip.să posibil ca acest comerţ să fi fost efectuat direct de către
negustorii veniţi din centrele mari de producţie greceşti care tratau direct cu
populaţia locală 317 sau de către comercianţii sud-traci a căror prezenţă in aceste
zone era de natură să s.ti.muleze penetraţia grecească 3 1 8. Descoperirile de l a Curteni,
cu materiale datate in secolele VI-V î.e.n. arată că şi partea centrală a Moldovei
a fost afectată de aceste importuri şi că este posibilă atestarea acestora şi in re
giunile nordice ale Moldovei.
Curteni fac parte şi
la
de
roată
la
lucrate
cerarpicii
Din categoria
fragmentele de străchini şi căniţe din pastă gri-cenuşie. Numeroa.Sele desc�periri
de ceramică gri-cenuşie, lucrate la roată, la sud şi est de Carpaţi sugerează faptul
că circulaţia acestor produse (în cazul în care sînt i mporturi) simultană sau para
lelă cu produsele greceşti, ar explica motivul pentru care în Muntenia şi Moldova
atît mărfurile elene, cît şi ceramica gri-cenuşie lucrată la roată se întîlnesc aso
ciate în foarte multe centre în comparaţie cu Transilvania unde (cu excepţia grupu
gri.:cenuşie
ceramica
şi
cit
greceşti,
importurile
atit
Szentes-Vekerzug)
lui
indiferent
aceea,
De
rare.
descoperiri
încă
constituie
roată
la
lucrată
cum se va rezolva problema originii ceramicii lucrate la roată din mediile
de cultură tracică, pentru noi rămîne de stabilit modul in care această categorie
·
de vase a ajun�in complexul hallstattian de la C urteni - Va lea M erilor . ·
Chiar dacă vasele lucrate .cu mîna au asemănări surprinzătoare în categoria
ceramicii lucrate la roată - ne referim, în 'special, la străchinile şi cări l le cu
toarta supraînălţată - · nu se poate afirma cu certitudine că piesele din uiţi ma
categorie sint confecţionate de către autohtonii traci în toate centrele uride · s.int
descoperite. Astfel, se remarcă faţă de ceramica autohtonă discrepanţa ac�ntuată
nu numai în privinţa culorii pastei (în general, gri sau cenuşie), cît mai a�es, .• in
tehnica de preparare a lutului (foarte fin) sau în tehnica de ardere (vasele smt
u n iform şi bine arse), ca şi în practica confecţionării ceramicii la roata rapidă şi
prin procedeul de acoperire a suprafeţelor cu o cuvertă groasă.

313 Cf. nota 225.
3 14 Cf. no ta 6.
.
315 F1. Pred a, Apulum, XI, 1973, p. 4 1 ; 1. Glodariu, op. cit.,, p. 1 14-115 ; cf. şi
.
V. Pârvan, ARMSI, XXXVI, 1913, p. 1 19-120.
3 16 P. Alexandrescu, Studii clasice, XIV, 1972, p. 165 şi urm . ; FI. Preda, op.
cit., p. 53 ; P. Alexandresc u, SCIVA, 2, 25, 1974, p. 215-- 2 16.
.
3f7 D. Tudoc, Arh. Mold., V, 19&f, p. 45 ; 1. Glodariu, op. cit., p. 37.
318 1. N estor, Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 159-182 ; D. Berciu, Materiale,
•
IV, 1957, p. 307 ; C. Pr ed a, SCIV, VII, 1956, 3--4, p. 281 ; i dem, SCIV,
4, :n, 1970,
·
p. 573 ; FI. Preda, op. cit., p. 40�
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lle asemenea, dacă analizăm tabelul statistic (fig. XX) al ceram1cn •e la
Curteni - Valea Merilor, constatăm exi stenţa unui procentaj al ceramicii gri
cenuşii lucrate la roată de numai 1,30•;,, apropiat ca valoare de numărul de frag
mente de amfore 1 ,26D;0 in comparaţie cu ceramica lucrată cu mîna care este in
proporţie de 97,360fo. Diferenţa calitativă şi cantitativă intre ceramica gri-cenuşie
lucrată la roată (mai bună şi in acelaşi timp mai puţină) şi intre ceramica lucrată
cu mina (mai primitiv executată şi covîrşitoare sub raport cantitativ), ne deter
mină să apreciem că prima categorie reprezintă la Curteni un import . In acest
caz, se pune problema locului unde a fost fabricată ceramica gri-cenuşie, lucrată
la roată şi cum a ajuns la Curteni, deoarece diferenţa cantitativă şi calitativă faţă
de ccramica lucrată cu mîna este prea mare pentru a-i admite o provenienţă locală.
Fragmentele de amforă determinate de la Curteni, cum ar fi cele de Samos
şi Lesbos, cupa grecească orientală, ar indica o origine microasiatică, cu atit mai
mult cu cit cronologic există un anumit sincronism intre amfore şi cupa ioniană
pe de o parte şi vasele gri-cenuşii, lucrate la roată, pe de altă parte. Este, de
asemenea, posibil ca o parte sau chiar totalitatea vaselor gri-cenuşii să fie fabri
cate sau vehiculate de cetăţile pontice, in primul rind de lstros care în secolele
VI-IV î.e.n. a desfăşurat în zona nord-pontică o intensă activitate comercială.
Pledează pentru aceasta descoperirile monetare, Istros-ul fiind atestat in Moldova
prin numeroase descoperiri de drahme 3 19• De asemenea, la limanul Nistrului, la
Grădiştea Roxolani, a fost cercetată arheologic o aşezare in care s-au descoperit
numeroase fragmente de vase greceşti din centre diferite şi un număr mare de
monede histriene. Aşezarea a fost identificată cu anticul Nikonium, pomenit de
Strabo şi este considerată cu probabilitate o factorie histriană 320. Deşi Istros-ul
a fost deosebit de activ în Moldova şi in zona nord-pontică este necesar ca eera
mica gri-cenuşie lucrată la roată să fie mai bine cunoscută atit in centrele de
producţie, cit şi în aşezările unde o găsim atcstată sub formă de importuri. Ca
atare, este încă prematur să tragem concluzii ferme. Este posibil ca vasele gri
cenuşii lucrate la roată de la Curteni să provină direct din lumea microasiatică,
ori să fie vehiculate de lstros sau de altă colonie grecească din vestul sau nordul
Mării Negre. Nu trebuie exclusă nici posibilitatea ca o parte, sau în totalitate,
această categorie ceramică să fie fabricată chiar la lstros şi de aici să fi fost ex
portată în aşezările tracice din Moldova. Oricare va fi răspunsul la această pro
blemă, ceramica gri-cenuşie, lucrată la roată de la Curteni trebuie să fie consi
derată, cel puţin in S·ta diul actual al cercetă.rilru", drept un import şi ca ataa-e docu
mentează, ca şi amforele şi vasele de lux cu firnis prezenţa activă a comercianţilor
greci in zona pontică.
De asemenea, admitem şi ipoteza unei origini sud-tracice a ceramicii gri
cenuşii, lucrate la roată şi in acest caz va trebui, să presupunem existenţa unei
circulaţii paralele a produselor greceşti cu cele sud-tracice. Se poate accepta însă
ideea că vasele greceşti să fi fost vehiculate ca şi celelalte gri-cenuşii, lucrate la
roată, de către aceiaşi negustori sud-traci care au servit ca intermediari ce difu
zau �i produsele elene. Notăm că in Moldova se cunosc pînă in prezent doar
citeva centre unde s-a descoperit ceramică cenuşie lucrată la roată : e vorba de
necropolele de la Birseşti şi Slobozia şi aşezarea de la Curteni la care se adaugă
alte citeva staţiuni cu materialul încă inedit. Ca atare, în stadiul actual al cerce
tărilor nu putem afirma cu certitudine existenţa unei ceramici gri-cenuşi i lucrată
la roc.tă, confecţionată in aşezări autohtone, la răsărit de Carpaţi, specializate în
producţia acestei categorii de obiecte 32 1 .
Numărul tot mai mare de descoperiri de importuri greceşti ne obligă să
apreciem că încă din Hallstattul tîrziu comerţul dintre greci şi populaţia tracică
de la Dunărea de Jos şi Moldova, căpătase un caracter :relativ regulat.
3 19 Bucur Mitrea, Studii clasice, VII, 1965, p. 149, 163-165.
320 P. Alexandrescu, Studii clasice, XII, 1970, p. H9-156.
321 La aceasta se adaugă încă o dific ultate. Dacă amintim a priori, existenţa
unei ceramici lucrată la roată de factură locală aceasta se poate cu greu distinge
de produsele de import elene, ori de factură sud-tracică atestate în aşezările nord
tracice. lată de ce considerăm că mai sint încă necesare €ercetări in aşezările şi
necropolele hallstattiene tirzii din Moldova pentru a dovedi, dacă a existat, o pro
ducţie autohtonă a ceramicii eri-cenuşii lu�rate la roată.
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Pentru Moldova, rîurile care curg de l a nord l a sud, Prutul, Birladul, Sire
tul, ' ucau acelaşi rol ca Dunărea pentru Muntenia şi Dob rog ea . Circulaţia se făcea
pe riuri sau pe văile lor şi nu intim:Jlător celt! mai numeroase importuri greceşti
.>e găsesc i n aşezările şi n ec ropol el e cuprin se in ba z inul sau vecinătatea acestor
cursuri de apă. Descoperirile de la C urteni c-onfirmă că zona de ma re intensitate
a i n fl uen ţe i elene era sud-estul Moldovei şi partea sa centrală cu intreg Podişul
Central Moldovenesc.

RECHERCHERES ARCHEOLOGIQUES DANS LA SITE H A LLSTATTIENNE
TARDIVE

DE

CURTENI, DEP. DE

VASLUI

R e s u m e
B i en que la recherche du H allsta tt tardif en Moldavie ait connu des succes
importants par l'exploration systematique de c ertai n es cites habitats ouverts et
necropoles, le Musee d'histoire de la Moldavie de Iaşi a organise un chantier ar
cheo l ogique s il C u rten i , departement de Vaslui, afin d'elucider certaines problemes
qui se posen t encore concernant cette etape.
Les recherches archeologiques entreprises a Curteni , parmi d'autres objectifs,
ont compris l 'e xpl ora ti on d'un grand hutte â l ' en droi t nomme Valea Merilor.
Situe sur les pentes d'une colline, sillonnee de sources riches (pl. 1, Il), l ' hut te
de Curteni - Valea Merilor se presentait comme une grande fosse, de forme ap
proximativement ovale en surface plane, ayant le diametre de 6 m e tres et la
profondeur d'un metre. La fosse etait remplie de restes de to rch is et d'atre, avec
de tres nombreux fragments ceramiques, fusaioles, idoles, objets metalliqlles et en
os, pi·erres fa�onnees, ossements. d'animaux, charbons et beaucoup de cendre. Au
dessus de la fosse, il y avait une couche de culture, epaisse de 30-40 cm., etendue
sur une surface limitee, representant les sediments menageres a la suite, de
l 'emp l o i d e la fosse de la hutte (pl. I II). La plupart des objets decouverts sont
en ceramique fragmentaire qu'on peut diviser, selon la technique, en cer a mique
faite il la main ou au taur.

Da la categorie de la ceramique faite ă la main font partie les fragments
appartenant aux types de vase bitronconique (pl. IV/2-3 ; V/2-3), le type de
vase sac ou aux parois p resque droites (pl. VII/1 ; VI I I/1), muni d'anses et decore
d'une bande alveole (pl. VII/2-4 ; VI I I/2-4), pots a corps globulaire (p l. X/3, 5 ;
XII/2-3), caracteristiques pour la periode du Hal lstatt tardif thraco-gete. On ren
contre encore la tasse bitronconique polie (pl. X/7 ; XIII(1), ayant l'anse legere
ment surelevee, et les petites tasses bitronconiques il anse tub u lai r e ou en forme
de ruban (pl. X/1 ; X I II(2). On a trouve un tres grande n om br e d'ecuellcs pre
sentant deux types fondamentaux. I l s'agit d'abord des ecuelles au bord in c-urve pour
les variantcs â l 'epa u l e angulaire (pl. XIV, 4, 6, 7 ; XV(4) ou l e ger emcn t courbee ver s
l'interieur (pl. XIV/8-9 ; XVI/2-3). Le deuxieme type, l'� c u el le au bord evase
(pl. XVI I/1 ; XVI I I/1 ; X IV/1 1 ; XVI(6), s' encadre par analogie, dans la periode com
prise entre la deuxieme moitie du VI-e siecle av.n .e. et la premiere moitie du V-e
siecle av.n.e. Rencontres surtout dans les habi tats thraco-gctes de Moldavie, y
compris â Cur te ni , les disques cn argile (pl. XVII/1 0 ; XVI I I/3), em p l oye s comme
couvercles ou comme supports. La c e r ami qu e faite a la main reunit les traits spe
cifiques de la ceramique thrac-o-gecc. Elle est confectionnee en pate grossiere, avec
du degressant, b ru lee d'une fa�on inegale, de differentes couleurs, du noir fonce,
jusqu'ilu roug� brique. A l 'exc epti on de quelques exemplaires polis, la ceramique
attestee ici n'a pas d'eclat, ou presente a l'exterieur un ecl a t mat.

La ceramique faite au tour se trouve â Curteni en cantite bien moins grande
que celle faite il la main: Elle est divisee en deux c ategori es : l a cer am ique grise
de cendre et la cerami.que grecque importec. De la categori e de la ceramique grise
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cendre font partie les ecuelles (pl. XXXI/3,
XX/2 ; XXI/4 ; XXII/2, 5 ; XXXI/1, 3, 6 ; XXII/1,
a an se surelevee (pl. XXIV/4 ; XXVI/5 ; XXIV/2,
XXVII/! ; XXVIj3-- 4 ), les ec uel les servant de vase
pots â corps globulaire et a col droit (pl. XXVI I/2
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7-9 ; XXII/3, 6 ; XXIII/2, 4 ;
4 ; XXI II /1), les petites tasses
5-6 ; XXVI/1-2, 6 ; :XXIV/3 ;
a fruit (pl. XXIV/! ; XXV), les
; XXV I I I /Il et deux fragments
XXVII/3 ; XXVII I /4). Les plus

d'une tasse decoree de raies et lignes ondulees (pl.
frequentes sonts les ecuelles et les tasses ă anse surelevee. Les ecuelles presentent
a leur tour, selon ] cur forme, deux categories : les ecuelles au bord evase, en pate
grise couverte d'unc couche noire ou gris de cendre, polie et les ecuelles au bord
incurve.
De la categorie de la ceramique faite au tour, on mentionne les petites tasses
a an se surelevee, en pate grise, couverte d'une engobe noir-gris de cendrc, polies
ou mates. On pcut citer, comme ayant une forme scmblable, la tasses sunHevee,
confectione de la meme pate et datant probablement de la meme periode. La der
niere categorie de ceramique faite au tour est constituee par la ceramique grccque
importee representee par des amphores et vases de luxe.
Les vases d e luxe sont peu nombreux et dans un etat tres fragmentaire. Nous
mentionnons une coupe grC("que orientale (pl. XXVII/8 ; XXIX/!) et quelques mor
ceaux de tessons â vcrnis noir (pl. XXIX/3 ; XXX/2 ; XXIX/'2 ; XXX/4). Les am
phores sont de meme dans un etat fragmentaire ce qui nous empikhe d'idcntificr
ave·: prceision les contres d'ou elles provicnnent. Un morceau mieaux conserve
etant attribue a la categorie d'amphores grecques orientale (pl. XXIX/7 ; X XX/1)
et un autre, a Samos. Bien qu'on n'ait trouve encore d'autres objets en ceramique
dont nous mentionnons les fusa:ioles decouvertes en grand nombre (pl. XXX/6--14 ;
XXXI/1-10), colliers {Pl. XXXIII/ 1 ; XXXV/5), idoles (pl. XXX I I ; XXXV/1-3) etc.
Les objets metaliques sont peux nombreux : on distingue les couteaux (pl. XXXV/7 ;
XXX I I I/5), poinc;ons en fer, un bracelet et deux aiguil!es fragmcntaires en bronzc
qui sont habituels dans l'inventaire des habitations du Hallstatt tardif (pl. XXX I I I/
2, 4 ; XXXV/4, 6). Parmi les autres pieoes, sauf les pendcntifs en dent de sang!ier
(pl. XXXIII/8 ; XXXVI/3) nous mentionnons trois mors en os, dont un richement
decore, reproduit une tete de cheval stylisee (pl. XXXIV ; XXXVII). Elle ne trouve
des equivalents que dans les regions du nord de la Mer N oi re dans les milieux
de culture scythique et date du VI-e siecle av.n.e.
Ainsi qu'il rcssort de tout cet expose, le sondage pra tiqu e ă Curteni - Valea
Merilor a mis au jour une fosse renfermant un riche materiei archeologique com
pose de fragrnents ceramiques, d'outils, de restes osseux, de pierres et de morceaux
de torchis qui pourraient suggerer l'existence en ce !ieu d'une hutte. I l se pourra it
toutefois que ces vesti ges aient appartenu a une simple fosse menagere. Pour l'in
stant, nous ne pouvons trancher en la faveur ni de l'une ni de l 'autre. Ce qui im
porte, c'est que cet ensemble archeologiqu e a li vre, â cote des materiaux compor
tant habituellement une datation assez la rge , une serie de pieces qui ont pu etre

datees dans les limites relativement precises. Ainsi, la coupe grecque orientale
appartient au deuxieme quart du VI-e siecle ; le fragment de coupe-skyphos attique
peut etre date des annees 490---4,70 av. n .e. , cependant que l'assiette ă pied attique,
don t seule la levre nous a ete conservee, se situe autour de 525 av.n.e. De meme,
la base d'amphore conique a pu etre datee de !'intervalle entre 560 av.n.e. et les
dernieres decennies du VI-e si ec le .
Parmi les autres objets, la garniture de mors en os date en general du VI-e
siecle, peut-etre aussi du debut du siecle sulvant. Ainsi, nous estimons que l'en

semble archeologique de Curteni - Valea Merilor, sur la base de sa ceramique
grecque en premier lieu et, secondairement, sur celle des analogies de sa ceramique
grise, peut etre date entre le second quart ou le milieu du VI-e siecle av.n.e. et le
premier quart du V-e siecle. La poterie modelee, par ex emp le, la grande tasse a
arise large, intensement pplie a l'exterieur, et les fragments d'ecuelles en pâte
epaisse a eclat mat, flUi perpetuent une Vieille tradition hallstattienne, sont en fa
veur d'une datation a la limite i nferieure de !'intervalle. Notons toutefois l'absence
totale â Cu rteni du decor a cannelures horizontales, si caracteristique pour le Hall
statt ancien et qui persiste dans certains sites
jusqu'au
seuil du Latene.

Ce qui fait de !'habitat de Curteni, une decouverte particuliere, en bonne
me;mre, c'est l'abondance des anciennes importations grecques ainsi que de la cera
mique grise de cendre faite au tour. Selon certain! archeologues roumains, l a eera-
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mique gris de cendre, faite au tour, trouvee dans les agglomerations thraco-getes
du Bas Danube serait une creation ·de la population locale, ce qui produirait un
decalagc de developpement entre les deux zones : celles des Carpathes et celle du
Danube et de la Mer Noire, celle-ci apparten a n t a la dcuxieme epoque du fer,

plus recente.

Selon une autre opinion, entre les deux zones il s'e�� praduit en effet un
decalage, sans qu'il soit pourtant fondamental determine par l'influence profonde
de la civ i l i s<lt ion helh�n ique dans la zone istro-pontique ; le mon de thrace des dcux
zones est passe au deuxieme âge du fer a peu pres en meme temps.
l ndifferemment de ce probleme, nous croyons que la ceramique grise de
cendre de C urten i , faite au taur ne peut pas etre consideree comme un produit
loca l. Quanti tativement, on en trouve un nombre limite d'e x empla ires (pl. XX) ; ce
qui preva u t a Cur teni ce sont les vases en ceramique faite a la main. La technique
de prep arer la pâte et la technique de la bruler sont totalement d ifferentes
bcaucoup sup·erieures ct ne ressemblant pas aux pratiques et aux traditions locales
de preparer la ceramique.
Les decouvertes de Curteni semblement confirmer !'idee de !' un i t e du monde
thrace is'tropontique avec le monde carpathique entre lesquels il existe un deca
lage de developpement non-fondamental du a la penetration des elements de la
civilisation grecque superieure par l 'inte rmediai re du commerce qu'on faisait
sm· les tmportantes arteres de communication - le Pruth, le Sereth, le Birlad ces trois rivieres, jouant pour la Moldavie de r6le qu'avait le Danube pour la
Dobroudja et la Valachie. L'existence de ces relations intenses de la population
locale avec le monde hellenique prouve indireC'tement, a cote d'autres elements,
la presence de grandes formations tribales en Mo l d a vie , ayant un caractere qui
ant icipe l'organisation de l'Etat, ce qu.i pouvait garantir et assurer de bonne s con
ditions au deroulement du commerce de la population
thraco-gete
avec
les
marchands venus du milieu grec ou du sud des regions thraces.
Bien, qu'on ait essaye par des fouilles de trouver d'autres traces de construc
tions, il se mb le que la fosse-hutte de Curteni-Valca Merilor constitue la preuve
d'une habitation qui a fait partie d'un habitat disperse qui gravitait peut-etre
autour de l'une des grandes fortificotions t hraco -getes voisins de Corni, Tîrzii
1
ou Creţeşti - cites tout a fait semblables comme t ec hni que de construction a
celles dont ont dispose deja de preuves, par les fouilles systematique de Stinceşti,
Cotnari, Moşna, Arsura et Brăhăşeşti.
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PROBOTA - IAŞI. NOI CONTRIBUŢII
LA CERCETARILE ARHEOLOGICE DE SUPRAFAŢA
MARIA VRABIE
Interesul arătat cunoaşterii trecutului patri ei noastre se materloalizează din
ce in ce mai m u lt şi prin cercetările arheologice de suprafaţă, intrucit acestea,
prin descoperirea r esturi lor de cultură materială, indică o arie din ce in ce mai
largă a spaţiului locuit încă din cele mai vechi timpuri, demonstrind de cele mai
multe ori o continuitate aproape neîntreruptă.
In scopul acestor cunoaşteri s-au efectuat numeroase cercetări arheologice
de teren, urmate in unele cazuri de săpătu ri sistematice ; printre localităţile mai
intens cercetate se poate enumera şi comuna Probota, împreună cu i mprejurimile
acesteia, in care se includ şi satele Bălteni şi Perieni.
Astfel, prin cercetările de teren efectuate pe teritoriul satului Probota au
fost identificate urme de locuire din paleoliticul superior şi final, neolitic (cultura
Criş), Hallstatt şi sec. II-III e. n . , precum şi morminte de la inceputul şi sfîrşitul
epocii bronzului şi din sec. II-IV e.n. 1, unele dintre aceste locuiri fiind cercetate
şi prin săpături sistematice a.
La Bălteni, in afara unor resturi de faună fosilă aparţinînd speciei Elepha1

primigenius, s-au descoperit piese de silex din paleoliticul final şi din mezolitic,

fragmente ceramice neolitice (Cucuţeni B sau din specia numită Cucuteni C),
din perioada de trecere de la Aeolitic la epoca bronzului (cultura Horodiştea-Fol
teşti), din prima epocă a fierului 1Hallstatt), de la inceputul epocii migraţiilor
(cultura Sintana de Mureş) 'i din feudalismul tirziu (sec. XVIII), precum şi douA
morminte de inhumaţie din sec. III e.n.
Locuiri mai intense par să fi existat pe actualul teritoriu al satului Perieni,
unde tot prin c erce tări le de teren întreprinse de N. Zaharia ' au fost depistate
a,ezări cu urme de locuire, indeosebi fragmente ceramice aparţinînd neoliticului
(culturile Precucuteni şi Cucuteni), perioadei de trecere de la neolitic la epoca
bronzului (c ul t u ra Horodiştea-Folteşti), Hallstatt-ului timpuriu, inceputului epocii
migr aţiil or (unele fragmente cerami.ce datind dintr-o perioadă anterioară sec. IV
e.n.), prefeudalismulul (sec. VIII-IX) şi feudalismului dezvoltat şi tirziu (sec.
XIV-XVIII) 4•
In ultimii ani, prin cerceUI.rile noastre de suprafaţă, au fost depistate alte
obiective (aşezări, necropole, etc.) la care se adaugă descop eriri l e lntimplătoare,
1 N. Zah ari a , M. · Petrescu-Dimboviţa, Em. Zaharia, Altz4ri dLn Moldova. De
ra paleolitic pînă in secolul al XVIII-lea, E. A., Buc., 1970, p. 277-278.
2 Em. Zaharia, N. Zaharia, Sondajul de •alvare din necropola de la Probota,
Jl(ateriale, VIII, 1962, p. 599 şi urm.
J N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, op. cit., p. 269-270 ; Do
rJn Popescu, Săpăturile arheologice din R.P.R. fn anul 1959, SCIV, 11, 1960, 1,
p

186.
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datorate lucrărilor agricole sau edilitar-gospodăreşti, cit şi in urma unor alunecări
de teren, care întregesc harta arheologică a comunei şi pc care le prezentăm in
nota de faţă.
Astfel, cu ocazia unei cercetări de suprafaţă în jurul satului Probota, sub
much ia dealului Unchetea, la marginea drumului verhi Probota-Perieni, la circa
500 m. vest de sat, s-a descoperit un mormint de inhumaţie, distrus in parte de
apele de şiroire. Scheletul, aparţinînd unui matur, se afla in poziţie chircită.
culcat pe partea stingă, orientat cu capul spre NE �?i privirea la e�t. Cran iul

1

· Se- w

:ng. 1

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

PROBOTA - IAŞI. CERCETARI DE StmftAFAŢA

3

239

lipseşte aproape in intregime (s-a păstrat doar mandibula superioară) iar din
restul scheletului s-au găsit doar citeva vertebre, fragmente de coaste şi peronee.
Inventarul mormîntului era alcătuit doar din citeva fragmente dintr-un
vas lucrat la roată, din pastă cenuşie, fără lustru şi lipsit de decor. Dat fiind că
acest mormint prezintă analogii cu cele descoperite anterior in marginea nord
vestică a satului, in care s-au executat săpături sistematice şi care aparţin grupu
lui sarmatic din sec. I I-III e.n. s, putem admite că mormîntul descoperit aparţine
aceluiaşi grup etno-cultural. Aceasta ar fi in concordanţă cu descoperirile de
schelete in poziţie chircită lax, din necropolele sarmate de inhumaţie din sud
vestul Uniunii Sovietice 6•
Cercetările ulterioare vor putea să stabilească dacă in cazul de faţă există
o necropolă sau un mormint izolat.
Un alt mormint de inhumaţie, de asemenea distrus parţial, era situat in
marginea dealului Unchetea, la circa 200 m. sud de şcoala generală. Şi in acest
mormint scheletul zăcea in poziţie chircită la o adîncime de 0,70 m., avind orien
tarea nord est, sud-vest, cu faţa spre est. Din scheletul descoperit lipseau cîteva
vertebre, oasele palmelor, precum şi o parte din centura scapulară (fig. 1).
Inventarul mormîntului conţinea douA fragmente ceramice provenind din
vase lucrate cu mina, de aspect hallstattian, precum şi o aşchie de silex care
s-ar putea să provină din pămîntul de umplutură al gropii, dat fiind că pe muchia
dealului �;e găsesc numeroase piese de silex, între care şi resturi de unelte ce
aparţin unor faze din paleoliticul superior.
Mormintul pare să facă parte dintr-o necropolă, deoarece in apropiere s-au
semnalat de către localnici, alte cîteva morminte distruse prin prăbuşirea muchiei
dealului.
In aceleaşi împrejurări, pe podul dealului Unchetea, la circa 400 m. sud de
şcoala generală şi 6 m. distanţă de muchia dealului, la o adincime de 0,15 m.
faţă de suprafaţa actuală a solului, s-a descoperit un mic vas lucrat cu mina
dintr-o pastă roşcată, pictat cu motive in zig-zag, executate cu o culoare brună
şi delimitate prin două benzi late trasate orizontal (fig. 2/1). O asemenea linie
lată decorează şi buza vasului, spre interior. Vasul este caracteristic culturii Cu
cuteni, faza B.
Tot in acest sector, pe suprafaţa tabulară netedă a dealului se află o intensă
aşezare- aparţinînd celor două faze ale neoliticului dezvoltat (cultura Cucuteni
faza A şi B).
Pe aceeaşi direcţie cu acest din urmă punct, la circa 150 m. distanţă de
muchia dealului şi la o adîncime de 0,50 m. s-a descoperit un vas b!tronconic cu
umăr arcuit deasupra carenei, lucrat dintr-o pastă fină. Suprafaţa vasului este
pictată în două metope continui pe git, r epre:.JCiltind un grup de linii subţiri şi
late intercalate, iar sub acestea o friză liberă cu decor spiralic şters. Limita infe
rioară este reprezentată de o linie lată. La buza vasului sint pictate un grup de
linii orizontale paralele închise mărginite in partea superioară de o linie lată care
decorează buza vasului in interior. Pictura este realizată cu culoare neagră-şoco
latie pe suprafaţa brună şi corollată a vasului care aparţine tot culturii Cucuteni
(faza B) (fig. 2/2 a-b).
Celelalte fragmente ceramice culese indică două categorii de pastă : una mai
densă cu impu'rităţi, de culoare roşcată inchis şi o a doua mai friabilă, de cu
loare mai deschisă, dar de calitate superioară.
In acelaşi punct, la adîncimea de 0,60 m. s-a descoperit un al treilea vas.
Ca formă, acesta face parte din grupa amforelor bitronconice şi prezintă o gură
în pîlnie, iar pe umăr un grup de patru mamelonări accentuate ; este lucrat din
pastă fină, pe suprafaţă avînd o feţuială de culoare brună cu lustru, în parte
corodată, precum şi un decor pictat cu negru, dispus în două zone distincte : a)
zona gitului, îngustă şi liberă ; b) zona umărului, lată şi decorată cu spirale agă
ţate cu ochi de prindere, dispuşi în jurul mamelonărilor. Ochii sint decoraţi cu o
bandă liniară, arcuită, dispusă vertical. In piinii, buclele spiralelor sînt dublate
5

Idem, p. 277-278.
Viazmîtina, M. 1.
heologia, VIII, 1953.
6
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de 'fx>nzi liniare de legătură iar in interiorul pilniilor, cu o grupă de trei per'te.
Bu:za vasului este decorată in interior cu SJ!gmente negre marginale. (fig. 2/3
a-b) 7•
Pe cuprinsul aşezării se găsesc n umeroase fragmente ceramice decorate prin
pictură aplicată in aceeaşi manieră in care se încadrează tipul Şipeniţ.
Tot ca rezultat al cercetărilor de suprafaţă este de menţionat şi d escoperi
rea făcută la hotarul
dintre
satele
Probota şi Bălteni la circa 400 m. est de
muchia dealului. In acest punct s-a d escoperit o urmă dacică (fig. 3/1) c onţinînd
resturile unui mormint de incineraţie, cu cen�ă, oase calcinate şi o mărgică cu
urme de flambare parţială (fig. 3/2). Alături de urna care se află la o adîncime
de 0,40 m. s-a găsit un capac dcslăcut in bucăţi, probabil prin presiunea solului.
Marginile urnei au fost di struse de arăturilc mai adînci sau de alte locrări agri
cole.
Urna recon stituită fără marginile care lipsesc, este
piriformă
lucrată cu
mina dintr-o pastă negricioasă cu uşor lustru la exterior, are înălţimea de 0,30 m.,
partea inferioară a corpului prezentînd patru proeminenţe plate dispuse cruciş.
Capacul care s-a găsit alături de urnă, are forma unei străchini lucrată din
aceeaşi pastă fină, iar pc marginea buzei prezintă un fel de toartă de forma unei
prelungiri marginale, perforată. (fig. 3/3).
Atit urna, cit şi capacul ei, ca formă şi ca tehnică de lucru se încadrează
în tipul bine cunoscut, în La Tene-ul Il.
Probabil că această deseoperire nu este izolată, ci face parte
dintr-o
ne
cropolă, intrucit pe suprafaţa cercetată se găsesc resturi oeramice provenind în
cea mai mare parte din buze d e vase care aparţin aceleiaşi perioade.
O altă descoperire este datorată unor săpături ocazionale, executate în curtea
locuitorului Raţă Dumitru, unde s-a găsit un mormînt de înhumaţie bine con
servat.
Scheletul, orientat pe direcţia nord-sud cu faţa spre est, zăcea in poziţie
chircită la adîncimea de 0,70 m.
Inventarul mormîntului se reduce la o fusaiolă bitronconică (fig. 3/4), lu
crată din pastă cenlli/ie ; aceasta era aşezată în dreptul oaselor palmelor.
Intrucit locul descoperirii este situat la aproximativ 400 m. distanţă de ne
cropola din sec. II-IV e.n., cunoscută prin săpăturile sistematice anterioare e se
poate presupune că în acest loc există fie o necropolă, fie un grup de morminte
izolate din aceeaşi perioadă.
După cum s-a mai amintit, pe suprafaţa platoului. alcătuit de dealul Un
chetea s-au găsit nwneroase fragmente de lame, gratoare şi aşchii de silex Intregi
şi fragmente aparţinînd mai cu seamă paleoliticului, neoliticului şi epocii bron
zului. Acestea sint mai frecvente indeosebi in preajma dispensarului (fig. 2/4-7)
in spatele Consiliului Popular (fig. 2/8, 9 ; 3/5--6 ), în jurui cimitirului satului
(fig. 3/7-8), pe suprafaţa cuprinsă intre vechile săpături şi, in fine, în lungul
hotarului dintre Probota şi Bălteni (fig. 3/9-10).
Pe şesul Pruteţului, intre meandrele riului, In locul numit La Grădinărie şi

La Butuc s-au descoperit foarte multe resturi de vase lucrate dintr-o pastă roşie
tică sau cenuşie negricioasă
cuinţe şi ..gardine de vetre.

(fig.

3/12-15)

şi lipituri

provenind

din

pereţi

de

lo

In marginea drumului din apropierea satului Perieni s-au găsit numeroase
resturi de vase lucrate diritr-o pastă roşietică şi pictată cu o culoare roşie închis
sa u brună, iar altele cu pictură tri cromă, constind în special din funduri şi proe
minenţe perforate proven ind din vase aparţinînd neoliticului dezvoltat (cultura
C ucuteni, fazele A şi B). In acest punct s-a găsit şi un suport miniatura] de vas
(fig. 3/16) aparţinînd culturii Cucuteni (faza AB), inalt de 0,065 m. de formă cilin
drică, cu două perforaţii, deschiderea fiind lărgită la ambele extremităţi, pe una
din acestea cu patru proiminenţe. Decorul este realizat din benzi ce înfăşoară
corpul vasului de la o extremitate la alta şi sînt pictate în alb l!i două nuanţe
de roşu pe fondul pastei roşcate.

7 Tehnica decorului vaselor din cultura Cucuteni
de A. Ni.ţu, căruia li mulţumim şi pe această cale.
2 Em. Zaharia, N. Zaharia. op. cit., p, 599 şi urm.

faza B ne-a fost indicatA
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Investigaţiile făcute de elevii şcolii generale d in Probota au dus la desco
perirea a două vase de a l a mă, care se a flă in p o sesia nnor lo c uitori din sat.

Unul dintre aces tea are form a sferică cu gîtul strimt şi prelnngit in formă
de ulcior, în ti mp ce decorul incizat rep rez i ntă motive orientale. După formă şi
d e co r acest vas face parte din categoria vaselor ornamentale din peri oa da feuda
lismului dezvoltat ş i tîrziu (sec. XVII-XVIII sau sec. XVII I).
Cel de a l doi l ea vas este un potir
bisedcesc
decorat in interior cu patru
medalioane reprez<·nti n d pc I su s Hristos, Ion B ote zătoru l , Sfinta M aria şi o cruce.
Spre buza vasului se află o inscripţie în l im ba s lavo nă.

Descoperirile de pe ra za comnnei Probota, vin să sublinieze ideea continui
tăţii de locuire in această regiune nordică a Moldovei, unde aproape fiecare epo că
este reprezentată prin aşezări doc umenta te de resturile de cu l tură materială carac
teris tică fiecăreia in parte.
Paleol i ticul superior este b i ne ilustrat prin u n elte intregi şi fragmentare
găsite pe aproape toată suprafaţa cercetată, dar mai ales in sectorul Ciulineşti şi
vatra satul ui Probota, Ul!lde s-rtu d e scoper it gratoarc, lame de silex şi numeroase
aşchii şi fragm ente de nnelte rccnnoscutc ca atare prin tehnica de l ucru, ca şi
prin patina avansată a roc i i din care au fost prelucrate. La acestea treb u i e să
adăugăm şi punctul fosilifer cu resturi de Elephas primigenius care ar putea
indica şi o eventuală vieţuire a omului încă din paleoliticul mij lociu.

Neoliticul, reprezentat printr-un material ceramic foarte bogat, care a t it ca
tehnică de lucru cit şi ca decor, indică legături directe cu celelalte aşezări din
aeeeaşi vrem e cnnoscute in Mol dova, atit in r egiune a de podiş cît şi d e stepă,
precum şi cu cele descoperite in lnngul culoarului Prutului.
Bogăţia materialului ceramic, resturile de locuinţe mari, uneori cu podine
arse, indică o v i a ţă sedentară bazată pc agricultură şi creşterea vitelor, pe lîngă
folosirea mediului a m bian t Qferit de lunea pe care Prutul şi Pruteţul o desfă
şoară aici.
Penfru neolitic sint deosebit de interesante descoperirile semnalate in cele trei
puncte : in sectorul C i ul ineşti-Probota (fig. 4 /1-2), in vatra satului şi in marginea
s atulu i Per i en i .
In mod special se relevă cele trei vase cucuteniene din faza B deSCQperite
pe dealul Unchetea. Aceleiaşi faze cucuteniene ii aparţin şi numeroase fragmente
de vase descoperite in sectorul Ciulineşti. Singur
suportul miniatura! cu decor
tricro m descoperit in marginea sa tului Perieni, aparţine fazei de trecere de la
faza A la faza B. Cîteva elemente ceramice descoperite sporadic aparţin culturi!
cucuteniene d i n faza A.

Tig. 4
Din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului datează aşezările
•
de la Bălteni i$i Perieni.
Sfîrşitul epocii bronzului este documentat prin descoperirea de la Bălteni,
cit şi prin existenţa aşezării din şesul Pruteţului care aparţine grupului Noua De
asemenea, grupul de morminte descoperite prin săpăturile de pe dealul Unchetea
"Tn Baie" pot fi puse in leeătură cu nn turnul aplatizat care se găseşte in apro-
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piere şi pe care, de asemenea, s-au descoperit resturi de schelete omeneşti distruse
prin arături.
Prima epocă a fierului, Hallstatt-ul, este reprezentat pe teritoriul cercetat
prin descoperirile de la Bălteni, Probota şi Perieni, materialul documentar con
stind din resturi ceramice.
Existenţa materialului hallstattian este mărturia unei vieţi omeneşti bazate
pe ac el e aşi ocupaţii, agricultura şi creş te rea vite lor, acestea d i n urmă avind pro
babil un caracter dominant.
Din a doua epocă a fierului (La Tene I I şi La Tcne III) sec. I, i.e.n. - sec.
II e. n., sint de amintit descoperirile din preajma satului Probota pe dealul Un
chetea, in dreptul şcolii şi cea de pe acelaşi deal, situat in linia hotarului Pro
bota-Bălten i, de unde provine urna cu capac conţinînd resturi de incineraţie.
Aspectul culturii locale pentru această vreme nu este indeajuns de cnnoscut, con
fundindu-se adeseori cu cultura d in perioada următoare.
Perioada corespunzătoare provinciei Dacia sec. I I-III e.n. este ilustrată de
un mormint la marginea drumului vechi Probota-Perieni şi d e mormîntul sar
matic descoperit în curtea locuitorului Raţă D.
Din cele expuse rezultă că atit şesul Prut-Pruteţ, larg deschis, cit şi dea
lurile înconjurătoare, prin numeroase puncte cu __urme de aşezări şi necropole, pot
fi considerate ca puncte de atracţie pentru vieţuirea omenească în acest loc, vie
ţuire care prezintă caracterul unei oarecare continuităţi de locuire bazată pe un
mediu destul de prielnic.
Perioada de trecere la feudalism (sec. IV-IX) pune probleme destul de
complicate in ceeace priveşte primele inceputuri ale formării poporului şi limbii
române, căci la înc ep utu l acestei perioade avem de a face cu cultura Sintana de
Mureş-Cerneahov, care poate fi considerată ca o creaţie a populaţiei getice 9 la
care au contri buit şi unele grupuri sarmatice şi gotice.
Din perioada feudal ă provin cele două vase rezultate din descoperiri întîm
plătoare, asuprn cărora ne-am referit şi care au fost încadrate în cultura seco
lului al XVIII-lea, precum şi fragmentele ceramice descoperite la Bălteni şi Pe
rieni.
Sperăm că prin cercetările care vor continua în cadrul aceluiaşi mediu geo
grafic din jurul comunei Probota, cele cîteva lipsuri din lanţul desfăşurării cul
turale şi cronologice se vor completa, docurnentînd o adevărată continuitate de
locuire impusA de un mediu prielnic acestei dezvoltări.

PROBOTA-IAŞI. NOU:VELLES CONTRIBUTIONS AUX RECHERCHES
ARCHtOLOGIQUES DE SURFACE
R e s u m e
A l'occasion des recherches de surface faites avec les eleves de l'Ecole ge
nerale de Probota sur le territoire de la commune, on a decouvert de nombreux
rest("': de culture materielle appartenant aux epoques et cultures suivante5 :
Le paleolithique moyen et superieur est documente par des eclats et des
lames en silex decouvertes en quelques points sur le plateau de la colline "Un
chetea".
Le neolithique ă ceramique peinte des phases Cucuteni AB et B est decou
vert dans la meme aire que les stations paleolithiques, A l'e:xception des decouver
tes du point "La Butuc" et celles du village de Perieni.
Pour la fin de 1' epoque du bronze on a identifie deux sites, ' "In Baie" et
,.La Grădinărie" dans la vallee du Pruteţ.
,
Le Hallstatt est represente par les decouvertes faites dans le village meme
de Ciulineşti.

9 I bidem.
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L'epoque de La Tene Il et III a ete identifiee â la Umite des territoires de
Probota et Perieni, etant suivie par la decouverte de deux tombes de l'epoque
carrespondante ii la Province Dacia (Il-Ili-e siecle de n.e.).
On a egalement decouvert des traces d'habitat du commencement de l'epoque
des migrations, de l'epoque precedant la feodalite et de l'epoque feodale de
veloppee ou tardive.
Toutes ces decouvertes apportent de nouvelles contributions ă la connaissance
de la continuite d'habitat humain dans une zone tres favorable du point de vue
ecologique.
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DESCOPERIRI SAKMATICE !DIN SECOLELE 11-111 E.N.,
lN SUD-ESTUL COLINELOR TUTOVEI
VASILE PALADE

Prin lucrările edilitare 'i administrativ-gospodăreşti executate pe teritoriul
oraşului Birlad şi in citeva localităţi din imprejurimi (fig. 1) au fost descoperite
mai m ulte morminte de inhumaţie. Unele din aceste morminte, păstrate in intre
gime sau numai parţial, au fost cercetate şi la faţa locului.
In cele ce urmează vom prezenta mai intii aceste descoperiri, pe localităţi şi
morminte, iar apoi vom face incadrarea lor culturală şi cronologică.

1. U n ţ e ş t 1,

c o m.

B o g d ă n e ş t i,

j u d.

V a s 1 u i

La circa 700 m spre n ord de satul Unţeşti, pe panta de pe partea stingă a
pîrîului Horoiata, cu ocazia amenajării unor gropi de siloz au apărut două mor
minte de inhumaţie. Cu toate că ambele morminte au fost deranjate de către lu
crători, s-a mai putut observa totuşi conturul gropilor. Toate celelalte observaţii
cu privire la morminte ne-au fost comunicate de către localnici.
MORMINTUL 1. Groapa mormîntului, lungă de 2 m şi adîncă de 1 m , era
orientată pe direcţia VNV-ESE. Scheletul era intins pe spate cu capul spre VNV.
Inventar : a) cană l ucrată la roată dintr-o pastă aspră cu nisip fin, de culoare
n egricioasă c u n uanţe cărămizii, aşezată in stinga craniului (fig. 2/2) ; b) fibulâ
de bronz de forma literei ,.D", cu arcul infăşurat in intregime (fig. 2/1) ; c) pumn al
de fier cu două tăişuri şi miner cu gardă, terminat printr-un inel (fig. 2/3, 4),
aşezat la genunchi, in partea dreaptă a scheletului.
MORMINTUL 2 era orientat pe direcţia VNV-ESE şi avea groapa lungă
de 2 m şi adîncă de 1 m. Scheletul era intins pe spate cu capul spre VNV. In
ventar : a) două căni romane din pastă fină dirăm.izie, acoperite cu angobă ro
şie, găsite in partea stingă a cran iului (fig. 3/9, 1 1) ; b) brăţară de bronz cu ve
riga deschisă, decorată cu cite un cap de şarpe la cele două capete ale barei,
ornament realizat prin ştanţare cu destulă neindeminare (fig. 3/6) ; c) oglindă din
metal alb, spartă in cinci bucăţi, cu toate fragmentele nemişcate de la locul lor
(fig. 3/10) ; d) cercei de bronz prevăzut cu buclă şi cirlig de inchidere (fig. 3/8) ;
e) resort de la o fibulă de bronz (fig. 3/7) ; f) trei mărgele sferoidale din sticlă
albă mată (fig. 3/1) ; g) trei mărgele tubulare, două din sticlă albă mată şi una
din calcar (fig. 3/2) ; "h) mărgică faţetată din sticlă roşie (fi g. 3/3) i i) mărgică
sferoidală din sticlă verde cu crestături oblice (fig. 3/4) ; j) mărgică paralelipi
pedică din sticlă roşie (fig. 3/5).
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2. � u s e n i,

c e m.

B ă c a n i, jud.

Va s1

2

ui

Pe un pinten de deal de Ia confluenţa piriului Minzaţi cu pîrîul Simila, cu
ocazia construirii terasamentului şoselei a fost descoperit un mormint de inhu
maţie. După relatările primite ulterior de la descoperitori, scheletul era orientat
pe direcţia N-S şi se afla in p ozi ţie întinsă pe spate cu capul spre nord. Inven
tar : cană l ucrată la roată din pastă fină de culoate cenuşie, cu git cilindric şi
oorp sferic ; v a su l cu o înălţime de circa 17 cm., s-a p ierdut.
,

F\g. 1
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confec ţ i l

Cu ocazia unor lucrări edilitare efectuate in partea de sud a oraşului, in
faţa Fabricii de confecţii a fost descoperit un mormint de inhumaţie la 3,20 m
adincime, care parţial a fost deranjat de către lucrători. Groapa mormîntului,
orientată pe direcţia NV-SE, a fost săpată iniţial la adincimea de 2,20 m, restul
depunerii fiind o suprainălţare mai recentă a stră zii Scheletul se afla intins pe
.
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spate, cu capul spre VNV şi picioarele spre ESE, în poziţie diagonalfi faţă de
axul gropii. După dimensiunea şi structura oaselor, scheletul pare să fi aparţinut
unui adolescent. Inventar : a) căniţă cu toartA, spartă din vechime, aşezată in po
ziţie verticală in partea dreaptă a craniului (fig. 4/2, 3) ; b) oglindă din metal alb,
aşezată pe piept cu partea ornamentată in sus, spartă din vechime, cu toate bucă
ţile nemişcate de la locul lor (fig. 4/2 1 ) ; c) fibulă de bronz cu portagrafa inaltă
(fig. 4/4) ; d) fibulă de bronz de forma literei �D" cu resturi de infăşurare a ar
cului (fi g. 4/5) ; e) brăţară de bronz cu veriga deschisă, decorată la ambele extre
mităţi ale barei cu cite un cap de şarpe (fig. 4/22) ; f) fragment de la o brăţară cu
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veriga rotundă in s ec ţi une (fig. 4/20) ; g) două mărgele din calcedoniu (fig. 4/1, 2) ;
h) cinci mărgele discoidale, imitînd pe cele din lapislazuli, de cu loare albastru
deschis, maro inchis, roşu-cărămiziu virstat cu negru şi verzuie (f ig . 4/6) ; i)
mărgică cilindrică din calcar (fig. 4/18) ; j) două mărgele sferoi dal e din
calcar
(fig. 4/ 15, 16) ; k) mărgkă sferoidală din sticlă verzuie cu crestături oblice (fi.g.
4/1 7) ; 1) mărgică poliedrică din sticlă razie-transparentă (fii. 4/7) ; m) patru măr
gele tubulare turtite dilll sticlă verde m ată (fig. 4/1 1-14) ; n) trei mărgele tubu
lare de coral (fig. 4/8-10) ; o) mărgică ci!indrică din sticl â albă lăptoa să (fig.
4/3) ; p) m.ărgică poliedrică din stic l ă verde mată (fig. 4/19).
In ceea ce p riVelŞte inventarul, facem
precizarea că apartenenţa
tuturor
obiectelor de la Bîrlad - Fabrica de confecţii la un si n g u r mormînt este d estul
de îndoielnică, intrucit cele două fibule �i cele două bră ţă ri n -au fost găsite in situ,
ci au fost recuperate din ţărîna din apropiere. Pr i n urmare, s-ar pu iea ca aceste
ob i ecte, sau măcar unele din ele s ă provină dintr-un alt mormînt.

4. B r r 1 a d - D e p o z i t u 1

de

1 emn e

In p artea de sud a oraşului, cu prilejul s ăp ării unui turnul situat p e un
grind din lunea Birladului, in aprop ierea depozitului de lemne, au fost descope
rite mai mu l te morminte de inhumaţie, dintre care trei pot fi atribuite, după in
ventarul de ceramică şi obie cte, populaţiei sarmatice. Potrivit informaţiilor pri
mite de la muncito ri i care au exe c u ta t lucrările, s-ar părea că cele trei morminte
ar fi fost orientate aproximativ, pe direcţia N ( ca p u l) - S (pici o arele) �i ar fi
avut gropile săpate in mantaua movilei. In ceea ce pri veşte inventarul descoperit
in cele trei morminte, acesta s-ar repartiza după cum urmează :
MORMINTUL 1. Oală lucrată cu mi n a d in pastă grosolană, de culoare cără
mizie cu nuanţe cenu�ii (fig. 5/1).
MORMINTUL 2. Cană lucrată la roată din p astă fină cenuşie, de formă
bitroncon ică ; pe partea superioară a vasului, î mp ărţ ită _ in d ou ă registre a prox i
mativ egale, a fost executat un decor format din benzi verti cale lustruite pe un
fond mat (fig. 5/2).
MORMINTUL 3. Pumnal din fier cu două tăişuri, aflat in partea dreapta a
scheletului ; această piesă a fost pierdută.

1

Fig. 5
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P e r i e ni,
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Vas1ui

In vatra satului Ciocani, pe un bot de deal care intră in lunea pîrîului Tu
tava, cu ocazia construcţiei gospodăr�ti, in curtea locuitorului C. Strat au fost
descoperite mai multe mormin te de înhumaţie, din care numai unul a fost sal
vat. Groapa mormîntului, ceva mai strîmtă spre fund, era adîncă de 1,30 m şi
avea orientarea pe direcţia N (capul) - S (picioarele). Ea era mai îngustă la pi
cioare şi mai largă la cap şi avea fundul albiat. In interior groapa avea un prag
la picioare, înalt de ci rca 30 cm şi un alt prag cu două trepte la cap ; prima
treaptă era înaltă de 10 cm, iar cea de a doua treaptă de 20 cm. Scheletul, in
parte distrus prin putrezire, zăcea întins pe spate, în poziţie diagonală faţă de
axut gropi i, avînd craniul spre NV, aşezat pe prima treaptă a pragului din pă
mînt cruţat (fig. 6/1).

Inventar : a) ogl indă din metal alb, spartă din vechime, cu toate fragmen
tele nemişcate de la locul lor, aşezată pe piept (fig. 6/1, 7) ; b) ac (?) de fier cu
urme de ţesătură impri mate, găsit lîngă vasele de la picioare (fig. 6/1, 13) ; c)
trei mărgele e l ips o i d ale din sticlă, poleite cu aur, găsite la git (fig. 6/1, 6) ; d)
mărgică sfero idală cu mici alveole , din sticlă albă mată, găsite la git (fig. 6/1, 5) ;
e) două mărgele · ci l i n drice d i n sticlă albă mată, găsite la picioare (fig. 6/1-3) ; f)
mărgică sferoi dală din sticlă albă mată, găsită la picioare (fig. 6/1, 4) ; g) oală
lucrată cu mîna, aşezată pe pragul de la picioare (fig. 6/ 1 , 9) ; h) capac de formă
conică, lucrat cu mina, aşezat lîngă vasul precedent (fig. 6/ 1 , 14) ; i) vas lucrat
cu mîna, avînd forma unui flacon cu gitul lung şi strimt, gura în formă de pilnie
şi corpul bitronconic, aflat pe acelaşi prag cu vasele precedente (fig. 6/1, 1 1) ; j)
amforă romană cu fund inelar, din pastă fină. cărămizie, cu angobă roşie şi luciu
la exterior, aflată pe pragul de la picioare ; gitul şi torţile lipsesc (fig. 6/1, 15) ;
k) castron roman din pastă fină cărămizie, c1'J angobă roşie şi luciu la exterior,
aşezat pe pragul mai inalt de lingă craniu (fig. 6/1, 10) ; castron din pastă fi ';lă
cenuşie, lucrat la roată, aşezat lîngă genunchiul sting (fig. 6/1, 8) ; m) cană dm
pastă fină cenu şie, lucrată la roată, aşezată pe pragul de la picioare (fig. 6/1, 12).

6.

J v e ş t i,

c o m.

I v e ş t i,

j ud.

V as1ui

In vara anului 1960, loc;uitorti din !veşti au amenajat mai multe gropi pen
tru insilozat furaje in marginea de vest a satului , pe un teren in uşoară pantă
de pe dreapta pîrîului Tutova. Cu acest prilej ei au descoperit trei morminte de
inh1,1maţie, furnizîndu-ne ulterior unele informaţii şi materiale.
MORMINTUL 1. Scheletul intins pe spate, cu capul orientat spre NV, aflat
la adincimea de c i rca 0,90-1,10 m. De la acest mormînt nu s-a păstrat nici un
fel de inventar.
MORMINTUL 2. Scheletul zăcea la adîncimea de circa 0,90-1,10 m, in po
ziţie întinsă pe spa te, cu capul orientat spre NV. Din inventarul mormîntului s-a
păstrat doar partea in ferioară dintr-o căniţă din pastă fină cenuşie, lucrată la
roatâ (fig. 7/4) .

MORMINTUL 3. Scheletul se găsea la adincimea d e circa 0,90-1,10 m, în
poziţie întinsă pe spate, cu capul orientat spre NV. Inventar : a) zăbală din fier
(fig. 7/1) ; b) verigă din fier, probabil o piesă de harnaşament (fig. 7 /2) ; c) pumnal
de fier cu două tăiŞuri şi gardă de bronz, aflat lingă cotul mîinii drepte ; parte
din mln� s-a distrus prin oxidare (fig. 7/5) ; d) căniţă cu toartă, lucrată la roatA
din pastă fi na cenuşie (fig. 7 /3).
•

ln urma descoperirilor IntimplAtoare şi a intervenţiilor de salvare efectuate
in cele şase puncte mai sus amintite au fost identificate 11 morminte de lnhu
maţie. Detaliile cu privire la orientare, adîncime, forma gropilor şi po2'i.ţia sche
letelor din cel e I l morminte din zona sud-estică a colinelor Tutovei se intilnesc
frecvent la mormintele sarmatice din secolele II-III e.n. Orientarea pe direc
ţia N-S sau cu unele devieri spre NV sau NE, ca şi poziţia de obiced intinsi

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

V.ASJLE p.ALADIJ

'

0

C!l

�
ao

tD

'

J

2

QD
4

�

11

{IT}
5

z

o
0
6

'=

CD
a

f(J

--,
1

12

'*

Fie. 6

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

a

DESCOPERIRI SARMATICE IN SUD-,ESTUL COLl!NELOR TUTOVEI

9

(2.P7� - -

1
1
1
1
j
1
1
1
1
1
1
1

1
l.-

- - - - -1

- -

--

255

1
1
1
1
1
1
P-1198 - - - - -- ...1

1

1
1
1

� 1·
1
1

._ _ _ _ _

1
1
1
1
1

L.. -

- - -- - - - - - - - - - - - -

- -

1
1

Q08.Y - - - - - - - ...1

D-

1!7.,.0(; - - - - - - - - - - - - - - - - ...J
Fig. 7

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

-o

256

VASJI.E PALAD:&

10

pe spate a scheletului sint caracteristice majorităţii mormintelor sarmatic e 1• Cru
ţarea unor praguri in interiorul gropii, pe care se aşezau de obicei vasele de
ofrandă, cum este şi cazul mormîntului de la Ciocani , U;i g ăs eşte analogii în unele
morminte sarmatice de la Pogorăşti z !li Tirgu şor 3• Aşezarea mormîntului in po
ziţie diagonală faţă de axul gropii în mormintele de la Bi rl ad - Fabrica de con
fecţii şi C iocnni este, de asemenea, o caracteristică a mormintelor sarmatice.
Ofrandele depuse la inmormintare constau din cera mică şi arme.
In cuprinsul mormi n telor au fost găsite in tota l 16 vase de lut, dintre c a re
patru făcute cu mina (două oale, un vas in formă de flacon şi un capac}, opt
lucrate cu roata din pastă fină cenuşie (şapte căni şi un castron), iar patru sint de
import, romane (două căni, o amforă şi un castron ) . Repartiţia vaselor pe mor
minte este destul de inegală. Şapte mormi nte au c i te un si n gur vas (de şapte ori
cite o cană şi într-un caz o oală) , un mormin t are două căn i , iar un alt mormint
are şapte case (2 castroane , oală, capac , vas in formă de flacon, amforă şi cană),
Cănile au fost găsite mai ales lîngă craniu, totuşi se semnalează un mormi nt (Cio
cani) în care poziţia sa era lîngă picioare.
Trei mormin te (Unţeşti, m ormintu l 1 ; Ive.şti, mormintul 3 ;
Bîrh1d - De
pozitu l de lemne, mormîntul 3) cuprindeau arme in inventarul lor, fiecare din
ele a vî nd cite un pumnal. Unul din aceste morminte (Iveşti, mormintul 3) mai

conţinea şi două piese de harnaşament.

Tipwile de vase şi arme care au fost găsite in morminte, ca şi modul de
a fli aşezate lîngă schelete, au numeroase corespondente in c ul tura sarmatică. Ast
fel, după pastă şi forme, ceramica lucrată cu mina din mormintele de la Bîrlad Depozitul de lemne şi Ciocani îşi găsesc analogii numai in mormintele sarma
ti ce 4• In schimb, ceramica din p astă fină cenuşie lucrată la roată, reprezentată
prin şa p te căniţe şi un castron, este împrumutată de la carpi s. Aici ar fi de men
ţionat şi faptul că tipul de cană cu toartă, gît cilindric şi corp sferic, de di men
siuni mici şi m ij loci i , reprezintă categoria de vase cea mai frecven t semnalată in
mormintele sarmatice din regiunea carpat o-<i unăre ană , fiind în ace laşi timp foarte
ra r întîlnită la est de Nistru. Nici prezenţa vaselor de factură provincial romană
în unele morminte din zona colinelor Tu t ovei nu con stituie o noutat�. intr u cit
ceramica provincial romană a fost de scoperită şi în alte morminte sarmatice �
Tipul de sabie scurtă cu l:iouă tăişuri şi cu inel la capătul minerului este, de
asemenea, caracteristic lumii sarmatice.
Obiecte de toaletă şi podoabă au fost găsite în patru morminte. Astfel, in
mormîntul 1 de la U�ţeşti, în afa ră de o cană şi un pumnal, s-a mai găsit şi o
fibulă . Celelalte trei mormi n t e cu obiecte de podoabă şi de toaletă nu mai cu
prin deau in inventarul lor arme, ci numai ceramică. Fiecare . din aceste· morminte
avea mărgele şi cite o og l indă . La inventarul lor se mai adăugau o brăţară, un
cercei şi o fibulă in mormîntul 2 de la Unţeşti şi un ac (?) de fier in ; mormîntul
de la Ciocani. Apartenenţa celor două fibule şi două brăţări la singurul mormînt
·
semnalat la Birlad - Fabrica de confecţii este n esigură.
Oglinzile de la Ciocani, Unţeşti şi Birlad - Fabrica de confecţii au fost aşe
zate cu partea ornamentală in sus, la fel ca şi in alte mormi nte sarmatice datind
din ac eeaş i vreme 7• Ele se aflau in stare fragmentară. Poziţia nederanjată de l a
locul lor a fragmentelor de oglindă arată că fragmentarea se datoreşte atît pre-

1 Gh . Diaconu, De spre sarmaţf la Dunllrea de Jos in lumina descoperirilor
de la Tîrgşor,- SCIV, XIV, 1 963 , 2 , p. 324-325 ; AL Andronic, Un mormînt sar
matic descoperit la Vaslui, SCIV, XIV, 1963, 2, p. 349, 353.
2 Ion Ioniţă, Noi descoperiri sarmatice pe teritoriul Moldovei, AM, II-III,

1964, p. 312-313, 317-318.
3 Gh. Diaconu, op. cit., p. 324.
• Sebastian Morintz şi Barbu Ionescu, Cercet ări arheologice in împrejurimile
oraşulu i O lteniţa (1959-1961 ), SCIV, 19, 1968, 1, p. 100-101, 1 10, fig. 6/2 �· 14/4, 5.
5 Gh. Bichir, Unele observaţii cu privire la necropolele de tip Poien.eşti din
Moldova şi r elaţiile acestor necropole cu lumea sarmată, SCIV, XII, 1961, 2, p. 268 ;
Ion loniţă, op. cit., p; 323.
6 Ion IoniţA, op. cit., p. 31!, fig. 6.
.
.
7 N. A. Bogdanova, 1; 1. Guşcina, ·NoV'Jie
mogil'niki II-Ill vv. n.e.u.s. Ska·
listoe v Kr11mu, KS, 1 1 2 , 1 967, p. 138.
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siunii solului cit şi altor agenţi externi, precum şi rezistenţei metalului din care
au fost l ucra te oglinzile şi nicidec u m unei practici rituale de spargere intenţio
nată a l or in in teri orul sau rn afara mormîntului 8• O situaţie similară a fost
semnalată de Eugen i a Zaharia rn mormin t ul 4 de la Cioinagi 9, la care adăugăm
şi observaţii le noa stre şi ale l u i N. Zahar ia , referitoare la un mormint sarmatic
de la Epu ren i , aflat în col e c ţi a Muzeului de istorie d e la Bîr lad 10.
In c C>ea ce pr i v e�te celelalte obi ecte de toaletă şi de podoabă, cum sint fibu
lele, brăţările decorale <"IJ c ap ete de � Clrpe, cerceii, precum şi unele categorii de
măr gele , con st a l:ă.m că e le se găsesc în mod frecvent in mormintele sarmatice
d escop er i te pîn ă acum 11•
Din analiza ritulu i şi ri tualului fun e rar, ca şi a unor elemente de port recu
perate din cele I l morm i n Le, rezullă că descoperirile re spec t ive aparţin evident
grupului s arm at i c . Unele muteriale din inventarul a ces tor morminte, in special
ceramica, doved esc şi fa plul că sarmaţi i pătrunşi in zona sud-estică a colinelor
Tutovei, s-au ailat in con ta c t destul de strins atit cu autohtonii carpi, cit şi cu
l um e a romană. In acest sens este c on c l udentă constatarea că în inventarul a opt
mor min te , din cele 11 cercetate, s-a găsit ceramică de factură carpică .
•

Incadrarea cron ologică a ce-l o r 1 1 morminte pre:iintă desigur mai multe di
ficultăţi dec it a tr i buirea lor cu ltur al ă şi etnică. După cum se ştie, unele vestigii
sarmatice din Mol dova �i M un ten ia au fost datate în secolul al III-lea e.n., altele
in s e colel e H-HJ e .n . Il.
In baza materialului din inventaru l cîtorva morminte descoperite in sud
estul col inelor T u to ve i , ne p ermi t em a opinia p entru o incadrare diferenţiată a
acestora.

Astfel, ogl i nda sarmatică din mormîntul de la Ciocani, de tipul celor cu
ornament complex pe spa te in relief, bordură inaltă la margine :şi proeminenţă
conică in c en tru, îşi are analogie in ogl i nz i l e din mormintele sarmatice, datind
din secolul I e.n . descoperite rn U.R.S.S. 13• Tipul de sabie scurtă cu două tăişuri
şi inel la c ap ăt u l rninerului, ca cel din mormîntul 1 de la Unţeşti, a fost datat
in secolele I-II e.n. "· In spri j in u l datării mai timpurii a acestui mormint ple
dează şi descoperirea a i ci a fibulei de forma literei ,.D" cu arcul infăşurat in in
treg i me 1s. Vasele de factură pr ov i nc i a l romană, din mormintele de la Unţeşti şi
Gll. D i ac o n u , op. cit . , p. 330.
Eugen ia Zaharia, M o rminte sarmatice descoperite la Ciotnagi în 1949, Ma
teriale, VI, 1959, p. 901.
1o N. Zahar i a , M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, Aşezări din Moldova. De
la paleo!itic pînă [n secolul al X V III-lea, Bucureşti, 1970, p. 343-344, pl. CLI/12,
13 ; CLII/ 1-4.
1 1 M. I. Veazmiti n a , Vivcennja sarmativ na teritorij Ukrains'koj R.S.R., Arh.,
VIII, 1953, p. 69, fi g . 7 /2 ; N. A. Bogd a n ova, 1. J . Guşcina, op. cit., p. 138 ; Gh.
Di a co n u . op. cit . , p. 331 , fig. 1/2 ; 3{2-4 ; 4/5-8 ; 5/4, 6.
12 Ion Nestor, I storia R omân i ei , I, 1 966, p. 675-680 ; idem, Arheologia 'JI€
r i oa dei de t recere l o jeudalism pe teritoriul R.P.R., Studii, IV,
1962, 6, p. 1429 ;
Gh. D i a con u, op. cit . , p. 334-340 ; Ion I oni ţă, op. cit., p. 324-325.
13 AL An d roni c , op. cit., p. 351-358 ; Sebastian Morintz şi Barbu Ionescu,
M. I. Vea zmi t ina , op. cit., p. 70, fig. 6/4.
op. cit., p. 101, 1 1 1.
14 W. G i n ters, Das Schw ert der Skyten und Sarmaten in Sildrussland, 1929,
pl. 25/a ; N. l. Sokol ski , Bosporskie meci, MIA, 33, 1954, p. 169.
15 V. P. Şilov. KaHnovs kij Kurganyj mogil'nik, MIA, 60, 1959, p. 497, fig.
62/2, 4. 5 ; K. F. Sm i rnov, Novye dannye po sarmatskoj Kul'ture severnogo Kav
kaza, KS, XXXII, 1 95 0 , p. 1 14 -1 1 7 , fig. 34/3 ; A. I. Furmanska, Fibuli z razkopok
Ot'bij, Arh., Vlli, 1 953, p. 8 1 , pl. II I/6, 7 ; IV / 1 , 2 ; N. A. Bogdanova, I. I. Guş
cina, op. cit., p. 136, fig. 39/11 ; M. I. Veazmitina, op. cit., p. 69, fig. 7/2. Totuşi
acest tip de fibulă este incadrat relativ mai timpuriu pe teritoriul Poloniei (cf.
Tereza Pietka-Dabrowska, Przyczynki do znajmosci okresu od I do VI w.n.e. z
miedzyrzecza Dniepru i Bugu, Wiad Arch, XXVII, 1962 , 2, p. 222, pl. XVIII, 1 .
B
9
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Ciocani, pot fi datate, pe baza unor analogii c u descoperirile din aceeaşi vreme
din D obrogea 16, in seco lele I-II e.n. De asemen€a , vase romane asemănătoare
găsite in mormi ntele sarmatice descoperite pe teri toriul U.R.S.S. 17, au :fost datate
in secolele I-II e.n. Tot din secol ele I-II e.n. d atează �i vasele lucrate cu mina
de tip flac on 18.

In sfîrşit, b ră ţările decorate cu
capete de şarpe din mor m i ntu l 1 de l a
Unţeş t i şi din i n ve n taru l mormintelor
distruse de la B1rlad - Fabrica de con
fecţii, se d atează in secolul II e.n. pe baza analogi ilor cu d esc ope ri ri le din mo rmintele sarmatice din U.R.S.S.

Prin u rma re , incadrarea cronologică a mormintelor sarmatice din zona sud
estică a col i ne l o r Tutovei trebui e făcute di !l!renţiat. Probabil ne găsim în faţ a
unor p ătrun der i sarmatice diferite, incepind cu secolL1l al I I -lea e.n. (Birlad - Fa
brica de confecţii, U n ţ c şti , Ciocani) şi continuind cu primele d ec en i i ale secolului
al I I I- lea e . n . (Birlad - Depozitul de lemne, !veşti, Suseni). Data1·ca 1n secolul
al II-lea e.n. a mormintelor de la Birlad - Fabrica de c onfecţi i şi Ciocani, cu
s che let e în p oz iţi e diagonală faţă de a x u l gropii, d upă obicei u l sarmaţi lor roxo
lani 19, ar fi în concordanţă şi cu mcnţiunile din izvoarele scrise 20, care amintesc
p e roxolani împreună cu S;Jrmaţii ia zi g i sau imediat după aceştia în rc!liunile d e
l a vest d e Nistru.

.

Df:COUVERTES SAR MATIQUES DATANT DES II-e-III-c S IECLES
DE N.E. DANS LE SUD-EST DES COLLINES DE TUTOVA
R e s u m e

A l'occasion des travaux edil itaires effeetues ees d er n i ers temps sur le t erri 
toire de la viile de B1 r lad et d a n s quelqucs localites des en vi r ons (fig. 1 ) , ont ete
decouvertes 11 tombes d'inhumation sarmatiques .

1. Unţeştf, commune Bogdăneşti, dep. de Va slui· . Dcux tomb es decouvertes par
hasard et presque completement bouleversecs.
Tombe 1. Orientation

:

ONO (tete) - ESE ( p i e d s ) ; profondeur environ 1 m ;
(fig. 3/1 1 ) ;
br.acelet
<'n

squ e l e ttc: ctandu. I nve n l ai re : deux cruches r omai n e s
fibule en b ron ze (fig. 2/1) ; p oign ard en fer (fig. 2/3, 4).

Tombe 2. Orientation : ONO (tete) - ESE (pieds) ; pr ofon deur environ 1 m ;
squelette etendu. Inventaire : deux cruches rom a in e s (fig. 3/9, 1 1) ; bracelet cn
bronze (fi g. 3/6) ; miroir en metal (fig. 3/10) ; boucle d'oreille en bronzc (fig. 3/8) ;
ressort d'une fibule en bronze (fig. 3/7) ; ncu! perles (fig. 3/ 1 -5).

16 A. Rădulescu, M . Davi desc u , Informaţii asupra unor materiale inedite din
Muzeul regional Constanţa, Materiale, V, 1959, p. 754.
17 M. I. V ea zm i tin a , Sarmatiskie pogrebenja u s. Novo-Filippovka, Voprosy
skijo-sarmatskoj archeologii, Moscova, 1954, p. 235-236 ; M . I. Veazm i tin a , V. A.

Illinska, E. F. Pokrovska, O. 1. Terenojkin, G. T. Kovpanenko, Kurgani Bilja s
Novo-Pilipivki i radgospu "Akkermen", ArhP, VIII, 1960, p. 77 ; fig. 67/13.
18 N . V . An fi mov, Meoto-sarmatskej mogit'ni k u stanicy Ust-La binskoj, MIA,
23, 195 1, p. 170, fig. 17/10.

· 19 M.. 1. Veazmitina, op. . cit., p . 238-239 ; K. S m i rnov , Repartition des tri
bus Sarmates en Europe Orientale, Atti del VI Congresso Internazionale delle
Scienze Preistoriche • Protoistoriche, Roma, 29, agosto - 3 setembre 1 962, III,
Roma, 1 966 , p. 142.
20

Dia Ca.ssius, LXXI, 19, 1, 1 R, 1, p. 702.
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2. Suseni, comm.une BAcanl, aep. ae Vaslui. Tombe d'inhumation decouverte
fortuitement et d�truite. Ori entatioo. N (tete) - S (pieds) ; squelette etendu. Inven
taire : cruche en pâte grise fine faite au tour, au col cylindrique et le corps en
sphere, dis.parue.
3. Bîrlad - Fabrique rle confections. Tombe d'inhumation. Orientation : NO

( tete) - SE (pieds) ; profonaeur 2,20 m ; squelette etendu en position diagonale par
ra p p ort a l'axe de La tombe. I n v entaire : cruche en pâte grise fine, faite au tour
(fig. 4/23) ; m iro ir en metal (fig. .f/4) ; 17 perles (fig. 4/1- 3, 6-10, 15-19). Pres de
la tombe a etr uite on .a tro u v e en ou tr e deux fibules . en bronze (fig. 4/4, 5), un

bracelet en
(fig. 4(20).

bronze

(fig.

4}22)

et un fragment d'un autre bracelet en

bronze

4 . Birlarl - Depât de E> o is. Dans le remplissage d'un tertrc, on a decouvert
trois tombes d ' inhumation , orientees approximativement N ( te te) - S ( pi e d s) . In
ventaire : un pot travaille a la main (fig. 5/1) dans la tombe No. 1, une cruche
fa i te au tour d'unc p â te gdse fine (fig. 5/2) dans la tombe No. 2, et un poignard
cn fer a d cux tran chants a.an s la tombe No. 3 (ce poignard a disparu).

5 . Ciocani, commun e Pericni, de p . de Vaslui'. Tombe d'inhumation. Orienta
tion : N (tete) - S (pieds) . Profondeur 1 ,30 m. Il y avait un . seuil haut de 30 cm
uux p i eds et un seuil a deux marches a la tete ; la premiere marche etait haute
de 10 cm, et la seconde marche de 20 cm (fig. 6/1). Inventaire : un miroir en
metal, une aiguille (?) en ier avec des traces de tissu imprime, perles et sept
vases en terre cuite (iig. 6).

6. lveşti, commune Iveşti, dep. de Vaslui'. Trois tombes decouvertes fortuite
ment. Les squelettes etaient p laces â une profondeur d'environ 0,90-1,10 m, etant
orientes approxi mativement NO (te tc) - SE (pieds). L'inventaire de la tombe 1
n'a pas ete conserve.
De l'inv€Jlta ire d e la tombe 2, on a conserve seulement une partie d'une
cruche en pâte grise fine, faite au tour (fig. 7/4). L'inventaire de la tombe 3 con
tenait un mors et un anneau en fer, un poignard ă deux tranchants en fer et sa
garde en bronze, ainsi qu'une cruche faite au tour en pâte grise fine (fig. 7/1-3, 5).
De l'analyse du rite et du rituel funeraires, ainsi que de l'invcntaire, il resulte
que les 11 tombes appartiennent certainement au groupe des decouvertes sarma
tique. Ainsi, l'orientation des tombes, lcur profondeur, la forme des fosses et la
position des squelettes se retrouvent frequemment parmi les tombes sarmatiques
des II-e-III-e siecles n.e. d ecouve rte s en Roumanie.
IL convient de mentionner l 'amenagement, parfois, de quelques marches au
fond des fosses et la p osi t io n en diagonale du squelette par rapport ă !'axe du
tombeau.
Les vases et les armes decouverts dans ces tombes, ainsi que leur disposition
pres des squelettes, ont des analogies avec la culture sarmatique. La ceramique
travaillee ă la main et les epees ă deux tr anchants qui gisaient dans les tombes
du sud-est des collines de Tutova se trouvent frequemment aussi dans les tombes
sarmates de l a region nord-pontique. La ceramique en pâte grise fine travaillee
au tour, presente dans huit sur onze tombes, constitue une indice que les Sarma
tes, qui avaient penetre dans La zone sud-est des collines de Tutova, entretenaient
des relations d'echange assez intenses avec les Carpes.
Les objets de toilette et de parure trouves dans certaines tombes de la zone
sud-est des collines de Tu.tova (fibules, miroirs, boudes d'oreilles, perles) sont
frequents aussi dans les tombes sarmatiques decouvertes anterieurement.
Chronologiquement, ces onze tombes doivent etre encadrees de maniere dif
ferente. Les tombes de Ciocani, Unteşti et Bîrlad - Fabrique de confections da
tent du II-e siecle de n.e. et celles de Bîrlad - Depât de bois, Iveşti et Suseni
appartiennent aux premieres decennies du Ili-e siecle de o.e.
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Fig. 1 - Carte des decouvertes sarmates du SE des collines Tutova : 1, Unţeşti ;

2, Suseni ; 3, Bîrlad - Fabrique de coofections ; 4, Birlad - Dep 6t de bois ; 5,
Ciocani ; 6, Ive�ti.
-

Fig. 2.
Unţeşti. Inventaire de la tombe 1.
Fig. 3. - Unţeşti. Inventaire de la tombe 2.
Fig. 4. - Bîrlad
Fabrique de confection : 1-3, 6-19, 21, i nventaire de la tombe
d 'inhumation ; 4, 5, 20, 22, objets provenan t des tombes detruites.
Fig. 5.
Bîrlad - Depot de bois : 1, tombe 1 ; 2, tombe z.
Fig. 6. - Ciocani. Inventaire de la tombe d'inhumation.
Fig. 7. - !veşti : 1-3, 5, tombe 3 ; 4, tombe 2.
-

-

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

SAPATUKILE JARHEOLOGICE
DE LA BAICENI - DIMBUL LUI PLETOSU
IN ANII 1967-1968
VICTOR SPINEI
Odată cu rel u area în anul 1 961 a săpăturilor arheologice de la Cucuteni Băiceni în binecWloscuta aşez are neolitică de pe "Cetăţuia", au fost iniţi<Jte cer
cetări meto dice şi în alte cîteva puncte 1• Intre anii 1963 şi 1965, în timpul săpă
turilor din aşezarea din secolele II-IV de la locul denumit "Sili şte". din extremi
tatea nordică a Băicenilor, s-au descoperit cinci semibordeie de Ia sfîrşitul mile
niului 1 e.n. 2• Cu prilejul WlOr cercetări de suprafaţă, efectuate in ;mii următori
de colectivul şantierului Cucuteni - Băiceni, urme de Iocuire aparţinînd ace l e i a ş i
perioade au fost semnalate in imedia ta apropiere de "Silişte", Ia P Dimbul lui Ple

tosu", fapt care a determinat ca aici să se înceapă săpătUII"i în vara anului 1967,
ele fiind continuate şi in anii următori J. In raportul de faţă vom prezenta in mod
succint unele di n principalele rezultate ale cercetărilor efectuate in anii 1967 şi 1968.
"Dimbul lui Pletosu" (fig. 1) este un mic promontoriu situat in marginea de
nord a satului Băiceni (comuna Cucuteni, judeţul Iaşi), fiind mărginit de pîrîul
Rcn�a. care se bifurcă şi înconjoară dimbul, acesta rtrrninind astfel c:a o insulă.
Actualul curs al pîrîului Recea este însă puţin probabil să fi fost identic cu acela
din vechime, bifurcaţia de ca re aminteam producindu-sc după toate aparenţele
numai cu citeva decenii in urmă.
Avind în vedere densitatea complexelor de l oc u i re, pentru a se obţine un
plan al di spoziţiei lor în c a drul satului din epoca prefeudală tirzie - deci VJZJn
d u-se ep u iza rea cercetării promontoriului
in partea sa de sud-€st s-au tr::tsat
16 şanţuri paralele, orient<Jte 600° NNE - 3800° S.SV, la intervale variind de la
1 l a 2 m, in dreptul locuinţelor făcîndu-se lărgirilc necesare în scopul de a fi
-

dezvelite in intregime.

Cercetările întreprinse pe "Dîmbul

lui Pletosuu

au

pe�mis stabilirea succesiunii

stratigrafice a urmeloc de locuire aparţinînd mni mulior perioade istor·ice. Cele mai
vechi , care se întîlnesc însă cu totul sporadic, datează din neoliticul tirziu, d i n
faza Cucuteni A. De asemenea, puţin numeroase s in t restul'ile din perioada dacică
' (LatE�ne final) şi cel e atri buite culturii Sîntana de Mureş - Cc:·neahov, reprc>zen
tate între a ltele prin importuri de ceramică romană. Depunerea a�heologică cea
1 M. Petrescu-Dimbovita,
Ioniţă şi V. Spinei,

Cucuteni, Ed itura Meridiane, Bucu··eşti, 1966.
Aşezarea prefeudală tirzie de la Dăiceni - Silişte,
Arheologia Moldovei, VII, 1972, p. 307-330.
3 Pe lîngă sem n.a :a.m l acestor rinduri, la săpături u participat temporar
Vasile Ch i ric a de la Institutul de Istorie şi Arheologie ,.A. D. Xenopol"
d in Iaşi şi mai DUJlţi studen ţi de Ia Facultatea de istorie a Universităţii
2 1.

.,AI. 1. Cuza".
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mai consistentă, asupra căreia vom reveni cu anumite detalii, corespunde peri
oadei prefeudale tirzii. Cele mai noi materiale descoperite, şi ele izolate, sint din
secolele XVII-X IX.

Fig. 1 . Vedere asupra şantierului de la Băiceni-Dimbul lui Pletosu.

Caracteristica complexelor de locuirc de la sfî rşitul m i leniului 1 cercetate la
"Dimbul lui Pletosu" constă in masarea lor intr-un perimetru restrins. Pe o supra
faţă relativ mică, care nu depăşeşte cu mult 700 m2, s-au descoperit resturile de
la 22 de locuinţe de suprafaţă şi scmibordeie. Locuinţele de suprafaţă, in număr
de 18, erau construcţii cu o singură încăpere, probabil de tipul colibelor, cu podeaua
bătătorită şi suprafaţa redusă. Fiecare din ele era prevăzută cu o vatră de fac,, cu
di mensiunile de circa 1 X 1 m, construită din pietre de r i u (fig. 3/2-4). Unele · din
locuinţele de suprafaţă serveau probabil ca bucătării sezoniere, aparţinînd ace
leea.şi familii ca şi semibordeiele. Numărul semibordeiel01· era mult mai redus :
numai patru. Ele erau adincite cu 0,30-0,45 m faţă de suprafaţa iniţială de căl
care, avind forma rectangulară şi laturile cu o lungime variind între 3,20 şi 5 m.
De regulă, intr-un colţ opus inb·ări i se afla un cuplor masiv din pietre de dimen
siuni diferi te, construit pe o "talpă" formată din lespezi mari (fig. 2/ 1). Spre · deo
sebire de locuinţele de suprafaţă, foarte sărace în inventar, semibordciele conţi
neau n umeroase fragmente ceramice. Intre locuinţe s-a descoJ)erit un cuptor cu
pereţii din lut, cu partea inferioară cruţată in solul viu (fig. 2/2).
Pe baza observaţiilor strotigrafice de la "Dîmbul lui Pletosu" s-a putut pre
ciza existenţa a două faze de locuire prefeudală tîrzie. Intr-un caz s-a surprins
suprapunerea directă a d(mă locuinţe de suprafa\iă, iar in altul suprapunerea unei
locuinţe de suprafaţă peste un semibordei (fig. 3/ 1). Nu toate locuinţele se ·pot
atribui cu certitudine un u ia din cele două n iveluri, deoarece condiţiile stratigrafice
in care se aflau nu erau prea clare ; pe de altă parte, sărăcia inventarului eera
mic din anumite locuinţe de suprafaţă împiedică o departajare cronologică a
complexelor.
Complexele de locuire prefeudale tîrzii de la punctul "Dimbul lui Pletosu"
de la Băiceni fac parte din aceeaşi aşezare cu cele de la punctul "Silişte", aflat
la numai 200-300 m spre vest. Pentru această concluzie pledează şi faptul că
inventarul descoperit la "Dimbul lui Pletosu" şi "Silişte", in primul rind ceramica,
prezintă trăsături comune. De asemenea, în acest sens mai menţionăm că prin
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locu inţa 1 2 (1) ; Cuptor din lut (2) .

cercetările de suprafaţă întreprinse concomitent cu săpăturile metodice, intre cele
două puncte amintite s-au descoperit o cataramă de bronz in formă de l iră, c.u
chenarul împărţit in două compartimente (' precum şi fragmente cerami cc izolate,
care se pot data in secolele IX-X.
Inventarul afl.at in orizontul cultural prefeudal tirziu de la Băiceni - �Dim
bul lui Pletosu" cuprinde citeva obiecte şi arme din metal, os, piatră, lut, precum
4

I.

Ioniţă şi V. Spinei,

op.

cit., p. 309.
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Fig. 3. \' atra locuinţei 1 suprapusă peste cuptorul locuinţei 12 ( 1 ) ; Vatra locuinţei
3 (2 ) ; Vatra locuinţei 2 (3) ; Vatra locuinţei 10 ( <l ).

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

SAPATURILE DE LA BAoiCENI - DDiotBUL LUI PL�OSU

5

265

şi ceramică, la care se adaugă ouse de unimalc domestice şi sălbatice şi alte res
tui·i menajere.
Dintre o bie cte l e de fi e r menţionăm două fragmente de lamă d e cuţit (fi g.
4/6, 7), o p iesă de la dr im bă 5 (fig. 4/5) şi trei să ge ţi de tipuri diferite : una eu

lama foliformă,

cu n er v ură

singură parte şi peduncul subţire şi ascuţit
tot eu o singură nervură pe l ama, care se
lega de pedunculul alungit printr-un inel îngroşat (fig. 4/3), şi a trei a, de dimen
siuni ceva mai, mari. cu lama pr e l ungi tă apropiată ca formă de cea preced en tă 6

(fig. 4/4), alta, in p arte
(fig.

pe

o

asemănătoare,

4/8).

Dintre obiectele din alte materi al e amintim mai muJ,te impungătoare din
oase de ovicaprine (fig. 4/1, 2) ş i o psalie din corn de cerb, pcrforată longitudinal
şi transversal 7, citeva gresii p en tru ascuţit (fig. 4/10) şi o fusaiolă din lut (fig. 4/9).
Ceramica c u prind e mai

şi modelare :

multe

grupe (fig. 5-7), diferenţiate în fun e ţ ie de pastă

O primă grupă - A - conţine vase lucrate cu mîna , cu c i ob uri pisate în
pastă, arse neunitar, avînd o culoare cărămizie-gălbu ie. Formele proprii acestei
grupe sînt borcanele ( fi g . 5/2 ; 6/1, 3, 4 ; 7/4, 6, 10) ş i tipsi i l e ( fig. 5/1 ; 6/2 ; 7 /5),
de co ra te in mod ob iş n u i t pe buză cu alveole şi crt>stături. In afară de aceasta,
borcanele au fost o m amc n ta te pe umeri cu linii incizate in val, dispuse într-o
manieră p u ţi n îngrijită. Bo r ean e le şi tipsiile mo d e l ate cu mîna, avînd o gamă
tipologică, in general, restrînsă. se î ntî l n esc intr-un număr foarte mare de aşezări
din Moldova datate in secolele VII-X 8•
In grupa B i nc l ude m ceramica lucrată cu roata de mină, dintr-o pastă ase
mănătoare cu cea d i n grupa precedentă, de asemenea cu c i ob u ri pisate ca d egre
sant. Singurele forme descoperite sint b<Jrcanele decorate cu linii i n ci za t e orizons Pemm a n:a l ogii cf. Gr. Avakian. Săpăturile de la Cetatea Albă, Anuarul
Comisiunii Monumentelor Istorice, Secţia pentru Basarabia, III, 1931, p. 97 şi fig.
112 ; G. B. Fedorov, Itogi trechletnich rabot v Moldavii v oblasti slavjano-russkoj
archeologii, Kratkie soob.§cenija Inst. ist. mat. kult., 56, 1954, p. 18 şi fig. 7 ; L. V.
Alekseev, Polockaja zemlja, Mo scova , 1966, fig. 38 ; P. P. Birnea, . Sel'skie posele
nija Moldavii XV-XVII vv., Chişinău, 1969, pl. II, 18-22.
' Pentru analogii cf. N. 1. Şendrik, Nakonecniki stril z Knjaioj Gori, Praci
Kijvs'kogo Der�avnogo htoriCnogo Muzeju, I, Kiev, 1958. p. 158-174 ; G. F. Cebota
renko, K voprosu o klassijikacii srednevekovych moldavskich nakonecnikov strel,
Materiali z archeologii Pivnifnogo Pricornomor'ja, Odesa, I II, 1959, p. 141--- 1 50 ;
P. Diaconu, S. Baraschi , Păcuiul lui Soare. Aşezarea medievală (secolele XIII-XV),
I I , Bucureşti, 1977, p. 138-142.

7 V. Spinei, O psalie din corn descoperită la Băiceni, Cercetări istorice, S.N.,
I, Iaşi, 1970, p . 67-72 şi fi g. 3.

8 C. Ambrojev i c i şi R. Popovici , Zur vorgeschichtlichen und mittelalterlichen
Vergangenheit des Bezirkes Dorohoi, Dacia, IX-X, 1941-1944, p. 1 19, 121 şi fig. 3 ;
M. Petrescu-Dimboviţa ş i colaboratori, Şantierul arheologic Hlincea - Iaşi, SCIV,
V, 1954, 1-2, p. 237-238 ; G. O. Dzis-Raiko, Rozkopki slov'jans'kogo seli!Ca Bră
neşti I, Materiali z archeologii Pivnicnogo Pricornomor'ja, Odesa, III, 1959, p. 127128 ; M. D. Matei, Slavjanskie poselenija v Sucave, Dacia, N.S., IV, 1960, p. 375 şi
urm. ; D. Gh. Teodor, Unele probleme privind evoluţia culturii materiale din Mol
dova în secolele VI-X, Carpica, I l, 1969, p. 276-283 ; N. Zaharia, M. Petrescu
Dimboviţa şi Em. Zaharia. Aşezări din Moldova. De la paleolitic pînă în secolul
al XVIII-lea, Bucureşti. 1970, p. 1 1 3 şi urm . ; 1. A. Rafalovici , Slavjane VI-IX
vekov v Moldavii, Ch i şi nă u , 1972, p. 126 şi urm. ; V. Spinei şi D. Monah, Aşezarea
prefeudală de la Brăşăuţi, Memoria Antiquitatis, I I , 1970, p. 376-377 ; B. O. Ti
moşciuk, Slov'jani Pivnicnoj Bukovini V-IX st., Kiev, 1976, passim ; 1. Mitrea,
Săpăturile de salvare din aşezarea prefeudală de la Lespezi - Homocea, Carpica,
VIII, 1976, p. 185-189.
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tale sau vă luri te (fig. 6/5-9 şi 7/3). C c ram i ca aparţinînd ace st ei grupe este frec
ventă şi in celelalte aşezări c on tempo rane din spa ţiul c<Wpato-ni�trian 9.

Grupa C c up ri n de tot nu m ai borcane, lu crate la routa cu tu raţie medie, din
pastă de ca l i ta te destul de b u n ă, cu nisip f i n ca degresant. Decoru l obi şnuit este
format din benzi de linii i n c i za te orizontale ş i in va l ( f i g . 5(3-6, 8, 10-12 ; 6,' 141 5 ; 7/2, 7-9, 1 1-12) , în unele cazuri l i n ii le inc izate vălurite intrctăind ben zi l e
orizontale (fig. 5/5 , 11 ; 7/7). Cu totul ac c i de nta l apare orn a men tu l cu alveole pe
umerii vaselor (fig. 7/1). Ceramica inserată in cadrul acestei grupe r eprez in tă spe
cia cea m<:�i l arg răspîndită în c ad ru l culturii Dridu, <�tit in Moldova 1°, cit şi în
ce l ela lte ţinuturi nord-dunărene 1 1•

O ul ti mă grupă - D - înglobează cerami ca din pastă de bu n ă calitate, cu
nisip fin in compoziţie, lu cra t ă la roata cu turaţie med ic . Ci t e va fragmente au
dobindit în urma ar d eri i o culoare gălbu.i.e (fig. 5;'7, 9), altele, di mpotrivă, un a
cenuşie -negricioasă ; acestea din u rmă au ca ornament linii in zi gzag uşor incizate
(fig. 6/10-13). A soc i ere a ceramicii fine, arse oxidant, cu cc r a mi c a arsă n eoxidant
se î n tîlneşt e la Garvăn - D ino get i a pe c u pri n s u l a mai multor niveluri 1z. Jn pro
po rţi e restrînsă, c eram i c a fină cenuşie sau gălbuie apare in cele mai multe aşe
zări de tip Dr id u din partea IruH"idională şi centrală a Moldo vei 1 3.

Din pu n c t de vedere cantitativ, i n aşezarea de pe .. Dimbul lui Pletosu'' mai
numeroasă este ceramica care se poate insera la grupele A şi C, fii n d urmată de
sp ec i a din pastă cu c i ob u r i pisate, l ucrată cu roat a de mină (grup<:� B). Grupa D
este rep rezen tată doar prin citeva fragmen te.

9 M. D. M at ei , Die slawischen Siedlung von Suceava (Nordmoldau, Rumanien),
Slovenska archeol6gia, X, 1962, 1, p. 149 şi urm. ; D. Gh. Teodor, op. cit., p. 291 şi
urm. ; V. Spinei şi D. Monah, op. cit., p. 377-378 ; 1. M i trea, Aşezarea prefeudală
de la Onceşti (jud. Bacău), Carpica, IV, 197 1 , p. 273 şi 275 ; idem, Cercetări arheo
logice in aşezările prefeudale de la Bereşti - Bistriţa şi Izvoare - Bahna, Studii
şi cercetări ştiinţifice (Seria istorie-filologie), (Institutul ped a gogi c din B ac ău ) ,
1972, p. 35 şi urm. ; I. A. Rafalovici, op. cit., p. 153 şi urrn. ; I. loniţă şi V. S pi n ei ,
op. cit., p. 315, 317.
10 M. Petrescu-Dimboviţa şi Em. Zaharia, Sondajul arheologic de la Dăneşti,
Materiale şi cercetări arheologice, VIII, 1962, p. 47 şi urm. ; D. Gh. Teodor, Con
tribuţii la cunoaşterea culturii Dridu pe teritoriul Moldovei, SCIV, 19, 1968, 2,
p. 240 şi urm. ; 1. G. Hîncu, Pamjatniki Balkano-Dunajskoj kuJ'tury X-XIV vv.
lesostepnoj polosy Moldavii, Archeologija, etnografija i is kusstvovedenie Moldavii,
Chişinău, 1968, p. 1 12-122 ; idem, Poselenija XI-XIV vekov v Orgeevskich ko
drach Moldavii, Chişinău, 1969, passim ; idem, Ocerki istorii kul'tury Moldavii,
Chişinău, 1971, p. 146-151 ; N. Za ha ria , M. Petrescu-Dimboviţa şi Em . Zaharia,
op. cit., p. 126-130 ; V. Spinei şi D. Monah, op. cit., p. 378-379 ; M. Petrescu
D î mbovi ţa , D. Gh. Tep dor şi V. Spinei, Principalele rezultate ale săpăturilor ar
heologice din horodiştea de la Fundu Herţei (jud. Botoşani), Din trecutul judeţului
Botoşani, Botoşani, 1974, p. 88 şi fig. 12-13 ; 1. Mitrea , Contribuţii la cunoaşterea
culturii Dridu din regiunea dintre Carpaţi şi Siret a Moldovei, Carpica, 1972, p.
123-128 ; G. F. Cebotarenko, Kalfa-gorodi§ce VIII-X vv. na Dnestre, Chişinău,
1973, p. 17 şi urm. ; I. Ion i ţă şi V. Sp in ei , op. cit., p. 317-319 şi 322 ; G. B. Fedo
rov, G. F. Cebotarenko, Pamjatniki drevnich slavjan (VI-XIII vv.), (Arch. karta
Mold. S.S.R., 6), Chişinău, 1974, p. 40-52.
1 1 M. Co mşa, Cu privire la evoluţia culturii balcano-dunărene in sec. I X-XI,
SCIV, XIV, 1963, 1, p. 107 şi urm. ; Eug. Zaharia, Săpăturile de la Dridu. Contri
buţie la arheologia şi istoria perioadei de formare a poporului român, Bucureşti,
1967, passim ; O. Toropu, Romanitatea tîrzie şi străromânii in Dacia Traiană sud
carpatică (secolele III-XI), Cr ai ova , 1976, p. 161 şi urm.
12 M. Comşa, Dinogetia, I, Bucureşti, 1967, p. 164 şi urm.
13 I. G . H in c u , Ocerki. . . , p . 159 ; D. Gh. Teodor, Descoperirile arheologice de
la Şendreni - Galaţi, Danubius, I , 1967, p. 1 3 1 ; idern, op. cit., SCIV, 19, 1968, 2 ,
p . 241 şi fig. 2 3 ; 1. Ioniţă şi V . Spinei, op. cit., p. 322 ; I . Mitrea, op. cit., Carpica,
1972, p. 123 ; idem, Aşezarea prefeudală de la Izvoare - Bahna, Carpica, VI,
1973-1974, p. 67 şi 70.
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(1-2, 6-10

=

(3-8), lut (9) şi piatră (10).
circa 1/1)
circa 3/4 ; 3-5
=
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tale sau vălurite (fig. 6/5-9 şi 7/3). Ccramica aparţinînd acestei grupe este frec
ventă şi in celelalte aşezări con temporane din spaţiul carpat.o-nistrian 9.

Grupa C c upri nde tot numai borcane, lucrate la rOClta cu turaţie medie, din
pastă de calitate destul de bună, cu n is ip fin ca degresant . Decorul obişnurt este
format din benzi de linii incizate orizontale şi în val (fig. 5}3-6, 8, 10-12 ; 6/1415 ; 7/2, 7-9, 1 1-12), in unele cazuri liniile incizate vălurite intretăind benzile
orizontale (fig. 5/5, Il ; 7/7). Cu totul accidental apare ornamentul cu alveole pe
umerii vaselor (fig. 7/1). Ceramica inserată in cadrul acestei grupe reprezintă spe
cia cea mai l arg răspîndită în cadrul culturii Dridu, atît în Moldova 1°, cît şi în
celelalte ţinuturi nord-dunărene 1 1.

O ultimă grupă - D - înglobează ceramica din pastă de bună calitate, cu
nisip fin in compozi ţi e, lucrată la roata cu turaţie medic. Cîteva fragmente au
dobîndit în urma arderii o culoare gălbuie (fig. 5,'7, !J), altele, dimpotrivă, una
cenuşie-negricioasă ; acestea din urmă au ca ornament linii în zigzag uşor incizate
(fig. 6/10-13). Asocierea ceramicii fine, arse oxidant, cu ccra mica arsă neoxidant
se întîlneşte la Garvăn - Dinogetia pe cuprinsul a mai multor niveluri 12_ In pro
porţie restrînsă, ceramica fină cenuşie sau gălbuie apare în cele mai multe aşe
zări de tip Dridu din partea maridională şi centrală a Moldovei 1 3•

Din punct de vedere cantitativ, în aşezarea de pe ., D îmb u l lui Pletosu'' mai
numeroasă este ceramica care se poate insera la gru pel e A şi C, fiind urmată de
specia din pastă cu cioburi pisate, lucr ată cu r oata de mînă (grupa B). Grupa D
este reprezentată doar prin cîteva fragmente.

9 M. D. Matei, Die slawischen Siedlung van Suceava (Nordmoldau, Rumiinien),
SlovenskO. archeol6gia, X, 1962, 1, p. 149 şi urm. ; D. Gh. Teodor, op. cit., p. 291 şi
urm. ; V. Spinei şi D. Monah, op. cit., p . 377-378 ; 1. Mitrea, Aşezarea prefeudală
de la Onceşti (jud. Bacău), Carpica, IV, 1971, p. 273 şi 275 ; idem, Cercetdri arheo
logice in aşezările prejeudale de la Bereşti - Bistriţa şi Izvoare - Bahna, Studii
şi cercetclri ştiinţifice (Seria istorie-filologie), (Institutul pedagogic din Bacău),
1972, p. 35 şi urm. ; 1. A. Rafalovici, op. cit., p. 153 şi urm. ; I. Ioniţă şi V. Spinei,
OP. cit., p. 315, 317.
10 M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Sondajul arheologic de la Dăneşti,
Materiale şi cercetări arheologice, VI II, 1 962, p. 47 şi urm. ; D. Gh. Teodor, Con
tribuţii la cunoaşterea culturii Dridu pe teritoriul Moldovei, SCIV, 19, 1968, 2,
p. 240 şi urm. ; 1. G. Hincu, Pamjatniki Balkano-Dunajskoj kul'tury X-XIV vv.
lesostepnoj polosy Moldavii, Archeologija, etnografija i iskusstvovedenie Moldavii,
Chişinău, 1968, p. 1 1 2-122 ; idem, Poselenfja XI-XIV vekov v Orgeevskfch ko
drach Moldavii, Chişinău, 1969, passim ; idem, Ocerki istorii kul'tury Moldavii,
Chişinău, 1971, p. 146-151 ; N. Za haria , M. Petrescu-Dimboviţa şi Em. Zaharia,
op. cit., p. 126-130 ; V. Spinei şi D. Monah, op. cit., p. 378--379 ; M. Petrescu
Dîmboviţa, D. Gh. Tepdor ş i V. Spinei, Principalele rezultate ale săpclturilor ar
heologice din horodiştea de la Fundu Herţef (jud. Botoşani), Din trecutul judeţului
Botoşani, Botoşani, 1974, p. 88 şi fig. 12-13 ; I. Mitrea, Contribuţit la cunoaşterea
culturii Dridu din regiunea dintre Carpaţi şi Siret a Moldovei, Carpica, 1972, p.
123-128 ; G. F. Cebotarenko, Kalfa-gorodiAce VIII-X vv. na Dnestre, Chişinău,
1973, p. 17 şi urm. ; 1. Ioniţă şi V. Spinei, op. cit., p. 317-319 şi 322 ; G . B. Fedo
rov, G. F. Cebotarenko, Pamjatniki drevnich slavjan (VI-XIII vv.), (Arch. karta
Mold. S.S.R., 6), Chişinău, 1974, p. 40-52.

11 M. Comşa, Cu privire la evoluţia culturii balcano-dunărene in sec. IX-XI,
SCIV, XIV, 1963, 1, p. 107 şi urm. ; Eug. Zahari a , Săpăturile de la Dridu. Contri
buţie la arheologia şi istoria perioadei de formare a poporului român, Bucureşti,
1967, passim ; O. Toropu, Romanitatea tirzie şi străromânii in Dacia Traiancl sud
carpatică (secolele III-XI), Craiova, 1976, p. 161 şi urm.
12 M. Comşa, Dinogetia, 1, Bucureşti, 1967, p. 164 şi urm.
1 3 1. G. Hîncu, Ocerki . . . , p. 159 ; D. Gh. Teodor, Descoperirile arheologice de
la Şendreni - Galaţi, Danubius, I , 1967, p. 131 ; idem, op. cit., SCIV, 19, 1968, 2,
p. 241 şi fig. 23 ; I. Ioniţă şi V. Spinei, op. cit., p. 322 ; 1. Mitrea, op. cit., Carpica,
1972, p. 123 ; idem, Aşezarea prefeudală de la Izvoare - Bahna, Carpica, VI,
1973-1974, p. 67 şi 70.
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Fig. 4. Obiecte din os ( 1 , 2), fier (3-B), lut (9) şi piatră ( 10).
(1-2, 6-10
circa 3/4 ; 3-5
circa 1/1)
=

=
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Fig.

5.

Ceramică din locuinţa 4 aparţinînd grupelor
şi D (7 şi 9).
(circa 3j4-2,' 3 )

A ( 1-2),

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

C (3-6,

8 şi 10-12)

9

Fig

SAPATUR ILE DE

LA

BA.IICENI

-

DJiMBUL LUI PLETOSU

6. Ccr;JJ, : . r:\ el i n loc-uinţa 2 l 2.parţininct grupelor A ( l -4), B (5--\1 ) , C ( l -1- 1 5 )

şi D ( 1 0- 1 3).
(circa 2. '3-1/2)
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V. SP.IiNEl

9

10

Fig. 1. Ceram ică din locui nţele 10 .(1-3), 1 2 (4-7) şi 8 (8- 12), aparţinînd grupelor
A (4-6 şi 1 0 ) , B (3) şi C ( 1-2, 7-9 ş i 1 1 - 1 2 ) .

{circa 3/�-1/2)
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Categoriile ceramice menţionate apar laolaltă, in proporţii deosebite însă, atit
in primul nivel de locuire, cit şi în cel de-al doilea. Contemporaneitatea lor este
asigurată de observaţiile stratigrance concludente făcute în complexele închise,
fiind confirmată şi de situaţia întîlnită în "Siliştea" de la Băiceni 14, la Fundu
Herţei 15, Dragosloveni 16, Izvoare - Bahna 11, Calfa 18 şi în numeroase alte aşezări
de la răsărit de Carpaţii Orientali. In aşezarea de la Dridu, cu excepţia grupei B,
sînt prezentate laolaltă toate celelalte categorii descoperite la Băiceni 19.
In locuinţele stratului prefeudal inferior de la "Dîmbul lui Pletosu" predo
mină net ceramica lucrată cu mîna, celelalte grupe fiind mai slab reprezentate.
In schimb, în locuinţele mai noi procentajul ceramicii arse oxidant, lucrate la
roata cu turaţie medie, creşte substanţial, în special în detrimentul ceramicii mo
delate cu mîna. Asistăm în acest caz la procesul de inlocuire a ceramicii arhaice,
de tradiţie slavă, cu o categorie superioarA, din pastă mai bine aleasă şi lucrată la
roata cu turaţie medie de factură Dridu. Componentele de cultură materială de
aspect slav răsăritean, căreia ii sint caracteristice intre altele tipsiile şi borcanele
lucrate cu mina, se menţin într-o mare parte a regiunilor de la est de Carpaţii
Orientali, probabil pînă spre sfîrşitului mileniului 1, coexistind cu componentele
culturii romanice. După un îndelungat proces de simbioză, elementele etnice slave
răsăritene fie că s-au repliat spre alte teritori i, fie că au fost asimilate de ele
mentele romanice liQ.
Pentru datarea aşezării prefeudale tirzii de pe "Dimbul· lui Pletosu" nu dis
punem de elemente deosebit de concludente. Piesele de metal şi os descoperite nu
sînt de natură să aducă precizări in această problemă. Pe baza analogiilor cu eera
mica descoperită in alte aşezări din Moldova şi din celelalte regiuni ale spaţiului
carpato-dunărean, locuirea prefeudală de la Băiceni - "Dimbul lui Pletosu" se
încadrează, in mare, din punct de vedere cronologic in secolele IX-X. Cîteva
locuinţe ar putea chiar să dateze din secolul al VIII-lea. Locuirea prefeudală tîrzie
s-a desfăşurat fără intrerupere probabil de-a lungul a peste două secole.

LES FOUI LLES ARCHf':OLOGIQUES DE BAICENI

-

DIMBUL LUI PLETOSU

EFFECTU.€ES EN 1967-1978
R i! s u m e
En 1967 et 1968 on a effectue des fouilles archeologiques au lieu-dit "Dimbul
lui Pletosu .., qui se trouve au Nord du village Băiceni. En dehors des restes i!neo
lithiques (Cucuteni A), daciques, feodaux et modernes (XVII-XIX-eme siecles), on
a decouvert une deposition considerable de la periode prefeodale tardive, conte
nant 22 complexes d'habitations, parmi lesquelles 4 demi-huttes et 18 habitations
de surface. Les demî-hu.ttes, de forme rectangulaire, avaient, dans le coin oppose
â l'entree, un four massif en pierre. Les habitations de surface etaient de simples
cabanes avec le plancher battu et avec un âtre en pierres de riviere. On a trouve,
du point de vue stratigraphique, par deu.x fois, des habitations superposees, ce
qui nous indique l'existence de deux phases d'habitat. L'inventaire decouvert Q.ans
M 1. Ioniţă şi V. Spinei, op. cit., p. 312-327.

l5 M. Petrescu-Dîmboviţa, D. Gh. Teodor şi V. Spinei, Les principaux resul
tats des fouilles archeologiques de Fundul Herţei (Roumanie, depart. de Botoşani),
Archeologia Polski, XVI, 1971, p. 373-376.
16 M. Comşa, Topferofen aus dem IX-X. Jahrhundert, freigelegt bei Dragosloveni (Kreis Vrancea), Slovenskii archeol6gia, :XVIII, 1970, 1, p. 119 şi urm.
17 1. Mitrea, op. cit., Carpica, VI, 1973-1974, p. 66-73.
111 G. F. Cebotarenko, Kalfa . • . , p. 13-28.
19 Eug. Zaharia, op. cit., p. 79 şi urm.
2D I. Nestor, Les donnees archeologiques et le probleme de la formation du
peuple roumain, Revue roumaine d'histoire, III, 1964, 3, p. 405-407.
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les habH.ations contien.t des objcts en fer, e n pierre, en argi le , en os, d e meme que l a
cera mi que de differents types : modelee a la main, avcc tessons piles dans l a
pâte (groupe A ) travaillee au tour lent, avec tessons piles dans la pâte (groupe B),
ceramique travaillee au tour moyen, avec du sa bi e comme degraissant (groupe C),
�eramique travaille e a u tour moyen, faite d'une argile de qualite et du sabie fin
dans la pâte ( groupe D). D an s le nivea u plus anden. domine la ceramjque du
groupe A , et dans le niveau l e plus nouveau, la cermni que du grou pe C.
L'habitat prefeodal tardif de Băiceni - ."Dimbul lui Pletosu" peut etre ckite,

en

comparaison

avec

les

autres

etablissements

de

la

Moldavie

et

des

regi ons

vo i si nes, dans les IX-e-X-e siecles ; que lques formes archalques nous indiquen t
meme une datation plus anciennc pour deu x ou trois habitations.

L:E:GENDE DES FIGURES

Fig. 1. - Vue du chan tier de Băicen!i - �Dîmbul lui PletoS�.� " .

Fig. 2 . - Four e n pierre d e l'habitation 1 2 ( 1 ) ; Fou r e n argi le (2).

de

Fig. 3. - Atre de l'habitation 1 su.perpose au four de l 'habitation 12 (1) ; Atre
3 (2) ; Atre de l'habitation 2 (3) ; Atrc de l'ha.bitation 10 (4).

l'habitation

Fi g. 4. - Objets en os (1, 2), en fer (3-B), en argile (9) e t en pierrc ( 1 0) .

Fi g. 5 - Ceramique de l'habitation 4 appu rtenant aux groupes A (1-2). C
( 3-6 , 8 et 1 0-12) et D (7 et 9).

Fig. 6. - Ceramique de l'habitatibn 21 appartenant aux groupes A (1-4), B
(5-9). C ( 14-15) et D ( 10-13).

Fig. 7. - Ceramique de l'habitation 1 0 (1 - 3) , 12 (4-7) et 8 (8-12) , a p parte
nant aux groupes A (4-6 et 10), B (3) et C (1-2, 7-9 et 11- 12).
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THEBTUNJS iPAPYRUS II 686

1

N ICOLAE GOSTAR

1

Studiul de faţă constă in analiza unui papyrus latin , d es co per i t pe la ince
putul secolului nostru în loc a l i tatea Thebtunis (Umm el B aragâ t) din Eg i ptul de
Sus, localitate c are pînă in 1 9 38 a dat 1 093 d e papyrii, in majo:·itatea lor variate
t exte in li mba grea c ă . Papyrustl l , cnre ne interesează, a fost publicat de B. P. Gren
fell, A. S. Hunt �i E . .T. Goodspccd, The T h e b t unis Pa p yri, I l , Londra, 1907, p. 333334, nr. 687 şi ma i a p oi de către R C avenai l l e , Corpus Papyrorum Latinarum, Wies
bade n , 1958, p . 69, nr. 1 8 ; p. 137, nr. 60 ; p. 408, nr. 315.
Papy rusul, in clouă fra gmen te, de dimensiunile 33,3 X 33,8 cm, pă str eaz ă pe
recto, in fragmentul a, o notă de cheltuială in l i te re cursive latine, apoi din Ver
gilius, Georgi.con, J V, 1 -2 , versuri repe tate de şase ori, făcînd parte dintr-un exer
ciţiu de scriere, iar pe versa tot un exerciţiu de scriere, in capitale şi in unele
forme cursive, continînd 16 rl nd u ri din opera unui prozator necunoscut, privind
muncile lui Her cuies . Tot pe v erso, dar în frag m entul b, se găseş te o p arte din
textu l unei opere l i terare neţdentificate, î mpreu n ă cu trei rinduri d i n tr-u n alt exer
ci ţiu de scrier e, ce constă in repetarea unui text ce încep ea prin nulliummulli.
Ne vom ocupa nu mai de fragmentul a re cto , privind nota de plată, scrisă cu
litere cu r sive, caracte ristice pentru sec . I I-III (cum ne asi gu ră autorii), c are, de
altfeL, este :şi singur ul eri tedu de datare ale celor cinci texte de pe cele două
fragmente ale papyrusului. Trebuie însă menţionat, că ; : zi nu mai satisface felul
in c are a fost publicat acest text de către autori i sus-menţionaţi. Textul, fiind
publicat in continuare, nu se vede cantitatea rindurilor, aceasta fiind indicată nu
mai p ri n virgule ; n u se i n dică intotdeauna lacunele din text şi nu se dă nici o
explicaţie asupra cuvintelor, care nu sînt dintre cele mai uzu ale. Textul a fost
scris pe două coloa n e , dar acCGsta se poate numai deduce, nefiind menţionat de
autori. Din litera tur a , care ne stă la dispoziţie, nu am reuşit să vedem dacă între
timp s-a pu blicat sau nu o copie fotografică a papyrusului, pentru a ne da se<)ma
de j u sta lectură a wtor an u m i te cuvinte, de felul scrierii, care, fiind cursivă, s-ar
preta şi la o a l tă lectură.
Reproducem textul documentul ui d up ă transcrierea publicată şi numai acolo ,
unde este cazul, vom interveni cu an um i te completări sau lămuri!·i.

Col. I.
[p]halangaris iii, dr(achmae) v, a(sses) vi, s(emis),
chalciot heTd.s vL, dr(achmae) xviii,

5
18

-

acbcularis iiii, d r(achmae) vii, a(sses) vi,
jabris materia.ris xvi, dr(achmae) xxviii, a(s) i,
musaris vi, dr(achmae) xHi, a(sses) v,
olei et lucernarum, dr(achmae) ii,

Cercetll n

lstoc.ice
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hyleos cmn (? ), dr(achmae) ii,
adplum batoribu.s vii, dr(ach.mae) x, a(sses) v, s(emis),
lignorum causimorum Ital(icorum) ii, dr(achmae) viii,

Col. II.

cocturam [inainte probabil un cuvînt, iar după coct uram valoarea],
amis Dacicis
[in ainle de ami.� a dispărut o l i teră şi după Dacicis

preţul, dispărut în lacună, pe care editorii nu o indică],

5

urma

collema toto mo-[-}-car (
) iiii,
custodiae vi,
vasis et fistulis [după care urma preţ ul] ,
pannorum ----,
picis liquidae [după care urma valoarea, dispărută în lacună, la fel neindi
cată de autori),
ruderibus ex---,
laturam [după care editorii scriu in paranteză şi cu semnul = cuvintul gre
cesc cp6pnpov, ceea ce ne face i ară şi să nu ne putem da seama,
dacă acest cuvint a fi gurat sau nu in text, ori este numai adaosul

editorilor].

Col. 1, r. 1, phalangaris, cuvin t cunoscut, phalangarius "portefaix" ; Vitruvius,
X , 3, 7 , onerum vero maxima pondera cum jeruntur a phalangariis hexaphoris et
tetraphoris. . . ,.lorsque l e s portejaix, six ă six ou quatre ă quatre veulent soulever
de lourds fardeaux. . . " 1 ; in româneşte textul a fost tradus : "cît despre foarte
marile poveri, duse pe tărgi de cite şase sau patru salahori . . . " 2• Atit traducerea
franceză, prin simplul "portefaix" cit şi traducerea românească prin cuvîntul "sa
lahori", nu ni se par a fi cele mai p otri v i te aici (vezi n ota 3) ; Nonius, I l, p. 240
(ed. W. M. Lindsay, voi. I, Lei pzig - Teubner, 1903), --- palangarfos dicfmus qui
ali4uid oneris fustibus transvehunt ; CIL, VI, 1785 (după Diocleţian), jalancariis,
alături (h)austoribus, tabulariis, exasciatari--- ; ILS, 7899, Roma, --- in monimento
palangarioru(m} in agro Fonteiano 3•
R. 2; chalciothekis nu apare în alte texte ; în ThLL, I I I , 986, nu este explicat
dar este comparat cu cuvîntul grecesc calciotheca "cista aenea" sau "cista aeneorum
nummorum", dar sub semnul întrebării. S-ar putea ca chalciotheki să fie ,.me,teri
în prelucrarea aramei" (?), termen grecesc care s-ar fi folosit în Egipt.
R. 3, aciscularis, c unOSCl.IJt , numai in CGL, II, 13, 47, aciscularius
AClt'OfJ.OIO
,.pietrar", " ciopli tor in piatră".
R. 4, jabris materiaris, cunoscut, materiarius ., timpl ar" , "negusto-r de lemne'.,
,;negu st or de cherestea" , aici fabri materiarii "tîmplari".
R. 5, musaris în loc de musivaris, mustvarius "mozaicar�. bine cunoscut.
R. 6, olei et lucernarum, perfect cl are.

1 Traducerea lui M. Nisard, la autorii Celse,
,

ris, 1 866 p. 161.

Vttruve, Censorin, Frontin, Pa

2 Vitruviu, Despre arhitecturii, traducerea G. M. Cantacuzino, T. Costa, Gr.
Ionescu, B ucureş ti, 1964, p. 408.
3 Provenit din gr.
cpci:Ae�y� , in lat. pa4xl:Ae�yye� , acuzativ al cuvintului
lagga-ae, "rondin pour deplacer les vaisseaux", "levier" (A. Ernout,
A. Me ille t,
Dictionnaire etymologique de la langue latine. Histoire des mots, Paris, 1 967 4,
p. 475) ; cuvîntul are înţeles de "trunchi de arbore de formă cilindrică", "bîrnă
rotundă", un fel de tăvălug pentru deplasarea corăbiilor pe uscat ; palagga,
palanga, in sens larg, poate primi înţelesul de "bîrnă groasă", "trunchi gros de
cDpac". Din palanga, phalanga, s-a format phalangarius, la Vitruvius şi Nonius
"transportor de mari poveri cu ajutorul unui baston gros". In scena XV a Coloanei
lui Traian, se văd soldaţi romani transportind prin acest sistem un trunchi greu
de copac, ceea ce n u a fost remarcat de exegeţii Coloanei . Cuvintul latin palanga
s-a păstrat numai in limba română, parîngli, din toate limbile r oman ic e (Dicţio
narul limbii române, sub red. 1. Iordan, Al. Graur, 1. Coteanu, tom. VIII, 1, Bucu
reşti , 1972, p. 301), omis de W. Meyer-Lubke, Romanisches etymologisches Wor
terbuch, Heidelberg, 1935 J .
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R. 7, hyleos nu poate :fi de cit o formă de genitiv singular al cuvintului gre

�Al)- � ,,p ădure ", .,lemn", dar aici mai cu.rjncţ• .,lemn de construcţie" sau
"materiale de construcţie" ('?), cunoscut cu aceste s�fiJnificaţii în dicţionarele uzuale,
dar neates tat in texte latine.
, .
R. 8, adplum bat oribus, d e la adplumbator, necunoscut, derivat de la adplom
batus "lucrat in plumb", deci adplum bator " meşter specializat in obiecte de plumb ".
), nu i se poate găsi o explicaţie satisR. 9, lignorum causimorum Jtal (
făcătoare. ThLL, I II , 659, e x pli c ă pe causimus, adjectiv cunoscut numai în acest
papyrus, ca fiind cuvîntul gre cesc
xczuaLJ.LOc;
"combustibil". iar ligna causima ca
fiind
�uAcz X«OOLf.Lil
,.lemne combustibilc" ; cuvintul următor. Ital(
), nu
este sigur că s-ar intregi p r i n Jtal(icorum), c u m au procedat edi torii. Deoarece după
l ignorum causimoriLm Ual, urmeaz ă cifra ii şi aici nu poate fi vorba decît de doi
meşteri special i zaţi intr-o m es eri e pe care nu o putem recunoaşte ; s-ar putea să
fie lignorum causi m orum J tal(icis) ii ( = duobus), ca în r. 1-5, 8 ; să fie oare meş
teri italiei specj a l i za(i în ornamentarca cu fierul roşu a lambriurilor de lemn ?
Col. 1 s-ar truduce : ..,la 3 transportori de materiale grele (v ezi nota 3) s-a
plătit 5 drahme, 6 aşi şi l semis ; la 6 chalciotheki s-a plătit 18 drahme ; la 4
pietrari s-a p l ă tit 7 d ra hm e :şi 6 aşi ; la 16 tîmp l ari s-a plătit 28 dra h m e şi 1 as ;
la 6 mozai ca ri s-a p lă tit 13 drahme şi 5 a ş i ; pentru ulei şi pentru luceme (opaiţe,
lămpi de lut) s-a plătit 2 drahme ; pentru lemn (de construcţie ?) s-a plătit 2
drahme ; la 7 meşteri lucrători in plum b s-a plătit 10 dr ah me , 5 3.'1i şi 1 semis ;
la 2 ( meş ter i ) italiei tignorum causimorum s-a plătit 8 drahme".
Col. II, r. 1, coc t uram , fiind transcris izolat, nu vedem ce înţeles ar putea
avea : să fie oare Mbudltăria" ?
R. 2, -amis Daci cis, un articol adus din Dacia, de care ne vom ocupa m ai j os.
R. 3, collema (urmar-ea neclară) este c u vin t u l grecesc
x6/-l, 'I)!J.<X,
medi
cament egiptean, cunoscut autor ilor latini de tratate de medicină şi astfel menţio
nat în dicţionarele uzuale, dar în CGL, III, 588, 70, col(l)ima .,colophonia", ,.colo
phane•.

cu.stodi ae vi, enigmatic in
R. 5, vasfs et fistu lis .,pentru

R. 4,

�nstalaţia unei conducte
R. 6, pannorum,

"stofă".

de apă .
dup ă care

acest text . .
vase· şi tuburi de lut", după cit s-ar părea la
·

urmează o

laclUlă, în

mod p robabil articole de

R. 7, picis liquidae "pentru smoală lichidă" ; mai apare în Papyrus Ryl., Il,
223, r. !
R. Cavenaille, op. cit., p. 407, nr. 312, picis liq(uidae) in Piteg(ium}
amp(horaei i[ --, din sec. II.
R. 8, ruderi�us e:r---, p oat e materiale provenite din "dărîmături" (?), din
=

·

"demolări " (?).

a fi latura .. pUrtător de bagaje", ,.purtător de greutăţi"
.
ŞI _a st��l apare la glosaton , op6pnpov 4 şi aşa se pare că intenţionau să-1 explice şi
R. 9, laturam, posibi ţ

ed1toru.

In stud ie rea acestui papyrus, am pomit de la cuvintul -amis Dacicis care
după informaţiile n oastr e , nu a fost încă explicat de cei care s-au ocupat de 'istori�
economică a Dac i e i romane. Singur , V. Pârvan, Die Nationalitiit der Kaufleute im
romischen Kaiserreiche. Eine h.istorisch-epigraphische Untersuchung' Breslau' 1909 '
p . 72, ami n t eşte ca fii n d un .,Export-artikel aus Dacien" s.
Din felul cum au p ubl ic a t editorii textul papyrusului, înainte de amis lipsea
o s ingură literă, care nu a fost căutată. Dar, singurul cuvint, care poate sta aici
este numai l am is deci [l]amis Dacicis. Lama e ste un cuvint rar folo si t în texte !�
latine, dar, în nici un caz, [l]ama d in papuyrus nu a putut avea sensul dat de dic
ţionare 6• Cuvîntul ll găsim însă explicat la Plinius, ca fiind un mastiche .. mastic",
in român eşte "sacîz". [L]ama mastic" este de preferat in textul papyrusului, fiind
alături de collemo " col op h an e" şi de pix liquida "poix liq u ide " , " smoa lă li c h i dă " .
Plinius, Naturalis historiae, 12, 36, 1, ergo transit in mastichen quae et e:r
alia spina !i t in India itemque in Arabia ; l a i n a m vacant. In alte ediţii insă,
cuvîntul este scris l a m a m (astfel a fost înregistrat şi de dicţionare) ş i nu Zainam.
·

�

4

Forcellini, TLLex., I I I, p. 709, după Gloss. Philox., la tu ra tjl6pe:-rpov
Istoria economică o D ociei romane, Piteşti, 1929. p. 126.
fondriere, b ourbier ; şanţ, groapă.

5 V. Christ escu ,

e
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Carolus Mayhoff a prefe rat însă Zainam prin faptul că aşa apare s c ri s in cel mai
vet·hi codke, cod. A ( L eiden si s Vosianus fol. IV, s pre s fîrşitul secolului IX, cu
sc ri ere anglo-saxonă) ; şi apoi in altele mai recente, cum s int : cod. D (Vaticanus
Latinus 386 1 , secolul X I) ; cod. F (Leidensis n. V[l) ; cod. R (Fl or en t inus Ricardia
n us , aprox imativ se col ul XI) ; cod d (Parisinus Latinus 6797, secolu l XIII) ; cocl. E
(P ari sinus Latinus 6795, secolul XII I ) ; cod. a (Vindobonensis CCX X XIV, secolul
X I I s a u X I I I ) . Lainam a fost preferată in editia princeps ( 1469), apoi de c 1! t re
Salrnasius in c el e două ediţii din 1629 şi 1689 şi de c ă tr e Brotcrius in ed i ţia d in
1 7 79 7 •
Dar se g ăseşte intr-un număr de codices ( n u m ai pu ţ in vechi şi tot de primă
ca tegorie) la fel şi varianta !amam, care a fost folosită de mai mul ţi editori al
unor bune ed iţ ii 8 . Se r i di c ă deci intrebarea, cum a putut fi cuvint u l autentic ?
In s crie r ea capi tală cursivă latină din sec. I-III, nic i o d a tă nu se face con
fuzia în tre litera m ş i literele in 9, aşa încît varianta auten t i r ă a fost mai ·curind
lamam, aşa cum se găseşte in papyrus. In manuscrisele de mai ti rziu însă, cum
sint cele med ievale, m şi in, in i n te r ioru l unui cuvînt, de c el e mai multe ori se
pot con fund a 10 . Astfel in scr i ere a anglo-saxonă, intre l i tera m şi l i terel e in, in
interiorul u nu i cuvint puţin uzual, uşc>r se pot ivi unele confuzii 11 ; la fel ş i in
scrierea carolingiană sau in cea gotică m şi in se confu n d ă uşor şi indeajuns de
frecvent şi deabia numai in scrierea umanistică deosebireu devine evidentă ·12. In
cazul acesta, lamarn es te de preferat in te x tu l lui P li ni us . aYind şi d ovada unui
text al unui p ayrus scris in cu rs i va capitală latină a se col el or II-I I I .
Dacă lama "mastic", .,saciz" prezintă o in rud i re cu cuvintul latin Lama ., ş.a n ţ" ,
.,groapă'', "n o r oi " , nu este cazul a ne opri aici ; s-ar putea să fie un cuvint orien
tal, fo l os i t in Egi pt pentru mastiche p rove ni tă din India sau Arabia 13.
Plinius, ibidem, vorbeşte despre patru specii de mastiche : primul, cel din
India şi d in Arabia, numit laina in unele man uscrise sau lama in a l te manus
crise ; al doilea se extrage dintr-o plantă din Grecia şi din provin ci a Asia ; al
treilea provine din Pontus şi es te bitumi similior, adică resina pini. "ră�ină de
pin� ; cel mai preţuit este î n să Chia candida ( prov i n e din i n sula Chios), se ex
trage din lentiscum "fb-tic" ş i se ap re ci a ză că Chia candida v alorează zece denari,
pc cind Chiei nigra n u mai doi denari livra 14.
Este p o si b i l ca m ast i c h e din Pontus să fie [l]amae Dacicae, d eoarec e prin
Pont se in ţe l ege l i toralul de ves t al Pontu l ui Eux in (Marea Neagră),
in
special ,
cetăţile g r eceş t i din Dobrogea şi Bulgaria, pr i ntre care, locul de fru n te il deţi n ea
Tomis (Constanţa) ; deci litoralul pontic din ve c i nătatea Dac iei.
..
D ac i a şi c are se exporta pînă in
La ce se folosea acel "saciz" obţinut in
E gi pt ? Di n prima coloană a textului papyrusului se vede că este vorba de o chel
tui ală in v ed e re a construirii unei case de locuit si de fin isarea interiorului. N-ar
fi exclus ca şi a rticol el e menţionate în coloana d ou a să fi p rim it aceeaşi destina
ţie, dar nu se poate exclude pentru sacizul dacic (r. 2), colofonul (r. 3) şi smoală
lichidă (r. 7) şi a lte eventuale utilizări ; poate ca mate ri i prime şi necesare in nu
m eroa sel e ateliere din oraşele Egiptului ant i c , u n d e meşteş ugur ile au cunoscut
o atit d e m are d ezvoltare.
Ţara Daciei, bog at ă in variate coni fere, din care se extrăgeau felurite esenţe
de ma t e ri e răşinoasă, a ajuns ca in sec. II să de v i nă exportatoarea unui anumit
7 C omen ta ri u l lui C. Mayhoff,

la ediţia din 1906, vol. I, p. XV.
a In e d i ţii le : Basel, 1 554 ; L. Desfontaines, P a ris , 1829 ; Leipzig-Tausc hnitz,
1830 ; J . SiUig, Le i pzi g -Teubn er, 1 832 ; Paris, 1 848.
9 G. B at tel l i , Lezioni
di paLeograjia, Vati c an , 1939 2 , p. 59-60 ; alte exemple
l a H. Foers t e r , A briss der lateinischen Palăographie, Stuttgart, 19&il, p. 260, pl. 3.
10 G. Ba t te ll i , op. cit. , p. 108 şi urm.
" Ibidem, p. 162.
12 Ibidem, p. 1 7 0 şi u rm. ; p. 224.
13 Nu au fost înregistrate de A. Erno ut şi A. Meillet, Dictionnaire (c i t a t la
nota 3) nici Zaina şi nici lama cu sens de "sacîz".
M S. Mrozek, Prix et renumeration dans !'Occident romain (31 av. n.e.-250 de
n.e.), Gdansk, 1975, p. 65 ; N. Fi l imon , Ciocoii vechi şi noi, e d i ţi e îngrijită de E.
Bera m, Bucureşti, 1977, p. 124, foloseşte "Ţara sacizului" pentru insula Chios.
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bună şi rară calitate �i de o anumită întrebuinţare. Desigur că este
de o speci ali zare in obţinerea şi prelucrarea unei anumite materii răşinoase
de o mai bună calitate, extrasă din coniferele pădurilor alpine ale Daciei şi mult
apredată in Egipt.
In Dacia, in mare a şi bogata aşe zar e din sec. I î.e.n.-I e.n. de l a Poiana, la
nord de Tecuci , pe malul sting al Siretului, s-au aflat două vase ·miel, eo n ice , din
metal subţire de argint, cu ornament incizat, umplute cu o anurhi.tă substanţă
l"ăşi no a să 15. Ca lita tea şi valoa1-ea cu totul aparte a acestei materii se poate vedea
din faptul că era păstrat ă i n văscioare de argint şi nu s-ar exclUde o eventuală
folosire in domeniul farmaceutic SHU. p oate intr-un anumit ritua l de natură reli
gioasă.
In ce p riveş te însă, marea cantitate de materie răşinoasă din conţinutul amfo
reloi· a flate in încăperile edificiului cu mozaic din Tom i .� . din sec. I V-V, in urma
analizei efectuate, sint varietăţi străine de produsele Daci ci 16• Li psa unor materii
râşinoasc dacice, in magaziile de la Tomis, s-ar explica prin faptul că în încă
perile edifidului cu mozaic era depozitată numai marfa străină, de import, sau,
că mai curind, natura folosirii ace l ui saciz dacic era de altă natură decit cel de
import.
ma.�tiche de

vo1·ba

sfîrşit, ar mai fi de amintit, că la lista articolelor de export din oraşele
ale Pontului Euxin, adică mierea, ceara, peştele sărat, grîul, vitele, sclavii,
"Unoscute nouă datorită lui Polybius, IV, 38, 4, se mai poate adăoga acum [l]amae
Dacicae "sacizul d a cic " .

In

greceşti

THEBTUNIS PAPYRUS II

686

R e s u m e

L'expose que nous presentons reside dans l'analyse
d'un
papyrus
latin,
decouvert au· debut de notre siecle dans la locali te Thebtunis (Umm el .Baragât)
de l'H aute Egypte, loealite qui a dom-ie 1093 papyri jusqu'�n · 1938, pour la plupart
de divers textes en grec. Le papyru·s "qui nous interesse ·a e� ·publie pa:r B. P.
Grenfell, A. S. Hun t et E. J. Goodsp'eed, The The btunis Papyr�. II, Limdres, 1907,
p. 333-334, no 687 et puls par R. C avenail l e, Corpus Papyrdrum Latinarum, Wiesbaden, 1958, p. 69 no 18, p. 1 37 no 6 0, p. 408 no. 315.
.

J,.e papyrus, comprenant deux fragments . aux dimensions 33,3 X 33,8 cm,
garde dans le fragment a re et<l une note de depenses en earacteres cursifs latins,
puis un fragment de Georgiques de Virgile, IV, 1-2, des vers sjx fois repetes
comme un exercice d'ecri ture, versa encore un exercice d'eeriture en lettres capi
tales et cursives, conten ant seize lignes de l'oeuvre d'un ecrivain inconnu, con
cernant les travaux d 'Hercule. Toujours ă versa, mais dans le fragment b, il y a
une partie d'une o eu vre li tteraire non identifice, avec trois lignes
d'un
autre
exercice d'ecriture, consistant dans la repetition d'un texte qui commence par
nulliummulli.

Nous allons nous occuper seu l e ment du fra g men t a recto , concernant la note
de d epe n s e s, ecrite en earacteres cursifs caracteristiques a!lX 11-e-III-e siecles
(ainsi que les editeurs nous en assurent) et qui, d'ailleurs, est le seul critere de
dater les cinq textes des deux fragments du papyrus.
1 5 R. Vulpe, SCIV, I I I , 1952, p. 202,
Archeologiczny, 25, 1977, p. 186.
16 A. Rădulescu, Pontica, VI, 1973,

205,

fig.

23, 4 ;

T.

Makiewicz,

Przeglad

p. 193 şi urm. ; Em. Popescu, Inscripţii
greceşti şi latine din secolele IV-XIII descoperite in România, Bucureşti, 1976,
p.

100

şi urm.
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Col. I.

5

{p]halangaris iii, dr(achmae) v, a(sses) vi, s(emis),
chalciothekis vi, dr(achmae) xviii,
aciscularis iiii, dr(achmae) vii, a(sses) vi,
fabris materiarfs xvi, dr(achmae} xxvifi, a(s) l,
musaris vi, dr(achmae) xfii, a(sses) v,
olei et lucernarum, dr(achmae) ii,
hyleos cmn ( ?), dr(achmae) ii,
adplumbatoribus vii, dr(achmae) x, a(sses) v, s(emis),
lignorum causimorum Ita l(icorum) ii, dr(achmae) viii,
Col. II.
cocturam [ avant i l y avait, probablement, un autre mot et
apres la valeur ),
-amis Dacicfs [avant amis il y avait une lettre qui a disparu ; apres
Dacicis le prix, disparu dans la lacune que les cditeurs
omettent d ' i nd ique r ],

) iiii,
collema toto mo-[-]-car (
custodiae vi,
vasfs et fistulis [suivant le prix],
pannorum ----,
picis Ziquidae [suivait la valeur, disparue dans la lacune non indiquee
par les editeur s ] ,

·-

ruderibus ex---,
Zaturam (apres qu oi les editeurs ecrivent entre parantheses ct avec le

signe = l e mot grec rpopc-rpov ,si bien qu'on ne peut pas se
rendre compte si le mot a figure dans le texte ou s'il a ete
ajoute].

Col. 1, 1.1, phalangaris, m ot connu, phalangarius "por te faix " ; Vitruve, X, 3, 7,
onerum vero maxima pondera cum feruntur a phalangarifs kexaphoris et tetraphoris
"lorsque les portefaix, six ă six o u quatre ă quatre veulent soulever de lourds
fardeaux" ; Nonius, II, p. 240 (ed . W. M. Li nd say , voi. 1, T eubner, 1903), palangari
os dfcfmus quf aliquid oneris fustfbus transvehunt ; CIL, VI, 1785, falancariis â
c6te de (h)aus torf bus, tabulariis, exascfataris ; ILS, 7899, fn monimento palangarfo
ru(m) in agro Fontefano. Du grec
qxi).ll"f'Yat , accusatif du mot
ljlcii..y� en latin
palagga,-ae, ron d in pour deplacer les vaisseux", "levier" (A. Ernout, A. Merlin,
Dfctionnaire etymologique de la langue latine. Histoire des mots, Paris, 1967 4,
p. 475) ; le mot a le sens de tron c d'arbre de forme cylindrique", "poutre ronde",
une sorte de rouleau pour deplacer les vaisseaux sur la terre ferme ; palagga, pa
langa, dans un sens large, peut recevoir la signification de ,.grosse poutre", .,gros
tronc d'arbre". De palanga, phalanga, on a forme phalangarius, chez Vitruve et
N on ius .,qui tran sporte de Jourds poids ă l'aide d'un gros bâton". Dans la sce n e
XV d e la Colonne Trajane, on voit des soldats romains transportant par ce sys
t eme un gros tronc d'arbre, ce qui n'a pas ete remarque par les exegetes de la
Colonne. Le mot latin palanga a ete conserve seulemen t en roumain, "parângă"
(Dicţionarul limbii române, sous la red. de 1. I ordan , Al. Graur, 1. Coteanu, VIII,
1, Bucarest, 1972, p. 301) ; le terme est omis par W. Meycr-Lubke, Romanisches
etymologisches Worterbuch, Heidelberg, 1935 3•
L. 2, chalciothekis n'apparait pas dans d'autres textcs ; dans ThLL, I I I , 086,
on ne l'explique pas, mais on le compare au mot grec calciotheca ,.cista aenea"
ou "cista aeneorum nummorum", Possible que calciotheki signifie "maîtres dans
l'usinage du cuivre" (?), terme grec utilise en Egypte.
L. 3, aciscularis, seulement dans CGL, I l , 13, 47, aciscularius A�TOfLO� "tailleur
d e p ierre " .
L. 4, jabris materiaris connu, materiarius .,menuisier", "marchand de bois",
"marchand de bois de charpente", "charpentier", ici fabri materiarii "charpen
tiers".
.

"

"
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L. 5, musaris pour musivaris,. musivarius o uvrier en mos ai'que", mosa i ste ,
bi cn c 0111 n u.
L. 6, olei et lucernarum, pa riai tement clairs.
L. 7, hyleos n e peut etre qu'une forme de genitif singulier du mo t grec
Gi.7J
"bois", .. foret", mais ici plutât ,.bois de c onst ru c t ion" ou materiaux de construc
tion" (?), connu avec ces slgnifications dans les di ctionnaires usuels, mais non
atteste dans les textes !atins.
L. 8, adplumbatoribus, de adplumbator, i n conn u, derive de adplumbatus tra 
vai l le cn pl om b de la adplumbator artisans specialise en objets de plomb".
L. 9, lignorum causimorum ltal (
), on n'y peut trouver aucune explication satisfaisante. ThLL, I I I, 659, explique causimus (se ul emen t dans ce p apyrus)
comme xauaLf!<X;
,,combustible" ct ligna causima comm c �ul.a xauaLfJ-11 bo is com
bustiblc'' ; pour Ital(
) , il n'est pas sur qu'il pourrait etrc complete Ital(icorum)
ainsi quc les editeurs ont p rocede , parce que apres lignorum causimorum Ital
suit le chiffre ii ; or, il n e peut etre question ici que de deux art isan s sp ec iali ses
dan s un met i er que nous ne pouvons pas reconnaitre ; possible que ce soient lig
norum causimorum Ital(icfs) ou Ital(is) fi ( duobus), comme dans les lignes 1-5, 8 ;
�ra1ent-ce des artisans ve n us d' I talie , sp ec i alise s a orner au fer rouge le s l a mbri s
en bo i s ?
Le texte de la premiere co lon ne pourrait etre traduit : :(on a paye) aux 3
phala ngarfi 5 drachmes, 6 asses et 1 semis ; aux 6 chalciotheki 18 drac h mes ; aux
4 travailleurs en pierre 7 drachmes et 6 asses ; aux 16 charpentiers 28 drachmes
et 1 as ; aux 6 ouvriers en mosai'ques 13 drac hme s et 5 asses ; pour l'huile et pour
les lampes 2 drachmes ; aux 7 t ra v ai l leurs en plomb 10 d rac hmes , 5 asses et 1
semis ; a 2 (ar ti sa ns) lignorum causimorum venus d I tal ie (?) (on a paye) 8
"

"

"

"

"

"

"

=

'

dr01.chmes".

Col. I I, 1. 1, cocturam es t transcris isole et nous nous demandons quelle en
pourrait etre la signification. Serait•ce "la cuisine" ?
L. 2, -amis Dacicis, marc ha n d ise apportee de Dacie, dont on va s'occuper
ci -desso us.
L. 3, collema (la suite n' est pas claire) c'est le mot grec
x6>.>.7Jf!« , medi cament egyptien connu aux auteurs !atins de traites de medecine et mentionne
ainsi dans les di ction nai res usuel s ; mais dans CGL, III, 588, 70, col(l)ima-colopho
nia ,.colophane".

L. 4, cu stod iae vi, enigmatique dans ce texte.
L. 5, vasis et fistulis ce pour les recipients et les tuyaux", necessaires â l'in
sta llation d'un aqueduc.
L. 6, pannorum, suivi d'une lacune, ce soit, probablement, des articles en
etoffe.
L. 7, picis liquidae "pour pois liquide" ; il apparait encore dans Papyrus Ryl.,
II, 223, 1 .2 R. C a ven ail l e, op. cit , p. 407 no 312, picis liq(uidae) in Piteg(ium)
amp( horae) i[---, du 11-e siecle.
L. 8, ruderibus ex---, il s'agit, peut etre, de materiaux provenus de "decom
bres (?), de "d emo l iti ons " (?).
L. 9, laturam, possible que ce soit l atura "porteur de bagage
portefa ix ,
cp6pETp011
chez les gJossateurs ; il paraÎt QUe leS editeUrS avaient J'intention de
l'expliquer dans ce sens.
L'etude de ce papyrus, je l-ai commence par l'ivestigation du mot -amis Da
cicis, qui , selon nos informations, n'a pas ete en core explique par ceux qui se
sant occupe de l'histoire economique de la D acie rom a in e. V. Pârva n , Die Natio
nalităt der Kaufleute im romischen Kaiserreiche, B re slau , 1909, p. 72, cite cet
objet c om me un E xpor tart i kel aus Dacien".
Selon les ed i teurs avant -amis, i l manque une seule lettre, qu'on n'a pas
ete cherchee. Mais le seul mot qui puisse figurer ici, c'est lamis, d onc [l]amis
Dacicis. Lama est un mot rarement utilise dans les textes !atins, mais en aucun
cas le lama du papyrus n'a pu avoir le sens indique dans le d i c tionn ai res, ,.foudri
ere", "bourbier". Cependant nous trouvons l'explication du mot chez Pline ; i l
=

.

"

",

•

"

,
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y est explique comme

mastiche "mastic". Lama ,.mastic est preferable
texte du papyrus, etant place â c6te de collema et de pix liquida.

dans

le

Pline. His t oi re natureHe, 12, 36, 1, nous dit : ergo transit i n mastichen quae
et ex alia spina fit in India itemque in Arabia ; l a i n a m t:ocant.
Mais
dans
d'autres editions le mot est !amam (c'est ainsi qu'il a ete cnregistre dans lE's
dictionnaires)
et
non
l.a.inam.
Cependant,
Carolus
Mayho!f
a
prefere
laina m , pour le fait qu e tel il apparaît dans le plus ancien codex, appele code:r
A ( \·ers la fin du IX-e s i ecl e , en ecritture anglo-saxonnc), puis dans d'autr<;>'i plus
r ecen tes ; lainam a ete prefere dans !'editia princeps ( 1469). Mais on trouve ega
lement d an s bon nombre de codices (non moins anciens et de premii•re categorie)
la va ri a n te lamam, u tilisee par plusieurs editeurs. On se pose alors la question,
quelle a pu etre le mot authentique ?

Dans l'ecriture capitale cursive latine des I-cr- l i l -c si.Cdcs. on ne fait
jamais de confusion entre l e s letres m et in, de sortc q u e la vLiriante a u thcnti qu e
a du etre plut6t !amam, tclle qu'elle se trouve d a n s le papyrus. Mais dans les
m.nnuscrits parus plus tard, comme ceux du Moyen-Age, m et in a l'intericur d'un
mot p euvcnt fadlement etrc confondus. Dans cettc circonstance, !amam est pre
ferable dans le texte de Pline, ayant aussi a l'appui le texte d'un papyrus ecrit
dans l'ecriture cursive latine des II-e-III-e siecles.

Pline, ibidem, parle de q uatre especes du mastiche : le p re mi e r , celui de
l'Inde et de l'Arabie, appele laina dans certains manuscrits ou lama dans d'autrcs ;
le deuxieme s'extrait d'une plante de Grec e ou de la province A sia ; le troisieme
vient du Pont et c'est bitJtmi similio r, c'est-ă-dire resina pini "resi n e de pin" ;
mais le plus precieux c'est la Chia candida (provcn ant de l 'ile de Chios), on l 'c x 
trait du lentiscum "lentisquc" (arbre) et o n apprecie que la Chia candida e n vaut
d.i x deniers la l h;re, tandis que la Chia nigra en vaut sculement deux deniers la
liv re (8. M ro zck , Prix et renumeration dans !'Occident romain, Gdansk. 1975,
p. 65). N. Filimon, Ciocoit vechi şi noi (Vieux et nouveau parvenus), ed. de E. Be
ram, Bucarest. 1977, p. 124, utilise Ţara sacizului, c'est -ă -dir e ,.le Pays du mastic",
pour l'ile de C h ios.

Possible q ue le mastiche du Pont soit lamae Dacicae, vu quc l'on comprenait
par le Pont le littoral ouest du Pont. Euxin (lil Mer Noir) et non la province
Pontum de l'Asie Mineur� et particulierement les cites grecques de Dobroudja et
de Bulgarie, parmi lesquelles Torni (Constantza) . occupait la premiere place ; donc
le littoral du Pont dans le voisinage de Dacie .

Le pays de Dacie, ri ches en coniferes varies, dont on extrayait divers essences
de resine, est devenu au 11-e
siecle l'exportateur d'un mastic d'une qualite parti
culierem.ent bon ne · et rare et qui ava it une certaine utilisation, Il s'agit sans doute
d'une specialisation dans l'obtention et l'usinage d'une certain matiere resineuse
d'une meilleure qualite, recoltee des coni feres des forets alpines de la Dacie et
beaucoup appreciee jusqu'en Egypte.
En Dacie, dans le grand et riche · habitat de Poiana (III-e siecle av. n.e.-1-er
siecle n.e.), au Nord de Tecuci, sur la rive gauche du Siret, on a tmuve, dans un
âtre rituel, deux petits vases de forme conique, en argent, ayant des ornementa
tions incisees et remplis d'une certaine substance r es ineu se (R. Vu lpe, SCIV, I I I ,
1952, p. 202, 205, fig. 23, 4 ; T. Makiewicz, Przeglad Archeologiczny, 25, 1977, p. 186).
La qualite et la valeur toute particuliere de cette matiere apparaissent du fait
que cette derniere etait conservee dans de tres p et i ts recipients en argent ; on ne
saurait exclure une eventuelle utilisation pharmaceutique ou, peut-etre, dans un
rituel de nature religieuse.
Enfin, on pourrait rappcler qu'ă la liste des
articles d'exportation des villes
grecques du Pont Euxin, c'est-ă-dire le miel, la cire, les poissons sales, l e bie, le
betail, l e s esclaves (articles connus grâce ă Polybe, IV, 38, 4), on peut ajouter
maintenant lamae Dacicae "mastic da c e " .
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OBSERVAŢII lN ·LEGATURA .CU PORTURILE
DE -'PE CURSUL INFERIOR :AL DUNARII
IN SECOLELE XI-XIV
C. CI HODARU

La sfîrşitul secolului trecut, cind i storicul N. Iorga publica lucrarea sa,
foarte bogată în amănunte, despre oraşele medievale Chilia şi Cetatea Albă, se
cunoştea numai un mic număr de documente relative la activitatea d esfăşurată
in aceste porturi sau in coloniile din Crimeia şi de pe alte ţărmuri ale Mării
Negre de negustorii italieni 1. In primele decenii ale secolului nostru, cercetările
in arhivele italiene s-au intensificat şi au scos la iveală un mare număr de acte,
relativ, mai ales, la activitatea comercială desfăşurată de coloniile genoveze de la
gurile Dunării şi de pe ţărmul Mării Negre. In acelaşi timp au apărut mai multe
studii dintre care unele se datoresc cercetărilor făcute de istorici români 2• S-a
recoltaL un materi al documentar foarte bogat relativ, indeosebi, la activitatea
comerc1ală desfăşurată in coloniile genoveze Pera, Caffa şi Vicina 3. S-au interesat
de ea, desigur, şi unii cercetători străini 4•
In ceea ce priveşte însemnătatea unor oraşe situate pe cursul inferior al
Dunării, ca Prcslaviţa, Sili stra, Vicina şi Chilia. ea a fost n·marl'ată de unii
3utori ruşi 5 şi bizantini 6, care, in mai multe rinduri se referă la ele. Printre
aceste oraşe, un rol deosebit l-a jucat Vicina timp de mai multe secole. Pe la
jumătatea celui de al XIV-lea, ea a intrat din cauze pe care nu le cunoaştem
prea bine, intr-o stare de decădere şi in scurt timp a dispărut cu totul. In vederea
stabii1rii locului unde se ridica ea altă dată, o vie discuţie s-a incins intre istorici,
1 N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şt Cetăţii Albe, Bucureşti, 1899.
2 G. I. Brătianu, Le commerce genois sur le Danube a la fin du XIII-e siecle
în "Bullelin de l'I nstitut pour l'etude de l ' Europc sud-orientale", X ( 1922), p. 5055 ; idem, Vicina 1, in "Buletin historique de !'Academie Roumaine", X ( 1 923),
p. 1 1 3-194.
� Idem, Acte.� des notaires genois de Pera et de Caffa de la fin du treizieme
si&c l P ( 1 281-1290), Bucureşti, 1927 ; idem, Recherches sur le comme ,·ce genois la
Mer Noire au XIII-e siecle, Paris, 1929.
4 !van Sakyzov, ·Targovskete otnosenia mezdu
Bălgarija i Genuezeit e vă
1lacialoto na XIV veka, in · Izvestija Bălgarskoto I·storicesko Druzestvo, VII (1928)
p. 13-40 ; A. Solmi, Vicina. Note per storia dei porti alle bocche del Danubio nel
medio evo, in .,Revista Italo-Bulgară" Sofia, 1 (1931), p. 247-250.
5 Povest' vremennyh let, ed. Adrianova Perets, Moscova, 1950, voi. 1, p. 47,
48.

6 Fontes Historiae Daco-Romaniae, III, Bucureşti, 1975, p, 89, 103, 451, 453.
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discuţie care a durat pină in ultimul timp 7• Paralel cu cercetările făcute in ve de re a
localizării a cestu i oraş s-a cercetat şi scos în evidenţă volumul, obiectivul şi
natura t ran zac ţi i lor comerciale, realizate aici de curtierii genovezi şi contribuţia
adusă de ei la dezvoltarea economică din regiunile învecinate. Pe de al tă parte,
s-a ş ub l ini at, desigur într-un m od exagerat, latura n egativă a ac est ui comerţ a.
La scurt timp după încheierea celui de al doilea război mondial, cercetările
in arhivele genoveze legate de activi tatea desfăşurată aici de neg u stor ii arătaţi au
fost reluate şi datorită lor s-a pus la dispoziţie istorici l o r "cel mai i mpor tan t
dosar de acte particulare care ne-a parvenit d in
Român ia
medievală" 9. Este
vorb a de acte redactate în p or tu l dunărean Chilia, d in a p rop i erea g ur i lor Du năr ii ,
intre 27 n oi embrie 1360 şi 12 mai 1 36 1 , de către notarul Antonio de Pon d e zol a ,
(de Ponzo). ln afară de aceste 99 de d ocumente 10, s-a mai dcsC'opcrit un a lt mic
mănunchi de acte din a doua j u m ătate a secolului al X I V- l e a relative la oraşul
Licostomo. După cum se vede din a c te l e redactate la Chilia, m e n ţ ion a te mai sus,
aceste oraşe nu trebuiesc să se c on fun d e între ele, aşa cum s-a fă c ut pînă acum.
Licostomo are în limba greacă înţelesul de Gura Lupului şi tre b ui e căutat la V ilc ov ,
acest n u m e avînd în slavă î n ţe lesu l de "lup'' 1 1. Zece d i n actele 1rcfcritoarc la
Licost omo <tU fo s t redactate la Chilia in l u n a septembrie 13 7 3 , a l tele şase, pro
venind to t de aici au data cuprinsă intre 9 septembrie 1383 şi 23 iulie 1 3 84, iar
unul din ele este din 24 septembrie 1384, r ed act a t l<:t P e r a 12 •

Actele privitoare la C h i l i a au fost publicate în 1973 de către Geo Pistarino n.
Inainte de această d<llă ele c r < l U cunoscute de istoricii rom;1 ni, Radu Manoksn1 14
şi Octavian I li escu 1 5. Tot in<tinte de pub l i ca r ea lor au fost fol osit e de M ich el
Balard la e la bor ar ea unui studiu prezentat in 1971 la " A l XI V-lea Congres inter
naţional de s t u d i i bizcmtine, ţinut la Bucurc�ti în 1 9' i 1 16• tn acda�i timp, i nfo r
maţiile asupra p or tur i l or amintite, cunoscute din comunicările lui Oc tavi an Ilieseu
au fost folosite şi in alte luc1·iiri 17•
Cunoaşterea · <:tc estui interesant material, relativ la Chilia şi Licostomo, a
contribuit Ia completarea t a bl o u l ui sc h i ţat anterior in legătură cu <:t c ti vi ta tca des-

7 Pentru bogata l i tera t u�;,ă exi stentă in această problemă a se vedea studiile
lui N. Grămadă, Vicina, Izvoare cartografice, in .,Codrul Cozmi nului", I ( 1 925) ;
G. I. Brătianu, Recherches sur Vicina et Cetatea Albă, Bucureşti, 1935 şi Vicina II,
în " Rev ue historique du sud-est europeen", XIX ( 1 942) 1.
8 B. T. Cî mpina , Despre rolul genoveztlor la gurile Dunării in sec. XIII-XIV,
n ,.Studii" VI ( 1953) 1, p. 191-231.
9 Robert He nr i Bautier, Notes sur les sources de l'histoire economique me
dievale dans les archives italiennes, în "Melanges d'archeologie et d'histoire", LX
( 1 948),

p.

187-188.

U ltimul dintre ele nu are data de zi, iar precizarea că a fost redactat in
mai 1 36 1 aparţine editorului.
n Octavian Iliescu, Localizarea vechiului Licostomo, in "Stud ii ", XXV (1972)
3, p. 454 şi urm. (La Periprava).
1Z G. G. Musso, Nuove ricerchi d'Archivio per Genova e l'Europa centro
orientale nell'ultimo medio eva, în "Revista storica italiana" LXXXIII (1971) p.
1o

138-142.

1 3 Geo Pistarino, Notai Genovesi in Oltremare. Atti rogati a Chilia da Antonio
di Ponzo (1 360-1361), Genova, 1973.
14 Radu Manolescu, Le commerce sur le litoral auest de la Mer Noire, în
F: tudes d'histoire maritime presentees au XIII-e Congres international des sciences
historiques, M os cova , 1970, p 237-278.
1s Oc tav ian Iliescu, Notes sur l'apport roumain au ravitaillement de Byzance
d' apres une source inedite, in Nouvelles etudes d'histoire, III, Bucureşti, 1965.
16 Michel Balard, Les Genois dans l'ouest de la Mer Noire au XIV-e siecle,
In XIV Congres international des etudes byzantines, Buccirest, 6-12 septembrie,
1971, p. 5 şi urm.
f1 Constantin
C. Giurescu, Le com'merce · sur le territoire de la Moldavie
Jlendant la domination tartare (1245-1352), in Nouvelles etudes d'histoire, III,
Bucureşti 1965 ; Şt. Olteanu, Comerţul Moldovei şi Ţării Româneşti in sec. X-XIV,
fn "Studii" XXII (1969); 6, p. 849 şi urm.
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făşUrată de negustorii genovezi in secolele XIII-XIV la Vicina, Chilia, Licostomo
şi Cetatea-Albă. Au mai rămas totuşi de clarificat unele chestiuni insuficient stu
diate. Una din ele priveşte, după cum se vede din discuţiile care durează încă,
localizarea · portului, dispărut, dia cauze pe care nu le cunoaştem încă, Vicina.
Inainte de a formula o ipoteză cu privire la localizarea Vicinei, se i mpune
fnsă să se stabilească dacă a fost un singur oraş cu acest nume sau mai multe.
In această privinţă trebuie să se arate de la inceput că existenţa unei Vicine pe
ţărmul caucazian al Mării Negre, ca şi aceea a unui Maurocastron in Crimeia, sint
rezultatul rmei cercetări neatente a izvoarelor sau se datoresc rmei fantezii bogate.
Lipsa de seriozitate a prop unerilor de genul acesta a fost scoasă in evidenţă
deja cu citeva decenii in ur mă 1 8 .
Unii istorici au acceptat in trecut existenţa a două Vicine şi anume una pe
teritoriul dobrogean, pc cursul inferior al Dunării, şi alta, numită uneori şi
Dicina (Ditzina), mai la sud de Varna, lîngă estuarul pe care-1 fac rîurile Ticia şi
Provadia u n i te 19. Această existenţă a fost însă negată in cercetările lor de unii
bizantinologi 20 şi din această cauză examinarea izvoarelor, privind oraşul dat, se
impune să fie reluată.
Un rîu cu numele de Dicina (Ditzina) sau Vicina (Vitzina) este menţionat in
operele scriitorilor bizantini Constantin Porfirogenetul şi Anna Comncna. Scriind
pe la jumătatea secolului al X-lea, primul il menţionează in legătură cu expe
diţiile făcute de varegii ruşi în Imperiul Bizantin. După informaţiile pe care le
avea el, aceştia, in drumul lor spre Bizanţ, in cazul cind timpul le era favorabil,
se indreptau de la gura Niprului spre Aspera (Alba), adică spre gura Nistrului,
de unde, după un scurt popas, se puneau in mişcare de-a lungul ţărmului şi se
adunau iarăşi la Sulina (Selina) în delta (paracladium) Dunării. Pînă aici ei puteau
fi atacaţi de pecenegi. Mai departe nu se mai temeau de n imeni. Continuîndu-şi
drumul de-a lrmgul ţărmului, ei ajungeau la o localitate Conopa, situată la sud de
gurile Dunării, de unde mergeau spre Constanţa. In continuare poposeau la Vama
şi de aici, mergind tot pe ţărm, soseau la gura "fluviului Ditzina". Mai departe
treceau in regiunea Mesembriei şi prin alte localităţi pînă aj ungeau la Constan
tinopo l 21 .
Pentru a doua oară, fluviul in cauză este menţionat sub fmma de Vitzina
in opera scriitoarei bizantine Anna Comnena. Ea ne informează că in anul 1087,
oştirea bizanti nă s-e concentrat, sub conducerea tatălui ei , îm.păratul Alexie
Comnenul, în vederea supunerii oraşelor
paristriene
răzvrătite, la Diampolis
(lambol). De acolo, inaintind spre nord, a ajuns la Lardea şi apoi a trecut peste
Balcani prin pasul Sidera (Dobrol) 22. In continuare ea a coborit pantele nordice
ale munţilor amintiţi şi a ajuns la fluviul "Vitzina" 23 care curge din aceiaşi
munţi. De acolo, prin Pliska, vechea capitală a Bulgariei, şi-a continuat marşul
spre Silistra, unde o aştepta o grea şi ru:)inoasă infringere.

In cazul cind cele două numiri s-ar referi la unul şi acelaşi riu şi in această
privinţă nu este nici o îndoială, oricine îşi poate pune intrebarea : care din cei
doi autori greşeşte cind redă numele lui? Se pare că nici unul din ei. In pre
zent acestui curs de apă i se spune Ticia. In timpul stăpînirii turceşti in Bulgaria
a fost numit Kamcik, care are înţelesul de' "bici". Se vede deci că turcii, după aşe
zarea lor in Balcani, au tradus in limba lor, acolo unde au putut, vechile numiri

18 V. Laurent, Un eveche fant6me ou la Vitzina taurique, in "Echos d'Orient";
XXXVIII.
19 C. Cihodaru, Litoralul de apus al Mărit Negre, p. 229.
ro P. Di.aconu, op. cit., p. 275.
21 De themati!tus
et de administrando imperio, ed. Bonn, 1840, p. 78-79.
22 "Poarta de Fier", turc. "Demir Kapu".
23 Anna Comnena, Aleziada, in Fontes Historiae Dsco-Romaniae, III, 1875,
p. 101. Pentru această Vicină ' şi legătură dintre ca şi numele de apa Ticia, v. V.
BeSevliev. Za imeto Dicina ili Vicina na reka Ticia, in "lzvestija na Inst. za bălg.
ezik" VIII (1962), p. 175-178. v. de asemenea, V. Tăpkova-Zaimova, Que'lques ob
servations sur la dominadon byza.ntlne auz bouche& du Danube - le sort de
Lykostomicm et de qve'lques autres vUles câtiereres
Recherches de geographie
historique, 1 "Studia Balcanica" 1 Sofia 1970, p. 86.
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slave, trace 8au greceşti. In felul acesta Riul Biciului, sl. Reka Btcia, Reka Bicina,
a d even i t rîul Kamci k "Biciul năvalnic, vijelios�. i:l nu este altceva decît tradu
cerea termen i lor slavi Dikii Bici, de unde p ri n contractare a rezu ltat "Dicia .. sau
reka Dicina. . Ramura care venea de pe platforma dunăreană avea un curs mai
liniştit şi prin contra·st cu cealaltă ea se n u mea "Biciul Liniştit, sl. Tihyi Bici.
Ac ee�i contractare s-a produs şi în pronunţarea acestui nume, el devenind astfel
Ticia. Acesta este în prezent numele dat de bulgari rîului care altă dată se n u mea
Dicina sau Bicina (gr. (3!-rt;LyGt ,.Vicina·�.

Paralel cu cele două numiri se întrebuinţa şi forma simplă "Bfcia (gr. (3h·�tll
"Vicia"). Num el e ace sta a fost preluat de la bizantini de autorii de por tula ne ita
li en i şi catalani şi trecut pe hărţile lor sub forma de Vica la gu ra rîului Ticia 24.
Nu trebuie să se confunde cu numele Bize t recut pe Harta Rogeriană 25. Este în
re gistrat în Trac ia şi i n Cronica lui Villehardouin 26 . precum şi de is.tO<ric i i b iwn t in i

Critobul de Imb r os şi Ducas sub forma Vizon 27• Aceasta însă nu are n i ci o
legăt u ră cu vech i ul Bizone de la capul Caliacra 2B şi nici cu Lav i sa , înregistrată
în portulane la n o r d de Straviqui, lîngă delta Dun ării. Ace asta nu este altceva
decît o coruptelă din numele Proslaviţa 29•

Un oraş
cu numele de Vicina e st e menţionat de croni carul turc Nesri.
Acesta arată că în anul 1388, Ali Paşa, după ce a trecut rîul Kamcik (Ticia) şi
dup ă ce a cu cer i t oraşul Provadia, a aj un s la Vi c ina (Venzina sau Ventzina).
Bu lgari i care locuiau aici i s-au supu s şi i-au predat cheile oraşului. Expedi ţia
a continuat, dar at unc i cind paşa a auzit de trec er ea sultanului A mura t in Europa,
a plecat de la Şumen şi şi-a stabilit lagărul lîngă Vic ina. Acolo, doi negustori de
griu care însoţeau armata turcă au i n tra t în oraş. dar a i c i unul d i n ei a fost ucis
de către locuitori. Faptul acesta a av u t pentru Vicina urmă ri din cele mai grave.
Cuprins de o teribilă minie, paşa a ord on a t ca oraşul să fie atacat. L-a c u cer i t
şi a ord onat să fie distrus pînă la temelii. Locuitorii . lui au fost v înd uţ i ca sclavi 30.
S-a observat că este vorba de un oraş de pe mal uri l e rîu lui Ticia (Kamcik ) , căci
cronicarul menţionează trecere a armatei turceşti peste acest rîu, staţionarea ei la
Şu.m€JI1. şi ocuparea Provad iei 31. Se pare că ac eastă V i c i nă este men ţionată de
I d ri si intr-unul din it i nera r i i le sale, unde ne
sp u n e că de la T a r mi si a pînă la
Disina şi Marea Neagră sint 4 0 de mile. Pînă la D i si n a , regiunile acestea sînt
asemănătoare 32. ln cazul cind afirmaţia ac ea sta este exactă, oraşul în cau ză nu se
afla pe ţărmu l Mării Negre, ci l a o oarecare d epăr tare de acesta în interior, în
apropiere de un al t oraş, Tarmî sia 33. S-ar părea însă că distanţa de 40 de mile,
dată de Idrisi pentru a marca depărtarea oraşului de ţărmul mări i se refe ră la o
a ltă Vicină, la cea dunăreană, care înregistrată cu acelaşi nume de Disina ne arată
că geograful arab făc ea confuzie intre ele. Vicina (Disina) din nord-estul Bulgariei
apare pe Harta Rogeri an ă la apus de oraşul Vama. In cazul cînd distanţa de o
zi dată pentru a marca depărtarea d intre ea şi oraşul Tarmisia, neinregistrată pe
hartă, este exactă, ea trebuie să fie coborîtă mai la sud, pe rîu l Ticia, însă la o

24 G. I. B ră tianu , Recherches sur Vicina, pl. de l a sfîrşit.
25 K onrad Miller, Karta Rogeriana, Weltkarte des ldrisi vom Jahre 1 154-n.
Chr., Stuttgart , 1926.
26 Cf. N. Iorga, Istoria vieţii bizantine, trad. de M. H olb an , Bucureşti, 1974.
27 Critobul din Imbros, ed. V. Grec u , Bucureşti, 1963, p. 464 ; Duc a s , Istoria
turca-bizantină, ed. V. Grecu, Bucureşti, 1958, p. 320-321.
211 Aşa la Vasile Grecu in ed. cron ic ii lui Ducas, la in d ice sub n. Bizone

Cavarna.
29 C. Cihodaru, Litoralul de apus al Mării Negre, p. 239.
30 Leunclavius, Historiae Musulmannae Turcorum, Frankfurth, 1591, col
270272. Cf. N. Iorga, Studii Istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, pj 63 ; G. 1. Bră
tianu , Recherches sur Vicina, p. 83.
3 1 G. 1. B răti anu Recherches sur Vicina, p. 82-83.
32 B. Nedkov, Bălgarija i săsednite i :ziemi prez XII vek spored Idrisi, Sofia
1960, p. 104-105.
.

,

l3 Pe Harta Rogeriană în locul Tarmisiei apar două nume : Butra şi Karkasu.
De fapt nu e vorba de două local ită ţi, ci de una singură · Butra Karkasu , adică
.,Sfatul Sciţilor", f3ouAeu-&-1JpLov -rwv Exu.Swv la Anna Comnena, I.c., p. 101.
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oarecare distanţă de ţ ărmul mării. Numele de Vi�a, marchează pe portulanele ita
liene gura riului T i c i u şi nu oraş ul D icia (Vi c i na) .
lată deci o informaţi e satisfăcătoare cu ajutorul căreia se poate stabili exis
tenţa, de curind contestată 3.4, a unui or aş şi a unui riu cu numele de Dicina sau
Vicinu in partea de nord -est a Bulg ariei medievale 35, Este vor ba de rî ul Ti eia,
numit mai înain.te, sub stăpînirea turcească, Rîul Biciului, (sl. Reka Bicina}, redat
de greci sub forma de Vicina.
Existenţa acestei Vic ine de pe riu l Ticia nu exclude prezenţa altei Vicine
in regiunea Dunării de Jos. Ea este menţionată pentru prima dată în opera scrii
toarei bizantine Anna Comnena cu ocazia descrierii răscoalei oraşelor paristriene,
care de la 1072, mai d ur a şi acum sub domnia tatălui său Alexie Comnenul. Pentru
a o curma, acesta a in treprins in anul 1087 o exp ediţie împotriva lor. Anna dă
numai trei din nu me le conducătorilor acestor oruşe. Unul din ei, Tatos, care se
mai numea şi Chalis, deţinea puterea la Si!istra, iar alţii cu numele de Sacia
(Satzas) şi Sethlav stăpîneau Vicina şi "celelalte oraşe" 36. Printre acestea autoarea
se pare că avea in ved ere Preslaviţa, numită din cauza confuziei cu numele vechii
capitule a B ulgar i e i , Preslavul Mare 73. Acesta se ufla însă pe Ticia şi nu pe Du
năre. Unii din comandanţii bizantini, luînd in consideraţie că flota imperială,
care venea din Marea Neagră, pătrunsese deja pe cursul acestui fluviu, erau
de părere să deschidă campani a prin asedierea oraşului arătat şi nu prin a tacarea
Sili strei. N-au reuşit însă să-I convingă pe împărat 38.
Informaţia dată de scriitoarea bizantină in legătură cu Vicina nu are alte
detalii şi nu ne ajută în nici un fel la locali zarea acestui oraş. Aflăm doar că
făcea parte din oraşele paristriene şi că avea de conducător pe una din cele două
căpeteni i enumerate după Tatos, probabil pe Sacea, dacă ţinem seamă de ordinea
înregistrării lor 3�.
Oraşu l Vicina, cu n umel e puţin deformat, Disina, apare menţionat, d e ase
meni în opera geografului arab Al
Idrisi scrisă pe la j umătatea secolului
al
XII-lea l a curtea regelui n ormand Roger al Siciliei. Lucrarea aceasta este însă
plină de erori şi de confuzii mai ales in ceea ce priveşte situaţia din regiunile
indepărtate de ţărmul mărilor. Itinerariile date de el se confundă de multe ori
unele cu al tel e, iar distanţele d int re oraşe precum şi punctele cardinale sînt indi
cate adeseori greşi t 40• La greşelile lui Idrisi, datorate in cea mai mare parte in
formatori lm· săi care nu d i spun eau intotdeauna de date exacte, se adaugă lecturi
3-l Petre Diaconu, Despre localizarea Vicinei, p. 280, nota 3 1 .
lS La o oarecare distanţă d e ţărmul mării nu aşa cum s-a crezut. v . Constan
tin Cihodaru, Litoralul de apus al Mării Negre, p . 229.
36 Anna Co mnen a, A lex'iada, in Fontes Historiae Daco-Romaniae, p. 89.
l7 Pentru posibi litatea identificării acestui Preslav,
menţionat
de
Anna
Comncn.a, cu Prcslav i ţa de pc DunăJ·c, v. I bidem, p. 103, nota 60.
38 I bidem, p. 103.
39 In legătură cu aceste evenimente v. şi I. Barnea, Din istoria Dobrogei, I II,
Bucureşti, 197 1 , p . 1 39-146. Ca şi numele de Asan, viitorul fondator al statului
româno-bulgar, cele purtate de Tatos şi Sacea, par a fi la prima vedere, nume
turce şi de aici a urmat considerarea celor doi conducători drept pecenegi. Din
textul Annei Comnena se vede că ei erau nişte băştinaşi care purtau nume pece
nege de im prumut. Scriitoarea ne arată că după coborirea lor de la Dunăre, pe
cenegii, avînd n evoie să se inţeleagă cu populaţia băştinaşă, au intrat in trata
tive cu conducătorii ei, Tatos, Sacea şi Sethl av. Fie că erau valahi, bulgari sau
g rec i , locuitorii de pe teritoriul Dobrogei erau · numiţi de scri i torii bizantini arhai
zanţi, sciţi, de la vechiul nume de &ithia Minor, dat p rovinciei locuite de ei.
Intrucit in secolele :XI-XIII, par tea de răsări t a bulgariei şi Dobrogea purta nu
mele de Valahia Albă, e mai mult ca sigur că ei erau romAni. v. C. Cihodaru,
Românii dintre Dunăre şi Marea Neagră in secolele XI-XIII, i n "Analele Uni
versităţii din I a şi " , istori e, t. XXIII, (1977), p.
40 Petre Diaco n u, Despre localizarea Vicinei, l.c.p. 278. Refer in du -se la ope ra
!lui I drisi , N. Iorga mărturisea că el nu are îndrăzneala să pret indă că inţelege
ceva "intr-o geografie atit de adînc ă". v. Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii
Albe, p. 30.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

1

.' :

286

6

eronate, lăsate de editori să se strecoare in edi ţii le date acestei geografii ''• pre
cum şi cele pe care le săvîrşesc istoricii care nu înţeleg sau inţeleg greşit datele
oferite de el. Tot�i oercetate cu mai multă atenţie, informaţiile din opera lui
ld risi nu po.t fi ignorate sau tr ec ute cu vederea şi in acea stă situaţie intră şi
cele date de el cu privire la Vicina.
Acest oraş, cu numele deformat de Disina, ca rezultat al confuziei cu Dici na
de p e rî ul Ticia, este menţionat in ge ografia amintită, in cadrul descrierii unui
drum care venea de la Branicevo (Afranisufa), de-a lungul Dunării, pînă l a Si
l istra. De aici părăsea malul fluviului şi prin stepă ajungea după patru zile de
mers la Barsklafisa, localitate situată pe un riu; lîngă un !ac 4<. De la Barsklafisa
spre răsărit , d upă alte patru zile de mers spre răsări t călătorul poposea in oraşul
Disina, oraş infloritor, cu cîmpuri roditoare şi cu culturi de cereale. De la Dis in a ,
mergînd spre su d , se mai făceau două zil e pînă la Annukastru. De la acesta pînă
la oraşul Varna (Ba rn a s) er<J cale de o zi n.
Din descrierea lui Idrisi se poate vedea că s t ab i li rea poziţiei geografice a
or aş ul ui Vicina (Dicina) depinde de localizarea aşe zărilor cu n umel e de Barskla

fis<J şi Armukastru.
Barsklafisa a fost localizată de istorici în mod d iferit. Uni i din ei au f ă urit
ipoteze îndrăzneţe, fără a lua in seamă datele lui Idrisi
sau corectîodu-le super
fi ci al . Astfel, de pild ă , s-a neglijat faptul că geograful arab înregistrează de d o uă
ori pe riul Tici<J, nume l e de loc<Jiitate Barsklaja, od ată simplu, în apropiere de
izvoarele riului citat, şi a doua oară însoţit de calificativul Migali (gr.
f.I.E[ci:i,l)
"mare" ) mai aproape de ţărmul Mării Negre 44• Este evident că avem de a face
aici cu oraşele P resl <Jvu l Mic, cel de Ia apus, dinspre izvoarele riului Ticia şi
al doilea Preslavul Mare, notat pe harta Rogeriană sub forma coruptă "Migali
Isklafa". Şi aici celălalt. Barsklafa, este plasat la apus �5. Al treilm ora11 luat i n
discuţie în l e gătură cu dru mul care merge de la Silistra la gurile Dunării nu este
numit însă tot Barsklafa, ci Barsklajisa. Prezen ţa sufixului de ori gin ă sl<JVă
-ţa
este aici evidentă. Deci nu este vor ba de un Preslav Mic, ci o Presl aviţa. Forma
aceasta este mai apropiată de ce<J dată de vechea cro nică rusă, înregistrată cu
ocazia descr ie r i i inv-dziei oştilor cneazului Sviatos!.av de l a Kiev în Bulgaria.
Acesta spunea mamei sale că d orea să-şi fixeze centrul stăpînirii sale la Pereias
laveţ, oraş pe Dunăre, cu un comerţ infloritor şi avînd legături comerciale cu
numeroase ţări din Europa 46 .
Istoricii care s-au oc upat de vechea topografi e a regiunilor pontice şi dună
rene au emis diferite presupuneri cu localizarea acestui or�. Cu mici excepţii,
ţinînd seama de datele lui Idrisi, ei au căutat-o pe cursu l inferior al Dunării. Unii
au plasat-o la satul Sarai, nu departe de Hîrşova 47, alţii s-au gindit la satul To
palu, dintre Hîrşova şi Cernavoda, unde se află ruinele Capidavei romane şi bi
z an ti ne 48. Cei mai mulţi însă a,cordind o deosebită atenţie nu numai in fo rmaţii l or
lăsate de l d ri s i , ci şi portulanelor italiene ş i c a ta la ne din secolul a l XI V-lea,
au situat Preslaviţa, numită in cele din ur mă Proslaviţa, la Prisl<JV<J, sat de pe

41 Astfel se prezintă ediţia lui Amedeo Jaubert, Geographie d'ldrisi, Paris,
1840, voi. I-I I în Recueil des voyages et des memoirs, publicată de Societe de
Geogra p h i e . VI. Mult mai îngrijită este ediţia parţială dată de B. Nedkov, B ăl 
gari.a i săsednite i ziemi p rez XII vek spored Idrisi, Sofia 1960.
42 In te x t haud, care înseamnă in limba arabă "izvc>r, albie, bazin". In ţelesul
de "lac" se poate accepta însă ca cel mai apropi at de realitate.
43

B.

Nedkov, op. cit., p.

79-8 1.

44 I bidem, p. 81.
45 Pentru ipotezele

că Preslavul Mic ar putea fi localizat lingA oraşul din
nord-estul Bulgariei la Ţar Krum sau la Păcui ul lui Soare pe Dunăre v. P. Dia
conu, Au tour de la localisation de la Petite Preslav â PăC"Uiul lui Soar e . !Ele tre
buiesc insă să fie revizuite.
46 Povest' vremennyh let, Adrianova Peretz. Moscova,
50, 51, 244-249.
47 ·B. N.edkov, op. cit., .p. 79 şi notele 245, 246.

1950, voi. 1, p. 47, 48,

4' W. Tomaschek, Zur Kunde, p. 301-302 : N. V. Zlatarski, Istori;a na băl
garskata dărzava, t. 1, partea a 2-a, p. 580.
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braţul Sf. Gheorghe, la distanţă de 19 km spre est de oraşul Tulcea. In prezent
·
satul acesta se nu meşte Nufărul •' .
O i poteză in te resantă şi originală fn legătură cu l ocali zare a Preslavului Mic,
pe care il con fun d ă însă cu P resl avi ţ a, intr-o regiune mai îndepărtată de Dunăre,
a em is-o arheologul Petre Diaco-nu. Plecind de la ideea că Prislava de pe Dunăre
ar fi o aşezare destul de nouă, d at i n d abia din secolul al XVIII-lea, li psită de
res turi arheologice mai vechi ş i de la faptul că in izvoare ar fi vorba de Pres
lavul Mic, al cărui nwne pe Harta Rogeriană ar trebui citit Brisklofsa, il caută
p rin nord-estul Bulgnriei, pe lîngă localitatea numită in prezent, Ţar Krum so.
Tot de Pr es l av ul Mic şi nu de Preslaviţa s-au ocu pat şi alţi i stori c i care au în
cercat însă să-I loc <J l i zeze pe Dunăre, tocmai la Păcuiul lui Soare 51. In argumentarea

a utorului acestui studiu ocupă un loc important afirmaţia Annei Comnena că de
la acest Preslav dun ărean căruia ea îi dă epi te tul de " m are" , oştile bizantine ar
fi putut ataca .,zilnic" pe .,sciţi". Pr in termenul de sciţi, autorul in ţe lege pe pece
negii lui Tatos de la S i l is tr a şi nu pe l oc ui tori i băştinaşi ai Dobrogei, ai fostei
pr ovin cii Scithin Minor, la c nr e se gîndea Anna. Păcuiul lui Soarte este la o d i s 
tanţă de 18 k m dep;htare de Silistra şi rămîne de neînţeles p en tru ce impăratul
nu ar fi atacat această c et a te dacă flota bizantină ar fi ajuns aici. Ea e ra însă
depa rte lîngă Preslaviţa dunăreană, numită greşit de Anna , Preslavul Mare. Ar fi
fost o mare greş a lă ca oşt ir e a bi zanti nă să se d ep la se z e spre gurile Dunării lă
sînd in spate �tile răzvrătiţilor de Ia Silistra.
Revenind la pr opuner e a lui P. Diaconu de a lo cal i za Preslavul Mic l îng ă
Ţar Krum, trebuie să o.rătăm că el dă o nouă interpretare termenului arab haud
sub c are înţelege .,izvor" şi nu "mlaştină" sa u "baltă" aşa cum au tradus-o To
maschck şi Nedkov. Din această cauză el c a ută Preslavul Mic în apropiere de un
izvor, însă mai departe de D un ăr e. In această priv�n1ă :cerfetătorlll _ <;: i.ta t are . dr:ep- .
tale, oraşul acesta trebuind să fie că uta t .. .W :Şulg_ill;.ia dintre D"un ăre şi B a lc a ni , pc
rîul Ti c ia , acolo unde îl fixează I drisi ş1 · ariume . la · apus de Preslavul Mare.
'
Prin urmare din cercetarea textului lăsat · âe ·Idri-s i şi a Hărţii Rogeriene se
p o a te vedea că geograful a ra b cun oştea două loco.lităţi cu n um el e de Barsklafa,
d in care unul este c a l i ficat de .,mare". �mb€ l e sînt pe rîul Ticia. La aceste două
l ocal ită ţi cu numele arătat şi nu la Ba r skl afi sa , s-a referit autorul unor cercetări
recente 52 căruia în revista �Pontica i se aduce a c uz aţ ia că pe l îngă "două Barskla-.
fisa" (în re alita te Barsklafa) ar fi desc ope rjt tot atîte a Isklifanuri 53.
De fapt nu s-a v orbi t de d ou ă Isklifanuri, iar l a Idrisi apare numai unul şi
acesta pe Harta R o ger i an ă , situat pe Dunăre, pe m a l ul sting, aproape de v ă rsare a
fluviului în Mare. Celălalt este l st lif an u s , identificat cu oraşul Sliven de la sud ·
de Balcani 54• Dacă vom compara numele de Isklifanus dat pe harta a răta tă oraşului de la guril e Dunării, cu acel a de Megali-sklafa (Preslavul Mar e) , cu pri m a
silabă Bar- (Bar-sklafa) omisă, se poate a d m i te că -isklifa din corpul numelui
Isklifanus, provine din denaturarea numelui Bar-isklifi-sa (Barsklafisa), a d ic ă Pres
laviţa. Această constatare îndreptăţeşte pe c e rc e t ăto r să plaseze oraşul în cauză
la guri le Dunării şi anume la nord de braţul ei sudic, Sf. G heor gh e . Rămine deci
bine stabilit că oraşul la care se refera Anna Comnena, înregistrat şi de Id ri si în
Geografia sa, este această Preslaviţă de pe Dunăre şi nu are n i mi c de a face cu

49 C. Ja r ic ek , lstorfja na bălgarite, Tîrnova, 1886, p. 239 ; G. I. Brătianu,
Recherches sur V icina, p. 90 ; C. Cihod aru , Litoralul de· apus al Mării Negre, p.
225-227. Pentru i storicii bulgari care propun aceeaşi loca l izar e v. B. N edkov,
op. cit., p. 79, şi nota 245.
50 Petre D iaco nu , Autour de la localisation de la Petite Preslav, in "Revue
des etudes s ud-est europeenn es", III (1965) 1-2, şi Despre localizarea Vicinei,
J.c., p. 279-280.
5 l v. Art. Peut-on localizer la Petite Preslav a Păcuiul lui Soare ? ; Ibidem,
p. 17 şi urm. Tot pe Du n ăre, însă ceva mai spre nord, la Igliţa, unde se mai
văd ruinele vechii cetăţi romane Troesmis, plasa Ernst Desjardins Preslavul Mic.
v. Revue Archeologique, VII (1968) p. 267.
s2 C. Cihodaru, Litoralul de apus al Mării Negre, l.c. p. 225.
53 v. "Pontica" , I I I (1971) p. 279.
54 v. B. Nedkov op, cit., p. 85-87.
·

·
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Preslavul Mic de pe Ticia. La acesta se refercau, de asemenea, scri itorii bizantini
Skylitzes şi Zonaras 55 şi nu la Preslaviţa dunăreană. Numele acesteia este strins
legat de acela al Prislavei, care in prezent poartă denumirea de Nufărul. Poate
fi o parte a acestei localităţi sau o aşezare vecină. Aici, pe malul Dunării, la
Prislava, se mai pot vedea sub fonna unei · movile, in parte ruptă de Dunăre, res
turile unui castel medieval 56• Locuitorii mai scot incă piatră din zidurile de acolo,
ca şi din cele ce se mai văd pe alocuri în cuprinsul satului. In marginea aces
tuia se află un cimitir vechi cu morminte in care se descoperă brăţări de sticlă.
Numeroase monede bizantine şi tătăreşti se găsesc prin grădinile locuitorilor. Mo
nedele, ca şi celelalte resturi de cultură materială, aparţin
secolelor
X I-XI V.
Există î n să şi materiale mai vechi, din perioada romană 57• Ruinele de la Prislava
au fost văzute de arheologul francez Ernest Desjardins, care credea că sînt
ale
unei fortăreţe din vremea lui Iustinian ss.
Totuşi, se pore că Preslaviţa se situa in faţa Prislavei, la nord, dincolo de
braţul Sf. Gheorghe, acolo unde in prezent se află satul Ilgani. Şi in cuprinsul
acestuia se găsesc resturi de ziduri vechi, ceea ce a făcut pc cei care au lucrat
la el aborarea Marelui Dicţionar Geografic al României să creadă că in vechime
cele două localităţi erau legate printr-un pod peste Dunăre 59• Localitatea Prosla
viţa .60, este menţionată în portulanele i taliene din secolul al XIV-lea, precum şi
in notele de călătorie ale iezuitului italian Giulio Mancinelli din secolul al XVI-lea.
Ea apare şi pe hărţHe întocmite spre sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi in prima
parte a secolului al XIX-lea de ofiţerii austrieci şi ruşi 61• Ruinele din satul Ilgani
erau cunosC"ute lui Iosif 1\lesiodax, atunci cind, pe la 1 7 80, întocmea harta ţărilor
române, copiată apoi de Rhigas din Velestin. Satul llgani apare pe această hartă
cu numele vechi de Peuce şi cu indicaţia existenţei unor ruine aici în faţa satu
lui Gristova (Prislava) de pe ţărmul sudic al braţului Sf. Gheorghe 62•
Localitatea Preslaviţa apare şi in documentele redactate la Chilia în anii
1360 şi 1361, de notarul Antonio di Ponzb sub forma de Bruscaviţa situată in
Territorium Pendavogni 63 (gr. Penta Vunioi, turc. Beş Tepe ,.Cinci Dealuri")
adică in teri toriul din jurul orăşelului Mahmudia, numită altă dată Beş-Tepe.
Comparaţia dintre Bruscaviţa genovezilor şi Barsklafisa lui Idrisi, poate duce
la concluzia că cel din urmă nu se înşela cînd plasa localitatea în cauză la gurile
Dunării in apropiere de Vicina şi Armokastro. Lacul de lîngă satul Malcoci şi
altul mai la apus de acesta sint resturi din lacul care se intindea altă dată la
apus· de Prislava. Acesta este sensul termenulu i haud întrebuinţat de geograful
arab in legătură cu Preslaviţa. Ea era si tuată lîngă un .,lac" sau aşa cum 1-a
tradus Nedkov lîngă o "baltă" şi nu la izvoarele unui riu.

Din cele expuse mai sus rezultă prin urmare că oraşul Vicina (Disina lui
Idrisi) trebuie să fie căutat pe Dunăre în apropiere de Deltă, nu departe de loca
litatea Barsklafis::� (Preslaviţa) şi de o altă localitate numită de geograful arab
Armocastro. Acesta este citat de Idrisi, in afară de locul unde se descrie drumul
de la Silistra la Gurile Dunării, încă in alte două rinduri şi anume atunci arată
etapele drumului de la Constantinopol la localitatea Miriş, la gurile Dunării şi
de asemenea cu acelea ale aceluiaşi drum, mergind însă pînă la Matraha, pe ţăr
mul nordic al Mării Negre.
5 5 Georgius Cedrenus, Ioanis Scylitzes, ed. Bonn, 1897, p. 352 ; Ioannis Zo
narae epitomae historiarum libri XIII-XVIII, ed. Bonn, p. 359 ; v. şi Eph.remius,
·

ed. Bonn, 1840, p. 127.
56 G. 1. B1·ătianu, Recherches sur
57 C. Cihodaru, Litoralul de apus
58

Vicina, p. 19, 20.
al Mării Negre, l.c., p. 226.
Voyage arch.eologique et geographique dans la region du Bas Danube, in

"Revue archeologique", XVII (1868), p. 267.
59 La descierea satului Malcoci, p. 218 col. 2.
60 Apare şi sub forma coruptă de Lavisa, L av �a, la nord de Straviqui.
61 C . Cihodaru, Litoralul de apus al Mării Negre, l.c. , p. 227.
62 N. Iorga, O hartă a ţărilor române din 1780 şi un geograf dobrogean, in
"Analele Acad. Rom.", Mem. sec. ist., s. II, t. XXXVI, p. 923.
63 Geo Pistarino, op. cit., p. 16, 33, 41, 56.
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ldrisi ne arată că oraşul Miris, care nu este altceva decît vechiul Halmyris,
era situat Ungă gura Dunării 64. Intre Varna şi gurile Dunării, geograful amintit
menţionează numai oraşul Armukastru. In celălalt itinerar, descris pînă la Matraha
se spune că între oraşul Varna şi Armukastru sînt 25 de mile. De la Armukastru
la fluviul Dunăre sint însă numai 3 mile 65. Pe Harta Rogeriană, oraşul Armu
kastru este fixat lîngă locul în care Dunărea se varsă în mare, numai printr-o
singură gură. Se situa deci imediat la sud de gurile Dunării care erau mai multe
decit cele cunoscute în prezen t. Anna Comnena spune că acest fluviu se vărsa în
\Tem c ·a ci în Marca Neagră prin cinci guri 66. Prin urmare Ia cele trei braţe cu
noscute in prezent se adăugau altele două considerate de aceeaşi importanţă. Aces
tea erau Dunăvăţul, numit în portulanele italiene Le Donavici şi Aspera (Alba),
care nu era decît o ramură a Dunăvăţului. Rezultă de aici că oraşul Armokastro
trebuie să fie căutat pu ţin mai jos de vărsarea Dunăvăţului în lacul Razelm, care
în acea vreme era un simplu golf. Aici, la capul Dolojman şi în insula vecină,
Bisericuţa, se află ruinele vechii cetăţi bizantine Argamum 67, Argamonkastron,
care probabil, dacă nu e o greşeală a lui ldrisi, se pronunţa acum Armokastron.
Geograful arab amintit ne spune că de Ia acest oraş pînă la Dunăre nu erau decît
trei mile 68•
Şi acum să revenim la Vicina. In general oraşul acesta a fost căutat de is
torici în apropiere de gurile Dunării. O grupă de cercetători mai vechi au admis
ipoteza formulată, pe baza unei apropieri de nume, apropiere in realitate inexis
tentă, de W. Tomaschek 69, după care ora!ful in cauză s-ar putea localiza la Măcinul
de azi ro. După C. Brătescu, Vicina s-ar fi ridicat acolo unde in prezent se află
satul Nicoliţel, adică la o distanţă de aproximativ 10 km. de Dunăre, ceea ce nu
este posibil 7 1 • N. Iorga o plasa între Isaccea şi Tulcea 72• Cu mai multă fermitate,
un a l t grup de istorici s-au gîndit la Isaccea şi la imprejurimile acestui oraş 73.
o. c., p. 75 şi urm.
Ibidem, p. 99.
66 Anna C o mnen a, Alexiada in Fontes Historiae Daco-Romaniae, II ( p. 99.
67 Pentru Argamum v. Paul Nicorescu, Les basiliques byzantines de Dolojman,
64 B. Nedkov,
65

in "Bulletin de la Section historique de !'Academie Roumaine" t. XXV (1944), p.
96 ; Netzhamer, Die christlichen AUertiimer der Dobroudscha, Bucureşti, 1918, p.
165.
66 Dis lan ţ a aceasta c măsurată in linie dreaptă între capul Dolojman şi gura
Dunavăţului.
69 Zur Kunde der Hămus Halbinsel, în "Sitzungsbericht der Wiener Akade
mic", Philologische-historische Classe, t. CXIII, p. 302.
70 Ipotczn aceasta a mai fost acceptată de C. Jiri cek, Istoria na bălgarite,
red. autorului cu co1·ecturi şi adăugiri, Sofia, 1939, p. 129, 206 ; V. N. Zlatarski,
Kakăv narod se razbira u A n na Comnina pod izraza
ye:vo�
't'L
l:ltu·lhxwv
in "Izvestija na istoriceskoto druzestvo", XI-XII ( 1930-1932), p. 79 ; D. Anghelov,
Kăm văprosa za srednevekoven bălgarski grad, in "Arheologia", 1960, 3, p. 131 ;
S. Liscv, Bălgar·kijat srednevekoven g rad , Sofia, 1870, p. 89, 1 14 ; A. Toncev,
Svedenija za bălgarskata istorija v " A le.riadata" n a Anna Comnina, în "Istoriceskii
pregled" , XXVI (Hl70), 5, p. 137 ; B. D. Ncdkov, Dălgarija i săsednite i ziemi prez
XII vek spored Jdrisi, Sofia, 1960, p. 135 ; N. Dobrescu, Intemeierea mitropoliilor
şi a celor dintăi mănăstiri din ţară, Bucureşti. 1906, p. 45 ; J. Bromberg. Topony
mical and Historical Dobrogea, in "Byzantiori", X I I (1937), fasc. II, p. 173 şi urm.
71 Do brogea in secolul al XII-lea, Dergian, Parist rion, în "Analele Dobrogei",
1 (1924), p. 30.
72 N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, p. 47-48, n o ta 5 şi
Istoria românilor prin călători, I (1928), p. 42.
73 N. Grămadă, Vicina. Izvoarele cartografice. Originea numelui. Identificarea
oraşului, în ,.Codrul Cosminului", 1 ( 1924), p. 458 ; Constantin C. Giurescu, Inte
meierea mitropoliei Ungro-Vlahiei, in "Biserica ortodoxă română", LXXVII (1938),
p. 83 ; idem, Tîrguri sau oraşe şi cetăţi moldovene, Bucur�ti, 1967, p. 49 ; idem,
Localizarea Vicinei şi importanţa acestui oraş pentru spaţiul carpato-dunărean, in
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ln s uşi autorul acestor rinduri, care, se zice, n-ar fi adoptat in aceast.ă p ri v in ţil. .,o
poziţi e fermă" s-a gîndit in legătură· cu Vicin n la un loc situat in apropier e de
Isaccea 74• V icin a nu trebuie să fie însă confundată cu acest oraş, Intrucit ambele
sînt men ţ i on a te in i zvoare din aceeaşi vreme fără a se face o legătură î ntr e e l e 1s .
Ocupindu-se d e oraşele Vicina şi Cet ate a Albă, in un u l din studiile sale, G. 1 .
Brătianu, credea c ă poate localiza p e cel dintii l a Mahmudia, numit î n trecu t, şi
B eştepesi La baza argumentării sale stătea descoperirea numelui de Betesi n a pe
o hartă a ust ri a că alcătuită in vremea Congresului de la Viena din anii 1814-18 1 5 7'.
Foarte originală şi in a c e l aşi timp �i singulară se prezi n tă incercar·e a d e a
localiza Vicina în insula cunoscută s u b n umele de P ăc u i ul lui Soare unde s-au
descoperit şi c erc e ta t rămăşiţele unei cetăţi bizantine din secolele X-X I V 77•
De la început trebuie arălat că i p ote z a mai veche potri vit căreia Vi ci n a me
dievală ar fi devenit Macinul modern, construită pe baza unei apropieri între cel e
două n ume şi a unei imposi bi le derivări a numelui ultimului oraş din cel al pri
mului , trebuie să fie respinsă. De a ltf el, nici lipsesc �Şi resturile de cultură mate
rială din seco l e le XII I-XIV 78. Portuln nele i taliene �Şi catalane arată că oraşul
acesta se afla într-o i n sulă şi menţionează un eor i "Insula Vicina". Pe lîngă restu
rHe de cultură materială medievală la Măcin lipseşte �Şi insula.
Nu se poate accepta, de asemenea, n i c i propunerea făcută de G. I. Brătianu
de a plasa ora�Şul medieval Vicina pe locul un d e se ridică acum M ahmud i a , nu
mită in trecut B este pesi. S-a arătat in altă purte că n u me le de Betesina, dat aces
tei localităţi într-o hartă aus tr i ac ă de prin anii 1 8 14-11!15 trebuie să fie con siderat
drept o coruptelă a cel u i de Bestepesina, dat de locuitorii români ai acestei loca
lităţi după numele turcesc al locului, BC�Ş Tepe (Cinci D ea lur i ) 79. De altfel, �Şi aici
lipsesc resturi le de cultură materia l ă din secolele XIII-XIV eo. De altfel, în cule
gerea de d ocumente redactate la Chilia în anii 1360-136 1 , recent p ubl ic ată , Vicina
este citată de cîteva ori &1, în să niciodată nu se fac e legătura. cu "I;,erritorium Pen
davogni 82. Aici este menţionată numai local it atea Brusca viţa, care nu este altceva
.

,.Peuce" (istorie), II (1971), p. 257 şi u rm. ; N. Bănescu, Fantaisies et reali.tes histo
riques - reponse a Z'article de M. J. Bromberg, în B)"Zantion, X I I I (1938), p. 83 ;
C. M a r in esc u, De nouveau .mr Vicina, in "Revue historique de sud-est europeen",
I I (1925), 10-12, p. 342-344. I n alt articol : Le Danube et le litoral occidental et
septentrional de la Mer Noire dans le "Libro de! Conoscimento, ibidem, III ( 1 926) ,
1-3, p. 5, se referea la Vicina, oraş situat in apropierea D elte i ; Gh. Moi s esc u , Şt.
Lupşa şi Al. F i l i paşc u, Istoria bisericii române, B u c ur eşt i , 1957, p . 141-142.
74 C. Cihodaru, Litoralul de apus al Mării Negre şi cursul i nfer ior al Dunării
in cartografia medievală (sec. XII-XIV), in Studi i XXI, (1968), 2, p. 229-230.
In insula din faţa oraşului Isaccea este plasată Vicina in a r t : Aşezarea oraşului
Vicina şi litoralul de apus al Mării Negre în lumina unui portulan g rec, în "Studii
şi c er cetă ri de istorie veche", VIII (1957), 1-4, p. 295 şi urm.
75 M. Gubloglu, în recenzia la lucrarea citată a lui B. Nedkov, in "Revue
r ou mani e d'histoire", IV (1965), p. 1028-1029.
76 G. I. Brătianu, Recherches sur Vicina, p. 88-92 ; idem, Vicina Il. Nouvelles
recherches sur l'histoire et la toponymie medievale du litoral roumain de la Mer
Noire. Apropos des Miscellanies de M. J. Brom berg, in Revue hist. de sud-est
europeen XIX (1942), 1, p. 153 ; Radu V u lpe, The Ancient Histary oj Dobrogea,
BucurC�Ş ti, 1940, harta de la sfîrşit ; Constantin C. Giurescu, Principatele române
la începutul sec. XI X , Bucureşti, 1957, p. 72-73. In alte lucrări mai rec ente ipo
teza aceasta a fost părăsită.
n Pet re Diaconu, Despre localizarea Vfcinef, in ,.Pontica", I I I (1970), p. 275
'i urm.
11 Ibidem, p. 2 86.
79 C. Cihodaru, Litoralul de apus at Mdril Negre, p. 229.
eo Petre Diaconu, op. cft., p. 28G.
•1 Geo Pistarino, op. cit., p. 16, 40, 50, 51, 56.
82 De la gr. Penta Vunioi .Cinci D e aluri , tradus de turci prin ,BeJ Tepe".
"

"

"
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decit mult discutata Preslaviţa
vecinA cu Mahmudia.

"·

numită

apoi

Prislava,

iar

în

prezent

Nufărul,

In ultimul timp s-au făcut şi alte propuneri. Foarte originală este aceea de
căuta oraşul in cauză cu mult mai departe de gurile Dunării, spre apus, in insula
cunoscută sub numele de Păcuiul lui Soare, la 1 8 km. depărtare de Silistra. Se
găsesc acolo ruinele unei cetăţi bizantine a cărei existenţă s-a prelungit din secolul
al X-lea pînă La inceputul sec olului al XV-lea, adică a cuprins tocmai perioada
in care V i cina apare fn izvoare 14.
:1

Pentru a co n v i n ge pc cititori că in adevăr Vicina s-a ridicat în insula amin

tit ă , auto1·ul acestei ipoteze neagă arie(• valoare informaţiilor date de Idrisi, neagă

existenţa unei D i cine pc riul Ticia şi confundă Preslaviţa de pe Dunăre c u Pre
slavul Mic pe care il plasează in nord-estul Bulgariei, aproape de Păcuiul lui Soare .
.Subliniază pe de altă parte existenţa aici a unei "insuleu bogată în resturi arhro
logiee, poziţia deosebit de fiJVora bilă pentru dezvoltarea un ui oraş de talia celui
căutat, precum şi importanţa vadului de trecere peste Dunăre de l a Sili stra. Argu
mentarea rămîne totuşi destul de puţin convin gătoare.

l n primul rind Lrebuie să se arate că datele oferite de Idrisi, oricît de confuze
ar fi, n u se pot respinge numai pe simplul motiv că noi nu cunoaştem prea bine
lopografia aşezări lor de pe La jumătatea secolului al XI I-lea. Multe din ele pot fi
corectate pc baza unei critici atente. Nu se poate nega, de exemplu, existenţa pe
Dunăn! a unei a şezări nwnitc de Idrisi Barsklafisa (Preslaviţa), cunoscută şi înre
gistrată de genovezii de la Chi l i a în actele lor sub numele de Bruocaviţa. Nu se
poate nega pe de altă parte existen ţa . unei Disine (Vi cine) pe Ticia şi nici a celor
două Preslavuri de pe acelaşi rîu.
l n cazul cind oraşul Vicina s-ar fi plasat la Păcuiul lui Soare, Qumai la 1 8 km.
depărLare de Si listra, rămîne inexplicabil faptul că aici in loc să-şi continue dru
mul încă vreo cîteva ceasw-i pentru a ajunge la Vicina, călătorul părăsea cursul
Dunării şi se îndrepta prin " stepău către Barsklafisa, pentru a ajunge acolo după
patru zile de mers. Idrisi arată că pe drumul acesta se mergea spre gurile Dunării,
acolo unde punea el oraşul Armocastro. Călătorul părăsea la Si!istra cursul Dună
rii pentru a scurta drumul. Nu s-ar fi intimplat acest lucru dacă Vidna ar fi fost
numai la citeva ceasuri distanţă de oraşul arătat.
Este drept că un oraş atît de important ca Vicina nu putea ajunge la o
situaţie atît de in flori toare, dacă nu s-ar fi plasat la unul din principalele vaduri
ale Dunări i . In apr()piere de Păcuiul lui Soore se afla vadul de la Silistra, care
a determinat starea de inflorire a acestui oraş. Cetatea de la Păcuiul lui Soare
avea un rost mai m u l t militar, de a supraveghea trecerea peste fluviu din cealaltă
parte a vadului, şi mai p u ţin comercial. Rămîne deci pentru Vicina vadul de la
Giurgeni, unde nu s-au descoperi t resturi arheologice din secolele XI-XIV şi
cel de la Isaccea, unde acestea sint prezente as .

In cazul cind corăbierii genoveii ar fi înaintat pe Dunăre pină la Păcuiul
Soore, altfel s-ar fi reflectat pe portulanele întocmite de unii din ei, cunoştin
ţele despre cursul acestui fluviu, cel puţin pînă la locul arătat. Se observă însă
că la o mică distanţă spre apus de locul unde este plasată Vicina, cursul Dunării
se desface in două braţe şi înconjoară o insulă mare. Dinspre sud-vest vin& tot
aici un rîu care aproape d e vărsarea l ui în fluviul amintit se ramifică in două
braţe şi include între ele o altă insulă. S-ar putea crede că este vorba de Balta
Brăilei şi de Balta Ialom i ţe i . Alcătuitorii hărţilor in cauză au avut însă grijă să
noteze pe ele ind i caţiile ,.insula Sirmium" şi "insula Drinago". Imediat la vest de

lui

83 Geo Pistarino, op. cit., p. 33, 4 1 , Satul Nufărul (Prislava) este destul de
intins. Resturile de cultură materială, din antichitate sau· medievale apar în partea
lui dinspre Dunăre. Este foarte posibil ca in trecut să fi existat acolo două aşe
zări - una Preslava şi alta Preslaviţa - care s-au contopit. Se mai poate presu
pune că satul Ilgani, peste Dunăre, in faţa Preslavei, avînd restw-i de ziduri şi
cultw-ă materială medievală, să fi fost Preslaviţa.
" P. Diaconu, op. cit., p. 275 şi urm.
85 Ibidem, p. 286 ; Coostantin C. Giurescu, Localizarea Vicinei şi importanţa
acestu' oraf pentru spaţiul carpato-dunărean. t c., p. 260.
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ele n otează oraşele maghiare Egger şi B u da 86. A vem deci ai ci , in tr-o formă con
den s a tă, toate insulele mari de pe D u n ăre , incepind de la Brăila pînă la vărsarea
Dravei 87, i n acest fluviu. In braţul care inconjoară insula Sirmium se varsă dinspre
nord un rîu ca r e izvorăşte din Polonia. Se poate confund a atit cu Prutul, cit � i cu
Si retu l , dar şi cu Tisa. La apus de acest riu se situează oraşul Ti mi şoara . Transil

vania (Septem castra) este pusă prin Podolia.
Este de crezut că alte l e ar fi fost cunoştinţele car to grafi lor italieni despre
cursul Dunării în cazu l cînd corăbierii genovezi ar fi inaintat pe <Icest fluviu,
cel p u ţin pînă la Silistra. I m potri va unor ipoteze mai vechi, formulate de Haşdeu,
po trivi t cărora oraşele Giurgiu şi Calafat ar fi fos t întemeiate de gen o vezi 88, al ţi
i st or i ci nu credeau că au t r e cut mai depar te de oraşul Axiopolis (Cernavoda ) 89•
Unii afi rm ă totuşi că acest lucru nu ar fi fost imposibil 90• Invocă previ l eg iul acor
dat de regele maghiar Ludovic de Anjou coră b ie rilor genovezi la 24 i un ie 1349,
de a merge n estingheri ţi cu mărfurile lor pe D u năre pină l<J Orşova şi de a colo
m a i departe spre Timişoara ş i Buda 91. Nu e xistă însă n i c i o dovad ă că d o m n i i
Ţării Româneşti au permis ac est lucru în dauna pr o pri ilor lor negu s tori care pre
luau ae la gen ov e zi mărfuri colonialc, căci despre acestea credem că este vorba,
şi le transportau la Braşov. Concluzia la toate acestea este că negustorii şi coră
bi erii genovezi nu înaintau pe Dunăre prea dep arte de gu r ile ei şi n u cuno şteau
c ur s ul acestui fl u vi u în in ter i orul continentul u i .
Trebuie, pe d e altă parte, să s e aibă în vedere că V i cina d i spunea î n Dobrogea
şi po ate şi pe ţărmul n o-r d ic al Dunăr ii de un teritoriu pe c are îl a dmini stra prin

dregătorii ci. Referindu-se la acest oraş şi la acest fapt, un călugăr franci scan nrăta
c ă Vicina era "la cabec;a de! renando" ; era deci ,.cap i tala unei regiuni" n Intre
barea norma lă care se pune aici este aceea dacă un a s tfel de te r i to ri u ar fi putut
exista lîngă Si li stra care şi ea era un important c en tr u a dmin ist rativ.
Silistra d i spunea de o m i trop o l i e care la un moment dat este p rezentată ca
depen d en tă de patriarhia din Constantinop ol . Atît timp c î t la Vidin, care în secolul
al XIV-lea nu m a i era stăpînit de bizan tin i , patr i arhia din Constantinopol put ea
numi un episc op 93, e a putea face acelaşi lucru şi la Silis t ra , fără ca acest oraş să
fie sub stăpînirea bizantin ă . Este greu totuşi de înţeles cum ar fi p u tut creea, in
cazul cînd Vicina ar fi fost la Păc uiul lui Soare, un alt scaun episoopal şi apo i
mi tropolitan numai la 18 km. de primul. Eparhiile acestea dobrogene <Jveau l i m i te
fixe şi nu se suprapuneau.
Rezultă din toate ace stea că localizarea Vicinei la Păcuiul lui Soare răm îne
îndoielnică 94• Ea nu poate fi plasată nici la Mahmudia, căci resturile arheologice
din epocă lipsesc lîngă această aşezare '5•

86

G. 1. Brătianu , Recherches sur V icin a, p . V, VI, VII.
87 Confundată cu Drinul.
88 B. P. Haşdeu, San Giorgio et Calafato , in � Col u mn a lui Traian.. , 1, p. 57.
89 B. T. Cîmpina, op. cit., p. 199.
90 Constan tin C. Giurescu, Le commerce sur le territoire de la Moldavie pen
dant la domination tartare, l. c., p. 57.
91 D.l.R.,
de

C. sec. XIV,

vol.

4, p. 486.

92 G. 1. B rătia n u , Les Roumains aux bouches du Danu be , in �Revue hi storique

s ud-e s t europeen", XXII (1945), p. 200

;

V.

aux bouches de Danube, ibidem, p. 189.
93 Mi klos i ch şi Mi.iller, Acta patriarhatus

Laurent,

La domination byzantine

Constantinopolitani, Vien a, 1 960,
p, 28 ; Hurmuzaki, XIV, 1 , p. 11. Pen tru legăturile mitropoliei di n Vidin cu Patriar
hia din Consta nti n opol, ibidem, p. 7.
94 I poteza ac ea sta este considerată de altfel, şi de alţi i storic i drept puţin
concludentă ; v. Răzvan Teodorescu. Bizanţ, Balcani, Occident la inceputul culturii
medievale româneşti, Bu cur eşti , 1974, p. 143. După d-sa oraşul trebuie să fie că utat
pe Dunăre, in partea de nord a Dob rogei ; v. şi A. A. Bol şacov-Ghi mpu, Locali
satfons des sites d'epoque roumaine et byzantine dans le zone de Bas-Danu be,
in "Revue des etudes sud-est europeennes, XI (1973), 3, p. 560-561.
95 La 3 km in amont de Mahmudi a un mamelon acoperea ruine bi zan tine ,
v. E. Desjardins, op. cit ., p. 267.
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De local i zarea ornşului Vicina s-a mai ocupat, de asemenea, cercetătorul bul

gar A lec s and ă r Kuzev care s-a s trădu i t să descopere argumente spre a o localiza
la l smail. p e ma l ul s tîn g al D u n ă rii 9<1. In prealabil, d-sa supune la o examin are
atentă toate a rgu men tele aduse de Petre Diaconu în legătură cu aşezarea acestui
o ra ş in in s u l a Păcuiul lui Soare, argumente pe care le respinge rînd pe rînd. Nu
găseşte, de asemenea. înt emeiate n i c i celelalte propuneri făcute în trecut pentru
locali zarea oraşului în cauză de alţi cercetători.
Pentru a n e convinge că Vicina şi-a schimbat numele în Ismail şi că ea şi-a
conti nuat e x i st en ţ a sub stăpîn irea t u rcească, Kuzev citează cîteva documente ita
liene din care s-ar p u tea vedea că or a şul al'esta s a r situa pe ţărmul nordic al
Du n ă r i i. Documentele in c n u ză nu arată însă n i m i c altceva decît că. imperiul
-

hanului tătar Uzbek se întindea de l a fluviul Vicinn, adică de la actualul braţ
Chi li a , spre Don (Thana) sau că imperiul acestuia era fo arte mare şi că el începea
in provi nc i a Bulgaria şi la Vicina şi se termina la Urghen c i .
Distanţa de l a gurile Dunării şi p î n ă la o raşu l în c a u ză dată de unele izvoare
in mile şi transformată de cercetătorul arătat în km nu corespunde. De l a Ismail
pînă la vărsarea fluvi ului în ma re sînt mai mult de 80 km. Obişnuit izvoarele
citate dau distanţe aproximative cnre op un d i f i c ultă ţi la a pre c ie rea lor în km pen
tru că ele se ca lculau în m ile şi nu se spune înt o t d ea u n a ce fel de mile e r a u
lunte în cons i d era ţi e.
Vicina a f ost notntă greşit de a ut or ii uno1· p or tu l a n e italiene pe ţărmul nor
d i c nl Dunări i , intrucit ca i n trase sub s tăpî ni r ea tătărască şi cei care le a lc ă t uia u
cre deau că stăpîni rea acesto-ra se oprea la braţul nordic a l fluviului. De fapt Vicina
se afla într-o insulă a Dunării , i ar l a Ismail n u se găseşte n ic i o insulă. Monede
bizantine în mare număr se gă ses c nu numai la Ismail, ci şi în alte locuri din
regiun ile no rd -d unărene. E l e par n ume roa s e , lt�<o1 te în bloc, numai pe o perioadă
de lungă durată.
Număml mare de creştini la lsmail, de altfel, ca şi la Chilia şi Cetatea
A l b ă se ex pl i că prin faptul că turcii au instalat în ora şel e cucerite de la Moldo
veni numai garnizoane, înso ţi te de un mi c număr de negustori şi că nu a u reuşit
să colonizeze aici musu l man i . Mai tîrziu au adus nici în regiw1ile de stepă pe tă
tari care nu locuiau in oraşe.
Trebuie arătat apoi că în portulanele italiene şi c a ta l ane , Vicina este plasată
la inceputul deltei, acolo unde Dunărea se desface în mai multe braţe şi situaţia
aceasta n u exi stă l a Ismail, ci cu mult mai sus, la apus de oraşul •Tulcea, satul
Ceata!, iar altă dată la Noviodunum (lsaccea).
Zidul descoperH de generalul rus Langeron în timpul războiului rusa-turc din
1788- 1 7 9 1 şi considerat de el ca genovez ar fi trebuit să fi fost de mult timp cer
cetat, lucru care nu s-a înfăptuit însă. Se pare că zidul acesta, i ndicat în schiţa
care însoţeşte memoriile ofiţerului arătat, este un vechi zid al cetăţii turc�ti, re
făcută cu ingineri europen i , după pacea de la Kuciuk Kainargi. Trebuie să se între
prindă a col o, intrucit zidul este indicat pe schiţă, săpături arheologice pe n tru a s e
dovedi factura lui genoveză 9 7.
Evident, autorul i pot ez ei că Vicina se poate locnliza la Ismail are nevoie de
noi argumente, mai convingătoare.
O încercare tot atît de originală, dar , în acelaşi timp, tot nlit de p u ţ i n con
vingătoare, de a l ocaliza Vicina, este cea făcută de cercetătorul Mircea Lerian,
care crede că a descoperi t -o pe teritoriul comunei S omova '8• Pentru a evita unele
d ifi cu ltăţi , d-sa se s trăduieşte să dea o interpretare aparte termenului de "insu l ă " ,
in registrat de unele izvoare i n legătură cu Vicina. I s e pare că textul nu trebuie
să fie luat aici "ad litteram", ci n umai intr-un sens figurativ, cuvintul "insule",
avînd înţelesul de "oraşe autonome". Prin urmare " In sola Vicinne" ar fi de fapt
96 Zur
p. 1 1 2-126

lokalfsierung der Stadt Vicina, in

"F:tudes balkaniques", XIII ( 1977), 3,

97 Al. Kuzev, op. cit., p. 1 16 şi urm. Pentru Memoriile generalului
Hurmuzaki, supl. l, voi. 3, p. 96-97.
98 M i rcea Lerian, Şi dacă totU{li e. . . . . Vicina, în "România literară",
nr. 33 (d i n 1 0 august) ; idem, ln legătură cu ipoteza Vicina - Somova, in

Langeron

v.

ortodoxă română", XI (1 973), 3-5, p. 472-474.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

V (1972),
"Biserica

294

14

.,oraşul autonom a l Vicinei". S e străduieşte să-şi f u nd am en teze i poteza şi pr l n in
termediul unor a rgu me n te scoase d in cercetarea topon i mi e i �i in ac es t scop anal i
zează n u mel e de locuri Bezlina (de pe teri tor i u l satului Somova) şi U zli na de pe
tr a i ec tul braţului Sf. Gheorghe. După d-sa � Bez l in a " ar fi �Bessi-limn a'', adică " p or
t u l hcssilor". iar "uzlina" nu ar fi al tce va dedt ,. p or tu l uzilor" 99. Ipotezele a u torul ui
sîn t deosebit de ingenioase, dar nu c red em că d-sa va putea descoperi un l i ngvist
care să împărtăşească astfel de etimologii deconcertanle.
Autorul a d e scoperi t pe teritori u l satului arătat mai multe z i d u ri c u cont r a 
fOI·Luri în exterior . Le-a u1·mărit şi le-a f i lma t !fi d i n avion. dar cercetările făcute
pc teren rămîn n:�concludente. Resturi le de cultură m a t e ria lă care ies la i\'e ală
pe dea l u l Bezlina aparţin p erio a d ei halstattiene (tipul Babadag), iar nec ropolele
descoperite pe teri loriul satului Somova nu pot avea nici o l e gă tură cu Viei n a .
U n a prezintă schelete in chi rc i te, alta e ste ortodoxă - n u s e dă nici o preci zare
crono l og i că - iar a treia este mahomedană. La punctul .. Olărie" s-a descoperit
ceramică dacică, i ar în altă parte, romană. Există acolo, de altfel, �i o aşezare
ro m ană 100• Foa r te probabil că zidurile văzute din avi on pe deal u l Comorilor, l îngă
Somova, sînt ziduri şi nu ,.haturi", dar nu s-a găsi t in apr op i e r ea lor nici măcar
un ciob pentru a ne con vi nge că ele ap a r ţ i n secolelor XI-XIV 101.

Semnalarea unui loc al "Episcopiei greceşti " situat mai sp1·e a p u s de Somova
s p re satul Parcheş şi Isaccea a tra ge atenţia şi el a putut apa rţ i ne mitropoliei din
Vicina. Pe botul de deal e x i ste n t acolo nu se semnalează încă restu r i de cu ltură
materială din secolele arăta te.
Urmele străvechi descoperite pe ter i to r i ul satului Somova sînt i n tere s a n te şi
se i mpu n e ca ele să fi e supuse la o nouă verificare. Aşa cum n e - au fost prezen
tate, nu ne indrcptăţesc să c1·cdem că a col o a fost in vechime m·a �ut Vicina .
Oraşul acesta trebuie să fie căutat acolo u n de este t rec ut pe portulanele ita
liene şi catalane, adică lîngă punctul unde Dunărea se d es făcea în trecut in două
brate. Divizarea aceasta nu avea loc, ca in prezent, lî n gă satul Ceata! - Patla
gea nca , la 6 km în a monte de Tulcea, ci cu mult mai spre apus, l a o mică distanţă
spre est de ora� u l Isaccea. Jn această pri vinţă trebuie să ar ătă m că geograful
Ptolomeu, nota pr i n secolul al II-lea e.n. că sepa rar ea Dunării in dou ă braţe avea
loc lîngă l o c al i t a t ea Noviodunum ( lsacc ea ) 102. Situaţia a cea sta s-a păs trat pînă
tîrz i u . Aşa apa re ea pe unele hăr ţi din a dou a j u m ăta te a secolului al XVIIl-lea
şi pe o hartă austriacă d in primele decenii al e secolu lui al X I X-l ea 103• Inainte de
d i \' izare, apele Dunării in c on j u r au la nor d de I saccea o i nsu lă , declarată sterilă
din punct de vedere al resturi lor arheologice, şi apoi acolo u n de se desfăceau în
două braţe, la nord-est de or�ul arătat, o a doua. Jn a ce a st ă parte cartografii
austri aci au semnalat importante ruine 104. O a treia insulă poate fi co n s i d erată
cea cuprinsă între cele două b ra ţe între Isaccea şi Ceata!. Braţul sudic al Dună ri i
s-a impotmolit. D in el au rămas lacurile Rotund, Parcheş, Saon şi braţul mort de
la Somova. Bra ţ u l nord i c purta , de la Isa.ccoea şi pînă la vărsare i.n mare, in aoro
p iere de Licostomo (Periprava, lîngă Vîlcov) 105, nume l e "fl umen Vi ci n a ". In fel ul
acesta îl numeşte un portulan grec care ne spune că de la A r gh ir os (Bosfor) pînă
l a L i costomo, adică pînă l a gura riului Vicina, sud-nord, sînt 380 de m i l e 106• Re-

Idem , Şi dacă totuşi e . . . . . Vicina, 1. c., p. 27.
Idem, In legă tură cu ipoteza Vtcina, l. c., p. 73 (Schiţa).
I n legătură cu i pot eza formulată de M. Leri:an, \', şi n ota lui A . Decei în
.,Studii", Revista de istorie, XXVI (1973), 4 , p. 846-848.
102 Izvoare
privind i.�toria Ro mâ nie i , I, B ucureşt i , 191i4, p. 549 ; Marin Po
pe s c u-Sp i neni , România in izvoare geografice şi cartografice, Bu c ureş ti, 1978, p. 42.
103 G. 1. B răti anu , Recherches sur Vici na, pl. VIII ; Fr. W. B a ur, Carte de la
Moldavie e t c., Amsterdam, 1781 ; N. Doc an , Memoriu despre lucrările cartograjice,
în "An. Ac. Rom.", M. s. ist., s.a. II-a, t. XXXIV ( 1 9 1 2 ) , p. 96-97.
104 Constantin C. Giurescu, Localizarea Vicinei, l. c., p. 260.
105 Octavian Il i escu , Localizarea vechiului Licostomo, in ,.Stud ii", XXV (1972),
3, p. 454 şi urm. ; R. C i ob an u, Aspecte ale civilizaţiei portuare din Dobrogea La
sfîrşitul secolului al XIII-lea şi în secolul al XIV-lea, î n ,.Pontica", III ( 1 970),
p. 312.
99

100
101

106 P. S. Năsturel, in S. C .I .V. ,
ţările române, I, Bucureşti, 1968, p.

VIII (1957),
15.

1-4,

p. 297 ; Călători străini
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zultă, deci, că braţul Chilia, pe care se situa portul Lycostomo, purta in secolele
X I I I-XIV şi n u me l e de Vicina. Mai rezultă, pe de altă parte, că oraşul Vicina se
a fla la inceputul Deltei, in cC>n figur a ţi a ei de atunci, intr-o insulă. Insula aceasta
nu es e alta decit cea de a doua, de Ungă lsaccea. Nu se situa pe braţul sudic, cel
care trecea pe lîngă Somova, căci nu acesta purta numele de Vicina. Dacă "locul
episcopiei� de lîngă satul Parcheş, era al Mitropoliei din acest oraş, el era în
apropiere.
fmpotmolirea braţului sudic al Dunării, concurenţa pe care o făceau negus
t or i lor de aici cei de la ChiHa şi Licostomo au provocat decăderea oraşului. Locui
torii lui au i n c eput să emigreze la Chilia, LiC'ostomo, Maurocastro, Caffa sau să
se angajeze ca mercenari în diferite locuri. Unii s-au mutat la lsaccea, care in
cepe de aici inainte să fie tot mai des menţionată. Deşi nu este citată niciodată
în acelaşi izvor cu Vicina, Isaccea rămîne o localitate deosebită de oraşul arătat.
Mult timp ea a fost o localitate puţin importantă, întemeiată, probabil, de Saccea,
fruntaşul care conducea Vicina în vremea Annei Comnena. Sub influenţa tur
cească numele in cauză a l u at fo-rma ac tu a lă .
Celălalt n ume al Vicinei nu este o crea ţie bizantină sau genoveză, ci cu mult
mai veche, d in per i oada stăpînirii romane pc teritoriul dobrogean. Este o dovadă
a continuităţi i populaţiei r o m an i c e pe aceste meleaguri in evul mediu.
fn momentul instalării cC>loniei genovcze la Vicina, viaţa orăşenească avea
deja aici o îndelungată vechime şi centrul acesta căpătase o importanţă destul
de mare pen tru a ajunge cu c ite va deceni i mai inainte reşedi n ţa unui episcopat.
devenit apoi o m i tr op ol i e . S-a presupu� că faptul acesta s-a petrecut in ultimii
ani ai I mperiul ui de la Niceea, a d i că atunci c i n d a avut loc ofensiva balcanică a
împăratului Ioan Vatatzes 107.
Ar insemna deci că Vici n a trecuse la această dată sub stăpînirea bizantină . .
Alţi i, folosind un panegiric al poetului Holobolos, plasează acest eveniment după
ca mpan ia Yictor i o asă din ani i 1262- 1263 a împăratului Mihail al VI I-l ea Paleologul
in Peloponez 108. Textul in cauză din panegiricul citat este destul de semnificativ.
Adresîndu-se lui Mihail Paleologu.J, poetul spunea că .,numeroase sint insu lel e
paristriene 109 , care la rîndul lor se vor b u cu ra de a te avea împărat. Răscoala pe
care o puneau la cale au renunţat la ea şi şi-au adus aminte că au fost aservite
şi supuse de stăpîni ilegi timi". E uşor de descoperit cine sint ac�ti stăpîni ilegi
timi ai oraşelor din insulele paristriene. Aluzia făcută aici are in vedere imperiul
creat de Asăneşti in Peninsula Balcanică şi trebuie să înţelegem că după cuce
rirea Varnei în 1201, împăratul Ioan Caloian a pus stăpînire şi pe oraşele de la
gurile Dunări i. La invazia tătarilor, în 124 1 , ele se aflau sub stăpînirea ţarului de
la Tirnovo. Descriin-d întoarcerea prin Bu l gari a in 1242, de la expediţia din Un
garia a unei oştiri tătare, condusă de hanul Cadan, scriitorul arab Faze! al-lah
Rasid spune că ea a cucerit oraşele Tirmin (Tîrnova) in Kila (Chilia) 1 10. Probabil
că odată cu Chi lia a fost ruinată şi Vicina, dar tătarii nu s-au instalat in ele.
Călugărul minorit, Wilhelm de Rubruck, care a călătorit la tătari in anul 1253 ne
spune că de la gurile Donului spre apus şi pînă la Dunăre, totul le este supus.
Chiar şi dincolo de Dunăre, Vlahia care este ţara lui Asan şi Bulgaria Mică . . .
totul le plăt eŞte tribut 1 11,
Or�ele dunărene au revenit după 1242 sub stăpînirea statului bulgar. Se
considera u totuşi ,.că fuseseră supuse unei stăpîniri ilegitime" şi plănuiau să se
răscoale 1 12. Profitind de dispoziţiile lor ostile faţă de statul bulgar, la scurt timp
UJ7 G. 1 . Brătianu, Les Roumains aux Bouches
que de sud-est europeen " , XXII (1945), p. 200.
108

V.

Laurent,

La domination

du Danube, în "Revue histori

byzantine au.r bouches

p. 187-188.

du

Danube,

i bidem,

109 Fontes Historiae Daco-Romani4e, III, p. 454-455 ; v. şi I. Prev i ale, Un
panegirico inedita per Michele VIII Paleologos, in "Byzantinische Zeitschrift",
XLII (1942), p. 36.
1 10 Aurel Decei, L'inva.ţfon tartare de 1241-1242 dans nos n?gions, in "Revue
roumaine d'histoire", XII ( 1973), 1, p. 120.
1 1 1 Hurmuzaki, I , 1 , p. 265-266.
1 1 2 v. Panegiricul adresat de Manuel Holobolos împăratului Mihail al VIII-lea
Paleologul, în Fontes Historiae Daco-Romani4e, III, p. 454--455.
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după ocuparea Constantinopolului d e către greci in 126 1 , flota b i za n tin ă a pătruns
pc Dunăre şi le-a o c up a t 1 1 3. E foart e probabil că stăpînirea bizantinii se menţi
nuse la gura fluviului, la pun ctu l numit Lyco st omo , încă din secolele anterioare.
A i c i se afla î n secolul al IX-lea un detaşament sp e c i a l al flotei bizantine care
supraveghea ţărmul de vest al Mării Negre. Comandantul său a v i n d rangul de
"comes", purta titlul de "arhonte al Bulgar i e i " . I n plin secol al IX-lea în tîl n im
la Licostomo pe un fost discipol al p atri a r hul u i Fotic, Toma. protospălar şi arhonlc
de Li c o s t om o . Fotic îi închina Lexiconul său 1 1 � .
I n nordul D .1 brogei, în apropiez'e de V icina, i m p ă ratul M i ll a i l al YII I-Ica
P d lco logu l a c o l o n ' za t in 1263 pc turc i i lui Isscddin Kai kaY u z 1 1 5 , z·efugi<Iţi din Asia
Mică 1 16 , Cei mai m ·.1lţi d i ntre ci au ajuns să de ţină in oz·aşclc d u nărene f unc ţ i i im
portante. Aşa se prezintă, de p i l d ă . Nicolaus Turcus, care in a n ii 1 360-1361 d e1 i n ea
funcţia de vameş (censorius) 1 1 7 la C hi l i a 1 18,
Nu e x i s t ă informaţii pentru a � tab ili d at a c i n d s-a u a�ezat c o l on i il e geno
ve ze la Vicina, Chilia şi Licostomo. E de la sine înţeles că fa p t u l acesta a fos t
consecinţa tratatului incheiat i ntre Imperiul Bizantin şi Hepublica Gcnovcză la
Ny mfaion în 1 2 6 1 . Imediat după ace s t fapt au l u a t fiinţă col onia gcnovcză de la
Pera şi altele p e ţă rm ul bizantin a l Mării Negre. In 1266 , in u r ma înţelegeri i în
cheia te nu numai cu bizantinii, ci şi c u hanii Hoardei de Aur, a f ost înfiinţată
colonia gen ovcz ă de la Caffa. ur m a t ă de altele de pe acelaşi ţărm n ordi c al Mării
Negre şi printre ele şi c ea dela Maurocastron (Maurocastro, Cetate a Albă).

scurt timp după ocuparea Vicinei de către bizantini a luat fiinţă acolo
pm· te a de nord a Dobrogei şi pentru regiunile din nordul Dunllrii un ep is 
copat. El se găseşte menţionat intr-o listă scrisă intre anii 1260 şi 1280 sub numele
d e D i tz i na 1 19. La scurt t i mp, el a fost transformat in mitropolie. l n 1285 la sinodul
d e la Blacherne a participat şi Teodor care avea rangul de arhiepiscop de V i cina.
P e la 1300, cînd alanii din fosta stăpînire a lui Nagai ii cereau concursul pentru
a fi admişi pe teri to r i ul bizantin, scaunul de mitropolit al Vicinei era ocupat de
Luca 120•
Actele genoveze ara t ă că în 1281, Vicina, făcea parte din Imperi ul Bizantin
(lmperium Romaniae) 12 1 . D a ta cînd a ieşit ea din această situaţie nu se poate sta
bili cu precizie. Se pare că a stat sub stăpînirea bizantină pînă in primele deeenii
ale secolului al XIV-lea. Nu există nici un motiv pentru a a dm ite ipoteza emisă
de unii istorici 122 că ea ar fi fost dăruită de împăratul Mihail al VII I-lea Palea
logul ca zestre ginerelui său, hanului tătar Nogai .
S-a luat în consideraţie scrisoarea din 10 aprilie 1287, adresată de custodele
Gazariei, Ladislau, conducătorului general al Ordinului Franciscanilor, relativ l a
activitatea desfăşurată d e el împreună cu un a l t călugăr, Moise, î n Imperiul HoarLa

pentru

113 V , La u z ent , La domination byzantine aux bouches du Danube, in "Revue
·
historique du sud-est europecn", XXII (1945), p. 187-188.
1 14 Ion Barnea, Dobrogea în secolele V I I-X, in �Peuce", I I (1971), (istorie),
p. 209.
1 1s De aici vine nu m ele găgăuzilor, v. C, Cihodaru, Românii dintre Dunăre şi
Marea Neagră, p . . . . , nota 89,
1 16 V, L aurent, La dominatian byzantine, 1. c., p. 184-187.
117 Censorius, din d oc umente l e genoveze a fo s t tz,adus greşit de G, L B ră ti an u ,
in Actes des notaires genois de Pera et de Cafja de la jin du t reizieme siec le
(1281-1290), p. 8, prin "misit, curtier". Termenul acesta are acelaşi sens ca şi cel
de tributarius, " v am eş" din actele medievale maghiare in limba l at i n ă .
118 Geo Pistarino, op . cit., p. 8, 12, 13, 16, 19.
119 Gelzer, Ungedruckte und ungenugend verojentliche Texte der Notitiae
Episcopatum, în "Abhandl. der kgl. Bayrische A ka d e m ie dcr Wissenschaft" (philo
logische und philosophische Classe), XXI (1898-1 9 0 1 ) , 3, p, 592 ; Cf. G. L Brătianu,
Recherches sur Vicina, p. 36.
120 G. 1. Brătianu, Vicina II. Nouvelles recherches sur l'histoire et la topony
mie medievale du litoral roumain de la Mer Noi re , in "Revue historique de sud
est europeen", XIX (1942), 1, p. 144.
121 G . 1. Brătianu, Recherches sur Vicina, p. 148.
122 V. Laurent, La domination byzantine, c., p. 192--&193.
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dd de Aur. Se arată că C'i au vizitat, mănăstirile franciscane din oraşele K erqueti
(Bakci Sera i ) , Cafi�l :şi Sal haton (Eski Krim). Printre altele, ei au convertit la crel?
tinism pe Jaylak, prima soţie a hanului Nogai şi mai mulţi fruntaşi tătari. Intr-o
local i ta te numită Vi cum, Moise a botezat pe milenarul (comandantul de mie) din
acea regiune, Argum, şi pe oamenii săi. Localitatea Vicum, unde s-au petrecut aceste
lucruri, a fost identifi cată de G. Golubovich cu Vicina dunăreană, pe care el o
răuta pe mal u l sting al Dunări i intre Galaţi şi Tulcea 122 bis. I poteza emisă de
Golubovich nu se ver i fică însă In text se arată că procesiunea după ce a ajuns
la Solhat "a st răbătut toate mahalalele şi pieţele oraşului amintit" (pertransiit
omnes vicos et plateas civitates memoratae). Se vede deci că prin vicus, francis
canul înţelegea .,c a rtier al oraşului". Prin urmare acelaşi sens are vicus şi in ex
presia frater Moys es vicum pervenisset. De aici urmează că Argum a fost botezat
intr-un cartier al oraşului Kerq ueti sau intr-un aui tătăresc din apropierea aces
tui a şi nu in Vicina dunăreană. Prin urmare nu se mai poate trage concluzia, că
în anul 1286, Vicina se afla sub stăpîn ire tătărească sau că in anul amintit ea dis
punea de o gardă de ostaşi tătari comandată de Argum. La două decenii după
căderea lui Nagai, Vicina. se a fla încă sub stăpînire bizantină. Scriitorul arab
Abulfeda care şi-ar f i term inat opera prin 1321 arată că Isaccea (Isacdji) este un
oraş din ţnra valahilor ş i in dependenţă de Constantinopol, in al VII-lea climat 1 23.
Prin
ţ ara valahilor" nu trebuie să se înţeleagă Ţara Românească, ci Valahia
A lbă din sudul Dunăr i i , numită şi Valahia lui Asan 124• La fel trebuie interpretată
şi afirmarea poetului t u rc Enveri, care vorbind despre expediţia beiului Umur din
Efes la gurile D u n ării spune ră oraşul Chilia era situat la graniţa Valahiei 125•
După 1321 încetează orice referinţe din care să se poată trage concluzia că
Vicina mai aparţine bizanti nilor. Din însemnările călătorului arab Ibn Batuta nu
poate rezulta o asemenea încheiere. El ne arată că a trecut peste Dunăre şi a
ajuns la oraşul Enba Salt1 k (Babadag) care era cel mai îndepărtat oraş care
aparţine turcilor. Mai adaugă că intre acest oraş şi începutul Jmpărăţiei Grecilor
sînt 18 zile de mers. La capătul acestei călătorii se află oraşul Mahtuli 126• Mai
spre sud, după trecerea peste nişte canale se ajunge la oraşul Fenicah 127 care nu
are nimic de a face cu Vicina 126• Pr i n turci, Ibn Batuta şi Abulfeda înţelegeau
tătari şi nu pe turcii l u i Isseddin. Prin urmare, in 1337, cind avea loc călătoria
arătată, Vicina se afla sub stăpi:nirea tătarilor.
Informaţia ră m î n e totuşi vagă şi nu se poate stabili cu ajutorul ei o dată
precisă cind oraşu l acesta a intrat sub noua stăpîn ire. Intr-o listă de mănăstiri
franciscane din Vicariatul Tartariei Aquilonare de prin anii 1314-1330 se înre
gistrează în Custodia Gazariae, printre altele şi oraşul Vicina. Apare aici alături
de Mauro-Castro şi o altă localitate, Delena sau Selena, dificil de identi·ficat. In
tr-o altA .,relaţie de martiri şi ale fraţilor minori in Orient" păstrată tot la British
Museum şi datată de prin anul 1334 se arată că ace�Jti călugări franciscani aveau
.

"

122

bi s Conrad Eubel, Bul!arii franciscani Epitome additio supplemento (1218Claras Aquas, 1908, p. 165 ; Girolamo Golubovich, Biblioteca Biobibliogra
fica della Terra Sant a e del!' OTiente Francescano, Quaracchi, 1 9 1 3, p. 55-73. Cf,
C. Andreescu, Aşezări franciscane la Dunăre şi Marea Neagră în sec. XIII-XIV,
în .,Cercetări istorice", VI I I -I X (1932-1933), 2, p. 152-154 ; G. 1. Brătianu, Re
cherches sur Vicina, p. 58-59 ; R. Ciobanu, Aspecte ale civilizaţiei portuare in
Do brogea, in "Pontkau, III (1970), p. 323.
123 G. 1. Brătianu, Recherches sur Vicina, p. 45.
131 C. Cihodaru, Românii dintre Dunăre şi Marea Neagră, l. c., p.
125 V. Laurent, L a domination byzantine, l. c., p. 197. Pentru această expediţie
L'expedition d'Umur Beg d'Aydin aux bouches du
v. şi M. Alexandrescu-Dersca,
Danube (1337-1338), in "Studia et Acta Orientalia", 1959, 2, p. 2-23.
1 26 S-ar părea că aici se referă la oraşul Agathopolis de pe ţărmul Măr
ii
Negre. E greu de văzut în Mahtuli un Ahioly sau Ahyly care ar fi oraşul An
chialos.
127 Călători străi.ni despre Ţările Române, I, p . 416-417.
128 Ea este luată drept atare de V. Laurent, Le mitropolit de Vicina Macaire
et la prise de la viHe par li!!! s Tartars, în "Revue historique du sud-est europeen",
XKIII (1946), p. 230-231.
1302),
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1 8 mănăstîri "în cetăţile ma1 JOS scrise" adică : i n Vicina, lîngă Dunăre ; in Mauro
Castro ; în Cherson, unde a fost exilat fericitul Clemen t. Rezultă din cele arătate
mai sus că Vicina a intrat sub stăpînirea tătară intre anii 1 32 1 şi 1 330 12'1.
Intrarea Vicinei sub dependenţa Hoardei de Aur in al patrulea deceniu al
secolului al X IV-lea se poate stabili şi cu ajutorul unor acte ale Patriarhiei din
Constantinopol. Din unul din ele aflăm că Macarie, mitropolit de Vicina "a pro
mis că va rămîne in eparhia sa" şi nu-şi va părăsi turma încredinţată păstoriei
sale, care se afla acl.lm în ţara necredincioşilor no.
S-a arătat că Macarie a fost ales mitropolit de Vicina în 1337 sau 1338 şi
p lecind de la această constatare şi de la faptul că Vicina sau Fenicah ar fi făcut
parte după Ibn Batuta din Imperiul Bizantin în anii 1 330-1332, cînd el călătorea
prin Dobrogea, s-a ajuns la concluzia că acest oraş a fost cucerit de către tătari
intre anii 1335 şi 1 33 7 . Se mai adaugă ca argument in pl u s că în 1 335, cind Umur,
bc i u l din Aydin, iltarase regiunea gurilor Dună1·ii, el a luptot impotriva neşti
nilor 13 1 . E ad e vă rat c ă atunci creştinii din Chi !i <J ilU fost cei care s-au apărat de
atacurile cetelor prădalnice, dar aceasta nu înseamnă că ei nu erau supuşi stă
pînirii tătare. Prin urmare nici jurămîntul mitropolitului Macarie, nici datele
din însemnările de călătorie ale lui Ibn Ba tuta şi nici expediţia beiului Umur
la gurile Dunării nu pot fi invocate pentru a se stabili că Vicina a fost cucerită
de către tătari in anii 1335-1337. Este cu mult mai probabil că mitropoli tul Ma
carie a depus jurămîntul de a nu-şi părăsi eparhia după anul 1 342, adică după
moartea hanului Hoardci de Aur, Uzbek, in primii ani de domnie a hanului Gia
n ibek, cind in urma convertirii la islamism a celei mai mari părţi din populaţia
tătăras('ă, s-au intensi ficat persecuţiile impotriva cr·eştinilor. Se poate trage deci
concluzia că între anii 1321 şi 1334 Vi c in a intra se deja sub stăpînirea tătară.
Incepind din al patrulea deceniu al secolului al XIV-lea pe hărţile naut{ce Vicina
este reprezentată printr-un castel pe care flutură un steag purtind tamgaua hani
lor Hoardei de Aur.
In urma unei astfel de schimbări in situaţia i nternă a oraşului, regimul juri
dic la care erau supuşi cetăţenii nu suferea nici o schimbare. Oraşele căzute in
această situa ţ i e se bucurau de autonomie ş i erau conduse in continuare de propriii
lor magistraţi aleşi. Ele trebuiau să admită însă prezenţa unui reprezentant al
puterii supreme. Aceasta este menţionat în ceea ce priveşte Maurocastro în Viaţa
Sfintului Ioan cel Nou cu titlul de "eparh" 132• Acesta avea şi conducerea regiunii
înconjurătoare.
S-ar putea admite că o situaţie asemănătoare cu a acestuia se întîlneşte in
actele redactate la Chilia in anii 1 360-1361. Este menţionat acolo, intr-un act
din 21 februarie 1361, ca martor, pe l îngă alţii. �Dominus de Auria, censarius in
Chili", ad ică "Stăpînul Auriei, vameş la Chilia" 133. Editorul documentelor în
cauză şi cei ce le-au folosit pînă acum nu au incercat să stabileasd!. ce sens are
această Aurie. Ea mai este menţionată şi în alt document din 1 1 februarie 1361
sub forma de Iavaria. Se arată in actul respectiv că Toboch tătarul a vindut
notarului Bernabo di Carpena din Chilia o roabă tătară cu numele de Bayrana.
La vinzare au participat ca marto.ri un reprezentant (nuncius) al curiei consula
tului genovez şi altul Bechangur, al lui Coia, precum şi Aruch şi Oia, tătari, locu
itori ai Ivariei 134. Coia nu este altul decit conducătorul miliarului (miliarius) din
care făcea parte vînzătorul, ceea ce înseamnă conducătorul regiunii din jurul
Chiliei, adică al Iavariei.
12'1 Gerolamo
Golubovich, Biblioteca Bio-Bibliograjica della Terra Santa et
dell' Oriente Franciscano, I I, p. 72-73. Cf. C. Andreescu, Aşezări franciscane la
Dunăre şi Marea Neagră în secolele XIII-XIV, in "Cercetări istorice" , VIII (19321933), 2. p. 154 ; G. 1. Brătianu, Recherches sur Vicina, p. 59.
130 Fr. Miklosich -Jos. Muller. Acta et diplomat a graeca medii aevi, I, Viena.
1 860, p. 184. După Acta patriarhatus Constantinopolitani, 1, Viena, 1 860, p. 195,
redat în Hurmuzaki, XIV-1, p. 1 .
13 1 V. Laurent, Le mitropolit d e Vicina, p. 225-231.
132 N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cc'.ă.ţii Albe, p. 36.
133 Geo Pistarino, op. cit., p. 23.
134 Ibidem, p. 16.
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Editorul d ocumentelor crede că sub ace��f: nume se ascunde o localitate din
teritoriul tătar pe c are el declară că n u o poat.e identifica 1 35, Se poate face însă
o apropiere 5ntre aoest nume !ii acela al Iveriei. Acesta este menţionat într-o listă
a mănăstirilor din Vicad atul Tartari ei Aquilonare de prin anii 1314-1 330 136. Se
arată acolo că in " lveria existau "două locuri, unde regele acelui popor şi mulţi
din poporul acestuia s-au conv erti t-" la creştinism. Din modul cum sînt înşiruite
localităţile în l ista dată se poa te trage concluzia că este vorba de o Iberie cauca
ziană. Sub for ma de Vieria este menţionată intr-o altă listă de mănăstiri francis
cane din 1 334 m. O loca l i ta te lstib eria este situată pe Harta Rogeriană in partea
de ră sărit a Mării Negre. Desigur, ea nu are nimic a face c!J Hi stria din Do
brogea 138 •
De

remarcat

e:ste

că

locuitorii

acestei

Iberii

caucaziene

erau

alanii.

A l an i i

in număr mare se găseau pe la sfîrşitul secolului al X I II-lea şi in primii ani ai

celui următor şi in regiunea gurilor Dunării. I storicul bizantin Pakimeres ne arată
că pe la anul 1 300, după căderea hanului Nogai, vreo 10 000 de alani, care fuse
seră in servjciul acestuia au cerut împăratului bizantin, prin intermediul lui Luca,
mi tropolitul de V i cin a , permisiunea de a se stabili pe teritoriul imperiului 139.
Intrebarea care se p une a i ci este da că în documentul redactat la Chilia este vorba
de o Iverie d i n nor-dul guri lor Dunăr i i sau din partea de nord a Dobrogei, unde
se bănuieşte că s-au a şezat alan ii 1�o.

Plecînd de la iaptul că actele in care se menţionează Iveria sînt redactate
la Chilia, şi de la numirea regi un i i deţinută de acest oraş in sudul braţului Sf.
Gheorghe, TeTritoritlm Pl?ndavogni, cercetătorul poate fi inclinat să creadă câ
este vorba de ţ i nuturi le c are întind din n ordul gurilor Dunării spre Cetatea Albă,
adică regiunea lacurilor şi stepa b ugeceană. Mărfurile care veneau din această
parte sau erau transportate i ntr-acolo erau vămuite de acel Do minus de Auria,
censarius in ChiU. Probabil tot acesta se ingrijea şi de dările datorate hanului
de oraş.
Un astfel de dominu s a putut f i , cu cîţiva ani mai tirziu, Demetrius, princeps
Tart a ro rum , care ob ţinea la 22 iunie 1368, pentru negustorii săi, adică cei din
Cetatea Albă, Chilia !ii Licostomo şi probabil încă şi pentru cei din Vicina, scu
tire de plata tricesimei pentru mărfurile aduse de ei la Braşov cu condiţia unor
avantaje analoage pentru negustorii braşoveni in acele porturi 141 •
Vicina mai este menţionată la cîţiva ani după această dată. In 1371, Ludovic
de Vicina, din ordil1ul călugărilor mînoriţi, a participat la ale�rea lui· Andrei
de Cra covia ca episcop de Siret 142.

Spre sftrşitul sec olului al XIV-lea, numele său apare, de asemenea, in lista
or�lor valahe şi bulgare din izvodul de OT'B!je ruseşti "de departe şi .de aproape",
redactată spre sflrşitul secolului al XV-lea '�. Menţionări le ei ln prima jumătate
a secolului al XV-lea nu ne pot lăsa alte i mpresii decit cele pe care le provoacă
un oraş părăsit tu. lncă din 1359, mitropolitul de aici işi strămutase scaunul in
Ţara Românească.
135

Ibidem,

p. XXXIV, nota 54.
cit., p. 72.

136 G. Golubovich, op.
t37 Ibidem, p. 74-75.

138 Aşa se crede in "Revue Roumaine d'Histoire", IV (1965), 5, p. 1030.
,
III, p. 451--453 ; Nicephor
Gregoras, i bidem, p . 509.
140 Petre Diaconu, Despre tocalizarea Vicinei, p. 238.
14 1 Documenta Romaniae HistOTica, s. D., voi. 1, p. 90.
142 N. Iorga, Istoria Bisericii Române, v. I, Bucureşti, 1938, p, 19-22.
143 v. M. N . T i h omi rov, Spis o k ruskih gorodov dalnih i bliikih, in Istoriceskie
zapiski", nr. 40, p. 214 şi urm.. Pentru datarea între 1389 şi 1392 v.
Cihodaru
Inceputurile vieţ ii orăşeneşti in Iaşi, în "Analele Universităţii "Al. I. Cuza, di
Iaşi", s. III, t. XVII (1971), f. 1, p. 36-37 şi notele 29, 31.

139 Pakim eres, în Fontes Historiae Da co Romaniae

C.

�

144 In socotelile oraşului Caffa se mai află menţionat in anii 1442 şi 1447 un
oarecare Constan tin de Vic ina, i ar un altul Giovanni de Vicina ajungea prin 1463
sau 1464 secretar la curtea din Soldaia. Se mai aminteşte şi un Iusuf de Vecina
care se înrolează ca mercenar la Amastria. Este vorba aici de un turc din ce
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Cauzele acestei decăderi au fost puse, în general, pe seama stăpînirii tătă
reşti sau mai precis pe seama conflictului care a izbucni t între I mperiul Hocard ei
de Aur şi puterile cre!Ştine din Europa Orientală 145• Constatarea aceasta ar trebui
să fie însă valabilă n u numai pentru ea , ci ş i pentru Chilia !Şi Cetatea Albă, dar
starea de înflorire a acestora in prima j umătate a secolului al XV-lea contrazic
c u totul o astfel de ipoteză. Ar trebui să se cerceteze dacă nu cumva Vicina a
decăzut şi a di spărut datorită unor cauze naturale. c um ar fi de pildă, împotmo
l irea şi secarea braţului sudic al D unării i m ed i at la răsărit de Isa.ccea. In urma
unei astfel de schimbări în configuraţia Deltei, l o c uitorii d i n Vicina au fost siliţi
să se strămute la Isaccea, Chilia, Licostomo şi in alte părţi.

Am arătat că Abulfeda, cind prezen ta Isaccea ca un oraş din "ţara Vlahi
lor" 145 nu se referea la Ţara Românească, ci la o Valahie d i n sudul Dună1·ii care
se mai numea şi "Valahia lui Asan". Nici în anul 1359, cînd mitropolitul Iachint
Critopulos din Vicina era strămutat în Ţara R omânească, oraşul nu făcea p arte
d i n această ţară, ci era doar aprop i at de h o ta r e l e ei 146. N i c i unul d i n actele
încheiate la Chilia în 1260-1 261, nu menţionează legături cu Ţara Român ească,
deşi ele existau. Abia spre sfîrşitul seco lului al XIV-lea, sub presiunea invaziei
turceşti din sud , în regiunile de la g u ril e Dunării s-au produs i mportante schim
bări politice. In afară de Silistra, teritoriile stăpînite de Dobrotici şi apoi de ur
maşul său Ivanco, a intrat sub stăpînirea Ţării Româneşti şi partea de nord a
Dobrogei. Nu este vorba de o cucer·ire, c i de unirea acestor regiuni cu o forţă
capabilă să le apere impotriva agresiunii otomane. Unirea cu Ţara Românească
a fost acceptată şi de partea de nord a Dobrogei, hin terlandul oraşelor de la
gurile Dunării. Reg iunea aceas ta se intindea după unii autori pînă la o linie ce
un ea oraşele actuale Medgidia şi Constanţa 147• Odată cu ea intra in stăpîn irea
Ţării Româneşti teritoriul din jurul marilor lacuri din n or d ul gurilor Dunării ş i
stepa bugeceană căreia genovezii din Chilia îi s p uneau "Iveria". Regiunea d i n
nordul Dobrogei, c î t şi partea aceasta, constituind aşa-numitele "părţi tătăreşti"
rămăseseră izolate de cîteva decenii, în urma victoriilor cîştigate de cnejii litua
nieni împotriva tătarilor, de stăpînirea Hoardei de Aur.
E de crezut că o astfel de schimbare politică în regiunea Dunării de Jos s-a
produs prin anii 1 387-1 388. Ea se reflectă în documentele emise în Ţara Româ
nească după această dată în titlul purtat de domnul ţării Mircea cel Bătrîn 148•
Acţiunea de extindere a teritoriului Ţări i Româneşti pînă la ţărmul mării
s-a desfăşurat in urma unei înţelegeri a lui Mircea cu domnul Moldovei, Petru I
Muşat. Acesta a pus stăpînire în acelaşi timp pe Cetatea Albă. Lipsesc documen
tele care să reflecte faptul acesta in titulatura domn ului arătat, dar u rmaşul şi
f ratel e său Roman 1 se prezintă chiar din primul document emis în domnia lui,
la 30 martie 1 392, ca domn al Moldovei ,.dela munte pînă la mare" 14111• Din docu
mente ar rezulta că la data întinderii stăpînirii Ţării Româneşti şi a Moldovei
spre gurile Dunării şi a Nistru l ui , în oraşele din această parte stăpînirea tăUi
rească nu mai era reprezentată in nici un fel. De pildă, în 1 386, cînd o solie d i n
oraşul Caffa, aflat în război cu tătarii, venea la Cetatea Albă, e a nu

găsea aici

aduşi în vremea mai veche in Dobrogea de Iseddin. Nici unul din ei nu-şi mai
desfăşoară activitatea la Vicina ; v . şi N. Bănescu, Vechi legături ale ţărilor noas
tre cu genovezii, in Inchinare lui N. Iorga, Cluj, 1931, p. 34-35.

m G . 1. Brătianu, Recherches sur Vicina, p. 93.
146 Hurmukazi, XIV - 1 , p. 2.
141 G .

1. Brătianu, Recherches sur Vicina, p. 200, 2 0 1 .

1 4 8 D . R. H . D . , voi.

1 , p . 1 2 5 ; ibidem, seria B , voi. 1 , p . 28-29. N u apare î n
toate documentele emise de cancelaria lui Mircea c e l Bătrîn. Lipseşte ih unele
privilegii acordate mănăstirilor şi în poruncile domneşti. Cele mai multe din
documentele în cauză nu poartă o dată certă şi de aici rezultă dificultăţi pentru
a stabili data exactă a primei menţiuni în titlu a "părţilor tătăreşti ".

149 Ibidem, seria A , voi. I , p. 3-4. Iacşa Litavor, locţiitor (namesnic) al dom
.nului Moldovei la Cetatea Albă in 1 374, provine dintr-un document recunoscut
in istoriografia noastră ca fals.
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decit dregătorii oraşul u i 150• Se poate presupune că tătarii fuseseră deja izgoniţi
de populaţie, dar la fel de bine s-a putut întîmpla ca după izolarea de Hoarda
de Aur, să fi adoptat creşt i nismul şi să se fi asimilat în rîndurile populaţiei lo
cale. S-ar putea adm i te că acesta a fost cazul prinţului Dimitrie 15 1, ca şi a pre
decesorilor săi, Antonio Tar taro, Filip Tartaro şi Filipo Alpario, care făceau negoţ
la Vicina prin 1 281 1 �z. Noua si tuaţie politică nu atingea cu nimic privilegiile de
< · d r e �c bucurau orăşenii d i n Ch i lia şi Cetatea Albă. Ei au continuat ca şi mai
inainte să-şi aleagă dregători i dintre ei. Avem ştiri pentru anul 1403, cind la
Chilia era co n s u l Ni colae Ţieschi, iar massario, Iacob Bontempo 153. Cei din Cetatea
A lbă continuau să bată monedă, care purta însă pe ea capul de zimbru, stema
Mold ovei.
O cercetare superficială a documentelor redactate la Pera sau la Chilia în
legătură cu populaţia oraşelor de la Gurile Dunării ar duce la constatarea că
majoritatea ei era compusă din italieni, mai ales genovezi 154. Pe lîngă ei se mai
putea intilni un m i c număr de greci, cîţiva armeni, turci, dintre cei colonizaţi
înainte d e in\·azin o'\omnnă, şi slavi sau români. Nu trebuie să uităm că în docu
mente erau men ţionaţi numai cei care participau la încheierea tranzacţiilor co
merciale : negu stori, bancheri, cons uli, corăbieri, vameşi şi unii meşteşugari. Ma
rea masă a populaţiei băştinaşe este trecută sub tăcere. Se poate observa că dacă
la Vicina, i talienii catolici d is p u ne au de o mănăstire franciscană, o astfel de
fundaţie la Chilia nu apare in acte de loc. ln schimb se menţionează biserica
ortodoxă a Sf. Ioan Botezătorul 155• Aceasta constituie dovada că marea masă a
populaţiei era compusă aici d i n români, bulgari şi greci, iar italienii formau
minoritatea.
Inainte de a încheia această cercetare, se cuvine să relevăm şi unele laturi
ale comerţului desfăşurat în. s€colele X I I I-XI V de oraşele de la gurile Dunării.
Cel mai intunecat aspect il ia aici vinzarea de robi şi genovezii au fost învinuiţi
de unii istorici că inainte de toate erau nişte traficanţi de sclavi 156• Este drept că
obiectul tranzacţiilor dintr-un mic număr de acte, încheiate la Chilia in anii
1360- 1 361 il consti tuie cumpărarea de robi. Se vînd de către tătari roabe tinere,
desigur de între b u inţat în servicii domestice şi nu pentru a fi revîndute în vederea
realizării de cîştiguri. Cele cîteva roabe sînt prezentate ca fiind de origine tă
tară 157, ceea ce în seamnă că avem de a face cu robi ţigani aduşi de tătarii din
nordul Mării Negre. Sînt acei care în Moldova secolelor următoare poartă denu
mirea de robi tătari sau tătăraşi.
Dintre produsele cele mai căutate la export erau grînele, ceara şi mierea.
Faptul acesta a fost subliniat in numeroase lucrări şi n u mai este cazul să insis
tăm. Se impune totuşi să reţinem că vinul nu se exporta din regiunile dunărene
şi că aici se aduceau vinuri greceşti 158• Se prepara aici vin din miere şi existau
circiumari care vindeau numai o astfel de marfă 159•
Cercetătorii care s-au oc upat de comerţul desfăşurat in secolele X I I I-XIV
în oraşele de l a guri le Dunării au inregistrat şi sarea printre mărfurile care se
exportau d e aici spre alte părţi ale lumii. Au ajuns la astfel de concluzii pe
1� Şerban Papacostea, La inceputurUe statului feudal moldovenesc. Consi
deraţii pe ma'ţginea unui izvor necunoscut, in Studii şi materiale de istorie medie,
�1 (1973), p. 45 !Şi urm.
15 1 ln legătură cu prinţul tătar Dimitrie v. şi Şt. Ştefănescu, Byzanz und die
Dobrudscha in der zweiten Hă[je des 14 Jahrhunderts, Die Bildung des Feudal
staates Dobru dscha, în . Byzantinische Beitrage", Berlin, 1964, p. 244-246 ; G. I .
Brătianu. De metrius, princeps Tartarorum, i n "Fl.evue des etudes roumaines", IX
iX! (1965) . p. 39-46.
152 G. I. Brătianu, R e c herc h e s sur Vicina, p. 1 5 1 , 162.
153 N . Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, p. 274.
.154 Geo Pistarino, op. cit., p. XXXII-XXXIII.
nss I bidem, p. 51
.
:1.16 B. T. Cîmpina, op. cit., în "Studii"; VI (1953), 3, p. 94 şi urm .
.157 Geo Pistarino, op. cit., p. 5, 16, 22-23, 103-104, 175--177.
�58 Ibidem, p. 38, 1 02, 170-1 7 1 .
.159 Ibidem, p. 64, 78, 79.
.
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baza unei interpretări neadecvate dată unor documente din cele redactate la
Ch i li a in anii arătaţi . S-a precizat că in ace st ea s-au consemnat două transporturi
de sare, că acesta este un produs al pămîntului românesc !!ii mai mult incă s-a
crezut că ea ar preveni de la Tirgul Ocna 160. S- a făcut chiar o analiză a preţ u lu i
la c are se vindea 161• N u există nici o î n doi a lă că sarea se extrăgea pe teritoriul
ţării noastre de către locuitori în p erioa da arătată, dar dificultăţile c<�re existau
in tran spor ta rea ei la distanţe mai mari nu fuseseră încă invinse. Abia pentru
ultimele d eceni i ale secolului al XIV-lea şi prima j umătate a secolului al XV-lea
avem dovezi că acest produs se exporta din Ţara Rom ân ea sc ă in Peninsula Bal
canică. In tranza c ţi i l e încheiate la Chilia in primăvara an u lui 1 3 6 1 , sarea apare
o singură dată. La 8 mai, un cor ăbi er din Pera, care pl eca spre lacum Illicis
pentr u a încărca sare, se angaja să vîndă intreaga can t i tate lui Giovanni Stancone
şi lui Lorenzo Bustarino, bancher din C hi lia , î m p ărţin d -o in două părţi ega le. In
actul incheiat stăpînul corăbiei vorbcl?te de piedicile pe care i l e-ar pune in cale
"marea sau oamenii" pentru a nu -şi respecta angajamentul luat. La 9 iu n i e acelaşi
•
an cei doi beneficiari ii eliberau o adeveri nţă că a executat contr act u l 142 Se
vede că pe ntru a junge la locum lllicis, corăbierul trebuia să meargă pe mare.
Acest Hloc al păsării" pe care editorul documentelor c i tate declară că este un
topon imie din aria Mării Negre 163, fără a da alte am ăn u nt e, nu este al tceva decît
o raşu l Lerici de pe ţărmul nordic al Mării Negre. Este vorba deci de sa re marină
p e care lo cui torii o extrăgeau din lagun ele de acolo.
O astfel de indeletnicire a oamenilor din ac este părţi este foarte veche. AŞa,
de pi l d ă , pe Harta Peutingeriană in dr ep tu l acestor ţărmuri ale Mării Negre se
notează : "saline imense que cum mare crescun t " . La această sare marină se
refereau ca roli n gi en i i , cînd cereau bulgarilor să nu o l as e să treacă la moravi ,
transportată, bineinţeles, pe calea Dun ăr i i. Pe bună dreptate Hunfalvy credea că
este vorba de sarea extrasă din tuzlele de la Anhial. Locuitorii din regiunile
mediteran ien e o pre ferau celei extrasa din ocne. Tot a stfel este prezen tată şi
in tratatul atribuit lui Gallen 164. C onst a nt in Porfirogenetul menţiona in opera
sa nişte lacuri şi lagune din care lo cu it or ii din Chersonul Crimeiei e xtr� gea u
sare 165. De aici pleca in evul mediu spre regiunile nordice ale Ru s iei un H drum
al sării" (soljonyi put'). I n " I tin erarul grec" in c a re ni se înşir ă localităţile de pe
ţărm şi gurile rîuri lor intilnite de la Arghiros , de l îngă Constantinopol, pînă la
gura Nistrului, se arată că Haici vin co răbi ile să incarce sare 166• Pr intre aşezările
notate in acest itinerar la nord de gurile Dunării se găsea şi cea numită Aliques
(de fapt Salines) localizată lîngă lacul Tuzla . Existenţa u n or saline pe ţărmul
Mării Negre se reflectă in unele toponime. Astfel Sulina căreia Constantin Por
firogenetul ii dă forma Selina 167, işi tr age numele de la o astfel de salină 168. Mai

jos de gurile
de

la Cetatea

Dunării, pe ţărmul lacului Razelm, acolo unde se ma i vAd ruinele
Z aporojeni lor in Notitia Dîgnîtatum se inregistra l ocalitatea Hal ,

1110 Şt. Olteanu, Comerţul Moldovei şi Ţării Româneşti fn sec ol e l e X-XIV,
in "Studii", �X (1969), 5, p. 866 ; Octavian Iliescu, Notes sur l'apport roumain au
ravitaillement du Byzance, in NouveUes etudes d'histoire, III (1965), p. 107.
16 1 R. Ciob anu
II (1970), p. 318.

,

Aspecte

ale

civilizaţiei

po rtuare

în Do b rogea ,

în

H

"

Po nti c a ,

162 Geo Pistarino, op. cit., p. 133-1 35.

163 I bidem, p. XXXIV. Localitatea llice (Lerici) ap a r e intr-o listă de oraşe
din 1390. v. Constantin Andreescu, Aşezări franciscane, 1. c., p. 156.
164 N. Iorga, Istoria Românilor, voi. II, Bucureşt i , 1936, p. 320.
165 C on stant in Porfirogenetul, De themeti bus et de administrando
ed. cit., p. 180.

imperio,

166 Călă�ori străini despre ţările române, I, p. 15, v. şi "Studii ş i cercetări de
i storie veche", VIII (1957), 1-4 .
•

1�7 _Dp.

J

cit. p. 78.
n limba greacă salinas are înţelesul de " ca n al , tub'' sau
�
forma de tu b . v. I. Barnea, Dobrogea in sec. VII-X, 1. c., p. 209.
168 Sunetu l a era rostit de
localnicii din Dacia ca un o, iar acesta ducea in
m od normal la u : Salina -+ Solina -+ S ulin a , (Cf. Traianus -+ Troianus).

"scoica

m
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myris, cu forma latini zată Salmorude 1&9. Numele acesta vine tot de la exploatarea
sării marine.
Sarea aceasta extrasă din lagunele amenajate pe ţărmul Mării N egre din
Ca ucaz 170 pînă la Anhialos in Bulgaria, era foarte mult căutată în I mperiul Bi
zantin. Atunci dn d i zbucneau războe i€ in regiunile acestei mări şi porturile de pe
ţărmul ei se inchideau, in imperiu se producea lipsa de griu şi sare m . De altfel,
exportul acestor produse, la care se adăuga mastica, era interzis aici. Rezultă din
toate acestea că in contractele încheiate la Chilia în 1361 nu este vorba de sare
extrasă din ocnele noastre. Totwşi n u este exclus ca ea să fi făcut obiectul unui
comerţ în ora�ele dunărene pe lî n gă care erau numeroase pescării.
Iată cele cîteva probleme pe care mi le-am propus să le dezbat in această
nouă cerce tar e a materialului dat de izvoare relativ la porturile de la gurile
Dunării in secole l e XIII-X IV. Concluziile care s-au tras au fost subliniate in
cursul expunerH. E:xistă desigur şi alte laturi care nu au fost luate in discuţie �i
care aşteaptă la rindul lor să fie abordate in c ercetări viitoare.

OBSERVATIONS CONCERNANT LES PORTS SITUI!:S SUR LE COURS
SUPERIEUR DU DANUBE AU XIII-XIV-e SI�CLES

La publlcation d'un nouveau recueil de documents i Genova en 1971 au
titre Notai genovesi in Oltremare, A tti rogati a Chilia da A ntonto dt Pcmzo (13601 36 1 1. du au M . Geo P i sta rino, concernant les villes situees sur le Bas-Danube
reclame la revision partielle des conclusions tirees par les historiens sur ce sujet.
C'est une tâche qui s'assome l'etude presente. On reprend ici la discussion sur
la localisation de la v i lle de Vicina, de la Grande et de la Petite Preslav et de
Preslavitza. A la suite de ces n ouvelles recherches, l'auteur arrive A la conclusion
qu'on doit chercher le vieux emplacement de la viile de Vicina sur la rive droite
du Danube aupres de la vi lle actuelle d'lsaccea, lâ ou commen�ait jadis le delta
de ce fleuve. La viile de Preslavitza (Pereiaslavetz des croniques russes, Barkla
fisa d'Idrisi et Bruskavitza des documents genois) se trouvait lă ou s'eleve
aujourd'hui le vil lage d'Il gani sur le bras du Danube St. Georges, en face du
village de Prislava (Nufărul). La Grande et la Petite Preslav se trouvaient dans
la Bulgarie sur la vallee de la riviere de Ticia.
Les autres conclusions tirees dans cette etude regardent la date de la con
qu�te de ces vi l le s par les tartars, l'explication donnee au nom du territoire
d'Auria ou d'lav aria, situe au -dessus d e s Bouches du Danube et l'importation du
sel et des vins ă Chilia.

169 C. Litzica, Ca streLe romana- bizantine, in ,.Convorbiri literare", LII (1920),
p. 198 şi urm.
170 P entru astfel de "sali n e " v. Constantin Andreescu, op. cit., p. 162.
17 1 In această privinţă, v. G. I. Brătianu, Recherches sur Vicina, p. 75, 78 ;
idem, Cont ri b t�-tions de l'histoire de Cetatea Albă, l.c., p. 3 (extras) ; M. Berza.
La Mer Noire a la /in du Mo11en Age, in ,.Balcania", IV (1941), p. 420.
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TRATATUL I�TRE PETRU RAREŞ ŞI SIGISMUND I
(28-31 AUGUST 1538) DIN VREMEA CAMPANIEI
LUI SULEIMAN 'MAGNIFICUL �N MOLDOVA
CON ST.\ N T l N REZ.\CHEVlCI

Incă un d o cument necunoscut aflat in Polon ia, tratatul lui Petru Rareş cu
regele Sigismund I d i n 1538 - in formularea domnului român - se adaugă
legăturilor încheiate de dom nii Moldovei cu regii poloni de-a lungul vremurilor.
Ţinînd seama de mom e nt11 Z şi împrejurările cu totul deosebite cind a fost alcă
tuit, el are o semnificaţie aparte, ilustrînd limpede condiţi ile grele in care u n
domn român era nevoit s ă acţioneze, cu sabia s a u c u mij loace diplomatice la
hotarul mLlrilor im perii �i regate.
Anul 1538 - indeosebi luna august a acestui an , asupra căreia vom stărui
in cele ce urmează - a î nse mn at o epocă de grele încercări in istoria Moldovei.
ln iul i e oşti l e l u i Suleiman M a gnificul porneau spre Dunăre, cu gînd să înlăture
pe Petru Rare!/ '· T rec useră mai bine de şase decenii de cînd Mehmed al I I-lea por
nise cu gînduri asemănătoare asupra lui Ştefan cel Mare, dar in vara anului
1538 pri mej d i a care ameninţa pe fiul lui Ştefan, părea mai mare 2.

Forţele arunc at e in luptă de Sul e i ma n erau i mpresionante 3, cele mai nu
meroase pe care le infruntase pînă atunci Moldova. "Oastea mea - il anunţa sul
tanul pe regele polon Sigismund 1 la inceputul campaniei - seamănă cu o mare",
"o armată pe care c er ul şi pămîntul abia pot să o sup orte 4• Efectivele ei erau
"

1 I t i n erari ul lui Suleiman Magnificul in campania din 1538 (Călători străini
despre ţările române, l, B ucureşti , 1968, p. 382. Cf. şi D. E. Pi tcher, An Historycal
Geography of th.e Ottoman Empire, Leiden, 1972, p. 1 1 1 şi harta XXI I . Pentru
împrejurările politice eu ropene care au condiţionat expediţia otom ană din 1538,
cf. Şt. Sirni onescu, Campania lui Soliman din 1 538 în Moldova, antecedente şi
u rmăl'i, S t udii şi materiale de muzeografie şi ist ori e militară, 7-8 ( 1 974- 1 975),
p. 141-150.
2 I . Ursu, Petru Rareş, Bucureşti, 1923, p. 47.
3 Cf. şi M . G uboglu , Inscripţia sultanului Suleiman Magnificul în urma ex
pediţiei în Moldov a (1538;'945), Stu d ii IX (1 956), nr. 2-3, p. 109.
4 Hurm uzaki, Documente privitoare la istoria românilor, Supl. I I 1, B ucure şti,
1893, p . 105-106, nr. LVII, p. 109-1 10, nr. LIX. A fost declarată mobilizarea
generală (Cronici turceşti privind ţările române, I, Bucure!?ti, 1966, p. 261, 267268). La c ampanie participau şi fiii sultanului (Hurmuzaki, I I 4, p. 152, nr. LXXXI ;
CTonici turceşti, 1, p. 226, 478).
,

lll

-
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socotite de contemporanii avizaţi între I lO 000-240 000 de oameni 5, depăşind in
realitate 100 000 de oşteni 6, şi dispunea de 300 de tunuri, din care o bună parte
erau mari de asediu, trase de bivoli 7• Scopul campaniei era socotit, in caz de
impotrivire, transformarea ţării in paşalîc e .

Cu toate acestea '· după mărturia unanimă a i z v oare lor vremii, Petru Rare,
hotărî să apere Moldova. �Strînse îndată la un loc oştile pe care le pregătise la
cele dintii ştiri - scrie A. Verancsics - &i se decid e serios a opri pe Sul i man
de a intra în Moldova şi la caz de necesitate a se lupta bărbăteşte cu dînsul.. 10.
Pregăti rile temeinice de rezistenţă, despre care s-au păstrat numeroase ştiri in
izvoarele vremii, au fost făcute în spiritul vechilor tradiţii de 1 uptă româneşti :
împ iedicarea construirii podurilor peste Dunăre 1 1 , î n tăr ir e a cu materiale, arma
ment şi oameni a cetăţilor în vederea vii toarelo r asedii 12, strimtarea sau chiar
astuparea drumurilor, incendierea şi pustiirea locurilor de-a lungul căii pe care
urma să o străbată oastea otomană de la Oblu ciţa - l sarcea spre Suceava u.
Rustem paşa, beilerbeiu l Anatoliei, participant la campanie, mărturiseşte că Petru
Rareş "puse să se sape şanţuri şi să se facă p ali sade la vadul cel greu de pe
Jijia, la Botoşani. Pe o distanţă de două-trei leghe, au fost tâiate pădurile de pe
deal " 14. Despre tabăra întărită din împrej urimile Botoşan ilor, unde s-a concen
trat oastea Moldovei, amintesc numeroase cronici turceşti, arătînd că Petru Rareş
urmărea să atace oastea otomană la trecerea J i j i ei, unde au fost făcute de ase
menea fortificaţii ("cu lemne şi pietre" ) , "şi să dea o mare băt ă l i e" 15•

5 Hurmuzaki, I I 1, p. 1 7 1 -1 72, n r . CXXVI (Gh. Martinuzzi), p. 178, nr. CXXXI ;
H 4, p. 1 4 1 , nr. LXX III ; p. 142-143, nr. LXXIV, p. 158, nr. LXXXIV ; X I , p. 36,
nr. XLVII, p. 37, nr. XLVIII ; XV 1, p. 379, nr. DCCXII I ; Supl. II 1, p. 1 19, nr.
LXI I I ; Al. Ciorănescu, Documente privitoare la istoria românilor culese din ar
hivele din Simancas, Bucureşti, 1940, p. 24-25 ; A . Verancsics, Despre expediţia
lui Soliman impăratul turcilor în Moldova şi Transilvania asupra
Ioan, Tesaur de monumente istorice, ed. Al. Papiu Ilarian, Bucureşti,
Fr. Babinger, Mahomet II le Conquerant et son te mpJ, Paris, 1954,
6 Doar I. Pecsi, prepositul bisericii din Lelesz, considera la 27

lui Petru şi

1864, p. 157 ;
p. �31-532.
august 1538
care pînă la 6 000 erau

că oastea sultanului nu depăşea 80 000 de oameni, din
ieniceri (A. Veress, Acta et epistolae relationum Transylvaniae Hungariaeque cum
Moldavia et Valachia, Budapesta, 1914, p. 285).

7 Al. Ciorănescu, op. cit., p. 24 ; A. Veress, Documente privitoare la istoria
Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, 1, Bucur�ti. 1929, p. 15.
11 A. Veress, op. cit., p. 1 5 ; Hurmuzaki, I I •, p. 141, nr. LXXIII, p. 153, nr.
LXXXI ; cf. 'i II ', p. 169,

nr.

CXXIII.

9 In plus, la început ţinta exactA a campaniei lui Suleiman (Transi lvania
sau Moldova) nu era cunoscută (Al. Ciorănescu, op. cit., lil · 23 ; cf. şi Hurmuzaki,
II 4, p. 141, nr. LXXIII ; A. Veress, Acta et epistolae, p. 286 ; Cronici turceşti, II,
Bucureşti, 1974, p. 149). Abia la 27 iulie 1538 sultanul a poruncit construirea po
dului de la Isaccea, îndreptindu-se spre Moldova (ibidem, p. 478, 546).
10 A. Verancsics, op. cit., p. 156.
11 Ştirea era înregistrată la Constantinopol la 3 august 1538 (Al. Ciorănescu,
Documente, p. 24). Un pod turcesc era în dreptul Chiliei (ibidem, p. 24). Cf. şi
relatarea din 31 august 1538 (A. Veress, Acta et epistolae, I , p. 285, publicată şi
de V. Motogna sub data de 1 august (Relaţiunile dintre Moldova şi Ardeal in
veacul al XVI-lea, Dej, 1928, p. 140).
12 Hurmuzaki, I I 1 ,
p. 188, nr. CXLIII. Despre felul cum era pregătită. de
asediu Suceava mărturisesc izvoarele otomane (Cronici turceşti, 1, p. 269, 353, 480).
1 3 Hurmuzaki, II 4, p. 150, nr. L.XXIX, p. 158, nr. LXXXIV ; Cronici turceşti,
I, p. 268.
14 Cronici turceşti, I, p. 254. Cf. şi mărturia secretarului său, Nasuh Matrakci
(ibidem, p. 225).
15 Ibidem, p. 268, 3:52-353, 4 1 2 , 479-480, 535, 547 ; I I , p. 150, 253. Izvoarele
narative turceşti (pentru această categorie de izvoare cf. şi M. Guboglu, op. cit.,
p. 109- 1 10), lasă să se inţeleagă că pe lîngă tabAra fortificată din pădurile Boto
şanilor, alte fortificaţii au fost făcute la locul de trecere al Jijiei.
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Ştiri le tu rceşti sint confirmate de relatările observatorului contemporan • din
Verancs i cs. după care Petru Rareş : "pune de umple :şi inchide
toate căile lj.i strîmtor i l e pe o m a re intindere de loc, cu arbori tă.i aţi din munţii
şi pădurile ce apără Moldova d i n toate părţile, crezind că va putea impiedica cu
aceasta, trecerea inamicului in ţa ră . Stringe apoi bucatele de pe cimpii şi arde
cit nu put�.a să strîngă, adună din toate părţile turmele de vite şi cai , care in
Moldova sint f ă ră număr :şi r u i nează toate satele. Iar dinsul cu partea cea mai
bună a oastei se a�ează la un loc potrivit, aşteptînd aici pe inamic ; celelalte cete,
destul de numeronse, da r oameni deprinşi mai mult la vite decit la război (e
vorba d e ţăr8n i i chemaţi doar la ."oastea cea mare" - C.R.), l e imparte prin
munţi şi păduri , s ă privegheze pe inamic, să-I atace necontenit şi din toate
părţile. . . "' 16•
"Oastea cea mare" ridicată atunci la luptă de Petru Rareş prin mobilizarea
generală 11 era consi d erată o armată puternică" (.,valido exercitu"), capabilă să
reziste sul tanului lll , numărînd 40 000 de călăreţi 19, iar după izvoarele otomane
70 000-llO 000 de oa me n i ("ţăran i " - spune cronicarul Must.afa Ali, indicind ast
fel cea mai numeroasă categorie de luptători din "oastea cea mare") 20. Deşi la
incep u t ul l u i august 1538, in ain te c n sultanul să treacă Dunărea, Petru Rareş a
in cercat să ducă tr a tat ive , totuşi el a refuzat hotărît să vină in tabăra sultanului
pentru a se inc hin a 2 1.
Discutînd porunca sul ta n ului in cadrul sfatului domnesc, Petru Rareş a in
timpinat d e sr his opozitia unei părţi a dregătorilor săi in frunte cu Mihu hatmanul
şi Trotuşan logofătul, care s-a111 declarat pe faţă pentru supunere, in vreme ce
Petru Rareş a r ă mas neclintit in hotărîrea sa de luptă : "incit să se mire şi zeul
Marte, mînuitorul de săbii :şi de la lupta noastră vi tejească să ia pi ldă vîntul şi
focul treci\tor.. 22.
La mijlocul lunii august 1538 pregătirile sale de apărare erau in plină des
făşurare. S o l i i domnului porn eau unul după altul spre Buda, pentru a cere aju
torul regel u i Ioan Zăpolya, străduindu-se să-I convingă că de fapt sultanul se
indrepta impotriva sa 23. După tratatul incheiat la Oradea cu Ferdinand de Habs
burg, la 24 fe b ruar ie 15 38, Zapolya se orienta către "Liga Sfîntă", din care pe
lîngă intinsul i m p eri u al lui Carol Quintul făcea parte şi Veneţia. Ştirea despre
tratatul lui Ziipolya cu Fcrdinand a stirnit minia lui Suleiman· Magnificul asupra
regelui ungar 24 şi a grăbit campania sa in Moldova, menită să destrame lanţul

Tr an s i lva nia, A.

16 A. Verancsics, op . ctt., p. 156-157.
11 A. Veress, Acta et epistolae, I, p. 285, 27 august 1538.
111 Ibidem ; Al. Ciorănescu, op. cit., p. 25, 31 august 1538.
19 A l . Ciorlnescu, op. dt., p. 25, 26.
20 Cron.ici turceşti, J , p, 268, 352, 412, 535, 547, I l , p, 150. Deşi efectivele in

dicate

de

sursele otom a n e sînt exagerate, Petru Rareş putea mobiliza

70 000-

80 000 de oşteni • după A. Verancsics - august 1538 (Hurmuzaki, II 4, p. 141,
nr. LXXIII ; Tesaur de monumente istorice, III, p. 157 ; cf. şi Martin Felmer,
Historia Transsil t•aniae, S i b i u, Cluj, < 1 803 > , p. 144.
2 1 Cron.ici turceşti, J, p. 222-223 ; itinerari•Al oastei otomane (Călători străini,
I , p. 383).
22 Cron.ici turceşti, I, p. 224. După Macarie, - cronologic faptul se plasează
in prima jumătate a l ui august 1538 - , Mihu hatmanul, susţinut de boierii care
erau pentru supunerea ţă r ii , a trimis o scrisoare sultanului "pentru răsturnarea

domnului� (CroniciLe slava-române din sec. XV-XVI publicate de Ion Bogdan, ed.
P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1 959, p. 98). Faptul e confirmat şi de Grigore Ureche,
Letopiseţv L Tării Moldovei , Bucur�ti, 1 955, p. 143. A. Verancsics, op. cit., p. 153,
1 55 - 1 5 6 , afirmă că boierii au trimis soli sultanului pentru a-1 determina să-I
alunge pe Rareş.

23 A. Verancsks, op. cit., p. 157 ; A. Veress, Acta et epistoZae, I, p. 286. La
25 august 1538 trimisul lui Rareş înştiinţa pe Zăpolya că turcii au intrat in Mol
dova (Hurmuzaki, li 4, p. 150, nr. LXXIX), iar un alt sol cerea regelui in ajutor,
inainte de 30 august, 2 000-3 000 de archebuzieri şi trupele secuilor (ibidem,
p. 1 53, nr. LXXXl).
24 A. Verancsics, loc. cit.
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put�rnicei alianţe dintre Moldova, Ungaria şi Imperiul habsburgic înche i ată in
anii 1535-1538 25.
Iniţial, la trecerea Dunării, prefăcindu-se că ignoră tratatul de la Oradea,
sultanul a cerut participarea lui I. Zapolya la campania sa 26 , mai ap oi , oferindu-i
prietenia. s-a mulţumit să-i pretindă să nu ajute în vre-un fel pe domnul Mol
dovei, iar în caz că acesta se va refugia in Transilvania să i-l predea 27• Cum însă
în prima jumă t ate a lui august 1 5 38 Zapolya b ăn u i a că s ul tanul se va indrepta
spre Transi l vani a 28, a luat măsuri de apărare, mobilizind armata transilvană, a
cerut ajutor regelui polon şi lui Ferdinand de Habsburg 29• In acelaşi timp a tri
mis, la r în d ul său, soli la domn ii Moldovei şi Ţării Româneşti, cerîndu-le să
treacă cu oşti l e lor in Tr a n si lv a n ia , pentru a se apăra cu f o r ţ e unite împotriva
lui Sulciman Magnificul, sfătuind pc Rareş intii să hărţui e pe sultan, aşteptînd
in munţi ajutorul său 30. In r e a l i ta t e din partea lui I oan Zapolya, Petru Rareş nu
va obţine - cum vom \ edea - decit sprijin diplomatic pentru aplanarea conflic
tului cu Polo n i a , atitudinea lui Zâpolya, faţă de domn fiind a spr u judecată de
cr onica rul contemporan Macarie 31•
Ferdinan d de Habsburg, .,regele rom an i l or şi a l Ungari e i , legat de domnul
M old ov e i prin tra tatu l din 4 aprilie 1 5 35 3 2, dar aflat la distanţă prea mare, nu
i -a putut acorda acestuia un aj utor militar direct. I n schimb, a trimis trupe in
spri j i nul lui l. Za po l y a 33, iar din 1535 şi pînă la incheierea t ra ta tu l ui între Petru
Rareş şi regele Sig i sm und 1 in 1 538, a trimis nenumărate soli i la curtea polonă şi
a d ep u s stăruitoare eforturi diplomatice p en tr u a media î m pă c are a sau măcar
un armistiţiu în tre regele palon şi domnul Mo l d o v ei , ale cărui forţe erau necesare
în lupta an ti o tom an ă Jc.
Din nefericire, nici 1. Za p o lya , nici Ferd inand I nu s-au gră bi t în august 1538
să trimită trupe în ajutorul domnului Mo l dov e i lăsîndu-1 singur in faţa puhoiu
lui otoman care se pregătea să trea că Dunărea. I n schimb, oştile sultanului aveau
ali aţ i de n ădej de în forţele lui Sahib Ghirai. h an u l tătarilor din Cr ime eia şi Si
gis mund 1, regele polonilor, fără a mai socoti pe Radu Paisie, domnul Ţării Ro·

,

,

25 Şt. Simionescu,
şi urml!ri, p. 147-148.

Campania lui Soliman din 1538 in

Moldova, antecedente

26

Hurmuzaki, II 1, p. 1 78, nr. CXXXI.
27 Al. C iorănescu, Documente, p. 25 ; A. Veress, Acta et epistolae, I, p. 285286 ; Hurmuzaki, I I • , p. 152, nr. LXXXI.
28 La 1 4 august 1538 I. Za poly a credea că sul tan ul a trec u t Dunărea pentru
a intra în Transilvania (A. Veress, op. cit., p. 284). Acelaşi lucru îl credea la
1 6 august şi G . Martinuzzi (Hurmu�ki, Ii 4, p. 143. nr. LXXIV).
29 Al. C iorănescu, op. cit., p. 25-26 ; A. Veres s , op. cit., p. 286.
30 Despre
măsurile militare luate de 1. Zapolya în Transilvania şi planul

strategic de luptă comună împotriva turcilor; propus domnilor Moldovei (căruia
ii oferea refugiu pentru familie, cetatea Bistriţei) şi Ţării Româneşti, amănunte
la A. Verancsics (op. cit., p. 157 ; Hurmuzaki, II 4, p. 141-142, n r. LXXIII), care
ap rec i a oştile domn i l or români la cîte 80 000 de oşten i, menţionînd că Zapolya
aştepta �Ji trupe germane şi sp an i ol e , promise de Ferdinand. Cf. ş i A. Veress,
op. cit., p. 284, 285.
31 "Omul acesta perfid �i răuvoitor - scrie Macarie despre Zapolya
care
cu limba linge şi cu coada loveşte" (Cronicile slava-române, ed. cit., p. 1 00).
32 H urm uz aki , II 1, p. 91-94, nr. LXVI.
33 Ibidem, p. 1 73-H5, nr. CXXVII-CXXVI I I, p . 1 83-184, nr. CXXXV
CXXXVI, p. 185, nr. CXXXIX ; I I4, p, 147, nr. LXXVII, p. 1 5 1 , nr. LXXX, p.
155-156, nr. LXXXII.
34 I bidem, Il\ p. 97-102, nr. LXIX-LXXIV, p.
1 14-1 16, nr. LXXXV
LXXXVI ; din 1537 eforturile de mediere ale lui Ferdinand se intensifică, cf.
p. 1 1 9-168, nr. LXXXIX-CXX, p. 1 73-175, nr. CXXVII-CXXVIII, p. 183, nr.
CXXXIV ; 114, p. 106, nr. LIV, p. 107-108, nr. LV, p. 128, nr. LXVII-LXVIII,
p. 148, nr. LXXVI II, p. 157, nr. LXXXIII, 159, nr. LXXXV ; A. Veres s, Acta et
epistolae, 1, p. 253-254, 256, 271, 272, 274 , 282 ; relatarea lui S. G 6rs ki , la Şt.
Simionescu, Noi date despre situaţia internă şi externă a Moldovei in anul 1 53 8
intr-un izvor inedit, Studii, XXV ( 1 972), p. 229-230.
-
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măneşti, care a fost nevoit să trimită in tabăra lui Suleiman 3.000 d e oameni
cu topoare, folo si ţ i la amenaj area drumurilor 35• Sahib Ghirai cu temeiul oştii
s-a unit cu armata sultanului lîngă Iaşi,
sale - apreciat la 40.000 de tă tar i 36
l a 9 septembrie 1 538 3 7, dar unităti tătărăşti pornite spre pradă intraseră în Mol
dova inainte de 30 augus t 15. I n veacul următor, rAs:cumpărind de la I . Kemeny
cunoscutul tctracvanghel dat de Ştefan cel Mare
mănăstirii Homor, Gheorghe
Ştefan aminlea, prin actul d i n 25 septembrie 1656, că in 1538 acesta a fost trimis
de călugări Ia Ciceu : ,.Cînd a fost pornit împăratul turcesc cu toate ţările din
părţile răsăritene şi tătărască" impotriva Moldovei 3' .
Situaţia dificil.ă in care se afla Petru Rare1 in a doua jumătate a lunii
.august 1538 e subliniatA ener gic d e i r:voarele vremii. .Petru - mărturiseşte
A. Vcran ('Si{'S
avea deJa In faţă pe Suleiman sultanul, Ia spate il îmboldea
Sigismund relege Polon iei , de ambe l e laturi il ameninţau, de o parte muntenii,
de alta tătari i , incit nu ştia asupra cui s! prindă armele mai intii" 40. "Şi intr-un
cuvint - scrie un alt contemporan, Macarie - toată lumea de fiare păgineşti
care se afla imprejur a fost ridicată de Suliiman... Iar la mijloc se zbătea voie
vadul Moldovei. Şi de peste tot nu se putea gifldi Ia vre u n ajutor" 4 1,
Oştile inamice au intrat in Moldova aproape în acelaşi timp la nord şi la
sud. C e i din tii au fost însă polonii sub hatmanul Jan Tarnowski, ceea ce - după
Mustafa Gela lzadc, care a participat la campania din 1538 - "l-a pus pe Petru
într-o încurcătură foarte mare" 42, obligindu-1 desigur să-şi schimbe în grabă pla
nul tactic de l uptă, care iniţial se pare că se referea - cum rezultă din măsurile
lu at e, ami n t i te mai sus - doar la rezistenţa faţă de oştile otomane 43 •
Campania condusă de J. Tarnowski unnărea să soluţioneze prin forţă, intr-un
moment deosebit de favorab i l pentru poloni, creeat de expediţia lui Suleiman
Magnificul, lungul conflict între Petru Rareş şi regele polon pentru ţinutul Pocu
ţici, conflict care î�i va afla dezlegarea in vremea lui Rareş tocmai prin tratatul
din 1538 aflat nu demult la Varşovia, pe care îl prezentăm in paginile următoare.
Petru Rareş mo�tenise problema Pocuţiei de la înaintaşii săi in scaun, Ştefan
cel Mare şi Bog d a n al I Il -lea "· Indată după înălţarea sa la domnie el a reluat
tratativele cu polo n i i in această problemă, imbinind, din 1530, metodele diploma
tice cu cele m ilitare. Pentru a inţelege deplin însemnătatea tratatului amintit din
-

-

3s Cronici turceşti, I, p. 268-269, 352-353, 4 80 (nu e vorba de halebardieri
ci de osta�Ji cu topoare, pentru deschiderea drumului).
Al. Ciorănesc u Documente, p. 27. Ir:voarele orientale menţionează
J6 Cf.
cifre exagerate : 50.000, 100.000 sau 200.000 de tătari (Cronici turceşti, 1,. p, 227,
254, 2 68 351, 412, 535 ; I I , p. 1 50 253, cf. şi p. 268, nr. 38).
37 Itinerarul lui Suleiman Magnificul In campania din 1538 (Cillători străini,
1, p. 3 8 5).
31 Hurmul!aki, IJ4, p. 152, nr. LXJC<I.
39 Arh. St. Buc. , A. N., CL /10.
40 A. Verancsics, Despre expediţia lui Soliman fmpăratul turcilor in Moldova
şi Transilvania, p. 159.
4 1 Cronicile slava-române, p. 99. Şi cronicile din veacul unnător subliniază
"potopul" oştilor s trăine în Moldova, în august 1538 (Gr. Ureche, Letopiseţul, ed.
1955, p. 143 ; Radu Popescu, Istoriile domnilor Ţării Româneşti, ed. C. Grecescu,
Bucureşti, 1963, p. 47-48).
42 Cronici turceşti, 1 , p. 26 9.
43 A Verancsics, op. cit., p. 156-157, menjl!.onind măsurile luate de Rareş pen
tru intirzierea şi hăituirea oştii otomane, crede că domnul vroia să amine bătălia
cu acesta pînă la venirea iernii : .,cind, invins şi de frig şi de omăt şi de dificul
tăţile locurilor, sultanul se va vedea constrîns a se întoarce fără ispravă". Intr-a
devăr, inainte de 19 septembrie 1538, căzuse deja zăpadă in Moldova (Al. Cioră
nescu, Documente, p. 27).
44 Care la rindul lor o preluaseră de la antecesorii lor, incepind din 1388,
cind Pocuţia a fost zălogHă pentru o datorie, nicicind achitată în intregime, dom
nilor Moldovei (1. 1. Nistor, Campania lui Mihai Viteazul in Pocuţia, Analele Aca
demiei Române, M .S.I.� S. I I I, t. XXVI, 1943, p. 31-44 ; idem, Die moldauischen
Anspruche auf Pokutien, Viena, 1910, p. 32-95).
,

,

,
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1538, menţionăm că acesta se incheie la capătul unui şir nesnrşit de tratati-ve,
acţiuni militare de ambele părţi (in cadrul cărora bătălia de la Obertyn (22 august
1531) a reprezentat doar unul din episoade) încercări de mediere din partea lui
Ioan Zapolya şi a marelui vizir (1531-1532), a suJtan ului ( 1 532-1533) sau a lui
Ferdinand 1 (1535-1538), arm isti ţi i şi proiecte de pace propuse şi respinse p e
rind d e ambele părţi etc. 45.
Conflictul lui Rareş cu Sigismund 1 a luat în să amploare in 1537. !n februarie
aprilie regele polon face intense pregătiri de război 46. Domnul e d e acord cu
inc heierea unui armistiţiu mi jlocit de Ferdinand I, d ar n u renunţă la toate reven
d i c ările sale şi negocierile privitoare la Pocuţia , care au loc la Cracovia în iunie
i ulie, nu duc la n i ci un rezultat 47• Iar comisarii mi jlocitori, trimişi de Ferdinand,
care propun lui Rareş chiar un proiect de tratat intre Moldova şi Polonia, ţin
evident partea regelui polon 48• Ca atare, domn ul Moldovei se pregăteşte la rindul
său de luptă, petrecind luna iulie 1537 .,în tabără" 49, d e unde la 3 i u l i e scrie
comisarilor, invinuind pe Sigismund că nu vrea să încheie pace şi să-i satisfacă
c·ercrile drepte, mai mult, regele, îl ameninţă cu o oaste de 70 000 de oameni. Dar
cunoscind si stemul polon de mobilizare, Petru Rareş arată că pentru o astfel de
armată e nevoie de 70 000 de vase cu duca ţi ungureşti, şi apoi nnoi avem oaste
gata <de luptă> împotriva duşman i l or noştri şi Dumnezeu ştie cine va obţine
victoria". Neindurîndu-se însă să verse sînge creştinesc, Rareş e gata să accepte
un armi stiţiu de trei, patru sau şase ani, dar nu renunţă în în lregime la Poc u 
ţia 5o. Mindru ş i d e mn c a şi marele său părinte, Rnreş scrie l u i Sigismund I l a 24
iulie 1537 că e gata să i se împotrivească cu toţi Ql?ten ii săi, iar de va fi învins
;u:easta o va face un puternic rege, "iur dacă maicstatea ta vei fi bătut. atunci n·i
fi bătut doar de un voievod al Moldovei " 51•
Zadarnic încearcă Ferdinand I a-1 îndupleca pe S i gi smund să fi e îngăduitor
faţă de cererile lui Petru Rareş privitoare la Pocuţia, apelind şi l a concursul
reginei Bona Sforza, soţia lui Sigismund 52• Regele rămîne neinduplecat, refuzînd
să acorde lui Rareş măcar armistiţiu de un an sau doi cerut de comisarii lui
Ferdinand 53. Nu-l i mpresionează nici solii trimişi la el de papă pentru a-l împăca
cu domnul Moldovei 54, şi nici stăruinţele ambasadorilor lui Ivan cel Groaznic in
aceeaşi direcţie 55. La sfîrşitul lui august 1537 era li mpede şi la curtea lui Fer45 Cf. N. Iorga, Relaţiile Poloniei cu Moldova după documente nouă. 1. Petru
Rareş şi politica sa faţli de poloni, Convorbiri literare, XXXV ( 1 901 ) , p. 324-352,
3 9 1-40 1 ; idem, Polonais et Roumains, Bucureşti, 1921, p. 33-37 ; 1. Ursu, Dfe
au.swiirtige Politik des Peter Rareş, Filrst von Moldau (1527-1538), Viena, 1908,
p. 74 şi urm. ; idem, Petru Rareş, Bucureşti, 1923, p. 21-31 , 3 8, 41-48 ; 1. 1. Nistor,
Die mold4uischen Anspruche au! Pokutien, p. 100-140 ; 1. Co rfus, Activitatea
diplomaticli fn ;urul conflictului dintre Petru Rareş şi Polonia, Romanoslavtca, X

(1964), p. 320-339.
46 Hurmuzaki,

LXVII.

Supl.

II ',

p.

93-1 00 ,

nr.

XLVII-LIII ;

II

4,

p.

127-128, nr.

47 I bidem, II 1, p. 1 19-126, nr. LXXXIX-XCV ; solul moldovean a fost ares
i<"lt sub pretext că nu avea salv-conduct (p. 125, nr. XCV, p. 132, nr. C) ; A. Veres.s,
Acta et epistolae, 1, p. 270- 2 7 1 .
48 Hurmuzaki, II 1 , p. 127-135, n r . XCVII-CII, p. 137-144, n r . CV-CVII,
p. 154-166, nr. CXVI I I ; A. Veress, op. cit., p. 272.
49 Cf. A. Veress, op. cit., p. 273 ; Hurmuzaki, II 1 , p. 149, nr. CXIII, între 224 iulie 1537.
5D Hurmuzaki, II 1 , p. 136-137, nr. CIV, 3 iulie 1537.
5 1 I bidem, p. 147, nr. CXI ; cf. şi p. 147-148, nr. CXII. Pentru sensul real al
celei de a treia sc risori a lui Rareş din 24 iulie 1547 (ibidem, p. 149, nr. CXI I I ) ,
cf. N. Iorga, Istoria românilor, IV, Bucureşti, 1937, p. 381.
52 Hurmuzaki, I I 1 , p . 145-146, nr. CIX--CX, p. 149-150, nr. CXIV, răspunsul
reginei.
53 I bidem, p. 151-153, nr. CXV--CXVII.
54 A. Veress, Acta et epistolae, 1, p. 274.
55 P. P. Panaitescu, Petru Rareş şi Moldova, in vol. In memoria lui Vasile
Pârvan, Bucureşti, 1934, extras, p. 9.
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d inand de la Praga că o pace grabnică între domnul Moldovei şi regele polon
nu era de aşteptat 5&,
In aceeaşi lună Sigismund I s-a deplasat la Liov, unde concentrase o oaste
de 60 000 de călăreţi (chemînd la mobilizare generală nobilimea a in intregul regat)
şi garda sa de 5 000 de oşteni 57, în vederea campaniei asupra Moldovei. Dar şleahta
ţinută prea mult timp sub arme se răscoală, şi tabăra polonă se destramă 58, cu
atît mai mult cu cit lituanienii nu vor să participe la campanie 59. Sigismund nu
renunţă însă la planul său, şi la începutul lui octombrie 1537, de la Cracovia se
anunţa pregătirea expediţiei împotriva Moldovei, cu toată nemulţumirea nobili
mii 60. Din prima j umătate a lunii următoare oastea polonă de la hotar organi
zează incursiuni în Moldova, atacînd Cernăuţii, Botoşanii şi alte localităţi pînă in
apropiere de Suceava 61. Starea de război între cele două ţări va dura pînă la
incheierea tratatului de la Hotin, in ultimele zile ale lui august 1538.
In aceste cond i ţii, la rindul său Petru Rareş p regăteşte o campanie de răs
puns in vreme de iarnă 62. In ianuarie 1538 pătrunde in Podolia cu 20 000 de
oşteni, asediind o seamă de cetăţi. Oastea polonă de la hotar, în frunte cu Andrei
Teczynski, un mai vechi inamic al domnului, şi cu N. Sieniawski a fost surprinsă
în cartierele de iarnă, iar apoi urmărindu-1 pe Rareş In Moldova, a fost zdrobită
pe malul Siretului Ia 1 februarie 1538 63. Intre prinşi se afla M. Wlodek 64, pentru
care insuşi regele intervine la sultan, spre a-l determina pe Raret$ să-1 elibereze 65•
Infringerea de Ia 1 februarie a grăbit pregătirea unei puternice armate
polone, al cărui comandant general era numit in,că din iunie 1538 Sigismund II
August, fiul şi asociatul la domnie al lui Sigismund 1 66• După o nouă înfrîngere
a oştilor polone pe Siret, la 1 iulie 1538, dieta a aprobat sume substanţiale pentru
plata lefegiilor 67.
Pe Ungă măsurile militare, Sigismund 1 a acordat o atenţie deo!ebftd fnţe
legerii cu sultanul 611, mergînd pînă la propunerea de colaborare armată pentru
56 A. Veress. loc. cit. ; Cf. şi Hurmuzaki, II 1 , p. 167-168, nr. CXIX--CXX.
57 Hurmuzaki, XI, p. 35, nr. XLV, 8 august 1537, se menţionează încercările
lui Ferd inand 1 de a media pacea, împiedicate de cond iţiile inacceptabile pentru
Rareş. puse de regele polon.
sa N. Iorga, Relaţiile Poloniei cu Moldova, p. 399 ; 1. Corfus, Activitatea di
plomatică, p. 339.
59 Acta Poloniae Historica, XXI, 1970, p. 76.
60 N. Iorga, Studii şi documente, XXIII, Bucureşti, 1913, p. 38 ; Hurmuzaki,
Supl. II 1, p. 102-103, nr. LV.
6 1 Gr. 1. Nastase, Istoria moldoveneascli din Kronika polska a lui Bielski
(Traducere), Cercetări istorice, 1 (1925), p. 137. Incursiunile polone incep pe la
Sf. Martin = 11 noiembrie.
62 Ibidem.
63 S-a păstrat lista polonilor căzuţi, intre care 68 de magnaţi şi 800 de şleah
tici mărunţi (Hurmuzaki, Supl. II 1 , p. 103-104, nr. LVI. Aceleaşi cifre la Bielski
(Gr. 1. Nastase, op. cit., p. 138). După Gr. Ureche, Letopiseţul, ed. 1955, p. 142, au
căzut peste 2 000 de poloni). Pentru campania lui Rareş, cf. şi A. Veress, Acta et
epistolae, I, p. 279-280 ; relatările lui Macar_ie (Cronicile slavo-române, p. 98) şi
N. Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei, Opere 1, ed. C. A. Stoide, 1. Lăzărescu, Iaşi,
1976, p. 161 ; 1 . Nistor, Die moldauischen Anspruche auf Pokutien, p. 138.
64 Viitor comandant al Cameniţei, care va indeplini misiuni diplomatice pe
lîngă Petru Rareş, în a doua domnie.
65 N. Iorga, Studii şi documente, XXIII, p. 39-40 ; instrucţiunile solului E.
Kretkowski trimis la Poartă (I. Bidianu, Moldova în tratativele polono-otomane
într -un document din anul 1538, Studii şi materiale de istorie medie, VII (1974),
p. 312, 314, 316, 319) ; Gr. Ureche, loc. cit.
66 A. Veress, Acta et epistolae, 1, p. 281.
67 1. Corfus, op. cit., p. 339. La 20 iulie 1538 episcopul de Plock ordonă să se
facă rugăciuni în eparhia sa pentru biruinţa lui Sigismund I I August (Hurmuzaki,
Supl. I I 1 , p. 107-108, nr. LVI II).
68 Această înţelegere se baza de altfel pe un tratat turco-polon, amintit chiar
de Sigismund 1 la 19 august 1538 (A. Veress, op. cit., p. 281).
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alungarea

lui Petru Rareş. Apropierea turco-polonă in această problemă avea
rădăcini mai adînci : încă din v,ara anului 1 533 A. Teczynski di scut.a cu A i as
paşa proiectul unei coaliţii pentru înlăturarea domnului Moldovei 69. La începutul
lui martie 1 538 de la Cracovia se anunţa trimiterea unei ambasade la sultan 7o.
La 7 mai Sigismund T redactează instrucţiunile soliei la Poartă a lui Erasm Kret
kowski , castelan de Brest ; solul insoţind apoi pe Sulciman Magnificul în întreaga
campanie din Moldova, ca un adevărat �observator m ilitar", păstrînd legătura cu
regele polon 7 1.
Kretkowski a expus înaintea sultanului c onflictul regelui cu Petru Rareş,
solicitindu-i colaborarea pentru alungarea domnului. Dacă regele îl v a ataca pe
Rareş : .,să binevoiască şi înălţimea voastră imperială să se indrepte împotriva
lui şi să-1 înlăture din demni tatea pe care o deţine acum şi să nu mea scă in locul
lui, fie pe Dimitrie, despre care se spune că s-ar afla la curtea maiestăţii voastre
imperiale, sau pe orice alt om din a cest neam, iubitor ill păcii şi credincios păstră
tor şi păzitor al acelei prietenii care există intre maiestatea regală şi înălţimea
voastră imperială".
Faţă de pa�alele de }a Poartă, şi in primul rind faţă de i\ i as pa ş a amintit
mai sus, solul l-a acuzat cu perfidie pe Rareş de încălcarea păcii in tre rege şi
sultan, in schimb năvălirile polone in Moldova au fost negate. "E pos i bi l să se
fi făcut unele uşoare incursiuni in Moldova, dar nu de către ostaşii n oştri şi nici
din porunca noastră sau cu ştiinţa noastră . . . ". Paşalele erau rugate să stăruie
ca sultanul să colaboreze cu regele pentru inlocuirea lui Petru Rareş in Moldova.
I nfringerile suferite de poloni din partea oştii domneşti in 1 5 37 şi 1538 erau jus
tificate chipurile prin abţinerea oastei regale de l a acţiune, aşteptînd mai intii
i n t erven ţia sultanului, aşa cum ceruse acesta prin lnrob W i lamowski , ul limul sol
palon 72•
La cele relatate de Kretkowski, Suleiman M agniiicul a răspuns lui Si g is
mund 1 în vara anului 1538 că are o armată pe care �cerul şi pămîntul abi a pot
să o suporte" şi in locul planului propus de rege, d e <J-1 a tac a pe RarN) concomi
tent din ambele părţi, îi cere doar să-1 impiedice pe acesta să se refugieze in ţinu
turile de sub stăpînirea sa 73. Teama sultanului c a Sigi sm un d I ,.să nu i a ţara"
Moldovei, şi astfel ,.să aibă apoi mai multă gî l c ea vă şi pagubă cu d i nl!ii (polonii C.R.) decit cu Petru vodă", a grăbit după observ aţiile lui Bicbki şi Grigorc
Ureche, pregătirile de campanie ale lui Suleiman 74.
La rindul s.ău E. Kretkowski a trimis de la curtea sultanului un slujitor,
vestindu-l pe Sigismund 1 că sultanul părăsind conflictul cu Persia se îndreaptă
asupra Moldovei, cerind tătarilor să participe la campanie 75• Astfel in cadrul
alianţei turco-polonă - care a acţionat la fel ca in vremea lui Mihai Viteazul 76 ,

fiecare din cei doi parteneri s-a grăbit să-şi trimită oştile in Moldova n.

69 1. Corfus, op. cit., p. 336-338.
70 N. Iorga, Studii şi documente, XXIII, p. 40.
71 Cronici turceşti, 1, p. 271, 355 (la plecare solul palon, .,care a arătat supu

nere şi a slujit împreună atitea zile în tabăra împărătească", a fost "îmbrăcat cu
hilat şi i s-a dat învoire să se întoarcă"), Il, p. 151. Rel atar ea lui S. G6rski, la
Şt. Simionescu, Noi date, anexa, p. 234-236.
72 Instrucţiunile date de rege solului (la 1. Bidianu, op. cit., a ne x a , p. 310319) au fost foarte probabil respectate întocmai, cum rezultă şi din răspunsul sul
tanului. Pentru o solie a lui Wilamowski la Poartă în 1538, cf. N. Iorga, Studii şi
documente, XXIII, p. 39.
73 Hurmuzaki, Supl. I I 1, p. 104-106, nr. LVII, p. 108-1 1 1 , nr. LIX.
74 G.
I. Nastase, Istoria moldovenească din Kronika polska a lui Bielski,
p. 138 ; Gr. Ureche, Letopiseţul, ed. 1955, p. 143.
75 Rel atar e a lui S. G6rski, la Şt. Simionescu, Noi date, anexa, p. 230 ; şi cea
a lui Spitek Tarnowski, anexă la N. Iorga, Studii i.<torice asupra Chiliei şi Cetăţii
Albe, Bucureşti, 1899, p. 3 19.
76 Alianţa turco-polonă din 1538 era amintită încă la sfîrşitul secolului XVI
(Hurmuzaki, I I I 1, p. 157, nr. CXLIV). Ca şi atunci, în vremea campaniei lui Su
leiman, Polonia a refuzat să intre in "Liga sfîntă", pretextind pacea cu turcii
(A. Vere3s, Acta et epistolae, I , p. 280, 281).
77 Cf. Crcmici turceşti, I , p. 269.
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Cei dintii, cum aminteam mai sus, au intrat în ţară polonii, care p rofi tî nd
de îngăduinţa sultanului de a ocupa unele cetăţi din Moldova 78 : c a un vîrtej
trufaş voiau să înghită Hotinul cu ziduri tari şi turnuri puternice" (Mac ar ie) 79.
L a 18 august, în ziua cind Suleiman Magnificul sosea la podul de la Isaccea, un de
uriaşele forţe otomane aşteptau ordinul de a intra în Moldova 80, oastea polonă
numărînd circa 20 000 de oameni 8 1 a început asediul Hot in ului 82. In fruntea ei
se afla J a n Tarnowski (1488-1561), m are hatman al coroanei pe v i a ţă, voi evod
al Rusiei şi Cra c ov i ci , renumit oştean şi teoretician al artei m i l i tare. C un os c ut
pentru or i e n t a rea sa prohabsburgică 113, ca unul ce stăpînea m oşi i în sud-estu1
Polon i e i , mereu am en in ţat e de tătari, el av ea "puteri depline" d i n partea regelui
S i g i s m u n d I pentru a încheia pacea cu Petru Rareş 84, căci polonii priveau cu
d (�s tu l ă îngi·ijoraJ·e expcdi ţi a lui S u l c i m a n Magn i ficul în Moldova. De altfel,
J. Tar nows k i n-a trecut Nistru!, o dată cu oastea c <J re asedia Hotinul, c i a rămas
prudent pe malul palon , supraveghind de aici ascdiul 85, şi aşteptînd restul oştilor
polone co nd u s e de Sigismund II August, care· se concentrau la Liov 86•
Trupele l u i Tamowski s-au pus în mişcare la începutul lui august 1538, stră 
bătind Podolia. La 14 august erau lîngă C a m e n iţa , iar la 17 august se aflau pe
mal ul Nistrului 8 7, pc care-I tr e c in aceeaşi zi. Asediu!, inceput a doua zi, a
durat - după �Soco telile regale" - pînă la 31 augJst ; la 1 septembrie trupele
p ol o n e intordndu-sc de la Hotin in tabăra de l î n gă Cameniţa 88• Intervalul ase
d i u l u i e confirmat cu exactitate de cronica moldo-polonă, care menţionează că
Tarnowski "a bătut H ot i n ul două săptămîni" 89.
Cetatea Hotinului era socotită inexpugnabilă, deopotrivă asigurată împotriva
loviturilor de tun şi a minelor 90, f ii nd de altfel zadarnic asediată de poloni. Tar
nowski a ordonat săparea de galerii subterane, nădăjduind să arunce in aer zidu.
rile eu ajutorul minelor 91. La suprafaţă însă orice tentativă de apropiere era
sortită eşecului. Chiar atunci cînd un călugăr priceput în tragerile bombardelor
a izbutit să aprindă un turn al cetăţii cu o ghiulea înroşită, polonii care s-au
"

78 Ca răspuns la cererile s olu l u i E. Kretkowski (Hurmuzaki, Supl. II 1, p. 105106, nr. LVI I , p. 109-110, n r. LIX).
79 Cronicile slavo-române, ed. c i t . , p . 99.
80 Cronici tu rceşti, I , p. 479.
81 Hu rmuzaki, Supl. II 1, p. 116, nr. LXI I , Oastea polonă era considerată la
30 august : �val i do exen:itu" (ibidem, II 4, p. 152, nr. LXXXI). Cf. şi Historia Polski,
I 2, Varşovia, 1957, p. 210.
82 Rel a ta rea lui Spitek, fratele lui J. Tarnowski, C r ac ovi a , 30 august 1538
(anexă la N. Iorga, Studii i.�torice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, p. 319).
83 Cf. De Haut evi l le , Relation historique de la Pologne . . . , Paris, 1687, p. 230 ;
Slownik historii Polski ( D ic ţ io n a r istoric al Poloniei), ed. VI, Varşovia, 1973, p. 486.
8 4 Hu r m u za k i , Supl. I I 1, p. 1 18, nr. LXI I I ; II 4, p. 187, nr. CI.
85 Rc-latarea l u i S. Go rs k i , la Şt. S i m io n e scu , op. cit., an e x a , p . 231.
86 G r. Ureche, 1-etopiseţul, ed . 1955, p. 143.
87 In "Socotelile regale" s-au inregistrat cheltuielile de camp anie' la trecerea
prin fiecare l ocalitate din Polonia, atit la dus cit !ii la î n tor s. O l i stă a celor pri
vitoare la un steag de 395 C' ă l ăr eţ i , la Th. H o l b a n , Documente româneşti din arhi
vele polone şi franceze, Anuarul Institult�i de istorie şi arheologie "A. D. Xenopol",
X I I I (1976), p . 285-286.
88 Ibidem, p. 285.
89 Cronicile slavo-române, ed. cit., p. 184.
90 Relatarea lui Spitek, fratele lui Jan Tarnowski la 30 august 1538 (N. Iorga,
loc. cit.). In istoriografia noastră se crede că pîrcălabul Hotinului era Teodor, fra
tele l ui Pet.ru Rareş (l. U 1·s u, Die auswiirtige Politik des Peter Rareş, p. 156 ;
idem, Petru Rareş, p. 48 ; 1. 1. N istor , Die moldauischen Anspriiche auf Pokutien,
p. 140) ; dar S. Gorski (la Şt. S i m ione sc u , op. cit., ane xa , p. 233) nu-l n u m eşte
arătînd că în septembrie 1538 garn izo an a l u i Rareş i-a refuzat acestuia accesul în
cetate. Desigur atunci Teodor nu mai era pircălab al Ho t in ul ui , refugiindu-se în
Polonia.
91 N . Iorga, loc. cit. ; S. Gorski, la Şt. Simionescu, op. cit., anexa, p. 231 ;
1. N astase , Istoria moldovenească din Kronika polska a lui Bielski, p. 1 38.
,
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apropiat indat!!. d e ziduri a u fost res pi nş i d e focu l armelor d i n cetate, însăşi căpi
tanul Camen iţei, N. Iskrzycki, fiind rănit Ia mină de o lovitură de bombardă,
în timp ce ordona retragerea.
După zece zile de asediu nereuşit pentru poloni, la 28 a u gust 1538, Petru
Rareş cu 46 000 de oşteni soseşte la Hfrtin, aşezindu-şi tabăra la o mi l ă (una mi
tiario) de cea polonă, într-un loc i ncon j u rat de ml aştin i 92•
Ţinînd seama de puternica rezistenţă a Hoti nu l u'i , şi de fap-tul că oastea lui
Petru Rareş era de două ori mai n umeroas ă decît cea a hatmanului Tarnowski,
putind uşor zdrobi pe polfrnii prinşi intre două focuri, faptul că domnul n-a porni t
d esp resu r ar e a cetăţ i i , aşezîn du-şi tabăra la distanţă relativ mare de cea polonă
într-o poziţie defensivă, dovedeşte c ă nu avea intenţia să atace pe poloni.
Rareş era bi n e informat asupra înaintării oastei sultanului. La 25 a u g ust
1538, cind nici nu se terminas e trecerea turcilor peste Dunăre, solul său anunţa
deja la Turda pe Ioan Zapolya că armata otomană a trecut in M old ova pe la
O b l uc i ţa 93, şi voievodul ştia des i gu r că detaşamente de a v anga rd ă turceşti şi oa ste
tătărască 94 - pe care o va înfrînge de altfel cî te va zile mai t î rz i u la Ştl'făneşti inaintau în l u ngu l Prutului spre tabăra sa p ri n c i p a l ă din codl'ii B otoş an i l or . ln
aceste condiţii , Petru Rareş nu numai c ă nu era pent r u o înfruntare cu p olonii ,
pe care în alte con diţii i-ar fi i n fr in t uşor, ci urmărea încheierea grabnică a
păcii sau măcar a unui armistiţiu, şi mai cu seamă determinarea lui J. Tarnowski

să-l ajute cu oastea sa, pe care se oferea s-o plătească el însuşi, în înfruntarea
inevitabilă cu forţele lui Suleiman Magnificul. M ărtu rii l e vremii sînt categorice
in a cest sens. "Voevodul Moldovei cerînd numaidecît şi rugîndu-se de u n am1isti ţiu,

n u întreprinde nimic" - scria fratele lui T<lrnowski, două zile după ce Rareş so
sise cu oastea lî n g ă Hotin 95 . .,Dacă domnul Ta; n o wski - va am i n t i însăşi voie
vadul regelui palon - mi-ar fi dat acele trupe pe care le-a avut Ia Ho U n . dup;i
cum il rugasem, nu l-aş fi lăsat atunci pe impăratul turcilor să iasă nevătămat
din Moldova" 96. Relatarea amănunţită a lu i Stanislaw Gorski asupra evenimen
t e l or di n Mol d ov a di n a ugust-o ct ombr ie 1538, mă r b ris eş te că indată du pă ce a
sosi t cu oastea lîngă Hotin l a 28 a u g ust, Petru Ra1·eş a trimis mai mulţi soli la
marele hatman, cerînd pace şi abţinîndu-se de Ia l uptă 97• Pacea i-a fost acor
dată

indată, trativele avind loc intre 28-31 august 1538, cind cele două oşti s-au
aflat faţă în faţă lîngă Hotin.
Este ade vă r a t că po lon i i se temeau in acele zile ca sultanul să nu ocupe
Moldova, urmind să aibă atunci ca vecin în locul unui domn creştin un pa..şă 98.
Totodată Fcrdi n an d 1 şi loon Zapolya, r eg i i Ungariei. au trimis mai multe solii
şi sc ri so ri la Cr acov i a, în preajm a şi în t i mp u l campaniei lui J. Tarnow s ki . exer
citind presiuni diplomatice asupra regelui S i gism u n d I, pentr u a in ceta războiul
cu Petru Rarcş, oştile voievodului de care işi legau mari nădejdi urmind să
pa rt i cipe la războiul an tiotoman ; cei doi regi p unînd u-s e d rep t che zaş i p e ntru

92 Amănunte asupra asediului Hotinului de către J. Tarnowski şi d a ta sosirii
lui Petru Rar eş in re lata re a amănu n ţită a lui S. Gorski, secretarul reginei (Şt. Si
mione �·u , op. cit., an e xa , p. 231). Din Moldova au fost l ua ţi şi prizonieri, pe care
in a doua domnie Rareş ii va cere regelui (Gr. Ureche, Letopiseţul, ed. c i t . , p. 153).
93 H urm uzaki , II 4, p. 150, nr. LXXIX. Trecerea Dunării de către turci a
avut loc intre 23-26 august 1538 (Călători străini, 1, p. 384 ; Cronici turceşti, I ,
p. 226).
P4 Hur mu za k i , II 4, p. 152, nr. LXXXI ; de altfel, inainte de 25 au g ust 1538
Rareş a in ce n d i at deja calea pe care inaintau forţele otomane (ibidem, p. 150,
nr. cit.). Cf. şi Al. Ciorănescu, Documente, p. 26.
95 N. I orga , loc. cit.
� Hurmuzaki, II ', p. 224, nr. CXCI. Cf. şi A. Vera n csic s, Despre expediţia
lu.i Soliman împăratul turcilor în Moldova şi Transilvania, ed. cit., p. 159.
P7 S. Gorski face mai multe suPQoZiţii asupra cauzelor care 1-au determinat
pe Rareş să ceară p ac e, intre care şi aceea că văzînd puterea sultanului : "şi-a
dat seama că prietenia şi pacea cu noi ii erau trebuitoare" (Şt. Simianescu, op.

cit.,

anexa, p. 231).
P8

Observatorii poloni aduceau mereu veşti alarmante de acest fel (ibidem ;

N. Iorga, loc. cit.).
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pagubele şi cheltuielile provocate de conflictul cu Rareş, in acelaşi timp oferin
du-se fiecare ca arbitru in acest conflict 99. Dar pacea 100 a fost discutată şi în
chefatii în condiţiile impuse de PetML Rareş lut J. Tarnowski lîngii Hotin.
Discuţiile intre Rareş şi Tamowski, care cum aminteam mai sus, nu părăsise
malul polon al Nistrului, au fost purtate de sfetnicii domnului care au depus
j urămîntul pentru păstrarea tratatului inaintea marelui hatman, in
vreme
ce
acesta a trimis in numele regelui la voievod pe Tworowski, castelanul Came.niţei,
pentru a întări prin jurămînt pacea şi tratatul încheiat. Ra 1·eş a insistat mult
ca Tarnowski să vină in tabă1·a sa, dar acesta socotindu-se oficial reprezentantul
lui Sigismund I a refuzat, arătînd că in calitate de hatm.an n-ar fi respins pr<r
punerea. La rindul său, domnul n-a vrut să treacă Nistru! pentru a-1 intilni pe
pămînt străin , şi in cele din urmă chiar în ţelegerea ca ccle două părţi să se în
tîlnească in vad, la mijlocul Nistrului, a fost abandonată m.
Cu prilejul tratativelor s-au discutat şi unele probleme care nu au fost cu
pri n se explicit in tratat. Rareş a cerut să ia in solda sa oastea lui Tarnowski, in
campania impotriva sultanului, "ceea ce hatmanul n-a vrut s-o facă, din pricină
că regele avea pace cu impăratul turcesc " 102 • Voievodul fiind dispus să incheie
sincer înţelegerea cu polonii, a propus lui J. Tarnowski ca un fiu al său să fie
trimis in chip de chezaş la curtea regelui, unde il va întreţine potrivit cu dem
nitatea sa, iar în cazul cind turcii vor veni cu oaste mare a cerut dreptul de a
se refugia în regatul polon cu averile, soţia, copii şi rudele sale 103• Este pro
babil că aceste cereri au fost acceptate de Tarnowski, căci! ultimul punct al tra
tatului de la Hotin se referă la probleme "care nu au fost menţionate lămurit"
în acesta, dar care trebui totuşi "păzite inviolabil şi fără vătămare de către amîn
două părţile" 104. S-ar explica astfel de ce luna următoare, după prăbuşirea rezis- .
tenţei lui Rareş în faţa puhoiului otoman, domnul s-a îndreptat spre Hotin şi
graniţa polonă, iar fratele său, Teodor, s-a refugiat la Cameniţa, apoi la ducele
Constantin din Volînia 1os.
99 N. I orga, op. cit., p. 318-319 ; S. G6rski, la Şt. Simionescu, op. cit., anexa,
p. 229-230, menţionează solia lui Ferdinand I trimisă la Cracovia la mijlocul lui
august, după plecarea lui Tarnowski în Moldova, cu "scrisori pline de d urere şi
de tristeţe�, războiul cu Rareş fiind acum �un lucru supărător" pentru creştină
tate. O dată cu solul lui Ferdinand a sosit şi cel al lui I. Zâpolya, Emeric de
Pelssnetz (la A. Verancsics, loc. cit. : Emeric Bebek), asigurind în numele voie
vodului că a<.:esta va păstra pacea cu polonii. Zăpolya a interven1t din nou la
Sigismund I prin curierul trimis de E. Kretkowski din tabăra sultanului la rege,
care a trecut prin Transilvania. Pentru intervenţiile diplomatice din august 1538
ale lui Ferdinand I şi Zâpolya la regele polon in favoarea încheieri i păcii cu
Rareş, cf .şi Hurrnuzaki, II 1, p. 1 73, nr. CXXVI I , p. 175, nr. CXXV I I I , II 4, p. 148,
nr. LXXV I I I , p. 1 57, nr. LXXXI I I , p. 159, nr. LXXXV ; Gr. Ureche, Letopiseţul,
ed. 1955, p. 143.
1oo După S. Gorski, pacea ar fi cuprins în primul rind recunoaşterea stăpî
nirii polone asupra Pocuţiei pentru care începuse războiul, voievodul renunţînd
s-o mai ceară vreodată pentru sine şi urmaşii săi ; va despăgubi regatul pentru
pagubele pricinuite după sentinţa de arbitraj a regilor Ioan Zâpolya şi Ferdi
nand I, al căror arbitraj il recunoaşte voievodul. Prinşii vor fi restituiţi de am
bele părţi (Şt. Simionescu, op. cit., anexa, p. 231). In realitate nu toate punctele
amintite de G6rski sint c uprinse în tratatul scris (ci. ANEXA studiului de faţă).
Incheierea păcii de la Hotin e cunoscută şi de Mustafa Gelalzade, care a partici
pat la campania sultanului în Moldova (Cronici turceşti, 1, p. 269).
101 Relatarea lui S. G6rski (Şt. Simionescu, op. cit., anexa, loc. cit.)
102 Cronicile slava-române, ed. cit., p. 184 ; Hurmuzaki, I P, p. 224, nr. CXCI.
Pentru justificarea de către Sigismund I a tratatului (/oedus) cu sultanul, cf. scri
soarea sa către Ferdinand I, la 19 august 1538 (A. Veress, Acta et epistolae, I ,
p. 281-282).
103 Relatarea lui S. G6rski (Şt. Simionescu, op. cit., anexa, p. 232).
104 Cf. ANEXA.
10s Cf. relatarea lui S. G6rski (Şt. Simionescu, op. cit., anexa, p. 235).
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.,Aşadar - mărturiseşte limpede S. G6rsk i - s-a acordat moldoveni lor pacea
condiţiile pe care ei l e o.feriseră" (Data itaque pax est Valachis his condi
tionibus quas illi o btulerunt) 106, După opt an i de lupte şi tratative şi în condiţiile
în ai n tării oştilo[' otomane in Mold ov a, tratatul de la Hotin ad ucea in s fîrş i t mu lt
aşteptata p a c e la hotarul de n or d al ţării. Pînă acum se ştia că el a fost incheiat
inainte de 10 septembrie 1536 cînd Sigismund I anunţa p e Ferdinand 1 de sp r e
existenţa lui 107, şi se considera că prevederile sale se re g ăs e sc întoc mai în t ra
tatu l l ui Sigi s m un d I cu Ştefan Lă cu st ă, încheiat la Cracovia l a 20 feb ruarie 1 539.
răspîndit in mai multe exemplare ş i tipăt·it în veac u l XVJ II 103. ln realitate tex tu l
tratatului încheiat la Hotin intre 26-3 1 august 1 53 6 de Petru RarP� 'C'U .J. Tnr
nowski, reprezentantul lui Sigismund I, este pra c ti c diferit, cum vom vedea, d e
cel din 20 februarie 1 539, perfectat l a Cracovia i n a l te condiţii ş i c u 11n <11 voievad, n um i t de sultan.
Textul tratatului de la Hot i n, pe c are l-am aflat în Bibl i oteca N a ţ i onală
(Bib lioteka Narodowa) din Varşovia, î n t re documente n elegate d e istoria Moldo
v e i , reprezintă forma propusă de Petru Rareş şi acceptată de Tarnowski î n numele
regelui 109. P î n ă acum nu s-a descoperit vreo altă copie a acestui import.<nt tra
t at , iar exemplarul aflat de noi a fos t deteriorat intenţionat in trecu t pt·in smul
gere a părţii de jos - pe d i stan ţa a şase rîn d ur i - a celor două foi pe <"are n
fost t ran s cris 1 -.o. Textul latinesc a fost redactat în tabăra lui Rareş, scriitm·ul său
părî nd a fi un italian, căci foloseşte într-un loc tez·menul "guerra" in loc d e
" b e ll u m � 1 1 1•
In parcea introductivă a documentului, domnul arată că a s ta b il i t o înţe
legere între M ol d o va şi r e g a tu l Poloniei, în spiritul vechilor tra t a t e închei ate de
W lad ys l aw Jagiello (1366-1434) şi Ka:Zim ierz Jagiellonczyk (144 7-1492). buni cul
şi tatăl l u i S i g ism u n d I, c u domnii Moldovei, iar de cealaltă parte de Ştefan ce l
Mare şi Bogdan III, t a t ăl �i f ra tel e său, cu regii poloni 1 12 . Clauzel e ac este i înţe
legeri urmau să fie p ăzi t e cu c redi n ţă atît de domnul Mol d ove i cit şi de regele
palon. Aceste clauze, în n umăr de şapte, se refereau la :
în

·

1. Eliberarea de ambele părţi a pr inş il o r , m a i cu sea m ă a oştenilor 113 (în ţ e
legîndu-se din l ec t u ra punctului următor că e vorba nu numai de pri zonierii din

1 5 38, ci şi de cei din trecut).
2. Petru Rareş se angajează (deci p r i ntr- o dauză a par te) să eli bereze pe
to ţi supuşii regelui prinşi în campan ia din 1 536, împreună cu avutul lor.
106 Ibid em p. 231.
101 Hurmu�aki, II \ p. 166-167, nr. CXLI. Cf. şi I. Ursu, Die auswărtige Po
litik des Peter Rareş, p. 157, n. 51 ; I. Nistor, Die moldauischen Ansprilchen auf
Pokutien p. 142 ; N. Iorga, Relaţiile Poloniei cu Mol dov a, p. 401 ; 1. lonaşcu,
P. B ărb u'l esc u, Gh. Gheorghe, Tratatele internaţionale ale României, 1 35-1- 1 920,
I, Bucureşti, 1975, p. 79.
10 8 1. I onaşc u , P. Bărbulescu, Gh. Gheorghe, op. cit., p. 79-60 ; N. Iorga,
Istoria românilor, IV, p. 363 etc.
109 Biblioteka Narodowa, Varş ovi a , sygn. III 6614, k. 1 99-200 r. Manuscrisul
avînd 243 foi., legate abia în 1966, care conţine copia tra ta t ul ui de la Hotin, cu
prinde acte d in .. Archiwum Mikolaja Spytka Ligczy" şi copiile cîtorva documente
din veacul al XVI-lea, care se referă la r el a ţi i le Transilvaniei cu Poarta în
anul 1540.
110 S-a mmărit probabil distrugerea începutului documentului, care conţinea
numele şi titlul lui Rareş, deş i numele voievodului mai ap ar e în c up ri ns ul actu
lui. N i c i o altă filă a manuscrisului care conţi ne tratatul de la H ot i n nu a mai
fost ruptă sau de ter io rată in vreun fel.
1 1 1 I n d eo sebi în Po lon ia în acest timp erau mulţi italieni aduşi
de
r egi na
Bona Sforza, soţ i a lui S i g i sm u nd I (R. Matton, La Pologne, P ar i s, 1936, p. 80).
112 Cf. p ent r u tratatele la care face al u z i e textul l ui R.areş, I.
Iona'ipcU, P.
Bărbulescu, Gh. Gheorghe, op. cit., p. 10 şi urm.
m In
154 1 , la începutul celei de a doua domnii, Petru R.areş : ., Tri mi să so
lii săi l a craiul leşescu, de-şi ceriia !rob i i , ceia ce-i
luase Tarno.vschii hatmanul
cu oaste cînd venise la H ot i n " (Gr. Ureche, Letopiseţul, ed. 1955, p. 153).
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3. Domnul garantează că nici un supus de al său nu-şi va face cîşle, ham
bare sau p['isăci d e a l bi ne dincolo de hotarul polon decît c u îngăduinţa dregă�
tarilor rega li şi a stăpînito rilor păminturilc;>r respective.
4. Clauza a patr a , cuprinsă în partea deteriorată a · act u l ui se referea la
morile constru i te pe teri toriul p al on 1 14 (care însă slujeau pentru hrana cetăţii
Soroca), şi care vor putea fi folosite doar cu îngăduinţa regelui m.
5. După efectua rea schim bului de prinşi, pribegii din Moldova ca şi cei din
Polonia nu vor mai putea fi găzd uiţi în ţara vecină, ci vor trebui înapoiaţi de
unde au pl ecat 1 1 6 .
6. Petru Ra reş se angaja în numele său, al urmaşilor şi al s up uşi l or săi să
nu mai tulbure Po cuţi a , reCLrn osc î n d stăpînirea re g a tu l u i palon asupra ci şi anga
jîndu-se să păstreze pa şni c buna \"ecinătate cu aceasta ca şi cu celelalte ţări ve
cine de sub stă p î n i rea rege l u i . Aceasta constituia de fapt condiţia principală a
tratatului.

7. U l t i ma clauză prc,·cdea re spe l t:1rea strictă de către ambele pă rţ i a înţele
gerilor stabil i te prin ·viu g ra i . care nu au fos t trecute în textul tr a t a t ul u i .
In închei ere, Petru R areş jură împre ună cu sfetnicii s ăi să respecte întocmai
c lauzel e amintite m u i sus 1 1 1 .
Aşadar. i n esenţă, Petru R areş recunoştea stăpînirea po l on ă asupra Pocuţiei,
punind 01st Eel capăi conflictu lui redeschis cu opt a n i in u rm ă 1 1B , se pron un ţa
pentru schimbul de pr i zon ieri . neîncălcarca hotarului palon, şi i m p ie dica rea din
ambele păr�i a p ribcgirilor. Clauze l e tratat1l l u i propus de Petru Rareş la Hotin
erau reda ctat e in spiritul ,.păcii şi alianţei", de pe poziţii de egalitate cu regele
polon 1 1 9•
La 1 septe m b rie 1 538, cin d oastea lui Tarnowski a trecut Nistru! de la H o t in
spre Cameni ţa 120, Petru Rareş urmări nd deplasarea acesteia de pe malul româ
nesc, a înch in<tt i n :: uzul polcmi lm· .,o cup ă straşnică p l i nă cu vin" ca mărtu ri e a
dragostei s<tl e faţă de po lon i , faţă d e împăratul creştin (Carol Quintul). faţă de
regele şi hatmanul palon, ,.promiţînd din inimă să păstreze întotdeauna ş i cu
credinţă prj.eteni a , pacea �i tratatul nevătămat" (promittens ex animo se amicitiam,
pacem faedusque non ictum, firme semper ac fideliter servare velle ) 12 1•
Incheierea păcii de la Hotin , i-a îngăduit in cele din mmă lui Rareş să-şi
ind repte atenţia asupra puhoiului otom<m, care la 31 august 1538 trecea Prutul
la Fălciu, i n drept în du-se spre 1-a�i 122, In timpul tratativelor de la Hotin, sau
1 14 Cf. şi Hurmuzaki, Supl. II 1 , p. 1 1 8, nr. LXIII.
115 Folos i rea a restor mori generase conflicte şi in trecut. La 1 iunie 1512
Bogdan al III-lea, fratele lui Rareş, cerea aceluiaşi Sigismund I prin trimişii
săi nişte mori d i n "ţara şi din ţ inu tul maiestăţii sale ; impotriva cetăţii noastre
<1 Sorocăi, care mori sin t de h ra nă acestei cetăţi a noastre, Sorocăi, ce este straja

din spre păginitate". Atunci Sigismund I a satisfăcut cererea domnului, întărirea
fiind valabilă "pînă "Cind va fi voia măriei sale regelui " (M. Costăchescu, Docu
mente moldoveneşti de la Bogdan voievod ( 1 504- 1 5 1 7), Bucureşti, 1940, p. 500-50 1).
Problema a<:estor m ori a fost rel uată şi in a doua domnie a lui Rareş, in 1543
sultanul certnd regelui precizări in legătură c u plîngerea pe care acesta i-o adre-
sase referitor La stăpîn irea lor de către Petru Rareş (Hurmuzaki, Supl. I I I, p. 170,
172, nr. LXXXV ; cf. şi p. 128, 131, nr. LXVII).
1 16 Acest punct era favorabil lui Petru Rareş, vizind indeosebi boierii opo
zanţi.
1 17 C f . A NEXA.
118 " . . . De <tcum inainte am pus şi am făcut acest sfîrşit acestor
certuri" a firmă domnul La începutul tratatului de la Hotin.
1 19 N . Iorga, Polonais et Roumains, p. 37, cunoscind doar informarea lui
Sigismund 1 către Ferdinand I, din 10 septembrie 1538, remarca totu�Şi că tra
tatul de la Hotin nu cQnţine n i ci o "legăttU"ă feudală".
120 Th. Holban, Documente româneşti din arhivele polone şi franceze, p. 285.
121 Rel atarea lui S. Gorski (Şt. Simionescu, Noi date, anexa, p. 231-232).
1122 La 4 septembrie oastea turcească era la Stănileşti, iar la 9 septembrie
intra în Iaşi (Itinerarul campaniei lui Suleiman Magnificul, Călători străini, I,
p. 385).
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în primele zile după incheierea păcii, oşten ii domnului au înfrînt la Ştefăneşt i
pe Prut, în ţinutul Botoşani, o oaste tătă.ra scă 123 ca re intrase in ţară inaintea
marelui han şi a armatei turceşti, prefăcind aşezările moldovene In cen uşă 124,
pe drumul spre tabăra î n tări tă a lui Rareş din imprej urimile BDta!lanilor. O
informaţie de la Raguza, nerelevată pînă acum , menţionează moartea a mai mult
de 20 000 de tătari , conduşi de un fiu al h an u l ui , in luptă cu oastea domnului 125,
eveniment care se refcră foarte probabil la lupta de la Ştefăneşti . D a r eroiccle
incerc ăi'i de rezisten ţă ale lui Petru Ra.r·eş 126 au fost covîrşite de nwnărul ina
mic ilor, căci "oastea t.ătărască şi puterea împărăţiei turceljti ca un puho i u degrabu
ce �·ine acoperitu-1-au " 121 .
Reconstituind cu alt prilej încercările prin care a trecut v iteazul domn al
Moldovei pină ce şi-a aflat refugiul în cetatea Ciceuluj, la sfîrşitul l ui septem
bri e 1538 128 , în cele ce w·mează vom căuta. să urmărim care a fost soarta tra
tatului de la Hotin d upă căderea l ui Rareş, şi modul în care a fost întărit de
regele polon.
Faţă de dorinţa sinceră a lui Petru Rareş de a î n c heia o înţelegere cu
polon ii înaintea pericolului otoman, la 19 august 1538, cînd
oştile
hatmanului
J. Tnrnow!:iki tocmai trecuseră hotarul Moldovei, Sigi smund l şi-a justificat ati
tud i nea în;aintea lui Ferilinand I, vădind o pozi ţ ie ostilă faţă de domn 129, po-ziţie
pe care o va păstra in bună mă$Jră ş i în anii următori. Solilor trimişi de L
Zapolya şi Ferdinand pentru mijlocirea păcii cu Rareş, le-a răspliiTl s arătînd că
nu crede în durabili tatea acesteia no. T otuşi o dată ce aceasta a fost încheiată,
c wn am văzu t, in condiţiile propuse de Petru Rareş, s-a grăbit să i n.şt ii n ţeze pe
Ferdinand I , la 10 septembrie 1 538, desp re "pacea şi
înţelegerea
perpetuA " cu
voievod u.J Moldovei,
prezentînd acest act ca o cedare la stăruin ţele
regelui
hiibsburg şi o măsură favorabilă cr�tinătăţii ameninţată de turci şi tătari 1l1.

In cursul !urui septembrie 1538, înainte de a părăsi Moldova, Petru Rareş
a trimis o solie Ia Cracovia .,pentru întărirea tratatului. şi a păcii de curînd în
cheiate prin jurămîntul şi scrisorile regale". D u r cum în vremea sosi rii acesteia
la curtea polonă s-a răspînilit zvonul despre plecarea lui Rareş din ţară, solia
sa a fost reţinută mult t i mp fără a fi primită de rege, care ţinea s.cama de evoluţia
123 Cronica moldo-polonă contemporană evenimentelor pomene�?te
vict01·ia
de Ia Ştefăneşti după tra tativ el e lui Rat·eş cu Tarnowski , arătînd însă că au avut
loc : �In acest timp" (Cronicile slava-române, ed. c it . , p. 184).
124 Mărturia lui S. G6rski (Şt. Simionescu, op. cit., anexa, p. 232) . .,Tătarii scrie Gr. Ureche - de altă parte umpluse ţara, de robiia şi ardea". După păre!'ea
cron icarului, Petru Rareş urmărea in prim u l rîn d nsă întoarcă oasten asupra
tătarilor, ca de-i va birui, pe turcu r;Jre lesne îl va împăca" (Letapiseţul, ed.

1955, p. 143).

125 Aceeaşi informaţie din 4 octombrie 1 5 38, care se referă însă Ia evenimen
tele de Ia începutul campaniei (august - incep utul lui septembrie), arată că
Rareş a înfrînt şi trei sangiaci, care cu peste 22.000 de călăreţi au precedat grosul
oştii twTeşti (Al. Ciorănescu, Documente, p. 26). Despre sang 1 aci i care au p re
c.'€d at oas tea s u l tan u lu i , aminteşte şi raportul lui I. Laski la 30 august 1538 (Hur
muzaki, II 4 , p. 152, nr. LXXXI).
126 Cf. indeosebi relatările lui S. G6rski (Şt. Si.mionescu, op. cit., anexa, p.

232-233).

121 Gr. Ureche, op. cit., p. 144.
128 C .
Rezachevici, Pribegia, în vol. Petru Rareş, Editura Academiei, Buc.,
1978, p. 1 79-203.
129 A. Veress, Actu et epistolae, I, p. 281-284.
130 Relatarea lui S. G6rskj (Şt. Simionescu, op. cit., anexa, p. 230).
13 1 Hurmuzaki, II 1, p.
186- 187, nr. CXLI. Copia scri soci i lui Sigismund
di n 10 septembrie a fost trimisă 1a Vatican de nunţiul papal în Austria la 16 a·
lunii (A. Veress, op. cit., p. 286-287). Despt"e pacea de la H otin anunţa şi trimisul
Modenei in Polonia, la 29 septembrie 1538 (Hurmuzaki, XI, p. 36, nr. XLVII).
Ferdinand 1 a luat in serios rolul său de mijlocitor al acestei păei, scriind despre
aceasta la 20 septe mbri e 1538 lui Gh. Martinuzzi (i bidem, II 1, p. 190, nr. CXLV ;
II 4, p.
159, nr . LXXXV).
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situaţiei din Moldova, considerind in cele din urmă că in noile condiţii era
inutil şă trateze despre în tădrea păcii de la HoLin cu trimişii domnului pribeag.
Aceasta cu atît mai m u lt cu cit la curtea polonă n-au întîrziat să-şi facă apari ţia
solului noului voievod n u m it de sultan, Ştefan Lăcustă, şi cel al lui Sul e i man
Magnificul, care cerea predarea lui Petru Rareş, pe care s ultanul il credea refu
giat în Polonia şi stabilirea de relaţii paşnice cu noul donm 132.
La 23 octombrie 1538 Sigismund I 1-a primit în audienţă pe Avam Bani
lovsc hi, trimisul J u.i Ştefan Lăcustă" care în numele domnului său a promis res
pectarea pădi pe care o incheiase cu aproape două luni in urmă Petru Rareş 133.
Zadarnic acesta din urmă a trimis de la Ciceu în noiembrie noi soli la regele
polon, sfătui ndu- l &ă nu se încreadă in priete ni a sultanului, zugrăvindu-i dezas
trul adus de pustiirea turc ească în M ol d ova 134. La 30 noiembrie 1 5 38, Sigismund I
a convocat dieta generală, hotărîn d &ă accepte prop un ere a lui Şte fan Lăc ustă us.
Dar tratatul incheiat cu Ştefan voievod in forma dată de 1:iigi smund I la 20
febr uarie 1539 l a C racovia, după prezentarea lui in dieta generală din aceeaşi
lună, nu este i d e-mic cu cel p ropus de Rareş la Hotin. Deşi regele polon afirmă
că Petru Rareş a jurat împreună cu sfetnicii şi boierii săi să r espe cte intrutotul
condiţiile cuprinse în actul din 20 februarie 1539 (cu alte cuvinte pretinde că
reproducea textul fDrmulat la Hotin de Rareş), in realitate
comparîndu-1
pe
acesta cu cel aparţinînd intr-adevăr donmului, aflat de noi la Varşovia, obser
văm o
seamă de de-osebiri .
Textul latinesc din 1 539 rezumă într-adevăr foarte pe scurt (cu excepţia
p tmctului doi care l i pseşte) şi cu unele mo d ifi c ări 136, c lauze l e tratatului propus
de Rareş, d ar conţine in p l us alte opt condiţii care nu apar în textul aflat la
V arşovi a. A ceste con diţii se refere.:1.u la : 1. Ţinerea adunări lor pentru judecarea
pricini lor (de hotar) după nobiceiul vechi" (morem antiquum) ; 2. Pedepsirea după
leg i a răufăcători lor, a tu lbw:ătorilor păcii, a celor care fac pagube şi a j efuito
rilor ; 3. Respectarea de ambele p ărţi a celor în semnate în alte acte privitoare
la f-acerea dreptăţii 1J7 ; 4. Judecarea pric in i lor , după cele însemnate în acte, să o
facă pe teritoriul palon căpitanul Cameniţei şi a Haliciului (Gali ţiei ), iar pe cel
mo ldove an căpitanul Hotinului şi al Cernăuţului ; 5. Libertatea pentru negustorii
d in ambele părţi de a-şi face n egoţ ul ; 6. Să nu se călătorească însă decît pe
d rumuri le v.e chi ; 7. Negustorii să nu pl ătească decit contribuţia veche 138 ; 8. H o
tarele între cele do-uă ţări să nu se schimbe, ci să rămînă cele vechi, descrise in
docwnente m.
Versiunea s lavă a tratatului cu Şt efan Lăcustă, dată in a ceea şi dietă gene
rală de la Cracovia din februarie 1 5 39 şi cunoscută după o traducere polon ă ,
repro d uce in altă ordine pr evederi le textului latinesc din 20 a lunii , amintit mai
sus, dar nu mai men ţione a ză numele lui Petru Rareş şi ni c i existenţa tratatului
de la Hotin 140.
132 Relatare a lui S. G6rski, care în calitate de secretar al reginei se afla la
curtea de la Cracovia (Şt, Sim i ooescu , op. cit., anexa, p. 234-235).
133 I bi de m, p. 235.
13.1 Ibidem, p. 236.
135 A. Veress, op. cit., p. 287 ; Hurmuzaki , Supl. , II 1, p. 1 1 6- 1 1 7 , nr. LX II.

136 In vreme ce în textul lui Rareş se vorbeşte la pWlctul întîi de eliberarea
de ambele părţi a "prinşi lor" (captivos), re feri ndu-se mai c u seamă la "011 ten i"
(militares), cel din 20 februarie 1539 se referă la " ţărani " (coloni).
137 Cf. actele în acest sens din 1 5 4 0 (Hurmuzaki, Supl. II 1, p. 133-139, nr.
L X IX, p. 1 4 5-148, nr. LXXII).
131 Cf. ibidem, p, 121, nr. LXV.

13' Ibidem, p. 1 18-119, nr. LXXIII (textul cel mai compl et) ; <MaJthias
Dogiel > , Codex diplomaticus regni Poloniae e t magni ducatus L ituaniae, Vilna,
1 758, p. 6 1 7 (reprodus în Hunn u z;aki , II 4, p. 187-1 89, nr. CI, şi cu unele omi 
siuni la G . Şincai , Cronica Tomânilor, II, ed. II-a, Bucureşti, 1886, p. 278-280).

140 Hurm uzaki, S upl. II 1, p. 122-125, nr. LXVI. Apar şi prevede ri care se
intilnesc doar în această formă : Ştefan voievod se putea refugia in Polonia cu
oamenii şi averi le sale etc. Se menţionează că Ştefan Lăcustă a trimis regelui in
nwnele său acelaşi textt in limba slavă, întărind deci această formă a tratatului.
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I n vremea celei d e a doua domnii a lui Petru Rareş (1541-1546) însă, regele
Si gi sm un d 1 se referă în mai multe rinduri la tratatul de la Hotin, din 28-31
augus " 1 538, pe care îl p une la baza rel.aţiUor sale cu Petru Rareş. Astfel, prim ul
sol trimis la domn în februarie 1 5 4 1 , şi-a exprimat in num ele regelui încred erea
că in a-ceastă a dooo domnie pacea va fi asigurată la hotare : "în virtutea j ură
mînt u l u i şi a trawtului pe care domnul v oievod 1-n fă cu t pe vecie cu noi şi
ţara noaslră", i ar pricinile vor fi jude{:ate de dregă torii moldoveni de la graniţă :
,.C'onform tratatului care e xi stă în tre n oi şi c a re este confirmat prin j u r ă m în t şi
prin peceţi " 1 4 1• Sigismwld 1 cere şi în anii urmă1.ot·i lui Rareş să reglementcze
conilictele de la hotare : "potrivit tratatelor şi condiţiilor a l i a n ţelor " 142, sau in
numele "tratatului" (foederum) pe care 1-a încheiat cu el in trccult 143.
La rîndul său, P etru Rareş 'C er e în 1545 ca boierii fugari in Litu.ania 1 14 s ă
fie extrădaţi potrivit "tratatului" şi "jurămîntului" d i n 1 5 38 145, iar in anul 154!3
pr otestează pentru tra tilmentul a pl icat la c urtea lui Sigismund II August din V il na
solilor săi, care se în torceau de l a Moscova, amintind regelu i Sigismund I : "eu
[am] prieteni e ş i vecinătate şi j urămînt cu maiestatea v oa s t ră " 146.

As�fel, trata tul de la Hotin din 28-31 august 1538 a supravieţuit "tragediei
războiului din Moldova" (tragoedia Valachici belii) - cum n umea Stanislaw
Gc:>I-sk i evenim en te l e zbuciumate din august-septembrie 1 538 - şi stăpînirilor
efemere ale lui Ştefan Lăcustă ş i Alexandru (;ornea ; cea de a d oua do mn i e a lui
Petru Rarcş, ncinregistrind c on fl i cte de amploare cu regatul polon, ca cele cărora
la sfîrşitul p ri m e i domnii le-a pus capăt tra tat ul inedit aflat la Var�ovia.

A N E X A
1 5 38

< august 28-31, Hotin > . Tratatul dintre Petru Rareş şi regele
Si g is mund I, negociat prin marele hatman Jan Tarnowski, care
Hotinul.
Littere con cor di e inter Regem Polonie et Vayv<o>dam Moldavie.

Poloniei
asediase

Nos < Petr us Wlywo>da dominus ac h e.< res teram Moldav ie> [ . . . ] 1 H
teno<re >
[ . . . ] 14 7 <exer>citus Sacre Regi e Maiestatis Supremo Capitaneo 1 48
quod vid el ic e t contenta concordie, pa c is et confederacionis sub tempore prede
cessoru m Maiestatis Regie, Wlad islai 149 aui, Casimiri 150 patris, turn pro alia parte
Stephani patris 151 et B ohd a n i fratris nostri 1>2 inter teras supranominatas facta
iuxta tenorem et contenta litterarum desuper emanatarum : Sacra Maicstas Regia
etc., Nos Pct.rus Vayw od a etc. Illiusque Maiestatis et successores ac l itte ra e nostre
debemus firmiter tenere ac inuiolabiliter tenere obseruare sub bona et Cristiana
<fide > .
14 1 I bidem, p . 160-161, nr. LXXX I . Ş i starostii pol on i se conformau prev ede 
rilor acel ui aş i tratat în j u d ecarea pricinilor de la hotare.
\42 Sc ri s oare
din 10 septembrie 1542 (Bi blioleka Narodowa, Varşoviu, Teki
G6rsldego, t. X X I I I , 2778, k . 36 ; altă copie la A . Veress, Documente, I , p. 26-27).
143 Sc ri so ar e din 1!3 ian uari e 1546 (Hurmuzaki, I I 4, p. 385-38!3, nr. CCXXX).
144 P e n tr u aceştia. cf. C. Rezachevici, Politica internă a lui Petru Rareş (a
d oua domnie, 1 5 4 1 - 1 546), Re v ist a de istor�e, XXX ( 1 977), nr. 1 , p. 102-103.
145 Archira istorică a României, 1 1, Bucureşti, 1865, p. 33-34, 35.
tu

G h. Duzinchevici, Din legăturile lui Petru Rareş cu Polonia, Revista is
XXI I I ( 1 937), nr. 7-9, p. 2!30, şi a nexa II, p. 2 6 5 .
1 47 Partea de jos a celor două foi p e ca1·e e scris tratatul a fost ruptă pe

torică,

distanţa a şase rînduri.
1 48 J a n T arn ow sk i ( 1 488-1561), mare hatman al coroanei din 1527.
149 Wl ad ys l aw Jagicllo (c. 1 351-1434), mare cneaz al L i t uani ei , rege al Polo
niei ( 1 386-1434).
150 Kazimierz Jagiellonczyk (1427-1492), rege a l
Pol oni e i
(1447-1492), tatăl
lui Zygmu nt 1 Stary (Sig ismund 1 oei Bătrîn), ( 1467-1548), rege a l Polon iei şi
mare c neaz al Lituanlei ( 1506-1548).
1.> 1 Ştefan cel Mare (1 457-1504).
1s2 Bogda n al III�lea (1504-1517).
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. Fig. 1
Tratatul de la Hotin între Petru Rareş şi Sigismund 1 (28-31 august,
1538), aflat la Biblioteca Narodowa din Varşovia.
21
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Et quoniam alique differencie pr i uate erant, extunc his talern finem. imp o
suimus et fecimus.
Videhcet captiuos omnes utrinque et presert.im militares d.ebemus liberos
facere et
i ttere .
Item o nes homines Sacre Maiestatis Regie ac sue M aiesta tis subditorwn
d urante ista guerra � capt.iuos ac in teram Moldavie abactos deb em'I.IS un.acum
substanciis et peccorib'I.IS restituere li ber osq ue in teram Regiam dim.ittere sine
omni circumvencioni item bona fide.
Item nemo subditorum nostrorum in teram Maiestatis Regie post flu.uium
Nestr staciones faciet cum pecc ori bus , horeis, apium mellificiis, preterquam cum
consensu et admissione Capitaneorum et dominorum fundi ac hereditatis illius
aliter autem non. ; i5t,
!Et quoniam molendina constructa sub [ . , .] 155 < Maiesta>tis Regie [ . . . t t55,
cum sua sa [. , ,] 155 <a>dmi<ssione> [. , .] "155.
Item ubi abactos homines restituimus, extunc in post utrinque proiiugos
q uam in teram Regia ITi qu:am: in teram Moldauie suscipi non debent, sed extendi
ac restitui, ne bona vicin,itatis per hoc ledantur.
Item teram PokucZie Regiam nos idem vayvoda et succ esores ac subditi nostri
nunquam debent infestare impedire aliquamque guerram pro ea mOouere, sed pac i f
fice et non aHter ni.si pro re cum aliis teris sue Maiestatls nobis uicinis bonam
vicinitatem conseruare, federique ratione seu dlcc asi one huiusmodi federis non
contrauenire cum ipsa tera libera ptoprietariaque Regni Poloni ae semper !uit et
esse debet in per�tuum.
Cetera autern omnia q\Jaeuis hic ' expressa non sunt inter literas istas, ut
supra specifficatum est, graţa debent pro utraque parte inu iolabiliter obseruari .
Que omnia nos idem dominus Patrus vayvoda pro nobis et successoribus
nostris s ub iuramento et fide Christiana cum nostris consiliariis promittimus
spopondimus sincere, christiane i n uiolabil i ter obseruare, 1538.

�

•

·

·

·

Biblioteka Narodowa, Varşovia, I II; 6614, k. 199...:.... 2 00 r.

Traducere :
Scrisoarea de bunăfnţelegere fnfre regele Poloniei şi voievodul Moldovei

Noi <Petru voievod> dom şi moşten itor <al Ţării Moldovei > . . . prin cu
prinS1.1l. . . < Jan Tarnowski> mare hatman al oastei Sacrei Maiestăţi Regale 156,
al cărei conţinut de bunăinţelegere, pace şi alianţă, incheiat în vremea înaintaşilor
Maiestăţii Regale, bunicul Vladislav, (şi) tatăl Casimir, iar pe de altă parte Ştefan
tatăl şi Bogdan fratele nostru, intre ţări le mai sus pomenite, potrivit cu conţi

nutul şi cuprinsul scrisorilor date la i ve ală in această privinţă : Sacra Maiestate
Regală etc., Noi Petru Voiev� etc. şi (urmaşii) acestei Maiestăţi şi urmaşii
(noştri), precum şi scrisorile noastre, trebuie să le ţinem neclintit şi să fim inda
toraţi a le păzi cu bună şi creştinească <credinţA> 157.
Şi deoarece au fost unele certuri particulare, de acum inai nte am pus 'i am
făcut acest sfirşit acestor certuri.

153 In loc de latinescul bellum. Diacul de latină a lui Petru Rareş pare să
fi fos un italian, copistul documentului păstrînd forma italiană "guerra" , inUl
nită în original.
15t Sfîrşitul frazei a fost omis de copist.
155 Urmează partea de jos ruptă din document.
�' Intelesul celor şase rinduri
din partea ruptă, a foii era acesta : Petru
Rareş prin cuprinsul actului de faţă face cunoscut că a fost stabiliită pacea între
M oldova şi Polonia, prin intermediul mar elui hatman J. Tarnowski, în sp iri tul
înţelegerii închei ată in trecut între regii poloni şi domnii moldoveni.
157 Se prevede respectarea de către Sigsimund I , Petru Rareş şi urmaşii lor
a condiţiilor de bunăînţelegere, pace şi alianţă cuprinse in tratatele înaintaşilor.
Lipsa fragmentului de incep ut a actului ingreunează înţelegerea acestei lungi fraze.
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Anwne 158, trebuie să eliberăm şi să dăm drumul, de amîndouă p ărţi l e , tutu
mai cu seamă oştenilor .
De asemenea, trebui e să înapoiem pe toţi oamenii Sacrei Maiestăţi Regale
şi pe toţi cei luaţi prinşi in cursul acestui război 159 d in rindul SUP'WiilOl' Maies
tăţii sale şi du.ş i in ţara Moldovei, împreună cu tot avutul şi cu vitele lor şi să
�e dăm drwnul liberi în ţara crăiască, fără de nici o înşelătorie (şi) de aseme
nea, cu bună cre&nţă.
De asemenea, nimeni dintre supu.şi i noştri nu-şi va face cişle in ţara Maies
tăţii Regale, dincolo de riul Nistru, cu vite , hambare, prisăci de albine, decit cu
învoirea şi tngăduinţa căpitanilor (star�tilor) şi a stăpînilor pămîntului şi a
mo ş tenirii aceluia 1�, iar in alt fel să nu <fie>.
Şi deoarece moril e clădite sub. . . "1 <ale Maiestăţii> Regale.. . . 1u cu a
sa . . . 16 1 < ingăd ui ntă> . . . 16 1.
ror prinşilor şi

Deasemenea, de indată ce vom fi inapoiat pe oamenii răpiţi,
de amîndouă părţile, nu vor mai trebui primiţi pri.begii, atit ln
şi in ţara Moldovei, ci <vor trebui> sc�i afară şi înapoiaţi,
aceasta foloasele bunei vecinătăţi sâ nu fie vătămate.

de atunci incolo,
ţara crăiască cit
pentru ca prin

De asemen ea , Noi, acelaşi vo ievod- şi w-maşii şi SU PI,IIŞ i i noştri nu vor trebui
să incalce şi să tulbW'e nicicînd ţara crăiască a Pocuţiei, ori să stîrnească vreun
război oarecare pentru acea ţară, ci să păstreze buna vecinătate, paşnic şi nu
altminteri, ca şi cu c elelalt e ţări vecine ale Maiestăţii sale, să nu făptuiască ceva
împotriva trecutului in virtutea motivului sau a prilejului oferit de acest tratat,
dat fiind că această ţară e ste liberă şi a fost intotdeauna şi trebuie să fie de-a-p u
rurea in stăp-în irea regatului Poloniei.
lnsă celelalte (trebw-i) sau toate celelalte oricare ar fi, care nu au fost men
ţionate lămurit in această scrisoare, după cum e mai sus speci ficaJt, vor trebui
păzite inviolabil !ji fără vătămare de către amîndouă părţ ile.
Care toate, Noi acelaşi domn Petru voievod făgăduim <şi> chezăşluim
împreună cu sfetnicii n�tri , pentru noi şi urmaşii noştri , sub jurămînt şi cre
dinţă creştină, să le păzim sincer, creştin�te <şi> nevătămat. 1538.

LE TRAITf CONCLU PAR PIERRE RAREŞ ET SIGISMOND 1-er
(28-31 AOOT 1538) PENDANT LA CAMPAGNE DE SOLIMAN
LE MAGNIFIQUE EN MOLDAVlE
R � s u m �
L'auteur du present article reconstitue les evenements survenus en Moldavi e,
d'aotU 1538, l orsq u.e fut conc lu ă Hotin un traite par le pri n ce de Mol

au rnois

davie, Plerre Rareş, et le roi de Pologne, Sigismorul
conserve ă la Biblioteka Narodowa de Varsovie.

1-er, traite dont le texte est

L'auteur so uligne les c irconstances particulieres dans lesquelles fut conclu
ce traite, circonstances determinees par la campagne du suJtan Sollman le Mag
nifique en Moldavie, et les efforts remarquables de Pierre Rareş pour faire face
ă une situation extr� me ment diffidle, ayant reco urs conjointement aux moyens
militaires et a ceux dip loma tiques. Entoure d'ennemis et depow-vu d'allies suffisam
ment pulssants a l'exterieur, dans les con dition s ou, sur la bas e de l'alliance
entre Soll man le Magnifique et S igismond 1-er, les armees ottomanes et polonaises
avaient penetre, pr esque en meme temps, en Mo l davi e, Pierre Rareş a attaque

vind

156

Urmează condiţi ile care trebuiau respectate de ambele părţi, unele 'pri!nsă numai pe Rareş.
19 Se referă la luptele din 1538.
IdO Adic ă a ur ma şilor stăpînilor de pămînt.
'111 1 Partea de jos a foii e ruptă pe o distanţă de şase rinduri.
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d'abord le hetman J. Tarnowski qui assiegeait sans succes la cite de Hotin. Blen
qu'ayant la possibilite de triompher fad lement de ce demier, le prince moldave
prefera la voie des pourparlers pour obtcnir la oollaboration de l'annee polonaise
contre le torrant ottoman. Apres avoir decrit les d ifferentes phases du si�ge et
des pourparlers de Rareş avec Tamowski, sur la base de sources recemment mises
â jour, I'auteur souligne que le prince moldave a reus:s.i. facilement a condure la
paix avec les Polonais, effrayes par la progression ottomane, et que cette paix
a e� conclue aux c onditi ons qu'il ava it proposees.
La traire de Hotin, dont on a conserve le texte redige par le prince moldave,
a mis fin au conflict avec les Polonais pour La Poc!Jtie, conflict qu.i. durait depuis
1530. Ce traite a permis au voievode moldave de con.cent.rer ses forces contre
l'agresseur ottoman et de remporter la victoire sur les Tatars a Ştefăneotti.
Apres avoir analyse les disposltions de l'acte redige ă Hotin les 28-31 aoOt
1538, l'auteur presente les conseq� qu'il eut a la suite de la chute de Ra.rEIŞ
et la maniere don.t il fut confirme par le roi de Pologne. Il constate que son
texte n'est pas identique au texte Latin du traite conclu par Si3lsmand 1-er avec
Eti&lne Lăcustă, le 20 fevrler 1339, comm e on l'a suppose jusqu'ă present. Com
ment fut applique le tralte de Hotln sous l e deuxieme regn.e de Pierre Rare!J
(1541-1546) fait l'objet de la partle finale de ceUe �tude, consa.crie â \D1 acte
qui marqua un momen t crucial dans les rapports de Pierre Rareş avec la Pologne
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ICONOGRAFIA LUI DIMITRIE CANTEMIR
IN ARTELE SECOLELOR XVII-XIX
VALERIAN L. CIOFU

Studiul i-conografiei domnitor1.ilu.i şi cărtucarului roman Dimitrie Cantemir
a stat in aten ţia cerce tător i lor In-că din veacul trecut. Prima incercare de clas.ifi
care a por tretelor marelui voievod şi encic lopedi s t al culturii româneşti, care s-a
facut remarcat lumii prin 9CI"ie:rile sale rocă de la sfirşitul veacului al XVII-lea
ş.i in mod constant din veacul al XVII I-lea şi pînă astăzi, a fost făcută in Rusia
de D. Rovinskii, care enumeri opt portrete 1, apoi. la scurt interval de timp şi in
mod independent in România de către D. A. Sturdza care descrie sumar şapte por
irebe z. In secolul XX, profesorul ieşean 1. Minea, fondatorul şi animatorul revistei
"Cercetări i storice" , publică o monumental ă lucrare despre Dimitrie Cantemir 3, în
cuprinsul c ărei a descrie opt poctrete, printre care şi cel de la Rouen. Ciţiva ani
mai tirziu, Nicolae I orga publică inta--<l ediţie îngrijită "Portretele Domn i toriloc
Români" •, in care :insereazA şase pl.anşe cu chipul lui Di mitrie Cantemir, prin
tre care şi ta bloul de la Rouen. Mai recent, o ediţie de lux în ch inată vieţii şi
operei lui Dimitrie Cantemir, prezintă, de asemenea, numeroase portrete ale căr
turarului român şi ale familiei sale, hărţi etc., din care unele pentru prima dată
J.a noi in ţară '• ca de exemplu gravura lui Ivan Zubov, reprodusă după o altă
.
oart.e '.
Posibili.tA.ţile spori.te de informare şi docwnentare ştiinţifică din ultima
vreme, atit in ţara noostră., cft şi in muzeele, bibliotecile şi colecţiile din străi
nătate, ale căror tezaure n.l se fac cunoscute prin fructuoase legături cultw-ale,
insoţite de diseminarea reprezEntArii chipului lui cantemir şi in alte arte decit
pictura şi gravura · in care inaintaşii au excelat, precum şi necesitatea de a apro
funda, şi analiza critic istos-la ioonografiei deja prezentate de precursori, ne-au
indenmat să. incercAm a prezenta unitar ş i cit mai corect reprezentări le artistice
lk valoare ale marelui :fiu al poporului roman�
In anii de documentare 8SllJ»'"8 acestei tematict ni s-a părut că portretele
lui Cantemir din perioada petropolitană şi postumă, iar in ultima jumătate de
veac şi

portretul din perioada constantinopolitan.ă,

s-au

bucurat de atenţia

mai

, D. Rovl.nskli, Slovari russkich gravirovannyh portretov, Sanktpeterburg 1872.
:l D. A. Sturdza, Memorii a.supra portretelor Domnilor Români, B ucureşti 1874.
3 I. Minea, Deapre Dtmltrie Cantemir. Omul. ScrUton.tJ. Domnitorul, Iaşi, 1926.
� N. Iorga, Portretele domnilor români, Sibiu, 1930.
5 Scarlat Callimachi, Vladimir Block, Elena Georgescu-Ionescu, Dimitrie Can
temir. Viaţa şi opera fn fmagfnf, Bucureşti, 1963.
' N. A. Mohov, Oeerkt .istorii moldavsko-ru.s.sko-ukrainsldh .sviazri, Chişinău,
1969,

p.

184.
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mare a ceroetătoJ:"ilor, a artiljtilar ca lji a editoriloJ:" din ţaJ:"ă. Ne-am luat noi a1c1
sarcina de a încerca studiul reprezentărilor arti sti ce ale domnitorului rom4n, 1n

s.pecial, din perioada pămintean.ă sau imediat următoare. Căci, ln galeria voievo
zilor români, locul lui Dimitrie Cantemir rămîne acela de domnitor pămlntean,
cu chipul şi îmbrăcămintea părninteană şi cu i deile politica-militare şi diploma
tice care 1-au condus cu oştile române din Moldova, l-a Stănileşti, in acea vară

fierbinte din 1 7 1 1.

·

Fig.

l

-

Dilil.itrie Cantemir beizadea la Constantinopol.
ulei, cea. 1691-92. Pictor necunoscut
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Fizionomia ş.i temperamentul lui Dimitrie Cantemir ne-au rămas descrise
destul ele complet de contemporanii săi. Primul, Moreau de Brassay, Wl ofiţer
din armata ţarului Petru 1, care a participat la campania de la Stănileşti in 1711,
şi care şi-.a pub licat memorme in 1716 la Amsterdam îl descrie astfel pe Cante
mir : "Acest d omnitor era un om de statură mică, cu faţa şlefuită in chip deli
cat, bărbat frumos, grav şi cu o iniăţişare aş.a de plăcută, cum n-am mai văzut
niciodatA in viaţa mea. Era om politicos, amabil, cu conversaţie blîndă, p0liti
coasă, cur iă toare , vorbind latineşte in chip ales, ceea ce era foarte plăcut pentru
cei care vorbeau această limbă şi care aveau bucuria de a se întreţine cu acest
principe" 7.
Istoric.,J.l �i filologul de origine germană T. S. Bayer (1 694-1738) a alcătuit
cea mai completă biografie a familiei C.antemireştilor, publicată postum in 1783
la Moscova t, prin grija El enei Cantemir, fiica naturală a lui Şerban Cantemir
(Wl fiu al {ui Dimitrie Can temir) cu o turcoaică frumoasă făcută captivă in răz
boi.ul ruso-tw-c din 17 35-1740. In această operă memorialistică, in care se pre
zintă şi opera scri să in l i mba latină de D. O..mtemiT "De vita Constantini Cante
myrii. . . ", 1i s-a transmis următoarea descriere a domnitorului, consemnată de
martori oculari ai intilniri! ţarului Petru 1 cu Dimitrie Cantemir la Iaşi la 24
iWlie 1711 : ,.Principele Dimitrie avea o statură mijlocie, mai mult subţire decît
gros, Avea o înfăţişare plăeută :şi vorbă domoală, amabilă şi cuminte. . . Nu-i lip
seau nici capacităţile pentru treburile obşteşti, nici curajul pentru cele militare".
O altă descriere contemporană din perioada petropoJ.itană (1721) ne-<a lăsat Frie
derich Wilhelm von Bergholz, sfetnicul duoelui de Holstein, ginerele Ţaru.lui
Petru 1 '• astfel : .,este un om respectabil, plăcut, insă foarte gelos de soţia lui
tinără".
Ivan Ili.nsk.i , fostul secretar personal şi translator al lui Dimitrie Cantemir,
ne-a lăsat jurnalul său scr i s la Petersburg, in care a consemnat zilnic viaţa şi
intimplArile din familia domnitorului exilat, de la 22 ianuarie 1721 (adică la un
an de la recăsătorirea cu Anastasia Turbeţkoi) pină la 29 august 1730 10. Acest
jurnal, deşi foarte lapi dar, ne permite tt observa temperamentul vioi al domni
torului, dragos tea de viaţă şi de petreceri in anturajul ţarului şi curtenilor săi,
p.asi\.lllea lui pentru scris şi pentru tot ce inseamnă cultură.
Descoperirea şi studierea tablourilor făcute de contemporanii lui Dimitrie
Cantemir, a stat insă mult timp in atenţia istoricilor şi iubitorilor i storiei şi lite
raturii romAne. Cu toate progresele făcute in special in ultima jumătate de secol,
putem spune că mai rămin incă de studiat şi de aprofundat resursele pe care
ni le oferă mereu bibliotecile şi colecţiile de artă din diferitele muzee ale Europei.
Iconografia lui Dimitrie Cantemir incepe, dupA părerea mai multor cerce
tători, ou portretul din tinereţe anat azi la muzeul de artă din Rouen (Franţa).
Este un tablou in ulei de dimensiuni 1 X 0,77 m cu număr de inventar 645 al
muzeului! din Rouen avind legenda : INCONNU (adică pictor necunoscut). Un
Hospodar ele Valachie (un domnitor din Valahia) (figura 1).
Adolescentul Dimitrie Cantemir, cu na.s acvilin :şi figura prelungă, cu mus
taţa de abia mijind ş.l privirea bltndă, nelipsindu-i o notă de voioşie chiar, cu
perucă şi turban pe cap, poartă o haină vişinie de brocard cu brandenburguri,
incins cu brîu de ibri şin şi l ăsînd să-i cadă pe umeri o manta de brocard.
Pe fotografia acestui tablou existentă la Cabinetul de stampe de pe lîngă
biblioteca Academiei R.S.R. este menţionat că a fost adusă in 1903 de Maria
7 Memoires pollUques amusans et satiriques de messire J.N.D.B.C. de L.
Colonel du Regiment de Drago.ns de Casanski et Brigadier des Armees de Sa M.
Czarienne. Tome second A. Veritopolie (Amsterdam) chez Jean Disant Vrai,
MDCCXVI, p. 47.
a T. Bayer, Istor'fa o zyzni i delach Moldavskogo gospodar'ia Kniaz'ia Con
stanttna Cantemlra, Mosk:va, 1783 (XXXII + 407 pag.), p. 312.
P F. W. von Bergholz, Tagelru.ch welches er In Russland von 1721 bis 1725

als hol3tein!scher Kammerajunker gejfi.hat hat In Bflsching's Magazin jflr neue
Hfstorle unei GeogTapMe, Halle, XIX, 1785, p. 71-73.
10 c. Şerban, Ju�Zul hd Ivan Illruki (J72J-J730), StudU, revistA de istorie,
BD. VIII, nr. 5---tl, 195,, B"UIC\D'efti, p. 11�13!1.
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Bengescu, o tînără care studia pictura la Paris. Nicolae Iorga il pubUd, in 1907,
.,Floarea darurilor", apoi n menţionează In ,.Revista istorică" nr. 10- 12 din
1921 şi in ,.Gazette des beaux-.arts" , t. IX. 1924. ln 1925 Constantin 1. Karadja
publică o scurtă notă asupra acestei descoperiri sub titlul "Contribuţii la icono
grafia Cantemi1-eştilor", iar in 1928 Nicolae Iorga reconfirmă descoperirea Mariei
Eengescu, intr-un memoriu prezentat Academiei Române sub titlul ."Portrete şi
l ucrări domneşti noo descoperite". Recent, muzeologul Adrian Corbul făcea un
studiu tipolog i e şi istori c, sobru şi argumentat, asupra acestui portret n�nchizin.d
că tabloul a putut fi realizat inainte de prima domnie a lui Dimi trie Cantemir
de<'i intre 1691-1692, cind beizadea Dum itraşcu avea 1S-19 ani, fiind trimis la
Istambul ca ostatec garant al domniei tatălui său Con stantin Cantemir. Pictorul
nu poate fi stabilit cu exactitate 1 1.

in

Portretul lui Di mitrie Cantemir care a stirnit şi stirneşte încă un viu i n•tercs
cercetătorilor, este cel reprezentat pe gravuri le de la Cabinetul de
stampe ul Academiei R.S.R. cu subtitlul in limba latină "Demetrius Cantemir:ius
Palatinus Moldaviae". Este o gravură in dălliţă de 100 X 157 mm, in care gravOC"U l
n e anunţă că imortalizează chipul l u i Cantemir din perioada domniei sale in
Moldova. La 10 decembrie 1 7 10 cind Cantemi; soseşte l a Iaşi cu firman de ocu
parc a tronului principatului românesc al Moldovei, el avea 37 de ani. Fizionomia şi
podoaba sa capil ară, aşa cum se observă in gravura. anonimă (fig. 2), ca şi com
paraţia cu gravura următoare realizată sigur la 1 7 1 2 de gravorii ruşi !van Zubov
şi Grigorii Tepcegorskii, ne indreptăţesc a crede că portretu l il reprezin tă pe
Can temir in mod reuşit în per ioad a celei de a d o ua domnii la Iaşi sau imediat
după p lecarea in Rusia. Gravura nefiind semnată, nici datată, ea a fost reprod usă
in diverse lucrări cu notiţe echivoce ca "după o stampă contemporană" sau "după
o �ravură de epocă". D. A. Sturdza îl con sideră chiar "un portret i maginariu .. 1 Z.
După părerea noastră, acest portret, intocmai ca şi următorul, regăsit in 1926,
cu oare se aseamănă in mod deosebit (şi care nu-i era cunoscut lui D. A. Sturd za
în 1874) il reprezintă pe Cantemir in mod veridk, fie din perioada domi11iei sale,
fie din perioada următoare, dar in orice" caz este din sec. XVI II .
Observarea
atentă a gravurii de la Cabinetul de s·tampe a l Academiei R.S.R. ne oferă ele
mente de plecare inspre concluzia de mai sus. Prima este constatarea că in hirtia
mată a gravu.rii se pot vedea in lumină, liniile filigranului (translucid) egal dis
tanţate la 24 mm, urme ale tehnologiei de fabricaţie a acestei hirtii marcată spe
ria! pentru a suporta presiunea plăcii gravate in cupru. Aceeaşi hirtie, cu ace
leaşi linii distanţate la 24 mm, găsim şi la harta
TABVLA
GEOGRAPHICA
MOLDAUIAE, semnată de Kretschme-, reprodusă prin gravare şi anexată la prima
ediţie publicată independent a Descri-eri i Moldovei, in 1771 13. In desen , pe pieptul
lui Cantemir se observă cuirasa, de inspiraţie cavalerească vest-european.ă. . In
fine, pe una din cele două gravuri identice existente la Academia R.S.R. (fig. 2),
se află pe marginea de jos o inscripţie de mînă, ce poate fi descifrotă a stfel : De
hoc pauca v. Neuste Historie d. Welt P. 1. p. 2 1 1 .251". Aceste observaţii ne suge
rează presupunerea că gravura fiind executată pe hirtie provenind din ţările ger
manice în sec. XVIII, a fost fie vîndută ca foaie separată, fie publicată intr-un
Magazin pentru istoria modernă a lumii, partea 1-a (poate vechiul titlu al maga
zinului de la Halle), cindva mult inainte de a se fi p ublicat j urni!Lul lui F. W.
van Bergholz. Nu este exclus ca gravu:ra să fi fost executată de un gravor ger
man (prieten de la Constantinopol) in trecere pe la curtea domnească din Iaşi sau
in timpul vizitei lui Dimitrie Cantemir la Petersburg venind de la Harkov (171 2),
sau in perioada moscovită cind Dimitrie Cantemi r, fiind ales membru al Academiei
din Berl in ( 1 714) devine cunoscut şi gravorilor germani.

in rindul

Am incercat să găsesc ce gravură era in prima publicare a Descrierii Mo·l
dovei in limba germană, in două numere succesive ale Magazinului lui D. A. F.

1 1 Adrian Corbu, Primul portret, Magazin istoric, anul VII, n r. 8 (77), august

1 973, p. 3.

12 D.

A. Sturdm, op. cit., p. 21.
Demetrii Kantemirs ehemaligen Filrsten der Moldau, histOTisch
graphisch - und politische Beschreibung der Moldau, Frankfurt und
\3

1771.
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2

-

Di rrutrie Cantemir domnitor al Moldovei. Gravură.
t.-ar al sec. XVIII. Gravor german necunoscut
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Fig. 3
Dimitrie Cantemir după declararea ruperii relaţiilor cu
Poarta. Calul său calcă In picioare 1nsemnele puterii o.tom.Bne şi
textul capitulaţiilor. Gravură 1712. Ivan Zubov şi GrigoZ"ii Tepcegorskii. Petersb1.11rg
-
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4

-

D.imitr.le Cantemir, principe al Moldovei, ln · exi·l. Pictură tn
:uJ.ei, cea. 1719-21. Pictor necunoscut. Petersburg.
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Busching (1769-1770). Jn cele clowi exemplare de la Biblioteca universitari din
TUbingen şi la Bibliotem de stat bavarezA dln MOru:hen. am constatat că nu
existA nici un portret al lui Dimitrie Cantemir ; gravurile anunţate in subtitl ul
magazinului Se referă la decoraţiuni:le in jurul literelor de inceput ale capito
� elor ca 'li la sfirşitul fiecâru:i capitol.
Gravura alegorică intitulatA "Dimitrie Canterr.ir părăseşte Moldova .. datată
1712 şi semnată Ivan Zubov şi Grigorii Tepceg.orsldi este făcută, credem noi , la
Petersburg, in timp ce Dimi tri e Cantemir (care locuia la Harkov) s-a dus de două
ori în noua capitală. a imperiu lUi rus pentru a reg lemenba cu curtea ţarului pri
vi legiile sale in Rusia şi raporturi le juri4loe ale familiilor române refugiate, in
rapor turile cu organele admi ni strative locale. Gravura in ansa mbl u este măreaţă
cuprinzin d multe detalii tematice ; avind di mensiunile de 157X 120 cm este rea
lizată din opt p l ăci. Exemplarul ce se mai păstrează la muzeul istoric de stat din
Mosc ova este ap lica t pe mătase. Tematica graVUirii este o alego rie in �ru-e Dim i
trie Cantemir călare , urmat de boieri, este primit de Rusia, reprezentată de o
femeie, cu steaguri şi armuri şi de un bărbat cu un sul desfăşurat pe care sînt
înscrise probabil cele 17 ar ticole ale tratatului de alianţă an t iotoman ă semnat de
Luţk de Can temir şi ţ·arul Petru, inainte de bătălia de la Stănileşti . In partea
superioară a gravuri i este crucea, steagul Romanovilor şi figuri biblice. Ace<�stă
gravură a fost prezen tată cititorilor in lucrarea ,.Gravorii ruşi" (p. 210 planş<� 16),
apoi in dicţionar u l lui D. Rovi nskii (sub nr. 6) şi in 1941 a f ăcut obiectul unui
studiu mai complet semnat de cercetătoarea soviet ică L. 1. Iakunina 14,
In ce ne interesează aici, prezentăm numai partea centrală a gravurii (fig. 3).
Chipul lui Cantemir, înclinat uş or spre stinga, cu plete lungi, mustaţă şi barbă,
foarte asemănător cu gravura precedentă, este veri d ic pentru virsta ce avea atunci.
J mprejurările in care a fost prezentată această gravu ră ne sint redate chiar de
D. Rovinski i in al său dicţionar : ,.La binecuvîntarea tezei (teologice) a lui Lau
rentie Transilvăneanu la 26 iuJie 1712, prin ci pele Cantemir este îniăţişat pe cal ,
inconjurat de o numeroasă gardă de c ălăreţ i , călcînd in picioare firmanul sultă
nesc şi steagul otoman. . . " (p. 67). Presupunem de ai.ci că gravura alegorică a fost
comandată de vestita academ ie duhovnicească din capitala Rusiei, nn.de-şi desă
vîrşeau studiile teologice şi tineri români. Descrierea acestei gravuri o găsim şi
in raportul lui Grigore Tocilescu prezentat Academiei Române in 1878, in care
aflăm şi infor-marea preţioas ă, că plăcile d in aramă originale in care A lexie Zu
bov
(fratele lui Ivan Zubov) a gravat planul Constantinopolului după ridicările
făcute de Dimitrie Cantemir, se păstrau atunc i in biblloteca statuJui major din
Petersburg impreună cu planuriJe lucrate de Can.temi.r 15•
Pri mul tabl ou al lui Dimitrie Cantemir din perioada petrCJI.Politană, in care acesta
este reprez en tat com.plet ras, in ţinrută de savant apusean, cu peru.că, armură. pe
piept, blană de hermină pe umeri şi cu insemnul puterii statale în mina dreaptă, a
fost descoperit tot de Grigore Tocilescu, împreună cu alte tablouri de fam i li e, in
arhiva ministerului de externe a Rusiei din Mosoova 16 şi publicat la noi in ţară
in Hronic prin grija Societăţii Academice Române 17• Este o pi ctură in ulei, despre
oare nu cunoaştem exact nici datarea, nici autorul. Dedesubtul picturii, in mijloc,
sînt armoariile lui D. Cantemir din exil, la stinga este titulatura in li mba latină :
J c.annes Demetrius C.(constantini) K(antemirius), P(alatin us) T(errae) Mold. (aviae).

iar în dreapta armoariei este aceeaş i titulatură in li mba slavonă (fig. 4).
Datarea exactă a acestui tablou şi confirmarea părerii noastre că acesta este
făcut in ti mpul ciit trăia Cantemir, mai necesită cercetări de arhivă. Observăm
că acesta este ultimul tablou in care nu apare U.tulatura nouă . conierită de Ţarul
1c Trudy

p. 83-91.

gosudarstvennogo

istoriceskogo muze'ia,

tom

15

X IV,

Moscova

1941,

Grigore G. Tocilescu, Raport asupra cercetiirilor istorice fiicute fn biblio
din Rusia, Buoureşti, 1878, p. 15-28.
16 Grigore G. Tocilescu, op. cit., p. 28.
17 Or, G; Tocilescu, Operele Principelui Demetriu Cantemiru, � VIIL Hro
nicul vechimii a Roman()-Moldo-Vlahilor, publicat de pre. originalul autorului,

tecile

Buouretti, 1901.
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Fig. 5

-

Dimitrie Cant�mir. Gravură postumă. 1 734. Gravor necunoscut.
Londra
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Fig. 6 - Dimitrie Cantemir. Grnvură postumă. 1735.
F. Morellon la Cave. Amsterdam
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Fig. 7

-

Dimitrie Cantemir. Gravură postumă.. 1745.
c. Fritzsch. Harnburg
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pe celelalte gravuri sigur pos tume) . Din cercetarea
biografiei lui Cantemir şi a jurnalului lui Iva.n Ilinski, reconstituim următoarele
elemente utile in datarea probabilă a acestui tablou :
Pdru 1 (şi care se va gisi.

pînă la sfîrşitul anului 17 12, Cantemir se afl ă la Harkov ;

- la 16 i.anuarie 1713, Cantemir soseşte

cu

famili a lui

la Moscova 11 ;

- la 1 1 iulie 1 7 14 se acordă lui Cantemir diploma de membru al academiei
d i n Berli n , in care i se înscrie următoarea ti tulatură : " ... serenissimus et celsissimu.�
Demetrius Cantemirius S. (ancti) Rossiaci
I mper ii Princeps, nec non terrarum
Mol d.aviae haereditarius Dominus ... " 19 ;

- la 1719 Ţarul Petru 1 vi!le de la Petersburg la Moscova
şi-1
invită
pe
D. Cantemir (ră ma s intre timp văduv) să plece l a Petersburg ;
- la 14 ianuarie 1720 Cantemir se recăsătareşte cu princi pesa Anastasia
Trubeţkoi, fiindu-i naş însuşi ţarul Petru I, p r ilej cu care, la cererea naşuLui ,
Cantemir se rade, leapădă hainele orientale şi se îmbracă după moda apuseană,
cu per ucă pudrată şi haine scurte şi se sta bileş te la Petersburg ;

- la 22 ianuarie 1721 este numit verbal consilier intim şi senator, iar la 20
februarie 1 72 1 este coofirmat in această nouă f uncţie prin decret i mperial 2o
reaoctat concis : "Domnilor Senatori, după primirea prezentei, veţi recunoaşte pe
Domnul român, pr in ci pele Dimitrie Cantemir, ca sfetnic intim şi membru al Se
natului. Petru".
ln jurnalul lui lvan Ilinski, incep ut la 22 i anuarie 1721, n u se aminteşte
n i m ic despre pozarea lui D. Cantemir in faţa vreunui pictor. In fine, pentru a
in<"heia şirul even i mente lor ce interesează se pare direct .această pictU!I"ă, reami n 
t i m că Antioh Cantemir - fiul, i-a încredinţat biogra fulu i T. S. Bayer manuscri
sele tatălui său spre corectare şi copiere (e vorba de " l ncrerrunta atque decre
mcnta Aulae OthDmanicae" şi "De vita et rebus gestis Constantini Ganternyri i,
pri nccps M Dldaviae " pe care Bayer o corectează şi o pregăteşte spre publicare).
T n tr-o scrisoare din 1730 a lui Antioh Cantemir către T. S. Bayer, diplomatul ii
promite b iografului un P.Q!"tret al lu:i Dimitrie Cantemir 21. O bservăm însă că in
opusul J.ui T. S. Bayer publicat postum in 1783, nu apare ni ci un portret al lui
D. Cantem i r . Corob6rind toate aceste informaţii, putem emite prezumţia că por 
tretul in ulei al lui D. Cantemir, cu titulatura nwnai de principe a l Moldovei, cu
armoarii din exil, complet ras, in ţinută de savant european şi cu in semnul puteri i ,
putea fi executat fie la rec ăsătorirea sa, fie la intervalul pînă la 22 ianuarie 1721,
eind era numit verbal numai sfetnic intim şi membru al senatull.ri. Cînd Antioh
Cantemir a pleca t la Londra, ca diplomat al Ru sie i, el a luat cu sine operele pă
rintelui său şi d esigur tabloul in ulei. Dar după o pictură in ulei, cu mij loacel e
tehnice ale epocii, nu se pu tea reproduce un portret pentru tipografie, decit co
piindu-1 intii in gravură, lucru ce avea să se întinWle abia in 1734 cind apare
gravura ce însoţea prima ediţie a Istoriei i.mperiului Otoman, tradusă de N . Tin-

da]

22.

•

Această gravură postumă ( fig. 5) este evident reprodusă după picllura in ulei
şi aceasta nu se putea face decit dacă piotura in ulei era tot la Londra. In aceste
condiţi i , înţelegem de ce Antioh promi te in 1730 să-i trimită lui T. S. Bayer un
poTtret, dar nu reuşeşte a i-l trimite, n eavîn d in.că o gravură. De asemenea, înţe
legem de ce toate tablourile familiei Cantentir au fost descoperite de Gr. Toci
lescu in 1878 in arhiv ele ministerului afacerilor externe din M oscova. Antioh Can
temir m urind in 1744 cind era amb asador la Paris şi neavind moştenitori, o parte
din avere i s-a vindut la licitaţie, dar desigur că arhivele şi tablourile părintelui
său au putut fi readuse direct sau prin interm ediari in Rusia pe canale dipl()
matice şi depozitate la Ministerul afacerilor externe.

18 Dimitrie Cantemir, Manusc ri sul nr. 326 de la Bi b liote ca Academiei R.S.R.
19 T. S. Bayer, op. cft., p. 315-316.

20 N. A. Voskresenski , Zakonodate l'nyie akty Petra 1, Moscova - Leningrad,

1945, p. 239.
2 1 P. P. Panaitescu, · Dimitrie Cantemir, Viaţa şi opera, Bucureşti , 1958, p, 14.
22 Dernetri us Cantemir, The History of the Growth and Decay of the Othman
Empire, Lo n d on MDCCXXXIV.
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Filg. 8 -,.. · Dimitrie; Cantemjr, . Gravură posi;IUim.ă. Prima jumAtate a sec.
XVIII. 1. M. Beck. Augaburg
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Fig. 9

-

DhnLtrie Cant.emâr. Grawră postumă. 1771. J. F. Rein.

Augsburg- - FrankflJllt
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Gravi.Wcl in manieră n�gră en gleză ce a fost publicată la Londra in 1734
odată cu prima edi ţie a l storiei imperi ului Otoman, este primul portret postum
al lui. Cantemir. Gravorul anoo im s-a inspirat evident după pictura in ulei şi, sub
supravegherea directă a diplomatului Anti oh Cantemir - fiul, i....a conferit un
plus de m aturitat e adăugindu-i mustaţa fină, cîteva increţituri la baza frunţi i şi
sprincene mai bogate şi punînd in faţă cîteva tonu ri (fig. 5). Condiţiile in
care a
fost lucrată ac eas tă gravură ne indreptăţesc a crede că, deşi postumA, ea îl repre
zintă cel mai fidel pe Cantemir din perioada maturităţii (1721-23). Grevura are
dimensiunile 143 X 2 15 mm ; in partea inferioară sint armoariile din exil şi titu
latura nobiliară completă in l i mba lat i nă pe care o avea Dimitrie Cantemir ia
curtea din Peters bll!rg (in traducere) : Dimitrie Cantemir, principe al sfintului
i mperi u rusesc !li al Moldovei , S€Jlator şi consilier intim al lui Petru cel Mare,

]mpărat al Ruşi.lo'!".
In ocdi n e crono l ogi c ă urmea ză gravura lucrată de Francois Morellon La Cave
din Amsterd.nm (1735) care a trăit şi la Paris, unde lucra portrete pentnl librării
şi unde din 1 7 34 se afla !li Antioh Cantemir. D. A. Sturdza menţionează in 1874
că această gravură putea :fi văzută in colecţia imperială privată din Viena 23. Lipsa
mustăţ i i şi privirea denotă inspirarea directă de la pi ctura in ulei, adăugînd to
tll!li tente di screte faciale de maturizare. D ed esubt , in tr-un medalion este o va
riantă artist i c cize la tă a a rmoar iilor d i n exil, fără lei, dar cu marea C!)arfă roşie.
In j urul portretului es te i nscri pţia in limba franceză, care continuă şi pe soclul
in ferior (in traducere) "Dimitde Cantemir principe al Moldovei şi devenit princirpe
al sfintului i mperiu rusesc, senator şi consi li er privat al majestăţii sale impăratul
Petru cel Mare. Mort in 1723 Ia 27 august in vîrstă de 50 de ani". In marginea
in fer ioară a ramei este numele gravorului şi data : F. Morellon la Cave sculp.
A msterda m
1735 (fig. 6).
Chipul lui D i mitrie CantemiT, poate cel mai popularizat prin reproducere şi
luată ca sursă preferată de inspiraţie de artiştii plasticieni din sec. XX, este cel
de pe gravura lucrată şi senmată C. Fritzsch 1745. De aceea, nu puţini sint tinerii
şi oamenii de cultură de spec ialitate chi-ar, care consideră această gravură ca
fHnd din ti mpul vieţii lui Ca·ntemir. Gravura, de o remarcabilă valoare artistică,
are
d imen siwli l e de 153X223 mm. şi se află la Cabinetul de stampe de pe lîngă
biblioteca Academi ei R.S.R. ; este in mezzo-tinto cu tuş negru, ceea ce crează
contraste de mare efect, şi este vizibil inspirată de gravura anonimă publicată
la Londra in 1 7 34. Şi de d ata acesta insă gravorul conferă chipului lui Cantemir
un s up liment de maturitate .adăugindu-i mustăţi subţiri mai vizibile decit pe gra
vura din 1 734, creind iluzia că principele s-a mai maturizat între timp (in fapt
Cantemir murise cu 22 de ani inainte) . Dedesubtul portretului se află armoariile
şi titulatura (cu foorte mici deosebir i faţă de cea de la Londra 1734), dar scrisă
in limba gennană, cu caractere gotice (fig. 7).
Acest chip al lui Cantemir a văzut lumina ti parulu i in 1745 odată cu Istoria
·Imp eri ului Otoman , tra dusă din limba engleză în limba germană şi publicată la
Hamburg. Gravorul Christian Fritzsch (1695-1769), născut in Saxon i a, a studiat
la Leipzig apoi a plecat la Hamburg şi a lucrat peste 200 de portrete gravate in
cupru, printre oare al l ui Dimitrie Cantemir şi ale impărăteselor Rusiei, Ana şi
Elisabeta I

zt.

Probabil spre mijlocul sec. XVIII a apărut în
chipul lui Dimitrie Cantemir după gravura lui !Beck.
Gravura aceasta in dăltiţă,

de

dimensiuni

ţările germanioe şi foaia cu

90 X 148

mm,

dăruită

bibliotecii

Acad emie i R.S.R. de V. A. Urechi a in 1883, il prezintă pe Cantemir intr-un me
dalion oval cu faţa spre stinga ca in oglindă faţă de gravura de la Londra după
care pare că s-a inspirat artistul. Dedesubt este Utulatura prescurtată in limba
latină care in traducere înseamn ă : Dimi.trie Cantemir principe al sfintului im
periu rusesc şi al Moldovei. Jos in dreapta sint iniţialele gravorului 1. M. B. fc.
(fig. 8). Gravorul in cupru. I. M. Beck, a lucrat la Augsburg in p rima jumătate a
sec. XVIII şi obÎ!jonuLa să-şi se:mneze foile sale fie cu numele intreg, fie numai cu
23 D. A. Sturd za, op. cit., p. 19.

24 Ulrtch Thteme und Felb: Becker, Allgeme{ne& Lezlkon der bUdenden
Kunstler von der Antike bi& zur Gegenwart, 12 Band, Leipzig, 1916, p. 501.
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I.M.J3. CercetAri bibliografice In an to logia gravorilor din şcoala de la
ar putea preciza dacă nu cwnva acest chip al lui cantemir a fost gra
vat chiar inainte de 1745. Pe de altă parte, maniera artistică foarte asemănătoare
in care sin t lucrate gravurUe din figura 2 IŞi fi·gura 8, ne sugerează i poteza că ac eeaşi
re11umită �Şcoală germană a gravori.lor in cupru din prima jum.ăta·te a sec. XVI I I
a lucrat cele două chipuri ale l ui Cantemir, pr i mul I n perioada cînd Cantemi r era
domnitor al Moldovei sau se purta lncă după moda domnitorilor pămînten i , iar
a doua cu chip.ul şi ţinuta vestimentară europenizată, p oat e chiar după pictura
in ulei găsită in famil ia Cantemir. Autorul rus D. Rovinskii atribuia
gravura
semnatA I.M.B. lui Johan Martin Berni.geroth {1713-1 767) ; acesta a fost un gravor
in cupru din Leipz ig care la inceput a lucrat împreună cu tatAl său la mai m u l t
de 1700 portrete şi a preluat singur meseria şi negoţul gravurilor din 1 7 3 3 cind
avea numai 20 de ani. Precimrea ce am găsit in lexiconul artiştilor 25 că 1. M.
Beck tşi semna unele fo.i numai cu iniţialele I.M.B. ne-a făcut să-i atribuim lui
gravura respectivă.
Ultima gravură din sec. XVIII cu chipul lui Dimitrie Cantemir, dar care
prezintă un interes deoseb it pentru istoria literaturii române, este cea semnată d e
Rein (şi care mult timp nu a fost prezen tată publicului c i t itor de la noi din ţară).
Gravura aceasta a fost publicată in pri ma ediţie independentă a operei lui Di
mitrie Cantemir "Descrierea Moldovei " tip ăr ită la Fran kfurt şi Lipsea in 1 7 7 1 .
Gravura (fig. 9 ) , lucrată in dălti ţ ă , d e dimensiuni 9 6 X 1 6 1 mm , il prezintă
pe Ca ntemi r similar cu C . Fri.tzsch, dar cu unele t r ăsături d i ferite ale feţei. C i1 r(' ,
de asemenea, crează iluziR c ă auto ru l Descriedi Moldovei a mai îmbătrînit. De
desubt, intr-un ch enar stilizat sint <�rmoariile şi ti tulatura publicată sub gravura
de la Londra, dar in l im ba germană cu caraclere gotice. In jos sp-re d rei! p t<J .
semnătura fără an : Rein fc. A.D. Şi această gravură se af l ă la Cabinetul de

iniţialele

.Aiugsburg

Fig. 10
25

-

Annoariile lui D imitri e Cant-emir in exil.

.Ulrich Thierqe wui Felix. Becker, . op. cit., 3 Band, Leipzig, 1909, p. 1 39.
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Fig. 1 1 - Armoari i le l ui Antioh Cantemir-fi u l .

iar împreună cu cadea d i n 1771 s e află atit în B i bl i oteca Academiei
R.S.R., cit şi In bi•bl iotec<J un i versitară Mihai Eminescu d in Iaşi. UnLLl din exem
plarele edi ţiei din 1771 a Des-crierii Moldovei care se află la B i b l ioteca Acade
m iei R.S.R., prezi n tă un interes bibliofil deosebit, avînd stampila Ex LI BRI S A.
stampe,

·

PAPIU ILARI ANI . In şcoala gravor i lor în cupru de la Augsburg găsim o pleiadă
de artişti cu nLLmele Re i n ln. sec. XVIII ; Joseph Fried eri ch Rein care a trăit
intre 1720-1785 (fiul lui Melchior Rein, şi el gravor contemporan c u Dimitrie Can
temir), pare a fi fost autorul gravurii.

Armoa riile lui Dimitrie Cantemir după părăsirea Moldovei, sint prezentate
pe pictura ln. ulei găsită de Grigore Tocilescu ln. colecţia bibliotecii Ministerului.
A faceri lor străine a Rusiei (azi colecţiile bibl iotecii V. 1. Lenin din Moscova) ca
şi pe gravurile postume publlcate ln. Anglia şi Prusi·a (fig. 4, 5, 6, 7, 9).

Armoariile (fig. 10) prezintă pe scut capul de bour din emblema Moldov ei
şi vulturul cu crucea în cioc din emblema Munteniei , ambele in colorit
clar,
al ă turi de elem�mte heraldice ale unor societăţi masonice de epocă, din care făcea
parte şi principele român. Prezenţa in centrul scutLLlui a vulturului bicefal deabia
schemati ret, a făcut pe un remarcabi l heraldist român să scrie recent că "arme
ari i le figurm d pe aceste prod.ucţiuni nu reprezi n t ă decit stema de principe rus
a voevodu lui român şi nu armele sale de domn pămîntean" 26• Este adevărat că
aceste armoarii diferă de cele folosite de domnitor la laşi. Constatarea noastrA
.

.

·

26 Da n · Cernovodeanu, Stema Moldovei in armele Cantemireştilor, Buletinul
Societăţii Numismatice Române, LXVII-LXIX. Buco.reşti, 1975, p. 290-292.
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lui Dimitrie Bant34 se publică chipul lui Dimitrie Cantemir
intr-un
medalion
oval, după o gravură semnată Grnv.(orul) A. Osipov, purtind subtitlul in limba
rusă care in traducere inseamnA : "Principele Dimitrie Constantin Cantemir, dom
nitor moldovean, apoi consilier intim şi sen.atorw.
Gravura de dimensiWli 137 X 205 (fig. 12) este executată cu dăltiţa prin puncte
şi reprezintA pe Can temir in ţinută de boier moldovean, cu haină strinsă pe piept
şi manta, purtind in diagonală panglica şi medalia rusă de aur cu chipul ţarului
Petru cel Mare in monti.U'ă de aur şi cu coroana imperială deasupra. Chipul lui
Cantemir cu tunsură obişnuită, cu mustaţă şi barbă, a fost interpretat şi LocaJi
%at in timp destul de diferit. D. A. Sturdza n consideră neau'tentic. Recent, publi·
caţia literari "Manuscriptum" publică acest portret sub titlul " ... chipul exilatullli
din ultimii ani de viaţă• 3 1. Cum gravurile format carte se executau de regulă
odată cu pregătirea cărţii respective spre a fi dată la tipar, este plauzibil că A.
Osipov a putut lucra gravura prin 1811, actică la 88 ani după moartea lui D. can
temir şi la un secol după bătălia de la Stănileşti ; este sigur că n ici Dimitrie
Bantaş nu a fost contemporan cu Cantemir. Este, de asemenea, cunoscut din însăşi
luc rarea lui Bantaş că Dimi.trie Cantemir inainte de nuntă (a doua căsătorie, cu
Anastasia Trubeţkoi, celebrată la 14 ianuarie 1720) şi-a ras barba, a schimbat haina
moldovenească şi s-a imbrăcat după obiceiul european. A urmat apoi înălţarea sa
la rangul de consilier intim şi senator La 22 ianuarie 1721 şi confirmarea prin
decret imperial scris cu o lună mai tirziu. N-a existat nici un motiv ca în anii
ce s-au scurs pinA la moartea sa (1723), Cantemi-r, recăsătorit cu o tînără princi
pesă rusă şi trăind in anturajul curtenilor, raşi după moda europeană să-şi lase
din nou barbă şi mustaţă românească. Este sigur că A. Osipov a imaginat chipul
din gravură, după naraţiuni ale lui Bantaş sau altor moldoveni asupra îmbrăcă
minţii şi fizionomiei boierilor moldoveni cu un veac in urmă cind Dimitrie Can
temir, purtind barbă şi mustaţă, s-a refugiat in Rusia ; nu este exclus ca gra
vonil să fi studiat chiar vreun model de boier moldovean contemporan cu el.
Este i n teresan t de remarcat prezenţa decoraţie! din aur ornată cu diamante,
ţarului Petru cel Mare, atit pe gravura lui D. Csn,temir, executată de
A. Osipov, cit şi ca bl.juterie la git pe o pictură contemporană in ulei a primei
soţii a lui D. Cantemir (Cssandra Cantemill', născută cantacuzino şi decedată la
Moscova), pictură descoperi.tă de GTigore Tocilescu in Rusia, împreună cu alte
tablouri de familie.
cu chipul

Găsindu-ne la izvoarele ruse privind icon ografia lui Cantemir, evidenţiem că
Rovinskii in dicţionarul său 32 mai en'wneră două gravuri semnate de T. Ale
xeev (sub nr. 4 şi 5) pe care nu le-am putut găsi şi prezenta in acest studiu, pre
cum şi una semnati de M. Ardell (sub nr. 7). Ne-a mirat faptul insii că D. Ro
vinskii cataloghează din gravurile vest-europene numai operele mai tirzii, ale lui
C. Fritzsch şi I. M. Beck apoi M. Ardell, dar nu �� gravura publicată in 1734 la
Londra (fig. 5), fără semnătură şi care in an ul publicării dicţionarului (1872) tre
buJa să-i fie cunoscută. Cercetînd istoria gravurii engleze din sec. XVIII 33, con
statăm că James Mc. Ardell s-a născut la Dublin pe la 1728 ; viaţa i-a fost scurtă,
clei a murit la 37 de ani (in 1 765), dar opera sa cuprinde mai mult de 200 pl.anşe.
ca elev al lui Brooks, James Mc. Ardell fondează o şcoală irlandezA de gravură,
pregăte!fte o renaştere a gravurii in maniera neegră (sau mezzotlnto). Se ştie că
gravurile şcolii engleze in sec. XVI II, in care şcoala irlandeză aduce un impor
tant impuls, sint cu predilecţie "in maniera neagră" inventată iniţial de gravorul
Ludwig von Siegen in sec. XVII. Plecind de la aceste date din istoria gravurii
engleze şi comparindu-le cu datele din dicţionarul lui D. Rovinskii, conchidem că
atr:l.buirea lui James Mc. Ardell a gravurii D. Cantemir publicată la Londra în
1734 (fig. 5) trebuie exclusă, gravorul avind atunci mai puţin de 6 ani.

D.

Recent, am cercetat in biblioteca de la British Museum din Londra, ediţia
a doua a Istoriei I mperiului Otoman al lui Dimitrie Cantemir republlcată in 1756

3 1 Manuscriptum, nr. ljl976, Bucureşti (contracopertă).
32 D. Rovinskil, op. dt., p. 67.
u Andre Blum, La gravvre en Angleterre au XVlll-e siecle, Paris, 1930, p.
25-26.
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de A. Millar 34, şi care nu se află in bibliotecile din ţara noastră. Am constatat că
'i In această ediţie, ca şi în cea din 1734, este publicată exact aceeaşi gravură a
lui D. Cantemir în stil englezesc, de di mensiWli 143X 215 mm, tot nesemnată şi
fără alte particularităţi distinctive.
Cum in perioada cit a mai trăit James Mc. Ardell, in Anglia nu se cunosc
noi reeditări sau publicări ale operelor lui
Dimitrie Cantemir 15, conchidem că
accepţ1unea lui James Mc. Ardell ca autor prezumtiv al portretelar lui. D. Can
temir publicate in Anglia la 1734 şi 1756 trebuie exclusă ca nefonda.tă istoriceşte.
Autorul acestei gravuri va trebui cercetat in continuare prin antologiile artei en
gleze din prima jumătate a sec. XVI I I .
Iconografia l u i Dimitrie Cantemir i n sec. XIX es te reprezentată in Rusia
prin două gravuri lucrate de Teodor Alexeev (intre 1815-1839) la Moscova, din
care una il reprezintă în compania lui Petru cel Mare, iar La noi prin desenul lui

Fig. 1 3

-

Petru cel Mare şi Dimitrie Cantemir ina intea Trei-lera:I"hilor.
Desen. 1868. Gheorghe Asachi - Iaşi

34 Demetrius Cantemir, The Htstory of the Growth and Decay of the Othmon
J:mpire, Lon.don, MDCCLVI.
., Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, tradusă de Gheorghe Adarnescu,
Bucuretti, 1942. Notiţă bibliografică, p. XXVII-XXXI.
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Gheorghe Asachi intitulat "Petru. cel Mare şi D . can temi r inaintea Trei Iemrhi
l or'" (fig. 13). Cărturaru l moldovean Gheorghe Asachi, om de cultură enciclopedică
recunoscută, a studiat printre a ltele , între anii 1805-1808 la Viena şi pictura In
alrnanahul pe 1868 in ti tu l at "Almanac de învăţătură şi de petrecere pe anul 1868
Gheorghe A sachi publică o mică dramă istorică în două acte intitulată "Petru I
Tarul Rusiei în Iassy", i l ustrată cu acest desen 36• Dimitrie Cantemir ne apare
veridk : scund, tînăr, cu barbă şi mustă ţi purtind mantia domnească, iar pe
cap cuca cu panaş, insemne ale p uteri i intocmai ca şi în portretele a ltor domnj,..
tori romAni înaintaşi ca Ieremia Movi lă, Vasile Lupu, Mihai Viteazul ş.a.
.

..

,

•

•

•

Studiul sistematic, de pe poziţii ştiinţifice, al portretisticii marelui umanist
român Dimitrie cantemi r a fost un de zi derat al multor cercetători, cărtur ari şi
iubitori ai istoriei, literaturii şi artei. Tratarea disparată şi cu posibi lităţi limitate
de documentare · în trecut, îngreWl.Su epui zarea acestei tematici, cre indu-se loc .
uneori şi pentru judecăţi de valoare eronate. Aceasta a con du s pe unii cercetători
la concluzia îndreptăţită, că, problema portretelor lui D. Cantemir nic i n-a fost
studiată în ansamblu pînă mai recent 37. Incercarea pe care o facem noi aici. ro
dul mai m u l tor ani de documentare şi studiu o închinăm acelma care ne-a lăsat
Hronicul vechimii a Român.o-Moldovlahilor, in care stă scris printre altele şi ace l
adevăr fundamental : ·Românii au locuit necurmat · in Dacia, p recum astăzi lo
,

,

cuiesc.

L'ICONOGR.(U'HIE DE D:E:METRE CANTEMIR DANS LES ARTES DES
•

XVII-XIX-es

SitCLES

R e s u m �

.

On presente sistematiquement et d'une maniere aprofondie les plus rem.ar
quables representations artistiques du prince, histor.ien et ecrivain enciclopediste
roumain Demetre .Cantemir (1673-1723), dans la peinture et l a gravure, des

XVII-XIX-es sil!-cles.
Les investi.gations de I'auteur dans le; bibliotheques et les musees de Bucarest,
Iassy , Chişinău, Moscou, Lontlres, Vienne, TUbingen et Mrunich sont pr�sentees
commantees et r�hement illustrees.

36 E. Lovinescu, Gh. Asachi. Viaţa şi opera sa, Bucureşti, 1927, p. 207.
A. Musicescu, Demetre Cantemir et ses contemporains vus a travers
leurs portraits, Revue des etudes sud-est europennes, tome XI, Bucarest 1973,
37 M .

nr.

4, p.

611.
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ISCOADELE IN ACTIVITATEA DE INFORMARE
DIN EVUL MEDIU (MOLDOVA ŞI ŢARA ROMANEASCA)
ŞTEFAN LEMNY

Lupta tărilor române pentru apărarea libertăţii şi integrităţii teritoriale �
angajat intr-o so l id ari acţit.m.e toate laturile societăţii româneşti. Biruinţele in
scrise Sn con fruntărLle Jncleştate pe cimpurile de luptă cu dUŞmanii ţării au · fost
in treg i te , in chip armonios, de efor turile diplomaţiei noastre iar toate acestea s-au
întemeiat, la rindul lor, pe o permanentă vigilenţă din partea statului feudal. Din
angrenajul acestei. lupte, innobilată de idealul independenţei române, rămîne "încă
puţin elucidat rolul activităţii de informare, in ciuda unor modeste încercări anteri
oare 1•
Desigur, condiţiile s pecHicc evului mediu au făcut ca această activitate să
nu fie apanajul unor instiiu.ţii specializate, acestea făcîndu-şi apariţia abia in
timpurile modern e. Cu toate acestea, in
cadrul activităţii de informare din evul
mediu s-a apelat frecvent 1a elemente pregătite in mod deosebit pentru recoLtarea
inlormaţiilor necesare apărării ţări i . In această categorie incadrăm ,.iscoadele". Dar,
in acelaşi timp domnia a apelat intens la acei oameni care, prin n atura indelet
nic iri i lw-, putea supH ni , unoori cu mai mul t succes, folosirea elementelor ,.spe
cializate" : solii. 2, negustorii , preoţii şi alţii.
Ne vom referi Jn cele ce urmează la rolul pe care 1-au avut iscoadele in
activitatea de informare di.n Moldova şi Ţara Românească, precizind că investi
gaţia DOaStră merge pînă la mijlocul veacului XVII, din motive strict metodo

logice.

Unele dificultăţi In identificarea documentară a iscoadelor provin fie din
tăcerea prudentă a i zvoarelor, fie din terminologia diversă şi incertă sub care
acestea apar in textele medievale, cuvintul ,.spion" intrind in lexicul limbii abia
spre sfirşitul evului mediu 3• In locul lui, cronicile interne
foloseau
cuvintele
"limbă (In expresia "a prinde limbă") 4 sau "iscoadă", termeni care au core6pon..

1 Ioan D. Condurachi, SoH şi agenti al domnilor moldoveni la Poartă fn seco
lul al XVII-lea, Bucureşti, 1920, p. 18-31 ; idem, Diplomaţi români in trecut
(sec. XIV-XVII), Braşov, 1937, p. 5-7 ; Ion Bodunescu, Ion Rusu-Şirianu, DesCi
frarea unei istorii necunosc-ute, Ed. militară, Buc., 1973 ; C. Neagu, dr. D. Marinescu,
R. Georgescu, Fapte din umbră, Ed. politică, Bucureşti, 1975, etc.
2 Ştefan Lemny, Despre contribuţia solilor la lupta pentru apărarea ţărilor
romdne, Anuarul Institutului de istorie şi arheologie "A. D. Xenopol, XIV, 1977,
p, 285-295.
3 Silvian Alexandru , Tainele războiului nevăzut, Bucu reşt i , 1935, p. 8.
4 V. Bogrea, Note la istoria limbii. !nţelesul cuvintului "limbă", Revista isto·
rică, II, 1916, nr. 10-12, p. 187.
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denţi atit in limbii� romanice cit !Ji )n cele slave sau chiar In limba turcă. Dacă
cuvîntul "limbă" poate desemna o persoană prinsă de d�.�Şman !Ji silită să dea
informaţii, cuvintul "i scoadă" indică persoana care se îndeletnicea in mod deosebi,t
cu obţinerea secretă de informaţii. In documentele slavone, iscoadele sint desem
nate prin cuvintele "ishodnik.i", "shodniţi" sau "naşago li udi " 5, iar 1n 'Cele lati
ne��ti prin ,.homines nostri", "speculator" şi, mai rar - in cazul operei lui Bonfi
nius spre exemplu prin "explorator" 6• Trebuie precizat că termenul de "spe
culator" avea şi accepţia de "testis oculatus", iar prin "speculatores• erau denu
mili lfÎ soldaţii, cum arată numele incălţămintei lor (speculatoria) 7.
Rezultă, aşadar, din punct de vedere metodologie, că identificarea iscoadel.or
io documentele epocii nu poate fi limitată la simpla urmArire a termenilor sub
aa.re apar, ci trebuie avut In vedere Intregul context factologic.
Referindu-ne La rolul iscoadelor in activitatea de Informare, nu putem ignora
eadrul general în care ele şl-au desfăşurat activitatea. Aflate Intr-o zonA In care
interesele Imperiului otoman interlerau cu cele ale statelor creştine, Moldova şi
Tara Rom4neasci au consUtuit unul din centrele spre care oi-au indreptat atenţia
statele vecine pentru obţinerea diferitelor informaţii. Cea mal perse.veren.tă şi in
teresată in supnlvegherea acestor ţări � dovedit a fi Poarta otomanA. care a
lntreţinut aid o adevAratA reţea de iscoade. Aoesta constituia un aspect al vastei
acti vi tiţi de informare desfăşurată de Imperiul otoman In Europe 1• După cuce
rirea Constantinopolului - arată Letopiseţul cantacuzlnesc - Poarta .trimise J.s.
coade ca să vază unde !aste ţară slabă şi bogată, si se lege de ea şi sA o fa• '•
Iar Belslus consemna şi el cA ,.sultanul trimite pretutindeni, la toate
popoarele
� Jntreţine acoJ.o... iscoade" 10. Intre ţ.ăriJe spre care Poarta a trimis iscoade,
ţările române, prin poziţia lor, au constituit un centru I mportant CAci turcii aud
cu urechile" scria boierul Neagu (1480) pentru a amintJ supravegherea existentă "·
!.ar lui Franco Siv&ri, secretaru.l lui Petru Cercel, nu-l scăpa ob5ervaţia cA "begler
begul (Rumeliei) avea spioni" In Ţara Românească 12• Referln.du-se la intenţia
lui Mihai Viteazul de a trece DlDlărea (1497), Cronica lui Bal thazar Walther men
ţiona că sultanul află indată de acest plan .,prin spioni sau trAdAtori ascunşi" u.
Alături de Poartă, hanatul tătărăsc din Crimeea era deopotrivă de Interesat In tri
mi:ll.!rea unor Iscoade pentru a se informa In cele douA ţări române. Despre
un .,emisar sau spion" u al hanului Cantemir la Iaşi
pomeneşte Samuel Twar
dowski in j urnalul călătoriei sale la Poartă ( 1 622).
.

•

5 Fr. P. Miklosi.ch, Le;riccm palaeosloventko Gratco-lattnum . . . , Vindobona,
1862, p. 274 ; 1. Condurachi, Diplomaţi români in trecut . . . , p. 5.
6 1. Condurachi, op. cU. ; Mihail P. Dan, Un stegar al luptei antiotomane.
Iancu de Hunedoam, Editura militară, Bucureşti, 1973, p. 176-177 ; Ioan Nădejde
şi Amelia Nădejde-Gesticone, Dicţionar latin-român. . . , Iaşi, 1913, p. 234, 620.
7 Mihail P. Dan, op. cit., p. 186.
a Călători străini despre ţările române, voi. 1, ingrijit de Maria Holban, Edi
tmn ştiinţifică, Bucureşti, 1 968, p. 164 ; voi. III, p. 408 ; Crcmtci turce�ti privind
ţările române, Extrase, voi. 1, sec . XV - mijloc sec . XVII, volum intocmit de
Mihail Guboglu şi Mustafa Mehmed, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1966,
p. 421 ; 1. Nistor, Contribuţii la relaţiuntle dtntre Moldova şi Ucraina fn veacvl
al XVII-lea, Academia Română, Mem. Secţ. Ist., seria III, tom. XIII, p. 212 ;
N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, voi. III, BlJIClllti
l'e!f ,
1 90 1 , p. VI.
9 Istoria Ţării Româneşti. 1290-1690. Letopiseţul Cantacuzinesc, Ediţie critică
întocmită de C. Grecescu şi D. Simonescu, Editura Academiei R.P.R., 1960, Bucu
reşti, p. 201.
1° Călători străini. . . , voi. II, Bucureşti, 1970, p. 190.
1 1 1. Bogdan, Documente .Privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul
şi Ţara Ungu.reascd fn sec. XV şi XVI, voi. 1, Bucureşti, 1905, p. 276.
12 Călători strdini. . . , voi. III, Bucureşti, 1971, p. 32, 34.
13 Dan Simonescu, Cronica lut Balthasar Walther de1pre Mihai Viteazul In
roport cu cronicile interne contemporane, Studii �i materiale de istorie .medie,
voi. I I I , 1959, p. 93.
,. C4l4tori stT4ini. . . , vol. IV, Bucureşti, 1 972 , p. SOl.
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Dar iscoadele care veneau In ţările rom4ne erau trimise adesea şi de su
veranil celorlalte state vecine, in legătură cu aceeaşi poziţie favorabilă pe care
aceste ţări o aveau în fw-nizarea de informaţii. Menţiunile pe care le avem in
a<."e!St sens sint in spec ial din epoca lui Mihai V i teazul şi ele reflectă c lar în
grj.jorarea creată la c urţile monarhilor vecini in legătură cu intenţiile domnului.
As.-tfel ven i se in Ţara . Românească Giovaruti Da Marini Poli, tri mis de Rudolf I I
pentn� a ţine legătura cu diverşi informatori intreţinuţi aici de c u rtea imperială •�.
Tn acelaşi timp, la Alba Iulia se ana un .,gentilom" tri m i s de cancelarul Poloniei
,.mai degrabă pentru a spiona ce anume se tratează in taină.. . privind războ�ul" 16.
Iscoadele trimise de Polon ia (tot în l egătură cu supravegherea lui Măhai iVteazul),
sint atestate şi in Moldova 17• Prezenţa unui "informator polonez:" venit In Mol
dova pentru "a i9COd i� rostul misiunii lui Nasciokin, este amintită şi mai tirziu,
�rob Vasile Lupu '11,
In lupta pentru securitatea
ţărilor
române o importanţă deosebită a re
venit
acţi un i lor
de depistare a iscoadclor venite pentru a se informa a.c;u
pra s i tu a ţiei de a i c i !ii a furniza informLiţiile dorite de cel e l a lte state. Domn ia
a mani!estat, din ac eastă cauză, o permanentă susp ici une faţă de elementele stră
i ne (soli, negustor i , simp li călăta'i ) , luin d măs ur i pen tru preintîmp in_prea posi
bilităţii klr de a spiona. A stfel , in 1594, Iani grecul din Bucureşti recun oşt ea că
i s-au restituit obi ec te le şi banii l u aţi pentru bănuielile de a fi spion 19• Teama ��
precauţia lui M i ha i Viteazul faţă de intrigile şi iscoadele du şmanilor il făc ea u pe
aoesta să .,nu poată suferi om l l n gă dînsul " 20. Pedepsele aspre impotriva iscoade!Dr
depistate erau a c te de intim idare d ictate de raţi un ile super ioare ale securităţii ţări 
ldr romAne. Despre unul "ce a lost pr in s ca iscoadă la noi", Neagoe Basarab sc r ia
braŞoveni lor : .Şi ne-aţi trimis vorbă să n u ne grăbim a-i amori, ci să cercetăm
bine lucrul lu i. Deci am tr i m is iară.'!i p e urma lu i !ii dacă vom ana din nou că a
umb la t astfel, s:ă ştiţ i . .. că-1 voi pune intr-o ţapă cit mai inaltA" 2 1 , pedeapsă la
care a pel ase şi V lad Ţepeş to.t impotri va iscoadelor 22• Intr-o scrisoare către . Ma
ximilian, Ioan Bel sius . relata şi el că "a fost prins un servitoc ooreşioore a l lui
Alexandru ven it ca spion de la Constantinopol " fiind tras in ţeapă după ce şi-a
mărturisit fapta 2!. Asprimea acestor pedepse a avut uneori efectele scontate de
vreme ce turcii , pentru a-1 supraveghea pe Mi ha i i.Vteazul, foloseau "spioni sau tră
d ător i ascunşi, căci nici unul di ntre turci .n u putea ajunge neprimejduit pe pă
mîn t ur i l e Ţării Române!jti" 24.

Dar, ca !ii celelalte state, ţările roman e au luptat nu numai pentru depistarea
i sr:nadelor străi ne, ci au întreţinut, la rindul lar, o activitate asemănătoare pusă
în sl ujba apărării şi securităţii. Un capitol aparte - al a cestei activităţi a fost tr i�
miterea de iscoade chiar intre ţările române. Deşi sc h im bul de in fonnaţ ii intre ele
era deosebit de in ten s, regimul de instabilitate
politică la nordu l Dunării ca şi
trimiterea doar în parte a unor in formaţii dorite au stinjenit asigurarea promptă
şi permanentă c u in formaţii între ţările noastre. Din aceste motive s-a
apelat
adesea la serviciile iscoadelo.r.

Socotelile

Braşovului conţin numeroase menţiuni de solii trimise in Mol
ca şi in Imperiul otoman pentru obţinerea de informatii

dova şi Tara Rom4nească

Cdlător� strd!ni. . . , I I I, p. 236.
Ibidem, IV, p. 13.
17 P. P. Panaitescu, Mihai Viteazul, Bucu�ti, 1936. p. 201.
'' Cdldtori strd!ni. . . , V, Bucureş ti, 1973, p. 625.
19 N. Iorga, Relaţiile comerciale ale ţerilor noastre cu Lembergul. Regeste fi
documente din arhivele oraşului Lemberg. . . , Bucureşti, 1900, p. 100.
20 Carol G<Slner, Despre aparatul diplomatic al lui Mihai Viteazul, in Anuarul
lnstitutului de istorie din Clu;, tom. IX, 1966, p. 86 ; cf. N. I orga , Acte şi frag
mente privitoare la istoria românilor, voi. I, Bucureşti, 1895, p. 160-167.
2 1 1.
Bogd an , Documente . . . , p. 149-150 ; ve;z;i şi 1. Condurachi, Diplomaţi
români. . . , p. 6-7.
22 N. Iorga, !staTia lui Ştefan cel Mare pentru poporul român, !)iitura pentru
literatură, Buc�ti, 1967, p. 69.
23 C4l4tori str4lni . . . , II, p. 155.
IS

16

�• Dan Simon escu , ap. de., p. 93.
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în leg ătură cu marile pregătiri militare ale turcil or 25, Despre prezenţa in Ţara
Românească a unui bra.ljovean presupus a ·fi spion vorbeşte şi I oan Belsius intr-un
raport către arhiducele Ma xi mili an 26• Din secolul al . XVII-llea, trimiterea iscoo-.
delQI' din Ardeal se i n ten s ifică. I ntr-o sc ri soare către bistriţeni (2 aprilie 1601),
Si gismund Băthory le cerea .,să trimeată cu bună ingrijire in toate părţile splonj .. 27,
iar într-o altă scrisoare, Basta le mulţumea pentru că .,trimiţînd spioni (in Mol
dova - Şt. L.) păziţi în toate părţi l e. . • � 28, Ci teva documente vorbesc şi de tri
mi terea unor iscoade di n Moldova şi Ţara IWmânească in Ardeal. Scriind caste
lanulu.i Liovului, Ieremia Movilă recun oştea că ., ne-au sosit diferite ştiri de la
spionii noştri pe care ii avem în Ardeal" 29, iar Fran.co Sivori spunea că Petru
Ceroel era informat mai inainte de di feritele a cţiuni pe care urma să le intimpine
in pribegi-a sa in Transilvania "prin spioni şi datorită dărniciei sale" 30•
Activitatea de iniormare prin in t ermed i u l iscoadelor s-a concen tra t in.să stă
ruitor asupra Porţii care urmărea planuri cotropitoar e în această zonă. Sc opu l
trimiterii iscoadelor m Imperiul otoman era "să poată afla şi înţelege puterile şi
OoaStea inamici lor şi tot planul războiului fiindcă - cum scria Petru Rareş - lovi
turile prevăzute sint mai puţin str ică cioase 3 1 • Trimiterea iscoad elor din Moldova
şi Ţara RomAnească în Imperiul otoman apare ca o constantă in activ itatea de in
formare din ţ ări le române. Scriind solilor săi din Un garia (20 iulie 1475), Ştefan
cel Mare le amintea de ştirile transmise de iscoadele pe care le are în Turcia• 32 ;
intr-o scrisoare către bra.şoveni (9 iulie 1480), acelaşi voievod se referea la "iscoa
dele noastre care ajung la ei (la turci - Şt. L.) şi care aşa n e spun, că turcii şi
alte oşti sint gata şi pîndesc" 33, iar in alt loc, el spunea : .,noi de asemenea vă
î nştiin ţăm şi in tări m că ţin em. in Turcia oamenii noştri" 34, De asemenea, scriind
sibiEnilor, Neagoe Basarab arăta că "am trimis pe oamenii noştri la impăratul
turcesc" după ştiri JS, iar puţin. mai tirziu ( 1523), Pirvu Craiovescu se referea şi
el la "oamenii noştri trimi şi (la turci - Şt. L.) să-i iscodească bine �ti să afle oe
este adevărat" u, Pentru domniile lui Petru Rareş 37, Despot Vodă 38, Petru Cer·
cel l9 există menţiuni care atestă în continuare folosirea iscoadelor in activitatea
de informare. Un moment de intensă preocupare in acest sens il corutituie dom
nia lui Mihai Viteazul. Inaintea ostilităţilor con.tra Porţii din 1595, in formaţiile
furnizate de o iscoadă a voievodulut muntean. in legătură cu lipsa de hrană a
turcilor, au contribuit intr-o mare mă sură la începerea ostilităţilor tocmai în
acest moment 40, Despre trimiterea iscoadelor la sud de Dunăre din. porunca lui
Mihai Viteazul relatează şi Lubieneţki căntia voievodul i-a spus că "au adus veste
spioni, mei" despre turci 41. De asemenea, in rap ortu l lui Ştefan Szuhay şi . Nicolae
Istavanffy aflaţi in misiWl.e la Tîrgovişte (1598) se consemna că "după sp i onii lui
25 Hurmuzaki - Iorga, Documente, XI, p. 68.
26 Căldtort străini. . . , II, p, 180.
27 Iorga - Hurmuzaki; Documente, XV/2, p. 780-781.
28 I bidem, p. 79�.
29 1. Condurachi, op. cit ., p. 6 ; P. P. Panaitescu, Documente privitoare la istoria lui Mihai Viteazul, Bucureşti, 1936, p. 18.
30 Cdldtori străini. . . , III, p. 44, 60.
31 Al. Papiu - I l arian , Tesaurul de monumente istorice . . ., 1, p. 42.
32 1. Bogdan, Documentele lut Ştefan cel Mare, vol. II, . . . , Bucureşti, 1913,
p. 325.

33 Ibidem, p. 356-357.
34 Ibidem, p. 3�9-360.
35 Şt. Nicolaescu, Documente slava-române cu pnvtre la relaţiile Ţării Româ
neşti şi Moldovei cu Ardealul in sec. XV-XVI . . . , Bucureşti, 1905, p. 23.
36 P. P. .Panaitescu, Documente slavo-române din Sibiu 1470-1653, Bucureşti,
1938, p, 29.

31 Al. Papiu-Ilarian, op. cit., I, p. 42,
38 Cdldtorl străini. . . , II, p. 172 şi 208.
311 Ibidem, III, p. 23.
40 Hurrnuzaki - Iorga, Docume?lfe, XII, p. 54, 55 ; N. Iorga, Istoria hd Mihai
VUeazul, Editura militară, Bucureşti, 1968, p. 172.
4 1 Căldtori străini. . . , III , p. 499.
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Mihni, nu va ieşi (la război) sul tanul" 42• Se pare chiar că există o anumită spc�
cializare pentru rec ol ta rea informaţiilor : din Imperiul otoman in +'ara Româ
nească şi din hanatul tătărăsc in Moldova , fără ca delimitarea aoceasta să fie
absolută. Astfel se poate e x p l lca de ce, in trebat fiind de Lubieneţki de veştile
pri m i te despre tătari şi tur c j , Mihai Viteazul a I'ăspun s : "dar despre tătari aştept
v�ti de la voi. Spionii mei nu mi-au dat nici o ştire sigură" 43. La rindul lor,
polonezii primeau ştiri desp re
şi tă tari de la domnul Moldovei : "atit in oştile
împttrăteşti, cît şi in cele tătă r ă ş t i avem spionii noştri, dar veştile ce n e-ar veni
de la d î nş ii le vom împărtăşi fără intirziere m ă rie i tale", scria Ieremia Movilă
starostelui de Kameniţ...'l ( 1 5 96) 44• Ac ti vi t ate a generală de ob ţinere a informaţiilor
dovedeşte neindoit că din aceleaşi motive de securitate, donmii Moldo·.rei şi Ţării
Ho mâ neş ti au fost in perm an enţă interesaţi de cunoaşterea intenţiilor politice şi
ale celorlalţi vecini. Intr-o scrisoare către Poartă, Petru Rareş se referea· la fapt ul
că "pentru ştiri grabnice avem oamenii noştri trimişi ca să iscodească" 45. Un alt
document aminteşte de folosirea unei ., iscoade în ţara leşască" 46, iar Ioan Necu l ce ,
rcfcri ndu-sc, într-o perioadă mai tirzie, la trimiterea lui Luca viestierul in solie
la M oscova, s cria despre domnitor (Dumitraşco) "că-1 tri mite iscoadă" 47• Aceste
informaţii, d eşi atestă o r�tivitate de informare şi asupra statelor vooine prin
int.ennediul isc oadelor , sint însă prea sumare pentru a permite deocamdată unele

turci

concluzii

mai

largi.

Si mai greu de reconsti tuit rămîne modul in care iscoadele îşi desfă şw- au
activitatea. Numele acelora de a căror f<:�pte şi c u raj se leagă atîtea momente din
urnbr[t atit de importante i s toriei au r ăma s necunoscute. Doeumentele au evitat să
le consemneze pe n tr u a nu periclita succesul acţiunilor. Intîmplător doar un d<>cu
ment aminteşte "de un boieri u, an ume Sari ce are fecior ci umblă iscoadă in ţara
leşască de spune la noi tot ce fac ei" 48• Informaţia este preţioasă căci indică
rangul social din care se puteau recruta unele iscoade. Pentru acţiuni mai si mpl e
,·arc c on s t a u doar în cunoaşterea unei stări generale de spirit în rindul populaţiei
se trimite:J.u oameni de con d i ţie mai modestă. Aşa procedau, bunăoară, braşovenii
Citre trimiteau ca iscoade în Ţara Românească oameni din satele Ardealului sau
din Şchei cu mis i u nea de a se am es t ec a între săteni şi negustori şi a "prinde

zvonurile" care circulau in dndul lor 49.
Este de In sine înţeles că i sco adel e se recr utau dintre oameni care aveau
calităţile c eru t e de o asemenea in dele tni cire . Despre iscoada sa, Ştefan Erdely
spunea că �fiind acesta bun şi om deştept să-1 trimiteţi iarăşi cu graba . . . să vadă
şi să aducă ştiri si gure" so . Inaintea ac ţiun il or de informare iscoadele primeau şi
anUIJlite instrucţiuni în ace st sens : "am trimis în două rînduri spionii noştri pen
·
tru ştiri. . . cu învăţătura ac eas ta , ca să vadă şi să cercetez.e acolo in tot felul
starea ţării şi in torcindu- se să ne lămurească apoi cu toată dreptatea" 5 1 • De ase
tnen<!n, trimiterea i scoadel or in ţări vecin e obliga la pregătirea lor pentru o bună
cunoaştere a li mb i lor respective, aşa cum putem deduce şi din.tr-o SCJ;"isoare a
voievodului Ardealului că "a ven i t de la Constantinopol un tinăr pe care-I ţinea
penitru a învăţa turceşte" 52. lnsuşiri. du-şi limba şi obiceiurile, iscoadele mai ahile
.

Călători străini. . . , IV, p. 104.
Călători străini. . ., III, p. 496.
44 P. P. Panaitescu, Docttmente privitoare la istoria lui Mihai Viteazul. . . , p. 38.
45 Documente turceşti privind istoria României, vol. 1,
1455-1774, întocmit
de Mustafa A. Mehmed, Bucureşti , 1976, p. 11.
-" N. Iorga, Documente noue, fn mare parte românesci relative la Petre
Şchiopul
şi Michai VIteazul, Anal. Acad. Rom., seria Il, Mem. secţ. ist., tom. XX,
� �
4Z

4l

.
.
4" ion Neculce, Letoptseţu.l Ţdri.f Moldov ei şi O samd
tte cuvinte, text stabilit,
glosar, indice şi studiu introductiv de Iorgu Iordan, ediţia a II � revă�tă, Bucu.;
reşti , E.S.P.L.A. , 1959, p. 211.
48 N. Iorga, op , cU., p . 457.
4' N. Iorga, Braşo.vul şi românii. �crisori şi lămuriri, Bucureşti, 1905, p. 73.
50 Hurmuzaki-Iorga, Documente, XV/2, p� 995.
'1 Ibidem, p. 984.
.
5Z Surmuzaki, . Documente, xrr� p. 54.
.

.

.

.
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reuşeau să se strecoare printre slujbaşii curţilor unde splonau. Faptele lor nu erau
lipsite însă de mari ri scuri. Un asemenea c a z, cind o i scoadă valahă travestită în
slujba' al Porţii, a fost descoperită, relatează Mehmed Halifa in Istoria sa : ,.Un
tînăr voinic a apucat de mijloc pe cineva îmbrăcat ca unul de la serhat şi a
strigat : "Bre musulmane, acest individ este iscoa.dâ" şi , punînd mina pe el, l�u
dus i mediat la kehaia. Cel care l-a prins era din lneu şi 1-a cunoscut d in a inte.
lmbrăcămintea il trăda. A fost dus in faţa marelui vizir care l-a predat lui
Muhzi r aga spre a-i veni de hac" 53.
Datorită riscurilor la care se supuneau iscoa�ele şi datorită importan ţei in
formaţiilor, acţiunile acestea de informare necesitau subvenţionarea lor de către
domnie cu fonduri speciale. Mărimea sumei depindea de importanţa şi dificultatea
misiunilor, pe care iscoadele urmau să le îndeplinească 54• Pentru acţiuni mai
simple, plata era "de tot mică" 55, variind in jur de 4 aspri pe zi. A lteori , pentru
acţiuni mai d!ificile, fondurile erau sporite. Din acest moti v , Ştefan Răzvan
cerea bani cancelarului Poloniei (., spre a putea trimite i scoade") s6, iar M i hai Vi
teazul dăruia moşii i scoodelor pe care l.e-a trimis la Belgrad 57•
Greu de recompus , fi indcă au intrat repede in anoni mat, faptele la care n�m
referit dovedesc existenţa unei activităţi de informare, desfăşurată prin folo
sirea iscoo.delor, încă înaintea lui Constantin Brîncoveanu in timpul căruia această
activitate se dezvoltă foarte mult.
Din cele prezentate, se poate observa rolul important care a revenit iscoa
delor in activitatea de informare din cele două ţări române, rol care dovedeşte,
odată m a i mult, caracterul organizat şi eficient al activităţii de informare exis
tente aici. Acest aspect contribuie în ultimă instanţă la înţelegerea mai largă a
soc ietăţ i i feudale româneşti sub raportul organizării ei interne şi a relaţi ilor externe.

LES ESPIONS DANS L'ACTIVIT:g D' INFORM ATION DU MOYEN AGE
(LA MOLDAVIE ET LA VALACHlE)
R e s u m e

Le travail se propose de presenter un aspect de l'activite d'information de
ploy� par les pays rouma.ins aUI Moyen Age, en se fixant, par considera tions
methodologiques â la Moldavie et â la Val.achie jusqu'ă la moitie du XVH-e
siecle . On precise des le debut, les fonctions majeum-es que les informations ont
accomplies dans la lutte pour la securite et pour l'independence des pays roumains.
De l'activite secrete d'information, l'etude releve le rele des espions ("iscoade"),
des gens qui s'ocoupent specialement â obtenir et â transmettre les nouved.les.
Les documents y rechercMs mettent en evidence leur active contribution
pour la s&:uri te de l'etat dans les conditions des v i cisi tudes historiques.

" Cronici turceşti. . ., vol. II, tntoc:m.it de Mihail Guboglu, Editura Academiei
R.S.R., IBucureştf, 1974, p. 201-202.
14 Hurmuzakl-Iorga, Documente, XI, p. 789.
55 Iorga N., Braşo.vul şi românii. . ., p. 282.
56 R Rosetti, Evoluţia mijloacelor ,t a tipului de /dptulre a rdzboiului de la
moartea lui Şte/an cel Mare pfnd la aceea a lui Matei Basarab. II, Organizarea,
Academia Romând, Mem. secţ. tst., seria III, tom. XI, p. 273.
57 Ioachim Crăciun, Cronicarul SzamoskOZll şi lnsemndrUe hu privitoare la
romdni, 1566-1608, Cluj, 1928, p. 1 17.
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FUNCTIA JUDECATOREASCA :A DOMI.\TJEI IN MOLDOVA .

DOMNUL ŞI INSTANŢELE AUXILIARE

(1741-1832) "

N. GRIGORAŞ

In cadrul reformelor sate ' Constantin Mavrocordat a urmărit ca funcţia ju
decătorească a dom n itor- Hor si se manifeste permanent, deci să poată Interveni
:şi judeca orice pric i n A de Ia cele mai mici şi pînă la cele mai mari. De aceea,
personal a dat exemplu atribuindu-i o parte considerabilA din timpul pe care-1
avea la di spo zj ţie. El judeca pini şi pricinile "săracilor", cum nu prea fAcuserA
inaint<14ii săi din tjmpu:l ret;Umului turco-fanariot. Constantin Mavrocordat insista
prin ordine adresate slujitorilor cu atr�buţ.ii judecătoreşti din aparatul de stat ca
să facă "dreptate celor nedreptăţiţi", iar cind dispunea de timp poruncea să i se
citea.sc! "jalbele" locuitorilor care-i aduceau la cunoştinţă nedreptăţile !ndurclte.
Prin j ust iţie Constantin MavrocorGI.at a urmărit să curme comportările şi
practicile abuzi.ve ale membrilor aparatului administrativ, din cauza cărora un
m=e număr de locuitori se mutau dintr-o localitate in alta sau chiar plecau din
ţară. Din aceas•ă cauză administrarea justiţiei, incepind cu instanţa supremă Divanul domnesc, care j vdeca sub pr eşedinţia domnului - şi plnă la cea de sat,
a fost permanent ]n atenţia lui Constantin Mavrocordat z. Potrivit obiceiului pă
mîntului, pînă ]n anul 1832, domnitorul ţării sau cind tronul era vacant, Caima
c-amul, ori Preşedintele p len ipotent al Divanului, a rămas judecătorul suprem,
putind şi el j udec a orice fel de proces, cu sau fără avizul Divanulud. Se observă
însă tendinţa, care devine normă, ca domnul să se consulte cu Divanul, să judece
fn şedinţe public e , să aprobe sau să amendeze hotărîrile luate in şedinţele la care
nu partic i pase, cind ultima practică ii rămîne adevărata funcţie in malterie jude
cătorească pînă in ap ri l i e 1 829.
Deplinătatea fu.ncţici domn itorilor in materie judiciară, s-a evidenţiat şi prac
ticat în prim u l r ind in fa ţa şi prezenţa celor care le ieşeau in intimpinare cind
veneau în ţară, la graniţă, după ce obţinuseră domnia In oraşul de graniţă în
care poposeau - de obicei la Gal·aţi - noU domni îndeplineau, in public, acte de
justiţie de ma re spectaculozitate, cu hotărîri difuzate public, in special in favoarea
ţărănimii şi a locllii tori·lor d in oraşe, nedreptăţiţi de boierii partizani ai fostului
domnitor şi de membrii aparatului de stat sau in timpul interregnului-. De exemplu,
domnitorul Grigore al I I-lea Ghica (aprilie 1748 - august 1752), a j uns la Galaţi,
după ce a fost felicitat de boieri i care-i ie:şiseră in inti mp inare a rămas aici trei
z He, timp in care a "căutat jalbele săraci lor, cărora le...a făcut mare dreptate". De
• capitol din lucrarea Instituţii feudale din Moldova, II.
1 N. Grigoraş, Reformele cu caracter administrativ din Moldova ale lui Con

.!tantin Mavrocordat, Cercetdri istorice
z

Ibidem.

(serie nouă) ' VII (1976) ' p. 123-131.
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asemenea "pe cale", pînă la Iaşi, tn local ităţile în care a poposit, a cercetat st.rim
bătăţile făcute de slujitori locuitorilor 3 • Chiar după ce a ajuns in capi tală, �est
domnitor, cum ne informează Cron ica Ghi·culeştilor, a căutat să facă dreptate
celor ce suferiseră din cauza abuzurilor dregăt()rilor publici 4• Enachi Kogălni
ceanu a consemnat că Grigore al Il-lea Ghica era un domn, care "j udec ă ţi le foarte
l e căuta şi nu lipsea in toată săptămîna să facă divan săracilor" �. Şi domnitorul
Scarlat Ghica, ajuns la G ala ţi în februarie 1757, timp de trei zile a făcut ,.divane
locuitorilor" 6, i ar Grigore al III-lea Ghica, in martie 1764 a făcut de asemenea
"m are divan săracilor, cu mare drep t at e" i.
Domnitorii Ţării Româneşti, mutaţi in Moldova, f ăcea u asemenea judecăţi in
oraşul de graniţă, ad ică in Focşani. Astfel, Constantin Racoviţă, aj ungînd la Foc
şani (februarie 1 756) timp de trei zile a cercetat � j a lbele săracilor" 8, c are ii ieşi
seră in întîmpinare, incurajindu-se nnii pe a l ţii ,.cu strigăte". Nu numai în ase
menea ocaz i i, . ci şi în ti mpu l cind rezida în capi tala ţării, domnii, pentru a-şi
etala autoritatea, îşi indeplineau funcţia judecătorească, putînd pedep si pentru
di feri te abuzuri chiar mari dregători. Se citează cazul marelui spătar ToodOT"
Paladi pe care Ion Mavrocordat, fără a-l ju.deca 1-a inchis într-o pivni ţă întune
coasă. Domnul se supărase pe acest boier şi chiar s-a gîndit să-1 execute prin
d ecapitare , bineinţele-s fără a-l ad uce in fa ţa vreunei i nstan ţe, fi indcă fusese i n
format că urmăreşte domnia. Ceva mai tîrziu convin,gîndu-se că pira fusese îndo
ielnică l-a eliberat din inchisoare, numai după ce a primit o sumă <.1preci a b i lă de
bani 9•

·

Constantin Mavrocordat a fost dat ca exemplu pentru indeplinirea funcţiei
judecătore!jli, fiindcă obişnuit "de dimineaţă şi pînă . la prînz se i n dclctnieeJ cu
cercetarea j u d ec ăţ il or ". Asoulta, person al, cu multă luare aminte. pc imp r i c i :1aţi.
"Obosea şez1nd în d ivan , silindu-se să împ artă dreptatea celor n edreptăţiţi, cu tDate
că avea judecători anume, numi ţi dintre boierii săi credincioşi, ca să judece
pricinile ce se iveau . . . De l a prînz şi pînă seara i se citeau. j al bele de cite doi
sau trei ci tit or i , cind obosea unul începea a ltul" 10: Această activitate a lui Con
stantin Mavrocordat "a ţinut vreo două, trei luni, pînă au veni t bo i erii". Atunci
a "lăsat ca judecă ţile să fie iarăşi in seama boierilor cel()r mari, cu boieri i, pre
cum fusese · şi mai înainte vreme" 1 1• Cronicarii timpului susţin că se remarca
i m edi at domnul care "la judecăţi nu prea ştia rindul", ca Matei Ghica (iunie
1753 - 'februarie 1756), dar care în acelaşi timp era "iubitor de bătăi " 12. S- a
reţinut, că în genera l, Constantin Mavrocordat nu aproba condamnările la moarte
hotărîte de instanţe, şi le comuta în ani de închisoare, ca cei condamnaţi să aibă
timp "să se pocăiască pentru nelegiuirile săvîrşite" 13. Acest obicei pare a fi fost
înrădăcinat in Moldova şi de aceea li s-a părut curios boierilor cînd d omn itorul
Grigore Callimachi (28 mai 1761 - 18 martie 1764) a ordonat ca să fie executat
Toderaşcu Canta, care fusese condamnat la moarte în divan fiindcă omorîse o
"slugă" a sa ce se pregătea de nuntă. După pron nnţarea hotărîrii Divanului, To
deraşcu Canta a fost inchis, rejudecat la cererea părinţilor, dar instanţa şi-a men
ţinut hotărîrea.
Se presupunea însă, potrivit obiceiului, că va fi graţiat, dar pe neaşteptat� ,
într-o dimineaţă domnul a "poruncit să fie scos din inchisoare şi să i se tate
capul in faţa "Porţii celei mari", iar trupul a fost lăsat acolo pînă la apusul soo �
relui, după care rudele au primit voie să-1 ridice şi să-1 inmorminteze 14• Acelaşt
3

M. Kogălniceanu, Letopiseţe, ed. a 11-a, vol. III, p. 211.
Cronica Ghiculeştilor. Istoria Moldovei între an ii 1695-1754.
ediţie de Nestor şi Ariadna-Camariano-Cioran, B ucureşti, 1965, p. 613.
s M. Kogălniceanu, op. cit. , p. 242.
6 Ibidem, p. 232.
4

7 Ibidem,

p. 250-251.
Ibidem, p. 229.
9 Cronica Ghiculeştilor, p. 607.
10 Ibidem, p. 621 ; M. Kogălniceanu, op, cit., p. 2 1 3-214.
,, M. Kogălniceanu, op. ctt., voi. II, p. 417.
12 Ibidem, vol. III, p. 227.
13 Cronica Ghiculeştilor, p. 627.
14 M. Kogălniceanu, op. cU., p. 245-246.

•
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domn a poruncit, ceea ce nu :se o b i şnuia , ca in postul mare al Paştelui, să fie
executat prin decapitare un cetăţean s trăin c;:are "umbla" să recruteze locuitori
din Moldova pentru oastea ţaris tă 15. In acest caz domnul, fără a lua avizul vreu
nei instanţe, a h ot ă rît el singur pedeapsa ca şi execuţia.
Una dip caracteristicile orinduirii feudale, recunoscută ca atare, a fost com
portarea abuz i v ă �i corup ţ i a întregului personal al administraţiei de stat 16, care
în timpul regi m ului tu.rco-fanariot 11 11,1.at o amploare necunoscută. Domnitorii au
depus e fort uri continui pentru c u.rmarea abuzurilor, pentru că altfel riscau să
fadi faţă un o r răscoale a populaţiei asupr ite . Totodată, pentru a protesta impo
triva unor a semenea comportări. n umeroşi locuitori plecau din ţară, ceea ce ducea
La reducerea veni turilor v i s t ieJ; ei statului, la scăderea producţiei agricole ş.a. Dom
nitorii confruntaţi cu aseme ne a situaţii incercau limitarea sau cel puţin reducerea
lor şi cu a j ut orul justiţiei. Asemenea p rocese erau judecate obişnuit de domni,
mai ales cînd abuzurile unor dregători afectaseră mijloacele de trai şi munca
unor comunil.ăţi mai n u m e roase, ca cele din oraşe şi a unor mai numeroase grupe
de locuitori
<li satelo,r.

In general, d � i d isp oz i ţi il e domneşti e ra u altele, locuitorii nemulţwniţi de
comportarea d regător ilor locali nu-i reclamau ispravnicilor, ci direct domnitorului.
Asemenea re c lamaţh domnuL le trimitea totuşi ispravnicilor, poruncindu-le să t:er
ccteze şi să i..a măs u ri )J€ntru curmarea lor. Cînd însă reclamanţii erau mai nu
meroşi , ca de exemp-lu, b î rsanii, c<Jre s-a u plins (22 februarie 1742) împotri\·a va
mcşului de Focşani, ce-i încărca ta plata 1·ăsurii 1 7, sau negustorii din I aşi , care
s-au j eluit domnului , înainte de 25 august 1 760, impotriva marilor cămănari 1 8,
judecarea lor s e făcea de domn, împreună cu divanul. In aceste cazuri, consta
tindu-se abuzurile celor reclamaţi , s-a hotărît condamnarea vamcşului şi a cămă
narilor la des p ă g u bi ri şi t oto da tă destituirea lor din funcţii.
Domnitorii obişnuiau să atragă foarte des atenţia ispravnicilor, că locuitorii
iăsiţi vinovaţi de anumite fapte, în special cei care săvîrşiseră crime sau hoţii la
drumul mare, să fie trimişi la D'van 19, in afară de robii domneşti vinovaţi, care
urmau să fie judecaţi de către juzii lor şi nu de dregătorii statului 20• In cazul
u nor mari boieri abuz iv i , ca marele ban Călmaşul, s-ar părea că nici domnitorul
nu putea sau nu voia să ia măsuri, ba mai mult încă, r ec la m an ţii se expuneau
la molestări şi confiscări de bunuri, fără ca cineva să inte1·vină în apărarea lor.
Astfel un negustor din Botoşani l-a reclamat pe marele b<Jn Călmaşul că îi îm
presura moşia. !n reclamaţia adresată domnului negustorul a făcut cunoscut că
mai întîi s-a adresat ispravnicilor, care nu 1-au apărat deşi avea cărţi domneşti.
Banul citat, a refuzat să se prezinte în i nstan ţ ă şi nu a dat cw-s nici invitaţiei pe
care i-a făcut-o domnitorul Cons tantin Mavrocordat, nici nu a trWI1is pc cineva
ca să-1 reprezinte, la a d oua acţiune deschisă impotriva sa de acelaşi n egustor de
la care luase o sumă de bani şi nu vroia să i-o restituie 21• Deşi instanţa 1-a con
damnat să restituie banii şi să suporte cheltuielile nu s-a conformat, ba mai mult
încă a pescuit în iazul aceluiaşi negustor, păgubindu-1 cu 200 de lei şi fiind vecini
de moşie, banul a încălcat "pănUnturile" negustorului şi nu "sta la dreptate",
adică n u se prezenta in faţa instanţelor de judecată la care fusese acţionat. Acelaşi
ban luînd in <Jrendă pe rceperea goştinei din Botoşani. a luat de la negus
t o r ca zălo g 87 de oi, pretextînd că ar fi avut mai multe decît cele declarate, apoi
a dat dispoz.iţii arnăuţilor ca să-1 maltrateze şi chiar întemniţeze. La plingerea
negustorului, domnul a hotărît ca neînţelegerea să fie judecată "de boieri", dar
15

I·bidem, p. 191-1 92.

21

N. Iorga, op.

16 N. G r ig oraş, Abuzurile şi corupţia aparatului de stat feudal din Moldova
(sec. XV-XVII), Anuarul Institutului de istorie şi arheologie "A. D. Xenopol",
tom. VIII (197 1 ) , p. 99-118.
17 N. I orga , Studii şi documente, voi. VI, p. 240.
18 Idem, Documentele Calllmachi, vol. I, p. 439--441 ; Uricarul, voi. II, p.
33-34 .
.
19 Vricarul, voi. XV, p. 316-320.
211 Arhivele Statului laşi (se va cita Arh. St. I aşi ) , CDII/327.
cit., p. 12.
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Călmaşul a c ontin uat să aibă aceleaşi comportări abuzive 22. După moa.rbea banu
lui wţia acestuia a continuat să aibă aceeaşi comportare faţă de acest negustor,
ceea ce l-a făcut pe domnitor (1 iulie 1756) să scri e vornicului de B otoşan i să
ancheteze cazul 23• Dar cu toate intervenţiile domnului la judecătorul de ţinut şi
la ispravn ic, moşia negustorul ui botoşănean a fost, in con tinuare, încălcată de soţia
.
banului Călmaşul 2'.

Cum s-au manifestat domnitorii, ca judecători, in conflictele dintre comuni
tăţile urbane şi moşierii din jur, cu cei cărora li se donase terenurile din j urul
oraşelor sau chiar vetrele oraşelO'I', obicei practicat in special de domnii din epoca
turco-fanari otă ? In asemenea situaţii, actele de autoritate domnească nefiind pre
văzute in norme publice recunoscute, ei oscilau, in sensul că luau atitudine după
simpatiile sau antipatiile pe care le aveau faţă ele părţi. De exemplu, domnitorul
I on Mavrocordat, la 28 iunie 1745, a dat cîştig de cauză comunităţii locuitorilor
din Cernăuţi care era in litigiu cu un moşier vecin 25• lnsă la plingerea unui schit
de călugări domnul, prin o smplă· dispoziţie a hotărît ca aceiaşi locuitori si nu
mai taie pădurea de Ungă schit, iar starostele de Cernăuţi a primit porunci să-i
pedepsească şi "infrineze" pe orăşenii care i-ar fi su pă rat pe călug ări . Locuitorii
oraşului, dacă ar fi avut obiecţii serioase împotriva dispozitiei amintite, unnau sA
deschidă acţiune în faţa Divanului, care avea să hotărască "pricina cu carte de
judecată" 26•

In indelungatul conflict dintre Episcopia de Roman şi comunitatea orăşenilor,
cîştig de cauză a obţinut Episcopia, deşi in instanţe nu a prezentat nici un act de
danie. Episcopia a pretextat că documentele de proprietate asupra lll()Ş leS (hota
rului) şi vetrei oraşului se scufundaseră cu o căruţă in Bistriţa, fn anul 1 7 16, cind
le evacuase ele la Episcopie, pentru a le pune la adăpost de teama "eatanelor".
Prin abuz, intervenţii şi mărturii mincinoase Episcopia a obţinut ciştig .,impotriva
dreptăţii'" şi "fără de n ici un temei". Cu toate acestea prin o dispoziţie judecăto
rească impusă, locu itorii deposedaţi trebuiau, "să se astlmpere" 21• Ceva mai tir
ziu, in cursul anului 1798 domnul a aprobat şi o anafora in acest sens 21. In felul
acesta Episcopia a devenit proprietara moşiei şi a vetrei oraşului.
Pentru a-şi ridica şi menţine autoritatea ca aceea avută de domnitorii ante
riori regimului turco-fanariot, domnitorii fanarioţi au pretextat că oraşele erau
domneşti şi ca atare, abuzind, le-au donat diferitelor persoane particulare, unor
mănăstiri sau episcopii, neţinînd seama de interesele unor numeroase comunităţi
active şi nici de tulburările care ar fi putut urma 29. Aceeaşi atitudine au luat dom
nitorii fanarioţi şi in conflictul dintre comunitatea locuitorilor din Huşi şi Episcopia
din acel oraş. La toate plîngerile obştei, domnitorii s-au situat de partea Ep�
piei şi în insemţă i-au dat totdeauna cl,�U.g de cauză 3°, neţinînd seama de pro
testele unei intregi comunităţi obligată chiar să facă şi clăci pentru Episcopie 31 ,
totodată, membrii obştei au fost şi .,cu bir . . . încărcaţi peste drept ate" 32• Domnii.
receptivi la orice cerere a Ep iscopiei , au continuat să-i oblige pe locui tori i or.aşu
lui să plătească contribuţii tot mai ridicate 33• Dacă locuitorii oraşului se opuneau,
ispravnicii primeau di spozi ţ ii ca să - i forţeze la indeplinirea obli gaţi ilor sau
să-i
trimită la divan 34. La rec laiTW ţ i a episcopului de Ruşi că unii locui-

22 I bidem, p. 13.

23 I bidem, p. 21.
24 I bidem, p. 19.
25 Teodor B al an , Documente bucovinene, voi. IV, p. 244-245.
26 A rhivele Statului Bucureşti (se va cita Arh. St. Buc.), M-rea Dol jeşti,
iX l X/2 5 .
27 Melchisedec, Cronica Romanu l ui, II, Bucureşti , 1875, p. 41, 45--48, 59 etc.
28 N. Iorga, op. cit., p. 485-486.
29 Arh. St. I aşi , LXIV/5.

30 Melchisedec, Cronica Huşilor, Bucureşti, 1865, p. 353-356, 379, 381.
31 Ibidem, p. 379.
32 I bidem, p. 62-64.
33 Ibidem, p. 397 ; Uricarul, vol. V, p. 1-7.
34 Gh. Ghibănescu, Surete li izvoade, vol. XV, p. 162-163.
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tori incită obştea să nu se supW1ă hotăririlor judecătoreşti, domrutorul Ioniţă
Sandu Sturza a poruncit ca a ceşti a sâ fie îndepărtaţi din oraş 35.
Inainte cu unele conflicte dintre noii proprietari şi obş t i , să se j udece de
vreo in stanţă, domni i numeau comisii de anchetă formate din boi'eri mari in
frunte cu marele logofăt, care avea să "facă punerea la cale după dreptate" 36.

Comisia îi putea trimite pe impricinaţi la Divan 37, cind părţile trebuiau să�i
prezinte probele J&. ln terven1 i i le domneşti in litigiile dintre obşti şi proprietarii
pămintului se făceau sau erau cerute pentru menţinerea situaţiei şi indeplinirea
obligaţiilor pînă se da o hotărîre judecătorească 39. De felul cum trebuiau să
j udece în anumite cazuri, p ri meau indicaţii nu numai ispravnicii, dar chiar marii
dregători, ca marele logofăt de exemplu 40. Domni torii erau totuşi puşi uneori in
s ituatii grele neştiind ce hotărîri să ia , în speci al cind obştea vreunui oraş ame
ninţa cu plec area în a l tă ţară dacă nu i se acorda condiţii normale de muncă
şi vi aţă 4 1• Dar de cele mai multe ori , poate că şi în cazul un or comunităţi mai
reduse. ca aceea a răzeşilor din Tuţ.cani şi Urzici, ţinutul Neamţ, în litigiu cu
schitul Runcu, un domn ca A lexandru Call im achi le-a fixat personal termen de
înfăţi şare "la d um i n i c a Tomei ", cînd urmau ca negreşit să se afle la E>ivan" pen
tru "a sta la j udecată .., cu egum en ul . Răz�ii au primit avertismentul că dacă
nu se vor p rezen ta "la sorocul indicat vor fi aduşi cu om domnesc şi vor suporta
şi
treapăd u l 4Z, adică cheltuielile de deplasare. Alteori reclamantul primea o
"carte domnească", p rin care devenea "voinic" să fixeze pîrîtului ziua in care urma
să se p rezinte în faţa instanţei, cu toate probele scrise de care dispuneau, in caz
con trar era ameninţat că va fi adus cu "om gospod", adică cu forţa 43• După ex
presia unei a semenea cărţi trebu ia c a la "sorocul ce li s-au pus negreşit să se
afle .
cu toate scrisor i le , căci nevenind se vor aduce cu om gospod" 44•
Prin dispoziţii scrise domnii indicau j udecătorilor cum să judece in pricinile
con troversate, ap rec i in d cit timp puteau servi ca probe documentele originale,
considerate uneori prea vechi, adică, după expresia timpului "răsuflate" 45• De
a semen ea , tot domn itori i indi-cau j udecătorilor ce procese puteau judeca şi chiar
ce paragrafe din pravile să aplice. In acest sens credem că este concludent Uf'mă
torul pasaj din tr un document din anul 1754, referitor la deschiderea unei acţiuru
peste 40 de ani. Fiindcă în ac e st termen opera prescripţia domnul a considerat
.,pentru că n i ci sfinta pravilă fără a avea o dovadă nu dă voie să-şi caute cineva
p i ste aUţia ani o p ricină ca aceasta" 46.
Deci şi în aprecierea veri d icită ţi i probelor intervenţia domnească era hotă
rîtoare şi putea duce la schimbarea hotăririlor oricărei instanţe. La cererea uneia
din părţi tot dom nitorul putea dispune declanşarea procedurii blestemului 47, folo
sită in special la re cons tihn rea documentelor pierdute sau distruse. De obicei
dispoziţiile domneşti trimise judecătorilor cărora li se repartizase anumite procese
obişnuite se formulau ast fel : ., cum să va alege, să giudeci şi să hotărăşti pricina
prin carte de gi udecată şi de unde s-a căde de p li nit să plineşti şi să rămiie
odihnit cu dreptatea sa,. 48. Celor care n u luau in seamă dispoziţiile sale sau hotă
rîrile instanţelor le poruncea "cu înfricoşare - adică sub ameninţarea unor pe
depse grave
ca să fie p lecaţi" 411, iar cei "im·potrivitori" trebuiau aduşi cu forţa
,

"

"

"

"

. .

-

,

-

Melchi sedec , op, cU., p. 423.
Gh. G hibănescu, op. cit., p. 226-227,
37 Ibidem, p. 1 7 5-176.
,. Iacov Antonovki, Docv.mente bfrl4dene, voi. II, p.
:w X. Iorga, op. cit., vol . I, p. 594.
<10 Gh. Chibănescu, op. cit., voL XII, p. 103.
'" Arh. St. Buc., Ms. nr. 523, f. 34.
42 lbtdem, Ms. nr. 522, f. 223.
0 Biblioteca Academiei R.S.R. LII/82.
,
44 Arh. St. ·Buc., Ms. nr. 523, f. 165 v.-167.
a Ibtdem, f. 219-220.
l5
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163-- 165.

Ibtdem, f. 218 .
.., .,Ion Neculce", Buletinul Muzeului municipal ladJi, fasc. VI, p.
• Arh. St . Buc., M-rea Slatina V/10.
,

46

., Idem, M-rea Neamţ, VJI{9.
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la supnncre 50• Altă dat ă un domn scria următoarele : "dumneata ispravnice să
chemi pe acei oameni de faţă şi să cercetezi şi de vr eme că nu urmeaza ei după
tocmeala ce au avut. . . atunce să împlineşti de la dinqii. . . " 51 ; sau "pentru aceia
p or u n cim domnia mea dumneavoastră ispravnici de ţinut, pe toţi acei a c oli sitor i
de moşia mănăstirii numai cu gura lor, în t ăr ie ce s-ar scula, să nu-i îngăduiţi" 52
etc. Oricum însă de multe ori asemenea dispoziţii erau neaplicabile fiindcă situa
ţia locală nu pe rmi tea autorităţilor să i a măsurile poruncite de domn 53.
Unii agenţi în semnaţi ai p u ter i i locale, ca serdarul de exemplu, erau uneori
puşi în sit u<I ţ ia de a deveni "mînă de agiUJtoriu" a vcchililor m.ănăstireşti ca
<.tceşlia să-şi poată strînge dijmele cuve n ite , iar dacă se c ons tata că partea recla
mantă avea alte probe s-o trimită la Divan 54_
In ca z uri mai grave , ca de exemplu, plîngere<:! comunităţii bîrlădenilor împo
triva spatarului Ni colae Di machi, p entr u "moşia tirgului", un domn itor ca Scarlat
Cal l i mah, ( 1 0 decembrie 1814) a con s t i tu i t un complet ad-hoc de j udecată format
din mitropolit şi d i n toţi "marii boieri'' care urmo să se întrun c ască la Mitropolie
şi să ia în d i scuţ ie plinge;· ca �i p r i n anafora să propună soluţionarea ci ss. Au fo s t
şi cazuri mai deosebi te , care nu putea u fi soluţionate cu bo ier i convocaţi in mod
spec ial şi delegaţi cu atribuţii j udecă to re şti , ci direct prin i ntervenţia domnească.
De exemplu cazul boierilor ce�re aveau moşii pes te Prut, în a p ropi erea locuinţelor
tătarilor bucegeni, care la 25 septe mb ri e 1754 s-au p lin s lui Matei Ghica, că uşurgii
ce st rî ngeau uşurul de la tătari, luau şi dijma de pe moşiile lor împreună cu
"pînea domnească". Ei au reamintit că ,.arind tălarii pe acele m oşii " se c uven e a
ca domn ia să ia dijma şi �nu stăpînii m �i i lo r ... Boierii a u fost astfel puşi in
situaţia să-şi i a dijma, de la uş urgii folosind "cărţi d omn eşti " , sau dacă uneori
li se oferea dij ma in cere al e stricate să primească în schimb preţuri corespunză
toare sau ca aceşti proprietari să-şi strîngă d ijma cu uşurgii şi să nu le mai fie
vîn du tă de către dregătorii domneşti 56.

Cererile de r ej u d e car e a p r oc eselor se prezentau domnului, care le tri mitea
i n stanţelo1· competente. Cele mai mu lte se tri miteau Di van ul ui . După j udecarea
sau rejudecarea oricărui p roces se trece a la apli carea (executarea) hotărîri lor , prin
emiterea de "cărţi domneşti". Ca să poată fi r epu s pe rol un proces , ce mai
fusese j udecat, trebuia neapărat ca ac ţ iu n e a să fie av izată de domn, care d e
obicei , in p re alabi l , cerea deschi d erea un�i anchete 57•
Fiindcă domnia avea in proprietate cel mai m a re număr de robi, interven
ţiile domneşti directe în litigiil e care se iveau cu boierii şi m ăn ăstiri le au fo st
numeroase. Obişn ui t dacă cei în cauză era u boieri sau mănăs ti ri , litigiile se tri
m iteau spre soluţionare Divanului sa. Uneori nu numai că intervenea. dar domnul
chiar hotăra si ngur, în spec ial in ca zul căsătoriilor dintre robii a diferiţi proprie
tari, ceea ce duc ea la împărţirea copiilor rezultaţi din asemenea mariaje 59•

Neînţelegerile surven i te între pro p rieta rii de robi, la cererea domnilor se
puteau judeca şi de sluj başii locali, delegaţi cu atribuţii judecătoreliti (ca i sprav
nicii), care urmau să elibereze şi " c ărţi de judecată" 60• Cei nemulţumiţi c� hotă
rîrile instanţelor locale puteau ap el a la" Divan 61. Evident că au fost ca z uri m care
pa r tea n emulţumi tă cu o hotărîre să se opună la aplicarea ei, chiar �;ind la faţa

N. Iorga, op. cit., p. 437.
5 1 Arh. St. Buc., M-rea Slatina, VI/14.
2
s
Idem, M-rea Probota, 1/29.
.
sJ N.
Grigoraş, Frămîntări sociale şi politice din Moldova şi Ţara Româ
nească între anii 1 750-1760, Anuarul Institutu lui de istorie şi arheologie "A. D.
Xenopol", tom. II (1965), p. 130 şi urm.
54 Paul Mihail, Documente şi zapise mo ldov ene şti, Iaşi, 1947, p. 10fl.
ss Iacov Antonovici, op. cit., voi. Il, p. 167.
5<5 Gh. Ghibănescu, op. cit., voi. IX, p. 272-273.
57 Melchisedec, Cronica Romanului, II, p. 172-173.
se Arh. St. Buc., M-rea Sf. Sava, XXVIII/26.
59 B. Scurtulencu, Situaţia juridică a ţiganilor din Principatele Rom4ne; Iaşi,
.
f. a. Anexele XXIV şi XXXIII.
so

dO

Arh. St. Buc., M-rea Precista Răducanu, iXVIII/16.

' 1 Idem. M-rea Neamţ, XLV/5.
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locului se trim i te a " om gospod". Potrivit dispoziţiilor domneşti asemenea împri
cinaţi pe lîngă amenzi trebu i a u să suporte şi cheltuielile de deplasare ale agen
ţi l o r forţei publice trimişi la fata locu l u i 62.
!nainte ca asemenea procese să aj un gă la Divan, in a p el , domnul obişnuia să
delege doi sau trei mari dregători , cu sarcina de a cerceta în prealabil probele
de care dispuneau părţile. Deleg aţii redactau un raport adresat domnului care
dacă il aproba se t rec-ca la redac tarea unei hotărîri. Fiindcă multe dintre docu
mentele de proprietate as upra robilor se pierdeau s-au dat dispoziţii ca să fie
păs tr.ut.e la M itropoli e împreună "cu cel elalte hrisoave şi testamenturi ale ţării" 63.
In cazuri ceva ma i deosebite, cind se contestau in mod mai hotărît afirma
ţii l e stăpînilor de rob i , ca de exemplu, robirea fără drept sau atribuirea situaţiei
de rob unor p ersoa n e libere, d omn u l delega cu anchetarea mari dregători 6.4. In
alte situaţii domnul lua hotărîri bazat pe prevederile obiceiului pămîntului, dar şi
pe anaforaua "vel iţilor boi eri" ' '·
Domnii interveneau d i rec t chiar la p lîngerile robilor domneşti , ca Alexandru
Şuţu, de exemplu, caroe la 20 i unie 1802, dnd au venit "buJubaşii şi judeţii de ţ i gani
domneşti lin g ura ri şi ursari", care i-au rec l amat că d e ş i aveau un hrisov de la
Mihai Şuţu ca să nu fie d on a ţi particula rilor. prevederile lui au fost încălcate şi
de a('('eil o parte d in robi au fugit din ţară. In plus "nazirii ţiganilor gospod" au
luat de la fiecare rob cite zece lei pentru întărirea hrisoavelor, dar totuşi nici
după ce au p l ă tit banii nu au avut "odihnă". S-a cerut domnului ca să li se
"ridice acest obiceiu de dare as.u pra lor". Acuma domnul a mai aflat că robii au
fost ob l igaţi să facă �cenuşă pentru treaba fabricii de sticlărie", din care cauză
unii 1' ' 1 sărăcit, iar cei c·e nu a ve au boi pentru căratul lemnelor "la sticlărie" au
fost nevoiţi să i mp ru m u te bani cu dobinzi ca să poată plăti cărău�ii, dar pentru
a "scăpa de havaleaua aceasta .. mulţi robi au fugit. Ei s-au mai plins că isprav
nicii ţinuturilor, n amesnicii şi c ăp i tanii încălcînd dispoziţiile domneşti, nonnele
d i n obiceiul pămîntului, ii judecau şi apoi îi obligau să plătească dobinzi peste
dobinzi pentru b<:�n i i împ rumutaţ i Domnul a dispus curmarca unor asemenea prac
tici şi ca ro bi i să nu mai fie judecaţi de i spravnici, de căpitani sau de alţi slu
jitori 66. Tot prin hotărîre domnească s-a dispus ca posluşnicii şi robii mănăstirilor
să fie judecaţi, nmendaţi şi pedepsiţi potrivit cu vina fiecăruia numai de egumeni,
dar cei care ar fi săvlrşit tilhării sau crime trebuiau trimişi pentru a fi judecaţi
de Divan 67•
Domnii trebui a u să intervină deseori în litigiile pentru robi dintre mănăstiri
şi în anumite c azuri să le dea termene de prezentare la Di.van, ulrmînd ca pînă
la judecare situaţia să n u se schimbe 68. Egumenii, care nu respectau termenele
fixate erau admon estaţi şi invitaţi din nou să fie în instanţă la termenele care
erau fix a te 69. In liHglile d i n tre robi şi mănăstiri, obişnuit hotărîrile domni lor
erau favorabile celor din urmă, impunînd, in cazurile căsătoriilor mixte, ca per
soanele l ibere să fie încadrate in rindul celor nelibere, adică al robilor. Dacă
tot�i cei în cauză se declarnu nemulţumiţi cu hotărîrea li se acorda o n ouă cer
C'etare şi chiar rej udecarea cazului. Practica era insă ca plingerile celor nemul
ţumiţi să fie repartizată ispravnicilor, iar cele îndreptate împotriva unor sluj itori
ai bisericii să fie trimise spre rezolvare mitropolitului. Ispravnicii ca şi mitro
politul cerccetau neînţelegerile şi apoi �şi expuneau concluziile 70, sub forma unui
raport, pe care obişnuit domnul şi le în suşea şi dispunea executarea lor, indicînd,
,

,

.

62 G. Ungurean u , Cance �aria instituţiilor din Moldova, Ret,ista Arhivelor. 2/
1967, p. 98.
6l N. Iorga, Stud[i şi documente, vol. XVI, p. 334-335.
; Uricarul,
64 Vartolomeu Măz4reanu , Condica măndstlrii Voroneţ, p. 102-103

vol. XVIII, p. 14-17.
6s Vartolomeu Măzăreanu, op. cit., p. 101-102.
66 Uricarut, vol. 1, ed. a H-a, p. 30Q-305.
67 Arh. St. Buc., M-rea Sf. Sava, XXIX/38.
" Ibidem, XXVIII/26.
" ldem, M-rae Dolj eşti
XX/21.
70 N. Iorga, Documentele Callimachi, voi. I, p. 425, Arh. St. Buc., M-rea Secui,
II/6Q.
,
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dacă era C!S&Ul, plata de despAgubiri sau chi ar pedepse corporale 7 1. Tot la domn
veneau pentru a fi aprobate ., anaforalele" referitoare la situaţi a juridică a robilor
veniţi din Munten ia !ii ceruţi de către foşti i lor proprietari 12.
Pentru lichidarea dişcuţiilor nesfîrşite cu privi re la căsătoriile mixte la 22
ianuarie 1766, Grlgore Al. Ghica, in dezacord cu anaforaua marilor boieri şi cu
practica anterioară, a modificat dispoziţiile relative la căsătoria robilor cu per
soan e libere, in favoarea acestora din urmă. Potrivit anaforalelor boiereşti per
soanele libere căsătorite cu persoane n elibere , inainte de apli carea aşezămintului
lui Constantin Mavrocordat, trebuiau să aibă condiţia juridică a robilor, dar dom
nitorul a hotărît ca persoana liberă să se bucure de libertate, iar persoana neli
beră (robul sau roaba) să aibă denu mirea de .,slobod" n.
Cit priveş te executarea, aplicarea hotăririlor domneşti, in lit i gii le cu robi,
se făceau, la ordinul domn ulu i , de către agen ţii armâ!iiei însoţiţi de partea sau
de legatuJ celei care cîştigase procesul 74• Pricinile dintre robii d omneşti se jude
cau de judete lor. Am.enzile urmau să se încaseze de juzi şi să fie predate .,vel
ispravnicului de curte ... Numai in cazul în care robii ar fi săvîrşit morţi de om
trebuiau judecaţi de ispravni cii ţinuturilor 75.
In j ud eca r ea oricărui proces părţile au prezentat în instanţă probe orale, adică
martori, care treb uiau să depună jurămînt dar şi probe scrise ca : documente, sc ri 

sori etc. Fiindcă numeroase din probele scrise, adică acte de vindere-cumpărare,
donaţie, schimb, testamente etc. se pierdeau ; pentru a se dovedi existenţa lor se
recurgea de obicei la jurăminte şi b l es teme. tn special, în anumite pricini, cind se
cerca de una din părţi ju ră mîntul , ca să impresioneze se depunea într-un anumit
cadru, in biserică, cu mîna pe evanghelie, cu preoţi îmbrăcaţi în odăj di i şi cu
lumînări aprinse. La depunere a unor asemenea jurăminte puteau asista egumeni,
episcopi , mitropolitul, ch iar vreun patriarh aflat în ţară sau în localitate şi bine
înţeles delegatul domn e sc 76. !n procesele de hotă rn ic i r i pentru moşii se folosea
aşa-zisul jurămînt "cu brazda în cap", care s-a practicat în toate cele tre i state
româneşti 77.
In con c luzi e şi în per ioada de ti mp dintre a n ii 1741-1832, domn itorii !ii-au
menţinut din plin întreaga funcţie j udecătorească putind judeca orice procese.
Obişnuit, domnii din timpul perioadei amintite judecau împreună c u Divanul, pe
care-I şi prezidau, dar şi de unul singur putînd hotărî şi cond amna chiar la pe
deapsa <:apitală. Pentru liniştirea spiritelor locuitorilor surescitaţi de comportările
abuzive ale slujitorilor de stat domnitorul putea lua măsuri fie pe c ale adminis
trativă, fie trimiţîndu-i în faţa instanţelor de j ud ecată.
Comportarea domnilor în materie judiciară s-a remarcat prin intervenţia !oF
in favoarea boierim.ii şi a memb rilor clerului, dăunind foarte mult unor intregi
De asemenea, domnii au acceptat aplicarea unor prevederi di n Obi
ceiul pAmintului , defavorabile robilor, cînd aceştia reclamau sau deschideau ac
ţiuni in justiţie impotriva stăpînilor abuzivi.
Fără avizul domnului nu se puteau rejudeca procesele judecate de alţi domni
şi tot el fixa şi procedura după care se putea începe rejudecarea.

comunităţi.

II. Instanţele auxiliare.
1. Divanul domnesc ; atribuţiile ;udecătoreşti.

In materie judiciară Divanul domnesc a rămas un timp instanţa S\JlPremă
de judecată a ţării continuînd să funcţioneze legat de persoana domnului, care
il prezida personal sau prin delegat.
7 1 Arh . St. Buc. , M-rea Sf. Sava, XXXII/37.
72 Idem, M-rea Neamţ, XLV/12.
73 B. Scurtulencu, op. dt., p. 20 ; vezi şi p. 2 1-22.
74 Arh. St. Buc., M-rea Sf. Sava, XVIII/28 ; XVIII/42 ; idem,

Achfefţii noi,

MDCCCLXI/17.
75 Arh. St. laşi, 402/327.
76 N. Iorga, Studii şi documente, voi. III, p. 23.
77 Şt. Gr. Berechet, Dreptul vechilor ierarhi la judecarea mireftilor,
reşti, 1938 p. 18.
,
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Pe lfngă domn, Divanul avea ca membri de drept pe mitropolit, pe episcopii
eparhioţi, pe marii logofe ţ i - de Ţara de Jos şi de Ţara de Sus - de la dublarea
funcţiei, pe marii vornic i , pe marele vistiernic, pe hatrnan, pe marele postelnic,
pe marele agă şi pe marele spătar 78• In anul 1831 despre organizarea Divanului
se spunea că era institu ţia "ce d in vechime urmează potrivit fiind cu vechile a.şe
zămlnturi" 7f.
Obişnuit, după practica vremii litigiile ajungeau la Divan după ce in preala
bil fuseseră j udecate de a l te instanţe. Puteau apela la judecata Divanului chiar
şi ţăranii, care sus ţineau di nu sint vecini, deşi boierii sau m.ănăstirile susţineau
contrariul eo. La Divan puteau î-nsă ajunge şi procese minore ca cele de neplata
simbriei 81 sau pentru caii luaţi in olac şi nerestituiţi proprietarilor 82. Astfel,
Divanul domnitorului Ioan Mavrocordat, compus din marele logofăt, marii vornici
şi ceilalţi mari dregători a judecat un proces dintre Mănăstirea Putna şi Ioniţă
Pavel, pentru un număr de vec i ni din satul Drăcineşti . Deşi in timpul dezbate
rilor unii au inCE"rcat să s cape de situaţia de vecini, aducind probe, nu au reuşit,
fiindcă p1·obele aduse de> ci nu au fost admise, in � . himb ·cele prxlusl' de
proprietar au fost ac-c eptat e f!lră p rcn multe discuţii 83. La Divan puteau veni şi
ţăranii care susţineau că nu au obl i gaţ ii in muncă faţă de stăpînii de moşii 84, ca
şi cei care nu-şi dadeau dij m ele şi nici cei ('e nu Yoiau
lucreze 12 zile pe an
sau să dea cite doi lei de fiecare zi nelucrată, după "hotărirlle ponturilor" 85.
Deşi potrivit aşezărnintului lui Constantin Mavrocordat competenta de a ju
deca a ispravnici!or era similară cu a Divanului, pe criminali şi tîlhari aveau
dreptul doar să-i i n struiască şi apoi să-i trimită la Iaşi, pentru a fi judecaţi de
instanţa supremă. Informati prin pllngeri scrise de către păgubaşi, domnitorii
porunceau ispravnici lor să facă cercetările, transmîţindu-le datele furnizate de
cei păgubiţi. Domnitorul obişnuia să indice şi procedura anchetei, unde să-i
caute pe cei vincwa ţi, dacă incă nu fuseseră arestaţi. Se făcea cunoscut chiar
şi valoarea bunu rilor insWjite de tilhari B6• După săvîrşirea unei crime i spravnicii
erau obligaţi să se deplaseze in grabă la locul unde se produsese şi după constatare
să inain teze domnului un raport detaliat. Criminalul prins urma să fie trimis la
Divan in fiare şi sub paza sigură.
Procedura obişnuită in asemenea procese era, după constituirea instanţei, adu
cerea de faţă a infractorului, interogatoriul acestuia, in care-fii recunoştea sau nu
vina, depunerile m artorilor, deHberarea membrilor instanţei, hotărlrea, comu
nicarea el părţilor l!i executarea S7. Dacă vinovatul sau vinovaţii refuzau să-şi
recunoască vi na şi instanţa nu avea probe concludente impotriva lor, deşi existau
ind ica ţii clare de vinovăţi e, se putea recurge la mijlocirea bisericii, care prin
folosirea cărţilor de blesteme ii putea impresiona pe vinovaţi ca să-fii recunoască
fapta •.
Intre hotărîre şi execu tare se scurgea un timp mai scurt sau mai indelungat,
care depindea de intervenţii le făcute pe lîngă domnitor pentru reducerea sau co
mutarea pedepsei . Un asemenea proces s-a j udecat de către Gr. Callimachi, in
culpat fiind Toderaşcu fiul lui Ilie cantacuzino, care omorise cu cuţitul o slugă
care-şi serb a nunta. Ispravnicul de ţ inut a mers la faţa locului, a văzut pe ucis,
a aflat cine-i uci gaşul şi a trimis la Iaşi pe pări n ţii ucisului. După plingerea aces
tora domnitorul a poruncit i spravnicilor să-1 prindă pe ucigaş şi să-1 trimită la

să

78 Mihail Galan, Organizarea ;ustiţiei moldovene in timpul ocupaţiei ruseşti
din anii 1828-1834, Intregiri, Buletinul Institutului de istoria vechiului drept ro
mânesc, Iaşi, 1938, p. 102.
7P I bidem.

Teod or Balan, op. cit., vol . IV, p. 207-208 .
Bibl. Acad., Mss. nr. 237, f. 251 v.
12 Ibidem, f. 272 v.
83 Arh. St. Buc., M-rea Sf. Sava, XXXV/B/23.
14 Idem, Achiziţii noi, CCVIII/8.
15 Idem, Mss. nr. 578, f. 154 v.
110
SI

16 N. Iorga, Documentele tamflfel Callimachi, voi. I, p. 570-571.
11 M. Kogălniceanu, Letopbeţe, vol. III, p. 24r-.246.
III Arh. St. Iaşi , Dos. lit. B, nr. 178, f. 2.
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Iaşi. Ei s-au executat. Ucigaşul �scos l a divan" după ce şi-a mărturisit crima a
fost mustrat de domn şi de membri i divanului , după care 1-au trimis "la in hi
soare. la părcane". Părinţii celui ucis s-au plins din nou şi au cerut domnului ca
ucigaşului să i se aplice pedeapsa cuvenită, ceea ce a dus din nou la j udecarea
procesului.
Membrii divanului au hotătit "ca să ia moarte pentru moarte" adică să i
se aplice pedeapsa e<�pi tală, dar rudele ucigaşului au făcut interven ii pentru a
i se co�uta pe-deapsa in inchisoare. Domnitorul Gri gore Callimachi, d upă un timp
a dat d1spoziţii ca ucigaşul să fie iarăşi "scos la divan". Divanul a hotărît din
nou, .. cu anafora". să fie pedepsit ca "un ucigaş de oameni" ' după care a fost ia
răşi trimis la inchisoare, dar cind se credea că totuşi i se va comu:t.o"1 pedeapsa.
domnul a poruncit să i se taie capul în faţa porţii palatului domnesc 89.
�i, cum s-a văzut, procesul s-a j udecat de două ori, şi de fiecare dată pe
deapsa hotărîtă a fost cea capitală, fiindcă pentru o asemenea crimă se preve
dea clar pedepse cu m oartea, cronicarii Ion Canta 90 şi Manolache Drăghici 91 au
afirmat că Ilie Cantacuzino făcuse o "faptă de nebunie" şi ,.mai fără vină i -au
tăiat capul". La 18 octombrie 1776 Grigore Al. Ghica a judecat un evreu d i n
laşi, ca r e într-un acces de demenţă rănise nouă oameni şi omorîse unul. Divanul
sub preşedinţia domnului a hotărît ca criminalul să fie închis, iar breasla evrei
lor din laşi să plătească despăgubiri familiilor celor dăunaţi in integritatea lor
corporală ca şi a celui ucis. Pentru d espăgubirea hotărîtă de instanţă domnul a
împuternicit breasla evreilor să-i vîndă şi imobilul pe care criminalul il avea în
Iaşi 92.
Un caz deosebit, care arată starea de dependenţă a domnilor noştri faţă de
Poartă, a fost cazul unui evreu care locuia într-un sat al lui Iordache Cantacu
zino. Neavînd cu ce-şi plăti "bucatele" şi, aflîndu-se in 1745 la Poartă, evreul l-a
pîrît pe boier că i-a necinstit soţia, o cumnată, o fată şi î n plus i-a mai luat şi o
sumă mare de bani.
Interesant ni se pare faptul că sulta nul a dispus să se facă imediat o
anchetă la faţa locului, unde domnea Ioan Mavrocordat (1743 iulie 20-1747 mai).
Impreună cu evreul a sosit in Iaşi şi un dregător turc, "Zaim - bumbaşir". Ace9ta
împreună cu cadiul, care rezida se pare la Hotin. urma "să caute acea j udecată" 93 •
In plus evreul reuşise să obţină chi13r un firman prin care se poruncea jude
cătorului turc din Hotin să cerceteze personal cazul. Ioan Mavrocordat a convocat
în grabă o şedinţă specială a divanului domnesc, la care au participat pe lîngă
boierii mari,cadiul şi "alţi turci" 94• Reclamantul, în mod abuziv, a fost adus în
butuci in faţa divan ului 95, unde nu şi-a putut dovedi cele reclamate. Tot acuma
el l-a învinuit pe hatmanul Iordache Cantacuzino că a trimis la Poartă recla
ma ţii împotriva domnitorului. N ici această pîră nu a putut fi dovedită, deşi hat
manul a rămas neliniştit, ternindu...ge de represalii din partea domnului.
Ion Mavrocordat şi alţi boieri a socotit că este nepermis ca el, ca domn, să
fie supărat de un locuitor al ţării pe care o conducea şi obţinînd o hotărîre de
la judecătorul turc al Hotinului in care se consemna că a spus minciuni la Poartă
despre domnul său, şi deci s-a făcut vinovat de pedeapsa capitală 96• Ca atare a
fost spinzurat "in capul tirgului de jos" unde a stat expus trei zile. Delegatul
turc, care-I ad·usese in Iaşi pc reclamant, a protestat impotriva executării deoarece
hotărîrea trebuia luată la Poartă, unde urma să fie judecat pe baza dovezilor aduse
din ţară. Din cauza aceasta un timp viaţa lui Ioan Mavrocordat a fost amenin
dar a fost numai scos din domnie şi in
ţată şi a scăpat cheltuind mulţi bani ,

�

ţ

locuit :u Grigore al II-lea Ghica 97 .

89 M. Kogălniceanu, op. cit., vol. III (Enachi Kogălniceanu), p. 245-246.
90 Ibidem, vol. I I I (Canta), p. 191-192.
9 1 Manolache Drăghici, Istoria Moldovei pe timp de 500 ani, tom. II, Iaşi,

1957. p. 29-30.
92 Uricarul,

48-49.
op. cit., p. 709.
" Cronica Ghiculeştllor, p. 601.
95 M. Kogălniceanu, loc. cit.
96 Cronica Ghiculeştilor, p, 603.
97 M. Kogălniceanu, 01i'. cit., p. 710.
vol. XIX, p.

93 M. Kogălniceanu,
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Dacă un asemenea proces a putut avea urmări atit de grave pentru un domn,
si tuaţii similare s-au produs, i n special inainte de scoaterea din ţară a turcilor
laj i , care · se opune-au şi mal tratau chiar dregători ai admini straţiei centrale şi lo
cale. Se ştie că măsurile pentru curăţirea ţării de aceşti turci au fost luate la in
tervenţiile lui Constantin Mavrocordat in cea de a treia domnie (aprilie 1748 aug. 1 749). dar au rămas în Moldova încă destui laji, care se dedau in continuare
la numeroase acte şi comportări abuzive. Constantin Racoviţă a cerut la Poartă ca
să se eontinuc opera inccpută sub conducerea comandantului turc al garnizoanei d i n
I-Iotin 98. D a r i n timp c c se luau măsuri pcnt1·u evacuarea
lajilor,
Constantin
Ra!'oviţă şi-a trimis dregătorii "cu aşezarea banilor", adică fixarea dărilor, in ţi
nu� tu·ile Orhe i , Lăpu�a şi Soroca, cu dispoziţii ca să "calce odăile turceşti", iar
,.v ăcarii turcilor să fie puşi la bir". Aceştia evident că s-au plins stăpînilor. Un
număr de turci laji 1-au prins, 1-au molestat şi ameninţat cu moartea pe delegatul
domnesc, Lupul Stolnicul, şi I-au dus la Bender unde I-au inchis. Domnul a inter
ven i t la paşa de Hotin care l-a eliberat şi 1-a trimis în Iaşi unde a fost judecat
de d ivan. Deşi la j udecată a participat şi un turc, Lupul Stolnicul a fost achitat 99•
Nu numai domnitorii singuri dar şi împreună cu divanul, judecau procesele de
datorii ale locuitorilor ţării făcute la turci. In general hotărîrile erau favorabile
reclamanţilor turci 1DO. Din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea se obişnuia ca
la asemenea procese, probabil la cererea reclamanţilor, să participe cite unul sau
chiar
doi
judecători turci 10 1.
De la mi jlocul secolului al XVII I-lea şi pînă la aplicarea
Regulamentului
Organic, Divanul domnesc, ca supremă instanţă de j udecată, a fost reorganizat de
mai multe ori. I n tre anii 1769-1774, ani de război şi de ocupaţie a trU!Pelor străine,
unele d i n instituţiile de stat au suferit transformări. L a 6 octombrie 1769, co
mandantul armatei 1-a ţariste, contele Rumianţov afirma că în Moldova judecarea
şi pedepsirea impricinaţilor "pentru moment trebuia lăsată după rinduiala existen
tă " . El fusese informat că moldovenii erau conduşi, după legi· scrise sau după
tradiţie, de către aleşii lor "după obiceiuri transmise prin memorie" 102. Acelaşi
conte Rumianţov a constatat dezordin i şi abuzuri mari (explicabile din cauza regi
mului de ocupaţie) in administraţia p ublică, mai ales la incasarea dărilor, la chel
tuielile publice, la contabilizarea banilor şi in admini strarea justiţiei, chiar şi în
organizarea Divanului - organul . principal al administraţiei centrale de stat.
Peste tot domnea o dezordine neinchipuită. Divanul nu avea fixate nici zilele în
ea:re trebuia să se întrunească, iar membrii divanului luaţi in parte, nu ştiau
ce atribuţii le revin. De aceea s-a hotărît ca să se creeze un Departament al
justiţiei compus din marele logofăt şi marii vornici, separat de Divan, dar care
putea judeca orice proces, care mai inainte era de competenţa Divanului şi in
plus pc lîngă judecarea proceselor civile şi penale făcea şi instrucţia irnpricina
ţilor precum şi acte de administraţie publică, in ţinuturi şi oraşe. In competenţa
Departamentului Justiţiei intra şi observarea comportării tuturor
judecătorilor,
dacă îşi' indeplineau sau nu corect şi la timp atribuţiile 10J. Procesele penale tre
buiau judecate lunea şi marţea, miercurea era destinată cercetării "pricinilor" tri
mise de comandantul şef al armatei de ocupaţie, joile au fost rezervate notifică
rilor însoţite de poruncile Domnului, iar ultimile două zile ale săptămînii "pentru
cercetarea plingerilor verbale, după obiceiurile locale".
Procesele verbale încheiate după judecarea pricinilor trebuiau semnate de
părţi , iar in hotărîri urma să se insereze articolele din pravile pe baza cărora
se judecase procesele şi se clase hotărîrea. Dacă partea care pierduse procesul,
contesta hotărîrea. se făcea apel la preoţi, cărora l i se da trei zile pentru a discuta
cu contestatarii ' sfătuindu-i să se indrepte şi să se supuie hotărîrii . In acest ter
men se căutau informaţii noi despre comportarea condarnn a ţilor. Dacă aceştia işi
tăgăduiau in continuare vinovăţia şi totuşi se constata că sint vinovaţi, rezultatul

98 Ibidem, p.
99 Ibidem, p.

720.
721.

100 Gh. Ghibănescu, op. cit., voi. XVI, p. XVI, p. 1 16-120.
10 1 " Ion Neculce", Buletinul, fasc. 5 (1925), p. 219-220.
102 L. T. Boga, A doua ocupaţie rusească a ţărilor române, Chi,inău, 1930, p. 12.

103

Ibidem, p.

15-18.
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cercetărilor se supunea Divanulul, care raporta comandantului şef a l armatei de
ocupaţie, ce wma să hotărască.
Membrii Departamentului cu opinii separate faţă de majoritate, trebuiau să
11i le motiveze şi consemneze in scris. Acestea se in ain tau Adunării obşteşti a
DivanuluL Hotărîrile In procese ale Departamentului j ustiţiei trebuiau ad use la
cunoştinţă părţilor sub semnă·tură. Dacă una di n părţi işi exprima · dorinţa de a
apela, dosaru l se preda Divanului 104.
Membrii Departamentului Justiţiei se alegeau d intre boierii cu deosebite
cunoştinţe de drept şi cu o practică mai îndelungată in judecarea proceselor. De
partamentul avea o cancelarie proprie, cu un perso n al ce di:i;punea de c unoştin ţe
In materie de drept, care lucra sub conducerea marelui logofăt de Ţara de Jos.
In anul 1809 Cancelaria Departamentului avea 30 de
,.scriitori" care indeplineau
sarcini deosebite şl dispuneau de cunoştinţe mai bogate şi o practică mai înde
lungată. Ei se numeau "logofeţi de taină". Sarcin ile de serviciu ale acesbora se
indicau de că tre membrii Dep art amentului Ca retribuţie el încasau o su mă fixă
pentru orice hotărîre j udecătorească, la care se adăuga cota cuvenită de la Casa
răsurilor, veniturile lor urcau astfel la 1 495 lei luna:·. Swna aceasta se împărţro
,.scrii �orilor" de că tre marele logofăt de Ţara de Jos 105. Ca organe e x ec ut i ve ale
Departamentului erau vătavul şi ceauş ul de aprozi, dregătorii infiin ţ ate de domni 
torul Alexandru Mavrocordat (1782-1786) 1 D6.
Vătavul şi ceauşul de aprozi primeau drept salar lunar cite 95 lei de la
Casa răs uri lor. Vel vornicul de aprozi avea ca atribuţie supravegherea închisorii
şi ca subalterni 120 de aprozi şi 90 fustaşi. Cu ajutorul subalternilor vel vomicul
de aprozi aducea in instanţă, la termen, pe cei care refuzau să se prezinte. Tot
ei introduceau in instanţă părţile şi executau sentinţele.
Vei vornicul de aprozi, vatavul şi ceauşul de aprozi, aveau ca atri buţii indi
cate 107 hotărniciile terenurilor in litigiu 1!8, aducerea in Instanţă a martorilor ş.a. 1W.
Vel vomicul de aprozi primea de la subalternii săi un plocon anual, in sumă de
635 lei ,.,_
Intre anii 1806-- 1 812 apare o nouă instanţă denumită Departamentul al doUea,
ai cărui membri "cercetau şi j ud ecau pricini mai miciw decit cele trimise la De
partamentul justiţiei. Salariile judecătorilor acestei instanţe erau plătite de Casa
răsurilor m. Urmărindu-se in continuare o reorganizare a administrării
justiţie i ,
inainte de anul 1789 s-a înfiinţat ,.Departamentul crlmtnaltcesc", care judeca nu
m ai procesele penale, cele civile urmind să fie soluţionate de Departamentul Jus
tiţiei 112, deşi In virtutea tradiţiei a continuat să i se spună tot Divan tu. Ceva mai
tirziu, in jurul anilor 1822-1823 s-a făcut o nouă reorganizare a Departamentu
lui Justiţiei, ţlnindu-se seama de vechea impărţire a Moldovei : Ţara de Sus şi
Ţara de Jos. Astfel s-a înfiinţat Divanul judecătoresc al Ţării de Jos şi Divanul
judecătoresc al Ţării de Sus. Completul celui dintii se compunea din : marele
logofăt al Ţării de Jos, cei doi mari vornici ai Ţării de Jos, vornicul de obşte,
m arele spătar, marele comis, serdarul, marele medelnicer, marele sulger şi marele
jicnlcer. Divanul judecătoresc al Ţării de Sus se compunea din : marele logofăt
al Ţării de Sus, cei doi mari vornici ai Ţării d e Sus, vornicul de politie, marele

�

r

104 I bidem, p.
Ia�i, 1934, p. 35.

19 ;

Vezi şi

G. Ungureanu, Justiţia fn Moldova (1741-1832),

105 G. T. Bulat, Bateriile slujbe din ţările romdne la sffrşitul secolului al
:XVIII-lea şi inceputul secolului al XIX-lea, Arhivele Basarabiei, an. IV (1932) ,
nr. 3, p. 44.
106 Ibidem, p. 178.
107 I bidem, p. 45-46.
108 "Ion Neculce", Buletinul, fasc. 9 (1929), p. 149-150.

119

Ibidem, fasc. 6, p. 95-96.
1 \0 G . T. Bulat , op. ctt., p. 46.
1 1 1 I bidem, p. 45.
112 Arh. St. Iaşi, Transp. 564 ; op. 611, condica
nr. 1, p. 38 şi 48 v.
ID N. Soutzo, Memoire.s du prince NlcoJa.s Soutzo prande logoth�te de .lllol
da!M, Vienne, 1899, p. 96-97.
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ban, marele paharnic,

marele stolnic,

marele

clucer,

marele

pitar

şi

marele

şe

trar 114.

Incepind cu luna mai a anul·Ui 1829 - Divanul domnesc şi-a incetat activi
tatea, _iar procesele pe care le judeca in mod obişnuit au trecut la Adunarea ob
ştească, care trebuia să rezolve în special cererile de rejudecare, cum se obişnuia
la Iie� are do?ID ie nouă. Ad;m area obştească a continuat să aibă atri:buţii judecă
toreşti pînă m anul 1830, c1nd s-a trecut la reorganizarea divanurilor. Deşi avea
ca atribuţie principală administraţia generală a ţării, Adunarea obştească - şi-a
rezervat săptămînal cite două zile pentru judecarea de procese. Din cauză că pe
rolul Adunării se i nscr i a u foarte numeroase procese a fost nevoită să rezerve o
zi pe săptămînă pentru judecarea proceselor străinilor n.s. Din completul de jude
cată al Adunării Obşte!jti făceau parte : mitropolitul ţării, un episcop, 13 boieri
numiţi de preşedintele Adunării, opt membri ai Departamentului judecătoresc şi
vei postelnicul.
Din luna mai a anului 1830 s-a reînfiinţat Divanul domnesc ca instanţă su
premă de judecată. Aşezămîntul prevedea ca Divanul, care avea să-şi ţină şe
dinţele sub preşedi nţia mitropolitului, trebuia să judece procesele trimise de "Pre
zidentul plen ipotenţiar" sau de Adunarea obştească, rezervindu-le trei zile pe săp
tăm înă. Anaforaua o putea întări preşedintele Divanului, dacă avea majoritatea de
insuşeau părerea minorităţii, anaforaua trebuia să aibă
partea sa, dar d a că îşi
.lprobarf.'a Prezidentului plenipotent, care de drept îl înlocuia pe domn 1 16. S-a
înfiinţat şi o Comis ie consultativă compusă din trei membri cu misiunea de a
rezolva cererile de revizuire a proceselor, adică să avizeze care procese puteau
fi rejudecate observindu-se dacă nu trecuse termenul în care se putea solicita re
judecarea şi dacă nu fuseseră judecate cu respectarea tuturor formelor legale, ca
să fie operabile propunerii€ comisiei trebuiau aprobate de pr�edinte 11 1.

La 2 iunie 1830 Divanul Domnesc a luat hotărîrea ca termenul de judecare
a apelurilor in procesele j udecate să fie fixate după 21 de zile de la depunerea
cererii ne. Divanul domnesc nu lua în discuţie d ecît procesele care fuseseră
judecate de Divanul judecătoresc sau in Departamentul afacerilor străine 119, Per
soanele cu ra nguri boiereşti implicate in procese penale erau anchetate şi jude
revenea
cate de Divanul Domnesc. Jn lipsa mitropolitului preşedinţia divanului
marelui logofăt d e Ţara de Jos 120• Din anul 1830 numărul membrilor Divanului
a fost urcat la 30, plus zece supleanţi 12 1. La 29 aprilie 1812, cneaghina Zoe Ghica,
;1 :-erut lui Milaşievici, ca Preşedintele divanurilor Moldovei şi Ţării Româneşti,
să-1 judece pe Dumitrachi Be l diman , care o insultase ln casa spătarului Ioan Ne
culce, la care ambii se a f lau in vizită. Ea a cerut, in mod expres, ca datorită ran
gului ei, fiind fiica fostului domnitor Matei Ghica, procesul să fie orinduit in
.,cerCEWI.are Obşteştii A dunări", care-şi ţinea şedinţele la Mitropolie. Zoe Ghica a
mai pretins ca la !jedinţa in care urma să i se judece reclamaţia să participe şi
arhiereii, declarind că nu va fi satisfăcută dacă cel care a insultat-O n-ar fi fost
pedepsit "cu certare (adică bătaie) in privirea norodului, spre pildă, după rinduiala
pămîntului" 122•

Divanul nu avea un local propriu destinat şedinţelor, cancelariei şi persona
l ului . Cind lucrările puteau fi prezidate de mitropolit, şedinţele Divanului se ţi
neau la Mitropolie, probabil in locuinţa mitropolitului, care era una din cele mai
spaţioase din Iaşi. Dacă mitropolitul lipsea sau din diferite motive nu putea pre7jda şedinţele de lucru ale divannlui, acestea se ţineau in casa marelui logofăt
de Ţara de Jos, evident că nu în condiţii optime. Se relatează de o persoană
care a asistat la asemenea şedinţ"ă că a văzut doi sau trei judecători in jurul

1 14 Arh. St. Iaşi, XCVIII/77 (1796 aug. 28) ; CVII/16, CVII /22.
us G. Ungureanu, op. dt. p. 37.
,
1 16
M. Galan, op. cit., p. 108.
17
1
Analele Parlamentare, 12, p. 240 şi urm.
1 1a M. Galan, op. cit., p. 108.
1 19 Arh. St. Iaşi, Dos. lit. R., nr. 102/f. 117-1 19.
120 Id em, Dos. lit. D., nr. 4, f. 36.
12 1 J,btdem, t. 1 17-119.
T22 Ibidem, nr. 4, f. 1 67, 180, 182.
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unei mese, că unii şedeau pe scaune, iar al ţii se p limbau, discutau sau fumau.
Scriitorii divanului stăteau in picioare, priveau, sau citeau. Două grupe de per
soane se certau intre ele, ceea ce indica judecarea. Unul dintre j udec ă tori , cu un
ton poruncitor ii interoga pe impricinaţi, poruncindu-le să vorbească incet şi pe
ri n d. In anul 1828 Cancelaria Divanului avea patru "logofeţi de taină" fiecare din
ei fiind ajutat de cîte doi sau trei scriitori. In gener al fiecare lucra in loc uinţa
propri e, avind şi cîte o "condică" în care inregistra actele proceselor 123.
Instanţa de judecată cu cea mai bogată activitate pînă in anul 1832 a fost
,.Departamentul criminalicesc", denumit şi .,Departamentul criminal", .,Departamen
tul pricinilor criminaliceşti" 124, pentru că perioada de timp de dinainte şi de d u pă
1829, a fost o perioadă de incertitudine, de slăbire a administraţiei şi autorităţii
de stat, furturile, abuzurile şi crimele au fost extrem de numeroase. Ca să-şi
poată indeplini sarcinile atribui te , instanţa trebuia să colaboreze strins cu orga 
nele administraţiei de stat locale, care in acest sens primeau i nstrucţiuni de I a
domni tori . La 8 decembrie 1803 domnitorul Alexandru Moruzi a trimis ispravnici
lor o circulară in care li se făcea cunoscut ca "spre odihna tuturor de obşte. . .
făcătorii de răle" să fie întemniţaţi. Ispravnicilor l i se mai atrăgea atenţia ca să
fie "cu toată luarea aminte şi fără de nici o lenevire", să cerceteze cu mare aten
ţie pe jefuitori, să consemneze in scris bunurile pe care şi le însuşiseră prin fur
turi. De asemenea trebuiau să-i supună unei deosebite cercetări şi supravegheri
pe tovarăşii şi "tăinuitorii" furilor. Cu rapoarte amănunţite asemenea in di vi zi tre
buiau trimişi sub pază la "Departamentul cremenal", împreună cu toate bunurile
de furat găsite la ei sau in locuinţele lor. Insoţitorii acestora dacă i-ar fi scăpat,
pe lîngă pedeapsă, urmau să fie obligaţi la plata unor despăgubiri 125•
Alte instrucţiuni domneşti prevedeau ca marele căpitan de dărăbani şi sub
alternii săi să-i prindă şi aresteze pe tilhari şi "gazdele lor".
In
instrucţiun lle
adresate acestui dregător i se atrăgea atenţia ca să nu lungească prea mult an
cheta şi pedepsirea "in special cu bă tai a", cum se obişnuia şi să-i înainteze Agiei,
care ur ma să î nc h e ie cercetările, avind dreptul să folosească şi "oareşcari îngro
ziri", dar fără a- i bate, ca să nu pretindă in faţa i nstanţei, că din cauza regi
mului la care au fost supuşi s-au arătat pe sine sau pe alţii vinovaţi, ce fieşte
care pricină cercetată ... împreună cu cel ce va fi supt giudecată să se trimită la
,.Creminal" împreună cu probele ce le-ar fi "adeverit vinovăţia". Numai la De
partament avea să se ho�ărască dacă sînt sau nu vinovaţi. Marele căpitan de dă
răbani nu avea dreptul să elibereze pe nici unul din cei i mplicaţi in acte de til
hărie, oricit de "puţin vinovaţi" ar fi fost. Bunurile găsite asupra tîlharilor, tre
buiau numaidecît inventariate şi păstrate sub sigiliu. In raportul inaintat Depar
tamentului urmau să fie indicaţi păgubaşii, precum şi sumele de bani pretinse
ca despăgubiri. Dacă avea de cerut lămuriri urma ca Departamentul să se adre
seze Agiei, care trebuia să accelereze cercetările şi să raporteze cit mai grab
nic 126. Dosarele celor
vinovaţi erau verificate şi cercetate cu atenţie de către
membrii "Departamentului criminal", după care se trecea la judecarea vinovaţilor,
aflaţi sub stare de arest. In instanţă, in timpul judecării procesului, pe lîngă in
culpaţi erau prezenţi şi reclamanţii, membrii de familie sau rudele mai apropiate
ale celor ucişi. Hotărîrea in stanţei (Departamentul criminal) forma conţinutul un ei
anaforale, ce se înainta Domnitorului, care putea reduce sau mări pedepsele şi in
anumite circumstanţe comuta pedeapsa capitală in muncă forţată, deşi, dacă inter
vener.u elemente noi c a protestele urmaşilor sau ale rudelor celui ucis aproba pe
deapsa hotărîtă de instanţă 127.
Dacă inculpatul e r a boier "Departamentul criminalicesc" nu era competent
să-1 condamne, ci numai să facă cercetările, care urmau să fie prezentate Ob
şteştei Adunări prczidată de domnitor. La o asemenea şedinţă urma să fie prezent

r.

123 G . T. Bulat, Cronica scandaloasă a Iaşilor la 1 812, Arhivele Basarabiei,
an. IX (1937), nr. 1-4, p. 160.
124 G. Ungureanu, Cancelaria instituţtflor din Moldova intre anii 1 800-18ZB,
Revista Arhivelor, 2/1967, p. 93-94.
125 Id em , Justiţia fn Moldooa, p. 39.
12' Arh. St. Iaşi, Tr. 564, c ond ic a nr. 6, f. 125.
1l7 Ibidem, condica nr. 2, f. 54.
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mitropolitul, episcopii eţ)arhio&i, boi erii mari dregători şi foşti mari dregători. rn
fa � un ei asemenea instanţe a ven it cazul căminarului Mihalache Vlahuţă din Pă
.
tra!lcam-Tutova, omorit la 6 august 1831, de soţia şi de fiul său mai mare care
era tot�şi minor. La data procesului ţara fiind sub regim de ocupaţie, Co�ache
Con.ach1, ca mare logofăt a propus ca inculpatii să fie judecaţi de "Inaltul divan�,
care a holărit ca soţia celui omorit să fie pedepsi tă cu 80 de lovituri de bici în
piaţa "Sf. Spiridon•· din I aşi �i apoi surghiunită pc viaţă intr-o mănăstire, iar fi u l
ei să primească 60 de lovituri de bici şi pină la majorat să fie internat într-o
mănăstire de călugări. lnainte de a li se aplica pedeapsa, atit mama cît şi fiul ei
au fost degradaţi din rangul boieresc, fiindcă in Moldova acest obicei a fost res �
pect.at continuu. Mama şi fiul, inainte de a-şi primi pedeapsa au fost îmbrăcaţi
cu sumane şi impuşi la bir ca şi ceilalţi locuitori ai satului Pătrăşcani, unde au
săvîrşit crima 1211_
Potriv i t unor alte informaţii celor care urmau să fie degradaţi li se aşeza
pe umeri caftanul rangului de boierie, care apoi li se smulgea cu violenţă de un
dregător, ce rostea cu glas tare : "Nevredn i c e ste" , după care condamnatul era îm
brăcat in suman ţn rănesc ,. i nr pc cap i se punea o căciulă ordinară din piele de
oaie.. 129.
La 4 noiembrie 1 799 .,Divanul Criminal" a condamnat la pedeapsa capitală
o femeie din laşi, care-şi om�>rise soţul cu toporul în timp ce dormea. Domnul a
hotărît ca ea să fie dusă l u Podul Ro:şu, unde a fost sugrumată, apoi băgată in
tr-un sac de care s-a legat o piatră şi aruncată in Bahlui pentru a fi "spre pildă
şi înfrînare şi altor femei răii de potriva ei" 130. De şi intr-o anafora, membrii di
vanului au propus ca unui criminal aflat la "virsta tinereţelor" să i se aplice pe
deapsa cu ocna, domnitorul Alexandru Ipsilanti a dispus să fie spinzurat chiar
pe locul "unde a făcut şi el moarte" 3 11. In cazul unui arnăut care la 26 ianuarie
1800 omorîse cu lovituri de iatagan o femeie însărcinată in a şaptea lună, Divanul
criminal a pr!>pus să fie decapitat cu sabia, dar domnul a decis de "indată să se
spînzure la locul unde au făcut şi el ucidere, ca să fie văzut şi cunoscut şi de
alţii spre părăsire şi altor răi asămine făcători de răii 1301. Un cîrciumar şi doi
complici , care în aprilie 1 804 omorîseră un negustor turc din Bender, aflat în
drum spre Orhei , Di vanul criminal a propus ca toţi să fie executaţi "la locul unde
au săvîrşit fapta", dar domnitorul a dispus "ca indată să se triimată :şi să să
spinznre la al doilea poştă de aice din Eş, pe drumul Chişinăului" m.
Un mare număr de procese in care instanţele au hotărît ca infractorilor să
li se aplice pedeapsa capitală, indică intervenţia domnitorilor, care în felul acesta
şi-au manifestat atotputernicia in materie judecătorescă. De obicei ei cereau con
tinuarea cercetărilor şi o nouă judecare, dar de cele mai multe ori interveneau
pentru schimbarea pedepsei. Din cauza aceasta deseori instanţa se eschiva de la
indicarea pedepsei lăsînd aceasta la aprecierea domnitorului. De exemplu după un
proces judecat la 19 august 1799, instanţa a lăsat hotărîrea la aprecierea domnului
deoarece criminalul "nu avea virsta legiuită". Deşi după pravile un asemenea in
culpat trebuie condamnat la muncă silnică, pe termen de minimum doi ani, domni
torului Constantin Ipsilanti a decis că "vrednic este morţii", dar 1-a iertat, hotă
rind ca să fie trimis la "ocnă" pe timp de trei ani "tăind sare, ca să fie spre
pilda altora asămine lui" 13�. Intenţia, premeditarea, in săvîrşirea infractiunii, con
stituia o circumstanţă a g ravantă, de care se prevala şi domnul cind hotăra agra
varea pedepsei propusă in hotărîrea instanţei 135. Deci cei care pentru furturi fuse
seră pedepsiţi cu diferite te rmene de închisoare, dacă recidivau, puteau fi condam
naţi la muncă silnică în ocnă, pe viaţă 136• Unor recidiviştl li se aplica pedeapsa
12e Mihail Galan, op. cit., p. 105-106.
Ibidem ; UTicarul, vol. XX, p. 302-303.
130 G. Ungureanu, Pedepsele in Moldova, anexa nr. 8, p. 54-55 .
.,, I bidem, anexa nr. 9, p. 55-56.
U2 I bidem, anexa nr. 10, p. 56-57.
t:U Ibidem, anexa nr. 12, p. 58.
m Ibidem, anexa nr. 15, p. 60-61.
us Ibidem, anexele nr. 17 şi 18, p. 62-63.
fZ9

!136
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-

Ibidem.
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cu "imbourarea" precum ş i tăierea nasului, a miinilor,
bătaia la tălpi şi la spate şi trimiterea la mănăstire.

a

degetelor de la m.lini,

Pentru tîlharii recidivişti în hotărîrile Departamentului se cerea şi aplicarea
"îmbourării " , adică aplicarea cu fierul înroşit in frunte a stemei ţ!rii, pentru a
fi recunoscuţi. Asemenea pedeapsă s-a aplicat, după o hotărîre din 8 iunie 1800
unor vechi tilhari, care in mai multe rinduri au fost la temniţă şi mai suferiseră
de multe ori pedeapsa cu bătaia în public. Constatindu-se însă că de îndată ce
erau eliberaţi se apucau din nou de furturi, li s-a aplicat bourul in frunte 137. Cu
imbourarea se pedepseau pe lîngă hoţi, spărgătorii de biserici şi gazdele lor ca
şi ucigaşii. Potrivit unei hotărîri din 19 august 1 799 patru "prădători de oameni"
(tilhari) care constituiţi in bandă au omorît pe vătavul unui sat şi au jefuit un
sudit austriac, au fost condamnaţi la pedeapsa capitală. Execuţia a fost <�minată,
pentru a se căuta modalitate<� despăgubirii
suditului, care intervenise pentru o
eliberare condiţionată. Insă unul din aceştia a prădat un evreu, a împuşcat un
preot şi un sătean. Prins a fost dus la ocnă, de unde 1-au eliberat membrii bandei
lui. Venind la laşi s-a intovărăşit cu un alt tilhar vechi, eliberat din inchisoare
şi împreună au spart "o başcă" a mănăstirii Barnovschi apoi au incercat să spargă
alte trei biserici, dar n-au reuşit. Insă din biserica Sf. Pantelimon au furat aproape
toate obiectele de cult pe c<�re le-au vîndut. Prinşi de oamenii agiei unul a fost
eliberat ca să aducă şi să refacă argintăria furată. Referindu-se la an3forau De-
partamentului domnul a dispus ca toţi să fie "purtaţi pe ul iţele oraşului" şi in
trei locuri să li se aplice cîte o sută de lovituri şi apoi să fie trimiş i la ocnă pe
timp de trei ani. Unuia dintre ei considerat ca cel mai periculos s-a hotărît să i
se taie mîna dreaptă şi degetul mare de la mîna stingă 138•

Şi in alte procese, ca cele de incest, furturi de boi sau ale ucigaşilor la beţie,
criminalilor şi tîlharilor minori, domnii
aprobau pedepsele propuse de Departa
ment, le reduceau sau le agravau. Unii erau pedepsiţi să despăgubească pe pă
gubaşi la valoarea lucrurilor însuşite, iar in plus primeau cite 200 de lovituri la
"răspîntiile uliţelor�. Un tată a opt copii, care săvîrşise o crimă a fost condamnat
la o sută de lovituri. Uneori vinovaţi i de crimă erau pedepsiţi cu 300 lovituri la
Poarta curţii apoi trimişi la ocnă pe timp de zece ani. Loviturile se apUcau cu
"toiagul" sau cu bice cătrănite 139.
Intre anii 1806-1812 s-a precizat că judecătorii Departamentului Criminal
ceJXetau şi judecau pricinile "criminaliceşti, pe făcătorii de rele tîlhari şi alţii
intru vinovăţii, hotărind pedeapsa fiştecăruia după vinovăţie şi cuprinderea pra
vilelor�. Pentru aceasta primeau salarii de la Casa răsurilor 140•

Intre anii 1822-1828 rolurile "Departamentului criminal au fost extrem de
aglomerate cu judecarea marelui număr de criminali şi hoţi înmulţiţi in special
in timpul Eteriei şi a ocupaţiei turceşti. Pentru stîrpirea lor s-au trimis in ţinu
turi potere puternice sub conducerea unor boieri energiei şi de incredere 141• Ca
petele celor executaţi prin decapitare, erau infipte la locul crimei in pari ascuţiţi
şl ţinute astfel un timp 142, pentru a-i îngrozi pe cei tentaţi să săvîrşească ase
menea acte 143. Intre 1822-1828 se pedepseau cu moartea atentatele la siguranţa
statului, la viaţa domnitorului, tentativa şi evadarea din inchisoare, încheiată cu
.
uciderea unor gardieni, omorul premeditat, amorul "la minie" cu arme, otrăvU"ea
şi tîlhăria. Aceeaşi pedeapsă cumulată cu bătaia în trei rinduri se aplica serv!
.
torilor care şi-ar fi omorit stăpinii, celui care omorîse o rudă ma1 aproJ? iată, tăl
nuitorilor şi gazdelor de tîlhari, ca şi celor care puneau la cale asasmate îm
preună cu cei ce le săvîrşiseră 144•
137 Ibidem, anexa nr. 19, p. 63-64.

13a

Ibidem, anexa nr. 20, p. 64-67.
I bidem, anexa nr. 2 1-28, p. 67-68.
140 T. G. Bulat, Boieriile cu szu;be, Arhivele Basarabiei, IV (1932), nr. 3, p� 180.
141 Urfcarul, vol. XV, p. 278-288.
142 Hurmuzaki, Documente, voi. X, p. 68.
143 c. c. Angelescu, Pedeapsa cu moartea la romdnl fn t�eacul al XIX-lea,
Bucur�ti, 1 92 7, p. 16-17.
144 Ibidem, p. 1 7-18.
13'
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.,Departamentul cri m.inalw putea ordona deţi n erea in inchi sori a celor vino
vaţi de crime, trlhărH şi alte i n fracţ i uni pină la judecare. Deţinuţii erau aduşi,
•la ter men de armaşi in instanţă. J u decătorii Departamentului făceau
instrucţia
inculpaţilor, le luau interogatoriile. In cercetările lor judecătorii urmăreau să se
informeze dacA lnculpaţii nu au fost forţaţi să recunoască acte de care nu erau
vinovaţi. Pentru completarea c ercetării se aduceau în instanţă martori care puteau
completa datele cerute de judecători 146 după care se trecea la j u de carea in fond.
Hotărîrea Departamentului se r ed acta sub forma u nei anaforale, care se inainta
Domnului pentru a fi aprobată. Pînă la cercetarea anaforalei de către domn, in
favoare-a condamnaţilor puteau interveni boierii dregători, membrii de familie
ş.a., in tervenţii care puteau duce la comutarea sau la red ucerea pedepsei .
Inculpatii achitaţi se eli berau, unii pe gar an ţie, gara n ţi i trebuind să răspundă
că inc ulpaţ i i eli beraţi nu aveau să recidiveze. Cei condamnaţi la moarte erau exe
cutaţi de călăi prin spinzurAtoare sau decapitare 146• Potrivit unei informaţii din
1 1 mai 1801 cei executaţi prin spinzurAtoare trebuiau lăsaţi spînzuraţi timp de
zece zile �ntru a-i inspăiminta pc cei core ar fi voit să se dedea la acte simi
lare 147.
Condamnaţii la muncă silnică işi executalf' pedeapsa in ocnele de sare. Ei
erau transportaţi la ocne sub pază severă şi se predau cămăraşilor de ocnă, care
răspundeau de menţin erea lor pe timp u l cît fuseseră condamnaţi ca şi de randa
mentul muncii lor 141.
Departamentul avea un sediu !ji o inchisoare proprie, o cancelarie, cu re
gistre in care se fnscrlau imputernicirile d ate organelor de execuţie, poruncile de
anchetă ş.a. trimise ispravnicilor de ţinut 149.
Ca retribuţie, in anul 1 823 cei trei membri ai Dep a rtamentu l u i primeau cite
250 lei lunar, preşedintele cite 600 lei , iar toţi scriitorii 70 de lei tsO.
"De pertam entul pricin ilor străine" sau ,.Departamentul străinilor", a fost in
liinţat in jurul anului 1800 151 şi in competenţa lui intra judecarea proceselor civile
ale stFiUnilor (sudiţllor) . Potrivit un or relatări din anul 1809 sau 1810, membrii
Departamentului nou infiinţat cercetau şi judecau litigiile dintre străini şi pă
minenl, ca l}i pe fugarU din Austria şl Podolia veniţi in Moldova. Tot prin De
partamentul străinllt>r se el i berau p aşapoartele celor ce plecau ln Rusia sau in

Austria

152.

In iul i e 1823, D epartamen tul străinilor se compunea din : spatarul Alecu
Sturza, retribuit lunar cu 500 lei, Aga Alecu Balş, retribuit lunar cu 300 lei, ba
nul Dumitrache Holban şi Grigore Codreanu, retribuiţi, fiecare cu cite 300 lei iar
scriitorii toţi cu 100 lei lunar w. In an u l 1829 D epartamen tu l străinilor avea un
preşedinte, doi judecători plătiţi de Casa ră su ril or cu 3600 lei anual fiecare şi un
număr de scriitori, care făce au lucrările de cancelarie şi incasau la un loc, in
clusiv cheltu iel i le de cancelarie , 12.120 lei pe an 154•
Străinii bănuiţi a fi i mpl icaţi in acte penale, erau identificaţi, reţinuţi şi
trimişi la agenţiile respective care-şi aveau sediul in capitală. Cerc etăril e se fă
ceau de depertament, cu atenţie şi menajamente, iar dosarele se in aintau Depar
tamentului Criminal, care era competent să-i judece. Autohtonii in procese cu
sud i ţii erau citaţ i şi dacă nu se prezentau, la termenul următor
erau a duş i cu
forţa, fiind obligaţi la plata unei amenzi. La procesele dintre pămînteni şi sud� ţi ,
obişnuit asista şi consulul statului al cărui supus era stră inul recl amant sau m145

146

147

G. Ungurea nu, Justiţia in Moldova, p. 42-43.
Ibidem, p. 44-4�.
Ibidem.

1 411 Arh. St. Iaşi, Tr. 564, con dica nr. 3, f. 10 (1803 martie, 29).

tcP Gh.

Ungureanu,

Cancelaria instttuţiUor din Moldova fn anii 1800-1828,

p. 100.

150 Arh. St. Iaşi, Tr. 1352, op. 1535, Vistieria. Con dica nr. 1269, f. 12.
15 1 Gh. U11gureanu, OTganizarea jwt!ţiet, p. 53.
152 T. G. Bu1at, op. cit., p. 180.
U3 Idem, Contrtbuţiuni la viaţa ;udec4toreaşc4 şi admtnfstrativ4 a Moldovri
lUPt ocupatta ru.seasc4 din 1806-1812, Arhivele Basarabiei, II (1930), p. 36-38.
154 Arh. St. Ia,l, Transp. 564, condica nr. 3, f. � ; condica 8, f. 88.
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culpat 155• Crim inali i sau tîlharii sudiţi se pune au sub u rmărire. Autorităţile locale
care-i arestau ii an che ta u şi apoi sub pază îi trimitea u la Departamentul stră i
nilor, care făcea cunoscut cazurile consulilor statului ai c ăror supuşi erau incul
paţii . Consulii puteau cere lămuriri asupra faptelor săvîrşite de supuşii
sta tului
cel reprezen ta u dar şi asupra complici lor. Departamentul cri m i n a l cerceta cazurile
şi-i judeca pe inculpaţi. Inculpaţii, care p ri c i nu is eră daune supuşilor străini, după
ce erau jud eca ţi de Dep a r tamentul Criminal, se trimiteau Departamentului străi


.

nilor. Dacă erau tîlhari împreună cu bunurile furate. iar dacă supusul străin,
�:�u e ra mulţumit cu hotă rî rea Departamentului se pl î n ge a Consulului său. c are
obişnuit intervenea. In asemenea cazuri Departamentul îşi consemna hotărîrea în
tr-o a nafora în c are insera şi o bi ec ţi i le consulului şi apoi o înainta Domn u lui cu
rugămintea de a hotărî 156.

Din c a uza înmulţirii numărului străinilor - sudiţi - tot mai multe şi grave
neînţelegeri i zbucn eau intre aceştia, locuitorii ţării şi membrii apar at ul u i de stat
central şi l oc al, ceea ce a dus chiar la o criză de autoritate a ad m i n is traţie i pu
blice ş i la un adevărat haos în econ o mi a ţării, pentru că pe diferite căi şi invo
cînd p ri v i l egi i şi convenţii, mulţi dintre ei refuzau să plătească dările. Pentru
r eme d ierea situaţiei, înainte de 28 februarie 1826, Domnitorul loniţă Sandu Sturza,
a ina int at Porţii un memoriu in care a arătat că domnitorii fanarioţi au prim i t in
Mold o va un mare n umăr de locuitori ai statelor vecine, în specia l meseriaşi şi ne
gustori , dar şi m u l ţi fără ocupaţie. Fiind ocrotiţi de consu late ac�tia au .cumpărat,
cu to ate protestele pămîntenilor, bunuri mobile şi i mobi l e, de mare va l o are . La
ce rc etăril e făcute s-a c onstatat că unii d i n ei au lua t în arendă chiar moşii mă
nă sti reşti , înşelînd pe egumeni, care le-au ajuns datori cu mari sume de bani şi
astfel in unele părţi su'diţii au ajuns ca şi stăpîni ai tere n uril or. A l ţi su d i ţi deşi
se căsători seră cu pămîntence şi după obice iul p ămîn tu lu i deveneau cetăţeni ai
Moldovei, nu au voit să renunţe i a su puşen i a străină, pentru a se p u tea p reva l a
in contin uare de pr ivi legiile cunoscute. Unii din aceştia şi-au d eclara t sudiţi şi
servi to rii , deşi erau pă mîn ten i . Datorită privilegiilor de car;-e se bucur au şi pro
tecţiei consulilor, sudiţii se comporta u obraznic faţă de membrii apar a tu l u i de
stat, iar sudiţii breslaşi nu mai ascultau de staroşti. Din cauza tend in ţ ei a n ume
roşi locui tori de a cere su sp uşen ie străină, ţara era ameninţată a avea numai lo
c ui tor i supuşi ai statelor vecine în special ale imperiilor habsburgic şi ţarist 157 .
Pentru remedierea situaţiei s-a hotărît infiin ţarea unui comitet, t:are să întoc
mească o categorie a sud iţi lor împrăştiaţi in toată ţara. Co mi tetu l întîmpina greu
tăţi la real izar ea sarcinei sale deoarece unii locuitori care se declarau sudiţi n u
aveau documentele, i a r alţii a fi rmau că l e pi er duser ă . Asemenea situaţii trebuiau
cercetate de Departamen t, care totodată u rm a să ho t ăra scă extrădarea celor ce
nu- şi puteau dovedi situaţia de sudiţi. Cei nemulţumiţi cu hotărîrea Departamen
tului p ute au face contestaţii la Divanul do mn esc 158.
Fiindcă procesele penale în care erau i mplicaţi sudiţii treceau mai in tii p e
l a Departamentul pricinilor străi n e ş i apoi sp r e j udec are la Dep artamentu l Cri
minal din cauza acea sta termenele de judecată se fixau la d istan ţe mari de timp.
'
La 10 august 1827 Ionită Sa nd u St urza a hotărît ca toate cererile în chestiuni pe
nale ale sudi ţi l or să fie înaintate direct D ep a rtam en tu l u i pric in ilo r cri mi nal i-

ceşti .

Atribuţiile judecătoreşti ale marilor dregători de stat

1. Marele logofăt. Şi în p erioada de ti mp dintre anii 1741-1832
fieca re
mare dregător, cu delegaţie domnească putea j udeca orice proces. In aşezămîntul
lui Con sti ntin Mavrocordat din martie 1743 s-a prevăzut : . , giu dec ători i au po
runcă a giudeca necontenit şi la gazdele domniilor sali" şi anume ., veliţii bo i eri

155 Idem, Tr. 107, op. 124, dos. 9, f. 3 şi dos. 21, f. 37.
156 Ibidem, Dos. 2 1 , f. 58.
157 N. I orga, Plîngerea lui Ion Sandu Sturza Vodă împotriva sudiţilor străini
din Moldova, Analele Academiei Române, Mem. secţ. istorice, seria a 11-a, tom.
XXXV (1912), p. 4-6.
15a Gh. Ungureanu, Just4ia in Moldova, p. 60-61.
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cu toţii de lucruri mai mari ; vel logofătul de moşia ficştecăruia" 1 59. Fiindcă dre
gător i il e. nu a":'e�lU sed i! proprii, mar� i dregători, cu deleg<1ţie de a judeca îşi
putea � m d ep hm funcţ1a delegată ch1ar "la gazdele dumisale", adică la locuinţele

propru.

In acelaşi a� ezămint s-a mai precizat că in atribuţiile marelui logofăt intra
jud�are:'l tuturor pr oceselor ci':ile legate de proprietatea funciară, dar deşi atri
buţJ Jle JUdecătoreştJ ale acestuia erau cunoscute de sute de ani, împricinaţii potr i vit obiceiului - se adresau Domnitorului-, care ii trimitea spre a fi jude
caţi de marele logofăt 160• Dacă probele prezentate de părţi nu puteau
lămuri
l i ti g i u l şi marele logofăt nu putea hotărî, raporta Domnitorului, care ordona auto
rităţilor locale să comp let eze cercetări l e 16 1 .
Neavind vreo legătură cu sfera

de atribuţii judecătoreşti ale marelui logofăt,

la 22 ianuarie 1802, locuitorii unui sat, referindu-se la un bejcnar dintr-o slo
bozi e alăturată, a l e cărui dări ei fuseseră obligaţi să le plătească, au ameninţat
pc ;1gcnţii locali ai puterii de s ta t că "se vor duce ... la marele logofăt, la Iaşi, unde
vor da jalbă la locul unde vor socoti că-şi vor putea afla dreptate " 1 62. Chiar pro
. c esC'le care intrau in competenta altori mari dregători, Domnitorul le putea repar

tiza marelui logofăt spre a judeca, ca de exemplu procesele pentru prăvălii din
�· ap i tală, care obi�nuit se j udecau de agă 163, Marele logofăt, in procesele judecate
dezvolta în treaga pr o ced ură obişnuită şi putea foce chiar personal cercetări la
faţi.l locului. Hotărîrile le da potrivit prevederilor "Sf. Pravile" 164. Interesant ni
se pnre u n litigiu din 1 5 martie 1777, dintre un cumnat şi o cumnată, al cărei soţ
d ec't'dase Deşi soţul supravieţuitor avea un copil, cumnatul şi-a însuşit bunurile
-

.

fratelui său !Şi chiar zestrea curnn a tei, vînzîndu-le sub pretextul că trebuia să plă
tească datoriile fratelui decedat. Cum era şi normal reclamanta a cerut să i se
d e spar tă bunurile de zestre "de ale fostului ei soţ, din -care urma să i se plă
tească datori i le. J u d ecînd procesul marele logofăt a precizat că deoarece după de
eed �.t rămăsese un copil care potrivit prevederilor "Sf. Pravile" trebuia să moş
tenească, toate bunurile părintelui decedat urmau ca acestea să rămînă "la mina
mamei. .. şi în purtarea ei de grijă... pînă cînd copilul se va ridica la vîrstă". Da
toriile soţului trebuiau plătite d e soţie din bunurile soţului, şi numai ce avea să
rămînă revenea copilului ; deci 'CUmnatul a fost obHgat să dea socoteală şi să
restituie banii ]ncasaţi pe bunurile vîndute 165 .
Ralu Mavrocordat şi comuni
Ca să fie judecat un l i tigiu dintre domniţll
:at.c;: lu•lerunilor d i n Iaşi , pentru un teren d i n sus de Copou, domnitorul Alexandru
Muvrocordat i-a delegat să cerceteze litigiul pe marele logofăt de Ţara de Jos,
Cosl<Hhe Balş şi pe vor n i cul de obşte Manolache Dimachi. Luteranii solicitau te
ren u l pen tru a-şi C()nstrui o biserică, un cimitir şi "fabrici de meşteşugul lor". Cei
doi judecători au constatat că terenul in dispută era de circa 20 de ani "ieşit din
stăpîni rea gospod cu hr is ov . de danie". Ca atare ei au fost împuterniciţi că caute
un tPrcn liber, d ar n egăsi ndu-) Domnul a aprobat cu luteranii si stăpînească o
66
parte din terenul donat dornniţei Ralu Mavrocordat 1 .
Marele logofăt al Ţării de Jos a primit delegaţie .,să facă punere la cale
după drep tate, in litigi ul izbucnit intre ob�tea locuitorilor oraşului Vasl �i � i Vasile
.
G h i ca, proprietarul "locului tirgului Vaslui" 167• Tot marele logofăt al Ţaru de Jos
a fost delegat, la 14 i ulie 1817, să judece litigiul interminabil d intre locuito�ii
ori.lşului Hîrlău şi M ăn ăstire a Sf. Spiridon din Iaşi, care printr-un act abuziV
159 G. 1. B rătianu, Două veacuri de la reforma lui Constantin Mavrocordat
1 746- 1 946, p. 61, anexa VI.
160 N . Grigoraş, Instituţii feudale in Moldova, I, p. 248, şi urm.
16 1 A rh. St. Buc., M-rea !Bogdana, XVII/2.
162 Bibl ioteca Academiei, CCLXXVIII/61.
163 " Ion Neculce", Bu letinul Muzeului municipal din Iaşi, fasc. 6/( 1926), p.
1 67-169 ; Arh. St. Buc., mss. nr. 578, f. 76 v.-77.
164 Buletinul " Ion Neculce", loc. cit.
165 Gh. Ghi bănescu, lspisoace ş! zapise, voi. IV , p. 142-144.
2
166 ,.I on Neculce", Buletinul Muzeului municipal din Iaşi, fasc. 3 (1923), p-.
:95-96.
167 Gh. Ghibănescu, Surete şi fzvoade, val. XV, p. 226-227.
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proprietatea moşiei ora
domnesc, de danle 1118 , urmat de un schimb w, devenise
şului.
Bifurcarea �arii logofeţii in marea logofeţie a Ţării de Jos şi a Ţării d e
Sus nu a dus la 1mpărţ!rea proceselor de proprietate intre cei doi mari logofeţi,
care de altfel au rezidat in capitala ţării, in Iaşi şi nu in vreunul din oraşele
Ţării de Jos sau ale celei de sus.
Marea logofeţie avea o cancelarie proprie ai cărei scriitori ţineau evidenţele
cererilor intrate, cui au fost repartizate şi felul cum au fost rezolvate 110.
Pe lîngă cancelaria domnească s-a înfiinţat şi o aşa nwnltă "casă a jalbe
lorw, condusă de un slujbaş "cu deplină ştiinţă", ajutat de un număr de scriitori
buniw, dintre care unii redactau plîngerile celor ce nu ştiau să scrie sau �u şi le
puteau redacta corect singuri 171• In anul 1809 fiecare din cei doi mari
logofeţi
primeau cite 450 lei lunar de la Casa răsurilor, din care sumă se scădeau cite
două parale de fiecare leu pentru cutia milelor. La această sumă se adăuga 2208
lei din "slujba ocnii", 1680 lei din venitul goştinei, 1800 lei din venitul desetinei
şi 2160 de lei din vădrărit. In total fiecare mare logofăt incasa
anual
9774
� �
!
Lectura plîngerilor adresate Divanului se făcea de către logofătul al doilea,
mdlcind petiţionarului cărei instanţe sau instituţii să se adreseze. Logofătul al
doilea cerceta probele depuse de ambele părţi odată cu cererea reclamantului şi
participa la anchetele ce urmau să se facă la faţa locului. Pentru munca sa lo
gofătul al doilea incasa o cotă din taxa de 15 lei de fiecare �carte de judecată
pentru pricini mari de moşiiw, hotărlte "cu judecata Divanului ", din cea de 20
lei pentru fiecare întăritură emi.să de Divan pentru moşii intregi, din cea de zece
lei de fiecare întăritură, dată de divan pentru stăpînirea unor părţi de
moşii,
case, dugheni, vii, robi, cite un leu pentru fiecare "carte ce se dă pentru paza
pădurilor", din cei cite 30 bani pentru fiecare "carte după jalobă şi de voinicie
şi publlcaţliw. Din aceste cote logofătul al doilea putea incasa anual pînă la 600 lei
la care se adăugau 36 lei pe an încasaţi de la cei 24 fustaşi, in sumă de 60 parale
de om, leafa de la casa răsurilor in sumă de 100 lei lunar. Din această sumă se
scădea cota de 2 parale de leu pentru cutia milelor. Venitul anual al logofătului
al doilea se urca pînă la suma de 1776 lei 173.
Exista şi un slujbaş, denumit izbaşă de divan, însărcinat cu stringerea jal
belor locuitorilor pe care apoi le prezenta marelui logofăt ca să le citească şi re
partizeze instanţelor competente. După aceea izbaşa le inmina din nou jeluitori
lor, indicind neoştiutorilor de carte cui să se adreseze. Pentru asemenea
funcţie,
incasa cite 9 banL ln plus el primea lunar cite 10 lei de la casa răsurilor 174•
Atribuţii ;judec4toreşti. După anul 1741 nu sint indicaţii
2. Marit vornld
clare despre atribuţiile judecătoreşti ale marilor vomici. Se ştie doar că din anu
mite regiuni ale ţării, ca şi in perioada anterioarA, li se rezervau procese cu ca
racter penal. Pentru aducerea la indeplinire a hotăririlor date, ei aveau subalterni
un număr de slujitori 175. ln aşezămintul lui Constantin Mavrocordat s-a indicat
doar că vel vornlcul de Ţara de Jos v-a j udeca "pe oamenii din ţinuturile de
1
gios", iar vel vornicul de Ţara de Sus "pe oamenii din ţ?n_u�uril� d7 sus" 76: Dup.�
anul 1743 administrarea justiţiei a fost reorganizată pe un1taţ1 tentonale, dec1 marn
vornici ca mari dregători, fiindcă nu mai rezidau in centrele principale ale Ţării
de Jos şi ale Ţării de Sus (Birlad şi Botoşani) ci işi petreceau maj?ritatea timp �
lui la Curtea domnească, judecau diferite procese indicate de dommtor, avind ev1-

168 N. Iorga, Documentele familiei Callimachi, vol. I, p. 594.
169 G. Băileanu, Despre tirgul Hirlău : intinderea lui in 1806, Cercetări istorice, an. V-VII (1929-1931), p. 317-322.
110 Gh. Ungureanu, Cancelaria instUuţiilor din Moldova în anU 1800-18!8,
p. 108.
171 I bidem.
172 T. G. Bulat, Boierifle - slujbe din ţă.rile r omân e p. 40.
m I bidem, p. 42-43.
174 I bidem, p. 44-45.
175 N. Grigoraş, op. cit., p. 258-259.
176 G . 1. Br!tLanu, foc. cit.
,
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dent şi alte atribuţii de ordin administrativ. Atribuţia principali avută in peri
oada anterioară, de comandanţi ai forţelor armate din partea de ţară respectivă,
di spăruse.
Atribuţiile judecătoreşti locale ale marilor vornici au fost trecute altor dre
gătorii şi instanţel()r de ţinut. Dar şi Marea vornicie a fost dublată la inceputul
veacului al XIX-lea, astfel
că in loc de doi mari vornici au inceput a fi patru,
cărora li s-a mai adăugat şi vei vornicul de obşte 177.
Primul mare vornic al Ţării de Jos era membru al divanului judecătoresc
şi obligat ca împreună cu cei doi mari logofeţi să participe la cercetarea "tutu
ror pricinilor", la judecarea lor şi la redactarea hotăririlor. Aceleaşi indicaţii se
cunosc şi cu privire la atribuţi ile judecătoreşti ale celui de al doilea mare vornic
al Ţării de Jos, ca şi pentru (;ei doi vomici ai Ţării de Sus 1111.
Astfel, cu delegaţie domnească marii vornici judecau litigii pentru împărţi
rile 179 şi schimburile de robi 180. Cind nu se putea descurca in litigii mal com
plicate, marii vornici apelau la sfaturile şi cunoştinţele Mitropolitului ţâril. In
tr-un proces din 11 septembrie 1769, referitor la un imobil construit fărâ ştirea
proprietarului pe un teren cu bezmăn, după sfatul Mitropolitului, marele vornic a
hotărît ca imobilul să rămînă proprietarului terenului, fiindcă pravila prevedea câ
"cele de desubt stăpînesc cele diasupra " 181 ,
Marii vornici delegaţi de domnitor puteau judeca şi litigiile de proprietate
dintre ora.<)e şi moşi e rii din jur, care in general erau de resortul marilor logo
feţi 182• In litigiul dintre Episcopia de Roman şi un sudit austriac (19 martie 1817)
în legătură cu c onstruirea unei berării in acest oraş, deşi suditul
avea
"carte
gospod�, episcopul se opunea. Marele vornic de Ţara de Jos, delegat să cerceteze
şi să judece litigiul a cerut episcopului să dea voie suditului să continuie lucră
rile, sau să-i restituie acestuia suma de 360 lei plătită la Cutia milelor. Totodată
1-a înştiinţat că domnitorul se aştepta la intervenţia Agenţiei austriece in favoarea
suditului 1113,
In anul 1809 fiecare din aceşti vornici primea cite 600 lei lunar de la Casa
răsuri lor din care se reduceau două parale din fiecare leu pentru cutia
milelor.

3. Hatmanul - atribuţii jude cătoreşti. Pentru perioada de timp de după
1 741 atribuţiile judecătoreşti ale hatmanului s-au redus mult, crescindu-i in timp
cele de poliţie, el devenind şeful agenţil'Or care asigurau liniştea periferiilor ca
pitalei, al căpităniilor de margine (graniţe) şi organizatorul poterelor pentru prin
derea cr�minalilor şi a bandelor de tilhari 184.
Potrivit dispoziţiilor
din 1 septembrie 1776 ale domnitorului'
Grigore Al.
Ghica, hatmanul avea sarcina de a "rîndui străji in mahalalele capitalei, cu "slu
jitori indeajuns" şi cu "zapcii de credinţă ca să străjuiască neadormiţi de ou seară
şi pînă in ziuă" 185. Atribuţiile judecătoreşti ale hatmanului se limitau in cea mai
mare parte la judecarea litigiilor dintre subalternii săi şi locuitorii Uberi şi robi..
Asemenea pricini le putea judeca singur sau împreuni cu un alt boier sau dre
gător 116, Un timp, cum a prevăzut aşezămintul lui Constantin
Mavrocordat, pe
lîngă priciniJ.e dintre "ceata sa.. şi locuitori, hatmanul mai putea judeca şi "pri
cini de ţigani", dar şi pe străini 1117. Evident câ procesele cu robi ii reveneau obiş
nuit dacă nu ajungeau la divan, cind părţi erau mari dregători sau mănăstiri.
ln
menea procese hatmanul se purtea pronunţa asupra veridicităţii probe-

�

177 N. Gri.goraş, DregdtorU tîrgurilor moldovenefti pfnă la Regulamentul organic şi atribuţiile Zor, Iaşi, 1942, p. 57.
178 T. G. Bulat, op. clt., p. 41.
17P Arh. St. Buc., M-rea Rişca, XVIII/9.
180 Idem, M-rea Dolj�ti, XX/24.
181 I dem, M-rea Sf. Sava, LVI/1 a şi LVI/2.
182 Iacov Antonovici, op. cit., vol. Il, p. 70-71.
1113 N. Iorga, op. cit., vol. 1, p. 537-538.
184 L. T. Boga, Paza marginii, Chişinău, 1932, p. 18.
1115 P. Rişcanu, Lefile şt ventturUe boierilor Moldovei, Iaşi, 1887, p. 9.
186 Bibl. Acad., mss. m. 237, f. 273.
111 G . 1. Brătianu, op. cit., p. 61.
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lor d i ntre care unele puteau fi "răsu!Iate" 188. La 3 noiembrie 1 766 l la.t
manul Dumitru Sturza a j u deca t procesul unui d i ac de vistierie care a cerut să i se
dea in stăpînire o roabă şi trei fii ai ei, născuţi în afara căsătoriei. Roaba o avea
ca zestre după soţie. Ce i trei fii ai roabei au dat .,j alobe"
la domnie in ca re au
arătat că mama lor i-a n ă sc ut cînd nu era căsătorită, tatăl lor fiind un bărbat
liber, fuseseră deci făcuţi "cu parte moldovenească", şi ca atare au cerut să fie
supuşi "la bir cu ţ a 1·a " , ad ică să fie recunoscuţi ca persoane l i bere, "ca şi alţi
moldoven i". Pentru a-şi dovedi afirmaţia au adus trei martori, c�re le-au atestat
spusele, doar un singur martor şi anume soacra prezumtivului tată al celor trei
fraţi, a c on te stat depunerile martorilor. Bazindu-se d oar pe mărturia acestei fe mei
hatmanul Dimitrie Stu rza a considerat că cei trei fraţi, "umblă rău şi fă ră nid o
dreptate .. cu chip ca să-şi piarză numele de ţigani şi să se facă moldoveni" şi ca
a tare a hotă r ît ca să rămin ă şi e i , ca ş i mama lor .,adevăraţi robi " 1 8�.
Hatmanul avea obligaţia de a participa la lucrările Divnului j ud e că toresc şi
de a asista la judecarea pricinelor venite la Divan 190. In Iaşi, hătmănia avea un
sediu propriu. I n atribuţi ile hătmăniei intra urmărirea şi prinderea răufăcălo
rilor, identifi carea lor, luarea i n t crog atori i l or preliminare celor ce urmau a fi
t ri m işi în j u d ecată , inventarierea bunurilor de furat găsite asupra lor, stringerea
de
arest
probelor, care să le dovedească vinovăţia, paza celor aflaţi sub stare
pînă la j udecarea proceselor în închisoarea hătmăn iei, dacă era cazul tra nsp o rta
rea lor de la un ţinut la al tul , pentru încheierea cercetări lor, inc a sa rea amenzilor
de la cei rămaş i condamnaţi definitiv, t r im i terea peste graniţă, " d i sţă ra rea cetă
ţenilor altor state", dacă exi sta o hotărîre in acest sens 1� 1• I n sarcina hătmăniei
intrau şi alte serv ic i i auxiliare justiţiei în special cele din sfera de a tri bu ţ i i a
"Departamentului c rim in al " 192.
Hatmanul Roset Răducanu a pri mi t la 4 mai 1 8 1 6 de la domnitorul Scarlat
Cal l ima c hi sarcina de a cerceta o plîngere a locuitorilor oraşului Iaşi, cu privire
la încălcarea moşiei or aşu l ui de către proprietarii din jur, care făcuseră "t"Ciruri "
sau plantaseră vii, astfel c ă ieşenii n u mai aveau unde-şi păşuna vitele. După
ce a c erc etat hrisoavele prezentate de ambele părţi şi audiat martori, consLa
tind că orăşenii au dreptate, hatmanul a primit dispoziţii ca să delimiteze hota
rele moşiei oraşului Iaşi

193.

Prin dispoziţii d omneşti, pentru a nu se suprapune, s-au fixat atribuţiile în
Iaşi ale hătmăniei, ale agiei şi ale vorniciei de ,.politie" 194 • Hătmăniei i-au re
venit asigurarea pazei, ,.mahalalelor" capitalei dar şi poliţia intregii ţări. Hat
manul îşi alegea şi numea subalternii in schimbul unor sume de bani. Ofiţerii sub
alterni ai hatmanului erau ,.sameşul", un vătaf care avea misiunea de a judeca
pricini de minimă importanţă, un polcovnic, 12 căpitani de frontieră, care aveau
sub comandă cîte 8 seimeni , doi căpitani, care comandau fiecare cîte 12 albanezi,
5 bulucbaşi, care comandau seimenii de serviciu, un căpitan de lefegii, care avea
şi sarcina de a judeca pricini mici in cartierele mărginaşe ale capitalei, un că
pitan de "dragoni", un căpitan care avea sub comandă 15 dărăbani şi c i t e 12
seimeni, cu misiunea de a face serviciul de noapte, un ,.tulumbagi başa" şi 12 sei
meni cu sarcina de a stinge incendiile. Alţi subalterni ai hatmanului erau : un că
pitan de lefegii, care avea sub comandă 26 de slujitori ce asigurau ziua şi noaptea
paza de oamenii răi în mahalaua feredeilor. Totodată, avea sarcina �să nu se in
timple pricini intre !Dcuitorii acestei mahalale" şi să intervină pentru stingerea
incendiilor 195•
Principalul subaltern al hatmanului - vel căpitanul
comanda 29 de călăraşi, care transmiteau dispoziţiile hătmăniei, dar avea şi misiunea de a face paza
şi siguranţă cartierului Tătăraşi şi să ducă cu forţa, la hătmănie, dacă era cazul..
'188 Dimitrie Dan, Mănăstirea şi comu.na Pu.tna, Buc ureşti , 1905, p. 233.
189 U ricarul, voi. XXI, p. 388-390.
wo T. G. Bulat, op. cit., Arhivele Basarabiei, II ( 1934), p. 180.
19 1 G. Ungureanu, op. dt., p. 72.
w2 T. G. Bu lat, loc. cit.
193 Urtcarul, voi. II, p. 22-25.
194 I bidem, vol. I, p. 197-201.
'" T. G. Bulat, Contril:n&ţU la viaţa judcciitorească li admfnlstrativ4 a
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pe căpitanii vinovaţi de anumite fapte 196• Poruşnicul, comand a 22 călăraşi, care
făceau serviciul de curieri, dar asigurau şi paza mahalalei Mun teni mei . Başbu
luc
başul cu oamen i i săi avea in sarcină siguranţa mahalalei Broşteni. Baş
buluc -başul şi cei cinci bu lu c baş i împreună cu străjile de seimeni erau indatorati
'
să p;:.truleze noaptea in cartie1·ele mărginaşe ale capitalei, iar zi u a să fie prezen ţi
la sediul hătmăniei 1 97• Căp i tani i de margine ai hătmăniei, împreună cu slujito
r i i trebuiau să supravegheze graniţa, ca să nu poată fi trecută de persoanele ce
nu an�au aprobarea de "a ieşi din ţară", să cerceteze pe cei cu paş apoarte, care
tr ece au peste hot a r şi să-i prindă pe fugarii făcători de rele ce voiau să treacă
in alt.ă ţară 196• Potrivit informaţiilor din aprilie 1809 ale marchizului de Beaupoil
St. fl.ulairc, c oman d a n t ul oastei moldoveneşti era hatmanul, care avea ca sub
alterni pe căpitunii ce comandau poterilc trimise pen t ru urmărirea şi prinderea
criminalilor şi s: irpirea band elor de hoţ i . Membrii poterilor se recrutau dintre
ţăra11;i scuti ţi de bir, dar care plăteau căpitanului cite doi piaştri pe săptămînă.
Potcraşii nu erau prea activi, astfel că hoţii se puteau muta dintr-un ţinut in
al;tul. Căpitanii de poteră puteau aresta pe cei
bănuiţi
că
fac parte din vreo
ban,]ă, chiar cladi erau nevinovaţi 199.
La 5 mai 1 8 1 2 hatmanul N i colaie Stratilat afirma că odinioară hatmanul fu
sesc c omanda ntu l oastei, însă acuma avea in sarcină paza graniţelor, a citorva
or a şe, a mahal alelor capitalei, distrugerea şi arestarea bandelor de tilhari şi a cri
minali lor. Hatmanul propunea şi Divanul confirma numirea slujitorilor hătmăniei
însărcinaţi cu paza graniţelor, numiţi căpitani de margine. Cu asigurarea ordi
nei in Focşani şi Galaţi erau însărcinaţi bulucbaşii. Căpitani i de margine şi de
plaiuri aveau sub comandă cite un număr de oameni, in fw1cţie de întinderea
districtului aflat în seama fiecăruia.
Oamenii, care supravegheau frontierele formau unităţi distincte. Intre cei
aflaţi sub comanda hatmanului erau şi patru căpitani de arnăuţi călări 200•
Penlru situaţii speciale, ca şi p entru urmărirea unor bande de tîlhari, mai
pulernice, se formau u ni tăţi de martolagi, comandate de căpitani de po teră Sar
cina acestora era �i aceea de a reprima brigandajul şi vagabondajul. In caz de ne
voie ispravnicii ţinuturilor trebuiau să pună la dispoziţia hatmanului oameni m
armaţi. în număr suficient ca să poată face faţă unor situaţii legate de siguranţa
-

-

,

.

locală 20 1 •

Se relata că în anul 1 8 1 1 hatmanul era comandantul căpitanilor de mar
gine şi al celor de potere, că judeca pricinile din cartierele mărginaşe ale capi
talei şi in cas a zeciuiala din am enzi . Impricinaţii nemulţumiţi cu judecăţile lui pu
teau face apel la Divan. Dacă Divanul da alte hotărîri zeciuiala o incasa vorn icul
de aprozi. Hatmanul av ea obligaţia ca împreună cu tot personalul subaltern să
participe la stingerea incendiilor ce a r fi izbucn it
oriunde in laşi.
Inchisoarea
hătmăniei se numea "grosul hătmăniei" în care puteau fi temporar privaţi de li
beT'batc locuitorii b irni c i adică cei de "stare proastă cind se întîmplă judecăţi intre
ei şi pricini de datorii, iar casa cinstită (adică boierimea) nu poate fi călcată fără
ştirea şi porunca ocirmuirii". Hătmănia lua in pri mire pe toţi tîlharii arestaţi
·de ispravnicii ţin utu ri lo r şi de căpitanii de poteri, ii cerceta iar pe cei vinovaţi de
furturi sau crime ii trimitea cu �înştiinţare la Departamentul crimin;1l". Hătmănia
avea fixate postu ri "de strajă" in jurul capitalei, pe toate drumurile
principale,
�upraveghea ş i chiar cerceta pe cei care intrau sau ieşeau din la şi .
La ceremonii hatmanul era obligat să participe cu "zapciii şi taifaua sa"

202•

.dovei supt ocupaţia rusă între anii 1806-1812, Arhivele Basarabiei, II (1930),
p. 4 1-42 şi IV (l g32), p. 181-182.
196 I bidem, p. 182.
1111 Ibidem, p. 183.
198 I bid em , p. 184.
.
. .
'199 T. G. Bulat, Din corespondenţa marchizului de Beaupoil St. Aulaire, Arhit,ele Basarabiei, IV ( 1932), nr. 2, p. 123-125.
2110 Idem, Contribuţii la viaţa judecătorească, p. 153-154.
20 1 I bidem, p. 155.
·
2112 Ibidem, p. 180-181.
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Hătmănia avea un sediu şi o cancelarie proprie cu scriitori, care rezumau in
cond i ci petiţiile şi declaraţiile celor anchetaţi sau inscriau numele persoanelor
care plecau din ţară cu paşapoarte sau se reintorceau. Ac est ora li se inregistra
numărul paşaportului şi instituţia care-I eliberase. Persoanelor care intrau in ţară
li se descda înfăţişarea şi menţiona ocupaţia 21J3. Hatmanul încasa 10'/o din su 
mele prove n ite din amenzile proceselor judecate de el, in plus mai pri m ea anual
cite 3000 de lei de la Casa răsurilor. Ob işnui t ii m ai reveneau intre 3600-5000 lei
oraşe.
Mai
di n vinzarea căpităni1lor de margin e şi de la căpităniile din unele
avea şi alte ven i,turi din plocoanele date de 204 sluj i tori , care se UN:au pi.nâ la
suma de 3263 lei.
Dintre subalternii hatrnanului, vei căpitanul avea un venit de circa 852 lei
anual 205, poruşnicul circa 486 lei anual 206, iar başbuluc-başul 325 lei anual 201, iar
cei 5 bu lucbaşi cîte 30 lei lunar 208• Fiecare sluji tor era obligat să lucreze căpi
tanului său cîte 3 zile pe an, în sc ţU mb încasau cite două parale de fiecare că
ruţă încărcată, care trecea peste hotar, şi cite o para de la fiecare călăreţ, ca şi
de la carele şi călăreţii care intrau în ţară. Aceşti
slujitori
erau
scutiţi de a
presta servicii in ţinuturi 201 .

Pe lîngă paza de noapte a cart i erel e r mărginaşe ale l a11 u l u i şi a l e biserici
lor, hătmă n i a trebuia să ia măsuri pentru curăţenia oraşului, ca p răvălii l e să fie
închise la anumite ore şi să elibereze paşapoarte celor ce solicitau 210.

Un c ăl ător englez în trec ere prin Moldova, in anul 1818 a notat următoarele
d espre reşedinţa hatmanului şi d esp re subalternii săi : hătmănia se afla în �curtea
îngustă a unui han de mîna a doua, în mijlocul căreia se v ed ea la lumina unui
foc care ardea pe pămînt, un număr de oameni cu figw-i sinistre cu turban, unul
cu un iatagan, altul cu un pistol şi av in d de toate trei puşti. Ei stăteau cu bra
ţele incrucişate, şi aveau o înfăţişare foarte asemănătoare cu a unor asasini. Mai
aproape de intrare, la distanţe deosebite şi formînd două şiruri se vedeau 20 d e
nenorociţi pe jumătate go i, fără s an dale, ciorapi şi unii chiar fără alte părţi esen
ţiale de îmbrăcăminte. De-a lungul acestui
şir se mişca încet muzica excelenţei
sale hatmanului, alcătuită d intr-o tobă şi un fluier. Cind ajunse la capă t şi s-a
întors la foc, cere mon ia se iermin a se, iar guarzii p lecară la posturile respective' Ei
trebuiau să supravegheze to ată noaptea in jurul oraşu lui, pentru a opri sau cee a
ce părea mai potrivit cu ei, a făptui omocuri şi furturi 21 1•

4. Marele spătar. Sint extrem de reduse informaţiile despre atribuţiile j ude
c ător eşt i ale marelui spătar intre an ii 1741-1832. In aşezămintul lui Con stantin
Mavrocordat din ma rtie 1743 s-a prev ăzut că marele spătar va judeca doar, ,.pe
oamenii străini ce vor merge la dumnealui" 212. Cea mai concludentă informare
despre aceste atribuţii le avem dintr e anii 1809 şi 1810, de cind ni se relatează
că acest dregător, care n-a avut atribuţii bine precizate in administraţia publică ,
era membru al Divanului judecătoresc şi obligat, ,.a se afla in toată vremea la
Divan, la cercetarea j udecăţilor". Pentru asemenea obli g aţii marele spătar primea
ca salariu 350 lei lunar de la Casa răsurilor, din care se deducea cota cuvenitA
cutiei milelor 213.
6. Aga. Atribuţiile principale ale agăi, intre anii 1741-1832, dregătorie in
care de obicei se numeau bărbaţi tineri, au rămas legate in specia l de oraşul
203

Gh. Un.gureanu, Organizaua cancelariei instituţiilor, p. 112.
G. T. Bulat, loc. cit.
205 Ibidem, p. 182.
206 Ibidem, p. 183.
'llll Ibidem.
208 Ibidem.
m Idem, Contribuţii la viaţa judecătorea.scă, p. 1 5�1 54 .
210 Gh. Ungureanu, Ju.stfţia in Moldova, p. 72.
21 1 Maria
Holban, Un raport francez despre Moldova, Buletinul
istorice a României, vol. IX, p. 161-165.
212 G. 1. Brătianu, loc. cit.
2 13 T . G. Bulat, BoierUie slu;be din ţllrile române. p. 42.
2111
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Iaşi, de bresle şi de aceea era denumit şi "zapciu al tirgului Ia�i". Atribuţiile lui
judecătoreşti prevăzute în aşezămintul amintit al lui Constantin Mavrocordat sint
exprimate cam vag. Aga cerceta şi judeca pricinile dintre tîrgoveţi 2 14 şi "impli
nea" banii "ce au a lua tirgoveţii unii de la alţii" 215, avea dreptul să-i judece
pe străinii din Iaşi, care trăiau in concubinaj, pe vinovaţii de incest, p e cei ce
nu-şi botezau copiii, precum şi alte pricini minore 2 16.

Aga mal avea dreptul de a-i j udeca pe cei prinşi in flagrant delict, să-i pe
depsească cu amenzi şi bătaie pe cei găsiţi circulind pe străzi, in stare de ebrie
tate, orice rang ar fi avut in societate 2 17, Potrivit dispoziţiilor domneşti bazate
pe hotărîrea unei instanţe, aga in tocmea inventarele prăvăliilor închise din anu
mite motive, punea sub sechestru şi da în chezăşia unor persoane sigure aseme
nea bunuri. Actele încheiate se semnau de agă şi de ceilalţi participanţi la redac
tarea lor 2 18.
Judecind litigiul cu privire la imaşul oraşului laşi dintre locuitori şi un
număr de proprietari de moşii din j ur, domnitorul Constantin Moruzi a hotărît
ca imaşul să fie .,slobod in veci" , iilr aga a primit poruncă să-i înştiinţeze pe ie
şeni că-şi pot p.ăşuna vitele pe intregul imaş, dar să nu strice recoltele moşie
rilor vecini·.

Cînd se fix au preţuri maximale pentru anumite bunuri de consum, aga pri
mea dispoziţii să controleze dacă erau respectate de negustori. Pentru aceasta era
obligat să faci inspecţii nu numai ,.,pe faţă", ci şi pe .,ascuns", adică inopinat,
,.după datoria dregătociei". Pe cel prinşi că încălcau ordonanţele domneşti ii
putea .,cerceta cu bătaie Ia vederea obştii", adică, in public. Aga era obligat să
făcă cun<XSCu.t domnitorului numele celor care încălcau asemenea dispoziţii, pentru
a fi pedepsiţi "cu domnească urgie", ca să fie "spre pildă altora" 219,
Prin Agie se :făceau ,.strigări·le la mezat" timp de 40 de zile a unor bunuri
de valoare 220 scoase fn vînzare, ca : moşii, terenuri, case etc. Cind, in iunie 1 799,
domnitorul Alexandru lpsilanti a hotărit ca fiecare negustor să contribuie la
cutia milelQol' cu cite 2 lei anual, aga a primit sarcina ca să inlcaseze aceşti bani
şi să-i depună in casieria "Cutiei milelor" 221• Incă de la mijlocul seoo lului al XVIII
lea s-a hotărtt ca să se introducă iluminatul public pe anumite străzi din Iaşi.
Aga a fost însărcinat să controleze dacă cele 21 de "Îlll are" cu llJminări se aprin
deau la timp şi ardeau toată noaptea 222•

La

cererea

Mitropoliei

aga

controla

ca

luminările

să

fie

făcute

numai

de meseriaşi creştini, care la rindul lor trebuiau obligaţi, prin atentă suprave
ghere, să le facă numai din ceară curată şi să nu le ridice preţul

223,

Intre anii 1 807-1812 s-au venit cu o serie de precizări asupra atribuţiilor
instituţiilor publice. Agia avea sub supraveghere uliţele din centrul oraşului şi
dacă i se cerea putea judeca orice pricini ale locuitorilor. Agia dispunea de o
închisoare proprie denumită .,grosul agiei" in care puteau fi deţinuţi datornicii,
ce nu-şi puteau onora creanţele, dar şi delapidatorii "care aveau starea de bir
nici". Reclamanţii nemulţumiţi cu judecata agăi puteau apela la Divan, care dacă
găsea bună judecata Agiei dispunea executarea ei, dacă o considera necon
formă cu normele in vigoare, o rejudeca, iar in acest caz executarea se
făcea
prin vornicia de aprozi 224•

2 14 G. 1. Brătianu, loc. cit. ; T. G. Bulat, op. cit., Arhivele Basarabiei, IV
(1 934), p. 187.
2 15 Revista Teodor Codrescu, an. 1 (1915), nr. 9, p. 134.
216 N . Grigoraş, Dregătorii tîrgurilor moldoveneşti, p. 67.
2 17 N. I orga, Studii şi d ocument e , voi. I-II, p. 1 10.
2 18 U ricarul, val. I, p. 235-239.
2 19 Ibidem, vol. IV, p. 129-136.
220 G. Ghibănescu, !spisoace şi zapise, voi. VI, p . 154-155.
22 1 U ricarul, val. III, p. 1-10.
222 I bidem, voi. XIX, p. 325-329.
223 Ibidem, vol. V, p . 32-33.
224 T. G. Bulat, Contribuţii la viaţa ;udecătorească şi adminfstrativll a Mol
dovei, Arhivele Basarabie!, II (1930), p.. 39--41.
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Agia supraveghea activitatea breslelor şi a membrilor el. Activitatea bres
lelor de străi ni, ca cele armeneşti şi evreieşti fusese supusă controlului m;u; tor
cămăraşi. In lipsa acestora controlul revenea agăi, dar numai pentru judeca rea
neînţelegerilor dintre membrii lor, in afară bineinţeles de breslaşii din mahalalelc
care se aflau sub jurisdicţia hătmăniei 225.
Prin agenţii săi agia nu putea viola domiciliile persoanelor ,"cinstite Liră
ştirea ocirmuiri i " , decît numai "ale birnicilor sau ale celor proşti". Tot de la �gie
se puteau obţine nrăvaşe de cei care voiau să plece in călătorii peste grani ţă" 2Z6.
Personalul agiei asigura poliţia pi eţelor capitalei, dar d e multe ori <t;.;r:nţii
ei n u făceau altceva decit să mărească dezordinea. I n anul 1809 aga ave 1 :in
subordine 28 de dărăbani, comandaţi de un căpitan, 24 de slujitori com::tndaţi de
un "polcovn ic", 22 de slu j i tori numiţi "baltagii", comandaţi de un ba�-ceauş, un
vel armaş, care suprave�hea închisoarea agiei, fi i n d ajutat de armăşei şi d ă răban i i
însărcinaţi cu paza inchisorii. P e lîngă serviciul de pază căpitanul de d ărăbani
putea cerceta şi j udeca .,pricini mai mici" dintre orăşeni. Polcovnicul a\"ea s<.�:cina
de a-i supraveghea pe "bacali" şi pe covrigari. Baş-ceauşul inspecta noap te:t pe
fanaragii şi pe ceilalţi slujitori, care asigurau paza oraşului şi dacă propr i rct:Ji-ii
prăvăliilor aveau pregătite putini cu apă, căngi, topoare şi alte unelte tt·eiJ uin
doase pentTu stingerea incendiilor. Vei armaşul avea sarcina de a-i întemniţ-a pe
tilhari ca şi pe ceilalţi infractori indicaţi de ,.Departamentul · creminal". Pe 1mii
avea dreptul să-i "supună . . . la bătăi şi alte pedepse" pentru a "arăta tot adevă
rul cu amănuntul de cele ce au făcut", după care redactau un raport p e care îl
înaintau aceluiaşi departament ai cărui j udecători confruntau pe infractori cu
reclamanţi i, după care se trecea la judecarea lor după prevederile normelo� în
vigoarf!. Vei armaşul inspecta pe paznicii inchisorii ca să supravegheze atent pe
deţinuţi , · urmărea pentru a-i captura pe infractori şi gazdele l or, confisca bunu
rile aflate asupra hoţilor sau ascunse la tăinuitori. Ca atribuţie j udecătorească
vei armaşul cerceta pricinile dintre ţiganii lăutari şi fierari şi le numea staroşti i.
Arm.aşul al doilea şi al treilea, potrivi t c u dispozi ţiile date de vel-m·maş !)i
de "Departamentul criminal" trebuiau să facă cercetări in ţinuturi, să descopere
.,pricini criminaliceşti", să areste:&e şi s ă transporte la Iaşi pe cei bănuiţi că au
săvîrşit acte criminale 227,
In anul 1828 aga avea ca subaltern un nsameş", un vătaf, care controlau
'
măsurile şi greutăţile folosite de negustori, un căpitan de dărăbani, patru sau
cinci bulucbaşi, u n polcovnic, 20 de seimeni, un căpitan, care comanda 10 a lba
nezi, 43 .,căpitani de baltag", 5 "buciumaşi", 18 zapcii, un număr de sacagii co
mandaţi de un baş-ceauş, apoi odobaşi, stegari, cea�i, trimbaci, în total ctrca
300 de oameni, din care cite 24 făceau serviciul săptămînal. S e spunea că unii
din subalternii agăi făceau cauză comună cu infractorii 228•

Aga a avut un rol deosebit in legătură cu organizaţiile de breaslă din Iaşi.
Breslaşii n emulţumiţi cu judecata starostelui aveau dreptul să apeleze la agă.
Pentru pricinile judecate de el, in special cele cu caracter bănesc, incasa o cotă
de 10% Zll'. Erau şi cazuri in care aga, in mod abuziv, fără a ţine seama de pri
:10
vilegiile breslelor, îşi permitea să-i aresteze chiar şi pe staroşti 2 . Orice j udecată
a agăi putea fi apelată la Divan. Meseriaşii şi negustorii, care voiau s ă se aso
cieze în bresle

cereau

aprobarea domnitorului ,

care

trimitea

cererea

şi

proiectul

de statut agăi. Rezultatul cercetărilor făcu<te îl aducea l a cunoştinţa domn u l u i sub
forma unei anaforale. Dacă Domnul era de acord il făcea cunoscut vi stierie i 23 1•
Aga confirma in funcţii pe staroştii de bresle

232.

225 Ibidem.

226 I bidem.

227 I bidem, Arhivele Basarabiei, II (1934), p. 189-191.
22a Ma
ria Holban, op, cit., p. 165.
229

Eugen Pavlescu. Economia

230 I bf.dem. p. 222.
23 1 Ibidem. p. 151, 338.
232 Ibidem, p. 2 14-2 15.

breslelor

în

Moldova, Bucureşti,
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In anul 1809 aga avea un venit anual de 31 353 lei, sumă in care se includea
l eafa lunară de 285 lei incasată de la Casa răsurilor m. Restul sumei provenea din
cei 2 000 lei daţi de căpitanul de dărăbani, 100 lei de la polcovnic, 600 lei de Ia
baş-oeauşi, 9 000 lei de la vătaful de harabagii şi alte sume lncasate de la subal
terni, breslaşi, h a m a l i etc . 23 4 . Ş i subalternii agăi îşi aveau veniturile lor . .In gene
ral agenţii agiei , "imbătriniţi în slujbă", dacă nu mai puteau servi ' se scuteau
de toate dările 23�.
6. Vel vornicia de ob� t e . Dregătoria a fost infiinţată la 1 ianuarie 1803 de
către domnitorul Alexandru Moruzi, care a afirmat că a "socotit că trebuie infi
inţată o nouă boierie" şi anume de "vornic mare al domnescului Divan" al cărui
titular să fie egal în grad cu cei "patru mari vornici"., Noua dregătorie avea să
fie denumită vel vornicia d e obşte, iar titularul să fie membru al Divanului
domnesc. Ca ntri bu ţii, n ou l u i mare d r eg ăto r i s� a încredinţat, "Casa milei", iar.
în materie j udiciară ,.pricin i le de clironomie, cîte spre rinduiala şi folosul obştei
si n t aducătoare" 23�.
Potrivit reglementădlor dintre an i i 1806-1812 Vornicia de obşte avea "gn)a
de Casa cu liei milelor", al cărei venit trebuia strins. păstrat şi împărţit la timp
ş i făr ă hatîr "văduvelor.. şi ,.persoanelor scăpătate" după izvodul intocmit de·
vorn icul de obşte - şi verificat de Divan. Se proceda la fel cu veniturile şi cu sala
riile care se plăteau din acest fond. Vel vorni cul de obşte era obligat să participe
la lucrări'le Divanului şi să semneze "hotărîrile pricinilor". Subalternii lui se nu
meau "vomicei a obştei " m.
Cit priveşte "pricinile " de clironomie; vei vornicul de obşte avea dreptul de
a n u m i epitropi p entru bunurile minorilor orfani şi de a dispune împărţirea lor
la maj orat. Pentru ca să poată indeplini corect şi la timp această sarCină vei vor
nicu! de obşte a v ea ca subalterni, numiţi cu avizul Domnitorului, un judecător
ales dintre boierii de starea a doua şi un logofăt vrednic şi cu practică.
Vel vornicul de obşte contabiliza şi judeca pricinile referitoare la contri
buţiile măriăstirilor la Casa mi lei , iar la sfîrşitul fiecărui an făcea domnitorului
o dare de seamă, care urma să fie verificată de către toţi "veliţii boieri". Fondul
Casei milelor se împărţea numai "celor ce cu adevArat au trebuinţă" şi anume :
sărac ilor, vă d uve l o r şi copiilor fără părinţi. lmpărţirile de alimente unor aseme
nea persoane, se făceau de vei vornicul de obşte in înţelegere şi de comun acord·
cu agn, după care n mbii înu intau domnitorului o anafora.
Vei vornicul de obşte avea in sarcină şi supravegherea întreţinerii şi bunei
funcţionări a cişmelelor din laşi.
In general , vel vornicul de obşte avea in atribuţie şi "toate pri.cinile de
judecăţi in legătură cu litigiile de moştenire şi epitropii". Pare interesantă hotă
rîrea luată la 23 iunie 1798 de domnitorul Alexandru Ioan Callimachi şi Divan
cu privire la bunurile şi epitropia eopiilor lui Ioniţă Gindul. Epitropul numit,
sulgerul Ion Tăutul a rec l a m at că soţia decedatului s-a declarat stăpină a bunu
rilor fostului ei soţ şi ca atare dispunea de ele, fără a ţine seama de epitropi şi de
"cartea Divanului" . Divanul a dat o hotărîre prin care i-a condamnat comporta
rea şi a interzis oricărui locuitor să achiziţi oneze din bunurile soţului ei 238 • Ple
cindu-se de la as emen ea cazuri, la 10 februarie 1814, domnitorul Scarlat Caii
machi a poruncit marelui logofăt al Ţării de Jos şi slujitorilor de la "Departamen
turi ca ori c e poruncă de gi udecată" în legătură c u epitrop.i ile şi ll'liY.?tenirile se
va incheia .,in Divan şi in departamenturi" prin vornicul de obşte care era însăr
cinat să îndeplinească şi hotărîrile.
Incă din iunie 1817 domnitorul Scarlat Calimachi hotărlse să se înfiinţeze
o administraţie a bunurilor de moştenire a copiilor minori, denumită Comisie·
Bulat, op. cft., p. 1 87.
Ibidem.
23� Buletinul "Ioan Neculce•, !ase. 4 ( 1 924 ), p. 192.
236 Uricarul, voL 1, ed. a II-a, p. 122-126.
237 T. G. Bulat, Contribuţii la viaţa judecătorească şi administrativă a Mol-
dovei, Arhivele Ba.rorabfel, Il (1930), p . 42-43.
238 G. Ghibăneoscu, lspisoace şi zapise, vol. V1, p. 109.

233 T. G.
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elJitropicească, cite un<1 in fiecare eparhie. Comisia din Ia�i se compunea din
Mitropolit, marele logofăt al Ţării de Sus, doi boieri aleşi din intîia cincime, doi
negustori, aleşi din clasa negustorilor şi a celorlalţi cetăţeni, un director ,.vrednic
de credinţă", ales dintre boierii de clasa a doua şi care trebuia să păstreze arhiva
comisiei, doi scriitori şi vornicul de obşte ,.ca executor". Cei doi boieri, directo
rul, negustorii şi scriitorii se numeau ,.pe viaţă". Comisia din eparhia Romanului
se compunea din Episcop, doi boieri localnici "de frunte", din doi negustori de
vază şi un scriitor. Urma să se înfiinţeze cîte o <1semenea comisie şi in capitalele
ţinuturilor, prezidate de protopopii ţinuturilor. Membrii acestei comisii se numeau
pe viaţă. Dacă din motive clare vreunul din ei, nu-şi putea indeplini misiunea
era inlocuit. Comisiile locale erau subordonate celei centrale 23'.
Pînă la înfiinţarea acestor comisii procesele de mo�tenire ale minOI'ilor ie
judeca vornicia de obşte, care era obligată să judece după prevederile pravilelor.
Chiar dacă asemenea pricini urmau să se j udece de către domnitori, execu
tarea hotăririlor urma să se facă tot de către vel vornicul de obşte. La 1 7 sep
tembrie 1828, sub semnătura Mitropolitului Veniarnin Costache ,.obştescul Divan"
a trimis o circulară administraţiei ţinuturilor din Moldova cu privire la bunurlle
de moştenire ale minerilor şi ale străinilor deoarece erau persoane care se auto
numeau ,.epitropi şi clironoml fără ştirea stăpinirii". S-a interzis asemenea prac
tici, care erau contra prevederilor Pravllei şi obiceiurilor pămîntului. Autorităţile
locale urmau să nu mai admită ca vreun locuitor să se declare epitrop cu de la
sine putere şi să înştiinţeze numaidecit vornlcia de obşte, care trebuia să nu
mească persoane demne de incredere cu obligaţia de a intocmi imediat ,.catagrafia"
tuturor rudelor, care să cunoască situaţia şi bunurile rămase. De asemenea, Vor
nicla de obşte trebuia inştiinţată, care persoane s-au declarat epitropi fărl a avea
dreptul şi să la măsuri uo.
Vomlcul de obşte judeca procesele in care erau implicate pe�soane)e �
insuşiseră bani din venitlllr ile Casei milelor sau de la cel care in oraşe aveau intre
prinderi şi nu vărsaseră integral cota prevăzută, sau se afiau in neinţelegerl cu
p_roprietarii acestora 24 1.
Salariul vei vornicului de obşte era egal cu al celor patru vomicl mari,
dar fiindcă de la Casa milelor nu putea incasa mai mult decit fostul .,eplstat",
urma ca restul să i se completeze din fondul Casei răsurilor 2A2•

7. Judecătorii delegaţi. Existenţa unor asemenea judecători, care judecau pro
1)
'V cesele indicate de domn, in capitală sau in orice alte localităţi din ţară o consta

tăm incă din timpul domniei lui Constantin Mavrocordat dintre anii 1741-1743.
Aceşti judecători se alegeau dintre boierii mazili 243. Constantin Mavrocordat a
numit următorii trei judecători, cu un salariu de 50 lei lunar fiecare : Ioan Ne
culce, bivelvornic, bivel postelnicul Iordache Dulgheriul şi bivelbanul Alistar ce
urmau să judece in Iaşi, iar împreună cu boierii mari dregători, să participe "la
toate trebile şi giudecăţile şi sfaturile" 244•
Intr-un paragraf adaos la cronica atribuită lui Nicolae Costin s-a menţionat
că această situaţie s-a menţinut doar două, trei luni, pînă s-au � tors .. �ierii . cei
mari de pe la ţinuturi", unde fuseseră trimişi pentru actlvarea mcasărh dăr1lor.
După intoarcerea acestora in capitală Constantin Mavrocordat a revenit asupra
măsurii lăsînd ,.iarăşi judecăţile in seama boierilor celor mari cu boieria, precum
fusese şi mai inainte vreme", dar a dispus ca boierii dregători, care judecau in
laşi să nu aplice sigiliul domnesc pe ,.cărţile cele de judecăţi", ci numai să sem
neze j udecăţile lor căci "de or fi bune, de or fi re�e, să s� şti� ? e ci ru; au fost
hotărite nu precum era mai inainte vreme, că de se tunpla mşcan JUdecăţi proaste,
se pom� ia numele domnului că au judecatu. fiind in cărţi pecetea domnească,
239 Gh. Ungureanu, Justiţia ln Moldova, anexa 1, p. 74.

240 Ibidem, anexa nr. I I I , p. 75-76.
24 1 I bid em, anexa nr. Il, p. 74-75.
242 N. Iorga, Documentele Calltmachi, vol. 1, p. 537.

243 Uricaru1, vol. I, p. 122-126.

244

Ion

Ner:ulce,

Buletinul Muzeului municipal din I�i,

135-137.
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şi domnii în multe judecăţi poate nu ştiau nimică şi mulţi se j eluiau din vremile
trecute cA ar fi avut strimbătăţi. Deci mAria sa Constantin Vodă, văzind cărţi
domneşti nu vrea să le strice, ce orinduia la mitropolit şi la boierii cei mari şi
la egumeni sA aleagă acele judecăţi ce să jăluiesc oamenii că au avut strîmbă
tate şi aşa impreunA cu toţii alegeau judecăţile" 245.
Informaţia cronicarului poate fi corectată in sensul că judecătorii numiti
de domnitor ca : bivel vornic u'l Ioan Neculce, bivel clucerul Mihalache, bivel
p i arul Ilie şi pitarul Constantin au continuat să judece chiar procese, care după
ob1ceiul pămîntului erau de competenta marelui logofăt. Aceşti judecători, in
complet, potrivit procedurii obişnuite, invitau boieri, mazili şi răzeşi care deţineau
proprietăţi in jurul celei in litigiu, ca să depună ca martori. Rcclamantul îşi pre
zenta probele scrise. Unul a adus şi un documenrt de " 1 9 0 şi mai bine de ani".
Judecători i cerind părerea domnitorului, acesta le...a indicat să nu mai admită ca
probe documente mai vechi de o sută de ani. Totuşi reclamanţii au fost întrebaţi
4acă ei sau înaintaşii lor au stăpînit cindva această moşie pe baza acestui docu
ment. El au negat că ar fi stăpînit-o şi au recunoscut că documentul I-au găsit la
una din rudele lor. Ca să obţină cîştig de cauză sau ca să fie luată in conside
raţie. redamanţilor, li s-a cerut, potrivit obiceiului pămîntului, "să ia carte de
blestem sau să aducă martori, care să depună că acea proprietate a fost cindva
a lor. Reclaman ţ i i n-au voit să accepte procedura "cărţii de blestem" şi nici să
aducă martori. Judecătorii apreciind că documentul ar fi fost pierdut de vreo
mănăstire şi considerindu-1 ca o probă .,răsuflată" a fost rupt, iar hotărîrea jude·
cătorilor a fost in defavoarea reclamanţilor 246.

�

In Iaşi, repartizarea unor litigii spre judecare unor asemenea judecători se
făcea de către domnitor, probabil la propunerea marilor logofeţi, care selectau
procesele ce urmau să fie judecate de Divan 247. I n hotărîrile proceselor judecate,
aceşti judecători foloseau formula : ,.Facem ştire cu această carte a noastră precum
au avut giudecată la noi din porunca mării sale lui Vodă" etc . . . . 248 din porunca
prea luminatului domn au venit inaintea noastră la judecată . . . " 249.
Repartizarea spre judecată a numeroase procese unor asemenea judecători
reprezenta o derogare de la regula obişnuită. Competenţa de care dispuneau aceşti
judecători era aproape similară cu a instanţei supreme, mai ales în materie civilă.
De exemplu Ioan Neculce cu ocazia judecării unui proces (8 ianuarie 1742) a putut
interveni "cu strinsoare" (tortură) impotriva uneia din părţi care-şi insuşise o
parte din probele scrise ale celeilalte. Impotriva aplicări unor asemenea măsuri
nu se putea apela 250. Şi in timpul ocupaţiei ruseşti dintre anii 1769-1774 s-au
numit boieri .,pămînteni ca judecători şi zapcii" plătiţi cu leafă 25 1•
Delegaţii de a judeca neînţelegeri in legătură cu robii, care intraseră doar in
252•
atribuţiile hatmanului se puteau da şi altor foşti dregători de categoria a doua
au
logofăt
mare
fost
un
chiar
sau
ban
fost
un
1803
iunie
19
la
aceştia
lingA
Pe
fost delegaţi să facă o anchetă asupra semnelor de hotar ,.dinspre toate celelalte
moşii care se va fi hotărît", a terenului din "locul oraşului Vaslui, donat hatma
253
. Pentru procese mai complicate, In care erau părţi co
nului Constantin Ghica"
munităţi urbane, sau săteşti, mănăstiri sau boieri mari, care nu obţinuseră o solu
ţ ie mulţumitoare, se dau delegaţU la cite doi sau trei judecători ca să cerceteze

din no11 şi să j udece in fond 254.
Inainte de 6-17 aprilie 1749 locuitorii satului RAd �eni al mănăsUrii Slatina
prin un mare numAr de ,.jalbe" au afirmat că !:1-:U sint vecini, că fuseseră d!ribani
:MS

2411

211

MII

Letopi&eţe, voi. II (pseudo N. Costin), p. 417.
Ibidem, nota.
Arh. St. BUCW"e�Jti, Mss. nr. 522, f. 165 v.-167.
Ion NecuZce, Buletinul Muzeului municipal din

Iatf,

fasc.

135-137.

ze

Ibidem.

Arh. St. 1�. XCVIII, f. 566.
251 Ion Neculce, Buletinul Muzeului municipal Iaşi, fasc. 3 (1923),
252 Letoplseţe, voi. 11I, ed. a II-a, p. 267.
253 Gh. Ghibănescu, Surete şf izvoade, vol. XY, p. 209.
25.t B. Scurtulescu, op. cU., anexa XXIV, p. XXXIII.
258
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lor . Acţionaţi de mănustire în j ustiţ ie sătenii au
nu a pr ezen tat in j n stan ţă documentele de pro
prietate, pretextînd că · le-a p i er dut ,.la Y r e mea răscoalelor". Fiindcă p rocesul s-a
j udeca t de m a i multe ori şi hotărîrile au fost totd ea un a date în favoarea măn ăstiri i
săten i i le - a u apel at pe to a t e, venind mereu cu noi probe. Pr ofitînd şi de s chim�
bările de domni şi de i sp ravn i ci destul de frecvente în această p erioa dă afirmau
mereu c
sînt nedreptăţiţi. Ca să l ă mur e a sc ă litigiul, la liJ iu l i e 1749, d o mnito r u l
C on stant m Mavro corda t a deleg at 6 b o i er i mari, care j u decin d au dat d in nou o
ho tărî re favorabilă mănăstirii , recunoscind to tu şi unele drepturi a le sătenilor :l.l5,
care n e a dm iţîn d hotărîrea au cerut să fie j ud ecaţ i din nou. Alţi trei judecători
nereuşind să înche ie litigiul, i-au trimis la Di van , care t o t nu s-a putut pron un ţa .
Din nou s-au d el egat trei j udecători, care au dat o nouă hotărîre fa vorabi lă călu
g ăril or 256• Nici ac e astă hotărîre nu a fost acceptată de săten ii de Răd ăş en i '157, In
l im bajul vremii cind judecătorii delegaţi se numeau numai dintre marii boieri erau
denumi ţi "veliţi b oieri judecători" 2 58• A s e m en ea judecători, obi ş n ui t în complet,
făceau ce rcetări la faţa lo cu l ui , redactau "mărturi i hotarnice in semn e" , dacă in
l i tigiu era o prop ri et ate funciară, pentru a servi la "întărirea domnească" 259. Din
tre ac eş ti judecători delegaţi de domn p u te au face parte şi epi s cop i i. In aseme
n ea cazuri, d a c ă se re d ac t a "cartea de j udecată", adică hotărîrea, se menţion a că
" s-a luat seama după Sfînta Pravil ă" 260• C în d domnul o cerea expres, anum ite
procese le judeca chiar mitropolitul îm preun ă cu unul sau doi mari boieri jude
domn eşti şi ca atare satul era al
P ier dut procesul, deşi mănăsti r ea

�

cători 26 1.

· La 28 feb ruar ie 1776 marele log ofă t Costache Ra zu l şi marii vornici Dimitrie
Sturza, Costache Sturza şi a l ţ i i ca j udecători delegaţi au in ain ta t domnitorului o
anafora relat ivă la litigiul dintre vorn i c ul Costache Lupul şi fostu l spătar Mano
lache Bogdan pentru podul umblător d e peste Prut de lîngă Fălciu, primit ca
dan ie de la domnitorul Scarlat Ghica. Costache Lupul a susţinut că il se cuvenea
o parte din v en i tur i l e podului fiindcă el stăpînea moşia de peste Prut. Din infor. maţiile preliminare obţinute, j ud ec ătorii amintiţi au consemn at că podul er a "in
apa Prutului, pe locul ce au fost domnesc la ti rgul Fălciului", donat de un dom
nitor. Deşi vorni cu l Costache Lup ul a c eru t să i se acorde şi lui o parte d i n
venit Pe mo tiv c ă avea mo şi e pe m alul celălalt, Manolache Bogdan a su sţin u t î n
faţa completului de judecată că "acel p o d de la inceputul l u i a u fo s t domnesc ..,
că mai inainte venitul 1-au incasat pircălabii de Tg. Fălc iu "de cind este tirgul".
Completul de comun acord cu cele susţinute de Manolache Bogdan, bazat pe nor
mele din obiceiul pămîntului, pe care le cunoştea, a susţinut că "apele cele m ari"
din ţară "sînt domneşti" şi deci şi acel pod. Adăugînd că "toate moşiile sînt de
danie domnească de la început "că şi tîrgul Fălciu ar fi fost unul din tîrgurile
6
cele vechi de la înc ep er ea ţării, că ş i podul ar fi fost "de atu nc i " 2 2, " stăptnitorii
nu s-au amestecat la pod" 263. B oi eri i judecători au mai venit cu precizările că
p o dul "a fost domnesc" de la intem ei erea ţării iar venitul atribuit de domni
,.postelniciei mari " , că daniile făcute de d omni tori nu ,.se strică" de alţf. domni
tori, deci şi acest va d cu podul lui trebuie să rămînă celui căruia i-a fost donat 2114.
Evident că apr�ciindu-se astfel dreptul domnesc de proprietate, vornicului Lup ul
Costache i s-a rest>ins ;u:ţiunea 265. .Cind probele ' ' prezent ate păreau dubioase sau
neconcluderite j udecătorii delegaţi lăsau hotărirea la aprecierea domn itorului

'
255 N. Iorga; Documentele Callimachi. voi. 1, p. 595.
256 Arh. St. Buc., M-rea Slatina, Vl/6.
257 Uricarul, voi. X. p. 183-185.
'158 Arh. St. Buc., M-rca Slatina, VI/53.
259 M. Sînziianu, Au existat răzeşf in araşe ? Revista istOTiclf ramân4, an. VVI (1935-1936), p. 408; 410.
260 I bidem.
26 l Ion Neculce, Buletinu l Muzeului municiPal .Iaşi. fasc. 4 (1924), p. 122.
262 N. Iorga, op. cit_._, p. 436-437.
2d3 Ion Neculce, Buletinul Muzeului mun icipal Iaşi, fasc. 4 (1924), p. 220---222.
264 I bidem, p. 221-222.
.265 Ibidem.
·
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Pentru p ri!Cin i in care erau implicate
de o parte şi un mare boier, pe de alta,

instituţii de prim ran.g cu mitropolia
se delegau j udecători, aleşi dintre cei
mai mari înalţi foşti dregători, dar care nu puteau decit să facă cercetări, hotă
rîrea ră mîn în d la aprecierea d o mn u l ui 26<1_
In concluzie, j udecătorii delegaţi a u fost o inovaţie a lui Constantin Mavro
cordat, voin d să vină astfel in sprijinul instanţelor existente, dar şi al justiţiabi
lilor. Asemenea jud ecători se a legeau probabil dintre boierii cu practică şi cunoş
tinţe juridice. Sistemul se va general iza, extinzîndu-se in intreaga ţară, judecă
torii luind dreptul de a judeca de la personalul administraţiei de stat, punîndu-se
astfel bazele separării a tri butiil or puterilor de stat.
pe

LA FONCfiON JUDrCIA IRE DU R&GNE EN MOLDAVIE (1741-1832)
LE VOIVODE ET. LES INSTANCES AUXILIAIRES

R e s u m e
Par la reorga nisatin de la j usti.ce, le voivode Constantin Mavrocordat a
voulu , sans reussi r , l iqw de r les procedes abusils des membres des rouages du gou
verne ment, ă cause desquels un grand nombre d'habi.tants se depla�aient d'une
ville ă l'autre, on bien quittaient le pays.

Selon le co utume de la terre, jusqu'a 1832, le voivode du pay!S est reste le
juge pouvant juger n'importe quel proces avec ou sa.ns l'avais du Conseil.
M.ais, avec Joe temps, le voivode arriveroa a approuver ou refuser, ou bien amender
les decisions du Consei l , qu'il les r�ev.ait sous la forme d'un rap� Mais par
des disposition ecrites, l es voi:Vodes donnaient des indication.s aux juges. comment
ju.ger, quels proces pouvaien t �tre rejuges et meme quel paragraphe des lois
ils pouvaien.t appliquer, ainsi quelle sorte de preuves pouvaient elre COII19.iderees
pour don.ner un verd ic t. Les petitians pour le rejugement des proces avalent
be..-.oin de l'approbation du voivode. Donc, dans cette periode les voivodes j ugeaient
aVC'l' le Conseil, approuvant an refusant les decisions de celui-«;i, mais pouvant
juger aussi tou t seul n'importe quel proces.
D'habitude, le Conseil princier (voivodal) jugeait des proces en appel, c'est
a dire, des proces qui etaien t j uges par les instances locales. Depuis le milieu du
XVI II-e siecle et j usqu'ă 1832, le Cons ei l voivod.o'll, comme i nstance supreme de
j u gement a e te plusicurs fois r corganise.
Ainsi, il y a va i t un Departement de la Justicc, qui pouva it j uger n'importe
quels proces qui e� i en t autrefois de la competcnce du Consei l . Les membres du
Departemcnt de la justice etaien t elus parmi les boyards ayant d'exccptionnels

supreme

conna]ssances de droit.
Entre 1806-1812 on a cree encore une instance appelee Le deuxieme depar
tement, q ui j ugeait des proces moins i mport.ants. Depuis 1789 il fonctionnait un
Departement qui ne j uge a i t que des proces penaux, les autres, civiles, revenant
au Departement de la Justice, appele aussi le Departement judiciai.re. Entre 18221823, etant considercc l 'ancienne d istribution adlllii nistrative de la Moldavie en
P.ays-Bas et le Ha ut-Pays , on a cre e deux Conseils judiciaires pour chaque pays.
Depuis 1829, l e Conseil p r inc ier a cesse l 'ac tiY ite judiciaire et les proces qu'il
les jugeait habi tuellement etaient passes ă l'Assemblee nationale qui devai,t r�
soudrc les petitions de rejugement. Les attribution judiciaires de l'Assemb lee Na
tionale ont e�e ga rdees jusqu'â 1 830.
Depuis le mois de mai 1830, le Conseil princier est recree com.me lnstance

supreme de jugement. L'instanoe judiciaire avec Ia plus riche activite a ete le
Departement qui jugeai t les proces penaux par suite de l'augmentation des crlmes
ct des voles.
266

N.

Iorga,

op. cit., p. 57 1 .
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Vers 1804 o n a cree l e Departem.ent des etran gers ayant l'attribut.ion d e juger
les proces des etrangers, et en particulier, les d issensions d'entre aux et les
habitants autochtones. Au j ugemen t de tels proces assistait le Consul de l'Etat
dont faisait partie le citoyen implique.

A cote de ceux-ci, les vorvooes ont detegue differen ts personnes pour juger
les proces indiques. Oes j uges etaien t elus par des personnes qui avaient de la
pratique et des connaissances juridiques. Une fois le systeme generalise, ces juges
vont detenir les attribution judiciaires des fonctionnaires de l'adm inistration de·
'
l'Etat mettant ainsi, les bases de la separation des pouvoirs dans l'Etat.
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EVOLU ŢIA URBANISTICA A lAŞILOR JA SF1RŞITUL
SECOLULUI AL XVIII-LEA ŞI INCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA
GHEORGHE CLIVETI

In devenirea ca oraş modern a Ie34ilor - centru important de gindire, crea
ţie !li acţiune românească, Loc d e începuturi şi realizări remarcabile ale spirltua
lităţii româneşti - S:Î
U"şitul secolului al XVII I-lea şi inceputul rcelui următor se
impune ca o perioadă distinctă. F ap tul este evidenţiat de istoriografia perioadei,
care, atit in lucrări cu caracter general '· cit şi in studii speciale 2, reliefeazA reali
tăţile cu care se confrunta oraşul in dezvoltarea sa, generate de transformă.rile ce
s urvi n in cad ru l societăţii româneşti şi care vt>r conferi noi dimensiuni mediului
urban, cen;trul dinamic al sodetăţil moderne.

In ceea ce priveşte evoluţia urbanistică , p roblema
ocazia abordării aspectelor dezvoltării social-economice

a su scitat interes, atit cu
şi cul turale a oraşului,

1 Calimah, A. P., Generalul Pavelu Kisseleff în Moldova şi Ţara Românească
1 829-1834, ,.Ana lele Ac. Rom .", s ecţ. I I, T. IX, Buc., 1887 ; Sturdza, A. A. Regne
de Michei Sturdza, prince regnant de Moldavie, Pari s , 1907 ; Filitti, 1. C., Dom
niile române sub Regulamentul Organic, Bucureşti, 1915 ; i dem, Principatele române
de Ia 1828 la 1834, Buc., 1 934 ; Xenopol. A. D., Istoria Românilor - în Dacia Tra
iană,
voi. X, XI, X II, ed. a III-a ; lor�. N., Istoria
Românilor, voi. VIII, IX,
Buc., 1938 ; Istoria României, voi. III, IV, Ed. Ac. R.P.R., 1964 ; Ciurea D., Mol
dova su.b domnia lui Mihai! Sturza, laşi, 1947 ; idem, Civilizaţia în Moldova în
perioada 1 834-1849, ,"Anuarul institutului de istorie şi arheologie A. D. Xenopol",
tom. XIII, Iaşl, 1976, p. 1-52.
2 Tufescu, V., Ia.şii şi oTa.şere din Nordul Moldovei, Chişinău, 1932 ; idem,
Stări economice regionale oglindite în evoluţia oraşelor noastre, Lucrările Semi
n arul ui de Geografi.e e conomi că (1941-1946), extras ; Oiurea, D., Oraşe şi tîrguri
din Mo ldova, "Stud i i şi cercetăr i ştii nţifice", Istorie, VIII, 1, Iaşi, 1956, p. 96-105 ;
idem, Noi consideTaţii privind oraşele şi tîrgurile din Moldova, " Anua rul.. . " , IV
şi V, 1967, resp. 1968, p. 81-1 16, resp. p. 121-144 ; Platon, Gh., Populaţia ora
şului moldovenesc la mijlocul secolului al XIX-lea, " Ca rp i ca " , III, 1970, p. 5-33 ;
idem, Populaţia oraşului laşi de la mijlocul secolului al XV III-lea pînă la 1859,
in voi. Populaţie şi societate. Studii de demografie istorică, Cluj, 1972, p. 259-344 ;
Negruţi. E., Clasificarea localităţilor urbane din Moldova fn prima jumătate a
sec. al XIX-lea, "Anuarul. .. ", XII, 1975, p. 1-16 ; id em, Factorul demografic ur
ban şi dezvottarea social-economică a Moldovei în prima jumătate a sec. al XIX-lea,
"Revista de istorie.., Nr. 8, Buc., 1975 ; Rusu, D., /mbunătăţirea iluminatului public
din oraşul laşi în sec. al XIX-lea, "Analele ştiinţifice ale Univ. laşi", Istorie,
X VI I I , 1972, p. 1 5 7- 165 ; i d BI11 , Administraţia oraşului Iaşi la începutul epocii
moderne, "Anuarul ... ", XIV, 1977, p. 3 1 3-325.
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cît şi cu ocazia unor studii de referinţă con cret ă 3. Frec v en ţ a preocupărilor SJXl
reşte in d ecen i ul al patr u lea al sec . al XX-lea, deceni u de virf al dezvo ltării
României burgheze, cind devine necesară reconsi derarea sistematizării urba n e ,
datorită mutaţiil o r social-economice ce survin. Legea administrativă d i n anul 1938,
ce prevedea obligaţia fiecărei comune orăş ene şti de a-şi rezolva chestiuni le de
si stematizare şi cdilitare 4, corespunde tocmai ac es tei stări de l ucruri. In condi
ţiile de astăzi, cind oraşul cunoaşte o dezvoltare multiln terală, intr-Wl ri t m fără
precedent, şi cind ,.tendinţa de înnoire a oraş el o r şi de econ om i si re a terenului
duce inevitabil la o acţiune de reconstrucţie parţi al ă sau total ă a teritoriului din.
p e rimelr ul construibil" 5, s t ud i i le privind evoluţia ur bani s tică răspun d unor nece
sităţi concr ete . Noile preocupări sint determinate şi de fapt ul că in l i tera tura de
specialitate s-a in � i sta t, i n general, a supra prezentării elementelor de arhitectură
şi a s p eci fi cul u i urbanistic 6, asupra evoluţiei teritoriale şi demogra fice 7, n unor
preocupări ed i litare 8, f ără a se relief a cauzele profunde ce au deter m ina t un
anumit specific, ca şi atingerea unui anumit sta d i u in ev ol u ţia urban i stic i i mo
derne a l a şi lor. In acest sens, rezultatele noii noastre i stori o grafii privind dezvol
tarea generală a oraşului nu numai că fac posibile, dar şi impun unele conside
raţii. In scopul emiteri i acestora, da torită rolului ce îl au di feri ţi factori in
dezvoltarea unui oraş, se impune să. SIC recurgă şi l a rezultatele ceiTetării u n ()!"
domenii ca geogn:lfia urbană, geografia econ o m ică , sociologia urbană, demog ra
fia etc. 9 .
Ţinînd seama de cele men ţionate, consideratiile ce fac o b i e c tu l lucrăl"ii
noastre pri vesc urbanistica l aşilor pentru peri oad a in care se i mp un ea recon side
rarea acesteia, evident, fără pretenţia elucidării tu turor aspectelor c omplexe ale
problemei.

In cadrul soc ietăţ i i româneşti, in a doua j umăta te a s eco l ul u i al XVII I-lea
se afir ma un nou ideal urbanistic, corespunzător normelor europene a le timpului.
Reconsiderarea cadru l u i urban, parte integrantă a procesului de moderniz.are a
societăţii, va fi îngreuiată, d atori tă persisten ţei rînduielilor vechi şi a dominaţiei
străine, care, faţă de afirmarea elemen tel or noi, burgheze, va avea "acel aşi rol
de frînă ca şi feud a l i smul " 10. In ciuda acestei realităţ i , soci etatea românenscă,
clatorită acţiunii "forţelor profunde" - concept fundamenlal al istoriografiei, con
temporane 1 1 _ era animată de ten di n ţele novatoare ce caracterizează i ntrea g n Eu
ropă 12. Ea a fo st , însă, imp iedi c ată să se manifeste liber europe<I!II şi, cel mai
crunt, locmai in epoca r enaş te r i i naţionale. Drept urmare, se va accentua di fc r cn -

3 Bogdan, N. A, Oraşul Iaşi, ed. a II-a, laşi, 1913 ; Tufescu, V., Asupra aşe 
zării şi dezvoltării oraşului Iaşi, "Bul. Societ. geogr. române", LI, 1932, p . 3023 1 3 ; i d em, Cum s-a intins Iaşul, ,. I n semn ări ieşene", 1, nr. 17-18, 1936, p. 187r 190 ; idem, Urbanistica Iaşului, loc. cit., an. I, voi. I I , nr. 13-24, 1966, p. 386-390 ;
.
Pettrov, E., Din evoluţia urbanfstică a oraşului l aşi , Tip. Terek, f. a. ; Ungurea.nu
• . Gh., Ceva din urbanistica Iaşului de ieri, "Cetatea Moldovei", nr. 6, 1943, p. 405.,.
410 · Curinschi
Gh., Contri buţia oraşului Iaşi la dezvoltarea arhitecturii româneşti, " An al el e ' ştiinţifice ... ", S. I I I, T VI, f. 2, 1960, p.
327-335 ;
Bădărău,
D.,
Caproşu, I ., Iaşii vechilor zidiri, Jun i mea , laşi, 1973.

4 Mingopol,

N.,

Urbanism şi economie, Buc., 1946, p. 25.

Cron ica" , nr. 31, 5 august, Iaşi, 1977, p. 2-3.
6 Curinschi, Gh., op. cit. ; Tufescu, V., Urbanistica . . .
7 Pettrov, E., op. cit.
e Rusu, D., lm bunătăţirea iluminatului . . . , idem, Ad ministraţia oraşului ...
' Chabot, G., La geographie urbaine en France (1963-1972), .,Analele ştiin
ţifice . . . ". S. I I , c. Geo,grafi e, XIX, 1973, p. 7-23 ; Ungureanu, Al., Evoluţia com
parativă a zonării funcţionale a oraşelor Iaşi şi Galaţi, loc. cit., p. 76.
5

,.

1 o Cri stian, V., Russu, V., Anul 1848 şi începutul epocii moderne in istoria
României, ,.Anuarul.. . " , IX, 1972, p. 448 ş.u.
1 1 Dmoselle, J. B., Renouvin, P., lntroduction ii l'hist oire des relations inter
nationales, A. Calin, Paris, 1964.
12 Prodan, D., Supplex libellus Valachorum, Ed. Ştiinţifică, Bu.cur�ti, 1967,
p. 372-414 ; Georgescu, V., Ideile politice şi iluminismul în Principatele Ro
mâne, 1750-1831, Bucureşti, 1972.
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ţierea stad iului de dezvo ltar e social- t:x:onomică a principatelor române faţă d e
cel al s:atelor dezvoltate. Proc esu l de modernizare a societăţii - sinonim in epocă
cu cel de europ cn i zare - n u va însemna, ÎIL�ă. doar o simplă tendinţă de imi
tar e .a unui mode l occidental , dt, mai ales, căutarea unei căi specifice de reali
zare, in ftmcţk de c o n diţi i l e concrete. A l tfel, în privinţa dezvoltării urbanisticii
modern e , a m supune specifkul românesc în situaţia înaptitudinii pentru viaţa ,şi
c reaţ i a urbană. De asemenea, elementele de urbanistică modernă a or�uluî moldo
venesc ar apă rea drept rezultatul influenţelor externe, fie galiţiene ll, fie occi
d entale, pentru care rolul Iaş i l or ar fi acela al centrului de pătrundere în Moldova M_
Ori, curen tul urbanistic european al timpului se exprima, in dezvoltarea on1şulu.i
românesc in ge n eral , doci şi a I a� i l or, �într-o ţinută arhitectural-urbanistică autoh
tonă, evi doo ţiind alcă tuiri spaţiale, care, deşi sint de o foarte mare diversitate,
relevă caracteristici unitare in raport cu d i sponibilităţile spirituale, cerinţele ma
teri ale şi posibili tăţile de realizare" 1 5,
Oraşul la şi, in .dezvoltare a sa, se lovea de situaţia generală a principatulUJÎ,
care a fost supus in această p erioadă accentuării regimului de dominaţie străină,
sfîş iedi teritoriale - fapt c are a determin a t reorien tarea unor căi comerciale şi,
dPept urmare, decăd erea unor zone economice, creşterea sau scăderea rolului unor
oraşe 16 - ca şi trecerii şi coninmtării trupe\or ruso-turco-austriece sau ocupaţiei
De asemenea. se Lovea de s'k'l diul dezvoltării economice a principatului, a
producţiei de mărfur i . care, jn Mol d ova sfir�itului secolului a l XVII I-lea şi
celui următor, s-a dezvol t a t pe seama rezervei moşiereşti 17• Oraşele şi tîrgurile mol
do ve eşti , cele mai m ulte, vor aj un ge, prin danie domnească , fenomen ce ia am-

<.il�·estora.

inceputul

n

Fig. 1 - Plan pentru ,.casă cu un

rind",

realizat de M. Harti - "arhitector". Arh.

St. l a�i. Secretariatul statului. Dos. 303/1833-18 5 1 , f. 1 5 1

Iorga, N . , C e a fost, ce este, c e poate f i Iaşul (conferinţă), Iaşi, 1 935 .
1 4 Curinschi, Gh., Contri buţia oraşului Iaşi.. . , p. 333 ş.u.
15 .,Contemporanul", nr. 14, 7 aprilie, 1978, Bucureşti, p. 8-9.
16 Tu.fescu,
V. , Stări economice regionale . . . ; Ciurea, D., Noi consideraţii . . .
17 Istrat i , C., Discuţii
(privind inceputul epocii moderne), "Anuarul... ", IX,
1972, p. 451--452.
'13
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Fig.

2 - Plan

4

pentru diughene, II"l''ll lizat de M. Hartl. Arh. St. Iaşi,
loc. cit., f. 152

ploare in secolul al XVIII-lea, în posesia boierilor şi minăstirilor 11. Oraşul laşi,
e drept, nu va ajunge, sub aspect juridic, în această situaţie, însă, în dezvoltarea
sa, se va lovi de regimul proprietăţii, in condiţiile accentuării tendinţei de "aca
parare" a terenului şi imobilelor din oraşe şi "speculei făcute cu ele de boier im e
ş i membrii clerului", tendinţă care v a atinge apogeul i n secolul al XVIII-lea şi
fnceputul celui urmAtor. 19.
Capitala Moldovei tindea să devină, în primul rind, centru al producţiei m.cş
teşugăreşti, fapt ce �eosebea, sub aspect economic oraşul de tîrgul comerci al 2D,
Stad.iul dezvoltării economice nu-i permitea, însă, rezolvarea dificilei probleme
sociale şi demografice cu care se confrunta, deoarece nu-i. conferea o putere de
absorbţie corespunzătoare a forţei de muncă disponibile. In perimetrul or�ului
existau nu numai locuitori ce aveau ocupaţii urbane, în sens modern, dar şi un
număr însemnat ce se ocupau ICU muncile agricole 21• Populaţia nu era diferen
ţiată doar sub aspectul preocupărilor economice sau a poziţiei sociale, dar şi sub
cel juridi c . Existenţa supuşilor străini, care erau scoşi de sub jurisdicţia instan
ţelor autohtone, va îngreuia aplicarea reglementărilor din partea epi.tropiei, mai
tîrziu a eforiei orăşene.<;ti, în diferite laturi ale activităţii 22• Situaţia apare cu

18 Ciurea, D., op. cit., p. 36 ; Bădărău, D., Caproşu, 1., op. ctt., p, 263.
19 Grigoraş, N . , Proprietatea funciară ş i imobiliară a meseriaşilor, negusto
ri lor , boierilor şi mînăstirilor din oraşele moldoveneşti, Regimul ş i rolul ei. (sec.
XV-XVIII) "Anuarul...", VII, 1970, p. 105.
2o Istoria României, III, Ed. Acad. R.P.R., 1964, p. 983.

2 1 Negruţi,

E., Despre migraţiile temporare în mediul ur ban din Moldova
in prima jum. a sec. al XIX-lea, ,.Anuarul...", XIV, 1977, p. 30 1-3 1 3 .
22 Mărieş, S. - Agapi, Din abuzurile consulilor în Moldova fn anit 1822-1828,
.Anuarul...", VII, 1970, p. 291-300.
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atît mai d ificilă dacă avem în vedere faptul că populaţia creşte în tr-un ri:m
rapid. Estimată de unele sur se externe pentru sfîrşitul secolului al XVIII-lea ş.i
î:noep utul celui u nnător între 30 000 şi 50 000 locuitori 23 - sursa inJtlernă, cata
grafia din 1820 cu t oate l i psurile !)i omisiunile ce caracterizează asemenea lucrări
de pînă la această dată zc, indicind un total de 20 830 locuitori 25 - va ajunge La
mijlocul secolului al X IX-lea la peste 60 000 locui tori 26.

Dezvoltării economice �i d emografic e a or aş ulu i îi corespunde ·o continuă
extindere teritorială "care prefigurează teritoriul de azi al municipiului" 27. Direc
ţiile acestei extin deri, pentru :periooda de referin ţă a lucrării noastre, vor fi deter
miln.ate şi de reţeaua de drwnuri, de schimbările su rveni te in privinţp acestora,
care se îndreptau spre loca lităţ i le din jur 28• Specificul extinderii conferă Iaşiloc
curacterul de oraş "polin uclear", cu aparenţa "că e format din bucăţi, fără prea.
mare coez i un e între ele" 211• Reali tatea este determinată şi de cauze geologice şi
geografice, oraşul evoluind teri tQJ' ial în lun g u l .,interfluviilor de terasă şi al glaci
su.rilor"-30. Fi ind opr i t de albia inundabi l ă a Bahluiului în extinderea spre sud,
oraşul cunoaşte o alta puterni că spre nord, centrul oraşului chiar, tinzînd a se
depla sa în acelaşi sens 3 1, datori tă ş i loc u l ui carc-1 avea in viaţa rn·aşului Uliţa
Mare - strada Ştefan cel Mare de mai tirziu . . Nu î ntîmp lător se precon izase
ridicarea catedralei mitropol i tane tocmai pe această arteră.
In ceea ce priveşte sitru.aţia_ s uburb i i lor, stadiul dezvoltării social-economice
a oraşulu i nu-i permitea asi milar-ea activităţii CICes.tora, recucgîndu-se la unele
măsuri restrictive fCiţă de locuitorii l or, fapt ţe va determi na revolte, ca cea a
tătărăşenilor din 1 8 1 9 l Z.
.

in

In peri metrul o:raşului, disp utele pe marginea proprietăţilor devin frecvente,

creşterii populaţiei, impurundu-se reconsiderarea perimetrului con
struibil. Drept urmare, se vor intocmi hărţi pentru diferite proprietăţi, l a ic e sau
bisericeşti. Un d ocument din Ia� i , purtind .data de 25 a ug ust 1 803, menţi one az ă
Harta locurilor bisericii 40 de mucenici 33, iar pentru anul 1805 se menţionează
nn plan pentru zona Muntenimii de mij l oc �i care poartă pe margine însemnarea :
�Această hartă inchipuitoare de străz ile locurilor de case din oraşul leşii din
M.ahalaua Mu ntenim ea de Mijloc . . ." 34. Era necesară, însă, "inch i puirea" unei
si tuaţii de ansamblu, pentru oare "planul iconografie al oraşului cu împrej u ri mi le,
ridicat la anu l 1819 de inginerul italian Giusseppe Bayardi" 35, constituie doar .o
incercare de real izare. Conform acestui plan, oraşul, in partea dinspre Copou, nu
se intindea decit "pină la col ţul din deal" al Universităţii n oi , din actuala cale
23 A ugust, iar Bahluiul îşi avea cursul " imediat pe sub m'l.lldh ia deai ul ui pe care
era aşezat oraş u l" , in timp ce dlnoolo de Bahlui, .,pe toată intin derea şesuJ.ui de
la Păcurari şi pînă la (. . . ) bariera Ţuţorei", casele .,se întindeau" doar pe strada
spre Galata, .,preumblarea" i�eniJ.or in trecut ; spre P ăcurari , oraşu l se întindea
pînă in preajma bisericii Sfin ta Treime, iar spre Nicot in a , spre Socol.a, ca şi pe
strada b iseric i i Sf. Lazăr, sînt semnalate case rare 36.

condiţiile

In aceste condiţii, reconsiderarea cadrului urban, in baza unei sistema tiz ăr i
eficiente, pr in care să se dlrij eze !Şi să se controleze tmele procese demografice,
să se asigu re coordonarea tuturor tipurilor de dotlri sociale, se impunea cu nece2l

Bădăr ău, D.
I bidem.
2s Platon, Gh.,
26 Ibidem.
'FI Bădărău, D.
211 Ibi d em , p.
p. 48.
29 Tufescu. V.,
30 Ungureanu ,
3 1 Tufescu, V.,
32 Bldărău, D.
2A

- Caproşu,

I., op. cit.,

p. . 281.

Populaţia ora.şului I�L.. p. 276.

- Caproşu, I., op. cit., p. 281.
Curin sc h i ,

17 ;

Gh., Centrele

btorice

ale

Cum s-a fntins !oşul, p. 187-190.
Al.,

oraşelor,

Buc . ,

Evoluţia comparativa a zonării funcţionale . .. , p..

op. dt., p. 189.
- Caproşu, 1., op. dt., p. 277.
!3 .,Revista istorică", 1916, p. 98. Doc. publicat de N. Iorga.
34 Bădără u, D. - Caproşu, I., op. cit., p. 284.
35 Pettrov, E., op. cU., p. 7 !Ş.U.
34 Ibidem.
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sitate.
poca luase cunoştinţă de locul şi rol u l oraşului în societate, de faptul că
�Pretutmdcnea oraşe le şi politiile au intemeiat cinstea şi fericirea norodulu i , căci
aCffitea au fost p ururea lăcaşuri le unde s-au sălăşluit învăţăturile, meştejugurile,
legăturile neguţătoriei şi din preună cu acestea şi bogăţîa şi tot felul de înlesniri
aducătoare de binele vieţuirei şi povăţuitoare către starea aceia plăcută a feri
c irei" 37• Cauzele menţionate maj sus, ca şi a lt ele, cum ar fi lipsa unui cadru
instituţi onal adecvat 1B, inc end ii le frecvente l�, s-au opus traducerii acestei concepţii
in viaţă în mod corespunzător. Datorită persistenţei lor, oraşele noastre vor rămîne
mult in urma celor occidentale, in care noul ideal urbanistic avea condiţii de
realizare, atrăgînd după sin e �nevoia de lumină, de faţadă, dec i lărgill'ea străzii" 40.
Arhitee tura modernă trebuie privită în p rimul rînd în funcţie de gradul in care
răspunde unor necesităţi concrete, ea exprimind intr-un alt plan epoca decit in
vremw-ile cind "naţiuni intregi n-au ştiut să-şi exprime religia şi cele mai adinci
nevoi ale lor în alt chip decit c!Adind sau, totuşi, exprirrundu-se in llmbaj arhi
tectonic 41•
In privinţa stilului arhitecturii i-eşene, survin lUlele mutaţii, demne de sem
naLat. Stilul tradiţional este supus unei reale �modernizări" la sfîrşitul secolului
al XVIII-lea, prima consecinţă a acesteia fiind reducerea streaşinei, inainte proe
minentă , "inamica comişei" 42• Asistăm la o adevărată ,.,revolu ţi e" in arta arhitec
tonică, caracteristicile stilului nou fiind : .,scara interioară la clădirea cu parter
Inalt (sau etaj), bolta cu trăsuri incwpoNltă construcţiei şi elemen·te curbe in
supra faţa faţadelor care corespund saloanelor in rotondă din interior" a. Potrivit
unei descrieri de epocă, acoperiş u l "aproape plat" - caracteristic .şi primei părţi
a secolului al XIX-lea - "trece in afara ziduriloc şi acoperă ieşindurile susţinute
de coloane oare formează la parter un peristil frumos, iar la etaj un salon deschis
încin tător" 4-4. Clădirile mari , care prezintă asemenea elemente de arhitectură nu
se intilnesc doar in perimetrul vechiului Oll'aş, ci şi in zonele noi, mai ales Copoul,
devenit noua "preumblare" a ieşenilor 4.5, In timp ce arh�tectura acestora suferă
"modemlzările.. menţionate, casa comună ieşeană a repetat şi in prima jumătate a
secolul u i al XIX-lea structura tradiţională moldovenească, oferindu-ne mereu ,. ace
leaşi variante ale ca selor cu cea.rdac, cu parter şi etaj sau numai cu pa.rterw ..s.
Spre deosebLre de variaţf.Wl ile ce le prezintă locuinţele mari şi mici, ,.in jurul
tipicului moldovenesc primitiv ca o dezvoltare a acestuia într-un sens a-ea.tor",
d ughenile negustore�ti şi meşteşugăre.şti prezintă, dimpotrivă, o arhitectură care
devine cu timpul din ce in ce mai săracă, pierzindu-şi galeria sub arcade - carac
teristică vechilor dughene 47.
Deşi prezenta unele elemente de arhitectură modernă, caracteristice edifi
ciilor mari sau caselor .,proti pendadei", urbanistica Iaşi lor, în general . era departe
de a corespunde cerinţelor dezvoltării mod erne. Semnificativă in acest sens apare
însemnarea din 1828 a consulului francez, Lagan, care arăta că "Iassy, capitale
de la Moldavie n'est ni ville, ni borg, ni vi llage. C'est un mela.nge confus. d e
quclques grandes et belles maisons epal'Ses, c;:a et la d'une multi tude de pauvres
c abanes et de ruines . . ." 48. Drept urmare, în scopul reconsideră.rii vieţii UI\bane,
se i mpuneau măsuri radicale.
37 "Ioan Neculce", an . 1, fasc. 1, 1 9 2 1 , p. 123. Hrisov de la Mihai Grig. Ş u ţu,
privind or aşu l Botoşani.
·
:s Rusu, D., .tldministraţia oraşului... p. 318.
39 Ungureanu, Gh., Contribuţie la istoria pompierilor, ,.Revista Arhivelor", nr.
2, 1958, p. 51-5D şi 61-62.
�o T ufescu , V., Urbanistica Iaşului, p. 388.
4 1 Hege l, Prelegeri de estetică, vol. II, p. 2.
42 Bădărău, D. - Caproşu, I., op. cU., p. 328.
43 Ibidem, p. 330.
Essai sur les Valachie et Moldavie, theâtre de l in.surection
4-4 Salisberry,
P�is, 182 1 , p. 27-38, cf., ibidem, p. 34.
45 Ungureanu, Al., Evoluţia comparativa a zonării funcţionale . . . , p. 7�78 .
..s Bădărău, D., Caproşu, 1., op. cit., p. 350.
47 Ibidem, p. 351 şi 372.
48 Notice statistique su r la Moldavie, 1 8 2 8, Bul. Corn. Ist. Rom., IX, 1930 ;
cf. Tufes:u, V., op. cit., p. 388 ; v. şi Băd ărău, D., Caproşu, I., op. ctt., p. 288 ş.u.
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Persp-ectivele ce le va aesch.ide re vol u ţi a de la 1821 reformări.i. interne cu
imp l i��i i şi asupra de zvolt�rii ora.şului - se vor lovi, însă, atit de opoziţia
marii
bmennu, care dorea să se rocurgă l a o anumită cale şi Wl an umi t ritm in dez vo l
tarea societăţii, m en i te a-i p � stra pozj ţia dominantă, cit şi de recrud escen ţa do
minaţiei s trăine, mai ales fn urma re d eschi derii conflictului ru so-tUI!'C in 1826 "
·
Anii 1 82 1 - 1 8 26 reprezintă o peri oo dă pusă sub semnul preocupărilor novatoare
' al
unet
emulaţii con!iti tuţionale, care pri vea u toote laturile soc ietă ţii . Referi·tor l a
dezvoltarea o raşelor, proiectul d e constituţi e d i n 1 8 2 2 prevedea a meliorarea s itua
ţiei •loc.J.! i torilor �tîrgurilor şj p olitiilor" 50• Loc u i torii I aşilor vor căuta ca oraşu l
lor să 'fleneficieze de pe u rma măsurilor noii domnii pămintene. Astfel , avînd
in
vedere că a v eri l e mănăstir i l o!r închinate urmau a fi trecute sub ad ministraţia
statului - si tu.&ţie ce se va menţine- pînă in 1826 - ei ce1·eau în 1822 domnito
rului , ca acesta, c h i w.r şi cu sprij inul sultanu lui Ma hmud al II-lea, să re-stituie
oraş'U..l u i locu l acapar<Jt de "mînăs tirile grec� ti� 5 1. lnsă, datorită reacţiuni i in
terne şi externe, Anaioraua pentru pronomiile Moldovei din 1827 va reaşeza in
drepturi "neamu l boieresc� . In acest e condiţii, prevederile referitoare la oraşe pe
care aceasta le c oo ţinea , prin punctul 8, care, deşi s i st a u atribuirea celo r rămase
mea "slobode" ca nişte �obşteşti oraşe a pămîntului� 52, nu p utea u asigura refoc
m<�rea vieţii urba ne. Prntru această perioadă, referi tor l a dezvoltarea social
economică - şi a oraşului - se impune o mru1ieră specială de a privi i n formaţia
dcx·urnentară, an u me , să se ţină cont de faptul că o parte insemnată a fost dis
trusă 53, ca şi de fap tul că , odată cu introducerea Regulamentului Organic, se
organ izează servici ul arhivist.ic al statulu.i. Aceasta, cu atit mai mult, cu cit, in
abord area aspectelor dezvoltării economico-sociale şi demografice, prevalează me
toda statistică, favorizat.oare a.socierilor, edi fi catoare doar la primă vedere, dacă
nu se iau in C'Onsideraţie toţi factorii in măsură să stabilească raporturi de deter
minare c auz.al ă . Maniera se tm.pnne şi ca ur m are a ac ceptării , de majocitatea
istoricl.l.or de azi, ca inceput al epocjj moderne in istoria românilor, a celei de-a
doua jumătăţi a secolului al XV I I I -l ea 54. Faptul depăşeşte condiţia acceptării
inceputului acesteia odată cu aplicarea stipula ţii lor tratatului de la Adrianopol
din 1829 55, dezvoltate. pe plan intern, prin aplicarea Regulamentului Organic.
Tratatul de la Adrianopol conţinea, e drept , stipul.aţii privind autonomia
intenlA a principatelor, abol i rea completă a monopolului otoman asupra comer
ţului, elaborarea nnor noi legiuiri interne. Pentru. acestea din urmă trebuiau con
sultate comi si i le princ ipatelor care vor d eterm in a inscrierea in ouprinsul lor a
unor principii cerute de stadiul de dezvoltare a societăţii. Ele urmau, !nsă, să fie
apUcate in condiţiile in care sta tutul juridic al principatelor era pus Inel din
1 826 sub semnul tratatelor ruso-turce 56. Fap.tul prezintă importanţi in scoPUl Jn{le
leged l măsurii in care unele prevederi ale noilor legiuiri- Interne puteau a.slgura
reconsiderarea societAţii fn structura ei. Dat fiind scopul lucrării noastre, ne vom
referi doar la cele pri vind oraşul Iaşi.
.
Capitolul al III-lea al noii legiuiri inte.�·ne a Mol dovei cuprindea Regulamen
tul municipal pen.tru oraşul laşi din 1832, care "statua" noua administraţie a Ia�ti
lor � va râmine .,actul de bază d�ă care a fost condus or�ul opină la legea
comunală wn 1864"
regulament care, .,prin ansamblul prevederilor sale, are
valoarea unui adev at plan de moderni zare" 57. lnsă, in scopul · înţelegerii rolului

h

fi Boicu, L., Geneza chestiunii române ca problemd internaţionald, Jnnimea,
Ia.şi, 1 975, p. 8 1 .
� Ci urea, D . , Moldova î n anii 1821-1822, "AnuaruL..", I X , 1972, p. 257.
5 1 Ibidem.
52 Ibidem.
53 Ciurea, A l . , Focul dtn 1 827 de la Iaşi şi izvoarele documentare ale Moldovei, din ,.A ltar ul Banatului", nr. 11-12, p. 272-276.
al epo�i
� Boicu, L., A doua jumătat e a secolului al XVIII-lea - inceput
_
_
moderne în istoria României, "A n uarul .. ." , IX, 1972, p. 431-444 ; v. ŞI Dtscuţh,

loc. cit., p. 444-453.
•
•
55 Angclescu, C., Anul 1 829 şi inceputul epocii moderne în istoria Romantei.
,.Anuarul .. ,", IX, 1972, p. 446 ş.u.
56 Boicu , L., Geneza chestiu.nfi române. . . , p. 81 .
57 Rusu, D., AdminfstTaţfa oraşului Iaşi. .., p. 3 1 3 ş.u.
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avut de prevederile acestuia In dezvoltacea oraşului, prezintă interes surprinderea
modalităţii de aplicare a Intregii legiuiri. In ackt sens, trebuie avu.t in vedere,
in primul rind, statutul juridic al principatelor, invoco:at mai sus. Rusia, ca putere
protectoare şi in condiţiile ţinerii sub ocupaţie militară a principatelor sa, va
determina aplicabilitatea prevederilor noii legiuiri In funcţJe de voinţa curţii
suzerane şi, mai ales, a celei protectoare 59• Drept urmare, partea politică a Regu
lamentului Organic nu se va da publicităţii, in ciuda voinţei A dW1 ări i Obşteşti
de a se p ub l ica integral, in "limba patriei� 60, iar modalitatea apli cării acestuia
vo face imposibil jocul puterilor in stat conform constituţionalism ului burghez 6 1•

Realitatea favoriza atitudinea conservatoare pe plan intern, ca şi amestecul ex
tern, al Rusiei in primul rind, fapt ce va determina pe domnitorul Mihail StuTdza
să ţină "totdeaW1a regul amentul deschis pe masa sa� &2. Tinind seama de cele
expuse. avem adevărata imagine şi asupra activităţii lui Kisseleff in principate 63•
L;: venirea acestuia la conducerea administraţiei i nterne a acestora, partea poli
ti· {l o:� reguJ amen�ului era deja redactată 6•, el avind misiunea fundamentală, din
colo de unele măsuri organi zatorice cu efect pozitiv in privinţa ameliorării situa
ţiei inte:-ne 6 5, de a coordona redactarea părţii administrative de aşa manieră, incit

Fig. 3 - Plan pentru "casă cu dugheană�, real izat de M. Harti..
Arh. St. Iaşi, loc. cit. f. 1 5 3
� Filitti, I. C., Principatele române d e la 1828 la 1 834, Buclllreşti, 1934.
59 Xenopol. A. D., Istoria Româ nilor in Dacia Traiană, XI. p. 1 0 1 .
6 0 H urmuzaki, Documente, SI , p. 438 şi p. 4 4 1 , nr. CXCVII, p . 64-66,
5

nr.

XXVI I ; Ciurea, D., Relaţiile Moldovei cu p .,terile eu ropene intre anii 1 834-1849,
�Anuarul...", VI, 1969, p. 185-199.
6 1 H urmu;:ak i , Doc., XVI I , p. 611-61 6 ; SI5, p. 64-66, no. XXVII ; Iorga, N.,
Istoria Românilor, IX, p. 15 ş. u.
62 Soutzo, N., Memoires, p ubl iees par P. Rizos, Vienne, 1889, p. 125.
63 Calimah, A. P., op. c it .
u Xenopol. A. D., op. cit., p. 99.
65 Idem, Istoria partfdelor polUice in România, voi. I, Buc. 1910, p. 124 iJ. u.
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Fig.

4 - Plan pentru case şi dughene, realizat de M. Harti. Arh. St. Iaşi,
loc. cit., f. 154

principatele să nu reu&$eascA si se ridice "a ses propres moyens" 66. De asemenea,
e pusă in lumină atitudinea, aparent stranie 67, a două din cele mai reacţi onace
puteri ale Europei timpului, de a "favoriza" crearea cadrului instituţional modem
fn principate.
In condiţiile expuse, prevederile noii legiuiri se vor dovedi contradictorii
şi, prin urmare, ineficien.te, sup use, cele mai multe inerţlei. In conformitate cu
acestea, autoritatea municipală va purta den umirea de Eforie, formată din 5
mempri , dintre care unul ales de Adunarea O!Jştească, iar ceilalţi patru de sta
rQStii corporaţiilor, şi supusA controlului, Departamentului de interne "· Regula,..
mentul Eforiei privea poliţia capitalei, serviciul de pompieri, serviciul medical ;
asigura, " in strînsă conlucrare" cu Agia şi cei patru c omisari de la cvartaluri,
aprovizionarea araşulu,i cu piin e, carne şi lumînări. In atrilluţiile sale intrau şi

lucrările edili tar-urbanistice, '9, intre care ,.îmbunătăţirile drumuri:lor şi siguranţa
publică", "curăţenila" oraşului, "curăţirea aerului in oraş", i luminatul public, "infru
museţarea oraşului", darea de denumiri străzilor etc. 7D.
In pri vinţa evoluţiei urbanistice, interesant e faptul că, spre deosebire de
secolul al XVI I I -lea, cînd oraşul, sub aspectul întinderii, datorită inmulţirii curţi
lor, aproape se dublează 71, noua legiuire, invocind "paza btmei rinduieli şi privi
ghcrea c e are a se unna in lăuntrul oraşului", impune ca "intinderea sa să fie

66 Hurmuzaki, Doc., SI., p. 419-426, nr. CCCV.
67 Brătianu, Gh., Origines et formation de l'unite roumaine, Bucarest,
p. 205.
68 Ana lele parlamentare, 12, Bucureşti, 1893, p. 131 ş.u.
69 Rusu, D., op. cit., p. 316-318.
70 Analele parlamentare , p. 131, ş. u.
71 Bădărău, D., Capr�u. 1., op. cit., p. 353.
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stutornicită pe rm hotărî t număr de ani . . . Drept aceea, cupr insul oraşului despre
se va mărgi ni pînă unde se in.ti nd (. . . ) casele şi l ocur i le orăşenilor
şi pe acolo se va face şi hondichiu de giur împrejurul oraşului ; iar intrările şi
ieşirile din oraş vor fi numai pe la barierele ( . . . ) a Miculinei, a Socolei , a Bular
g-ăi , a Zalhanalei, a Moarei de vînt, a Botoşanilor, a Podului Verde, a Păcurarului
şi a lui l psilant" 72• Ca întindere, Qoi'aşul, în unele părţi, nu va suferi mari trans
formări nici pînă la anul 1857, in ca re , conform planului lui Fredleric Peytavin
arăta ca in 1819 73• In altele însă, ca w-ma.re a aplicării "actei cu hotărîre dom
ne'-!sc-ă " din 1855, potrivit căreia tîrguşoarele de prin preaj ma oraşului ,.vor fi atîr 
nate de comisari·i de cvartaluri " 74, se v.a intinde, mai ales in zonele dintre oraş
şi ::lCeste tirgtJ.'?oare.

toate p ărţ ile

Limitarea extinderii teritori ale a oraşului făcea n ecesa ră sistematizare.a peri
mE"trului construibil. In acest sens, se preconizase ridicarea planului topografic,
regul·amentul prevă zind pentru această lucrare swna de 600 lei n, dar care va intir
zia d etermi nind ineficienţa măsurilor privind ,.înfrumuseţarea" oraşului . In 9Copul
protejării zooei centrale, ,.fiindcă drwnul de frunte a comunicaţiei intre Ţara de
Su.s şi de Jos a Moldovei trece prin oraşul Eşii, şi mai ales pe Uliţa cea Mare,
spre a se inti mpina necuvii nt ele ce se nasc din aceasta , atit pentru umbletul din
lăuntrul oraşului, cît şi pentru expediţiile din afară, şi nu mai puţin pentru
sfărimarea pardoselii, pe lîngă drumuriLe şi ul i ţele aflătoare se v or mai aşeza
a lăturalni ce drumuri, spre înlesnirea comerţiei şi comWlicaţiei lor" , iar dacă va
fi necesară ,.deschiderea Wlei noi uli ţe (. . . ) atunci municipalitatea va cumpăra
locul cu banii casei sale, prin buna tocmeală şi imvoi"re cu proprietarul" 76. In
..deschiderea" unor ,. uli ţe" se vor intimpina , însă, dific u ltăţi, datorită regimului
proprietăţilor, asistind la dese ,.inchideri " de "uliţe" din partea proprietarilor
locua-ilor n.

Privitor la "înfrumuseţarea" generală a oraşului, noile măsuri interziceau
construirea ,.la stradă" fără avizul municipal ităţ ii 78. De asemenea, preconizau
îmbunătă ţirea stării edificiilor rel-igioase, intocm irea a patru pieţe publice, dări
maa-ca zidurilor ,.ce se dovedesc primej duitoare" , fixarea ceasornicelor pe turnuri le
bisericilor inalte, înfiinţarea unei ,.publice preurnblări .. In mijlocul oraşului- pe un
loc cumpărat de municipalitate sau "luat cu bezm ăn ", ca şi a unei !llr� i pu
blice in.tr-un loc din apropiere de ornş 711. Se vor lua şi alte măsuri, privitoare la
urbanistică, menite a completa pe cele menţionate. As tfel, se va înfiinţa ComUetul
pentru supravegheTea constroirii caselor in oraşul laşi, sprijinit din pWlct de
vedere financiar de Eforie. de activitatea căruia răspun�nd arhitectul J ohann
Freywald, care a i ntocmit un proiect privind instituirea unei Direcţii a înjrumu

seţării oraşului ao, şi maiorul Singurov care a intocmit, la rindul său, Proiectul
pentru alcătuirea comitetului comunicaţiilor ţării şi zidirilor publice •1• Drept
urmare, se vor stabili anwnite tipuri de construcţii pentru anumite străzi : .,jn
toată intinderea UliţeL MQ,ri, de la Podul Verde şi pînă la Palatu l Administrativ",
c lădiri le se vor face cu două ,.rinduri" şi potrivit planului pentru faţade. Se ad
2

"construirea cu trei "rinduri", însă tot potrivit planului (fig. 1-6) 1 .
Arhitectul oraşwui va alcă tui "un plan obştesc de uliţele oraşului d upă hmgimea,
l ărgimea şi direcţia lor, precum se află astăzi", arătînd eventuale ,.indreptări",
mitea şi

tot el lămurind faţada ce se cuvine clădirilor fiecă rei ,.uliţe" şi va alcătui mode72

Analele parlamentare, p. 131.
Pe<ttrov, E., op. cit., p . 9, ş.u.
74 Arhivele Statului Iaşi, Fon d Eforia, 4 1 /1855.
75 A rh. St. Iaşi, Secretariatul de Stat, 303/1833- 1851, f. 157.
16 Analele parlamentare, I , p. 132.
2

73

77

Arh. St. Iaşi, Fond Eforia, 35/1835.

78 Analele parlamentare, p. 132.
711 I bidem, p. 135.
80 Arh. St. laşi, Secret. de Stat. 303/1833-1851, f. 25.

81 Ibidem, f. 27.
82

I bidem, f. 109.
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lele care vor fi dep use la Eforie 83. Va lua pînă şi măsuri pentru stabilirea locului
trăs urilor spre a nu ,. strirnt o ri obştescul drum" a�.
In privinţa slrăzilor oraşului, deşi proiectul pentru "pavelele şi şoselele ora
şului Iaşi" din februarie 1832 precon iza pavarea cu piatră a · celor principale :
Uliţa Mare, Sf. Spiridon, Podul Vechi, Golia, Sf. Vineri as, dar datorită dificultă
ţilor financiare, se va reveni incepin d cu 1835 la paveluilrea lor cu l.enm 110. S- a
incercat şi fo!osire<J metodei Mac Ada m 87, metodă de avangardă in epocă, iar
.in �ea ce pri veşte metoda Margotti, care preconiza folosirea dohotului, păcurei
şi smoalei, d�i se m n a la-tă, nu deţinem certitudinea fol05i ri i 88.
Necesitatea asigurării aplicăr ii ,.planului" de măsuri menţionate va determina
înfiinţarea in 1849 a Departomentului lucrărilor publice, ca urmare a reorganizării
Departamentului de interne ev. .,Plan·Ul", · însă, a· fost departe de a fi realizat cores
punzător Po, Faptul a fost pus pc s eama a d iverse cauze. In epocă, conform unui
raport al Comitetului pentru supravegherea construirii caselor către Sfatul Ad
m in istrat i v , se arăt<t că măs uril e preconizate nu-şi pot afla realizare.• atîta vreme
cit

nu se va

ridica plan ul orru;ului şi nu se va hotărî de Sfat ,.in care anume

loc să aş ăze " pe locuitori i, in speţă evrei, care "nu ar ave îndemânare a-şi face
bin.alele CtJ două rinduri " 91. A fost invocată şi situaţia mijloacelor .,menite pen
tru inaintarea lucrărilor pUJblice", care ,.au fost (. . . ) neregulate şi împărţite in
mai multe ramuri " P2.
Cauzele ce au determinat această stare de lucruri au fost cu mult mai pro
In pr imul rind, stadi ul dezvoltării social-economice a oraşului, regimul
proprietăţii. In opera de sistematizare, edilii se loveau de imposibilitatea obligării
proprietarilor de a se sup un e necesităţilor dezvoltării oraşului . De aceea se vor
invoca chiar legiuri vech i , ca cea a domnitorului Vasile Lupu din 1642, conform
căreia străzile Iaşilor trebuiau să fie de cel puţin şase stinjeni lăţime 93• Docu
mentul ce prevedea aceasta, in epocă nu a fost găsit la arhive, cu toată strădu in ţa
lui. Gheorghe Asachi, .,arhivarul statuLui", presupunindu-se a fi la Mitropolie 9�.
De asemenea, edilii se loveau şi de dificila situaţie demografică cu care se con
frunta oraşu l . Puterea de atracţie, căreia ii dă expresie numărul şi ponderea
populaţiei flotante 9� şi de abso!"bţie a forţei de muncă disponibile era redusă,

funde.

continuind să

exi ste in perimetrul său un număr mare de lucrători
agricoli, de
·

birnici şi � căpătâi eri" '6.

Prevederile noii legi uiri, referitoare la dezvoltarea oraşului-capitală, neregle
rnentind corespunzător raportul între necesităţile urbei şi regimul proprietăţilor,
dificila situaţie demografică, chestiunea supuşilor străini, necreind cadrul propice
a3

u

"Buletin Foai e O ficială", An. Il, nr. 49, Iaşi, 1 844, p. 234-235.
Ibidem.

B5

Analele

110

Rusu, D.,

:p. 3 19.

parlamentare,

op.

III2, Buc., 1892, p. 293-296 ; cf. Rusu, D., op. cit.,

cit., p. 319.

&7 Ghica, I., Măsu.rile �i greutăţile româneşti şi moldoveneşti fn comparaţie

cu ale

celorlalte neamuri, Buc., 1848, p. 13 ; cf. Boicu,
Moldova (I), "Anuarul...", IV, 1967, p. 81-1 16.
BB Arh. St. Iaşi , Tr. 1764, op. 2013, nr. 1425, f. 2 ;

L., Căile

de

t erestre în

p. 92.

cf.

Boicu,

comunicaţie

L.,

op.

89

Manualul administrativ al Principatului Moldovei, Il, l aşi , 1856, p. 2 1 1 .

91

Arh. St. Iaşi , Secret. de Stat 303/1833-1851, f. 2.

9o Rusu, D., op.

cit.,

cit.,

p. 318.

92 Manualul administrativ, I, p. 211.
93 I bidem, p. 190 ş. u.
94 Arh. St. Iaşi, loc. cit. ; f. !l.
95 Un gurean u, Al., Unele observaţii

asupra evoluţiei puterii de atracţie, a
-oraşelor din Moldova în sec. XIX-XX, "Analele ştiinţifice ... ", secţ. II, c, Geo
grafie, XVII, 1971, p. 7 1 .
96 Platon, Gh., Populaţia oraşului moldovenesc. . . , Anexa XI.
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industriale 97, nepun!nd bazele unuJ si.stem financiar eficient n , vor
detennina doar o simplă Ol'gan.lzare, care favorizeazi creşterea, dar care nu pro
bează
dezvoltarea organică.
·
In aceste condiţii, aspectul oraşulUi va suferi, pe multe din străzile principale fiind prezente doar dughene negustor-eşti şi m.eşteşugăreşti, care le conferea
rolul de străzi "de mişcare economică", dar care nu prezentau elemente deose
bite de arhitectură modernă. Aceste construcţii, de cele mai multe ori, necores
punzătoare, insalubre, c uprindeau tot mai mult centrul istoric, fapt ce va deter
mina pe Nicolae Iorga, mai tirziu, sl invoce un .,tirnăcop" primar la Iaşi "·
Prezenţa elementelor de arhitectură modernă n, in genera l la nivelul construc
ţiilor simple din Occident 101, al ături de cele ale stilului tradiţional, intilnite, mai
ales pe străzile l ăturalnice, "de gospodărie", va conferi urbanisticii ie,ene un
caracter "hibrid " 102.
Descrierile Iaşilor epocii 103 VOl' ev id enţi a această realitate. Pe lingi splen
dJda sa aşezare. monumentele vechi, sint remarcate real i zări le arhitecturi i "Uliţei
dezvoltării

"

Fig. 5 - Plan pentru ca să cu două rinduri", realizat de M. Hart.l
Arh. St. l�i, loc. cit., f. 135.
97 Suţu, N. , Apereu sur l'etat industriel de la Moldavie, a !'institut de 1' Abei l le,
Iassy, 1838 ; idem, Notions statisti ques, Iassy, 1 849, p. 1 1 4 ş. \.L
98 Zane, Gh., Probleme de .economie financiară in timpul domniei lui A l. I.

Cuza, în Cuza Vodă. In Memoriam, J unimea , Iaşi, 1973. pp. 261-327, p. 270 :ş.u.
99 Ioz·ga, N., Ce a fost, ce este, ce poate fi I aşul, Conferinţă, Iaşi, 1935�
100 Istoria României, IV, p. 755.
101 Istoria artelor plastice in România, voi. II, Buc., 1970.
102 Istoria României, IV, p. 755, ş. u.
>103 Ru sso , A., Iaşii in 1840, Ed. M in erva , Buc., 1915 ; Demido ff, A. de, Voyage
dans la Russie Meridionale et la Crimee par la Hongrie, la Valachie et la Mold av ie ,
Paris, 1855, p. 14 ş. u. ; Alecsandri, V., Iaşii in 1844, "Album istoric :şi literaru".
laşi, 1845, p. 1 11-125 ; Regnault, E., Histoire politique et sodale de Principautes
Da.nublennes, Paris, 1855, p. 14 ş. u. etc.
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Fig. 6

-

Plan pentru ,;case şi dughene cu două rtnlduri", realizat de M. H81!"tl .

Arh. St. Iaşi, loc. cit., f. 156.

Mari", a unor edific i i publice şi a caselo.r "protipendadei". Acestea apar, însă, în
discrepanţă vădită cu prezenţa clădirilor mici pe cea mai mare întindere a orn
şului.

. ,'
Privitor la s ta d iul ur
tic i i ieşene la mijlocul secoluJ.u.i a XI X-lea, · con
sideraţii i nteresante se p ot einite avînd in vedere şi situaţia fostei capitale după
Unire. Oraşul, pin� la construirea căilor ferate "lipsit . de legături' lesnicioase" cu
celelalte centre iJnportante ale ţării, "expia", situaţia pădnd să justifice . ,.pro
feţia swrtb,ră" a antitmioilisttilui N. Istr-ati, conform căreia, Iaşii, după, Unire, ar
ajuil.ge al doilea · Hîrlău 104• Aceasta a fost pusă de cele mai multe ori pe SIEiallila
faptului că oraşul a fost "vitregit" de politica cercurilor
conducătoare 105.
Fapt
adevărat , dar care necesită unele completări. In primul rînd, situaţia caracteri
zează oraşul moldovenesc, in general 106, nu numai Iaşii. De asemenea,
trebuie
avu·tă in vedere zona in care se si.tua oraşul, care favoriza dezvoltarea comer
cială, mai ales 107. Pentru epoca în care se ptmea problema depăljirii stadiului ma
nufacturier al producţiei, a ceast a nu reprezenta o bază solidă, fiind lipsită de re
surse naturale ca şi de căi de transport corespunzătoare. De aceea, fosta capitală
a Moldovei necesita subvenţionarea in dezvoltarea sa mai mult decit alte oraşe ale Româ
niei ce se dezvo.ttau în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. In acest sens, Consti-

barus

l

104 Platon, Gh., Russu, V., Industria oraşului Iaşi in a doua jumătate a sec.
al XIX-lea, "Analele ştiinţifice. . . ", Secţ. a 111,-a, Istorie, XV, partea a II-a, p. 178.
1 os

Ibidem.

106 Negruţi, E., Clasificarea localftăţilor urbane . . . , p. 5, ş. u.
107 T ufescu, V., Stări economice regionale . . . ; idem, Iaşii şi

dul Moldouei,

Chipoău, 1932 ; Bădărău,

D.,

oraşele dfn Nor

Caproşu, 1., op. cit .. p.
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tuanta din 1866 va vota "milionul" pentru oraşul Ia!ii 1011. In privin ţa dezvoltării
economice, in i ţia tivele ce vor . urma Uniri i , ca prop un eri le lui
Kogă lni ceanu ln
cadrul Adunării Legislative din 1862 109, înt îln i te , in mare, şi in Prescriptul verbal
atingător de mijloacele fnjloririi Iaşilor, f4cut de comercianţi, meseriaşi şi fabri
canţi in prefectura laşi din ordinul Ministerului de Interne 110, sau in Dorinţ ele
înaltei comisiuni consultative atingătoare de fnjlorirea Iaşilor din 1 8 63 in scopul
salvării I�ilor care "prin o cauză logică şi in mare parte neinlăturată, era men it
a se pierde" 1 1 1, reluate şi de programul de la Concordia din 1867 al grupări lor
l iberale 1 12, erau menite a-i conferi , in primul rind, rolul unui "antrepozit ! Lbcr
de mărfuri". Realizarea faptului ţinea, însă, de construir� căilor de transport
moderne, in primul rind a căilor fera.te 1 13• Se preconiza şi valorificarea
Prutului
şi S iretulu i ca urmare a as igurări i , prin Bahlui, a legăturii dintre cele două duri
ceea ce ar fi determinat, se cred ea, ."ridicarea Ia ş i l or şi a Moldovei" 1 14, idee care
a circulat şi în perioada anterioară anului 1859 115, dar fără rezultate practice.
Situaţi a oraşului la mijlocul secolului al XIX-lea reprezintă, în fcm.d, urmarea.
faptului că realizările perioadei sfîrşi.tului secolului al XVI II-lea şi primei j umă
tăţi a secolului al XIX-lea, în cond iţiile in care se impunea cu necesitate recoosi
derarea vieţ i i urbane in struc tura ei, da torită situaţiei generale a societăţii româ
neşti, au fost departe de a-i conferi pos1bilitatea unei dezvoltări prin sine. Peri
oada respectivă oferă dovada nu numai a conştiinţei necesităţii, dar şi aceea a
n erealizării reconsiderării structural e a vie ţii urbane. Urban.istica Iaşilor va purta
multă vreme stigmatul acestei realităţi. Va fi o perioadă in care viaţa I aşilo• . ca
or<l:i, îşi va căuta sprijin in istoria sa, căreia ii stau mărturie monwnentele sale.
Nefavori zat in a avea o menire economică, pentru a doua jumătate a secolului
treclllt , Iaşii îşi vor impune, pr in sine, una cultur ală , strălucitoare.

CONSID!RATIONS SUR L'!VOLUTION URBANISTE
DE IASSY A LA FIN DU XVIII-E:ME SitCLE ET AU Df:BUT DU
XIX-tME SitCLE
R e s u m e

L'au teur presen te des aspects sur l'evolution urbanl ste de Iassy a la fin du
XVIU-eme siecle et au debut du siecle sulvant. Pendant cette �riode, dans la
soctete roumaine, anlmee par des tenda.nces novatrices, on affinne un nouvel ideal
urbai n , conform aux normes europeennes du temps. La reconsideration du cadre
urbain, aspect qul s 'integre au processus de modernisation de la
soclete,
sera
em.pechee a cause de la continuation des viellles relations sociales et de la domi
nation etrang ere. La realite determinera l'a ccentua tion de di stinc tion entre le stade
1118 Russu, V., Vitcu, D., Frdmtntările polttice interne fn vremea guvernării
D. Ghica - M. Kogălniceanu, "Anuarul . . . ", VII, 1970, p. 7, ş.u.
109 "Protocoalele

Adunări i

Legislative",

in

"Supliment

1862, p, 7, ş. u.
1 10

la

Monitor",

nr. 68,

U ricarul, XII, p. 339-345.
1 11 I bidem, p. 375-400.
1 12 Russu, V., Din lupta politicii în anii instabilităţii guvernamentale.
legerea de la Concordia. " Ana lele ştiinţifice. .. ", secţ. a II I-a, Istorie, fasc.

Inte
1,

p.
73-91 .
1 U Xenopol, A. D., Memoriu asupra unor îmbunătăţiri economice de realizat
în Nordul României şi în special la Iaşi, "Lupta", an . VII, nr. 18-19, 1891, p. 1 8
ş. u. ; cf. Platon, Gh., Russu, V., op. cit., p . 1 84, '1· u .

114 Andreescu-Cale, 1., Valorificarea Prutului ş i Siretului pentru ridicarea
laşUor şi a Moldovei, "Ins. ieşene". (II), An. 1, nr. 13-24, 1936, p. 87.
1 15 Hurmuzaki, Doc., SI6 , p. 228, nr. CIX ; p. 3 1 7, nr. CXLIII ; p. 345, nr.
CLXXXVI ; p. 369, ne. CCV ; p. 371-388, nr. CCVI.
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du developpement social et econom.iquc des principautes roumaines envers celui
des etats occi denta ux. Le processus de la modernlsation de la socii�te - equi"�<a
lent en epoq ue au celui d'e-uropeenisation - ne representera pas seulement une
simple tendance d'imitation d'1..1111 modl!le occidental, mais sourtout la recherche·
d'une voie specifique de realis.aticm, adequate nux realites concrete5. Les elc
ments d'urbanisme moderne de Iassy, capitale de la Moldavie, ne sont pas le
resultat des i n fluences externes. Le oourent urb aniste europeen s'exp.rime dans
la developpement de la vi l l e de Iassy dans une forme architecturale - urbaniste
autochtml.e, mettant en lumil�re des spatialites qui rel ev ent des
caracteristiques
uni taires par rappor t â des pos sibi lltes materieHes ct spirituelles de realisation.
L'autcur se propose de souligllleT les causes profondes qui on t determi ne un
certain s tad e et un certain specifique de l'urbanisme moderne de Iassy. Ainsi, il
a cons idere l'etat du devel oppement social et economique de la ville, la realite
demografique, les oonditiom natu rell es et les preoccupations pour la reconsidera
tion du cadre urbai.n.
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FRANŢA ŞI :PRINCIPATELE DUNARENE IN EPOCA
DE CONSTITUIRE A -NAŢIUNII, DE FORMARE
A STATULUI /NAŢIONAL ROMAN
GH. PLATON
La sfi �itul · secolului al XVJII.;.Jea ş i in prim ele decenii a.Ie secolului al
XIX-lea, in urma lDlei evoluţii seculare, d in p rem ise putern ic consolidate !n
veacurile de dezvoltare istorică, s-a consti t uit şi afirmat naţiunea rom4n4.
Nu lnt.5mplător, reluind tradi ţia secolului al XVIII-lea
secolul de aur al
culturii medievale româneşti
naţiunea rom ână intră in istoria Europei su.bli
nllndu-şi puternic latinitatea, continuitatea de via ţă pe teritoriul vechii Dacii. Ac
centuarea acestor trăsături d istincte, naţionale, nu reprezentau simple manifestări
cu caracter livresc, fAceau parte organică din lupta pentr u . existenţă şi viaţ ă n.a
ţionalA pr�rie intr-o lwne ca.re contesta românilor dreptul la vi aţă istortcă Inde
pendentă. ConştUnţa ZattnUdţii se confunda cu conştiinţa naţională, oferea temeiu
rile teoretice şi practice pentru lupta politică naţională.
Firesc, incă de la inceputurile existenţei sale, naţilmea română s-a indreptat
spre Franţa. In stretegia politicii naţionale, orientată, de la inceput fnal, spre
Wlitate şi independenţă, Franţa juca un rol de prim p lan ; aceasta nu numai
pentru faptul că lumea timpului era o lume franceză, domi nată de strălUJCirea
politică ş i intelectuală a Franţei, nu numai p en tru că Fran ţa, leagăn al mari i revo
luţii, contribuise generos la mutaţiile care aveau să afec teze atit de puterni c lu
mea, la intărirea spiritului naţional şi intensificarea mişcărilor naţionale Latini
tatea crea multiple afinităţi, desch i dea drum larg p entru î nţelegerea şi receptarea
ideilor şi orientărilor. Intărirea influenţei franceze, extin d erea acesteia in do
menii atit de diverse, nu reprezintă o simplă coinc id enţă in cadrul precesului ge
-

-

.

neral de desăv.Îr!! i re a naţiunii române ;
n ică , a evol u tiei acestui proces însuşi .

era,

credem,

o

trăsătură firească, orga

Izolaţi de l at in itatea europeană, stinjeniţi puternic in tendJnţele lor naţio
nale spre progres de dominaţia Porţii, de protectoratul tot mai apă sător al Ru
siei ţariste, de amen i n ţarea mereu prezentă a Monarhiei Habsburgice, era firesc
ca ro m âni i să-şi indrepte privirile, cu nădej de, spre occident, spre Franţa, mai cu
seamă. Era, ac easta , o acţiune categorică în favoarea libertăţii spirituale şi poli
tice, o negnre a despotism ului oriental care ameninţa viaţa liberă naţională. Această
opoziţie este categor ic formulată de unul dintre cele mai !ucide sp i rite ale gene
raţiei de la 1 848 : Alecu Ru sso . Referindu-se la accelerarea ritmului, a cadenţei
istoriei , la lupta intre nou şi vechi, la conflictul între gener a ţii , la opţiunile ferme
ale a ce lora pe oarc-i repre zenta , scriitorul afirmă printre altele, în sen sul care ne
in teresează : Părinţii noştri ,.au deschis ochii într-un leagăn moale, de obiceiud
orientale ; noi am răs ărit in larma ideilor nouă ; ochii şi gindul părinţilor se în
dreptau la Răsări t ; a noştrii ochi stau ţi ntiţ i spre Apusw 1•
1 A. Russo, Scrieri. Craiova, ,.Scrisul Românesc", s.a., p. 100.
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Unitară pe intregul teritoriu al vechii Dacii, vatra strămoşilor, naţiunea
română era divizată de stăpînirea sau dominaţia străină extinsă arbitrar, prin
dreptul forţei, asupra unor părţi d i n teritoriul naţional. Dobrogea se afla, încă
din secolul al XV-lea sub stăpînirea Porţii, Tr an s i lvania.
Banatul ca şi nordul
Moldovei, Bucovina, sînt incluse in cuprinsul Monarhiei Habsburgice la sfîrşitul
secolului al XVI I-lea şi în cursul secolului al XVII I-lea, în timp ce partea din
Moldova cuprinsă între Prut şi Nistru - Basarabia, este anexată imperiului ţarist
in urma p ăci i de la Bucureşti, din 1812. Cele două Principate, Moldova şi Ţara
Roraânească, aflate sub suzeranitatea Porţii, b ucurîndu-se de o largă autonoatie încălcată brutal în secolul al XVI I I-lea, in ti mp ul regimului fanariot - sint in
cluse in sfera de influenţă a Rusiei ţariste. Treptat, in secolul al XVI I I-lea şi în
primele decenii ale secolului al X I X-lea, dreptul la intervenţie al acesteia, cîştigat
în urma tra tatu l ui de la Ki.iciuk Kainargi, este inlocuit cu protectoratul, oficial
in�-tituit in urma păcii de la Adrianopol, din 1820.
Deşi fărimiţată sub raportul regimului jw· idic al teritoriilor pe care era

constituită, naţiunea română, una şi ind i vizib i lă, desfăşura lupta naţională pe ace
leaşi coordonate, cu acel �i obiective, finale, utilizind însă mijloace compatibile
cu împrejurările şi cu posibilităţile realizărilor practice. Românii din Transilva
nia SIC străduiau să obţină drepturi egale cu a le celorlalte naţiuni privilegiate in
virtutea rînduielilor şi a legilor feudale şi să obţină, pe această cale, stăpînirea
asupra Transilvaniei româneşti, in timp ce forţele patriotice din Principate militau
pentru recunoaşterea vechilor privilegii care confereau românilor deplina suvera
nitate, pentru alcătuirea unui stat unitar şi independent, organizat în conformi
tate cu spiritul veacului. Con topindu -se in obiectivele sale fundamentale, lupta ro
m âni lor de pe intreg teritoriul naţional capătă tot mai mult, u n caracter particu
lar, d i stinc t. O problemă românească de sine stătătoare se detaşează din cuprinsul
larg al problemei orientale în soluţi onarea căreia erau antrenate, intr-o complexă
şi co n t.ra dic tor ie situaţie, marile puteri ale Europei.
Un şir de factori au concUTat la individualizarea problemei româneşti în
cuprinsul mişcărilor naţionale care agitau Europa timpului. Dacă noile i n terese
ale puterilor au deplasat problema Principatelor dunărene d in sfera exclusivă a
poli-ticii ruso-austro-turce in acea a politicii continentale, contururile problemei ro
mâneşti au fost definite de românii înşişi. Marea ridicare a l ui Horea, din 1 784,
-care răscolise atî-t de adînc Transilvania şi in treg pămîntul românesc şi cara a avut
un atit de puternic ecou european şi, apoi, revoluţia de la 1821, in fruntea căreia
·s-a afLat Tudor Vladimirescu au sublini-at personalitatea naţiunii r omâne.

In strădania lor pentru afirm.nre, in contextul dificil creat in zonă de cioc
nirea intereselor puterilor, românii nu au urmărit, pur şi simplu, evenimentele,
nu au fost doar martorii acestora. Prin acţiuni multiple şi curajoase au călll'tat să
le influenţeze avînd, in repetate rînduri, rol decisiv in desfăşurarea
acestora.
Firesc, in aceste împrejurări în care se plămădea naţiunea şi se întărea conştiinţa
naţională, de multe ori, nădejdile românilor s-au îndreptat către Franţa. Franţa
imperială insă, deşi convinsă ea înseşi de importanţa strategică şi economică a
acestor ţinutun, nu a mers in acord cu Franţa latină, cu Fran ţa revoluţiei care
cîştigase un loc atît de statornic in in imile români lor. Şi de astă dată, Principatele
au fost doar obiect de compensaţie în tranzacţiile încheiate de Napoleon cu Ale

xandru I.

Ar fi prea dificil să urmărim

aici

aspectele

complicate

ale

rela.ţiilor

dintre

puteri in condiţiile noului e chil i bru stabilit după 1815. Este deajuns să constatăm,
pe planul foarte general

a dominat pol i ti ca

al

problemei

treaga activitate politică şi d iplomatică

1848. Pe ntr u a-i

ineficacităţii,

lipsei de unitate între puterile
n ilor se desfăşoară

într-un

în

a

determinat,

epoca

ce

a

în

rivalitatea
ultimă

precedat

anglo-rusă

instanţă,

revoluţiei

in

de la

expansiunea, paradoxal, Anglia se asociază politicii
cu aceasta sferele de influenţă. Ca urmare a acestui

neutraliza

Ruski ţariste irnpărţindu-şi

fapt, in condiţiile

care n e preocupă, că

continentală şi. practic,

în

ambele

liberale

de

sale
pc

etape,

continent,
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Pentru Franţa, aşa cum, pe drept, s-a apreciat, politica de pace se dovedea
atit mai necesară cu cit aH anţa engleză
devenise mai fragilă 2• Formulele cu
noscute care de!inesc conţinutul politicii lui Louis Philippe, acest Napoleon al păcii
-fie cea a lui Sebastiani (.,L'ordre regne a Varsovie"), fie cea mai elastică, enun
ţată de Casimir Perier (.,Au dedans l'ordre sans- sacrifier la liberte, au dehors la
pai x sans q u'il cn coutc rien a l 'honneur") - sugerează, fără echivoc, limitele
in <"are era constrins să acţioneze guvernul de la Paris 3• Dar, chiar in acest ca
dnl, atit de restrins in apa r en ţă, in condiţiile in care, ca urmare a împărţirii sfe
relor, in Principatele române, influenţa Rusiei ţariste era precumpănitoare, Franţa
ofid<ll a , dar mai cu seamă, Franţa liberală şi democratică, deschisă orizonturilor
largi ale l up tei naţionale, a acordat români lor un sprijin substanţial, diplomatic,
dar mai cu seamă moral. Dintr-o acţiune şi interacţiune reciprocă, aveau să se
acumuleze acum, in perioada care a precedat revoluţiei de la 1848, acele premise
eare, după i zbucnirea crizei orientale din 1853, aveau să determine intervenţia atit
de energică a Franţei in favoarea constituirii statului naţional român.
N u e�i.e locul să insistăm aici asupra cauzelor care au provocat intensificarea
pol i ticii franceze in Principate. In aprecierea faptelor, trebuie avută in vedere ac
ţ i unro ambelor părţi. In politica sa de perspectivă, Franţa nu putea face abstrac
ţie de valoarea economică şi strategică a regiunilor româneşti, atit de deschise, din
jnstinct şi interese, spre integrare in Europa naţiunilor. La rindul lor, românii,
in condiţiile i n care Angli a nu inceta să considere Principatele drept părţi inte
grante ale Imperi ului otoman, dispreţuind sau neglijindu-le personalitatea lor na
ţională, erau dispuşi să sprijine acţiunile politice ale Franţei şi să se sprijine,
la rindul lor, pe forţa politică şi influenţa acesteia. Cu toate limitele in care
.aceste acţit111 i s-au
desfăşurat, în contextul dificil al politicii continentale in
. zon ă
- total defavorabil unor acţiuni politice largi şi eficace - ele au dat rezul
tate care se cer apreciate şi reevaluate, astăzi, intr-o nouă perspectivă.
Corespondenţa consulară franceză, numeroasele materiale din sursă franceză
. sau românească
reliefează limpede natura şi eficienţa relaţiilor dintre cele două
ţări şi popoare in epoca anterioară revoluţiei de la 1848, cind s-a desăvîrşit profi
lul naţi un i i române. In definirea acestor relaţii trebuie avute in vedere nu numai
acţiunile directe ale Franţei oficiale, ci intregul complex de implicaţii generate de
. aoestea. De asemenea, trebuie considerat şi locul ocupat de români in conştiinţa
opiniei liberale şi democrate a Franţei care, in vremea de care ne ocupăm, devine
o arle v ăJ·at.ă forţă.
Din numeroasele materiale tipărite in epocă, se desprinde faptul că românii
o()(rupau,deja, un loc statornic in opinia franceză. Aceasta luase cunoştinţă de ade
vărurile !n conformitate cu care Principatele, in virtutea eapitulaţiilor, reounos
.C\JI.e şi de puterile europene, ,.au o existenţă politică proprie, sint suverane şi se
bucură de dreptul ginţilor ; că naţiunea română, deşi fărimiţată şi împărţită
între diversele împărăţii, formează o masă omogenă,
intr-un ·· ţinut
omogen" 4.
Scriitori şi ziarişti, cu profundă aderenţă la realităţile, la viaţa oamenilor care
trai au pe aceste pămînturi - i-am pomeni, doar, pe J. A. Vaillant, F. Colson,
H. Desprez şi Saint Mare Girardin - scr1u despre români, despre istoria şi obi
�iurile lor, subliniază sensul frămintărilor ,.care face parte din mişcarea general
.europea.nă spre progres", se referă la datoria ce revine Europei occ i dentale de a
sprijini, in interesul civilizaţiei, constituirea unui regat român, compatibil cu incu

2 Paud.

1950, p. 283.

Leon,

La guerre pou.r la paix 1740-1940, Paris, Artheme Fayard,

3 La 18 mai 1847, G uizo t scria lui Metternich : .,La FrailjCe est maintenant
disposee â la politique de conservation. Elle a pour longtemps atteint son but et
pris son assiette. Il y a deux courants cont.raires dans notre France a.ctuelle : l'un
a surface et dans les apparences encore revolutionnaire, l'autre au fond et dans
les realites conservateur. Le courant de fond prevaudra. L'Europe a interet ă
nous y aider". La 15 iunie 1847. Metternich răspunde : .,La France m.archant dans
une direction conservatrice peut etre s11re de se rencontrer avec l'Autrilche, et
1..-ette rencontre meme renlerme un gage pour le repos general". Ibidem, p. 317.
4 Episode de la question d'Orient, Russie, Valachie, Moldavie, Paris, A. Renee
•el Co., 1842, p. 22-24. Vezi Vasile V. Haneş, Formarea opiniunii franceze asupra
României in secolul al XIX-lea, voL 1-11, Bucureşti, 1929, passim.
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teresele, demnitatea şi onoarea românilor şi cu pacea orientului, a cărei exi.stenţă
politicA să fie recunoscută prin admiterea in concertul european 5•

Presa, cea franceză, mai ales, dă continuu e xpresie rea!ităţiloor române�Jti
contribuind la formarea un u i curent de opinie favorabil luptei naţionale a po
porului latm de la Dunăre. Ziarul .,Le National\ mai cu seamă, după 1835, de
vine, aşa cum se aprec iază, .,apărătorul drepturilor şi năzu i n ţelor româneşti". Re
ferin.du-se la stă ruin ţ a cu care ziarele europene se ap lecau as upra situa ţiei din
Principate, la consecinţele acesteia, consulul Franţe i la Iaşi, notează că "Les jour
nouac d e Paris, de Londres et d'Allemagne s'occupent si activement de deux pro
vinces m oldo-valaques qu'ils contribuent ă d onner aux peuples de ces deux: Prin
cipautes une val eur dont ils n'avaient pas a utrefois le sent imen t et qui d01me â
leur exis tence politique un essor tout nouveau" 6•
PM.runderea in co114tiinţa europeană nu reprezintă rezul tatul Ul!lor acţiuni
spon tane, izolate ; este rodul unei acti vi tăţ i concertate, dirijate, cu grijă orien
tate, sprijinită de cercurile oficiale - de cele ale Fran ţei - care, in repetate rin
duri, sugerau factorilor de răspundere ai mişcării naţionale româneşti nevoia stă
ruinţei deosebite pe această cale 7.
In coresponden ţa lor, d eosebi t de i nteresantă în sen sul care ne preocupă,
agenţii cons·ulari ai Franţei dau expresie sentimentului naţional al români l or, do
rinţei lor de unitate şi progres, înfăţişează condiţille grele in care sint constrînşi
să-şi desfăşoare ac ţiuni l e dirijate spre progres, propun soluţii î n vederea unui
sprijin eficace, politic şi diplomatic. Argumentul economic n u lipse;te ; dimpotrivă,
este subliniat con tinuu avantajul substanţial pe care Franţa I-ar cîştiga pri n cu
cerirea pieţei româneşti. Creind relaţii c omercial e utile ambelor ţări - notează
Cochelet, încă din 1835 - "vom cîştiga a ic i o solidă şi veritabi lă influenţă {pe
care românii sint d ispu şi să ne-o acorde) ; interesele comerciale pozitive, subli
niază el, pot genera interese poli ti ce d urabile" e.

Dacă, pe tărîm economic, Franţa n-a p utut răspunde dorinţelor exprimate de
romAni, a inc ercat o compensa ţie printr-<> mai activă atitudine pe plan politic.
In acest sens, şi agenţii Franţei şi cei ai Angliei se intilnesc pe terenul comun al
contracarării pol iticii ţariste. Intre cele două puteri exista insi o deosebire care,
inci de la inceput, a conferit reprezentanţilor Franţei un mai mare ascendent şi
politicii franceze o mai mare autoritate. In timp ce agenţii Angliei nu şi-a u de5 Pofds de la Moldo-Valachie daru la question d'Orient. Coup d'oeU sur la
dernfere occupatfon milUafre russe des deu:r provfnces par M. de M. O.,
agent diplomatfque, Paris, 1838. Vezi şi Raou.l Perri n, Coup d'oeU sur la Valachie
et la Moldavte, Paris, 1839.

6 Hurmuzaki, vol XVII, p.
7

Intr;-un raport

din 18

720-721 (Huber către Mole, 10 decembrie 18311-).

mai 1834, Bois le Comte, relatind convorbirea cu un
boier român, notează că i-a comWlicat acestuia că, in condi ţiile in care, in !mp:re
jurările existente, prin forţa lucrurilor, Principatele au fost lăsate sub ilnfluenţa
absolută a Rusiei, românii nu au altă oale de a acţiona decilt "a vous faire de
plus en plus connaître a ! 'Europe , a attirer ses regards sur ce que se passe chez
vous. Tout ce qui fera parler de vous, rentrera sous ce rapport, dans votre veri
table politique. Faites donc ecrire dans nos journaux. Mettez-y, si vous voules en
discussion !'idee si repand ue parmi vous, de faire des princip autes un grand
Duche de Da c ie , ou une confederation danubienne. Tâchez de nous accou.tumer
avec vos noms, avec vos productions, ave<: vos magnifiq ues paysages des Car
pathes, avec v etre histoire, avec les particularites d e vos moeurs et de votre
existence. Continuez a envoyer vos enfants etud ier chez nous [ . . . ] que !'Europe
s'accoutume a !'idee qu'il existe une nation vala q ue ; que l'on connaisse l'impor
tance de cette nation ; que l'on epreuve pour elle, la sympathie que provoq uent
ses effort s [ . . . ]. C reez -vous ainsi donc les esprits, cette force d'opinion, cette
existence morale, qui d o i t preceder dans les nation s, l'existence politique [ . . . ).
I bidem, p. 398-399.
8 I bidem, p, 506 (Cochelet către Broglie, 16 august 1835). In acelaşi sens vezi
!Şi p. 715-716 (Huber către M ole, 8 septembrie 1838) şi p. 784-787 (Bil lecocq către
Thiers, 24 oc tombri e 1840).
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consulare, cei ai Franţei, de timpuriu încă, au fost investiţi cu
politice. Thiers a fost primul care, incă din 1834, şi-a propus si trimită
un reprezentant imputernicit cu asemenea atribute '·

păşit atribuţiile

atri buţii

Misi'Wlea in Principate a lui Bois le Comte, agent politic al guvernului fran
cez, la inceputul anulu-i. 1 834, se inscrie pe linia acestor preocupări. Desfăşurată in
cond i tii le in care Pri ncip atele, tocmai, ieşiseră de sub ocupaţia rusă - aceasta
înţ:epuse in a prilie 1828, ca urmare a declanşării războiului intre cele două pu
teri - dn d influen ţa puterH protectoare era precumpănitoare, vizita diploma
tului francez a avut u.n caracter şi o semnificaţie deosebite. Forţele naţionale au
apreciat-o c:a un gest cu evidentă rezonanţă politică ; au înţeles că Franţa le oferă
sprijin pentru a contracara repercusiu.nile protectoratului 10• In discuţiile purtate
cu factorii responsabili ai politidi româneşti, chiar dacă nu a fost in măsură să
asi,8Ure direat pe români de sprijin politic - Franţa nu se putea angaja pe
această cale - recomandările generale 11 ale lui Bois le Comte lăsau să se între
vadă o nouă orientare pol i tic ă a di plomaţie i franceze. Orientările sale au călăuzit
in con t i n ua re Zlcti v i tatec'l. agenţilor Franţei in Pr i nci pate . Faptul nu a rămas neob
serv t . Puţin mai tîrziu , Daşcov, succesorul lui Ruckmann
Bucureşti, mărtu
;risea că sarcina sa a devenit mult mai dificilă "avec un consul de France place
hardiment sur le terrai n pol itique et compren an t qu.e la question danubienne
et.ait une que st i on e uropeenne " 12.

a

la

Periooda care a urmat coincide c u o recrudescenţă fără precedent a mişcării
naţionale româneşti ; prin opoziţia împotriva articolului adiţional
ceasta îmbracă
desch i s un carac te r politic. rn a ces te împrejurări se plasează numirea în postul
de cons.ul general al Fran ţei la Bucureşti, in 1839, a lui A. Billecocq, diplomat cu
î ndelungată şi veri ficată experienţă profesională, care a înţeles exact natura tere
nului pc care urmează să-şi desfăşoare activitatea. Spre deosebire de colegul său
englez · _ C o.Jquhoun - care, lucrind pen tr u contraoararea influenţei Rusiei ţa
riste' în · Prin cipate, nu era interesat de lupta naţională a românilor, Billecocq avea
in vedere, tocmai, organi zarea, eficienţa acestei lupte, înfăptuirea unei alianţe a
torţelor na �onale ' interne, adoptarea de ambele Principate a unei linii comune
in vederea ·înfăptuirii programud.ui naţional românesc care, intr-o primă etapă,
avea in vedere un irea ce[or două Principate şi organizarea lor pe baze moderne.
In p.'c ţiunil e · c re le-a int rep ri n s, secondat de Huber, agentul de la laşi, chiar
p a'că riu a depă� i t in strucţiunHe oficiale u, B i llecocq a manifestat nu numai inţe
legere pehtru pro!>lema românească, ci un veritabil ataşament pentru cauza româ,.
n i lor.

a

a

Nu putem stărui aici , în deta li u , asupra activităţii desfăşurate de diplomatul
francez. în Prin cipate, in perioada cuprinsă intre 1839-1841. Este suficient să no
tăm că eforturile sal e se integr.au organic pe linia acţiunilor naţiQnale româneşti
care aveau drep t ()biectiv realizarea unui program comun şi a unităţii de . ac-

9 Elias Regnault, Hi:itoire
Pa ris, 1855, p. 196.

poli.tique et sociale des Principautes Danubiennes,

10

Hti.rmuzaki, V()l. XVII, p. 310, 395, 398, 399 (raportul lui Bois le Comte).
11 Intr-o convorbire cu M. Sturza, diplomatul se m.ărgirnea să con9ta.te că "la

simple convi nc tion que les Russes doivent acquerir, qu.e le regarde de !'Europe
sont portes sur cette contree dO'iven.t, po1.11r elle (pentru Moldova), une garantie
bien propre a lui i nsp irer de la confiance". I bidem, p. 402. Lui Barbu Ştirbei ii
recomanda, de asemenea, acţiwli susţinute şi concertate pentru captarea opin iei
pu,blice eu ropene.
12
13

E. Reg naul t , op. cit., p. 203 şi Hurmuzaki, vol. XVII, p. 395.

Aşa cum se notează intr-un document, "la politique des agents francats
dans le Principautes etait tres simple et loyale et constait uniquement â entre
ten ir autant qu' il dependait d'eux la bonne intelligence entre les �ces et les
Boyards. seule garantie de l.a tranquillite et de l'independance des provinces du
Danube, seul moyen pour elle d'eviter l'intervention dans leurs affain!s de la
Russie prompte a saisir toutes les occasions de faire naître l.a mesintelll gence
entre le Prince et ses sujets". Hurmuzaki, XVII, p, 700 (Chateaugiron către Mole,
26 aprilie 1838)
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ţiune. Călătoriile sale la laşi, strădaniile concertate, întreprinse impre\Ul ă cu Hu
pen t ru aplanarea conflictului î.ntre cei doi domnitor i şi reali zarea unei po:z:i.ţii
comune, in formarea exactă, în urma d i scuţiilor îndelungate purtate cu factorii
de decizie ai mişcărilor pol itice naţionale au avut o deosebită i mportanţ ă în con
di ţiile in care se producea i n tervenţia directă şi spectaculoasă a lui 1. Cîmpineanu
- emisar al mi ş c ăr i i na ţi onale româneşti - pe lîngă curţile europene. Adăugin
du-se d ocumentelor care dăd ea u expresie mişcării naţionale a românilor şi cel01r
elaborate de Felix Colson - a cărui activitate nu poate fi detaşată de cea a su
periorul ui său - documentele elaborate de Bill ecocq înfăţişează, cu exactitate,
l in iile şi ob iect i ve le mişcării naţ ionale din Principate, greutăţile cu c are aceasta
era con frunt-oa lă, unanimitatea aspiraţiilor către unitate, neces it a tea instituirii unui
reg i m de garanţie colectivă. Depeşele l ui Billecocq - deş i nu nu fost în tot d eauna
apreciate la justa lor valoare 14 - au avut darul să lămurească- mai deplin gu
vernu l de la Paris cu privire la rea li tă ţ il e din Principate, l a obiectivele şi mij 
loacele l uptei n<lţionale a românilor, au aj ut a t la defin i:·eLI liniei politi-ce fran
c eze.

ber,

Fir�te. diplomatul nu a incurajat di r ect l upt a n aţ i onală a români lor, nu a
răspuns niciodată pozitiv la nwneroasele cereri ofidale care urmăreau să con
vingă guvernel e Franţei şi Angliei să-şi investească agen ţ ii de la Bucureşti şi laşi
cu puteri depline pentru a face să se respecte autoritatea domnitorilor şi drept.u
rile cO!I'lSacrate prin capitulaţii 15• In asemen ea împrej urări, diplomatul s-a măr
ginit să răspundă cu litera instrucţiunilor, in conformitate cu care drumul spre
suzeranităţii
sprijinul Europei urma să treacă prin Constantinopol. Respectarea
Porţii, in condiţj il e garan tării colective a integrităţii Imperi.ului otoman, repre.
zenta sin gura oale, pentru rom âni , de păstrare a existenţei na ţi ona le 16 •

Politica puterilor faţă de sud-estul Europei a dus, in pri:vi n ţ a Princ ip atelor .
cel pu ţin , la institui rea unui regim de ga ranţ i e sui-generis ; acti:vitatea agen ţilor·
puterilor occidentale in Prin cipate este probantă, in parte ; prac:t..ic , chiar in limi
tele in care s-a des;făşUl'at a<:eastă activi tate, a intăr i t încrederea româniloc iD
forţele proprll, a reprezentat un real sprijin moral in organizarea pe baze mai
largi a luptei naţionale. Aceasta, cu atit mai mult cu cit, chiar menţi nin du-se in
limitele legale ale regimului juridic conferit Principatelor prin tratate şi lncălcind
ei lnşişi drepturHe suverane ale acestora prin moş ten irea pr i vilegi i lor consu

lare conferite prin capitulaţiile lncheiate de propriile lor ţări, agerttil
Franţei - BUlecocq, in sp eţă - au dat. curs şi sentim en telor de simpatie pentru

cauza romAneascA.

Billeoocq că exagereazA atunci clnd apreciază situa
ca fiind gravă : ,.pour agrandir son th�4tre U prend des verres.
gross!ssantes", consemnează min istrul francez. Cf. E. Regnault, op. cft., p. 198.
15 Hurmuzakf, voi. XVII, p. 732. (Huber către Mole, 1 februarie 1839). Bois:
le Comte, el însuşi, presat să răspundă unor asemenea !ntrebări, mărturiseşte ci.
uneori, a fost silit să se facă avocatul Rusiei pentru a demo.nstra celor ce-l mani
festau încredere că, in sistemul existent al politicii europene, trebuie respectate
tra.tatele . Franţa nu poate schimba nimic din situaţia pe care un tratat a creat-o
14

Guizot ii

reproşa lui

ţia din Principate

Prin-cipatel or. I bidem., p. 491-493. In acelaşi sens, vezi p. 306-307. (Mirnalllt către
Broglie, 30 noiembrie 1833).

16 Intr-o discuţie cu agentul Franţei, De Nion, Gh. Bibes cu işi exprima amă
răciunea pentru fap tul că guvernele cele mai liberale ale Europei - al Franţei
mai cu seamă - nu încetează să vadă în Principate decît nişte provinc ii ale
Imperiului otoman, în domnitorii lor, doar nişte paşale, să-i considere pe locui
tori doar ca pe raiele - supuşi ai Porţii. Printre altele, diplomatul i�a răspuns :
,.Legătw·a care vă alătură de Turcia n u vă uneşte, totodată, cu Europa Oo<lciden
tală ? Şi nu vă asigură, în schimbul unui mic trib ut şi al unei dependenţe mai
mult aparente decît reale, chezăşui.ri pozitive şi o protecţie îndestulătoare ? Nu
este oarl! învederat că in starea de faţă a lucrurilor nu puteţi scăpa d e o supu
nere aproape nominală decit pentru a cădea, in acelaşi moment, sub un jug mai
puternic şi mai greu ? Fiecare pas ce vă depărtează de suzeranitatea otomană:
vă apropie de a bsor bţiunea rusă". Cf. Gh. Bibescu, România de la Adrianopol la:
Balta-Liman, Bucureşti, 1893, t. 1, p. 289-294 .
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Franţa ofi c i al ă nu a p u tut merge mai departe decit interesele politicii sale
.:onlinent<Jle o impunea.lL In s-chi mb, re vo lu ţi onar i i români au găsi t adăpost şi
sp;·ij i n gene ros pe păm i.ntul Fran ţ e i , unde u u desfăş urat o activitate i nten să pen
tru captare-a opiniei franceze şi pregAtirea con d i ţii lo r pentru unitatea şi i nde
pendenţa statului_ Societatea studen ţilor români dfn Paris, organ i zată in 1845,
continuînd tradiţia soc ie tăţi i d i n 1839, creată din i n i ţ i ativa lui L Cîmpineanu, era
o v erita b i lă iilială exte rnă a sodetăţii rev o lu ţi o n are Frăţia, in c ad rul căreia a fost
elaborat programu l :joi a fost o rganizată rev o l u ţ ia de la 1848.


In perio ad a care a procedat revol uţ iei - as up ra c ăreia am stăruit in cu
priruul comunicării noastre , s-a o!'g ani za t lupta n aţ i onală a rom ânil or , s-au pus
baze-l e programului naţion.ul . ]n rea lizarea acestor inalte obiective, românii au simţit
sprijinul Fran ţ ei care i-au inc urajat şi pe care I-au preţuit. Epoca ce a urmat r e
voluţiei, in care s-a con sti tuit statu l n a ţi ona l român, avea să arate cit de i mpor
t•mtă a fost acumularea reali zată in deceni i le anterioare ; avea să probeze că spri
jinul eficient acordat de d i p loma ţia şi opinia pub l i că a F1·anţei in constituirea sta
tuhti u n itar român nu a reprezentat rezultat u l unei politi.ci de con junctură , ci.
.avea o bogată tr.udi ţie, se sprijinea pe afinităţi, pe o recunoaştere a intereselor
.reciproce, pe o si mpa tie născută din înţelegerea şi aprecierea comună a nobleţei
.eforturilor indreptate spre recunoaşterea dreptului la l i bertate şi demnitate a tutu
ror nat iuni loc.

LA FRANCE E.T LES PRINCIPAUTES DANUBIENNES A L'tPOQUE
DE LA C ONST ITUTION DE LA NATION ET DE LA FORMATION
DE L'll:TAT NATIONAL ROUMAIN

Au commencement de san etude, l'auteur met en evidence q ue ce n'est pas
par hasard que la natic.t rournaine entre dans l'histoire de l 'Europe en soulignant
energiquement sa la tini te et la con ti nui te de la vie sur le territoire de l'ancienne
D;Jcie. La mise en lu mierc de ces Dbject ifs nationaux, n 'et a i t pas une simp le
manifestation livresq ue, i ls faisaient partie in tegrante de la lutte pour l' existenc e
e t pour la vi e nationale prDpre dans u n monde q u i contestait awc Roumains le
droit â une vie historique indepen da.n te . La conscience de la latinite se con 
fOildait avec !a consdence nationale, cn offrant les bases theoriques et pratiques
n!Xe;saires ă la lutte politique nationale.
.
Des le debut de son cxistence, la nation rDumaine s'est tournee tout natu
rellement vers la Fr an ce . Dans la strategie de la p o liti que natiDnale, orien tee
com;tammcnt vers l 'un i te et l'independnnce, la Franc e j ouait un role de premier
nrdrc ; cela non seulement par le fai t que, ă l ' ep oq u e, le monde et a irt un monde
franr;ai.s, dom i n e par l'eciat poli tique et intellectuel de la France, non seulemen t
parce que la France, berceau de la grande revolution, a vait genereusement con
tribue aux mutat ion s qui a llaien t affecter si fortement l e monde ainsi qu'ă l'in 
tcnsification de l'es prit national et des mouvements natioruawc. La latinite creait
de mu l ti p l es affinjtes, ouvrai·t une l arge voie ă l'en.tente et ă l a reception des
idees et des orientation s. L'enfoccen1ent de 1'1nfluence franc;aise, son extension
a des d oma i ne s si divers, ce n'etait pas une simple coinci dence dans le cadre du
processus general de f()rmation de la natioo roumaine, c'etai t un trait naturel ,
organ ique de l'evolution de ce proces sus meme.
En suivant la n aissance du probleme roumain, l'auteur retrace les lignes
_generales de la. politiq ue conttnentale dans la p rem iere mo1tie du XIX-e siecle,
JlOur en degager la politique franc;-aise en. ra.pport avec les Prin cipautles. Y sont
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passes en revue la missi on de Bois le Comte, sa signification, l'activite de Felix
Colson et, specialem.ent, celle de A. Billecocq, consul general de France en
Principautes et de Huber, consul â Iassy.

Dans leur lutte nationale, les Roumains ont senti l'appui de la F'rance. En

souligrumt

ces faits, l'auteu.r de�ge la conclusion con formmement â laquelle,
l'aide efficien te accordee par les diplomates et l' opin i on publique de la France ·
dans l'oeuvre de constitution de l'etat national roumain, en 1859, n 'e tait pas le
'
resultat d 'une po litique de conjoncture, mais se fonda i t sur une riche tradition ,

sur des affinites, sur 1a c on scien ce com.mune de la noblesse des efforts orientes.
vers la reconnaissance du droit â la liberte et ă la dignite de toutes les nations.
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CAUZELE LUPTELOR !POLITICE DINTRE lGRUPARILE
LIBERALE ŞI CONSERVATOARE llN ANII (INSTABILITAŢII
GUVERNAMENTALI: ŞI iPARLAMENTARE (1866-1871).
V. RUSSU
Cercetarea v ieţii politi.ce din cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea
ar fi greu, dacă nu imposibil, de in treprins fără o temeinică ou.noaştere a ele-
mentelor caracter isti ce perioadei dintre 1866-1871. O spunem aceasta nu din do
rinţa d e a pleda 1n favoarea wwr cercetări ce ne p reoc upă de mai multă vreme,
ci di n tr -o convingere la oeare am ajtms pe baza studierii atente a materialului do
cumentar referitor la una d:im cele mai frămîntate şi spectaculoase perioade din
istoria noastră modernă. Intr-adevăr, cercetătorul celei de a doua jlln1ătăţi a seco
l ului trecut este surprins, d in capul locului, nu atît de lanţul neintrerupt al fră
mintărilor d i n tr e anii 1866- 1 87 1 , cit mai ales de acuitatea incleştării dintre
părţile anga j ate i n luptă. Luptele dintre grupările liberale şi cele conservatoare
au atins un asemenea grad de intensitate inci t se credea, cel puţin in momentele
de maximă tensiune, că o s ol u ţiona re a contradicţii lor dintre reprezentanţii celor
două clase dominante nu ar fi posibilă decit prin înlăturarea completă din viaţa
politică a uneia sau alteia din forţele ce-şi revendicau dreptul de a se afla ia
condu cerea statulw.
Explicarea .acestei stări de luc ruri presupune, in mod firesc, cercetarea cau
zelor principale şi sec undare, care au generat o situaţie ce ridică numeroase semne
de intrebare în fa ta cerce tătorilor istoriei noastre moderne. Analiza luptelor poli
tice dintre anii 1 866-18 7 1 se impune cu atit mai mult cu cit în funcţie de un 
ghiul din care le privim depinde, Îlll t r-o măsură esenţială, interpretarea car�te
rului şi sensului a cestora. Mai mult. Fără explicarea cauzelor am fi lipsiţi de posi
bilitatea înţeleger i i conseci nţelor pe car e luptele politice dintre grupările liberale
şi conservtitoare le-nu avut asupra evoluţiei vieţii politice de la noi.

Problel11fl , datorită complexităţjj şi importanţei ei, a suscitat, de multă
vreme, un viu interes în rindul acelor cercetători, care şi-au îndreptat atenţia
asupra istorici moderne. Dintre reprezentan ţii vechii n oastre istoriografii nu
putem trec ecu vederea peste contribuţiile aduse de Frederic Dame 1, Titu Maio
r escu 2, D. Onciul 3, şi N. Iorga •, care au incercat să explice raţiunile ce au stat
la baza luptelor politice din perioada instabilităţii guvernamentale şi parlamentare.
Expliicaţiile autorilor menţionaţi sint mult influenţate de apartenenţa politică sau
de natura materialului documentar utilizat. Mobi!urile fră mîn tărilor politice sint

, Histoire de la Roumanie contemporaine . . . , Paris, 1900.
2 Istoria contemporană a României, Bucureşti, 1925.
3 Din Istoria României, Bucureşti, 1908, p. 1 17-138.
4 Istoria români[or, voi. X, Bucureşti. 1939.
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căutate, cu deosebiri ce nu a ! ing esenţa lucrurilor, in setea de putere, lipsa prin
c i piilor politice şi a tradi ţi i lor parlamentare sau in mor a vur ile unei epaci ce era
î n că putern ic influenţată de practicile nenorocite ale u nu i trecut nu prea îndep ă r
tat 5. E xplicaţi i de această n a tur ă întîlnim nu numai in lucrările genErale, ci şi
in diferi te monografii închi na te unor personalităţi ce au jucat un rol mai mult
sau mai puţ in important în v iaţa politică din epoca modernă 6. Demn de remarcat
este fapt u l că in vechea n oastră istoriografie c e rcetătorii perioadei s-au opr i t , d e
ec l e mai multe ori, n umai asupra formel o r exteri oare de manifestare a luptelm·
politice, cceG ce i-a impied ic at, adeseori, să surprindă resortul"ile in time, care au
gen erat, in ultimă instanţă, acele frămîntări.
Noile cercetări ale ştiinţei istorice româneşti a u reuşit, mai ales prin sin teza
publicată în 1964 7, să adu c ă o contribuţie imp01·tantă la lămurirea problemei pusă
in d i sc uţie . Explicaţiile d ate in sinteza din 1964 sint i n teresante insă puternic
influ:en ţlte de teoria alian ţei burghezo-moşie.reşti. Ca urmare a acestui fapt, se
consideră că frămîntările d intre anii 1866-1871 s-ar datora, cu pre cădere , l up te i
�pootru supremaţie i n stat", evitîndu-se insă ,. destrăma rea regim u l ui · b\.Jrghezo
m oş i eresc, intrucit numeroase elemen te ale moş ierim i i par tic i p au la intreprinderi
ca pi tal iste sau a veau ele înseşi asemenea intreprinderi, in timp ce m aii i arendaşi ,
cămătari şi comercianţi exportatori de cereale aveau interesul ca Jforţa politică a
moşierimii să n u di spară" 8•
In u lti m i i ani cercetările asupra perioadei de in s tab i li t a te au fost e x ti n se şi
cu acest prilej s-au adus noi precizări în legătură cu cauzele ce au !Contribu i l la·
adîncirea contradicţii lor dintre pri n cipalele grupări liberale şi conservatoare exis
tente in România acelei vremi 9• Ace st e cercetări nu epuizează însă în tr eaga pro-

s Ibidem, p. 38.

6 Christodul I. Suliotis, Nicolae Blaremberg. Omul şi faptele lui, Ik.iilu, 1 8 94 ;
C. Gane, P. P. Carp şi locul său in istoria politică a ţării, voi. 1, Bu c u reş ti , 1936 ;
E. Lovinescu, T. Maioresc u , voL I. Bucureşti, 1940 ; D. Păcurariu, Ion Ghica, Bu;:u
reşti, 1970. De a semen ea , nu putem face a b str ac ţi e în expli carea probl�mei abor
date . de unele c u l e geri de documen te, de corespondenţa polLtică p u b l i cată. de
lucrările cu caracter memorialistic şi de broşurile con temporane, c a r e, in t o ta l i 
tatea l o r , constituie un izvor indi spensabi l. Vezi, spre exemplu, Regele Carol l
al României. . Cuvîntări şi scrisori, 1866 - 1 8 77 , voi. I, B uc ureşti , 1909 ; Umti trie A.
S turd za, Domnia regelui Carol I. Fapte - Cuvîntări - Documente. 1866- 1876,
Bucureşti , 1906 ; Al. C r etz ian u, Din arhiva lui Dumitru Brătianu, voi. I, Bucur�şti,
1933 ; George Foti no, Din vremea renaşterii naţionale a României. Boierii Goleşti,
voi. IV, Buc., 1939 ; Victor Slăvescu, Corespondenţa lui Ion Ghfca cu Dimi
trie A. Sturdza, B u cureş ti , 1943 ; Memoriile regelui Carol I (De un martor o cular),
voi. I-V, Bucureşti. 1812 ; Radu Rosetti, Amintiri din prima tinereţ.!, Bucureşti ,
1 937 ; M . Theodoria-Carada, Efimeridele. lnsemnări ş i amintiri, voi. I , Bucureşti,
1930 ; Nicolae Fleva, Procesul lui 8 august. Apărarea celor 41 acuzaţi. . . , Bucureşti .

187 1 ; Emanuel Quinezu, Adevăru-lu asupra Ministerului Brătianu sau liberalismu
lu şi istoria lui in România, Bucureşti, 1871 ; G. Mîrzesc u , Martirii de la 1848 şi
Salvatorii de la 66. Bucureşti, 1868.
7 Istoria României, voi. IV, Ed. Acad., Bucureşti, 1964, p. 5 35:..._ 5 33.
8 Ibidem, p. 535-536 .
• ' V.
Russu
F�ămîntări politice în perioada instaurării regimului burqhezo
�
fT!'Oşteresc (martte-:tUnf.e 1866), in " An . şt. ale Univ. ., A l . I. Cuza.. dih Iaşi", s ec 
tlunea III, a . Istone, tomul XIII, an u l 1967, p . 1 1 9-129 ; I dem, Instituirea ş i or
ganizarea regimului politic al burgheziei şi moşierimii (februarie-iunie 18ulj),
loc. cit., tomul XVI, fasc. 2/1970, p, 1 35-155 ; Idem, Din lupta politică in anii
instabilităţii guvernamentale : Intelegerea de la .,Concordia" rfebTUL;7 i"e 1 8 67), In
loc. cit., tomul XVII, fasc. 1/1971, p. 73-91 ; Idem, Din frămîntările politice ale
perioadei d e instabilitate guvernamentală şi parlamentară (1866-IB i l ). lncercă�i
de revizuire a Constituţiei, in, loc. cit., tomul XVIII, fasc. 1/1972, p. 67:..._84 ; Idem,
Consideraţii privind constituirea partidului conservator în România, b , loc. cit.,
tomul XVIII, fasc. 2/1972, p, 1 17-146 ; V. Russ.u ş i D. Vitc u , Frăm.i1w'Lri politice
interne in vremea guvernării D. Ghica - M. Kogălniceanu (1866-187Dj, in, ,.Anua
rul I n st. de i st. şi arh. "A. D. Xenopol" din Iaşi .. , voi. VII, p. 139 . . 170' ; Jdem, î n , .
loc. cit., voi . VI II, p. 61-99.
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b l ematică a epocii. Problema este înc ă departe de a fi rezolvată. De aceea, analiza
cauzelor frămln.tărilor p o l i tice din peri oa da instabilităţii guvernamentale şi parla
mentare, intr-o lucrare specială, apare intru totul j ustifi cat ă .

tn lucrarea de :faţ ă , fă ră a avea pretenţ i a epuizării problemei, ne prop�:ncm
reliefăm măsura in care fr ă m întările p ol i ti ce îşi găsesc izvorul, cu precădere,
m profun dele deosebil'i de vederi şi i n terese existente intre burghezie şi moşi e 
rime in ceea ce pr iveşte d irec tiile şi ritmul dezvoltării Român iei moderne. La
deoseb i ri le de veder i existente Ln. legă tura cu problema fundamentală a epocii s-au
ad ă uga t , in mod fi rcsc, şi alte ca u ze, care au contribuit Ia adi ruci rea luptelor poli
t ic-e dintre grupările liber ale şi cooservatoare. A st fel . nu am putea trece cu vede
reu p es te impl i caţi ile pc care l e-au av u t asupra frămintărilor p ol iti ce lipsa parti
delor unitare sau a Lrad i ţiilor parlamen tare, ne m ul ţ um i ri l e provocate de maniera
de organizare a re gimLLl ui i n stituit după 1 1 februarie 1866, precum şi amestecul
ac t i v al domnitoru l u i in viaţa poli·tică. Totodată, trebuie să ţinem seama, in egală
m ăsură. de influenţa exerci tată as u pra v i eţii politice de reg imu l juridic interna
ţional sub care s-a aflat statul naţional roman pînă la obţi n er ea i n d ependl!n ţei.

�ii

Negl ijarea acestui eleme n t ne-a:- lipsi, de multe ori. de posi b i l itatea găsirii unor
explicaţii p lau zi b i l e in Legă tură cu raport uri le dintre grupările politice sau anu
mite part i c uLa ri tă ţi ale funcţionării si stemu l ui nostJ·u p a rlame n ta r .

Principal<l cauză a lupt el or pe>Litice, c ar e dau nota specifică perioadei de in
stab i li tate , trebuie să o căutăm , credem, în pronunţatele deosebiri de concepţii şi
in te rese existente î n tre cele două clase domi n an te in ceea ce pri.veşte p rob lema
fundamentală a epoc i i : di recţiile şi ritmu l dezvoltării statului na ţ ion al român.:
Acutele co n flicte dintre gr u p ă rile l i be rale şi conservatoare, care reprezentau, în
linii mari, fireşte, i n teresele gener·ale ale burgheziei şi moşierimii, nu-şi pot găsi
i zvorul numai în docin ţa de a c ucer i puterea de dragul puterii spre a putea bene
ficia, în acest f.el , de poo;tur.i sau. de b ugetu l statului . Asemenea explicaţii, care ţin
doar de suprafaţa lucrurilor, sint greu de admis, deoarE!(:e nu ne-ar duce decit l a
o ima gin e simplistă asupra vieţii pol itice din Români a acelei vremi.

Inainte însă de a î n cerca să luăm in dis.2uţic argumentele ce pledează în
favoarea punclului de v edere pe care l-am enunţat socotim necesare anumite con
si deraţi i preli m inar i i . ,\ stie i , e ste înd eobş te cl)Jloscut faptul că majoritatea cerce
tătorilor admit că în ti mp u l domniei lui Cuza l up t el e poli tice dintre grupările
l i beraLe şi conservatoare îşi găsesc izvoru l , cu p rec ăd ere, in deosebirile de interese ·
şi concepţii exi ste n te intre burghezie şi moşieri me în ceea ce p r iv eşte ritmul şi
căile dezvoltăr i i statul uj na ţ i o n� l român 10. Re ţ ineri apar in l eg ătur ă cu natura
conflictului dintre aceleaşi grupări l i b er al e şi conservatoare, atunc i c în d se anali
zează per i oad a ce a urma t d etronări i lui Cuza. In lăturarea d omn itorulu i Un i r ii ,
insti tu i rea ş i or gan i zar ea unui nou regim politic sau ad uc ere a prinţului străin î i
determ ină pe cercetători i istoriei n oa stre moderne s ă adop te o optică c u totul dife-·
rită faţă de caracteristicile vie ţii politiooe din România, considerată, de acum ina
in te, drept burghe zo-moşierească. In j ud ec area stării de lucruri de după 1 1 fe
bruarie 1866 deosebirile de interese şi concepţii dintre burghezie şi moşierirne n u
ma.i sînt acceptate , iar esenţa l u p telor politice este redusă doar la simpla dorinţă
de cucerire a puteri i. Detronarea lui Cuza a pa re , în ace st fel, ca un hotar, ca un
zid despărţitor între d ouă perioade, care n u ar a v ea nimic asemănător sub nici
o formă 11.

O asemenea corucepţic este greu de acceptat chi a r pentru adepţii unei i storii
strict evenimenţiale. Cercetarro a tentă a materialului documentar probează, pînă
l a ev i denţă . faptu l că I l februa r ie 1 866 nu reprezintă un hotar, o dată limită, care
ar marca. chipurile, inceputurile unei perioade c omp l et di stin cte d e cea anteri 
oară. Despărţir i le rigide, delimi tările tranşante, întemeiate. de cele mai multe ori.
pe o dată sa u un eveniment. in greune<tză înţelegerea pr oce sulu i i storic, împied ică
surprinderea mi�c ă rii �i nu îngăduie, in egnlă măsură, stabilirea legătUirilor dintre
fapte, evenimente, atitud i n i sau idei.
1 o Istoria României, val. I V, p. 31 3-385.
1 1 Di on i si e Ionescu. Gh. Ţuţ u.i , Gh. Matei, Dezvoltarea constitutionnlă a sta
tului român, Ed. şt., B ucureşti , 1937, p. 165-177 ; Istoria Romaniei, vol. IV,
p. 5 1 8-533.
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Ca urmare a utilizării pe scară largă a uccstci metode nu este surprinzător
fap11ul că adesea difer i.tele perioade istorice sint analizate ca momente in sine,
l ipsite de orice legătl.liră intre ele. Această m<lllieră de tratare a i stwxiei �i pwte,
in mod firesc, amprenta, asupra explicaţiilor ş i posibilităţii de a găsi răspW'l.Sl.Ui
cit mai apropiate de realitate. Avînd in vedere doar aceste elemente, a căror im
portanţă ar fi greu de contestat, ne socotim îndreptăţiţi să afirmăm că in expli
carea cau :�:elor frămîntărilor politice dintre anii 1866 şi 1871 nu putem să pornim
numai de la evenimentele ce s-au desf�urat după 11 februarie 1866. Limitind
l ucr urile numai la ceea ce s-a petrecut in urma detronăril .liui C uza am fi im.pie•
dioaţi să surprindem resorturile intime ale frămintărilor poli tice sau, mai exact,
nu am putea înţelege cauza esenţială care le-a generat.
Or, aşa după cum am mai su b liniat, această cauză es te indisolubil legată de
problema fundamentală a epocii, şi anume, problema căilor, direcţiilor ş i ritmului
d ezvol tări i sta.tului naţional român. Un asemenea punct de vedere ar putea stimi
nedumeriri sau chiar opoziţii din partea acelor cercetători , c ar e consideră că PJ'Q:
blema căilor dezvoltării României moderne a fost soluţionată in ti� domniei
lui Cuza, iar după detronarea domnitorului Unirii între burghez.ie şi JTI.OŞierime,
aj\.IMe la alianţă, nu-şi mai pot găsi loc deosebiri esenţiale in privinţa intereselor
şi ooncepţiiloc.
Problema deosebirilor de interese şi concepţii existente intre burghezie şi
!DO$ieri me in ceea ce priveşte căile şi ritmul dezvoltării României n-o putem lega
însă numai de domn ia lui CUza sau de modul in care aceasta s-a incheiat. Al. I.
Cuza n-a creat problema şi nici n-a putut-o duce cu el in exil. La 1 1 februar ie
lM&, după cum se ştie, a fost înlăturat un domni tor, care st.bn ise nemulţumiri
prin refonne sau prin metodele sale de acţiune ; acesta nu reprezenta însă cleclt
o persoană, chiar dacă a deţinut funcţia cea mai înaltă Îlll cadrul statului. Al. :t;
Cuza a fost inlăturat şi exil-at dar clasa in numele căreia a acţionat, şi ale cărei
interese le-a reprezentat atit de bine, a continuat să existe, iar odată cu ea şi
problema continuă.r ii unei opere ce abia fusese începută. Transformarea RomAniei
ill sens modern nu s-a încheiat odată c u domnia lui Cuza şi datorită acestui lucru
l JPta dintre burghezie şi moşierime in ceea ce priveşte direcţiile de dezvoltare
a ţării a rămas deschisă.
Intr-adevăr, chiar dacă recur gem doar la o analiză swnarll asupra stării de
l'lcruri exi sten tă la sfîrşitul domniei lui Cum se poate afirma, fără teama de a
g reşi., că opera de modernizare a statului naţional se afla in plin proces de des
f<işurare. Punind lucrurile pe acest teren nu înseamnă că am incerca. să dimi
nuăm intl'll.citva insemnă.tatea istorică a refo rmelor înfăptuite după 1859. In scurta
şi zbuciumarta domnie a lui Cuza, şi cind afirmăm aceasta nu spunem o noutate,
s-a înfăptuit o operă de reforme de-a dreptul impresionantă, care a jucat un rol
esenţial la inscrierea statului naţional pe drumul progresului, l a ridicarea aces
tuia din starea de inapoiere şi" dependenţă spre a se putea aj un ge , a.poi, la o
Românie independentă şi organizată pe baze moderne. Valoarea istorică a operei
de reforme infăptuită. in timpul domniei lui Cuza poate fi mai exact înţeleasă dacă
o privim nu atit in sine, ca ceva finit, legată doar de perso.-ma celui ce s-a aflat
la c on d ucerea statului, cit mai ales dacă o integrăm in fluxul dezvoltării Româ
niei moderne.
Pornind de la aceste premise ne considerăm în tr u totul îndreptăţiţi să afir
măm că valoarea domniei lui C u z a � ieşit pregnant l a iveală mai ales în anii ce
au urmat detronării celui ce a lUiptat atit de mult pentru organizarea statului pe
ba.Zt� nwderne. Această afirmaţie nu cuprinde in sine nici un paradox şi nici nu
are in vedere regretele pentru soart a celui exilat sau planurile făurite pentru
re.a.4 lucerea lui Cuza in ţară. Sensul afirmaţiei de mai sus este de cu totul altă
natură. Atunci cînd ne-am referi t la valoarea domniei lui Cuza n u am avut în
ved �re atit c ei şapte ani în cursul cărora domnitorul Unirii s-a aflat la conducere,
cit mai ales consecinţele reformelor înfăptuite după 1859. Moştenirea lui Cuza a
fost de-a dreptul impresionantă însă roadele acesteia au iC-'iit la lumina zilei mai
ale. ; în anii de după detronare, fapt cu implicaţ i i din cele mai însemnate p entnt
pro blema p usă de noi · in discuţie.
Reliefarea acestor implicaţii ni se pare necesară cel p uţin din două puncte
de ve dere . In primul rind, pentru înţelegerea resorturilor intime ce au generat
lup tele politice din PErioada instabilităţii se impune sublinierca unui element a
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cArui valoare ar f i greu d e contestat. Este vorba, în esenţă, d e faptul că p ri n.ci
I•alele refD!I"me infătpite după lovHura d e stat de la 2 Mai 1864 se aflau abia în
curs de aplicar-e la sfîrşi tu l domniei lui Cuza sau în perioada a supra căreia ne-am
pn:opus să stă ru i m in lucrarea de faţă. Or, tocma i marilor reforme din anii 18641 865 le-a revenit rolul esen ţ i al in defin i rea căii p e care trebuia să o urmeze dez
voltarea Român iei mod erne. Punerea in apli care a acestor reforme, fapt cu i mpli 
caţii din ce le mai a d i nci pentru vii torul statului naţional român, ne poate furniza
elemente ex trem de i n teresan te pentru a putea înţelege de ce pro b lem a căilor şi
direcţiilor dezvol tări i a rămas de schisă şi a prilejuit, în continuare, o aprigă dis
pută intre grupări le pol iti.ce, care reprezentau i nterese l e burgheziei şi moşierirnii.
Pentru a n u in �a in prea multe detalii, car e, dealtfel , n u şi-ar găsi aici nici rostul
nici locul, ne m ă rginim doar să su bl in i em că aplicarea reformelor din anii 18641 865, echivala, in u l timă insta.n ţă, cu transferul luptei in jurul direcţiilor dezvol
tării din d o m en i u l ideolog i e i in cel al practi cii, ceea ce explică nu numai lărgirea,
ci şi acuitatea conflictului dintre părţi l e a n g a j a te .

In al doi le a rînd, discuţia pe care am angajat-o presupune, în mod fi resc,
r clie farea unui clem-ent de altă natuJ·ă. Este vorba, in esenţă, de a preciza dacă
în timpu l domniei lui C uza s-au realizat sau nu acele re forme ce erau intru totul
necesare pentru modern izarea statului na tional român şi dezvoltarea acestu i a p-e
drumul progresu lui sub toate laturile i mpuse de necesitatea şi irnpliec<ţiile unui
proces de a mploarea celui de făurire a unei noi societăţi în raport <-'U ceea ce a
exJ.stat inainte de 1859. Pr oblema ni se pare esenti al ă şi de aceea un răspuns, chiar
incomplet, întru t o tul necesar. Amploarea operei de reforme infăptu.ită in an ii
ce au w-mat Unirii din 1859 nu poate fi nici contestată, nici neglijată. Recunoaş
terea ş i reliefarea acestui fapt nu ne dă însă dreptul să ajl.lll'l!ge m la concluzia
potrivit căreia atunci s-ar fi înf ăptuit tot ce era necesar p-entru dezvoltarea Ro
mâniei moderne. In acei ani sbuciu.maţi ce au urmat Unirii s-� făcut doar un
fnceput in d irecţ i a mode rni zări i, iar pentru via bi lita tea operei ce fusese iniţiată
se i mp unea, cu necesitate, continuarea ei.

Burghezia, clasa chemată, atun ci, de necesităţile istorice ale momentului, să
pr ei a şi co nducă lupta pe ntru modernizarea statului a obţinut succese impor
tante pe plan economic, soc ial-politic sau cultural insă era departe de a fi reali
zată pe deplin. Poziţi ile cîştigate in lUIPta angajată de mai multă vreme cu moŞ ie·
rimea erau importante însă insuficiente c hiar pentru propria-i dezvoltare. Aşa, spre
exemp lu, pentru dezvoltarea pe un pla n mai larg a statului naţional se impunea,
cu acuitate, obţinerea i ndependenţei , lărgirea democraţiei burgheze, intemeierea
industri-ei naţionale, moderniza rea căilor de comun icaţie de toate categoriile , in
fiintarea unui sistem modern de credit, ridicare a la cultură a un or categorii cit
mai la rgi ale p opul a ţiei prin perfecţionarea şi diversificarea învăţămîntulu i etc .
S i mpla enumerare a necesităţilor cu care era con fruntată, în continuare, societa
tea româ nească ne poate furniza argumente irefutabile pentru a proba veridici
tatea afi rma ţ i i lor noastre in leg ăt ură cu faptul că problema căilor şi direcţiilor
dezvoltArii României moderne n-a fost şi nici nu putea fi pe deplin soluţionată
[n timpu l domniei lui Cuza� Mai mult decit atit. Pentru cercetAtorii, care concep
dezvoltarea istori ei noastre mod.ente ca un proces nu se poate trece cu vederea
nici peste u.n alt element definitoriu în ceea ce priveşte explicarea J)1"0blernei pusă
[n discuţi e. Reformele înfăptuite după 1859 sint deosebit de importante şi ele au
i mprimat un anumit curs dezvoltării statului naţion·al român. Aplicarea refor
melor însă a adus după sine, aşa cum se intimplă, de obicei, in asemenea si tuaţii,
noi şi noi cerinţe, care se cereau a fi satisfăcute spre a se asigura continuitatea
şi adincirea procesului dezvoltări i pe un d rum ce abia fusese deschis 12•
Analiza pe care am intreprins -o pînă acum nu este insA suficientă spre a
face plauzibil un p unct de vedere ce poate avea implicaţii destul de serioase in
ceea ce priveşte interpretarea caracterului vieţii politice din cea de a doua jumă
tate a secolului al XIX-lea. I n tr-adevăr, la prima vedere s·ar părea că strădaniile
noastre au fost canalizate doar in direcţ ia găsirii unor argumente teoretice şi in
aparenţă logice, care să ne îngăduie p unerea in circulaţi e a unei teze oarecum
deosebite de cele existente in l iteratura de specialitate. Modul in care am incercat
u

Ibidem.
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să pnnem problema nu are nimic comun cu dorinţa de a fi originali cu orice preţ

şi îşi găseşte izvorul în intenţii de altă natură.

Astfel, ne-am străduit, pînă acum, să demonstrăm faptul că problema căilor,
ritmului şi direcţiilor dezvoltării statului şi-a păstrat actualitatea şi după 11 fe
bruarie 1866. Veridicitatea acestei opinii poate fi probată, cu argwnente greu de
contestat, dacă recurgem la o analiză mai atentă şi, in acelaşi timp, despovărată
-de idei preconcepute, a activităţii ideologice şi practice desfăşurată de principalele
grupări l i berale, care reprezentau, in linii mari, interesele esenţiale ale burghe
ziei. Demne de luat in seamă în <:�cest sens sînt discuţiile angajate in presa vremii,
programele de guvernămint, dezbaterile din corpurile legiuitoare sau legil e elabo
rate atunci cind una sau alta din principalele grupări liberale s-a aflat la condu
cerea statului.
O analiză detaliată asupra elementelor menţionate ar fi greu de intreprins
în cadrul studiului nostru. De aceea, pentru exemplificare o să ne oprim numai
la citeva lucruri de natură să constituie, totuşi, suportul material necesar tezei
p1.15ă in discuţie.
Frămintările politice, care s-au dezlănţui• cu o deosebită vigoare după eve
.nimentele de la 1 1 februarie 1866 13, au impus, continuu. precizări de poziţii sau
regrupări de forţe pe anwnite platforme de na tură programatică M. Un caz deo
sebit de interesant in acest sens este oferit, fără îndoială, de înţelegerea realizată
intre principalele grupări liberale, în februarie 1867, la "COI'liCOrdia" 15, Această
înţelegere, care poate fi considerată drept prima incercare de constituire a
unui partid liberal in România 16, s-a realizat pe baza nnui Interesant program
ce cuprindea principalele direcţii pe care doreau să le imprime liberalii politicii
interne şi externe in cazul în care preluau frînele conducerii statului.
Programul de la "Concordia", alcătuit dintr-tm preambul şi 1 1 articoie, re
flectă, in esenţă, preocuparea reprezentanţilor grupărilor liberale de a găsi mij
loacele necesare pentru consolidarea statului naţional şi pentru
dezvoltarea sa
continuă prin introducerea tmor reforme de natură să impulsioneze toate ramurile
de activitate 17• Spre deosebire de conservatori, care se împotriveau, atunci, intro
ducerii unor noi reforme, semnatarii programului de la "Concordia" se pronunţau
pentru continuarea procesului de modernizare a statului, condiţie sine qua non
pentru valorificarea pe o scară superioară a potenţelor materiale şi spirituale
ale naţiunii. Demn de sublini�t ni se pare şi faptul că ideile fundamentale, cu
prinse în acest program, reliefează, in fond o continuitate în ceea ce priveşte
lupta pentru progres. De altfel, chiar in preambulul programului se subliniază că
profesiunea de credinţă a semnatarilor nu era "decit intronarea principiilor ega
litare şi liberale care - deşi prin osebite căi - pururea au însufleţit şi au con
dus partida liberală din România, in curs de aproape douăzeci de ani, cu ince
pere de la 1848 şi pînă astăzi " 1B. Faptul nu este intimplător. Mulţi dintre semna
t<:�rii programului erau cunoscuţi pentru activitatea lor revoluţionară, pentru ener
gia cu care au luptat in vederea reducerii handicapului ce despărţea România de
statele avansate din centrul şi apusul Europei. Noutatea consta însă în adaptarea
Ia coodi ţiile concrete de atunci a unor idei ce au stăpînit, vreme de decenii, min
ţile şi energiile unei generaţii, ce şi-a făcut un punct de onoare din lupta pentru
progres şi libertate.
Ideile cuprinse in programul de la "Concordia" , idei ce aveau in vedere
adoptarea măsurilor socotite necesare pentru dezvoltarea industriei, comerţului,
agriculturii, învăţămîntului, modernizarea căilor de comwticaţie, infiinţarea unor
13 V.
Russu, Frămîntări politice interne in perioada instaurării regimului
burghezo-moşieresc (martie-iunie 1866), în, loc. cit., tomul XIII, 1967, p, 120 şi urm.
\4 Istoria României. vol. IV, p. 535-560 ; V. Russu, Din lupta politkă in anii
instabilităţii guvernamentale : Intelegerea de la ,.Concordia" (februcr'.e 1867 ), in,
loc. cft., tomul XVII , fasc. 1/197 1 , p. 74-91.
15 Istoria României, vol. IV, p. 540.
16 V. Russu, Din lupta politică in anii instabilitiiţit guvernamental.?
Intele
gerea de la ,.Concordia" (februarie 1867), in, loc. cit., p. 90.
17 Ibidem, p. 83-87.
18 Vlntilă c. A. Rosetti, Amintiri istorice şi programele liberaLe de la 1848
pinii astăzi, Bucureşti, 1 889 , p. 174-175.
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instituţii d e credit sau acele c e vizau pregătirea ţării pentru obţinerea indepen
denţei şi desăvîrşirea unităţii naţionale n-au rămas literă moartă. Demn de re
marcat este faptul că în anii
1867-1868, adică atunci cînd liberalii radicali au
reuşit să ajungă la conducerea statului s-au făcut eforturi din cele mai serioase
în direcţia transpunerii în practică a
unei însemnate părţi din propunerile cu
;Jrinse în programul menţionat. Pledează în acest sens legile referitoare la moder
nizarea căilor de comunicaţie 19, construirea unui port la Marea Neagră 2o, conce
siunilc pentru construirea prin cipalei reţele de căi ferate 21, desfiinţarea taxelor
pentru drumuri şi poduri 22 etc. Nu ;un putea trece cu vederea nici peste a/cele
interesante proiecte de lege, care ţinteau la lărgirea democraţiei burgheze prin
modificarea legii electorale şi restrîngerea atribuţiilor Senatului sau chiar desfiin
ţarea corpului pondcrator, care constitui-a unul din principalele bastioane de rezis
tenţă ale moşierimii conservatoare 23• Contribuţia
liberalilor radicali in direcţia
continuării procesului de modernizare a României ar fi dificil de reliefat dacă se
face abstracţie de efortudle depuse în vederea obţinerii indepen<i.nţei şi desă
vîrşirii unităţii naţionale. Nu este vocba, in acest sens, atît de tratativele anga
jate cu statele din Balcani sau de sprijinirea mişcării de eliberare a bulgarilor,
cît mai ales de pregătirile făcute în interior in vederea realizării acestor dezide
rate naţionale majore. Pentru a nu intra în prea multe amănunte ne mărginim
doar să relicfăm faptul că liberalii radicali s-au arătat interesaţi de înarmarea
generală a naţiunii, intrucit nutreau convingerea că generalizarea mişcării insurec
ţionale în Balcani sau izbucnirea unui război european p uteau favoriza obţinerea
independenţei şi înfăptuirea Unirii celei mari 24• Avînd in vedere aceste elemente,
care au dominat cu autoritate asupra activităţii desfăşurate de radicali în anii
1 867-68, nu ne apare deloc întîmplătoare preocuparea
reprezentanţilor
acestei
grupări de a pregăti ţara pentru orice eventualitate, fapt demonstrat cu priso
sinţă de legea armatei, adoptată în 1 868 25• Această lege, care urma să fie com
pletată cu altele nu mai puţin interesante 26, i-a preocupat foarte mult pe radicali
deoarece ei considerau că in dependenţa şi unitatea deplină urmau să asigure con
d i ţii mult mai favorabile intensificării procesului de modernizare in toate dome
niile de activitate.
realizarea
Intervenţia brutală a guvernelor puterilor garante a impiedicat
integrală a programului de reforme inHiat de gruparea liberal radicală. Cu toate
acestea, nu s-a pus capăt eforturilor în direcţia adoptării reformelor considerate
necesare în vederea impulsionării dezvoltării statului naţional român pe drumul
prog1·esului. Un rol deosebit pe linia continuării strădaniilor de această natură a
revenit, fără îndoială, grupării liberal moderate moldovene, care, prin M. Kogăl
niceanu, ajuns ministru de interne în guvernul condus de D. Ghica, nu s-a limitat
numai la aplicarea programului de la "Concordia", ci a iniţiat, în acelaşi timp,
un program propr i u ce depăşea, din multe puncte de vedere, intenţiile coaliţiei
din februarie 1867. Aşa, spre exemplu. M. Kogălniceanu, consecvent principiilor
după care s-a condus în întreaga sa activitate politică, şi-a propus, printre altele,
aplicarea integrală a legii rurale, modificarea legii invoielil ? r agricole, � e_v izui � e �
a dmimstraţ1e1,
Constituţiei în sensul lărgirii d emocraţiei burgheze, reorgamzarea
de
inamovibilitatea magistraţilor, ş. a . 27. Imprejurările interne păreau extrem
favorabile înfăptuirii acestor rcfOTme mai ales după ce Kogălniceanu , în urma ale
geril or pe care le-a

condus

cu encrgia-i

caracteristică,

şi-a

asigurat

o

majoritate

19 Istoria României, voi. IV, p. 546.
M. Bujoreanu, Colecţiune de legiuirile României vechi şi nuoi cîte
s-au. promulgat pînă la finele anului 1870, Bucureşti, 1873.
21 Istoria României, vol. IV, p. 463.
22 Ion M. Bujoreanu, op. cit.
Z1 V. Russu şi D. Vitcu, op. cit., in, loc. cit., (I), p. 159-161.
24 y. M?ci � , R ?mânia şi pactul duaZist austro-ungar din 1867, în, Unitate şi
cont1nu.&tate m utor&a poporului român, Ed. Acad., Bucureşti, 1968, p. 3 1 1 şi urm.
25 Istoria României, vol. IV, p. 546--547.
26 V. Russu şi D. Vitcu, op. cit., în, loc. cit., (I), p. 162-163.
27 Ibidem, (Il), p. 93.

20 lan

•

27

-

Cercellrl istorice

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

418

V . BUlSSU

8

s ubsta� ţi al ă in C<;J�p urile legi_uitoar� 28 . Reacţia conservatorilor, care şi-au asigurat
�t ma� mult spnJmul dommtorulu1, a fost deosebit de putecnică, intrucit aceştia
�1 cons1derau � "omul de Ia 2 Mai" mult mai periculos chiar decit "roşii" pentru
mteresele politice şi economice ale moşicrimii 211 • Demn de subliniat rămîne lnsă
faptul că afi�area deschisă a inten ţiilor grupării conduse de Kogălniceanu a con
tribuit, intr-o măsură substan ţială, la adincirea luptelor politice ceea ce probeazĂ
odată in plus, că nu atit ambiţiile sau setea de putere, cit
ai ales deosebiri!
esenţiale de interese şi concepţii
provocau şi ascuţeau contrad icţiile dintre cele
două clase dominante. In plus, fie că e ste vorba de radicali sau de moderaţii lui
Kogălniceanu, putem constata că nu avem de-a face cu elemente absolut noi sub
raportul preocupărilor şi adversităţilor. Dimpotrivă. Totul pledează pentru conti
nuitate, ceea ce nu faoe decit să ne întărească convingerea in legătură cu pozi
ţiile diferite pe care se situa u grupările liberale şi cele conservatoare in proble
mele fundamentale cu care era confruntată societatea românească după detronarea
lui Cuza.

oi

�

Acest lucru poate fi surprins cu şi mai multă exactitate dacă recurgem la
o analiză succintă a poziţiei pe care s-au situat reprezentanţii grupărilor conser
vatoare in ceea oe priveşte mult disputata problemă a modernizării statului naţio
nal român. Analiza activităţii ideologice şi practice desfăşurată de grupările con
servatoare in perioada instabilităţii guvernamentale şi parlamentare demonstrează
indubitabil o deosebire de esenţă in ceea ce priveşte atitudinea burgheziei şi
moşie1·imii faţă de problema fundamentală a epocii. MO!jierimea, clasa ce pierduse
de pe urma reformelor burgheze, se arăta interesată, in cel ma i inalt grad, SI!
stăvilească valul de innoiri pentru a nu pierde şi din ceea ce re uş ise să păstreze
pînă la 1866.

Experienţa istorică făcută de moşierime in timpul domniei lui Cuza nu .1
rămas făr.ă urmări in ceea ce priveşte pozi ţia adoptată de conservatori faţă de
problema modernizării statului fUlţional român. Astfel, este îndeobşte cunoscut
faptul că după 1859 problema organizării statului naţional român a unnat un curs
cu totul contrar celui dorit de moşierime, care a pierdut monopolul puterii poli
tice şi a primit, in acelaşi timp, o grea lovitură pc plan economic prin desfiin
ţarea clăcii şi improprietărirea ţăranilor. Reformele înfăptuite după 1859, dar mai
ales cele ce au urmat loviturii de stat de la 2 Ma i 1864, au nemulţumit şi ingri
jorat moşierimea 30. Faptul nu este deloc întîmplător, Intrucit evolu1ia generală a
stării de lucruri din Principatele unite periclita in mod vizibil interesele funda
mentale ale unei clase ce era legată prin mii de fire de vechiul regim. Condiţiile
interne şi împrejurările internaţionale n u au permis, atunci, înlăturarea, ci doar
limitarea influenţei politice şi economice a moşierimii. Sensul reformelor şi impli
caţiile drumului pe care s-a înscris dezvoltarea statului naţional romAn nu a scăpat
însă reprezentanţilor moşierimii. Aceştia au sesizat, incă de atunci, pericolele ce
puteau rezulta pentru poziţiile economice şi politice ale moşierimii din continuarea
şi lărgirea procesului de modernizare a statului.
Acest lucru poate fi surprins, cu suficientă claritate, atit din reacţia conserva
torilor faţă de domnia lui Cuza Vodă, cit mai ales din eforturile depuse pentru
a demonstra inutil itatea introduceTii unor noi reforme după 1866. Semnificativ este
faptul C'ă domnia lui Cuza Vodă a fost considerată de conservatori drept o neno
rocire deoarece, in timpul acesteia, incălcîndu-se toate tradiţiile, s-au dat lovituri
atit de puternice bazelor societăţii incit, chipurile, ţara ar fi ajuns in pragul pră
buşirii 3 1. Domnitorul Unirii, considerat drept incarnarea spiritului revoluţionar 32,
nu ar fi făcut altceva decit să favorizeze imitarea servilă a unor instituţii stră21

Ibidem, p. 80.
I bidem, p. 80-81.
30 V. Russu, Consideraţii privind constituirea partidului conservator in RomdJ.
nla, in, loc. cit., tomul XVIII, fasc. 2/1972, p. 137 ; Idem, "Monstruasa coaliţie" şi
detronarea lui Al. 1. Cuza, in, Cuza Vodă in memoriam, Ed. Junimea, Iaşi, 1973,
29

p. 54 1

şi unn.

31 Idem, Consideraţii privind constituirea partidului conservator in Român.f4,
In, loe. cit., tomul XVIII, fasc. 2/1972, p. 12D.
32 C. N. Brăiloiu, Ziarul nostru, Sn, "Ordinea", J, nr. 1 din
18/30 august 18611.
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ine, care contraveneau flagrant specificului naţional şi nu puteau fi înţelese de un
popor lipsit de cultură şi pregătirea politică necesară 33, Critica refonnel or înfăp
tuite in timpul domniei lui Cuza, critică făcută de pe poziţii de dreapta, poate
fi sintetizată in ceea ce ne-am obişnuit să numim "teoria formelor fără fond". In
esenţă, partizanii acestei teorii s-au străduit să demonstreze faptul că după 1859
'
dezvoltarea României a fost îndreptată pe o cale greşită, ceea ce a datt naşter
unei situaţii anormale, caracterizată, in primul rind, prin apariţia unei flagrante
discrepanţe intre stadiul de dezvoltare a poporului român şi caracterul prea libe
ral al institu ţ i i lor cu care a fost înzestrată ţara 34• "Teoria formelor fără
fond"
exprimă poate cel mai bine dezacordul moşierimii conservatoare faţă de organi 
zarea Român iei moderne. Nu este vorba aici doar d e critica teoretică sau d e iro
nizarea "imitaţiilor�, ci de opoziţia îndîrjită a unei clase, ce se simţea depăşită
de evenimente, faţă de înfăptuirea acelor reforme care ii ameninţau poo:iţiile eco
nomice şi politice.

�

Pentru înţelegerea mai exactă a poziţiei pe care s-a situat moşierimea faţă
de problema fundamentală a epocii nu este suficientă numai reliefarea reacţiei
conservatorilor in privinţa reformelor înfăptuite in timpul domniei lui Cuza. Opo
ziţia conservatorilor faţă de majori tatea reformelor în făptuite după 1859 este, in
general, cunoscută, iar critica la adresa domniei lui Cuza explicabilă. Problema pe
atitudinii
care am pus-o in discuţie presupune, poate mai mult decit reliefarea
conservatorilor faţă de Cuza, precizarea atitudinii adoptate de aceştia în privinţa
colllt inuării sau sistării procesului de modernizare a statului. Discutarea acestei
chestiuni este întru totul necesară, pentru a putea inţelege mai exact de ce pro
blema fundamentală a epocii nu îngăduia o înţelegere intre grupările liberale şi
cele conservatoare.
Poziţia pe care s-au situat reprezentanţii grupărilor conservatoare faţă de
problema modernizării, indiferent de nuanţă, reflectă ca intr-o oglindă înţele
gerea destinului moşierintii in condiţiile noii etape de dezvoltare a ţării. Evoluţia
in sens capitalist a statului naţional român, chiar dacă am lua in consideraţie nu
mai ceea ce s-a petrecut in scurta domnie a lui Cuza, a demonstrat, in mod indu
bitabi l, că moşierimea nu-şi mai putea păstra un loc de prim ordin pe plan eco
nomic şi politic. De aceea, nu întîmplător, reprezentanţii grupărilor conservatoare
au ajuns la convingerea potrivit căreia menţin erea poziţiilor econontice şi poli.tice
ale moşierimii depindea, intr-un viitor mai apropiat sau mai depărtat, de posi
bilitatea impun erii unui ritm extrem de lent in ceea ce priveşte dezvoltarea ţării
pe drumul capitalismului. Ca urmare a acestui fapt, conservatorii şi-au concentrat
eforturile nu atit impotriva reformelor înfăptuite, asupra cărora cu toate regre
tele, nu se mai putea reveni, cit mai ales in direcţia împiedicării continuării pro
cesului modern.izării. De aici şi teoria, de largă circulaţie in epocă, in legătură cu
inutilitatea unor noi reforme deoarece in timpul domniei lui Cuza s-ar fi făcut
atitea incit multă vreme nu putea fi vorba decit de aplicarea lor şi de aşteptarelf
rezultatelor, fără a se mai
incerca alte experienţe periculoase pentru existenţa
statului 35. Da. aceea, este intru t.otul explicabilă indirjita opoziţie făcută de con
servatori prin presă, parlament sau întruniri publice faţă de încercările grup!ri
lor liberale de a introduce noi reforme, menite să accelereze dezvoltarea statului
pe drumul capitalismului.

Definitorii, in acest sens, sint citeva din ideile conservatoare le largă cir
culaţie în perioada ce face obiectul preocupărilor noastre. Aşa, spre exemplu, por
nind de la ideea potrivit căreia tot ceea ce s-a infăptuit pînă la 1866 echivala cu
incălcarea tradiţiei şi indrumarea ţării pe o cale greşită, ce putea aduce după sine
consecinţe fatale, teoreticienii conservatori s-au străduit să demonstrme că sal
varea intereselor fundamentale ale naţiunii nu era posibilă decit prin instituirea
unui regim de ordine 36. Ordinea, acest cuvint magic şi, in acelaşi timp, definito
riu pentru ideologia conservatoare 37, era considerată drept singW"Ul remediu pen-

33 V. Russu, op. cit., in, loc. cU., p. 129.
34

3S

36

I bidem, p. 1 29-131.
Ibidem, p. 1 38.
.,Ordinea'., I, nr. 1 din 1 8/30 a:..;gus t 11:66.

37 Ibidem.
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tru a opri, chipurile, alunecarea statului p e acel povîrniş p e care s e străduiau să-1
î ��i �g� oamenii politici iresponsabili, ce erau stăpîniţi doar de acea dorinţă ire
ztshbtla .,ca ţara noastră să urmeze în zvîrcoliri febrile, să fie balonul de încer
care a demagogiei europene" 38. Instituirea acestui regim de ordine nu cchi"vala,
aşa cum s-ar putea crede la prima vedere, doar cu dorinţa de organizare şi sta
bilitate internă. In concepţia teoreticieni lor conservatori de atunci ordinea trebuia
să însemne nu atît organ izare cît mai ales imobilitate, incremenirea cursului isto
riei, pentru multă vreme, în tiparele stabilite prin Constituţia de Ia 1866 39. Orice
încercare de înfăptuire a unor noi reforme este criticată, combătută şi denunţată
ca o adevărată primejdie naţională 40• Continuarea procesului de modernizare era
considerată mai mult decît periculoasă pentru interesele fundamentale ale moşie
rimii de toate categoriile. De aici, ofensiva extrem de viguroasă îndreptată împo
tri.va principalelor grupări liberale, care nu au renunţat nici un moment la ideea
continuării procesului de dezvoltare a ţării pe drumul capitalismului. Conflictul
era acut şi se manifesta cu intensitate, pe planuri din cele mai diverse. Nu este
vorba de antipatii personale sau de concurenţă pentru ocuparea posturilor de con
ducere, ci de ceva mai mult. Cauzele conflictului sint mult ma i profunde şi ele
nu pot fi explicate decît prin interesele deosebite ale claselor reprezentate prin
grupările ce se înfruntau, atunci, in arena vieţii politice a României.
Conservatorii, de toate nuanţele, au înţeles foarte repede că anul 1866 nu
echivala cu începutul unei noi epoci în care să nu-şi mai poată găsi loc "expe
rienţe" de genul celor făcute în timpul domniei lui Cuza 4 1. Pentru a contracara
încercările liberali lor de a introduce noi reforme, conservatorii nu s-au mărginit
numai la pledoaria în favoarea unui regim de ordine. Frontul acţiunilor iniţiate
pentru justificarea orientării Român iei pe drumul dorit de reprezentanţii mo
şierimii a fost mult mai larg. Pentru a se demonstra inutilitatea introducerii unor
noi reforme apelul la ordine nu era suficient şi nici prea convingător. In conse
cinţă, teoreticienii conservatori s-au străduit să demonstreze că odată cu detronarea
lui Cuza România a intrat într-o etapă nouă în care nu,..ş i mai puteau găsi loc
disputele politice, întrucît toate reformele necesare au fost înfăptuite pînă la 1866 42 •
Pînă la 1866, susţineau reprezentanţii moşierimii, luptele politice şi existenţa unor
grupări ce reprezentau orientări şi interese diferite a fost justificată de necesită
ţile organizării
statului naţional 43• La 1866 însă problema organizării României
moderne era socotită închisă pentru totdeauna. Pornind de la asemenea premise,
al căror substrat nu este greu de surprins, conservatorii au căutat să demonstreze
inutilitatea existenţei mai multor grupări politice, dat fiind faptul că nu mai era
n imic de construit, ci doar de organizat şi administrat 44•
Punerea in circulaţie a unor idei de această natură izvora d1n raţiuni bine
definite, legate de tendinţa de a justifica 45 dreptul de a ocupa primul loc în viaţa
politică a ţării. Punînd lucrurile pe acest teren, · n u emitem doar o simplă ipo
teză. Astfel, după 1866 conservatorii s-au preocupat, îndeaproape, de acreditarea
teoriei potrivit căreia numai ci constituiau interpreţii fideli ai intereselor esenţiale
ale naţiunii, cu care nu ezitau să se identifice 46. Ideea nu elite nouA. De reţinut
este însă modul cum a fost adaptată la starea de lucruri existentă in perioada
instabilităţii. Interesantă in acest sens este încercarea de a demonstra că România
nu avea n evoie decît de un singur partid, şi anume, ,.partidul oamenilor grupaţi
împrejurul principiilor de conservaţie", care trebuie să fie ,.preponderent atît in
ţară cit şi in corpurile legiuitoare" 47• Numai un asemenea partid, din care să facă
38 .,Terra", I, nr. 5 din

19 noăembrie 1867, p. 1 19.

39 Idem, nr. 1 din 8 noiembrie 1867, p. 1.

4D Idem, nr. 16 din 26 noiembrie 1867, p. 70.
41 Idem, nr. 19 din 3 decembrie 1867, p. 75-76.
42 ,.Ordinea", I, nr. 30 din 8 noiembrie 1866.
43 Ibidem.
44 ,.Terra", II, nr. 86 din 16 februarie 1868, p, 373.
45

I bidem.
V. Russu, op. cit., în, loc. cit., tomul XVIII, fasc. 2/1972, p. 123.
47 Esarcu, Partidele la noi in ţarii. Principiile şi credinţele l0'1', in, .,Ordinea",
1, nr. 22 din 6 octombrie. 1866.
46
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parte �oomenii de or d i n e şi de b ine " 48, putea, chipurile, să de a curs cerinţelor
esen ţiale cu care era confruntată soc i etat ea românească in noua etapă m car e a
intrat . Intreaga ţară, preti n d cau reprezentanţii moşieri mii, se resimţea grav d upă
o epocă de tul burări şi zgL•duiri şi a vea nevoie stringentă de ordi ne , organizare şi
stabilit..îtc. Ca u r m are a acestui fapt, numai conservatorii erau cei c hem aţi să
preia eondu ce rc a intrucit numai ci înţel egeau nevoile ţării 49. Celelalte grupări, a
c ăror menire şi u t i l it a te era c onte stată, se si tua u chipurile, pc poziţii contrare inte
reselor statu l u i deoarece nu înţelegeau spiritul epocii şi erau mînate doar de do
rinţa nestăpîn ită de sc h i m b ări pen t r u a în treţ in e o stare de continuă agitaţie, favo
rabi lă pescuitorilor în apă tulbure 50• S e mn ifi c i1 ti v în acest sens este faptul că l i 
bera l i lor. dar rnai ales ce lor d e orientare radicală, l i se contE'Sta chiar dreptul d e
a par ti cipa la conducerea statului , întrucît erau incapa b i l i d e a guverna datorită
ten d m ţel or r evol u ţion a re, cnre îi î mpin gea u inexorabil la di stru ge : ·e şi nu le în
găd u ia u să pună capăt agitaţiei şi dezordinei 51• Incercările liberalilor de a i ntro 
du<"e noi reforme erau socotite cu atit mai co nd a m n a bi l e , cu cît prin Constituţia
de la 1866 s-ar fi d at satisfacţie tuturor cerinţelor existente in s oc ietatea româ
nească 52. Constituţia, consid erată drept opera exclusivă a conservatorilor 53, treb u ia
apăwtă cu orice preţ, p en t ru a împiedica realizarea planurilor celor ce "vizează
întreprinderi himerice" 54, spre a introduce în Român i <:! .. guvernămintul ul iţei şi
al p ieţei cu toa te funestele l u i c o ns ec i nţe " ss.
In linii mari, după I l feb r uarie 1866, cele două c:lase d om inante au rămas pe
vechile poziţii. Burghezia dorea reforme pentru a se realiza, moşierimea se stră
d u i a să le î m p i ed i c e pentr u a se menţine. Burghezia privea reformele înfăptuite
în timpul domniei lui Cuza d oa r ca un în ce p u t ce tr e b u i a continuat, in timp ce
moşierimea socotea opera încheiată. Reprezentanţii moşierimii socoteau reformele
înfăptuite drept ultima concesie posibilă şi d e aceea căutau să demonstreze faptul
că era înnoiri lor treb u i a închisă în România. Problema fu nda men ta lă n epo ci i a
rămas aceeaşi şi pe acest teren s-a dezl ăn ţu i t o n ouă etapă a luptei din tre bur
ghezi e şi moşierime. In această luptă, care în a n i i 1866-71 a cunoscut momente
de-a .dreptul spectaculoase, burghezia lupta pentru afirmare şi realizare, iar moşie
rim ea J)<'ntru p ă strarea st.atu qu o-ul ui . Burghezia nu-şi epuizase încă misi un e a sa
istorică, iar acţiunile întreprinse de gru pări l e ce o reprezentau se în scriau în sensul
m i ş că ri i în istorie, ceea ce confer ă o valoare re<1lă efo rt u rilor depuse în direcţia
continuării procesului de modernizare a statului. M oşier imea , dasa care pierduse
de pe urma reformelor, se împotrivea continuării procesului de modernizare, in
trudt avea prea mult de pierdut şi aproape nimic de cîştigat. Burghezia ur ma o
l i n i e ascendmtă în dezvoltarea sa şi nu-şi ep u izase încă pe deplin misiunea sa
i storică. Pozi ţiile, obiectivele, destinele cel or două clase erau cu totul diferite şi
de a ceea este greu de acceptat teza identităţii intereselor dintre ele. Cauza Prin
cipală a luptelor politice dintre grupările ce· reprezentau cele două clase domi
nan te, era continuarea sau sistarea procesului de modernizare a ţării . In această
chestiune un acord nu era posibi.l, c eea ce explică acuitatea luptelor politice din
anii instabilităţii guvernamentale şi parlamentare.
Acceptarea acestui punct de vedere, in ce ea ce priveşte n atura conflictului
dintre grupările liberale şi conservatoare, im p u ne , în mod firesc, reco::t sidcr•u·ea
explicaţiilor generale date in legătură cu teori-a alianţei burghezo-moşi e:-� t i , fapt
ce poate da naştere la di scuţii din cele mai interesante asupra <'Voluţiei vieţii
politice din întreaga epocă modernă. In ceea ce ne pri veşte, preci:>:ăm, din capul
locului, că rezultatele cercetărilor din ultimii ani probează din ce îrf ce m.1.i mult
faptul că teoria alianţei dintre burghezie şi moşierime poate fi considerată
drept

�a Ibidem.
49 "Terra", II, nr. 19 d i n 30 ianuarie 1868, p. 87.

so

Ibidem.

51 "Pressa", 1, nr. 6 din 29 februarie 1868, p. 22.
52 ldem, nr. 1 din 18 februarie 1868, p. 1 .
53 V . Russu, Din frămîntările politice ale perioadei d e instabilitate guverna
mentală şi parlamentară (1 866-1871). Incercări de revizuire a Constituţiei, în,
loc. cit., tomul XVIII, fasc. 1/1972, p. 68.
54 "Terra", I, nr. 2 d in 9 n o iembr ie 1867, p. 5.
55 I dem , II, nr. 78 din 5 iunie 1868, p. 421-422.
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nn fel de pat al lui Procust pentru posibilităţile de interpretare �Ji judecare a
sensului istoriei noastre moderne. O asemenea afirmaţie ni se pare cu atit mai
întemeiată. cu cît teoria alianţei a fost elaborată înainte de a se întreprinde cer
cetări serioase şi competente in legătură cu caracteristicile vieţii politice din cea
de a doua j umătate a secolului trecut. Lucrările care au apărut u lta-i or s-au aflat,
în cea mai mare parte, sub puternica influenţă a teoriei menţionate. Astfel, o bună
parte din istoricii c a re au într ep rin s cercetări în leg ătură cu cea de a doua jum.ă•
ta t e a secolului trecut au acce p ta t , fără n i c i o rezervă, teoria alianţei şi s-au
străduit, în acelaşi timp, să-i găsească suportul material prin studiile elaborate
în legătură cu revoluţia de la 1848, constituirea sta tul ui naţional, dernn ia lui Cuza
Vodă sau războiul de i n dependenţă 56• Cu acest prilej, s-a pus in circuitul ştiin
ţific nn bogat mate r ia l documentar, ca re a favorizat, într-o măsură esenţială, lăr
'
girea orizontului cunoaşte ri i în legătură cu unele din problemele fundamentale ale
istoriei modeme. Demn de reliefat este însă şi faptul că mulţi dintre cercetători
au căutat să-şi orienteze explicaţiile principale in funcţie de teoria alianţei bur
ghezo-moşiereşti, teorie ce părea să reprezinte un fel de "cheie un ive rsa lă " capa...
bilă să deschidă toate uşile în dosul cărora s-ar mai afla ascunse anumite taine
ale istoriei moderne. O ase m en ea metodă de lucru este extrem de comodă, întrucît
este scutit, aproape complet, de a interpreta faptele istorice întrucît are la înde
mînă o teorie ce-i oferă a priori explicaţiile esenţiale de care, chipurile, ar avea
nevoie. In acest fel, materialul documentar este selectat într-o anwnită manieră
şi "turnat" apoi in tiparele dinainte pregătite ale teoriei alianţei burghez<rmo
şiereşti.
Am insistat mai mult asupra deosebirilor de interese şi concepţii existente
între burghez.ie şi m�ierime, întrucît considerăm că numai in funcţie de acest
element putem găsi explicaţii plauzibile în legătură cu celelalte cauze, care au
j ucat un r ol mai mult sau mai puţin important în declanşarea sau allmentarea
l uptelor politice dintre anii 1866 şi 1871. I ntr - ad e v ăr , luind în discuţie lipsa parti
d elor politice unitare, amestecul lui Carol 1 in v iaţ a politică sau intervenţia pute
riloc garante in politica internă şi externă a României ne-ar fi foarte greu sll
ajungem la soluţii apropiate de realitatea istorică dacă am analiza aceste element�
separat şi în afara cauzei pr illl c i pal e , care a avut rolul esen ţ ia l in generarea lup le
lor dintre grupările liberale şi conservatoare.

Astfel, una din cauzele importante, care a contribuit, in tr- o măsură substan
ţială, la întreţinerea şi adîncirea luptelor politice dintre grupările liberale şi con
sei·vatoare este legată, fără îndoială, de fărimiţarea politică, de lipsa
partidelor
nnitare la nivelul uneia sau alteia din cele două clase dominante 57• Problema este
deosebit de interesantă şi ne îngăduie să reliefăm cîteva elemente caracteristice
pentru viaţa politică din România acelei vremi . O primă constatare ce se impune
esLe legată de faptul că in perioada ce face obiectul preocupărilor noastre lupta
in jurul căii şi ritmului dezvoltării ţării nu s-a dus numai intre burghezie şi mo
şierimc, luate in an samblu , ci şi in interiorul fiecăreia dintre cele două clase do
minante. Acest element, pe care îl întîlnim incă din timpul domniei lui Cuza 511 ,
a contribuit, într-un grad foarte inalt, Ia adîncirea crizei politice şi a impiedicat, fn
acelaşi timp, cel puţin pînă la 1871, instituirea unui regim de staJbilitate pe plan
in tem..

Explicaţia acestei stări de lucruri nu este greu de găsit. Astfel, nici o clasă
socială, iar burghezia şi moşierimea română n-au făcut excepţie de la această
regulă, nu este şi nu poate fi omogenă. Ca urmare a acestui fapt, ·in interiorul fie
cărei clase există, in mod inevitabil, mai multe categorii a cAror poziţii, interese
sa.u concepţii nu coincid intru totul. Deosebirile de această natură se pot menţine,
multă vreme, in stare latentă însă ele J.es pregnant tn evidenţă in momentele de
convulsiuni sau in acele momente ce ridică probleme esenţiale pentru destinele
uneia sau mai multor clase şi categorii sociale. O asemenea situaţie s-a creat, In
contestabil, în perioada făuririi şi organizării statului naţional român. ,.Durerile
56

Istoria Romdniei, voi. IV, p. 269, 280 287, 290, 296, 319.

57 Ibidem, p. 535-536.

·

511 V. RusSIU, "Monstruoasa coaliţie" şi detronarea lui Al. l. Cuza. in, loc. cit ..
p. 527 şi urm .
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facerii" României moderne au adus după sin• atit o i n tenjificare neobişn ui tă a
activităţii diferitelor clase şi categorii sociale, cit şi delimiLri, r egrup ări de forţe
sau pr eci z ări de pozitii·. In cursul acelui interesant şi c omp l ex proces de făurire
a unei noi societăţi s-a putut observa , cu mai multă uşurinţă,
măsura
în
care
ex i stau deosebiri de interese şi con cepţ i i nu numai in tre b UI·ghezie şi moş ier im e,
ci şi i n t re categoriile ce intrau in componenţa celor două c la se dominante. Deli
mitările din tre d i fer ite l e grupări politice, liberale sau conservatoare, şi-au găsit iz
vorul, in u l li m ă instanţă, nu in si mp a ti i sau antipatii personale, ci tn atitudinea
faţă de PTOblema fundamentală a epocii : calea şi ritmul de dezvoltare a tînărul ui
stat national româ n .
La această expli caţi e cu caracter general se impune să mai adăugăm una de
altă natură îns ă nu complet lipsită de i mportanţă. Di v izarea pe care o inti l nim
in sinu l burgheziei şi moş ie ri mi i române n u se datoreşte numai eterogenităţii aces
tor c lase , ci şi consecinţelor rezultate din dezvoltarea Principatelor pină la Un i rea
din 1859. Aceasta explică, int.r-o anumită măsură, aşa cum S-i.l şi subliniat deja,
existenta unor forme organizatorice diferite pentru bw·ghezia şi moşierimea din
Mold ova şi Muntenia �9• Un i rea din 1859 nu a insemnat, aşa c um se crede d eseori,
o fuziune autom ată şi mecani� a d i fe ri te lor clase şi categorii sociale şi, de aceea,
atunci cind încercăm să explicăm cau zel e fărimiţării politice nu putem trece cu
vederea peste ac est element.
Nu in ten ţ i on ă m să facem , aici, o analiză detaliată asupra grupărilor politice
sau concepţiilor acestora in ce ea ce pri v eşte organizarea statului n a ţi on al român.
Pentru problema ce o discutăm ne in teresează să reliefăm doar citeva elemente
de natură să probeze că, intr-adevăr, a tî t grupările liberale, cit şi cele conser
vatoare s-au d etaşat prin divergenţe, care nu i zvorau num ai d i n dor in ţa de a
ajunge la conducere.
Demn de remarcat este faptul că in timpul domniei lui Cuza s-au conturat
şi del imi ta t , in sinul burghezie i rornAneşti , mai multe grupări de orientare libe
rală, care a u jucat, încă de atunc i . un i m portant rol in evoluţia \'ieţii politice d e
la noi. D i n tr e acestea, merită să fie me n ţ ionate, in primul rind, atit grupa rea li
beral rad i ca l ă , concentrată in jurul lui I. C. Bră ti an u şi C. A. Rosetti, c it şi cea
de orien tare liberal moderată, aflată sub conducerea lui Kogălniceanu.
Fireşte,
alături d e acestea au mai existat şi altele de mai mică importanţă, mre gravitau
in jurul uno.r pe rsona li tă ţ i , cum ar fi Ion Ghica sau N. Kretzulescu. Tabloul situa
ţiei existente in tabăra liberală, in care intrau. i n linii m ari , reprezentanţii bur
ghez i ei, ar fi însă i n compl et dacă am face abs tracţi e de un a n um i t element. Ast
fel, in timpul domniei lui Cuza au existat şi un i i oameni politici de orientare li
berală , care nu s-au inregimentat in n i c i una din grupările menţionate insă au
jucat un rol important prin persoru.1litatea şi patriotismul lor. Este vorba, intre
f.llţii, de C. Negri, V. Alecsandri, D. Boli n ti n ean u , C. Bol liac ş.a. 60• Unii dintre
sceştia, cum au fost Bolintineanu sau Bolliac, au incercat, cu ajutorul organelor
de p resă pe care le-au editat, să c oncentreze in jurul lor g1·upuri mai l argi pentru
a putea j uca un rol mai insemnat pe planul vieţii po l il i ce 6 1• tncerr· ăr i l e de această
natură nu pot fi neglijate atunc i dnd analizăm mozaicul grupărilor politice din
ti mpul domniei lu i Cuza, in truc it s-ar trece cu vederea peste anumite elemen te ce
pot să a M.Illce o rază de l um in ă asupra factor i l or ce au impiedicat uni tatea de ac
ţiune in tabăra liberală .
Semnificativ este faptul că această stare de fărîmiţare se menţine în tabăra
liberală şi după detronarea lui Cuza 61, iar pînă la 1871 toate incerC"ările de uni
ficare a grupărilor de această orientare s-au dovedit falimentare 62•
Ex p li c a ţ i i l e
date in legătură cu această stare de ltKTUri au in ved ere , de cele mai multe ori,
59 I dem, Consideraţii pri"fnd constituirea partidului conservator fn România,
in, loc. cft., tomul XVIII, fasc. 2/1972, p. 143.
60 Peri cle Martinescu, Costache Negri, Bucureşti, 1966 ; Ion Roman, Dimitrie
Bolintineanu, Bucureşti, 1962 ; Tudor Şoi maru , Cezar Bolliac, Bucu.reşti, 1962 ;
Ovidiu Papadi ma, Cezar Boliac, Bucureşti, 1966.
61 V. Russu, Instituirea şi organizarea regimului politic al burgheziei şi moşie
rimii (februarie-iunie 1866), in, loc. cit., tomul XVI, fa9c. 2/1970, p. 142-143.
'2 I dem , Din lupta politică in anii instabilităţii guvernamentale : Inţele91f-ea
de la .,Concordia" (jebruarie 1861 ), in, loc. cit., tomul XVII, fasc. 1/1971, p. 90.
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"deosebirea dintre structura burgHeziei din Moldova şi a celei din Munten i a şi
Oltenia", ceea ce "a contri b ui t la organizarea politică diferi•tă a lor împiedicînd
formarea în ainte de 1875 a Ulllu i singur partid al burgheziei în toată ţara" 'l. Un
asemenea argument este interesant insii insuficient. Experienţa domniei lui Cuza
ne dă dreptul să afirmăm că neputinţa in ch egării unui partid liberal pînă la 1875
nu poate fi explicată decît în strî nsă legătUl'ă cu problema fundamentală a epo
cii : calea şi ritmul dezvoltării României moderne.
Dealtfel, in timpul domniei lui Cuza acest lucru a fost cit se poate de vi
�ibil. Toate grupările liberale, după cum am subliniat cu alt prilej 64, au dorit
mtroducerea reformelor bUI'gheze însă fiecare dintre ele îşi avea o concepţie şi un
program bine definit, ceea ce nu a îngăduit o colabor·are strînsă. După 1866, în
linii mari, cauza principală a divizării grupărilor liberale rămîne aceeaşi. Astfel,
liberalii de toate nuanţele s-au pronunţat în favoarea continuării
procesului de
modernizare, condiţie sine qua non pentru realizarea şi afirmarea clasei pe care
o reprezentau 65• Dacă în privinţa fondului ptooblemei acordul este unanim. cu totul
altfel stau lucrurile în ceea ce priveşte natura reformelor şi metoda ce trebuia
utilizată pentru înfăptuirea acestora. In privinţa metodei şi naturii reformelor o
înţelegere nu a fost posibilă, fapt ce a dat naştere la implicaţii din cele mai seri 
oase pe plan politic in perioada ce face obiectul atenţi�i noastre.
Pentru a inţelege mai exact importanţa şi implicaţiile acestei chestiuni se
impun, in mod firesc, citeva consideraţii succinte în legătură cu orientarea şi acti
vitatea principalelor grupări liberale, care au activat intre anii 1866 şi 187 1 . De
asemenea, socotim utile şi anumite precizări referitoare la raporturile existente
între grupările de această factură, pentru a ne putea explica mai uşor natura acelor
divergenţe, care nu au îngăduit constituirea unui partid unitar.
Interesante din acest punct de vedere ni se par raporturile existente între
gruparea liberal radicală, cOIIl d usă de I. C. Brătianu şi C. A. Rosetti, şi gruparea
liberal moderată, condusă de M. Kogăln icean u. Ne-am oprit, mai întîi, asupra aces
tora, intrucit le considerăm drept cele mai importante dintre grupările liberale
din perioada mstabilităţii. ln plus, considerăm că deosebirile de orientare şi me
todă dintre acestea sint defirutorii pentru surprinderea principalelor tendin ţe exis
tente in tabăra liberală in legătură cu modalitatea continuării procesului de mo
dernizare a statului român.
Cea mai importantă grupare liber·ală a epocii rămîne, incontestabil, cea ra
dicală. Acest lucru a fost recunoscut, în epocă, chiar de adversarii politici. care,
deşi îi duşmăneau pe radicali, n-au putut neglija importanţa pe care aceştia o
aveau în ţară 66• Radicalii se detaşau de celelalte grupări liberale nu numai prin
ponde. ea ce o aveau in viaţa politică, ci şi prin organizare .şi disciplină. Din acest
punct de vedere "roşii" se deosebeau de toate formaţiunile politice ale vremii,
indiferent de orientarea lor 67• A s tfel, C. A. Rosetti şi 1. C. Brătiilnu erau recu
noscuti, de multă vreme, drept conducători necontestaţi şi se bUJcura.u de un as
cendent deosebit asupra partizanilor politici 68• Linia politică preconizată de aceş
tia e; a urmată cu fidelitate de membrii grupării, ceea ce îngăduia unitatea de
acţiune şi impiedica apariţia disensi unilor, care să poată fi speculate de adver
sari. In dirijarea acţiunilor acestei grupări un rol esenţial i-a revenit, fără îndo
ială, "Românului", cel mai important ziar politic al vremii 6�. Prin inte;·medkll
acestui ziar au fost popularizate principiile de politică internă şi externă ale aces
tei grupări, care, de multă vreme, dorea să joace principalul rol in . conducerea
sta tul ui . In acelaşi timp, "Românului" i-a revenit un rol foarte important în orga
nizarea şi dirijarea tuturor acţiunilo:· întreprinse de radicali în anii instabilităţii.
'

63 Istoria României, vol. IV, p. 537.
64 V. Russu, ,.Monstruoasa coaliţie"

şi detronarea lui Al. I. Cuza, în, loc. cit.,

527 şi Ul'nl.
65 Idem, Din lupta politică în anii instabilităţii guvernamentale : lnţelegerea
de la .,Concordia" (februarie 1861 ) , in, loc. cit., p. 77-90.
66 Ion Bălăceanu, Souvenirs politfques et diplQ1natiques. 1848-1903, Biblioteca Academiei, Arhiva Bălăceanu, mss . nr. 1, f. 121.
67 F . Dame, op. cit., p, 323.

p.

68 I bidem.
69 Marin B ucur, C. A. Rosetti, Bucureşti, 1970,

p.

265 şi

urm.
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"&mânui" a fost, se poate spune, crciet"!Ul grupării radicale. De _pceea, nu întîm
pl ător , unii i stori ci il consideră pe C. A. Rosetti, sufletul organulw de presă m en 
ţiooot, drept principalul conducătoc al ,,roşi i l or" 10.
Disciplinaţi şi bine organizaţi, radi cali i care se caracterizau, prin excelenţă, ca oa
meni energiei şi de acţiune, constituiau o forţă de temut pentru adversarii lor
politici. Dacă ad ă ugă m la aceasta nu mă rul parti zanilor, i n fluenţa şi popularitabea de
care se bucurau în p rin cipa le le centre urbane din Muntenia ne p u te m face o ima
gin e mai exactă în l e gătur ă cu locul ac es te i formaţiuni in viaţa politică a ţării.
Intr-adevăr, aşa după cum am m a i subliniat 71, ra di ca lii se sprijineau, cu precă
dere, pe populL�ţia orăşenească, iar influenţa lor era de necontestat în Bucu�ti,
Ploieşti. Piteşti, Craiova sau Turn u Severin 72. Or i entare a radicali lor către popu
laţia orăşenească s-a răsfrint, în mod firesc, şi asupra progmmului acestora. Ast
fel, demn de re ma rca t este faptul că şi in perioada ins.tabilităţii aceştia s-au ară
tat preocupaţi îndeosebi de adoptarea unor măsuri menite să ducă la accelerarea
dezvoltări i comer ţului, industriei sau la mode rn i zarea sistemului de credit 73. In
acela<i i timp , nu trebuie să trecem cu vederea nici peste un alt element definitoriu
pentru ori entarea acestei grupări. Este vorba, in esenţă , de i mportanţa majoră
acordată obţinerii independenţei şi înfăptuirii unităţii dep lin e H . Rea l i zarea acestor
deziderate era considerată drept o condiţi e esenţială pentru intensi ficarea procesu•
lui de moderni zare a ţării. De aic i , şi in noua etapă, primatul naţionalului. in
pol it ica internă şi externă. Gruparea radicală se deosebea de celelalte formaţiuni
liberale nu n u ma i in privinţ a n.aturii reformel or considerate necesare pentru
con t in ua re a procesului de modernizare a ţării, ci şi prin metodele de acţiune pr e 
conizate pe plan u l politicii i n terne şi externe. Deosebit de i nteresant este faptul
că in perioada dintre 1866 şi 1 87 1 radical i i nu au renunţat la uti l iza rea unor mij
loace cvasirevoluţionare în vederea realizării programului lor de politică internă
şi externă.
In toată perioada pe care o analizăm partizanii lui I. C. Brătianu
şi C. A. Ro setti continuă să fie consideraţi, in ţară şi străinătate, drept revolu
ţ i on ari , mazzinişti, adepţi a republicii universale ş i adversari declaraţi a ordinii
şi regimurilor monarhice 75. Metodel e utilizate de radicali in politica internă şi
externă nu au fost acceptate şi agreate d e celelalte grupări libeTale, ceea ce a
impiedicat uni tatea de acţiune. In deosebirile de metodă trebu i e să cAutăm, cre
dem, una d in explicaţiile esenţiale în legătură cu divizarea ce domnea in tabăra
liberală.
!ntr-adevăr, pomind de l a analiza vieţii politice din perioada instabililtăţii,
s-ar părea că prob l ema metodei a ingreunat extrem de mult constituirea nnui
partid unitar al b urghezi ei româneşti pînă la 1875. Grupările liberale de orientare
moderată sau .,fracţionişt ii " din jurul lui N. Ionescu şi-au manifestat, nu odatA,
dezacordul faţă de metoda de acţiune utilizată de radicali in politica internă şi
externă 76. 1n afară de aceasta, se cuvine să punem in discuţie şi o altă chestiune
ce nu pare a fi lips i tă de i nteres. Gruparea radicală a incercat să se impună pe
primul plan al vi eţ i i politice şi, in acest fel, să�i extind! influenţa in intreaga
ţarA. Acest lucru presupunea , in mod logic, subordonarea şi apoi absorbirea celor
lalte grupări in cadrul unui singur partid, organizat după chipul şi asemănarea
formaţiunii radicale 77. Or, după 1866 nici una d i n grupările liberale nu s-a arătat
de acord cu o as em enea i dee. Fiecare formaţiune politică in c erca , prin mijloace
din cele mai diverse, să-şi păstreze ,personalitatea spre a putea juca un anumit
rol pe plan intern. De asemenea, nu este lipsit de interes faptul că ideea consti
tuirii unui partid in jurul unei singure grupări liberale n u o intilnim numai la
radicali. Exemplul cel mai elocvent in acest sens il reprezintă, incontestabil, mode10 F. Dame, op.
71 Ibidem.

cit.,

p. 324.

n

Istoria României, voi. IV, p. 540-546.
V. Russu, op. cit., in, loc. cit., p. 83--86.
74 Ibidem.
75 "Terra", I, nr. 3 din 10 n oiembrie 1 867,
brie 1867, p . 17 ; Idem, nr. 18 din 2 decembrie
29 februarie 1868, p. 22.
76 Istoria României, vol. IV, p. 546.
n V. Russu, op. cit., p. 90.
7l

p. 9 ; ldem, nr. 5, din 14 noiem
1867, p. 69 ; "Pressa", I, n r. 6 din
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raţii din jurul l u i Kogăln iceanu, care au reuşit să s e salveze de la moartea poli
tică, incercind să-şi reciştige un loc de prim ordin in conducerea statului 78.
Eforturile făcute Îll1 această direcţie de gruparea liberal mDdera·tă au avut
insenmate consecinţe pentru evoluţia vieţii politice din perioada instabilităţii. Re
venirea lui Kogălniceanu la viaţa politică şi incercarea lui de a-şi constitui un
partid propriu a contribuit, intr-o măsură însemnată, la menţinerea şi chiar adîn
cirea fărimiţării politice a burgheziei 79• Aceasta cu atit mai mult cu cit Kogăl
niceanu a urmărit, cu energia şi perseveren�-i caracteristică, constituirea
unui
partid propriu, care să aibă influenţă pe intreg teri toriul statului naţional ro
mân eo. Fostul colaborator al lui Cuza înţelegea, cu toată exactitatea, necesitatea
consU.tuirii unei organizaţii politice la nivel naţional. Numai în acest fel, consi
dera Kogălniceanu, se puteau crea condiţii favorabile in ceea ce priveşte dezvol
tarea României moderne. Ca urmare a acestui fapt, intre radicali şi moderaţii lui
Kogălniceanu era greu să se aj UII1 g ă la o colaborare sinceră şi de durată. tncer
carea constituirii unui partid la nivel naţional, in jurul uneia sau alteia din gru�
pările menţionate, presupunea, in mod firesc, lupta şi nu colaborarea. Nu este
vorba in această chestiune doar de ambiţii personale. Realizarea plan urilor uneta
sau alteia din aceste grupări echivala cu ceva mai mult decît ascendentul unor
personalităţi pe plan politic. Este vorba. in ultimă instanţă, de impunerea unei
an umite linii in ceea ce priveşte maniera continuării procesului de modernizare a
ţării.
Faptul acesta este deosebit de interesant şi necesită explicaţii cu un caracter
mai larg. Divergenţele dintre radicali şi moderaţii lui Kogălniceanu sînt extrem de
i nteresante, intrucit ne îngăduie să surprindem citeva elemente definitorii pentru
sensul evoluţiei vieţii politice din România acelei vremi. Explicaţiile date acestor
divergenţe sint din cele mai diverse şi ele au in vedere, de obicei, rivalitatea
pentru posturile de conducere sau anumite acte ce ţin de domeniul răzbunărilor
politice 81• Fireşte, toate acestea sînt in teresante, iar uneori de-a dreptul pasio
nante. Ele nu pot fi neglijate in expli carea raporturilor dintre radicali şi mo
deraţi însă nu trebuie absolutizate. Rivalităţi pronl.Jllţ ate au exi stat Intre
aceste
grupări încă din timpul lui Cuza şi nu au dispărut nici după 1 1 februarie 1 866 82.
Poliţe s-au plătit, in egală măsură, de o parte şi de alta in toată perioada instabi
litAţiiB3. Nu aici trebuie să căutăm î n să cauza principală a divergenţelor. Aceasta
era ,de altă natură şi avea in vedere deosebirile de concepţie in ceea ce priveşte
calea, direcţiile şi ritmul dezvoltării statului naţional.
Astfel, este îndeobşte cunoscut faptul că M. Kogălniceanu, omul care a jucat
un rol atit de important in consolidarea şi organizarea statului naţional, s-a pro
nunţat, clar şi categoric, in favoarea continuării procesului de modernizare . ,.Omul
de la 2 Mai" nu s-a gindit nici un moment să se "odihnească", să trăiască din
gloria pe care şi-a cîştigat-o prin contribuţia adusă la dezvol tarea materială şi
spirituală a naţiunii. Dimpotri vă, "Tnvinsul" de la 1 1 februarie a înţeles, ca mulţi
dintre contemporanii săi, necesitatea stringentă a continuării unui proces ce fusese
abia inceput. Cum trebuia însă continUlat acest proces de modernizare ? In această
chestiune acordurile nu erau încă posibile. Kogălniceanu, spre exemplu, considera
absolut necesară desăvîrşirea operei începută in timpul domniei lui Cuza şi d e
aceea acorda o atenţie deosebită ţărănimii şi problemei agrare 84. In acest sens,
Kogăln iceanu se pronUII1 ţa pentru aplicarea integrală a reformei agrare de la 1864
şi pentru adoptarea unor măsuri menite să ducă la ridicarea materială şi spiri
tuală a ţărănimii. De aici nu trebuie să ajungem la concluzia potrivit căreia Ko
gălniceanu s-ar-fi dezinteresat de problema dezvoltării industriei şi comerţului.
Există, astăzi. suficiente informaţii, care atestă la el existenţa unei preocupări
permanente in ceea ce priveşte necesitatea dezvoltării industriei şi comerţului.
78

Ibidem, p. 81-82.
V. Russu şi D. Vitcu, op. cit., II, 6 1-98.
&O Ibidem, p. 65 şi urm.
8 1 Istoria României, vol. IV, p. 528-529.
82 V. Russu, "Montu.roasa coaliţie" şi detronarea lui Al. I. Cuza, in loc. cU.,
p. 526-535.
83 Istoria României, voi. IV, p. 538-560.
84 V. Russu şi D. Vitcu, op. cit., II, p. 93.
79

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

17
Demn d e remCI/r'cat este i ru;.ă faptul că M . Kogălniceanu n u

.a pierdut mc1 un m�
mmt din vedere legAtura organicA dintre industrie, comerţ, agriculturA şi dezvol
tarea ţărănimii 85, considerată drept element esenţial al naţiunii.
La deosebirile de concepţie în ceea ce priveşte direcţiile dezvoltării societăţii
româneşti se adăugau cele de metodă. Liberalii . moderaţi nu erau de acord cu
metodele util izate de radicali in politica internă şi externă. "Roşii" erau con
sideraţi revoluţionari, oameni buni pentru agitaţie şi din această cauză
inapţi
pentru conducere 86• Apelul la populaţia orăşenească, utilizarea acesteia ca mij
loc de presiune in cadrul l uptelor politice, înclinaţia radicalilor pentru acţiuni cu
caracter conspirativ displăceau liberalilor moderaţi, care erau adepţii altor metode
de acţiune. De aceea, n u întîmplător, Kogălniceanu a căutat să demonstreze, in
repetate rinduri, că el este liberal însă nu roşu 87• Ca urmare a acestui fapt, este
explicab i l de ce moderaţii n-au putut ajunge la o colaborare de durată cu parti
zanii Lui 1. C. Brătianu în toată perioada ce face obiectul preocupărilor noastre.
ln.ce.rcări s-au făcut, însă la o alianţă în sensul propriu al cuvintului n u s-a putut
ajunge. Colaborarea di ntre rodicali şi moderaţi s-a putut realiza numai in anumite
momente de cumpănă pentru poziţia acestei grupări pe planul politicii interne.
Pledează in acest sens înţelegerea de la "Concordia" din februarie 1867 88, Atunci
s-a putut vedea măsura in care colaborarea grupărilor liberale era necesară pentru
a putea ocupa un loc de prim ordin in cadrul vieţii politice din România acelei
vremi. Experienţa din 1867 este însă interesantă şi din alte puncte de vedere. După
ce liberalii au reuşit să preia puterea, menţinerea înţelegerii n-a mai fost posibiliă.
Astfel, radicalii, principalii beneficiari de pe urma înţelegerii menţionate, au cău
tat să facă tot ce le stătea in putinţă pentru a ocupa primul loc în cadrul noului
regim. Interesant este faptul că radicalii n-au incercat să-i înlăture de la condu
cere nuanai pe conservatori, ci şi pe liberalii moderaţi din jurul lui Kogălniceanu,
ceea ce a avut urmări din cele mai serioase pentru un itatea de acţiune din ca
drul grupărilor politice ce aparţineau burgheziei. De fapt, nu numai radicalii au
procedat in acest fel. ln 1869, spre exemplu, Mihail Kogălniceanu. aflat la con
ducerea Ministerului de interne, a ince.rc.at să facă aceleaşi lucruri depunind efor
turi serioase pentru a-i impiedica pe radicali să pătrundă in corpurile legiuitoare.
Pentru realizarea programu lui său de reforme considera că trebuia să-şi asigure
o majoritate liberal moderată în cameră şi Senat. ln acelaşi timp, el a căutat să
preintimpine orice opoziţie şi de aceea i-a combătut pe radicali cu ale căror me
tode şi concepţii nu se putea decLara de acord în perioada respectivă 89•
Interesant de observat este faptul că aceste deosebiri de vederi dintre radi
cali şi moderaţi pot fi remarcate şi în ceea ce priveşte politica externă. Moderaţii
lui Kogălniceanu, spre exemplu, nu erau de acord cu planurile radicalilor in ceea
ce priveşte obţinerea independenţei şi înfăptuirea unităţii depline pe cale revolu
ţionară. Liberalii moderaţi doreau înfăptuirea acestor deziderate naţionale ma
jore prin alte mijloace. Ei se p.ronunţau pentru o politică externă prudentă şi nu
Cll'edeau că este oportună bruscarea lucrurilor pentru a nu periclita exi stenţa sta
tului. Independenţa, in concepţia moderaţilor, trebuia să fie o consecinţă firească
a dezvoltării şi consolidării statului. De aici, prioritatea acordată dezvoltării in
terne pentru a se putea angaja lupta de independenţă cu sorţi de izbîndă. Era,
putem spune, o continuare a vechii linii de politică externă pe care s-au situat
moderaţii şi in timpul domniei lui Cuza.
Deosebirile de metodă şi concepţie au impiedicat colaborarea radicalilor sau
moderaţilor lui Kogălniceanu şi cu alte grupări de orientare liberolă. Interesant,
în acest sens, rămîne, fără îndoială, exemplul ,.fracţiunii libere şi independente".
Explicarea vieţii politice din perioada ce face obiectul atenţiei noastre ar fi greu

85 Virgil Ionescu, Activitatea şi concepţiile social-economice ale lut Mihail
Kogălniceanu, in, Din gindirea economică progresistă româească, Ed. şt. Bucureşti,
1968, p. 179-238.
86 V. Russ u şi D. V1tcu, op. cit., p. 69-70.
87 Ibidem, p. 70.
88 V. Russu, Din lupta politică în anii instabilităţii guvernamentale : !nţele
gerea de la "Concordia" (februarie 1 867), in loc. cit., tomul XVII, fasc. 1/ 1 9 7 1 ,
p. 73-91.
89 V. Russu şi D. Vitcu, op. cit., p. 69-70.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

V. RU!SSU

428

18

de realizat dacă am trece cu vederea peste locul şi rolul grupării liberale iellene
c-onduse de profesorul de istorie universală Nicolae I onescu. "Fracţi unea li·bcră şi
Independentă" s-a născut în climatul specific al Iaşului din timpul domniei lui
Cuza. Treptat, "fracţiunea a devenit una din grupările politice cele mai influente
din Iaşi. dar ambiţiile membrilor ei depăşeau cu mult cadrul local.
Ambiţiile
"fra<:ţioni ştilor" erau destul de m<Lri, aceştia urmărind extinderea influenţei în
toate j udeţele din Moldova şi cucerirea unui loc de prim ordin în viaţa politică a
ţării.
Momentul exact al constituirii acestei grupări este destul de greu de pre
cizat. Cert este că în perioada instituirii şi organizării regimului politic al bur
gheziei şi moşierimi i ,.fracţiunea"apare şi activează C<J o grupare distinctă şi bine
organizată, care încearcă să j oace un rol de prim ordin în viaţa politică a ţării.
I nchegarea grupării din jurul lui N. Ionescu a avut loc în timpul domniei lui Cuza
1ns.ă pînă la 1 1 februarie 1866 activitatea "fracţiunii" n-a depăşit limitele oraşului
Iaşi. După detronarea lui Cuza preocupările principalilor reprezentanţi ai acestei
grupări capătă alte con tur·uri şi dimensiuni. Astfel, fără a renunţa la influenţa
ce şi-o cîştigaseră în fosta capitală a Moldovei, "fracţioniştii" vor căuta, şi în parte
vor reuş i , să-,şi extindă sfera de activitate pentru a se impune ca o grupare de
importanţă naţională şi nu locală. Cazul este interesant şi necesită anumite expli
caţii pentru o mai bună înţelegere a cauzelor, care nu au îngăduit constituirea
unui partid liberal în România in perioada ce face obiectul preocupări lor noas

tre.

In teresant este faptul că ascendentul "fracţion iştilor" a fost pus pe seama
înţelegerilor stabi lite de aceştia cu liberalii radicali şi, în primul rînd, cu I. C.
Brătianu, bănuit, multă vreme, de urzirea unor planuri secrete în acord cu parti
zani i lui N. Ionescu. D. A. Sturdza, spre exemplu, intr-un raport confidenţial, din
mai 1867, ii făcea cunoscut lui Carol I că 1. C. Brătianu, aflat pc atunci la Iaşi,
ar fi urzit cu "fracţioniştii" chiar planuri de răsturnare a domnitorului 9C. De o
colaborare strînsă intre radicali şi "fracţionişti" este însă greu de vorbit. Faptele
probează că in anii 1867-1868 "fracţioniştii� au făcut, mai ales prin N. Ionescu,
o îndîrjită opoziţie guvernelor radicale, con.-ibuind, alături de conservatori, la
răsturnarea acestora. Atitudinea adoptată de "fracţionişti" nu este întîmplătoare.
Ei nu se impăcau cu metodele şi ideile radicali lor. Reprezentanţii grupării libe
rale iell en e erau partizanii respectării stricte a formulelor constituţionale, ceea ce
i..a dus în repetate rinduri la conflicte cu "roşii", care se arătau mai puţin scrupu
loşi in privinţa formelor pentru a-şi putea realiza programul de reforme. Pe acest
teren o colaborare între radicali şi .,fracţionişti" era exclusă. De aceea, nu întîm
plător, în perioada guvernării radicale N. I onescu s-a ridicat, în repetate rinduri,
împotriva procedeelor an ti constituţionale utilizate de partizanii lui I. C. Brătianu
şi C. A. Rosett1. Anticonstituţionalismul, încălcarea atribuţiilor corpurilor legiuitoare,
pregătirea unei lovituri de stat, i ată numai citeva din acuzaţiile aduse frecvent
radicalilor de către "fracţionişti" in perioada în care s-au aflat la conducere 91•
In afară de aceasta , reprezent�ţii grupării liberale ieşene nu se puteau împăca
nici cu politica externă promovată de radicali. Planurile radicalilor de a ajunge
la independenţă pe cale revoLuţionară n-au fost agreate de partizanii lui N. Io
nescu. Aceştia erau partizanii unei politici externe prudente şi nu voiau să ac
cepte, cel puţin penliru perioada ce face obiectul preocupărilor n oastre, înlăturarea
regimului de garanţie colectivă europeană. Aşa se · explică de ce, N. Ionescu a
atacat, in repetate rinduri, politica externă promovată de guvernele
radicale 92•
Pentru a contracara realizarea p.rogramului de politică externă a radicalilor adepţii
lui N. Ionescu au încercat, printre altele, să impiedice adoptarea unor măsuri din
cele mai importante ce aveau în vedere întărirea armatei naţianale 93•
Pentru a putea analiza mai exact raporturile dintre radicali şi "fracţionişti "
se impune să facem apel şi la alte elemente. Este vorba, printre altele, de pre
ferinta manifestată de radicali faţă de moderaţii din jurul lui Kogălniceanu. In
tr-adevăr, după experienţa făcută cu prilejul instituirii şi organizării noului regim
9o Arhiva istGrică centrală, Fond Casa regală, 4os.

91 I bidem.

92 "Monitorul Oficial", nr. 1 06 din 12/24 mai
93 Istoria României, voi. IV, p. 546.

1868,

nr.

p.

8/1867, f. 1.

665-666.
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radicalii s-au convins de necesita tea colaborării cu a l te grupări l i beral e pentru a
putea contracara ascendentul cons erva tori l or, care au obţinut un i mportant cîştig
de cauză cu prilejul lucrări lor Adunării Constituante. Acest lucru poate fi obser
vat încă d i n toamna anului 1866, cind radicalii au refuzat să mai sprijine cam
pania organizată de c onserv a tori impotriva "omului de la 2 Ma i " 94. Incă de a tunc i
s-a putut observa o an u mi tă preferinţă a rad ica lil or pentru moderaţii din juruJ
lui Kogălniceanu. Fap tul acesta nu este întîmplător. Liberal i i moderaţi erau cu
noscuţi ca c ea mai i mportantă grupare din Moldova încă din timpul domniei lui
Cuza. In p l us , datorită contribuţiei aduse la organizarea României moderne se
bucur a u de prestigiu şi influenţă, iar conducătorul lor, M. Kogăln iceanu, se im
pusese de multă vre me ca o personalitate de valoare naţională. C ol aborarea cu
l iberal ii m oderaţi putea îngădui contracararea ascendentului conservatorilor şi
chiar cu c eri rea puterii. De a i ci , credem , preferi n t a vizibilă a lui I . C. Brătianu
şi C. A. Rosetti pentru stabilirea unei înţelegeri cu " m a iş t ii " pe care nu de multă
vreme i-au combătut cu
ene:·gia. Apropierea cr<l dictată de r aţ iun i politice
bine definite. Acest lucru i-<t nemulţumit însă pe "f ra c ţ io n i şt i " , care nu vedeau
c u ochi buni revenirea "maişti l or� pe primul plan al vieţii politice. Partizanii lui
N. Ionescu 1ncepeau să manifeste ten di n ţa de a juca un rol politic de primă mă
rime, ia r pentru aceasta con sid er a u că era absolut necesară înlăturarea partiza
nilor lui Kogă ln i cean u din viaţa politică. "Fracţioniştii" urmăreau in această peri
oadă să ajungă cea mai influentă grupare politică din Moldova însă nu puteau
rea l iza acest l ucr u din cauza poziţiilor deţinute de mod era ţi i lui Kogălniceanu.
Aşa se explică de ce, in p er i oa d a instabilităţii intre "fracţionişti" şi moderaţii lui
Kogăl n i cea nu va exista un continuu conflict şi nu va fi posibilă o apropiere de
natură să faciliteze inchegarea unui p·a rtid l i ber a l l a nivel naţional. In plus,
pentru "fracţionjşti" Kogă ln i c e anu rămîne omul lovi:tmii de stat, un adv ersar al
formelor constituţionale, un om înclinat spre d ictatură , ceea ce controvenea fla
grant cu concepţiile lor asupra parlamentarismului şi vieţii p ol i ti ce.

lo<1lă

. Liberalii "fracţionişti " s-au re marca t in perioada instabHităţii printr-o opoziţie
făcută a proape tuturor guvernelor. Acest l ucr u le-a creat o situaţ ie specifică din
punct de vedere politic şi n i c i una di n grupările existente nu le d orea colabo
rarea. De aceea, nu întîmplător, ei au rămas izola ţ i şi inchistaţi intr-o ideologie
p uternic impregnată de provincialism, dovedindu-se, de cele mai multe ori, lipsiţi
de realism şi incapabili de a în ţe l ege principalele direcţii ale pol iticii interne şi
externe. Din rindul lor nu s-a ridicat nici un om pol i t ic de primă mărime, intrucit
chiar N. I on�scu, omul cu o îndelungată carieră parlamentară s-a dovedit a fi,
după cum foarte bine su b l in ia N. Iorga, doar "un meşter al c uv in tul u i - al cu
vîntului sterp" 95.

Divizarea din tabă ra liberală nu se datora numai principalelor grupări de
această orientare, ci şi unor for maţi un i de mai mică importanţă, care, cel puţin
prin conducătorii lor, încercau să impună anumite idei ş i tendinţe in ceea ce pri
veşte direcţiile poli ticii interne şi ex terne. Cazul cel mai interesant in acest sens il
consti t ui e, fără îndoială, gr up u l restrins ce exista in jurul lui I on Ghica. In l ite
ratura noastră de specialitate se con sideră că in jurul lui Ion Ghica a existat
o gJ·upare li b eral moderată in sensul p r op ri u al cuvin tu l u i 96• Acest lucru este greu
de acceptat, deoarece I on Ghica nu a reuşit, d in anumite motive, să-şi constituie
o grupare importantă, care să poată avea pretenţia de a juca un rol de prim
ordin in viaţa poli tică a ţării. Totuşi, la o analiză atentă a faptelor nu am putea
nega complet i n f luen ţa pe eare a exerci tat-o asupra
raporturilor dintre
liberali
restrinsul grup ce a existat in j uru l lui Ion Ghi c a. Partizanii lui Ion Ghica se
r emarcau prin moderaţie, legalism şi dorinţa de a impune un ritm lent dezvol
tării ţării după detr on area lui Cuza. Aşa, spre ex emp lu , Io n Bălăceanu , cel mai
apropi a t şi fidel colabora tor al lui Ghica, considera că după 11 februarie nu mai
era nevoi e pe plan intern decit de finanţe bune şi o arm ată la n ivelul celor exis94 V. Russ u, Din lupta politică in anii fnstabilităţii guvernamentale : lnţele
gerea de la "Concordia" (februarie !867), in, loc. cit., tomul XVII, fasc. 1/1971,

p.

80-81.
95 N. Iorga, op. cit., p. 20.
96 Istoria României, vo l . IV, p. 538-546.
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tente fn statele avansate ale Europei 97• Pe planul politicii externe se pronunţa
pentru o alianţă defensivă şi ofensivă cu Serbia şi condamna încercările radicali
lor de a obţine independenţa şi tmitatea deplină pe cale revoluţionară 98. Pentru
el radicalii erau aventurieri politici şi de aceea, nu intimplător, 1-a sfătuit pe Ca
rol 1 să nu aibă incredere in ei şi nici să nu le accepte colaborarea 99. La rindul
său, Ion Ghica şi-a făcut cunoscută poziţia in ceea ce priveşte direcţiile politicii
interne şi externe, iar ideile pe care le-a promovat ne ingăduie să subliniem fap
tul că el se detaşa net de principalele grupări liberale existente in epoca respec
tivă. Legalismul, prudenta, respectul faţă de formele constituţionale, menţinerea
relaţiilor existente cu puterile garante, iată numai citeva din ideile promovate de
Ion Ghica şi partizanii săi apropiaţi. Ca urmare a acestui lucru nu este intimplA
tor faptul că aceştia nu au putut ajunge la o înţelegere cu principalele grupări
liberale, şi in primul rind cu radicalii şi moderaţii lui Kogălniceanu. Semnifi
cativ in acest sens este faptul că înţelegerea de la "Concordia" s-a realiza� fără
şi impotriva partizanilor lui Ion Ghica 100.
Datorită fărimiţării politice existentă in tnbăra liberală n u s-a putut ajunge
la guverne stabiJe de această orientare. In condiţiile divizării politiCE nici una din
grupările liberale nu s-a putut menţi ne multă vreme la conducere pentru cA rea
lizarea unor majorităţi compacte in cadrul corpurilor legmltoore era aproape im
posibilă in condiţiile de atunci. lncercările insă nu au lipsit şi încercările făcute
ln perioada instabilităţii sint extrem de interesante dlll acest punct de vedere.
Astfel, este cunoscut faptul că radicalii şi moderaţii din jurul lui Kogălnioeanu
au căutat să-şi realizeze majorităţi compacte in cadrul corpurilor legiuitoare pen
tru a-şi putea pune in aplicare programul de politică internă şi externă. In ve
derea realizării
acestui obiectiv reprezentanţii CElor două grupări liberale, res
pectiv I. C. Brătianu şi M. Kogălniceanu, s-au văzut nevoiţi să recurgă, in mo
mentul in care s-au aflat La conducerea Ministerului de interne, la sprijinul masiv
al administraţiei pentru a-şi putea impune partizanii in diferite colegii elec
torale. Utilizarea masivă a administraţiei a îngăduit realizarea majorităţilor do
rite in Adunarea deputaţilor însă acest lucru a contribuit, intr-o măsură însem
nată, La adincirea divergenţelor dintre grupările politice
existente in perioada
respectivă. Experienţele făcute in. periooda instabilităţii au demonstrat cu priso
sinţă că o singură grupare liberală, indiferent dacă era vorba de radicali sau de
moderaţi, nu se putea menţine multă vrem.e la conducere, ceea ce a influenţat in
mod negativ asupra ritmului de dezvoltare a României moderne. Nevoia inchegă
rii grupărilor 1iberale intr-un partid al burgheziei româneşti devenise mai mult
decît vizibilă în perioada respectivă. Pentru realizarea in continuare a burgheziei,
in calitate de clasA socială, acest lucru era absolut necesar. Diferenţele existente
in ceea ce prive��te modalitatea continuArii procesului de modernizare a Româ
niei nu au îngăduit insă colaborarea diferitelor grupări liberale şi nici inchegarea
lor intr-un singur partid. Victoria obţinută de conservatori Ia 1871 şi consolidarea
poziţiilor reprezentanţilor moşierimii in timpul guvernării Lascăr Catargiu i-au
convins pe radicali de necesttatea constituirii unui partid in cadrul căruia să fie
cuprinse toate grupările, care au acţionat pînă atunci separat. Formarea partidului
liberal in 1875 nu este rodul unei conjuncturi, ci rezultatul unei interesante ex
perinţe istorice ale cărei premise trebuie să le căutăm încă in timpul domniei lui
Cuza, adică din momentul in ca<re s-a trecut la organi zarea României moderne.
Fărimiţarea politică nu o intilnim numai in tabăra liberală. Acest lucru este
valabil şi in ceea ce priveşte moşierimea, care. cel puţin pînă la 1871, n-a putut
ajunge la constituirea unui partid conservator la nivel naţional. La crearea acestei
si..tuaţii au concurat un şir de factori, care ţin ntit de structura de clasă a moşie
rimii, cit şi de situaţia existentă Ia noi după formarea statului naţional. Moşierimea,
ca orice altă clasă socială, nu a fost omogenă, ceea ce, in mod firesc, a dus la
formarea mai multor grupări ale căror interese economice şi politice nu erau intot
deauna identice. In plus, asupra acestei divizări a moşicrimii au influenţat şi con
diţiile oarecum deosebite care au existat in cele două Principate pînă la Unirea
97 Arhiva istorică centrală, Fond Casa regală, dos. nr. 41/1866, f. 27.
9B Ibidem f, 1 1 -1 2 ; 26-28.
99 Ibidem, f. 28.
100 V. Russu, op. cit., in, loc. cit. , p. 81-91.
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din 1859. Constituirea statului naţional nu a dus, după cum era şi firesc, la o fuziune
automată a diferitelor grupări conservatoare, datorită condiţiilor istorice specifice
fiecăruia din cele două Principate. Apropierea dintre diferitele grupări ale moşie
rimii s-a realizat treptat şi in strinsă legătură cu procesul de trecere de la uni
rea politică, concretizată in dubla alegere a lui Cuza, la unirea reală. Ca urmare
a aces lui fapt, apariţia unei organizaţii politi.ce a moşierimii, care să aibă influ
enţă asupra intregului teritoriu al ţării, n-a fost posibilă multă vreme după consti
tuirea statu lui naţional român. Experienţa aoumulată de conservatori de la 1859
pînă ltl 1871 i-a convins de necesitatea unificării tuturor grupări lor. Avantajele
oferHe de Convenţia de la Paris, iar ulterior de Constituţia de la 1866, s-au dove
dit insuficiente pentru apărarea intereselor economice şi politice ale moşierimii.
Mai mult decit atit, nici lina din grupările politice conservatoare, singură, nu-şi
putea realiza o majoritate parlamentară substanţială pentru a se putea menţine
multă vreme la conducere, fapt ce se răsfrîngea negativ asupra posibilităţilor de
acţiune ale reprezen Lanţilor moşierimii. Această situaţie a devenit caracteristică
mai ales după inst ituirea şi organi zarea regimului politic al burgheziei şi mO!fie
rimii. Elocventă în acest sens ni se pare, spre exemplu, si tuaţia creată după pri
mele alegeri efectuate pe baza legii electorale din 1866. Astfel, conservatorii, care
erau avantajaţi de legea electorală, au obţinut, în Adunarea deputaţilor, o majo
ri tate rclaLivă dur aceasta era extrem de divizată, ceea ce nu le-a permis să
ajungă la conducerea statului 101_
As.cendentul temporar al liberali lor radicali şi revenirea pe primul plan al
vieţii politice a lui
Kogălniceanu a neliniştit moşierimea şi a grăbit procesul
de unificare a grupărilor conservatoare. Sesizind pericolele ce puteau rezulta pen
tru moşierime din aplicarea programului de politică internă . a liberalilor, dar mai
ales a celor de orientare radicală, conservatorii au trecut peste rivaJi.tăţile per
sonale sau deosebirile neesenţiale de
vederi şi interese şi s-au coalizat spre a
putea contracara tendinţa adversarilor lor de a asigura preponderenta burgheziei
în cadrul regimului instituit după 1 1 februarie 1866 sau, fapt socotit şi mai grav,
de a impune o nouă formă de organizare conducerii statului. Pregătirile radica�
lilor, începute încă din 1867, în vederea declanşării unei mişcări revoluţionare, pre
gătiri ce le erau cw1oscute conservatorilor, demonstrau, cît se poate de clar, exis
tenţa unor serioase preocupări in vederea schimbării stării de lucruri din Româ
nia. In sfîrşit, coalizarea grupărilor conservatoare a fost grăbită şi de un alt fapt.
Astfel, este îndeobşte cunoscut că o schimbare de regim, in sens autoritar,
aşa
cum a încercat Carol l, sprijinit de o parte a conservatorilor, n-a fost posibilă in
1870-7 1 . Aceasta i-a si lit pe conservatori să se un ească pentru a ajunge la con
ducere spre a-şi putea realiza obiectivele in limitele Constituţiei de la 1866 102•
Partidul conservator, reprezentant, in linii mari, fireşte, al moşierimii, s-a
năs.cut din necesităţi ce aveau in vedere apărarea in tereselor unei clase ale cărei
poziţii economice şi politice erau mai mult decit ameninţate de organizarea pe
baze moderne a tînărului stat naţional român. Moşierimea, înfrîntă in lupta an
gajată in jurul căii de dezvoltare a României moderne, a c:ăutat să se organizeze
pentru a putea acţiona atît impotriva reformelor, cit şi impotriva tendinţelor tot
mai accentuate ale burgheziei de a prelua conducerea statului spre a-şi realiza
obiective ce-i erau proprii şi impuse de spiritul unui veac in care vechea clasă
dominantă începea să devină inoportună. Raţiunea de a fi a partidului conserva
tor nu pou te fi găsită decît in l upta pentru apărarea intereselor
economice şi
politice ale moşierimii. Aceasta i-a fost, dealtfel, meni rea in intreaga lui exis
tenţă. Apăru.t ca o coaliţie de grupări, intr-un moment de acută criză politică,
partidul cfrnservator îşi va păstra această caracteri stică pînă la pri mul război mon
dial. Apariţia partidului conserva-tor are însă o importanţă {:e nu poate fi Cfrntes
tată pentru evoluţia vieţii politice din România celei de a doua jumătăţi a seco
lului trecut. Organizarea moşierimii la nivel naţional a îngăduit nu numai cuce
rirea puterii de către reprezentanţii acestei clase, ci şi păstrarea ei pentru un nu
măr de ani neobişnui t in acea perioadă istorică. Organizarea politică unitară a
moşieri mii a jucat un rol ex trem de important în cadrul luptei pentru p utere şi
10 1 Idem, Consideraţii privind constituirea partidului
nia, în, l oc. cit., tomul XVI I I. fasc. 2/1972, p. 144.
102 I bidem, p. 145.
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a influenţat, într-o măsură însemnată, reportul de forţe
dominante. In acest fel s-a putu.t observa, poate cel mai

dintre cele două clase
bine, măsura 1n ICa.re
menţinerea i nstabi lităţii guvern a

lipsa partidelor politice unitare a contribuit la
menta l e şi par la men tar e.
In explicare a cauzelor instabili tăţii politice di n tre anii 1866 şi 1 8 7 1 t re bui e
să ţin em seama şi de alţi factori în afara celor luaţi în d i souţi e pînă acum. Ast
f el , în l i teratura noastră de spe c ia li tate se acor dă un loc de s tu l de larg lup·tei
pentru p utere in explicarea frămîntărilor politice ce au avut loc dup ă detronarea
lui Cuza şi i nsti tui rea nouLui regim. "Lupta pen tr u
supremaţie in stat" 1 03, nu
poate fi exclusă din cadrul cauzelor instabi li tăţii guver n amen tale şi parlamen
tare. Importantă este însă accepţia pe care i-o dăm. întrucît de cele mai multe
ori l upta pentru putere este confundată cu goana după posturi şi tendinţa de
îmbogăţ ire pe seama bu get ului statului. Exi stenţa un or tendinţe de acea stă na
tură nu poate fi exclusă şi nici nu intenţionăm să mergem pc l i n ia anumitor ex
plicaţii ce ar fri za ridicolul. I mportan t ni se pare faptul că la n ivel ul gr�ărilor
politi ce exi stente, indiferent de orientarea lor, lu p t a pentru putere nu poat fi
e x pli cată în afara problemei fundamentale a epocii, şi anume, calea şi ritmul dez
voltării României moderne. Prezenţa la co n ducere era socotită necesară
pen·trU
r eal izarea progTamului uneia sau alteia din grupările politice existente in epoca
respectivă, fapt cu implicaţii din cele mai serioase pentru poziţia claselor şi cate
goriilor sociale din România acelei vremi . Punind lucrurile pe acest
teren ne
putem explica eforturile făcute de grupările liberale sau conservatoare in ceea ce
priveş�e impunerea pe primul plan al vieţii politice, întrucît nu avem de-a face
doar cu satisfacerea unor ambiţii personale, ci cu interese mult mai largi ce nu
pot fi explica te nwnai pr in pofta de cî ş t i g. Lupta pentru putere face parte inte
grantă di n marea confruntare angajată in tre reprezentanţii burgheziei şi moşie
rimii in ceea ce priveşte organizarea şi dezvoltarea României moderne. In afara
acestei mari probleme nu poate fi expli ca tă conform c eri n ţelo r existente in isto
riografia n oastră marxistă contemporanA.
Lupta pentru putere, manifestată in forme d in cele mai variat€, este aso
c iată , de obicei, cu lipsa tradiţiilor parl amentare şi insuficienta maturizare poli
tică a român i l or uu. In acest fel s-ar explica desele schimbări guvernamentale şi
numeroasele conflicte dintre reprezentanţii puterii legislative şi a celei executive.
Problema este interesantă însă explicaţia ce i s-a dat insuficientă. Tradiţii par
lamentare serioase nu existau in România acelei vremi şi nici nu ne-am propus
să susţinem con trari ul . Demn de remarcat este însă fap tu l că desele conflicte din
tre miniştri şi corpurile legiuitoare nu pot fi explicate numai prin lipsa trad i ţii l OI'
şi insuficienta experienţă a oameni lor politici români. Atribuţiile puterii legisl a
tive şi a celei executive erau bine definite prin Constituţi a de la 1866 sau prin
regulamentele de funcţionare a corpur i lo r legiuitoare. Cu toate acestea, in perioada
ce face obiec tul atenţiei noastre, întîlnim numeroase şi interesante conflicte între
reprezen tanţii celoc douA puteri. In plus, întîlnim chiar conflicte între reprezen
tanţii celor două corpur i legiu itoare , care , nu od ată , şi-au contestat atribuţiile sa u
chiar utilitatea. Analiza formelor in care s-au manifestat aceste conflicte ne poate
duce cu uşurinţă la acceptarea tezei potrivit căreia oa men i i politici romani nu
erau încă pregătiţi pentru v ia ţa parlamentară şi d in cauza aceasta erau incapa.bili
să înţeleagă libertăţile burgheze. Aprecieri de genul ac esta s-au făcut de către
unii contem porani sau de partizanii teoriei "formelor fără fon d " 105. La prima ve
dere s-ar părea că aceasta este expl ica ţi a cea mai potrivLtă pentru starea de
lucruri de atunci. Explicaţia este i n teresantă însă i nsu fi cientă şi destul de comodă.
Din pă cate nu s-au intreprins încă studii referitoare la specificul parlamentaris
mului din Ro mâ ni a şi de aceea n:ici nu poate fi apreciată la justa ei valoare lupta
aproape continuă dintre reprezentanţii puterii legislative şi ai celei executive. De
asemenea in stadiul actual al cer cetări lor este foarte greu de lămurit sensul con
flictelor �e s-au născut intre Adunarea deputaţilor şi corpul pondera tor in toată
perioada instabilităţii. La o analiză atentă a lucrurilor constatăm că numai prin
lipsa tradiţiilor n u putem surprinde sensul real al acestor confli cte , care n u pot

103

Istoria României, voi. IV, p. 53!7.
A. D. Xenopol, op. cit., p. 190-197.
105 V. Russu, op. cit., in, loc. cit., p. 122 -13 1 .
104
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fi neglijate atunci cînd încercăm să explicăm sensul evoluţiei vieţii politice din
Român ia celei de a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea.
Intr-adevăr, in ani i instabilităţii se poate constata că s-a incercat, in repe
�1.te rinduri , impunerea autorităţii puterii exe c u t i ve in faţa celei legislative. De
aici, probabil, teza refcritoare la ne putin ţa înţelegerii vieţii parlamentare Ia un
popor obişnu i t să trăiască, pînă nu de multă vreme. in c ondi ţi i le unui regim des
potic de esenţă or ien ta lă . Jn realitate, cauzele acestei stări de lucruri trebuie să
le C"ă utăm in raoortul de forţe existent in tre grupările politice şi in maniera de
organizare ;1 regimului insti t u i t după det ron.area lui Cuza. G rupările l iberale, spre
exemplu, au fost dezavantajate de prevederile el ectorale şi de aceea, pentru a se
i mpune l<t pu terc , au fost si litc să recurgă la mijloace> c:Jrf' nu ţineau de nonnele
parlamentarismului burghez. Ca urm..'lre a a cest ei stăt· i d<> lucruri. nu este întîm
plător faptul că to cm ai liberalii au foot cei care a u utilizat masiv admi n istra ţi a
pentru a-şi p utea imptme pqr tizani i in colegi ile e lectora l e ce trebu i a u să desem
n<>ze mem bri i Adunării dep uta ţi l or. In plus. tot liberalii au incercat, şi aceasta nu
od a tă , să i mpun ă autori tatea guvemului faţă de corpurile legi uit o are . Nu e r a vorba
de neînţelegerea l iber t ă ţil or burgheze cuprinse in Constituţia de la 1866, ci de
căutarea u n or sol uţii menite să ducă la înlăturarea pi edirilor rezultate d i n orga
ni zarea noului regim pentru dezvoltarea
n ormală a burgheziei.
Aşa se explică,
printre al�cle, ofensiva continuă impotriva Senatului şi încercările reoetate ale
r.ad ic<'llilo,· sau liberalilor moderaţi de a se folosi de puterea executivă in vederea
creării ron rl.iţiilor necesare reorganizării pe alte baze a regimul ui in stit•Jit după 1 1
februarie 1866. Conservatorii a u sesizat areste in tenţi i ş i s-au împotrivit c u indir
j i re oricăror încercări de modificare a Constituţiei in sensul lărgirii democraţiei
burgheze. De asemenea, tot conservatorii au fost cei C"are au desfăşurat o activi
tate extrem de i n te nsă pentru apărarea i n �tituţiei Senatul u i . în rare ved NJ u unul
d i n principal ele bastioane de rezistC'_nţă în faţa încercărilor burgheziei de a se
i mp tme PC' pri m u l p l an în v iaţa politică. Conflictul era m a i adinc şi nu poate fi
politice existente, indiferent de orientarea lor, lupta pentru putere nu poate fi
lă muri t d'lcă îl i zolăm de con fruntare'l genC'rală dintre re prezen t an ţi i bur�heziei
şi m oşi erimi i in ceea ce priveşte problema direcţiilor şi ritmului dez \'Ol tări i Ro
mâniei moderne.
Conflictele continui di n tre reprezentanţii pl71teri i exercitate şi a celei legis
lative n u C'l"au altceva decit formele exterioare de mani festnre a nemultumi rilor
ex i stente in cee a oe priveşte maniera de organi zare a re gimul ui instituit in Români a
după detronarea lu.i Cu za. In aceste nemulţumiri, pe care le în tîl nim la toate gru
pă ri le politice, trebuie să căutăm una din cauzele principale. care a c on tri buit la
provocare a şi întreţinerea frărn.intărilo.r din perioada instabilităţii. Aceste nemul
ţumiri pot fi cu
uşurinţă surprinse dacă analizăm lupta angajată df' princi oal ele
grupări politke in jurul Constituţiei de la 1866. După cum se ştie, Const i tuţia de
Ia 1866. legoo fundamentală ce trebuia să ste a la baza organizării regimului i nsti 
tuit după 11 februarie, a fost e labora tă şi votată in grabă. dar ea n-u d sati s făcut,
pe deplin, interesele nici uneia din grupările liberale sau conservatoa re 106• Vo
tarea ei, rE'zu l tat al unor presante nevoi interne şi externe, nu echi va la , aşa cum
s-ar părea l a prima vedere, cu acceptarea necond iţ ionată a tuturor prevederilor
sale şi in special al celor ce urmau să deteTmine euloarea politică a corpurilor
legiuitoare. Organizarea noulu i regim, făcută sub semnul preponderenţei conser
vatorilor, a provocat nemulţumiri şi a contribuit, intr-o măsură esenţială. la iz
bucn i re a unor puternice frămîntări ce au atins un ina l t grad de intensitate in
perioada anilor 1 866-1871.
,
Principalii nemulţumiţi de organ i zarea noului regim s-au arătat
l iberalii
radicali, care, încă din toamna anului 1866, prin "Românul" lui C. A. Rosetti, au
deschis o NlmP anie violentă
impotriva
prevederilor
electorale şi a sistemului
bicameral 107, Acţiunea radicalilor, extinsă şi p rin societatea "Amicii Constltu
ţiunii", a p ro vocat nemulţumirea conservatorilor, in trucit aceştia reuşiseră să
obţină importante avantaje cu prilejul elaborării Constituţiei de la 1866. Ingrijo106 Id em. Din frămintările politice ale perioadei de instabilitate guvernamen
tală şi parlamentară (1866-1871). tncercări de revizuire a constituţiei, in, loc. cft.,

tomul XVIII, fa sc. 2/1972, p. 67�8.
107 Ibidem, p. 59.
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rarea grupărilpr conservatoare era explicabilă deoarece ra dica li i , odată ajunşi la
putere, de la critica teoretică au trecut l a acţiuni practice menite să ducă la
revizui rea legii fundamentale şi, in primul rind, la modi ficarea prevederi lor elec
torale. In vederea re al izări i acestui obiectiv, ra d i cal ii , nemulţumiţi încă de la
.
1866 de stste mul elec toral, s-au fol osi t, cu abilitate, de dificultăţile ce s-au ivit
in aplicarea legii cu p rilej u l a le geri lor e fectuate p en tru prim a da tă pe baza ei 101.
�ot_:nind de la ac:astă re alitate, un grup de deputaţi ra di ca li a propus, din ini ţia
tiva par l amentara , un proiect de lege, care să inter pre teze , chipunle, prevederile
electorale spre a evi w , pe v i i tor, orice confuzii 109. Explicarea legii n u era însă
d ecît un pretext pentru a se ajunge la revizuirea Con stituţi e i . Pe a ceast ă cale
radicalii urmăreau, intre altele, să modifice sistemul electora l şi să tlesfi i nţeze
Senatul in care ved ea u una din piedicile principale ce stăteau în ca lea asigurării
p reponderen ţe i burgheziei in cadrul regimului in stituit după 11 februarie 1866.
Incercarea radicalilor de a modifica Constituţia a eşuat, dar nu a rămas fără
urmări . Astfel, d upă înlăturarea radicalilor de la conducere, M. Ko gă ln i cean u,
ministru de i n terne in c abinetu l condus de D . Ghica, şi-a afi şa t deschis intenţia
modificări i Constituţiei 1 10• Intenţiile n ou lui ministru de i nterne se a:;emănau, in
mare măsură, c u cele urmărite de radicali in 1867-1868. M. Kogălniceanu, parti
zan al continuării opere i de reforme , se pron un ţa categoric pentru lărgirea demo
craţiei burgheze şi asigurarea unor condiţii mai favorabile in vedere'l asigurării
preponderenţei li be ral i lor în viaţa politică. Aceste încercări nu au reuşit, ceea
ce nu ne d ă dreptul să le diminuăm importanţa, intrucit ele probează, pînă la
evidenţă, faptul că principalele grupări liberale s-au arătat nemulţumite de orga
ni zarea noului regim şi au incercat să înlăture avantajele obţinute de conserva
tori du pă detronarea lui Cuza . Lupta in jurul Constitu ţ i ei de la 1866 ne apa re,
in acest fel, drept parte i ntegrantă a unui conflict mai a din c, iscat în jurul pro
blemei organizării şi dezvoltării României moderne. Ace as tă luptă s-a complicat
şi datorită faptu l ui că n ou l domnitor, Carol de Hoh enzollern, a incercat,. in m a i
multe rinduri, să restringă l ibertăţile publice pentru a putea ajunge la instituirea
unui re gi m autoritar. Aceste încercări, deji nu au putut fi puse in practică, au
fost cunoscute, parţial, in epocă şi au exercitat o influ e n ţă destul de însemna tă
asupra frămintărilor politice interne 1 1 1 .

Amestecul activ al lui Carol I în lup tel e politice ne furn izează elemente inte
r e sante pentru a surprinde o a l tă cauză iiJliJ)ortantă a i nstabi lităţii guvernamen
tale şi parlamentare. Carol 1 nu a rămas in afara luptelor politice din anii 18661871, deoarece pen tru propria sa pozi ţie nu putea fi indiferent fa ţă de conseci n-.
ţele ce puteau rezulta din victoria uneia sau alteia din taberele ce votau să-şi
i mpună punctul de vedere în legătură cu direc ţi i le de dezvoltare ale ţării. Astfel,
încă de la început a man i festat o preferin ţă vizibilă pentru conservatori pe care
i -a spri jin i t să obţină un i mportant cîştig de ca u z ă cu pri lej ul elaborării Consti
tuţi e i de la 1866 1 12. Pr eferinţa manifestată faţă de conservatori nu era întîmplă
\ toare, întrucît oamen ii politici de această orientare s-au arătat dispuşi să-I sprijine în proiec-tele sale de introducere a unui re gi m autoritar în România . Pl anu 
rile liberalilor de lărgire a democraţiei burgheze nu le-a agreat, ceea ce explică
de ce radi<:alii, după o scurtă per ioadă de colaborare , vor inc erca să-I înlăture de
Ia conducere. Raporturile lui Carol I cu grupările liberale sau conse rvatoare au
fost puternic influen ţa te de lupta angajată în jurul problemei organizării Româ
niei mode rn e, ceea ce ne permite să subliniem că nici mişcările anticarliste din
anii instabilităţii nu pot fi pe deplin înţelese dacă le izo l ăm de această chestiune
esenţială pentru acel moment istoric.
ln ex p lic area cauzelor crizei politice din perioada 186.6- 1871 nu putem porni
n umai de la situaţia existentă pe plan intern. Pentru a ne putea face o im agin e
mai exactă asupra factorilor, care au generat şi întreţinut criza po l itică trebuie să
luăm în consideraţie, alături de condiţiile interne, şi regimul juridic intern a ţional
108 Ibidem, p. 74.
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pe care n avea statul naţional roman. Neglijarca acestui element ne-ar lipsi de
posibilitatea găsiri i unor interesante explicaţii in legătură cu evoluţia vieţii poli
tice din Romania. Din păcate, acest element, a cărui importanţă este greu de
contestat, este trecut adeseori ru vederea , ceea ce n u îngăduie into 1 deauna sur
prinderea caracteristicilo.r dezvoltării României moderne.

Demn de remarcat este faptul că cercetătorii din domeniul istoricr moderne
a u mani fe stat un oa reca re interes pentru această problemă in studiile referitoare
la domnia l ui Cuza Vodă. Lucrurile stau cu totul altfel pentru periodda c uprinsă
între detronarea lui C uza şi proclamarea independenţei, încît s-ar putea crede că
regimul de garanţie colectivă europeană n u a avut implicaţii demne de reţinut
p entru poUtlc.a internă şi externă a statului român. Este adevărat că in timpul
domniei lui Cuza auto.nom1a Principatelor Unite a fost considembil lărgită şi
con solidată. Aceasta n u înseamnă însă că puterile garante şi-au pierdut interesul
p entru evoluţia vieţii politice din România. Dimpotrivă, după 1866 intuesul pu
teriLor gar.a.n.te faţă de s ta tul român s-a intensificat din raţiuni legate de evoluţia
relaţi ilor internaţionale· şi a raportului de forţe pe plan european.
După cum se ştie, forţele social-politice angajate în lupta pentru m od erni
t:area stawlui, naţi onal român au avut de infruntat, alături de opoziţia internă,
continua rezistenţă a puterilor garante. Acest element, caracteristic procesului de
modernizare a României, îşi păstrează intru totul actualitatea şi după detronarea
lui Cuza. Guvernele diferitelor puteri, din interese ce le erau proprii, au consi
derat aceste inovaţii , acceptate de nevoie, drept ultimele concesu posibile. ca
urmare a acestui fapt, efoorturile în direcţia cvntinuării procesului de modernizare
şi afirmarea tot mai insistentă a veleităţilor de independenţă au nemulţumit
profund guvernele puterilor garante. Drumul pe care se inscria dezv�tarea sta
tului naţional român nu era indiferent n i c:i un.e ia din aceste puteri , intrucit toate
erau conştien te de faptul că accelerarea procesului · de modernizare ducea, în mod
inevitabil, la slăbirea sau chiar pierderea influenţei lor Ia Dunărea de Jos. De
aid, ofensiva l'ontinuă a maril()r puteri impotriva acelor grupări politice, care
s-au situat pe prim plan in l upta pentru progres şi independenţă.

Punînd lucrurile pe acest teren n u emitem doar o simplă ipoteză. In peri
oada ce face obiectul preocupărilor noastre există numeroase · exemple pentru a
reliefa legătura strinsă dintre evoluţia vieţii politice de la noi şi ati tudinea pu
terilor garante. Astfel, din capul locului se cuvine să evidenţiem măsura in care
nici una din pUieTile garante nu a rămas indiferentă faţă de schimbările surve
nite in România după detronarea lui Cuza. Schimbarea de regim survenită în
România prezenta un interes deosebit pentru puterile europene, întrucît nu era
vorba numai de înlocuirea capului statului. Reprezentanţii puterilor g&rante au
intuit exact sensul actului de la 1 1 februarie şi de aceea au manifestat un interes
deosebit faţă de organizarea noului regim şi orientarea acelor grupări politice,
liberale sau conservatoare, care voiau să se impună pe primul plan al vieţii
politice.
Atitudinile puterilor garante faţă de evoluţia. vieţii poHtice din România
s-au precizat în strînsă legătură cu schimbările survenite în cadrul relaţiilor inter
naţionale prin conturarea unui n o u rap()rt de forţe pe plan european. Luarea în
consideraţie a acestui element este absolut necesară pentru a putea surprinde
nuanţele şi sinuozităţile poziţiei adoptate de una sau alta din manie puteri faţă
de politica internă şi externă a României. Cazul cel mai interesan� din acest
punct de vedere il reprezintă, incontestabil, Franţa celui de al doilea imperiu.
Astfel, după cum se ştie, guvernul francez a s
ijinit aducerea lui Carol de Ho
henzollern pe tronul României şi s-a împotrivit oricăror încercări de desfacere
a Unirii. După războiul austro-prusian din 1866 atitudinea Franţei oficiale faţă
de România a c uno sc u t o schimbare substanţială, ceea ce a avut implicaţii deo
sebite asupra evoluţiei vieţii politice de la noi.

flt-

Dincolo de elementele particulare, care au determinat atitudinea uneia sau
alteia di n puterile garante, se cuvine să luăm in discuţie şi un alt factor. Este
vorba, in esenţă, de reacţia guvernelor europene faţă de planurile şi incercările

României de a-şi obţine i ndependenţa şi realiza uni'wltea deplină. Lupta pentru
realizarea <:!cestor deziderate naţionale maj ore a nemulţumit toate puterile garante,
care nu se arătau

deloc dispuse să accepte modificarea hărţii pohticz a Europei
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d e către popoarele m i c i din c en tr ul şi sud-estul continentului. D e aici, opoziţia
faţă de prez enţa la conducerea statului naţional român a acelor grupă;i politice,
ca re s-au remarrat ;n mod deosebit pc planul luptei pentru unitate deplină şi
independenţă. Hcacţia faţă de liberalii radicali, spre exe m pl u , este e l oc ven tă din

acest punct de vedere. Demn d e remarcat este faptul că p uterile garante nu s-au

arătat ost i le numai

,.roşiilor", ci

şi

s-au

altor grupări liberale ce

în l u p t a pentru continuarea procesului

mani festat activ

d e moderni z are a Ro mân i ei .

Ca urmare a

acestui fa pt , posibilităţile de acţiune ale grupărilor liberale au fo st mult limi tate

ce a influenţa-t în mod negativ asu pr ·-1 d ez v o ltării
Ostili tatea guvernelor europene, dominate de spirit
conservator, faţă de grupări l e l i berale din Ro mâ ni a, , a avut reperc usiuni însem
nate asupra evoluţiei vieţii p ol i t i c e d i ntre anii 1 866 şi 18 71. Ascendentul repre
zentanţilor moşicri m i i , spre exemplu, nu-l putem exp li ca numai prin .wantajele
o b ţin ute de conservatori cu pri le j u l organ izării noului regim institUit după dctro

î n perioada

gen era l e

a

instabi lităţii ,

s tatu lu i

ce ea

român.

naN>a l u i Cuza. Victoria obţinută de conservatori în lupta pentru putere nu poate
fi

pe d ep l i n elucidată dacii facem abstr a cţ ie de influenţa exercitată rle pu te ri le

garante, care s-au amestecat activ în politica in ternă a statului român. Retragerea
sil ită a radicalilor de la cond ucere, în noiembrie 1868, în momentul în care deţi

majorităţi substanţiale in corpu r il e legiuitoare, rămîne unul din cazurile
cele m<ti elocvente pentru a proba măsura în care amestecul şi presiunile puteri
lor garan te au i n fl uen ţa t considerabil ev ol u ţ i a vieţii politice din Român i a acelei
vremi. De aceea, în j udecarea vieţii politice din România nu putem porni numai
de la elementele teoretice ale parlamentarismului burghez. Pen tru a-i surprinde

neau

toate

cara:teristi cile

internă şi regimul
ren,

avem

pen tru

trebuie

posi.bilitatea

contin uarea

reliefăm

să

strinsa

legătură

de garanţie colectivă europeană.
ca

să

procesului

demons trăm
de

odată

modernizare

a

exi stentă

Punînd

în

plus,

statului

între

lucrurile
măsura

naţional

situaţia

pe aces t te

in

care

român

lupta

a

fost

îngreunată nu numai de opozi ţia grupărilor conservatoare, ci şi de imixtiunea
continuă a puterilor garante. Regi mul de garanţie col ec ti vă . care şi-a avut impor

tanţa sa în perioada de constituire a statului naţional român, începea să se dove
dească, în noile condiţii istorice, o frînă din cele mai serioase pentru dezvoltarea
normală a României pe drumul progresului. De aceea, frontul luptei pentru inde
pendenţă se lărg�te foarte mult în perioada anilor 1866�1871 şi nu poate fi limi
tat doar la tendinţa înlăturării suzeranităţii otomane. Lupta pentru independenţă
presupunea, în mod obligatoriu, acţiuni energice în vederea limitării si apoi înlă
turării regimului de garanţie colectivă.
şi

Tabloul

cauzelor luptelor politice din perioada instabilităţii guvernamentale
este departe de a fi complet. In lucrarea noastră, fără a avea

parlamentare

pretenţia să epuizăm problema, ne-am propus doar să schiţăm princi palele cauze

ce au determinat criza politică carpcteristică anilor 1866-1871 pentru a putea
surprinde sensul confruntărilor dintre principalele grupări liberale şi conc;ervatoare.
In vederea realizării acestui obiectiv, am acordat o atenţie deo.>ebită diferenţei
de vederi şi concepţii existentă intre principalele grupări politice in ceea ce pri
veşte problema fundamentală
României

moderne.

Am

a epocii,

insistat

asupra

şi

anume,

acestui

direcţiile

lucru

pentru

şi

a

ritmul

reoliefa

dezvoltării
faptul

că

luptele politice din perioada inst&ilităţii au avut cauze mult mai profunde decît
simpla goană după ocuparea

locurilor de conducere. De asemenea, pornind de la

exi stenţa acestor deosebiri de vederi şi interese ne putem pune întrebarea in legă

tură cu faptul dacă a fost posibilă o alianţă intre burghezie şi moşierime, teorie de

largă circulaţie la

noi, cu consecinţe din cele mai însemnate pentru mcdaliotăţile

de interpretare a istoriei moderne.
Luptei
procesului

angajată

de

grupările

l iberale

şi

conservatoare

in

jurul

rontinuării

de modernizare a României i-am acordat o atenţie deosebită, intrucit

credem că nici una din ct!\elalte cauze ale instabilităţii nu poate fi explicată in
afara problemei

fundamentale a

epocii,

ci

numai în strînsă
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LES CA USES DES COMBATS POLITIQUES ENTRE GROUPEMENTS
LIBERAUX ET CONSERVATEURS PENDANT DES ANNES DE L'INSTABILITE
GOUVERNEMENTALE ET PARLEMENTAIRE ( 1 866--1871)
R e s u m e
L'in tervalle s.itue entre 1866-1871 represente l'Wle des periodes les plus
mouv ementees et spectaculaires de l'histoire moderne de la Roumaine. L'auteur,
bon coonaisscur de cette periode, ă Iaquelle il a consacre egalement une ample
thcse de doctorat, s'est propose d'expliquer les causes profondes qui ont deter
mine l'âpre confrontation entre les groupements liberaux et conservateurs exis
tants en Roumanie ă cette epoque.
A la difference d'autres, rechercheurs qui se sont occupes de la periode men
tionnee, l'auteur considere que la cause principale de l'instabilite gouvernementale
et parlementaire doit etre cherchee dans la difference des points de vue et des
conceptions des principaux. groupements poli tiques concernant le probleme fon
damental de l'epoque, notamment les directions et le rythme de developpement
de la Roumanie moderne. Le processus de modernisation de la Roum.anie com
mence sous le regne de Cuza, etait loin d'etre acheve au moment du detr6nement
du prince de l'Union. Pendant le regne de Cuza on a accompli, par des efforts
considerables, une impressionante oeuvre de reformes, mais l'edification de la
Roumanie moderne etait loin d'etre acheve. En ce qui concerne les directions et
le rvthme de developpement de la Roumanie, la confron.tation entre les groupe
ments liberaux et conservateurs qui representaient en grandes liqnes, les interets
des deux classes dominantes, la bourgeoisie, et les grands proprietaires fonciers,
s'est poursuivie en s'intensifiant.
La bourgeoisie, classe en plain essor, souhaitait la continuation du processus
de modernisation par un rythme rapide de developpement du pays, afin d'obtenir
plus facilement l'independance et !'unite definitive. Les grands proprietaires fan
ciers, defavorises par les reformes appliquees sous ]9- regne de Cuza, consideraient
que l'oeuvre de reformes etait finie et voulait i mposer un rythme lent au deve
loppement du pays afin de pouvoir garder le plus longtemps possi,ble leur posi
tion economique et leur influence politique. Les differences d'interets etaient
profondes et c'est ce qui explique les grandes troubles politiques qui caracterisent
la periode d'instabilite entre 1866-1871. On a accorde une attention particuliere
ă la Iutte engagee par les groopements liberaux et conservateurs autour de la
continuation du processus de modemisation de la Roumanie car aucune des autre
causes de l'instali.bite, ne peut etre expliquee en dehors du probleme fondamental
de l'epoque, mais seulement en etroite relation avec cet aspect. Ses explications
que l'auteur donne representent une tentative interessante de reinterpreter le
sens des Iuttes politique entre les groupements de la bourgroisie et des grands
pcoprietaires fonciers pendant la periode d'organisation de la Roumaine moderne.
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APORTUL ,SOCIETAŢII ,.CARPAŢI" LA DEZVOLTAREA
CONŞTJIN ŢEI ' NAŢIONALE, •LA LUPTA POPORULUI
ROMAN PENTRU UNIREA ITKANSILVANIEI CU ŢARA
C. GH. MARINESCU

In ultimele decenii ale secoluLui trecut, in condiţiile intensificării asupririi
naţionale a român ilor din I mperiul Austro-Ungar, in România se dezvoltă o puter
nică mişcare care are ca scop solidaritatea cu lupta de eliberare naţională a fra
ţilor de peste Carpaţi, dezvoltarea conştiinţei naţionale a maselor largi populare,
desăvîrşirea un i ficării statului naţional român, prin unirea Transilvaniei şi Buco
vinei cu Ţara 1.
In C'adru l acestei mişcări un loc important 1-a avut societatea "Carpaţi" 2 , care
a luat fiinţă in Bucureşti, la 24 ianuarie 1882, din iniţiativa mai multor intelec
tuali transilvăneni. Ea avea ca scop dezvoltarea conştiinţei şi culturii naţionale
in rindurile românilor de pretutindeni, realizarea unităţii naţionale depline, creş
terea prestigiului românilor pe plan internaţional, precum şi polarizarea opiniei
publice europene în sprijinul cauzei noastre naţionale 3• Adoptarea acestei denu
miri ("Carpaţi") 4 exprima simbolic idealul făuririi unităţii naţionale a poporului
român.
1 In ultimii ani, analizei acestei mişcări naţionale. cu caracter politic, cul
tural-patriotic de pe ambele versante ale Carpaţilor i-au fost consacrate un număr
important de lucrări dintre care menţionăm : C. C. Giurăscu, Istoria românilor,
vol. 2 Buc., Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, 1976, p. 337 ; Gh. Zaharia, M. Muşat,

Lupta pentru independenţd şi unitate statald permanenţd a istoriei poporului român,

in Anale de istorie, nr. 1/1975, p. 55-80 ; M. Constantinescu, Şt. Pascu (sub red.)
" Desăvîrşirea unificării statului naţional Român. Unirea Transilvaniei cu vechea
Românie", Editura Academiei, Buc., 1968 ; Şt. Pascu, "Marea Adunare Naţională
de la Alba Iulia" ; Cluj 1968 ; V. Netea, C. Gh. Marinescu, "Liga Culturală şi
unirea Transilvaniei cu Româniaw, Editura "Junimea" Iaşi, 1978 ; I . Popescu-Puţuri,
A. Deac (sub redacţia) Unirea Transilvaniei cu România, 1 decembrie 1 9 1 8, Buc.,
1972 ; V. Curticăpeanu, Mişcarea culturald . româneascd pentru unirea din 1 918,
Ed . ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 209-218.
2 M. Curticăpeanu , Le mouvement culturele pour le parachevement de l'Etat
national roumain (191 8), Buc., Ed. Acad., 1973 ; M. Constantinescu, Şt. Pascu (sub
redacţia). Desăvîrşirea unificării statului naţional român. Unirea Transilvaniei cu
vechea Românie, 1 Decembrie 1 9 1 8 , Ed. Acad., p. 44-45.

3 S. Semilian, Istoricul presei brdilene, 1938-1926, Tip. Modernă, Brăila, 1927,
p. 1 5 9 ; cf. şi D. Faur, Galaţiul nostru. lnsemnări istorice şi culturale, Editura au
torului, Galaţi, 1924, p. 28.
4 Al. Lapedatu, Un episod revoluţionar în luptele naţionale ale românilor de
peste munţi acum o jumătate de veac. Academia Română. Memoriile secţiei istorice,
Seria I I I-a, Tom. XVIII, Buc.,

1936,

p.

3-4.
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La intemeierea soc ietăţi i se pr econ izau următoarele mijloace pentru atingeTea
scopului : înfiinţarea unui club, a unei biblioteci, con fer i n ţe publice, aniversa rea
evenimen telor istorice etc. 5. In reali Uite, soci et<l tea a utiliz.at o ga m ă mul t mai
largă d e forme şi mijl oa c e, indeosebi cu caracter pol i tic, c u m sint : tipărirea un or
broşuri , ziare, pr o tes te , memori , proclarnaţi, o rga n i zarea de in trun ir i publice etc.
Prin statute 6 s-a hotărît ca ziua de 24 ianuarie, cind s-a î n fă o t uit Unirea
Principatelor să se S{'rbeze de către soci e tate şi secţi un i . ca zi de �m iversare a
înfiinţării sa l e 7.

So-lemnitatea coosti tuiri i societăţii, care a avut loc in sala .,Orfcu" din Capi 
tală, a pri l eju i t o impunătoare ma ni festaţi e de soli daritate na ţion a lă . Ea s-a des
făşurat sub pr�edinţi.a bănăţe.anului Vas i l e Maniu, membru al Aca d emi ei Române,
c a re a rostit o emoţi on.an tă cuvîntare subliniind scopul nobil . profund pa triotic al
soci,etăţii 8• Programu l societăţii " Carpaţi" a prod us un p u tern ic ec o u în conşti
Inţa poporului român, ceea ce a avut ca rezultat în fii nţa re a a n u m eroase secţiuni
in p r i nci palele oraşe din ţară, între care o a cti vi tate deosebită au d�sfăşurat cele
din Ploieşti. Br ăi la , Galaţi, Craiova Ji.a.
Principalii fondatori şi conducători ai acestei societăţi au fost tin eri i arde
leni Gh. Secăşanu şi Gh. Ocăşanu, prieteni statornici, legaţi printr-o hotărîre neţăr
muri tă să mi l i teze pentru desăvîrşi-rea unităţii naţionale. Gh. Secăşanu, fost elev
a l Liceului din Blaj, care îş i desăvîrşea studiile la Universi tatea din Bucureşti, era
cunoscut încă din liceu pentru spiritul său revoluţionar. Jn strînsă l eg ătură cu
colegi i de clasă, el a org,m i zat , conspirativ s er ba rea zi lei de 3 ( 1 5 st i l noiJ) mai
1848, interzisă de au tori tăţile din Blaj 9• In an ii stud en ţie i a devenit tmul din prin 
cipalii animatori ai luptei românilor pentru înfăptuirea Ma ri i Uniri. Jn ca litate

de redactor al unor ziare şi reviste din Capitală, care militau expres pentru cauza
n aţională a romAnilor asupriţi 10, el a adus o va l o ro a să contribuţie la dezvoltarea
C011.'1 ti in ţei na ţi on al e. In anul 1884, Gh. Secăşanu publică broşura Românii de peste
munţi, cîteva chestiuni de actualitate n, in care, după ce prezintă si tuaţia precară

a acestora d in punct de vedere politic, economic :şi cultural, preconizează educaţia
patri oti că in familie, în :şcoală, in societate, precum şi eliberarea pe calea revolu
ţiei a români lor asupriţi din Imperiul Austro-Ungar. Autorul subliniază i mpor
tanţa sprijinirii revolu ţi ei de către toţi românii, cu toate mijloacele şi cu t oate
puterile. Prin ideile sale şi îndeosebi prin acţiunea revoluţionară ce o p recon i za,
Gh. Secă:şanu şi-a atras an tipatia cercurilor guvernante austro-ungare.
In. toate acţiunile sale, el a fost sprijinit de Gh. Ocăşanu, absolvent al Liceu
lui romAn din Bra:şov, student :şi el la Universitatea din Bucureşti 12•

Statutele societăţii .,Carpaţi", Tipogr. Şt. Mihăilescu, Buc., 1 885, p. 1.
6 Membrii societăţi i erau împărţiţi in trei categorii : activi, ononfici şi aso
ciaţi. Membrii activi puteau fi toţi românii născuţi în Ardea l, Banat, Bucovina,
Mrararnu;re:ş şi Crişana, stabiliţi in permanenţă sau pentru un t im p trecător în
Ţară. Membrii onorifici şi asociaţi se numeau de adunarea generală a societăţii
dintre toţi cetăţeni i indiferent � locul naşterii. Calitatea de membru era e�di
tară. Mem brii activi plăteau o taxă lun ară (de 2 lei), ceilalţi numai o taxa de
inscriere. Societatea era condusă de un comitete a l căt uit din 12 p er so an e (un
preş.edinte, doi vi cepreşed in ţi , trei secretari - . d i n tre care unu l pentru secţiuni,
un casier, altul contabil - şi şase membri care se alegeau prin vot !;ecret, pe
t i mp de un an, cu majoritatea de voturi). Adunările
generale
ale societăţii se
ţineau lunar in capitală. In provincie funcţionau secţiuni (aLcătuite din cel pu ţin
15 m emb ri ) pe baza aceloraşi p revederi statutare. Organul de conducere intre
adunările generale era Comi tetul secţiunii format din 8-10 membri . In mod sem
nificativ, în strî nsă legătură cu scopul urmărit (realizarea unificării statului naţio
n al , n.a), societatea aniversa principalele evenimente şi personalităţi din istoria
luptei poporului român pentru unitate naţională.
7 Statutel e societăţii "Carpaţi", Tipogr. Şt. Mihăilescu, Buc., 1883, pa g. 1 .
a A l . Lapedatu, op. cit., p. 4.
9 I bidem.
10 Ibidem.
1 1 Gh. Secăşanu, Românii de peste munţi - cîteva chestiuni de actualitate,

5

Bucur�ti, Tipografia Şt. Mihăil.escu,
IZ Al. Laped.a tu, op. cf.t., p. 6.

1884.
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La 6 dec em bde 1 884, societatea "Carpaţi", a in ceput sA tipărească ziarul "Uni
tatea Naţională'., al cărui titlu vorbeşte el însuşi despre ţelul pentnl oare milita.
ln primul număr se formula pe larg un adevăra t program de muncă şi de luptă
pentru dezvoltarea conştiintei naţionale, a solidarităţii cu acţiunile românilor asu
priţi, pentru desăvî rşi rea UB1i fic arii statului naţional. Iată un fragment din arti
colul redacţioen al - p rogramatic, edi ficator pentru ţelurile urmări te : "Ne punem,
poate cu mai multă inimă decit pulere, in serviciul unei cauze deopotrivă mare
şi sfîntă pen tru toţi românii. Vom căula să r ăspi nd i m , să înrădăcinăm cred i nţa ,
atit de legi ti m ă că nationalitnten (n-aţ iunea, n.a.) română nu va prospera în adevăr,
că vii torul ei nu va fi asLgu,rat, că însuşi sta tu l român nu-şi va rea li za toate
condiţiile unei neatlrnări depline, decit atunci cind soorele li b ertă ţi i va luci deo
patrivă pentru toţi românii, cînd o j umătate a poporu lui n ostru nu va mai da
inapoi, nu se va vedea tot mai îmbrîncită spre p ră pa stia pidrii, in vreme ce
cealaltă merge ina i nte . Trupul naţionalităţii n oastre suferă de-o r."1nă grea, ori
vom vindeca-<�, ori va c on ta g i n tot. Vom fi in lerpreţi credincioşi pe lingă românii
liberi p oo tru toate neajunsuri le , suferinţele şi asp iraţ i il e fraţilor de peste munţi.
Lupta de rezistenţă. lupta de emanc i p are trebuie să ne vază pe toţi Ia un
loc, pe toţi sub acela&i steag. Să ne preparăm de 1up tă . . . să sădim in toate ini
mi1e idealul Uni tăţii celei maj desăvîr!) i te, cînd Carpaţii nu vor mai fi un lanţ
ce strînge, ci un brîu ce susţine, pentru neamul românesc. Să cultivăm acest

ideal .. 13•
Ziarul � U n i tatea naţională" a abordat sistematic în coloanele sale o g;amă
largă d:e teme cu cara cte r teoretic privind conceptul de naţiune şi unitate naţio
nală, însemnătatea lor pentru emanciparea popoarelor, pentru progresul
social,
o>eonornif"'. �; � u l tl l r'l l . P.volu tia i deii de unitate naţională Ia români, necesitatea
intens ificăr i i l uptei tuturor români lor pentru desăvîrşirea un ificării statului naţio
nal român ele. Au fost publicate, de asemenea, articole de fundamentare a căilor
!)i mij loacelor de luptă pentru atingerea acestui i deal, în unele preconizindu-se,
ideea înarrnării poporului şi a eliber ării român ilor asupriţi pe calea revoluţiei.
Periodic. s-au publ i cat aspecte din lupta românilor de peste munţi împo
triva
măsurilor
de
a suprir e,
articole de dezavuare a acestora, precum şi
n umeroase cor{!Spondenţe din Transilvania !Şi din vechea Românie, adeziuni la
programul societăţ i i , aspecte din activitatea şi rezultatele obţi nute de secţiuni
etc. Numeroase arLicole rclevau id eea că procesul de formare al statulu i român
nu s-a închei at. că el este în curs de desfăşurare, scopul său de c ăpeteni e care
trebuie să prevaleze oricărui alt scop, fiind alipirea părţilor dezmembrate ale
neamului româ n e sc din Aus tro-Ungaria etc.
In concepţia militantilor carp atini , unitatea naţională trebuia să constituie
axul central al intregii activităţi politice a românilor, punctul de pornire al tutu
ror acţiunilor lor. �Orice facem in viaţa politică - se sublinia intr-un articol trebuie să He totdeauna in armonie cu ideea naţională şi cărarea pe care mergem
să ne ducă la reali zarea acestei idei" '14. A utorul exprimă părerea că ideea uni
t ăţi i naţionale va domina toată mişcarea noastră p oli t ic ă numai atUIIJ.c i cin d ea
va cuprinde ,.in tre-aga fiinţă morală a poporului " .
Ziarul ,.Un itatea naţională" a militat, de asemenea, i mpot riva spiritului in
gust de partid în abordarea p rob leme i naţionale 15, pentru atragerea intregii na
ţiuni, a t utUror românilor, pe deasupra apartenenţei la un partid sau altul, la
lupta legjtimă pentru desăvir!ji rea unităţii de stat a României.
Activitatea oamen i lor de stat, în accepţia societăţii .,Carpaţi". trebuia judecată
in funcţie de atitudinea acestora faţă de p rinc i p iul unHăţii naţionale. In acest
sens, s-a subliniat exemplul lui Cavour căruia poporul italian i-e rezervat una
din cele mai frumoase pagini din istori a sa, tocmai datorită faptului că în mo
m ente cruciale pentru des ti nele acestuia, el a îmbrăţişat, mai presus
de
or i ce
interes de partid , idealul înfăptuirii unită ţii naţionale a Italiei 16•
Abordind problema conştiinţei naţionale. organul societăţii "Carpaţi" releva
necesitatea e du cări i t ineretului şcolar în spirit patriotic, a organizării unui învă\3

� U nita tea Naţională", nr. 1 , din 6 decembrie
I bidem, nr. 2 di n 9 dec embrie 1884.
15 I bidem, nr. 1 di n 6 decembrie 1884.
16 I bidem, nr. 2 din 9 decembrie 1884.
'14

1884.
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ţămînt în care să se asigure o educaţie naţională, să se in făţ i:ş eze tineretului tre
cutul de luptă glorios al poporului român şi problemele as upra cărora trebuie să-şi
concentreze eforturile naţiunea in viitor 1 7.
O inriurire p ute·rnică asupra dezvoltării con:ştiin ţei naţionale a avut şi publi
carea unor informaţii asupra stărilor de fapt din provi n ci i le asuprite a unar
scrisori adresate indeosebi de românii din Transilvania ziarului .,Unitat �a Naţio
nală". I ntr-o corespondenţă din Satu Mare, autorul ei scria : "Grea ajunsă-ne vi aţa
d-le redactor. Niciodată ochii nQ�Ştri nu au fost îndreptaţi spre fraţii liberi cum
sint astăzi. Ne trebuie sprijin ca să p utem infrunta potopul de infamii" 18. Intr-o
altă corespondenţă, din Blaj, se menţiona că toate scrisori le ce soseau din România,
ca ş1_ gazetele, erau supuse unei metode cu adevărat inchi zitorialc. "Vremw·iie
scri a autorul - sînt grele pe la noi. De o parte sărăcia, de alta, şi aceas!:.c1 c şi
mai rău, terorismul ... ne opresc să ne mişcăm după voie şi să î mplin i m dorinţele
inimii noastre de români" 19• In n umeroase alte corespondenţe se face cunoscut
ziarului "Uni tatea Naţională" creşterea numărului de abonaţi şi aprecierea de care
se bucură p ublicaţi ile româneşti peste Carpaţi 2U.
Activitatea asiduă a gazetei , - ţelurile apărate atrăgeau aprecieri unan i m fa
vorabile. Un grup de studenţi români (in filozofie, drept şi medicină) din Buda
pesta considerau că : "Uni tatea Naţională" reprezintă o cauză, un principiu. Cauza
este aceea a românilor. Principiul este sfint. Salutăm deci cu vie bucurie apariţia
ziarului de dirigenţi. Dorim c.n �Unitatea Naţională" să prospere incă mulţi ani,
căci : -.Cu cit vom fi toţi in unire, nu ne e frică de pieire». Primiţi româneştilc
noastre salutări" 21• Un alt grup de tin eri români, ('are studiau la Institutul Supe
rior din Anvers, trimit ziarului "Unitatea Naţională", in martie 1885, o scr i soare
in care arătau : "Deoarece in ţara românilor liberi, el e singurul, care apără ade
văratele interese ale români lor (de asup ri r e naţională
vechea Românie, n.n.) il
salutăm cu multă bucurie şi-i dorim cel mai străluc i t succes" 22.
Prin pro blema ti ca abordată, "Unitatea Naţională" se bucura de o lar gă sim
p atie şi in rindul pu bli('ului din vechea Românie ; dovada faptu lui sint scrisorile
de încurajare şi de adeziune trimise de numeroşi cititori pc adresa sa, şi publ icate,
in extenso, de redacţie. Astfel, in aprilie, 1855, un număr de cetăţeni din Slatina,
exprimindu-şi regretul ră nu pot participa la festivităţile organi zate de societatea
"Carpaţi", cu prilejul anivcrsării adunării naţionale a românilor transilvăneni de
p e C1mpia Libertăţii, de la Blaj, din anul 1848, felicitau redacţia ziarului "Unitatea
Naţională pentru pertinenta cu care apără i nteresele români lor in genere şi ale ro
mânilor ţranscarpatin i în spec i al. "Dorim din toată inima ca �Uni tatea Naţională"
să poată deveni cit IlUii curind un ziar mare, cotidian, să străbată in toate ţinu
turile locuite de români ca să deştepte şi să oţelească în toţi simţul na ţional 23.
Scrisoarea reliefează, pregnant, aportul ziarului la procesul de formare şi adincire
-

-

"

a

con ştiinţei
naţionale.
Atitudinea ziarului ,.Unitatea Naţională" in diferite probleme de
po li tică
externă şi internă relevă acti v itatea sa complexă şi in acelaşi timp justa orien
tare in tratarea acestora. Este rem.nrcabilă, in acest sens, ati tud in ea sa impotriva
a d erări i României, la Tripla Alianţă. "Unitatea Naţională" a criti cat, de aseme
nea, măsurile de constrîngere adoptate de guv ernu l român faţă de societatea "Car
paţi .., a respins consideraţiunile de ordin diplomatic, invocate de autori tăţi in
legătură cu expulzarea conducătorilor acesteia :l•. Z i arul a replicat guvern ului că
romAnii l uptă pentru unitatea lor naţion ală cu aceeaşi legitimitate cu care au
luptat pentru acel a şi ideal, italienii, germanii şi al te popoare :l5• "La al ţi i să le fie
.
pennis a face asemenea lucrări, scria ziarul, iar românilor să nu le fie permis
a
lupta pentru ideea unităţii lor naţionale şi constituirea într-un stat puternic şi
17

11

19

20

21

22

23
24
25

I bidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
I bidem,
Ibidem.
I bidem,

nr. 46 din 16 iunie 1885.
nr. 51 din 7 iulie 1885.
nr. 50 din 4 iulie 1885.
nr. 5 din 20 decembrie 1884.
nr. 7 din 1 ianuarie 1885.
nr. 29, din 31 iulie 1885.
nr. 37, din 2 mai 1885.
nr. 7 din 1 ianuarie 1885.
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capabil ?" 26• Reprezentanţii sodetăţii ,.Carpaţi" concludeau că : ,.Cine contestă
pentru un pop-or p ri nc ipi ul so-lidarităţii - nu poate fi decît duşmanul acestui po
por" 27.
Explicind ]n mai multe rînduri 1n ce constă caracterul societăţii "Carpaţi",
ziarul " U n i tatea Naţiona l ă • releva deschis aspiraţiile comune 28, militantii car
patini înţelegînd prin aceasta d orinţa de a restabili
unitatea
patriei
ciuntită
in decurs�! i storiei, nec e sitat ea de a ac ţi on a consecvent şi cu perse\·erenţă pen
tru real iza rea acestui deziderat . .,Sentimentul un i t ăţ i i naţionale, trebuie asociat se arată intr-un articol consacrat acestei probleme - cu un plan precis şi cu voinţa
fermă de a-l pune în executare" 29• Autorul preciza că dorinţa de unitate naţio
nală este un s en t i me n t pute rnic, caracteristic intregului popor român, dar mJS!U
nea societăţii .,.Carpaţi" este de a da o direcţie conştientă şi organizată luptei ·
pentru matcri::J lizarea acestui dezid erat" 30,
Incepind din <mul 1 885, în organul de presă al societăţii "Carpaţi" apare tot
mai frecvent i d eea potrivit căreia mijloacele paşnice, acţiunile
demonstrative,
protestatare, memorandele n u v or putea duce la indeplinirea idealului naţional
al românilor. "De acest ad evăr s.-a convins Horea şi de aceea, duioşia jălbilor
a prefăcut-o [n zăngăn i tul armelor" 3 1 , se arată intr-un alt articol din "Uni tatea Na

ţională". tn concep ţia carpatinilor, revol uţia violentă, cu arma in mină, era una
din căile eliberării Transilvaniei de sub asuprirea
naţională
austro-maghiară.
"Poporul, se scria, î n tr-un articol rcdacţional, este hotărît de a-şi virsa singele pe
altarul pa.triei , căci paharul suferinţelor i s-a umplut. .. " 32. Conducătorii societăţii
"carpaţi" pledau pentru această cale in condiţiile anului 1885, ţinînd seama tocmai
d.e faptuJ că asuprirea naţională se accentuase. Ei nu absolutizau însă calea via
lentă a elibernrii nationale 3J.

Societatea .,carpaţ i " nu s-a limitat la o activi tate strict propagandistică, de
afirmare a idealului naţional. Ea a organizat, totodată, o serie de acţiuni politice
de mare răsunet ca : man ifestaţii, intruniri la care a mobilizat mii d e oameni. O
manifestaţie i mpunătoare a avut loc in 1884, la Bucureşti, cu prilejul aniversării
centenarului răscoalei conduse de Horea, împotriva asupri rii sociale şi naţionale a
românilor din Transi lvan ia . Ea s-a putut ţine n umai după multe şi neplăcute
i ncidente avute cu poliţ ia. Participanţii la aceastii sărbătoare au demonstrat in
faţa Legaţiei Austro-Ungariei . protestind impotriva discriminării şi asupririi naţio
nale a rom ân ilor din Transilvania 34.

Tn fiecare an, la 3/15 m::J i . soci etatea "Carpaţi" a organizat la Bucureşti şi
in principalele oraşe din provincie sărbătorirea festivă a adunării naţionale de la
Blaj, evocînd dorinţa exp rim ată cu acest prilej de către românii transilvăneni
de
a se uni cu Ţara.
O activitate apreciabi lă au desfăşurat şi secţiile societăţii ,.Carpaţi" din ţară,
mai ales acelea din oraşele Brăila, Galaţi, Craiova, Ploieşti etc. prin publicaţii,
conferinţe, celebrarea mar ilor date ale trecutului nostru istoric, organizarea unor
puterni ce întruniri şi manifestaţiuni de protest impotriva asupririi naţionale a
românilor de peste Carpaţi, redactarea unor moţiuni şi manifeste de solidaritate
cu lup ta de eliberare na ţi on ală a acestora etc. A stfel, filiala societăţii
"Carpaţi"
din Craiova, constituită la 23 iunie 1883, a iniţiat importante acţiuni cu caracter
naţional. O asemenea manifestare a avut loc la 1 februarie 1885, in scopuJ adunării
26

Ibidem.

27 Ibidem, nr. 20 din 21 februarie 1885.
28 I bidem, nr. 13 di n 24 i:a.nuarie 1885.
29

30

31

32

I bidem.
I bidem, nr. 7 d i n 1 ianuarie 1885.
Ibidem, nr. 16, din 7 februarie 1885.
I bidem.

33 Arăta, de pildă, că şi Horea a făcut apel
mai intii Ia mi J loaC'e paşnice
prezentind împăratului Iosif al II-lea, la Viena, memorii din partea românilo
tr:&nsilvăneni. . "Horea ca şi toţi românii asupriţi, arătau caJ1)ati n ii, au recurs !a
Viol en ţă atunci cind nu mai aveau incotro, . pentru a apăra fiinţa naţională, drep
turile şi libertăţile cîştigate prin lacrimi şi singe, in decursul istori ei" .
34 Al. Lapedatu, op. cit., p. 4 .

;
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de fondw·i pentru ajuto:rarea elevilor şi şcolilor :româneşti din Transilvaniu 35. La
24 i anuarie 1886, secţiunea Brăila a organizat in sala "Rally .. o mare manifestaţie
consacrată unirii Principatelor, la care au parti cipat citeva sute de cetăţeni ai ora
şului : muncitori . funcţionari, intelectuali, comercianţi, elevi, studenţi etc. 36. Subli
niind însemnătatea evenimentului, vorbitorii au arătat, totodată, necesitatea luptei
hotărîte pentru eliberarea naţională a românilor transcarputini. La această ser
bare au fost imprimate şi expuse în sală, deviw societăţii "Carpaţi", Unitatea
Naţională şi următorul fragment din poezia intitulată "Dorinţa noastră" 37 :
Vrem ca mîndra Românie
Cu a l ei popor blajin
Să trăiască in armon ie
Reuni t la un cămin.

Se exprima astfel, în esenţă, i dealul făuririi unităţii naţionale depline, prin
unirea români lor într-un singur stat naţional.
O activitate meritorie a desfăşurat şi secţiunea societăţii "Carpaţi" din Ga
laţi. Ea a organizat o mare întrunire publică in luna mai 1 892, in sala Teatrului
.. Temistocle", cu prilejul aniversării a 44 de ani de Ia memorabila adunare naţională
de pe Cîmpia Libertăţii de Ia Blaj. Participanţii au condamnat vehement măsurile
de discriminare naţională adoptate de autorităţile austro-ungare impotriva româ
ni lor tranS<:arpatini 38• A u rostit cuvîntări fruntaşii societăţii d in local itate, între
care. profesorii C. Mihăilescu şi V. Adamescu. Acesta din urmă sublinia că in 1 884,
.. românii au avut un ideal pe care generaţi unea actuală i l urmăreşte : «Unirea tu
turor rom â n i lor» şi precum Looovic al XVI-lea a zis odată : --Nu mai sint Pyri
neii.. aşa
şi romanii don'sc a spune : «Nu mai sint Carpaţii» 39, scmnifidnd do
rinţa lor de unitate naţională" •.
Un moment de i mportanţă deosebită în activi tatea societăţii "Carpaţi" il re
prezintă, deopotrivă, redactarea şi tipărire-a unei proclamaţii adresate românilor
de pc cele două vers.·mtc ale Carpaţilor, prin care con ducătorii accstein urmăreau
crearea unei mişcări revoluţionnre în toate teri tori ile româneşti. Proclamaţia a fosţ
difuzată la 1R august 1 885 4°, cu pri lejul constituirii la Cluj a societăţii maghiare
�KOltur-Egylet". care avea ca scop nedezminţit, maghiarizarea românilor din Tran
silvania. ln prima parte, conducătorii carpatini explicau că publicarea documen
tului reprezenta o reacţie la inăsprirea asupririi naţionale a românilor de peste
munţi. la tendinţele evidente ale .,KuJtur-Egylet-ului" de maghiari zare a naţionali
tăţilor nemaghiare, in primul rînd a româniloc 41• In a doua parte a proclamaţiei,
adresată român ilor de peste munţi, se făcea o analiză a condiţiilor vitrege de
exi stenţă a acestora, erau expuse nedreptăţile pe care le îndură d in partea claselor
dominante
austro-maghiare,
formele de
asuprire politică şi
economică, de
d iscriminare spirituală etc. Ea cuprindea un indemn hotărît la lupta revoluţionară
pentru răsturnarea jugului asupririi 42, monarhiei dualiste . .. Această admini straţie, se

1892.

35 "Uni tatea Naţională" nr. 16, din 7 februarie 1885.
36 S. Semilian, op. cit.. p. 159.
37 Idem.
3B "Galaţi", nr. 1 0 1 (2726)
din 5/1 7 mai 1892 ; nr.

97

(2722)

din

30

aprilie

39 Ibidem. Vezi şi Biblioteca V. A. Urechia, Galaţi, Arhiva V. A. Urechia,
fond divers, afişe, f()i volante, programe etc. Mapa X.
• La rindul său profesorul C. M1hăilescu a arătat că "atund (în 1848 n.a.)
românii transilvăneni n u aveau decît un gind, o dorinţă, o voinţă, aceea de a
salvgarda naţionali tatea lor". Vorbitorul a subliniat in continuare caracterul dema
gogic al promisiuni lor pe care i mperiul austro-ungar le-a făcut românilor după
bătălia de la Sadova.
40 Di fuzarea acestei proclamaţii s-a soldat cu serioase implicaţii în relaţiile
României cu Austro-Ungaria, ceea ce a fost de natură să facă mai bine cunoscută
străinătăţii cauza noast:-ă naţională.
41 Biblioteca "V. A. Urecha", Galaţi, Arhiva V. A. Urechia, fond. cit.
42 ldem.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

SOCr.ETATEA CARI:'AŢ'I ŞI UNI'REA CU TRANS!ILVANIIA

7

445

arăta in proclamaţie, v-a nimi cit buna stare m ate rială, vă goneşte din ţara voastră
strămoşească , <Jri vă pune din nou sub regi mul biciului domnesc. O nouă iobăgie,
mai rea decît cea d i n tr ecut , bate in ace a st ă privinţă la uşa voastră. Şcolile întreţi
nute din sudoare si:nt deja r u i nate. Limba voastră, dulcea şi strămoşeasca l imbă,
e goni tă de pretutindeni. Aţi ajuns să nu vă mai puteţi cere nici drepturi in ea" 43.
tn . continuare proclamati a rel-evă că toate aceste măsuri au fost adoptate prin
ordinea leg a l ă �i de aceea or ic e speranţă la această ordine legală, la mijloacele
paşnice, devine i Lw.orie. Ea face a.pel la român i i din Transilvania să înceteze
a-�i mai pu ne vreo speranţă in împărat, ,.acesta fiind un ti ran ca t oţ i ceilalţi, care,
cere punga şi singele supu şil<Jr, dar nu dă in schimb decit urgi.a şi dispreţul" 44.
Şi ma i departe se arăia : "Acela a cărui bunătate vi se trîmbiţa mai mult, acela
însuşi nu dase nici o a sc u l ta r e păsurilor voastre, acela însuşi nu s-a sfiit să se
fac ă asasinul a cel<Jra care s-au văzut nevoi ţi a căuta prin arme ce nu putoou
aj�ge prin rugăminţi � 45.
Conducător i i societăţii �Carpaţi" , u îndemnau pe fraţii lor să nu se lase
în ş e laţi , să-şi spulbere increderea in orioe ordine legală, să treacă la acţiuni revo
luţi(}nare, d upă e x emplu l strămoşi Lo-r, care, " n u se temeau de nimic şi atunci cind
genunchiul asupririi nu-i mai lăsa să respire, cind moştenirea strămoşească era in
su p rem u l per i col, rupsau cu răbdarea şi supunerea şi luptau cum l u ptă un neam
liber''46• Proclam.aţia sublinia astfel că, "românii se găsesc in faţa unui<� din aceste
momente supreme. că " revoluţia vine" ! Nu aveţi <�rme. Revoluţia pc faţă nu vă
este încă cu p u ti n ţă . O să le aveţi însă şi veţi face-o" 47• De aici rezultă. elocvent
faptul că so cietatea .,Carp<:�1 i" s e pr roc upa de înarmare<:� membrilor săi pentru
o eventuală rezolvare pe calea arme lo r a eli bcrăl"Îi românilor d in Transilvania
şi Bucovina.
Partea a treia a Proclamaţiei e adresată românilor din vechea R om ânie. In
ace<:�stă parte, Com i te tu! de i n i ţiativă al proclamaţiei, făcea apel la toţi român i i
să acorde u n sprij i n tot m a i spocit pentru " pos tw·i l e expuse ale neamului nos
tru" (Transi l v u n ia, Bucovina, n.a . ) 48• El cerea să se desfăşoare pretutindeni steagul
luptei pentru un itate naţi on ală. să se c u ltive ideea solidarităţii naţionale, a comu
nităţii de aspiraţii a românilor . i n fami l i e , in şcoală, in armată" etc. Proclamaţia
sublinia că întărirea României se va î mpli n i numai prin întregirea naţională. prin
alipi rea Tran sil van i ei , Banatu l u i şi. B ucov ine i încm·porate de i mper iu l austro-un
gar. " Convingindu-se ori ce român, prec iza proclamatia, că garanţia reală şi sta
tornică a neatirnări i patriei sale, nici în tratate, nici în politica de azi pe miine,
ci în rompletarea uniiăţii noastre politice se va găsi" 49.
In incheiere, documentul chema masele din România să-şi strîngă rindurile
şi să-şi manifeste dragostea şi spri j in ul de fraţi faţă de român i i asupriţi de peste
Carpaţi. Prin acţiunea revoluţionară pe care o preconizau, tinerii intelectuali tran
silvăneni soco teau că vor izbut-i să împlinească, cu un
ceas ma i degrabă, idealul
suprem al poporu l ui r<Jrnân, desăvîrşi rea un i tăţii naţionale, .,căci negreşit, nu li se
putea cere acestor tineri ca lcule d i plomatice, împrejurări favorabile şi acţiuni sis
tematice pentru ajungerea scopul ui UTmărit" 50.
Acest documen t a fost difuzat atit in Ţară, cit şi in Ardoo l, Banat, Cri
şana, Maramureş, mai cu seamă pe adresa preoţilor, învăţătorilor şi al tor inte
lectuali român i , p recum şi la redacţii le zi arelor româneşti şi ungureşti, la condu
cerea societăţii "Emke", unor oameni politici maghiari, in frunte cu primul mi
nistru Coloman Tisza 51. Doc umentul a exercitat o puternică influenţă asupra con
ştiinţei naţionale a r<Jmâni lor de pretutindeni . In oraşul Caransebeş, proclam ati a
a fost afÎiiată, noapte a pe străzi 5Z. De asemenea, ziarele român eş ti din Tran sil
vania i-au asig·u.rat o largă popularizare.

43 I dem.
· � Idem.
45 I·bidem ' Proclamaţia Comi tetului
t6

Idem.
47 Idem.
411 Idem.
49 B i bliotec a ., V. A.
se AL Lapedatu, op.
51 Ibidem, p. 1 1 .
52 Idem.

de

iniţiativă

Urechia", Galaţi, Arh i va

V.

al Societăţii

A.

"Carpaţi".

Urechia , fond. cit.

cit., p. 8.
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Autorităţile din Transilvan ia, alarmate de reacţia provocată, a u di spus ime
diat confiscarea proclamaţiei şi arestarea celor care au asigurat prelucrarea şi
difuzarea ei . In ciuda aC€stor măsuri nu au putut fi confiscate decit puţ i n e exem
plare di n proclamaţie. Numeroşi preoţi şi î nv ăţători , in pofida ares tăril or ce s-au
operat, au continuat prelucrarea ei, pe ascuns, in faţa ţăranilor (Drept represalii
numai la Alba Iulia au fost arestaţi 14 preo ţi şi transportaţi in lanţuri la Teiuş
şi Tg. Mureş).
Intre numeroasele ac ţi uni vizind înfăptuirea idea lul ui de unitate na�ională
se inscrie şi pregătirea unei i nc ur si un i peste munţi, de către societatea �Cal"paţi",
care, după unele documente, ar fi dispus de 20.000 ar me şi 6.000 voluntari 53. Ina
i n te de :publ icarea proclamaţiei au fost organizate în acest scop, d e către grupuri
ale societăţii " C arp aţi " , recunoaşteri in dreptu l grani ţei 54• Astfel, cu prilej u l unei
incursiuni făcute în m un ţi , ofiţerii batalionului de vînători din Sinaia, însoţiţi de
mai mulţi civili
(membr i a i societă ţii
"C arpaţi") in frunte cu transi lvăneaaul
Alex. Ciurcu, unul din tr e conducătorii societăţii, s-au apropiat de g !" a ni ţ.ă şi au
in fi pt în mod semnificativ tricolorul românesc pc unul d in tre cei mai îna l ţ i mun ţi
ai regi unii ss. După c i te va zile, Al. Ciurcu a o fe rit o recepţie ofi ţel"i l or care parti
cipaseră la această acţiune de recun oaşt ere, windu-le, in timpul toastului, să
i mp l in te cît m a i curînd tricolorul românesc in munţii Transilvaniei.
Guvernul ungar, intervenind pe cale diplomatică, pentru a se lua măsurile
cel e ma i r i gu roase impotriva agitatorilor, determină guvernul român, după n u.me
r oase discuţii s ă dispună con fisc area pmclamaţiei ş i urmărirea au tori lor ei. Mi
nistrul p len ipoten ţiar al Austro-Ungariei la Bucureşti a p ri mi t însărcinări spe
c ia le din partea g uvernului său de a menţine o legătură permanentă cu guvernul
român pentru sancţ iona l"c a C€lor implicaţi in problema proclamaţi ei, i ar pe de
altă parte, de a , i nforma minuţios asupra reacţiei provocate de aceasta in cerc u 

-·
rile româneşti.
In grijorarea care domnea in Austro-Ungaria in legătură cu activitatea socie
t ă ţii "Carpaţi" rezultă cu claritate dintr-o te le gramă trimisă de contele Kalonky
către reprezen tant u.J. său la Bucureşti, la 4 septembrie 1885 : .,Binevoiţi a ţine un
li mbagiu foarte hotărît faţă de guvernul român. N u-i ascundeţi că, numai graţie
incuriei şi tolera nţei sale, mişcarea revoluţionară îndreptată impotri va fruntarii
lor noastre şi asupra căreia am atras atenţia in ma i multe rinduri, s-a putut dez
volta, p înă la un a semenea grad. Aşteptăm să se proC€d eze cu fermitate contra
şefik>r cunosc uţi ai mi şcării " �. Di p lomatul austro-ungar prezentind textul telegra
mei mi ni strului român de externe, 1. Cimpineanu, acesta răspunde că nu poate ac
cepta reproşul ,.de incuri e" şi " toler an ţă" intrucit guvernul a pierd ut mulţi aderen ţi
poli.tici din cauza măsurilor sale indreptate ( formal , din raţiuni diplomatice, n.a.),
impotriva acelora ce luptă pen t ru unitatea n aţională" 57. Replica este edifi catoare
atît pentru faptul că ministrul român respingea tonul telegramei lui Kalonky, cit
şi pen t ru evidenta mare popularitate de care se bucura societatea ,.Carpaţi" in
stra tu r i le largi ale soci etăţii ro mâneşt i .
Deşi 1. Cimpi nean u asigura plenipotenţiarului Austro-Un g ar i ei .,că v a face tot
c e- i cu putinţă să oprească in loc curentul revoluţionar, fiind decis să i mp iedi ce
orice incursiune armată in Un g aria " 58, el prec i za, totodată, că .,misiunea guvem.u
lui nu este del oc uşoară. cu a tit mai m ult cu cit partidele opoziţiei nu erau străine
d e mişcările organizate de soc�tatea Carpaţi".
Neliniştea produsă de mişcarea pentru unitate o probează şi d i scu ţia din 9
septembrie 1885, între ministrul Austro-Ungariei la Bucureşti şi I. Brătianu, pre
şedintele guvernului român, pr i vito r la situaţia din ţară. In cadrul discu ţi ei , Bră
tianu a făcut o serie de p recizări ş i observaţii la notele şi telegramele trimise de
guvernul din Viena şi anu me : a) proclamaţii revoluţionare se pot imprima ori
unde şi ca a tare nu se poate adu{:e învinuirea că ea s-a tipărit in România ; b) că
nu există prop ri u-z is un p ar t id al carpatinilor ; c) că e l vedea in a1eeastă acţhme
53

Ibidem,
I bidem,
ss Ibidem,
56 I bidem,
57 I bidem,
s.

p. 12.
p. 15.
p. 14.
p. 16.

p. 17.

511 Idem.
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revoluţionară şi o in cerc ar e a opozi ţiei d e a r ă sturn a guve1·nul său prin complicaţii
externe ; d) că poliţia se v a i ngri j i să nu se producă alte manifestaţiuni, iar c on 
ducătorilor wcietă ţii �Carpaţ i " li S-fl pus in vedere că vor fi expulzaţi, dacă in
viitor prin act i v i tatea lor, vor da loc la cea ma i mică plîngere 59•
Apreciind pericolul eviden t nl m i şc ă r i i de m asă pentru unitate
naţională.
m i ni�iru l all5 tro-ungar Ia Bucureşti . Mayr, a ob i e c tat , intre altele, că măsurile
de supr a veghere n u trebuie să se mărginească numai la cei amestecaţi direct în
a gitaţi ile ce s-au p rodus, ci să se e xti n dă şi la c e i ce l e încurajează (funcţionarii
s tatul ui , chi ar). De asemenea, ac esta pret i n de a că agitaţia revoluţionară nu poate
fi pusă in intre g i me in sa.rdna opoziţiei 'o. Conţinutul acestei discuţii a fost ex
p ed i at la 10 septembrie· 1 885 la Budapesta şi l a Viena, cu adăugirea că gu v ernu l
român « luat in discuţie p roblema even tualei exp u l zări a cond ucători lor societăţii
"Carpaţi". tn tele g rama sa de răspuns, Kal onky insista din nou asupra celor mai
severe măsuri pen tru reprima rea ag ita ţ i e i şi pedepsirea agitatorilor.
_
In urm."l acestor presiuni d ipl om ati ce , guvernul B răt ian u a hotărit, după multe
tergiversări , expulzarea a şase ardelen i din conducerea societăţii .,Carpaţi". De
cretul de expulzare a fost emi s la 2 (14 stil nou) s e ptem br i e , iar Ia 6 ( 1 8 stil nou)
septembrie a fost pub l i cat in presă "·
I n afară de cei doi autori a i pr ocla maţi ei , Gh. Secăşanu şi Gh. Ocăşanu, au
ma i fost expul zati : Al. C iur cu , di rectorul ziar u l u i "L'Independence roumaine", Ni
colae Cillll' cu, tatăl lui Alexandru, casieruJ ziarulu i , I. Droc-Bănciulescu, secretaru l
soci C'tăţii "Cm-paţi � şi l. C. Coteanu, funcţi onar inferior la C. F. R . (invinuit pentru
propaga n dă şi răspîndirea proclamaţiei '2.

La 7/19 septembr i e 1 885 presa românească a pub l i ca t emotionanta scri soa re
de rămas bu n a l u i Gh. Secă&anu , adresată cititorilor ziarului "Unitatea Naţiona
lă" şi fmţilor de peste munţ i , aflaţi in Româ n i a, în car e îşi exprimă deplina incre
dere in v ictoria cauzei pentru
care a militat in conducerea soc.ietăţ i i .,Carpaţi".
Scrisoarea se în ch eie cu urări pentru înfăptuirea idealului naţional şi cu cuvintele

"Trăiască Român ia".
Plecarea JlllOra din cond ucători i societăţii "Carpaţi" expulzaţi a dat loc la ma
n i festaţill!I1i emoţionante. Peronul gări i din BucurC."?ti a fost inundat de un imens
public. Cind s-a d at ultimul semnal de plecare a tren ului şi expul7.aţii s -a u urcat
in vagoane, din toate părţile au i zbucnit strigăte însufleţi te de "Trăiască Româ
nia� şi "la revedere" 63. O scenă zguduitoare s-a produs chiar in ultimul moment,
inainte de pornirea trenului, cînd expulzatul I. Droc Bănciulescu. în genunchi,
sărută pă mînt ul patriei şi ii în mînează lui Vintilă Rosetti , d irectorul ziarului " R o
mânul" o scrisoare de rămas bun către fraţii săi d in România liberă 64. Gh. Se
că.şanu, Gh. Ocăşanu şi 1. Droc-Bănciulescu au p l ecat spre Galaţi şi de a i c i în
Franţa, unde guvernul Brăt.ianu le procurase, in ascuns, cîte o bursă pen tru con
tinuarea studiilor, iar Al. Ci urcu (fiul), N. Ciurcu (tatăl) împreună cu 1. Coteanu
au p lecat spre Giurgiu, la Rusciuk în Bul garia 65, pe n tru a se afl a cît mai aproape

de ţară.

Măsurn de ex p ulzare a fruntaşilor societăţii "Carpaţi" a provocat un val de
adîncă indignare în intreaga ţară şi in teritoriile româneşti de peste munţi, La
Bucu�ti, Ia�i. Craiova şi Ploieşti etc. au avut loC puternice intruniri de protest
impotriva guvernului. La rindul său, presa din provin ci e a luat o atitudine fermă
impotriva guvernului. A st fel , ziarul "Luptătorul" din Focşan i, scrie la 8 (12 stil
nou) septembrie 1885 : "Protestăm din toate puterile noastre şi ne ridicăm cu in d ig
nare in contra guvernului zis li beral, care a expulzat din ţară - chiar
con.tra
textului acelei legi (a expulzărilor, n.a.) - pe d-n.ii Nic. Ciurcu, Al. Ciurcu,
Gh.
58 I de m ; tn realitate, guvernul s-a văzut nevoit să facă asemenea declaraţii
d i n raţiuni politice, statale pentru a contracara o eventuală inta"Venţie a Tri plei
Alianţe d in care făcea parte �i România , in pofida voinţei poporului român, in
urma presiuni lor externe.
6C1 Idem.
'1 "Na ţi unea" , nr. 6, din 18 noiembrie 1885.
112 "Luptătorul", nr. 399, din 8 noiembrie 1885 şi nr. 411 din 27 noi em brie J885.
dl "Naţhmea", nr. 7, din 9 noiembrie 1885.
64 Al. Lapedatu, op. cit., p. 23.
65 I·bfdem, p. 20, 23.
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Secă!}<mu, G eorg e Ocăşanu, I. Droc-Bănciulescu ş i I on Coteanu, iar exp ulzaţilor le
trimitem o strin gere de mină frăţească sp Wlînd u -l e la revedere p en tr u alte timpuri
cind libertăţile vor reinvia in această ţară" 66• Acelaşi zi ar scria că sin gur a vină
d

celor expulzati era aceea că "au suspinat pentru Transilvania".

Problema ex p ulz ăr ilo r a de ter mina t dezbateri furtunoase atit in Senat, cit
şi in Adnnarea Deputaţilor. La 4 decembrie 1885, C. Boe rescu a ndicat problema
expulzărilor in şedinţa Senatului 67. El a cerut l ui Ion Brăti.anu să explice pe ce
bază a aprobat expulzarea, �deoarece Constituţia nu pune pe ro mân i i d i n alte state
1Au�tro-Ungaria n .a . ) în categoria de s tr ă i ni ş i ca ature, legea expulzărilor din 1881
n u-i priveşte şi deci nu le poate fi aplicată". Şefu l guvernului liberal i n cercind
;ă-şi j ustifi ce mă su ra , a invocat înalte raţiuni de stat. declarind, totodată,
că
nimeni nu i-a î mb: ·ăţiş at . că el, pe românii de peste Carpuţi.

Cea mai virulentă critică la adresa guvernului a făcut-o în C a mera Deputa
ţilor. Mihail Kogălni ceanu, la 11 februarie 1886. Emin en tu l om de s k'lt, după ce a
exp us un am p lu tablou privind politica de di scri m i n ar e naţională şi de mwghiari
zare din Tran s i lv an i a , a ară tat cîtă dre ptate aveau tinerii ce l an sase ră proclamatia
revoluţionară, demonstrînd in fe lul acesta îngrijorarea faţă de v ii to r u l fraţilor de
peste m un ţi 68,

Prin intervenţia sa, M. Kogălniceanu a d ezvă l u it caracterul ilegal ŞI murnan
al expulzării decretate de guvern, a amintit lui 1. Brătianu că in 1 848, frun taşi i re
voluţionari . implicit el şi cel cu care polemiza, au fost ,. d i sţăraţ i " tot prin mă
�uri abuzive şi de aceea este anacronic să se apeleze la asemen ea măsuri.

Mi!';carea sodal i s tă din România, prin organele sale . de presă, a infierat cu
toată hotărîrea expulzarea conducători lor socie'tăţii "Carpaţi", pe care-i cons ider a
.,Prieteni de in imă " . Astfel. ziarul "Drepturile
om ul u i " ,
atacînd
cu
virulenţă
ex p u lzarea redactorilor manifestului, se intreba : .,Şi care l e c vina ? căci au dat
curs slobod sim ţuri l or de care le erau pline inimile ? Căci au strigat lumii dure
rile lor şi au chemat la luptă mintuitoare pe fra ţii de din colo de munţ1, care de
veacuri stau cu l ca ţi sub călcîiul tiranului şi al străinului ?" 69. SoC'iatiştii arătau
cu acest pr ilej că singura cale de rezolvare
a p-robleme i unităţii naţionale ro
�âne este lupta comună a întregului popor. Ei dădură asigurări expuizaţi lor, că
m momentul cînd se v a desfăşura "în cr eştetu l Carpaţilor stea gu l răzvrătirii, vom
fi alăturea cu voi pentru a putea statorn i ci o Dacie l i beră şi neatirnată unde fie
care român să-şi poată minca pî inea in libertate" 70. PuneTea în aplicare a legii
expulzărilor a fost condamnată cu veheme nţă de m i11 ca rea muncitoreasca şi socia
l i stă d i.n R om â n i a , deoarece aceasta era fol osi tă ca un instrument de luptă şi im
p otriv a sa. Atitudinea guvemului faţă de conducătorii societăţii , . C a rpa ţ i " a ge
nerat numeroase critici şi din partea românilor transil vănen i . Astfel, .,Gazeta Tran
silvaniei" a publicat, in legătur ă cu problema exp u lzărilor , o su ită de cinci arti
cole, prin care erau condamnate măsurile de exp u lza re . Tntr-un articol <;emnat de
fi·untaşul socialist C. Bacalbaşa se ară ta că : "Ridicarea unanimă a României lu
m i n ate şi conştiente, strigătul de ind ignare c e a izbui:ni;t din toate p i epturile, pro
testarea uriaşă c e s-a în ăl ţa t in faţa expulzării fraţilor noştri, este o d ov ad ă puter
nică de cîtă mare deosebire este intre naţiune·a li beră şi stăpînirea sl ugarnică" 7 1 .
Autorul subliniază, în acelaşi timp, necesi tatea luptei împotriva asupririi sociale
şi politice a masel or muncitoare, lansează un apel la i n ten s ific ar ea l uptei pentru
unitatea poW i că a tu t uror români lor. Totuşi . trebuie me n ţion at că măsurile adop
t at e de guvern erau dictate de raţiuni diplomatice, de faptul că Român ia făcea
pnrte din Tripla Alianţă, orientare adoptată de cercurile guvernante in frunte cu
Carol I pentru a con tra ca ra proiectele Rusiei ţariste de a subordona România,
inte·reselor sale politice şi economice. D ea ltfe l , aşa cum s-a văzut, guvern u l s-a
66 " Luptătorul", nr. 399, din 8 noiembrie 1885.
67 " M oni torul Oficial" , din 10 decembrie 1885.
68 Ibidem ; cf. şi
M . Kogălniceanu, Interpelaţiune
românilor de peste Carpaţi, B uc u reş ti , 1886.
69 .,D rep tur i le omului", nr. 171, din 6 noiembrie 1885.

privitoare la expuLzarea

7° Idem.
7 1 Ibidem, din 8 septembrie 1885. Vezi şi" Naţiunea şi contemporaneitatea, p.
318.
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interesat de soarta e x puL zaţ ilor, acordind u-le burse de studiu celor tineri şi accep
tînd ul ter ior revenirea in ţară a c-elor vîrstnici.
Proclamaţia Comitet ului d€ iniţiativă al societăţii " Carpa W a avut un pu
terni c ecou în Trans ilvania, fap t recunoscut de autorităţile austro-ungare. In acest
sens, este semni ficativ r a por tul subpref-ectul u i j udeţului Ciuc, in care se arăta că
in sa tele româ neşti d e frontieră (Bilbon, Tul gh eş şi Corbu l ) se înteţesc ritanifes
t:irile de eliberare naţională. In ac€laşi document s e denunţau ca instigatori pre
oţi i . De spre p reotul din comuna Co·rb u se ară ta că, trecind pe teritoriul românesc
imp rew1ă cu un grup de compatrioţi s-a aruncat jos, a îmbrăţişat pămîntul patriei
şi a iz bucn i t în plî n s. Faţă de creşterea amploarei l uptei de dezrobire naţională,
subpre fectu l cerea întărirea front i erelor cu jandarmi şi alte trupe n.

Intrucit autorităţ ile un g a re nu au putut i n tr a in posesia proclamaţiei , preoţii,
invă ţă torii şi n.otarii români au fost supuşi, pe ba�:a unor ordine special e, unei
supravegheri atente. La 25 o ctombri e 1885, Ministerul Cultelor şi tnvăţămintului
pUJblic din UngLiria a trimis o circulară către toţi membrii clerului, prin care-i
acuza d e legături cu societa tea .,.Carpaţi" şi "de trădare de patrie". Autorităţile
constatau cu a mărăciune că după răspîndirea proc la maţ iei, educaţia patri o tică, na 
ţională, in şcol i le şi bi s eric i le româneşti se face pe faţă. Astfel, se arăta, că pe coper
tele caietelor copi i l o r era tipăr ită harta României cu toate provi nciil e locuite de ro
m âni , că bibl i oteci l e şcolare sint pline de căr ţi şi hărţi iredentiste, că chipiurile
elevilor din Braşo v şi Sibiu erau î m po dobite cu tricolorul românesc, că la ser
bări se abordează steaguL naţjonal etc. 73• D atele pun in evidenţă aportul substan
ţial al soci-etăţ i i "Carpaţi" la d ez vo l tarea conştiinţei naţionale, la lupta întregului
nostru popor p entru făurirea unităţii naţionale. Conducătorii aC€stei societăţi au
fost campionii cei mai activi şi devotaţi nu numai ai idealului un i tă ţi i culturale
l'i şi polit ice a românilor, ai jn făp tu:ir ii unităţii poporului român în graniţel e vechii
Dacii.
Carpatinii eran la sfîrşitul secol ul ui trecut, cei mai neobosiţi propagandişti
şi militanţi ai in lregjrii unităţii naţi onale. Ei s-au bucurat de un spri j in activ,
i mportant di n partea maselor populare, a unor personalităţi de seamă in frunte cu
M. Emi ne sc u, a orga ni zaţi i lor muncitoreşti , a mişcării socialiste, a tuturor parti
delor politice, care, promovau în ac tiv itatea lor principiul dreptăţii sociale şi al
l uptei pentru unitatea naţională.
Puternicul răsun et pe care l-a avUJt activitatea societăţii "C arp a ii
în con
şti in ţa românilor, este confirmată nu numai in intensificarea luptei de dezrobire
naţi onală dar şi de ingrij orarea manifestată de guvernele de la Viena şi �udapesta,
C'are au intreprins ene:-gice şi persistente proteste şi i nter ven ţ i i pe lîngă guvernul
de la Bucureşti p en tru a obţin e reprimarea m i şcări i naţionale iniţiată şi vitali
zată de această societate patriotică, revoluţionară.
Dar, după cum remarca M. K ogăln ic ea nu in Camera Deputaţilor, in feb r uarie
1 886, m ăsuri l e de ostraci zare a conducătorilor transi lvăn eni nu puteau duce şi nu
nu dus la sti n g ere a activităţii s ocietăţii "Carpaţi" 74, intrucit idealul pentru care
lupta aceasta era un i deal nobi l, de care era animat in cuget şi în si mţi r i intx:egul
popor român .
Societatea "Carpaţi" şi-a conti n uat activitatea in an i i care au urmat după
cx p ulz area conducătorilor săi, in strînsă colaborare cu celelalte societăţi cultural
patriotice din România, in deosebi, cu "Liga Culturală" 75. Aportul soC'ietăţii "Car
paţi" la lupta generală a poporului nostru pentru înfăptuirea unităţii statale a
României este remarcabil, indeosebi în anii pre me rgător i precum şi in timpul
războiului de eliberare şi un i tate naţională.
"

,

Cu prilejul unei adunări care a avut loc la inceputul lunii ic.nuarie 1914,
in Ca pitală, preşedintele societăţii "Carpaţi" 1 . Tzeţu arăta, că, "în împrejurările

op. cit., p. 24.
I bidem, p. 25.
74 " Moni torul Ofidal" nr. 45 din 18 februarie 1885.
7s BLbl. A cad R.S.R., cabinetul de manu scri se. Manuscrise româneşti,
nuscris nr. 4854/1 892, f. 176, şi nr. 4855/1893, f. 199.
n Al. LaP€datu,

73

.
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prin care tr ece neamul românesc (primul război mondial n.a.) noi trebuie să facem
toate sforţările pentl"u realizarea idealului către care de secole rî vn : m" 75.

In anii neu tral i tăţii , societatea .,Carpaţi" a organ izat in Capitală şi in alte
oraşe din ţară manifestaţii puternice de stradă in colaborare cu " Legi unea arde
leană " şi ,.Liga Culturală", cerind guvernului intrarea neintirz ia tă in război, pen
_.
tru eliberarea Transilvaniei şi un irea acesteia cu România n. Activitatea sa a fost
deosebit de fermă între anii 1916-1919 sprijinind prin diverse mi j loace efortul
general al poP<Jrului român de î nfăptui re a idealului unităţii naţionale.

L'APPORT DE LA SOCIETE: ,.CARPAŢI" POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA
CONSCIENCE NATIONALE, LA LUTTE DU PEUPLE ROUMAIN POUR L'UN ION
DE LA TRANSYLVANIE AVEC LE PAYS
R � s u m e
L'ouvrage a elabore une ample documentation de l'archive V. A. Urechia La bibliotheque V. A. Urechia de Galaţi et la Bibliotheque de !'Academie R.S.R.,
ou on a vai t garde des d oc umen ts de la societe .,Carpaţi", la recherche de la presse
et sourtout le journal "L'Unite N ati onale " , son organe de presse, sur l 'analyse
des pri nci.paux travaux a caractere historique en ce qui concerne le probleme.

L'auteur fait l'analyse sur la contribu ti on de la soch�te "Carpaţi" dans la
formation et le developpement de la conscience nationale, la lUJtte pol i tique deployee
par le mouvement de tous les deux versants de Carpaţi, pour l'union de la Tran
sylvanie avec le Pays.

On analyse la multiple ac t i vi te de la societe entre 1882-1914 par des confe
renoes, des joumaux et revues, la publication et la difusion des ouvrages d'histoire
et de culture nationale dans le pays,
des
proclamations, des protcstations,
des
man i festes, des motions, l'organisation des meetings de solidarite nationale dans
les principales villes du pays , des interventions dans le parlement et dans le senat,
une ample p ropagande parmi les etudiants, les paysans et 1� militaires pour les
mobll.iser dan s !'ample mouvement de l' unification de la Transyl vani e
avec
la
Roumanie.
On souli gne particulierement dans l'ouvrage le r6le de la societe "Carp aţi "
dans la formation de la con seci ence nationale, pour demontrer la n ecessite de la
lutte de liberation et d'union avec le pays des roumains de T ran <>yl vanie, en re
levant le grand echo de son act ivite parmi toutes les classes de la soc:iete a la
fin du XIX-l!me siecle ct au debu t du XX-E!me siecle.

76 Arhivele Statului Bucu.r�ti, Arhiva
Si guranţei Generale, dosar nr. 153/1908, f. 50.

Centrală,

fond.

n I bidem, f. 2 1 1 .
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UNIREA DIN 1 918 ŞI PRESA .OIN ORAŞUL ,IAŞI
1. AGRIGOROAIEI, G. CALCAN, M. STRUGARIU

Unirea din 1918 a fost rezultatul un ui indel unga t proces i s tor i c şi a repre
zenJtat victoria strlHuci-tă a mişcării de eliberare a maselor populare d� pe ambele
versante ale Carpa ţilor, opera intregi i naţiuni române. Lupta pentru unitate na
ţional-statală a atins o intensi tate deoseb i tă in epoca modernă, dar p rtmi sele sale
sînt aidoma unor rădăcini ad în ci în trecutul neamului nostru. C:mtituitatea in
vatra în care s-a zămislit, păstrarea en tităţi i etnico-lingvistice şi c ul tural-sp i rituale,
a legăturilor de via ţă materi.ală, menţinerea fiinţei d e s tat, tend in 'a spre inde
pend enţă consti tuie permanenţe ale ex isten ţe i noastre, factori care au asigura t în ciuda greutăţilor de tot felul - dezvoltarea generală a societăţii român eşti .
După cum se ştie, România a intrat în pr imul război mondial cu gîndul eli
berărH fi i lor săi aflaţi sub a suprirea a ustro-u n gară . In condiţii de care nu ne
ocupăm aici (şi ca urm are , în primul rînd, a nere spec tări i de către aliaţi a anga
jamentelor asumate în a ugust 1916), cu toată vitej i a şi spiri tu l de sacrificiU a l arma
tei române, campania din 1 9 16 s-a incheiat nefavorabil pentru România. Apr oxim a
tiv 2/3 din teritori ul ţării a in trat sub ocupaţi e duşmană. Autorităţile centrale, ce a
mai mare parte a cercur i lor con ducătoare, armata, o parte a populaţiei s-au re
tras in Moldova . Oraşul Iaşi a constituit, timp de doi ani, aşa cum s-a spus, "cen
trul rezistenţei pînă la capăt" in faţa încercării Puterilor C entral e de a ocupa in
întregime teritori ul statului roman .
Confruntat cu mari greutăţi materiale şi m orale, statul român redus
- teritorial - la Moldova şi avind capitala la Iaşi, şi-a reorganizat şi refăcut
armata şi a doved it cotropitorilor că "pe...ai ci nu se trece". Armata română, animată
de cel ma i fieDbinte patriotism izvorît d in apilrarea pămîntului strămoşesc a repur
tat, in iulie- august 1917, succese de covîrşitoare în semnătate militară şi politică.
Rezistenţa din 191 7 a avu t o importanţă capi tală, făcînd să eşueze planurile de
î m părţire, de desfiinţare a statului român, asigurindu-se
continuit:ltca
statală,
menţinerea nucleului către care
gravi·tat toate forţele de el i b era:-e n aţi on ală .
După ce jucase un rol atît de i mportant in un i rea din 1859, oraşul Iaşi, devenit
p entr u o scurtă perioadă capitala ţări i , a parti cip at activ şi la unirea din 1918,
primi nd , pe drept cuvint, denumirea de .,leagăn a l celor tre i Unir i" .

au

Presa care a apărut la Iaşi , in perioa da cuprinsă intre sfîrşi tul anului 1916
şi siiTşi.tul anului 1918 1 , in pofida piedici.lor ce i-au stat in faţă (în spE'dal după

1 Şi-au continuat apariţia, la Iaşi, unele ziare care apăreau aici in peri oada
imediat anterioară <�Opinia", "Mişcarea" ş.a.) ; la acestea s-au adă ugat cele venite
de la Buour.eşti (,.Neamul r()m.ânesc", de exempl u) şi cele care au inceput să
apară, în aces·t interval, la I aşi ("AcţiWlea română", ziar independent, apare la �
ianuarie 1917, " Rom ânia ", inti.tulat şi organ al apărării naţionale, la 2 februari e
1917, .,Tribuna", organ al Partidului mWlcii, la 1 martie 1918). Confo rm unui tabel
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incheierea preliminariilor de la Buftea şi a tratatului de pace cu Puterile Cen 
trale) a j ucat un rol foarte activ şi complex. A fost concomitent şi in egală mă
sură, un instrwnent de informare şi o tribună de la care s-a exprimat hotărîrea
de rezistenţă şi de realizare a unităţii naţionale ; a consellU1at faptele, luind tot
odată atitudine, exprimind increderea nestrămu.tată a poporului roman în d rep
tatea cauzei sale. Precizăm că ziarele apărute la Iaşi, unele mai mt!lt sau mai
puţin i ndependente, altele legate direct de un partid sau gr-upare politică (.,Nea
mul românesc" - ziarul Partidului naţional ist-democrat, condus de Ni rolae Iorga,
.,Mişcarea" - ziar liberal, "Evenimentul", de o anumită orientare conservatoare
etc.), unele mai bine informate, altele mai puţin etc., nu aveau aceeaşi tonal itate ;
ele dădeau glas unor opinii nu intotdeauna identice in ce prive�te succesiunea
etapelor in realizarea desăvîrşirii unJtăţii de stat şi unor puncte de vedere diferite
privind acţiunile politice concrete. Exista, in acest cadru, un acord general asupra
necesităţii desăvîrşirii unităţii de stat. "Realizarea acestui deziderat i storic vi tal subliniază Programul partidului - a fost rodul luptei maselor largi populare, a
muncitorimi i , ţărănimii, intelectualităţii , a cercurilor înaintate ale burgheziei, a
principalelor clase şi pături ale. societăţii, opera intregului popor, a intregii na
ţiuni " 2•
In cele ce urmE'ază, ne propunem să luăm in discuţie unele aspecte care ilus
trează rolul activ al acestor ziare. Din motive lesne de înţeles, n u ne putem re
feri la intreaga perioadă 19 16-1918 şi nici la toate ziarele care <:păreau - in
virtutea cauzelor menţionate - la Ia�i. Unele dintre ele ("Neamul românesc" şi
"România") sint mai cunoscute ; ele au constituit, in ultima vreme, obi€'ctul unor
preocupări mai mult ori mai puţin speciale, sau au fost utilizate - in unele stu
dii - . ca izvoare de informare. Vom încerca să completăm tabloul presei din Iaşi;
referindu-ne, îndeosebi, la alte ziare şi la activitatea lor, la atitudinea adop·tată în

cursul anul-ui 1918.

.

Ca şi în perioada an terioară, dar cu o frecvenţă mult mai mare şi în accente
deosebit de puternice, ziarele au scos în evidenţă caracterul istoric I'!Ccesar al de
săvîrşirii unităţii �i exprimau încrederea nestrămutată în apropierea momentului
ei de realizare . .,La 1859 - scria ziarul "Mişca rea" cu prilejul aniversării acestui
act in ianuarie 1918 - s-a închegat sîmburele din care trebuia să răsară arborele
puternic [ . . . ]. Dar procesul dezvoltării fireşti a poporului român era in curs. Le
gile naturale care cîrmuiesc existenţa naţiunilor imp·un datorii peste care nu se
poate trece şi jertfe ce nu se pot precupeţi. Idealul
unităţii
naţionale a rămas
busola vieţii de stat [ ... ]. Evenimentele sint în curs. Poruncile istoriei se înfăp
tuiesc. Destinele popoarelor nu se pot abate din făgaşul firesc" 3. Dar idealul na
ţional n u s-a realizat de la sine, ci a cerut eforturi uriaşe şi jertfe din partea
poporului român. Referindu-se la perioada scursă de la intrarea României în
război, acelaşi ziar consellU1a : "Am întîlnit dureri ce nu ne-au înfrînt puterea de

luptă, am suferit decepţii ce nu ne-au slăbit credinţa, ni s-au impus jertfe în faţa
deasupra
tuturor
vicisitudini lor
trecătoare,
avem pururi limpede înaintea ochilor un ideal pe care ştim bine că nu-l putem
înfăptui fără dureri şi fără sacrificii" 4• La implinirea unui an de la Mărăşeşti,
ziarul sublinia marea importanţă a acestei bătălii. Apărut în condiţiile regimului
impus prin tratatul de pace de la B ucureşti (7 mai 1 9 18), articolul Mărăşeşti, ca
şi altele cu conţinut asemănător, aveau o însemnătate, semnificaţie, deosebită. Se
releva eroismul armatei române, semnificaţia victoriilor din 1917 in
contextul
luptei pentru desăvîrşirea unităţii : "Războiul a trecut prin diferite faze, încer
cări dureroase de la început, năvala năpraznică a forţelor
inamice,
rezistenţa
îndîrjită şi disputa pas cu pas a pămîntului românesc cotropit -, au fost etape

cărora nu am ezitat. Pentru că, pe

aflat în Arhivele statului Iaşi, in perioada 19 16-19 1 8 au apărut la laşi zeci şi
zeci d e ti tluri de ziare şi reviste, social-politice, cultural-artistice etc., zilnice sau
săptămînale, unele permanente, altele cu o apariţie efemeră (vezi Colecţia N. A.
Bogdan, mapa 4).

2 Programul Partidului Comunist Român de jăurire a societăţii socialiste
multilateral dezvoltate şi inaintare a României spre comunism, Ed itura poli tică;

Bucureşti, 1975, p. 37.
3 Unirea, in .,Mişcarea", 26 ianuarie 19 18 .

4 Ibidem.
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pe care armata română le-a tr ecut cu extraordinară putere de luptă, de jertfa
şi eroism [ . . . ]. Mărăşeşt.ii vor fj aceea ce sint astăzi in sufletul oricărui bWl ro
mân : simbolul gloriei cu c.a:re armata a acoperit prestigiul României şi a sf in ţi t
războiul unităţii naţionale" 5. La împlin i rea a doi ani de La intrarea României in
război , ziarul sublinia, din nou sac rifici ile făcute în lupta pentru "afirmarea ho
tărîtă a dreptului poporului român la Wlitatea lui naţională", ap:reciind situaţia
existentă in pr i măvara şi vara anuJ.ui 1 9 1 8 ca vremelnică, deoarece "biruinţa defi
n iti vă nu po.ate fi I n.c:ăt:uşată dnd se sp rijină pe forţa morală şi pe vigoarea naţio
naLă de care poporul r-omân a dat atitea strălucite · dovezi " 6. Cu acelaşi pr ilej,
ziarul "Evenimentul" publica articolul O măreaţă aniversare (cenzurat in partea
fi_nală), in care, după ce se preciza că in 1 9 1 6 România "şi-a înţeles i storica me
nire", se exp1· ima ,,nes tdim u.ta ta convi ngere că jertfele fără seamăn ale ţării şi ale
neamului intreg nu vor rămînea fără folos" 7.
Aceeaşi în credere în depăşirea greu1ăţilor prin care trecea atunci România se
degaja şi din articolul Trei Românii, apărut în ziarul "Timpul" : "Există o Românie
invadată de inamic, o Homâ n ic care stă impotrivă-i pe front şi altă Homânie in
dosul frontului. Vor· trece vremuri le de cruntă restrişte de azi ca lU1 vis lu n g şi
g1·eu şi cele h·ei Homânii se vor reintîlni in liniştea altor timpuri. Ne va spune
cea i nvadată toate mizeriile şi toată apăsarea W1.ei ocupaţii vrăj maşe. Ne va
vorbi de pe fronturi de toată vigoarea, de tot elanul şi de vi teji a nestăpînită a
oslaşului român. Şi va vorbi in urmă şi Homân ia dinapoia frontului care aici, in
Moldova, a fos t ( . . . ] leagănul refacerii glori oasei oştiri [ . . . )" e.
Hmnânia era nevoită, in primăvara anului 19 18, s! încheie pacea cu Pute
rile Ocn lrale, deoar ece era înconjurată, fără posibilitatea de a mai primi vreun
aj u tor d i n afară 9• Articolul Su b presiunea forţei surprindea aceste
dificultăţi :
,.Dacă am r ezis tat a tit de eroic în cursul mernorabilelor l upte din iulie, august
şi sep tembrie 1 9 17, de astă dală rezistenţa no a str ă ar fi tr ebuit să fie făcu tă in
eondiţii şi mai grele ( . . . ). Trupele au stro-germane se află nu numai în faţa noas
tră şi în a mbele flanc'll r i, dar şi in spatele nostru" 1 0 . Se va incheia "o pace pe
baze impuse de duşmani", care �nu poate fi pe placul nici Wllli z:om â n " şi care
,.ne sfîşie� S>ufletul şi ne l a să adinc indureraţi. Dar această situaţie nu poate fi
decit vrerilelni că, ., d eci nu se poate să nu v i nă pentru noi zile bune. Salvînd deci
ce mai putem salva din naufragiul în ca re ne-au aruncat împrej urările [ . . . ) sîn
tem î ncredinţaţi că p ină la sfîrşit dreptatea cauzei noastre va triumfa " 1 1•

La împlinirea unui an de la apariţia ziarului "România", Mihail Sadoveanu
revenea as;; p r a scopului de e l i berare al intrării României in război 1 2• In aceeaşi
perivadă, marele scriitor caractcriza, intr-un articol de fond, pacea cu Puterile
Centrale ca �o pace tristă", c-e impune o situaţie provizorie, "o stare de tranzi
ţie, căci neamul e 1ntreg şi viază [ . . . ]. Puterile aspiraţiilor
noastre nu pot fi
oprite de trecătoare clipe c are cad în virtejul veşniciei. Ele c uprind de pe acum
in ele i.n florirca vi i toare, ca o lege organică" 13.

tn c ursul an ului 1 9 1 8 , la I�i s-au desfăşurat ample · manifestări (manifestaţii
pe străzile ora!1ului şi in Piaţa Unirii, adWlări, serbări, conferinţe etc.) în favoarea
şi in cinstea iăuririi statulu i naţional român 14• Ziarele din lal'ii au pub l i c at docu
mentele Unirii din 1918, au dat glas bucuriei, entuziasmului fără seamăn care a
5 ,.Mi şcarea", 23 i ul i e 19 18.

o 14 august 191 6, in" Mi.şc area", 1 6 august 1 9 1 8.
7 "Eevenimentul", 15 august 1 9 1 8 .
"'Ţimpul" , 7 februarie 1918.

•

' Desăvîrşirea unificării statului naţional român. Unirea Transilvaniei cu ve
chea Românie, Editura Ac a demie i R.S.R., Bucureşti, 1968, p. 208.
10 "Timpul", 22 februarie 19 18. La 27 ian uarie/ 9 februarie 1 9 1 8, Puterile Cen

trale încheiaseră tratatul de pace cu Rada Ucrainei ; între altele, se prevedea, sub
o anumită formă, oc-uparea teritoriului ucrainean, de trupele acestor puteri.

1 1 -Sub presiunea forţei, m ." Timpul�, 22 februarie 19 18.
12 Mihail Sadoveanu, După un an, in "România", 2 februarie 1 9 18.
13 Idem, Provizorat, in Rom â n i8 , 27 februarie 1 9 1 8.
14 Vezi Aurel Loghin, laşul in istoria constituirii statului naţional unUar
român, in "Analele ştii nţifice ale Universităţii AL 1. Cuza din Iaşi". Istorie, fasc . 1 ,
"

"

1969, p , 53-54.
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cuprins popo.rol român, au relatat desfăşurarea mari lor manifestaţii pri lejuite de
desăvîrşirea unităţii de stat 15• Astfel de articole, informaţii ,
declaraţii etc.
sint
foarte numeroase. Exemplificăm numai cu cîteva.
Ziarul ,.Evenimentul" descria, in n umărul său din 23 octombrie 1918, mani
fcstaţia din ajun, din Pia ţa Unirii, unde cetăţenii s-au adunat in mod spontan şi
" acolo ascultau vorbele inflă·cărate ale oratorilor din popor, care, In aceste patcio
tire :zile, sărbătoreau izbinda idealurllor [cenzurat] şi tri umful românismului ... A
urmat o manifestaţie pe străzile Ştefan cel Mare şi LăpWjneanu, in faţa legaţlllor
Franţei, Angliei, Statelor Unite şi H aliei. ,.A fost frumoasă ziua de ieri , .. - incheia

articolul 1'.
A fost, de asemenea, relatată marea intrunire studenţească din ziua de 22
octombrie care a hotărît să aleagă un <;;o mitet general cu reprezentanţi ai studen
ţ iloc din toate provinciile româneşti. Preşedinte al Comitetului a fost ales Gr. T.
Popa 17, v ii toru l profesor universi tar, medic şi distins om de cultură. Era reprodusă
Moţiunea adoptată de intrUill irea s tudenţească prin care aceasta
cerea, "cum a
cerut şi pînă ax:um, cu mai multă hotărîre decit oricind, Uni rea politică naţi()
nală [ . . . ] intr-un singur stat independent", trimitea "salutul său frăţesc adună
rilor naţionale române" şi invita "pe oamenii culturii, ai şcoalei, ai luptei naţi()
nale, pe toţi factorii conştiinţei româneşti, pe toţi românii de convingere, să de
săvîrşească opera pentru care atîta Mge s-a vărsat, cerind cu glas tare implinirea
voinţei neamului românesc : Unirea [ . . . ]". A urmat apoi o mani festaţie pe stră
zile Iaşului şi o adunare in Piaţa Unirii, la care au vorbit cite un reprezentant al
studenţi lor din Iaşi, din Transilva nia , din Bucureşti etc. S-a ;ucat, şi de
daita
aceasta, Hora Unirii in j urul statuii lui AL I. Cuza 18.

Intr-un alt număr, ziarul infm�a cititorii asupra marii intruniri a profeso..
rilo r universitari, desfăşurată sub preşedinţia rector ului , in t run ire care privea cu
deosebită satisfacţie evolu ţi a favorabilă a operaţiilor militare şi apropierea nein
tirziată a momentului unirii depline. S-a votat o Moţiune ,.de mulţumire şi admi
raţie pentru reprezentanţii tuturor puterilOI!' aliate din localitate şi pentru toate
Universităţile puterilor aliate" 19. Re intrare a României in război alături de aliaţi
era apreciată ca un moment deosebit al "redeşteptării neamului oople!lit, pentru
scurtă vreme, de puhoaiele vrăjmaşe" şi al înfăptuirii "măreţului nostru ideal
naţional" 20.
Manifestaţiile care se produceau in aceste zile la Iaşi ii aminteau unui autor
mişcările unioniste din ianuari e 1859. "Faţă cu marile evenimente europene - scria
el la 24 octombrie 1918 (articolul a apărut citeva zile mai tirziu) - poporul ie
şean adunat in Piaţa Unirii a manifestat cu entuziasm pentru a cest fapt istoric,
şi frum oase şi calde discursuri s-au pron unţ at [ . . . ]. Reali zarea idealului nostru
naţional inceput la 1859 şi menit a se termina cu unirea Transilvaniei este un
eveniment care incheie istoria luptelor noastre pentru inchegarea intregului neam
românesc" 2 1•
Uni.rea in c'urs de realizare 1-a determinat pe G h . Ghibănescu să scrie un
admirab i l articol despre Munţii Carpaţi, din care reproducem aici un fragment :
"Astăzi munţii pe de-a-nt:regul sint ai noştri, cu tot ce au ei, in pîntecele lor,
pe coastele lor, in văile lor. De sus de tot, de unde ies apele din. coastele mun15 Vezi şi Eufrosina Popescu , Ecoul unirii Transilvaniei
cu vechea Românie
tn presa de dincoace de Carpaţi, in Unitate şi continuitate în istoria poporului
român, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1968, p. 417 şi urm.
16 Ziua de ieri, in "Evenimentul", 23 octombrie 1918.
17 Hotărîrile studenţimii universitare, in "E venimentul", 25 octombrie 1918.
18 I bidem.
" Marea intrunire a profesorilor de la Universitate, in ,.Evenimentul.. , 28
octombrie 1918. La 24 octombrie/6 noiembrie s-a format noul guvern. prezidat de
genera lul C. Coandă, care a adresat, la 27 octombrie/9 noiembrie, un ultimatum
trupelor de ocupaţie, cerind�le să părăsească imediat teritoriul României. In
aceeaşi zi, a fost dat decretul de mobilizare a armatei române irnpotri.va Puterilor

Centrale.

20 Ceasu1 1nvterll, In ,.Evenimentul'., 30 octombrie 1918.
21 Amintiri din 1859, in "Evenimentul", 3 n oiembrie 1918.
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ţilor pînă in vale, unde apele se rostogolesc in cimpii ( . . . ], va fi numai ţară şi
pămlnt roman-esc.
Nu mai sint Carpaţii hotar de ţară ; s-a prăbuşit această nedreptate isto
rioă, căci cu prăbuşirea împărăţiilor s-a dus şi mărul dlsco.rdiilor din lume ( . . . ].
In veci să fie munţii ai �tri, căci, dacă ei ne-au păstrat neamul, vrednici
fi-vom să-i păstrăm , ca să fie numai ai noştri" 22.

Ziarul �Evenimentul" (ca şi alte ziare) a informat publicul şi in legăt.u.ră
serbarea cu caracter naţional organizată de Reuniunea
Femeilor Române, in
Aula Universităţii, la 1 noi embrie 1918 23, a informat despre comisia compusă
din prof. dr. N. Leon , rectorul Un i versită ţi i , profesorii dr. Bogdan şi dr. Mezin
cescu, care s-au prezentat la miniştrii ţărilor aliate, aducindu-le, in numele Uni
Tersităţii, felicitări pentru victorie şi "pentru marele aj utor dat pentru înfăptuirea
Idealului Naţional" u şi, in mod deosebit, despre festivităţile din 8 noiembrie, în
chinate lui Mihai Viteazul, festi vităţi ce av ea u , în acel con te x t istoric-politic, o
semnificaţie cu totul deosebită 25. Asupra rolului lui Mihai Viteazul a conferenţiat,
in după-amiazLJ zilei de 8 noiembrie, la Teatrul Naţional, Al. Lapedatu. A mai
luat cuvintul - printre alţii - dr. Bălan, repre zen tantul Transilvaniei. A recitat
versuri patriotice marea actriţă Mărioora Ventura. In seara aceleiaşi zile, in Aula
Universităţii, N. Iorga a conferenţiat despre Politica lui Mihai Viteazul. Originile
şi însemnătatea ei actuală, în faţa oficialităţilor (corpul diplomatic, membri ai gu
vernului şi foşti miniştri), a profesorilor universitari etc. 26.
La 14 noiembrie, " Eve nimentul" publica un apel al "Asociaţiei profesorilor
universitari", care arăta, intre altele : "Cinstind memoria eroilor care şi-au sacri
ficat viaţa pentru el [neam] în cursu l secolelo!r şi in acest uriaş război [ . . . ], să
păşim cu incredere la înfăptui.rea un1tăţii noastre naţionaleh singura chezăşi,e a
vieţii neamului român ( . . . )" 27.
Cu ci-teva zile inainte de 18 noi embrie/ ! decembrie 1918, "Mişcarea" insi sta
asupra caracterului Larg, reprezentativ a l adunării ce urma să aibă loc : .,Adunarea
Naţională de la Alba Iulia va fi o expresie adevărată a voinţei poporului român",
iar "cuvintul acestei adlinări va fi vrednic să rămînă pe vecie inscris în cartea
neamurilor, fiindcă va fi rostit cu toată greutatea cuvenită şi cu tootă energia
morală a unui neam conştient" 2B. Reţinem, de asemenea, din "Evenimentul" un
cu

22 Gh. Ghlbănescu, Munţii, in �Evenimentul", 4 n oi embr ie 1918.
Manifestarea naţională a asociaţiei feministe, in "Evenimentul", 6 noiem

23

brie 1918.

24 �Evenimentul", 8 noiembrie 1918. Prin miniştrii ţărilor aliate, care şi-au
continuat şederea la Iaşi şi după incheierea păcii de la Bucll.re'Şti, s-au menţinut
o serie de legături cu statele respecti.ve şi cu misiunile româneşti din străinătate,
cu preocup a rea constantă de a demonstra dreptatea •cauzei româneşti . Mylţumirile
adresate miniştrilor aliaţi de la Iaşi aveau in vedere şi poziţia, sprijinul pe care-I
aşteptam, in virtutea eforturilO!I:', a sacrificiilor făcute, de la Franţa, Anglia, S.U.A.
şi Italia la viitoarea conferinţă de pace . Nădejdile n6astre vor fi însă infirmate,
in cea mai mare parte, de atitudinea marilor puteri care, la Con ferinţa de pace
de la Paris, au supus România unui tratament discriminatoriu, incluzind-o în rin
dul statelor cu "interese limitate".
25 Vezi articolele : Capul lui Mihai Viteazul, in �Evenimentul", 8 noiembrie
1918 ; Comemorarea lui Mihai Viteazul, în "Even i m en tul" , 10 noiembrie 1 9 18 ;
Comemorarea fui Mihai VUeazul şt ideea Unirii, "Evenimentul", 14 noiembrie 1918.
ş.a In faţa înaintării armatelor d.uşmane, capul lui Mihai Viteazul a fost ridicat
de La Mănăstirea Dealu şi transportat in Moldova şi de acolo la Kerson, unde a
fost păstrat cu grijă. După in toarcerea coloniei române din Kerson , capul lui
Mihai Viteazul a fost depus la Mitropolia din Iaşi, unde se afla şi la inceputul
lunii noiembr i e 1918.
26 Vezi şi "Neamul românesc", 12 noiembrie 1918.
Z1 ,.Evenimentul", 14 noiembrie 1918.
211 La Alba-Iulta. Adunarea Naţională a românilor din Transilvania, in "MLş
carea", 15 noiembrie 1918. "I deea unităţii naţionale - se arăta in continuare numără prea mulţi martiri dincolo, prea mulţi au rostit-o in momente supreme şi
s-au îmbătat de visul ei dezrobitor ; prea mulţi ochi au lăcrim.at sub steagul lui
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fragment din relatarea referitoare la desfăşurarea Adunării de la Alba Iulia :
,.A fost poporul românesc , in număr uimitor de mare, arătînd prin aceasta că
toate păturile sociale ale naţiunii noastre au participat la această zi mare, istorică
adunare, unde s-a hotărît, precum trebuie, soarta neamului nostru pentru vecie
[ . . . ]. Alba Iulia rămîne de-a pururi cetatea celei mai mari înfăptuiri istorice
româneşti pînă in zilele noastre" 29.
La scurt timp după unirea Transilvaniei, z i arul "Opinia.. scria, in articolul
Un act de mare însemnătate : ,.Ferice generaţia căreia i-a fost dat să trăiască
acest ceas, fericiţi cei ce au fost contempo;ranii măreţului eveniment, care a fost
înfăptuit acum o săptămînă" 30• Cu acest prilej, la sfîrşitul lui noiPmbrie (stil
vechi) au avut loc la Iaşi IŢ13nifestări entuziaste. N. Iorga a ţinut, la Teatrul Na
ţional, cuvintarea Ideea Daciei româneşti 31. Pe lîngă adunarea de la Teatrul
Naţional, in Piaţa Unirii s-a jucat, din nou, Hora Unirii 32• R elati n d aceste mani 
festări, ziarul ,.Opinia" scri a : �Eşii, bătrînul oraş al bătrînilor nostri, a îmbrăcat
ieri haina de sărbătoare pentru a proslăvi marele act a l Unirii [ . . . ] 33. O mul
ţime s-a adunat in jurul statuii lui Al. I. Cuza, a "marelui domn sub care s-a
făcut prima unire a fraţilor muntani şi moldoveni". Astăzi , - se arăta in c onti
nuare
se realizează acea Dacic la care au visat înaintaşii noştri 34•
La 3 decembrie 19 1.8, ziarul A c ţi un ea română" publica telegrama profesorilor
Universităţii din Iaşi adresată Consiliului Dirigent, care exprima sentimentele "de
dragoste frăţească şi adîncă admiraţie� pentru reaLizarea unităţii de stat.
In legătură indisolubilă cu intrarea luptei maselor larg1 populare pentru
făurirea unităţii naţional-statale intr-o fază hotărîtoare, Cet"curi politice tot mai
largi şi in primul rind mişcarea mundtorească, socialistă şi democratică se pro
nunţa pentru elaborarea şi aplicarea unor largi reforme, reforme puse in discuţie
şi in ajunul războiului. Evenimentele din 1916-1 9 1 8 au avut un rol i mportant în
grăbirea legiferării şi in lărgirea conţinutului reformelor, faţă de ceea ce înţele
geau anumite cercuri politice să acocde inainte de război 35. In mesajul de des
chidere a sesiunii ordinare a corpurilor legiuitoare, citit in sala Teatrului Naţional
din Iaşi ,la 6 decembrie 1 9 16, se arăta, intre altele : "Vitejia lui (a ţăranulw care
lupta pe front - n ota ns.) îi dă drepturi şi mai mari asupra pămîntului pe care
il apără şi ne impune, mai mult decit oricind, datoria ca, la sfîrşitul x:�zboiuJui,
să infăptuim reformele t�grară şi electorală, pe tem eiul cărora această adunare
constituţională a fost aleasă". Declaraţia prim-ministrului in problema reform elor
aprecia că realizarea acestora a fost amina.tă de declanşarea răzbQii.ului, dar infă
ţişindu-se poporului român posibilitatea realizării imediate a unităţii naţionale,
"cimpul ş� soluţiunea reformelor trebuiau neapărat să fie lărgite" 36• Barbu Ştefă
nescu-Delavrancea, intr-un discurs de o rară frumuseţe remarca : "Şi este o aşa
..

-

"

Horia şi in preajma mormîntului lui Avram Iancu ; in prea multe temniţi au fost
înscrise IliUme de romani pentru ca astăzi această idee să mai aibă nevoie de apă
rare pentru a b iru i . De aceea, nu se aşteaptă cuvintul hotărîtor de la Alba-Iulia
cu nerăbdare in ochi, ci cu seninătatea infăptuirilor istorice, care nu pot nici şovăi,
nici intirzia. El va suna dezrobitor, cum a mai răsunat acum trei veacuri (referire
la unirea realizată de Mihai Viteazul - nota autorilor)".
29 Adunarea Naţională de la A lba-IuHa, in "Evenimentul", 21 noiembrie 1918.
30 "Opinia", 28 noiembrie 1918.
3 1 "Neamul românesc", 28 noiembrie 1918.
32 Vezi şi A Loghin, op. cit., p. 34.
n
Op in i a , 28 noiembrie 1918.
34 I bidem. Cîteva zile mai tirziu, ziarul publica informaţii privind vizita la
Bucureşti a delegaţiei transilvănene şi semnarea decretului-lege de unire a Tran
silvaniei (ll/14 decembrie 1918), insoţindu-le de citeva comentarii : "Visul mult
aşteptat a fost intruchipat. Unirea Transilvaniei şi a celorlalte provincii româneşti
din Ţara Un.gurească este astăzi îndeplinit. In capitala ţării au sosit solii de peste
carpaţi şi s-a pecetluit definitiv unirea [ ]. Idealul odinioară abia intrezărit, il
vedem aievea astăzi. Trăiască Uni rea !14 ( Op inia , 6 decembrie 1918).
35 1. Agrigoroaiei, Problema reformelor agrară şi electorală din România fntre
anii 1916 şi 1918, in "Cercetări istorice", 1975, p. 179 şi urm.
36 ,.Dezbaterile parlamentare. Adi.LI1iarea Deputaţilor", şedinţa din 6 mai 1917,
in Monit orul Oficial", nr . 1 3 din 27 mai 1917, p. 70.
,.

"

"

"

. . .

"

"

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

wNlR"liA DIN

7

1818

ŞI PRESA DJN llAŞll

457
-------

de strinsă legă.tură inb-e chesti.a naţională şi refocmcle improprietăririi ţăranilor
şi rldiC8!1ea celor 5-6 m i l ioane de su!lete la viaţa noastră pu b lică, că n-ar mai
fi nevoie de n i c i o explicatie ( . . . J. Noi, cu revizuirea con stitu ţiei , dereticăm casa
noastră in car e vom primi pe f1·a ţi i noştri d up ă atitu v reme de dureri şi suferi nţe
[ . . . ). Acum ni s e cer€ să fim -cu sufletul nostru pe front, cu cei care l uptă şi
mor pe front [ . . . ]. Să dăm ţăranilor eroi ceea ce trebuie să dăm şi să le dăm
din toată in.i.ma şi cu toată dragostea n oa stră " 37• S ub presiunea unor cerinţe
obiective ale societăţii române}ti, sub presiunea evenimentelor, a mişcării munci
toreşti şi soci.allste. cea ma! mare parte a cercurilor c ond uc ătoare româneşti· a
·
înţeles, în m ăsu ră d ifer.i.tA, necesitatea reformelor .

In acest cont ex t, cind in mai-iunie 1917 parlamen tul a dez b ă tut şi a vot at
majoritate substanţială modi ficarea Constituţiei, introducindu-se princi pi i le
pe baza c ăror a urmau a fi întocmite leg\le respective oB, presa a participat activ
la aceste di scuţ i i !Şi - f.apt semnificativ - in cea mai mare parte, a su sţ i nu t re
formele , cu deosebiri in ce p riveşte măsura lor, condiţiile concrete de aplicare etc.
"Toa tă lumea d e la noi - scria ."Acţi un ea româ nă" - e astăzi de ac ord in ce
priveşte în dep l i nirea reformelor agrare !Şi electorale [ . . . ]. De aici, de la Iaşi, au
pornit in vremuri de buc urie sufletească principiile unirii şi ale împroprietăr!rii
claselor ţărCineşti, sub fostu l ei do mn itor Cuz.a-Vodă ; tot aici, la I<l!Şi, a fost scris
in cartea destinului R omâniei c.ă in an ul acesta de restrişte !li tulburare sufle
tească să se îndeplinea scă actul cel mai mare din viaţa noastră politică [ . . . )" 39•
In ma i multe articole djn apri l ie-mai 1 9 1 7 �0• ziarul îşi exprima speranţa că cele
două reforme vor ad uce p refac eri adînci în via ţ a politică, socială şi economi că
a ţării şi făcea p ropuner i in sen sul lărgirii caracterului lor democratic. Susţinînd
pe deput a ţii care au oerut urgenţa pentru discut.area reformelor în parlament
:
"Acţiunea română" sublinia importanţa atitu dini i lui N. Iorga : ; Ve_r�ul cald ŞI
.
pornit din adînc patr iotis m al d -lui Nicolae Iorga, ce a răsunat Jaraşi zgudwtor
cu o

ieri inaintea Camerei, a avut darul să ne infioare inimile şi să reverse asuJn"3
sufletelor chiar celor mai recalcitranţi, scinteia datoriei. Marele istoric [ . . . ) a
i mpresi�t chiar ş i pe ce i puţini care au p utut uita vremelnic însemnătatea mo�
mentu.lui istoric prin care trecem" 4 1 .
Adoptarea legii pentru modificarea Constituţiei a fost con semnată cu deo
sebită sati sfacţie : "Camera Deputatilor a fOISt ieri (14 iunie f91 7 - nota ns.) la

n H'idem, şedinţa din 9 i U!I'l i e 1917, in "Monitorul Oficial", nr. 54 din 3 apri
lie 1918, p. 588-589.

-

38 Vezi şi Eufrosina Popescu , Dez�aterea reformelor constituţionale fn parla
mentul din Iaşi. Modificarea Constituţiei din 1917, in "Analele Universităţii Bucureşti. I storie", nr. 1, 1972, p. 69 şi urm.
·

39 Emil N icolau, Reformele agrare şi electorale, in "Acţiunea română", 9 ap ri

lie 1917.

40 Reforme le şi efectele wr, in "Acţiunea românA", 1 9 aprilie 1917 ; PCimînt
eroilor, in .,Acţiun ea român ă", 20 aprilie 1 9 1 7 ; Reformele şi efectele lor, în "Ac
ţiunea română�, 21 ap·rili e 1 9 1 7 ; Reformele. Cfteva date statistice, in "Acţiunea
română", 2 mai 1 9 1 7 etc.
4 1 E. N. [ Emil Ni co l au), Urgenţa pentru reforme, in "Acţiunea română'., 25
mai 1917. Aşa rum se remarcă în articol, N . IOf'ga a avut, in această perioadă, mai
multe intervenţi i in Cameră , susţinînd cu energie cauza reformelor. Fără a res
pinge complet influenţa eveni mentelor extern e in elaborarea reformel or, N. Iorga
accentua rolul hotărîtor al condiţiilor interne : "Nu : ful gerele furtuni lor (din
afară - nota n s.), dacă le--nm avut, le-am avut d in elementele fnsă!Şi care s-au
frămîntat din viaţa n oostră, dacă o furtună s-a lăsat, apele sal e rodnice erau
adunate din însuşi adincul pătruns de ploi şl acoperit de zăpezi al acestui pă
mînt " . Modificarea Constituţiei "ce facem astăzi - răsunau ca un indemn cuvin
tele marelui istorl c, străbătute de un cald patriotism şi dragoste pentru popor e numai fapta i ubitoare de a stringe brtul ostaşului român, de a-l imbărbăta cu
aceste reform e, pînă ce, biruitor, el va veni însuşi să ne j udece pe noi, iar pe
dînsul să se malţe" (.,Dezbaterile parlamentare. Adunarea Deputaţilor", !Şedinţa din
9 iunie 1917, in .Monitorul Oficial", nr. 58 din 13 aprilie 1918, p. 622).
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înălţimea ceaSului de faţă, votind aproape in unanimitate reformele agrară şi
electorală", fapt ce reprezintă "nn act de echi.tate şi înţelepciune politică" 42.

r?blema a fost reluată tot mai intens pe parcursul anului 1918 In legătură
orgamca cu formarea statului naţional unitar. NU intrăm aici in analiz.a modului
difer�t in care cercu:rile conducătoare şi partidele politice concepeau reformeLe,
..
cond1ţu�e
de apli� are etc. 43• Mişcarea munci torească şi socialistă, forţa cea mai
avansată a societaţii româneşti , a consti tuit nn factor deosebit de activ in acest
sens, cerind adoptarea nnor reforme radicale. Curentul favorabil refo�lor deve
nise foarte puternic, antrenind numeroase grupări şi elemente democratice.

�

"

",

In perioada 1 martie - 25 decembrie 1918, a apărut la Iaşi ziarul Tribnna
.
ca or gan al Partidului muncii u ş i l a care a u colaborat oameni poli t i ci şi i n telec

tuali democraţi şi, in condiţiile suspendării presei socialiste, fruntaşi ai mişcării
socialiste icşene. Acest ziar s-a pron unţat pentru desfiinţarea latifundii l or şi o
largă improprietărire 45, pentru vot nniversal şi democratizarea vieţii politi..
--e 46.
Profesorul ieşean Mihai Carp, cunoscut pentru orientarea sa democratică, scria :
,.Cind proprietatea mare ajunge să inăbuşe mica şi mijlocia proprietate şi sd facă

din ţărani şi din proprietarii de mijloc o clasă fllră nici o însemnătate politică şi
socială, atunci proprietatea mare se cheamă latifundiară". Şi de aici concluzia :
reforma agrară trebuie să a ibă ca punct de plecare d esfiin ţarea latifundiilor 47.
Acelaşi autor combătea incercarea unor cercuri conservatoare de a limita dreptul
la vot la ştiutorii de carte. Statul - sublinia M. Carp
s-a făcut deja vinovat
faţă de neştiutorii de carte şi nu trebuie să mai săvîrşească încă o nedreptate .
Votul univers<� ] egal, direct şi obligatmiu reprezintă o necesitate a timpului 4'.
Editorialul ziarului din 16 aprilie 1918 exprima o adevărată profesiune de
credinţă in ce priveşte procesul de democratizare : ,.Avem datoria faţă de noi
înşine şi de ideea, ai cărei credincioşi sintem, să ajutăm din toate puter ile demo
craţia născindă a acestei ţări", instituţiile democratice fiind o cerinţă irezistibi lă
-

,

"

timpului.". "Democraţia - se preciza in continuare - e domnia legilor, e regi
mul li bertAţi i de gindire şi de acţinne, e potrivnică privilegiilor şi abuzurilor sub
orice fonnA. Vom cere şi vom lupta ca democratismul să pătrundă in toate insti
tuţiile şi in toate conştiinţele" 49• Opera vi i 1bare, de refacere şi dezvoltare a eco
nomiei naţionale, �ra legată de democratizarea ţării, de imbunătăţirea situaţiei
maselor ş.i de acordarea drepturilor şi libertăţilor politiei! : .,tn primul rind, refa
cerea e necesar să pornească de la clasa care a fost obijdui·tă de război [ . . . ]. E
clasa nevoiaşă a ţăranilor şi muncitorilor, care au dat armata şi acum sint chemaţi

a

42 Emil Nicolau, Un vot istoric, in "Acţiunea română", 16 iunie 1917.
43 Vezi 1. Agrigoroaiei, op. cit., p. 187 şi W"m.

44 In cadrul dezbaterilor şi a frămintărilor prilejuite de modificarea Constitu
ţiei , s-a creat la Iaşi, la sfîrşitul lunii apri l ie 1917 şi a activat cu oarecari intre
ruperi ptnă la sfîrşitul anului 1918, Partidul muncii, manifestat mai mult ca o
grupare sau tendinţă in viaţa politică şi mai puţin ca un partid , in sensul deplin
al cuvintului. Programul său cuprindea revend icări cu nn larg caracter burgheza
democratic (vezi Eufrosina Popescu, Crearea Partidului muncii şi activitatea sa in
parlamentul din Iaşi (mai-iunie 1911), in ,.Studii", nr. 5, 1972, p. 1017 şi urm. ;
1. Agrigo roa i ei, Programul şi orientarea Partidului muncii din 1917-1918, in .,Ana
lele !ltiinţifice ale Universităţii Al. 1. Cuza din Iaşi. Istorie", fasc. 2, 1973, p. 222
şi .urm. ; i d em, Tradiţiile democratice ale presei ieşene : ziarul "Tribuna" (1918), in
"Cercetări istorice", 1976, p. 175 şi urm.
45 Mi hai Carp, Desfiinţarea latifundiilor, in .,Tribuna", 6 mai 1918 ; idem,
Modalităţile improprietărlrii, in ,.Tribuna", 2 iunie 1918 ; idem, In chestia agrară,
in ,. Tri buna ", 28 iunie 1918 ; idem, Crearea proprietăţii mijlocii,
ţăriineştl,
in
"Tribuna", 30 iunie 1918 şi altele.
46 Vezi ciclul de 6 articole intitulat (reluin du- se şi coonbătindu-se expresia
lui AL Marghiloman) "Votul universal cu temperamente", in ,.Tribuna", numerele
din 17-22 innie 1918 ; Organizarea democraţiei, in ,.Tribuna", 22 noiembrie 1918 ;
Libertatea politică, in ,.Tribuna", 21 mai 1918 etc.
47 M ihai Carp, Dar proprietatea latijundiară ?, in ,.Tribuna " , 20 iunie 1918.
48 Idem, Integritatea votului universal, in ,.Tribuna", 6 iunie 1918.
49 Imperativul zilei, in .Tribuna", 18 aprilie 1918.
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si dea producţia ţări i . li trebuie pămînt şi posibilitate de muncă
trebuie şi libertatea de a-şi spune cuvintul in alcătuirea socială" so.

[ . . . ]. li IT11l i

In geoera l, s-a dat expresie, în acest ziar, unor poziţii democratice hotări·te,
dar care se cirmuscriau in Jj mi tele orinduirii burgheze. Au fost exprimate puncte
de vedere ce purt.au amprenta in fluenţei sociali ste şi chiar puncte de vedere ale
rrW;cArii socjjaliste. A stfel , socialistu1 ieşean Z ahari a Tănase, in articolul Pentru
intelectualii mari la suj tet 51, arăta că intelectualii nu trebuie să se lirnites!:e numai
la observarea nedreptăţ i lor e-x i s.t€'Jlte şi la o critică pasivă. Ei sînt ch emaţi să
propage cultura in rindul muncitorilor, să-i lumineze şi să-i instruiască. Zaharia
Tănase sublin i a că numai pri n clasa muncitoare, care este chemată să· schimbe
din temel i i soci etatea , in telectualitatea democratică poate impune înfăptuirea idei
lor mari , politioco-soci.ale, pe care le preconizează. Opera de ridicare a clasei mun
citoare - revenea Zahar i-a Tănase, in alt articol - trebuie să inceapă de la mun
citorii conştienţi de necesi tatea unirii lor. In această operă este nevo ie şi de
concursul "intelectualil or mari la suflet şi la minte" 52. La inceputul lunii octom
brie, în "Tribuna", Zaharia Tănase a publ i cat citeva articole referitoare la abuzu
rile comise de autorităţi in domeni ul presei, insistînd asupra necesităţii unui regim

profund democratic Jl.

,.Tribuna" a sublin iat r-oluJ maselor largi populare în realizarea măreţului act
naţional. In articolul Cfne a jiicut Vn!rea ?, scoţindu-se în eviden.ţă rolul funda
mental al păturilor de j os, al ţărăn i mi i şi muncitor i mii , erau contestate pretenţ iil e
exclUoSiviste, fie a le liberalilor, fie ale conservatorilor de a se înfăţişa ca realiza
wi ai Unirii. ,.Da, wată lumea de aici a contribuit la închegarea Unirii, iar de
peste grani ţele de ieri , intreaga suflare românească" 54• In legătură directă cu
desăvîrşirea unităţii de stat. s-a arătat necesitatea transformări i vechii Românii
intr-o RomAnie nouă, .,clădită pe IT11l i multă dreptate sodală, pe mai multă grijă
a binelui general, pe mai mult§ iubi re şi soli dari tate naţională" 55•

In cadrul amplului curent care se pronunţa pentru transformări democratice,
�rea muncitorească şi socialistă venea cu accente hotărîte şi cu o perspectivă
revoluţionară : transformarea fundamentală a societăţii româneşti. " Partidul so
cialist din RomAnia - chema DeclaTaţia acestuia din 13 februarie 1919 - face apel
la toate forţel e proletare şi socialiste ( . . . ) pentru uni fic area lor, formînd un singur
bloc socialist, un singur partid prol etar , care să ducă inainte lupta dasei mun ci
toare din noua Românie spre real i zarea idealului ei socialist de dezrobire de . sub
apăsarea burghezo-capitalistă. România nouă de astăzi trebuie să devină RomAnia
socialistă de miine " Sj5. Luind cuvintul la serbarea in cinstea Unirii ce a avut loc
in sala Teatrului Naţional din I�i la 25 n.oi embri e/8 decembrie 1918, studentul
revoluţionar Timotei Marin (din 1919, membru al Pa·rtidulul socialist ş i membru
al Partidului com'lllli st de la înfi inţare) apreci a că ,.temel ii le vieţii sooiale rorn!
neşti" vor fi inlo cuite �cu principi ile democratismului ce va aduce poporului ro
mân [ . . . ] dreptatea şi dezvoltarea CIIJ.l turii pe care o merită". Numai astfel "vom
avea pe deplin o Românie nouă şi maJre" 57.

Presa muncitoreascA şi socialistă a fost, tn cea m ai mare parte, suspendată
in timpul războiului. Către sfîrşit-ul anului 1918 incep să-şi reia apariţia astfel de
ziare. La Iaş i , gazeta "Unirea grafkă" , organ al tipografi lor din locali tate, a pu.
blicat, in special prin pana tinărul.ud Gheorghe Tănase (fratele lui Zaharia Tă-

1 918.

s. Refacere, in .,Tribuna", 1 aprilie 1918.
51 " Tri buna " , 31 august 1918.
52 Pentru muncitori! conşttenţi, în "Tribuna", 5 septembrie 1918.
53 Vezi nwnerele "Tribunei"
din 3 octom brie, 5 octombrie şi
54

"Tribuna",

4

6

octombrie

decembrie 1918�

55 Unire a, in "Tribun a'", 30 noiembrie 1918.

Sj5 Documente de istoria mălciirfi muncitoreşti din Rom4nia 1916-1921, Editura politi că , Bucureşti, 1966, p. 167-168.
,
57 .,Acţiunea română", 3 (6) decembrie 1918 (cf. Eufrosina Popescu, Ecoul
unirii Transilvaniei.. . , p. f22).
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nase) 58 , articol e străbătute de un pu terni c patos revoluţionar . In Pentru tinerit
tipografi ieşeni, indemnind la organizare, Gh. Tănase îş i exprima increderea

nestrămutată in victoria luptei

clasei muncitoare,

.,pentru ca

miine o nouă ome

ni re să se ri dic e pentru a înfăptui pacea şi libertatea fiecăruia" 59. La sfîrşitul anu
lu 1918, cu prilejul re into arceri i la vetrele lor a tipografilor refugiaţi la Iaşi, Gh.
anase e vo ca greutăţile an ilor de război şi marele efort al in tregul ui popor roman

:

}

m

lupta cu dW?manul : "Năprasnioele şi vij elioasele valuri al e soartei i -a u aruncat
(p c tipografii refugiaţi - nota ns.) in bra ţele noas tre, a l uc rător i lor tipografi
ieşeni, acum doi ani, cind de la Severin la Dorohoi se intindea p un tea plinsului
românesc peste care trecea trufaş orgoliul hărpăreţ al sufletelor celor împinte
� ţi [ . . . ]". Evocind momente din lupta comună a tipografilor, articolul exprima
Increderea in apropierea momentului emancipării lumii muncitoare 60. tn dauă
a rticole publ icate imediat după realizarea Uniri i , se insista asupra necesităţii ridi
cării conştiinţei muncitorilor şi a victoriei ideilor socialiste 6 1 . ,.Singurul drum spre
mai bine - scria Gh. Tănase - e stringerea şi UIIl i rea tuturor conştiinţelor de
solidară acţiune, spre intruchiparea doctrinei clasei muncitoreşti [ . . . ]" 62. "Doc
trina soci al i stă - revenea el - ne d ă un im ens cîmp de activi tate şi un m ij l oc
de a ne purifica pe noi, purificind şi pe se meni i noştri, convingerea s i nc eră , încre
derea în reuş i ta nobilei noa�;tre acţiuni de eman cipare a muncitorilor, această
flacără ce trebu ie să ne încălzească in ima veşn ic, să o formăm, căci ea esbe o
;armă puterni că, invincibilă" 63. Noi, muncitorii, strinşi uniţi "vom transforma sta
rea ac tu ală in alta superioară, demnă de specia o menească" 64.
In perioada imediat următoare, gazetele socialiste ieşene (ce au apărut pc
rind) "Social-democraţia", .. Moldova soc ial istă ", " I aşul socialist" vor ac ţiona cu
energie pentru un regim cu adevărat democ r at ic , pentru apărarea intereselor ma
selor largi populare. Această chestilllll e d epă şe şte î nsă ceea ce ne-am propus să
dezbatem in ar ti co l ul d.e faţă.
La sfîrşitul anului 1918 ş i începutul anului 1919 studenţimea din I aş i , maă
numeroasă decit inainte de realizarea deplinei unităţi statele. era oonfruntată c u
acu', e probleme ma t eri al e (lipsa alimentelor, Jocuri foarte puţine i n cămin-e etc.).
Numeroşi studenţi - de pe poziţii revoluţionare şi democratice - au acţio
nat in di recţi a îmbunătăţirii situaţiei, pentru cre area condiţiilor necesare sJ)Te a
putea co11tinua studiile. Timotei Marin insi•sta să se iniţieze demersuri pe lîngă
autorităţile locale, subliniind că "conştiinţa lor (a studenţilor - n ota ns.) de ro
mâni ii opreşt e să ceară lumină în altă parte decit in ţara românească" şi că
trebuie făcut totul pentru contopirea sufletească a tuturor studenţilor din Româ
ni•a 65. I mpr-eun ă cu alţi colegi, el a întocmit un protest faţă d.e abuzurile săvir$ itc
de autorităţi protest adoptat de studenţi la 25 mai 1920 şi publicat în presa socia
l i stă şi dem�rat i că sau difuzat ca foaie volantă. �Apelăm la toţi cei a căror in imă
bate pentru umanitate, care apără pe cei exploataţi şi asupriţi, care sincer voiesc
muncitor tipo gr a f Gheorgh� Tănase (născut in 1895) devine, in
sa Tînărul
al'eas tă perioadă ' principalul purtător de cuvint al Iaşului muncitoresc. tn mai
1919, a fost al e s secretar al Secţiunii ieşene a Partidului socialist, iar in sep� 
brlc acelaşi an, secretar al Comisiei locale a sindicatelor. A avut un ro �eose�1t
in organ izarea şi con duce rea acţiunilor revoluţionare desfăşu_rate la Iaş1� 1med1at
după terminarea războiului. In mai 1920, a fost ales, . la I �ş1, d ep� tat dm partea
Partidului sociali st. A devenit, in 1921, membru al ParbduluJ co m umst .
59 Unirea graf ic ă" ' 1 octombrie 1918 (vezi şi Const. Cl o şcă, Problematica
publicis tcH militantului comunist ieşean Gh. Tănase, în ,. Cercetări istorice" , 1973,

}

t

p . 335 ŞI urm.
60 Gh. Tănase, Celor ce se duc, in .,Unirea grafică", decembrie 1918.
61 Idem, Conştiinţa in raport cu educarea muncitorilor, in ,.Unirea gra!iră", 1
octombrie 1918 ; idem, Conştiinţa în raport cu organizarea clasei muncitoare, in
,.Unirea grafică", decembri-e 1918.
62 I dem , Conştiinţa in raport cu educarea muncitorilor, in ,.Unirea grafică",
1 octombrie 1918.
63 Idem, Conştfinţa in raport cu organizarea clasei muncitoare, in .,Uni.rea
grafică", decembrie 1918.

" I bidem.

65

,.Even imen tul ", 2 februarie 1919.
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realizarea pri nci piilor măreţe de integritate naţională, auziţi-ne glasul şi alăt.u
raţi-1 şi pe al vos tru " - se spun e., in incheierea acestui doclllln
l.e t "· Incă din
3("ejti ani, m<:�j oritatea zdrobi.toare a studen ţimii şi a profesorilor Universităţii din
la<?i s-au ri di'cat cu hotărîre i mpotr i va naţionalismului, a cuziştilor organizaţi in
.,Garda conştiinţei naţionale" ( 1 9 19). A fost sesi zat imediat substratul ocţiunii
naţionaliste. caracterul său nociv, diversionist fii . ,.Pentru mine - preciza prO!f.
univ. dr. C. I. Parhon - acea stă acţiune n-are nimic comun cu conştiinţa naţio
nală sau mă car cu conştiinţa in general" �8• Studenţii deveneau conştienţi de peri
colul grav pe care-I prezentau acţiunile elementelor extremiste. La 1 iulie 1920,
ziarul "Opinia" a p ublicat un comunicat prin care W1 grup numeros de studenţi
ai Uni versi tăţii din Iaşi condamn au ferm mişcările naţionaliste : .,Ne ridicăm in
contra tuturor încercărilor de tulburare a vieţii noastre studenţeşti şi facem apel
la toti , Cl)lege şi c ol egi, să adere in manifestarea liberă a conştiinţei tinere şi
oneste pontru a da dov<Jda, in faţa opiniei publice, că merităm tot respectul şi
concursul in munca noastră depusă in şi afară de Universitate" 69. In 1923, su.b
conducerea Secţiunii comuniste ieşene a apărut ziarul ,.Scinteia " , tribună de luptă
î mpotriva cuz.i smului, a nationalismului şovin. In perioada de apariţie (februarie
octombrie), au publicat ajci articole comunişti, socialişti, intelectuali cu puternice
vederi democratice (C. 1. Parhon, N. Leon , Traian Bratu, Ştefan Voitec, Timotei
Marin ş.a.) 111.
Este C'l.lnoscut faptul că tratatele de pace încheiate du.upă primul război mon
dial au consfi nţit o reali tate existentă, aceea a consti.tuirii sau intregirii statelor
naţion ale din Europa centrală şi de sud-est. Dar la Conferinţa păcii, România
- ca şi alte state mici - au avut de suportat un tratament nefavorabil, fiind
inclusă in rindul sta telor "cu interese limitate" 7 1• Presa ieşeană - ca intreaga
presă românească, dealtfel - a acordat o atenţie specială acestei chestiuni, luind
ntitudine faţă de poziţi.a mar i lor puteri de intervenţie în treburile interne ale
ţări i noastre, de ştirbire a suverani tăţii sta tul ui român (problema reparaţiilor, a
minorităţilor, a tranzi tului etc.). Acest aspect ar putea con s ti tu i obiectul unui
studiu separat. Ne referim aici , în cadrul spaţiului ce-l avem la dispoziţie, la
citeva din a rticolele apărute în zi.arul . . Opinia", in anii 1 9 1 9 şi 1920.
In tr-un articol din 18 mai 1919, se exprima dezamăgirea statelor mici faţă
de situaţia creată la CQnferinţa de paae : ,. Toţi cei care au nădăj dui•t. . . că din
aburii singelui imens, vărsa t in teribilul război d e acum va răsări pacea eternă
de a cu m incolo şi că omenirii nu-i va mai fi dat să. vadă nenorociri ca cele de
a stă zi . s-au înşelat". Statele mici "care au luptat cu mari jertfe ( . . . ) sint jertfite
poftelor S<tatel()r mar i " n. G. Topîrceanu, relevind faptul că ,.trei state, sau mai
bin>�' z i -; trei oam eni " (erau subinţelese S.U.A., Anglia şi Franţa şi, respectiv,
T. W. Wllson, Lloyd George şi G. Clemenceau) deţineau o putere deosebit de mare,
se intreba, in preajma semnării trat a tului cu Germania : ,.Vom avea pe15te citeva
zile inceputul unei ere de pace, sau inceputul unui nou război ? Toate naţiile,
interes.o1te direct sau in direct, îşi ţin suflarea" 73. Evoluţi.a ulterioară a evenimen
telor ne arată cî.t de j ustifi ca te eraru indoielile exprimate de G. Topirceanu in
legătură cu vi itorul păcii. Cîteva zile mai tirziu 74, el insista asupra caracterului
just al cerintelor r omâneşti. S-.au intrebau unii - scria G. Topirceanu - pe ce
.,

t 6 �Social ismul" .

(cf. M. C. Stănescu, "Depun mărt.urie fn faţa
istoriei". Timotei Marin militant şi publicist comunist (1897-1937), Editura Ju
31

mai

1920

nimea. Iaşi, 1977, p. 1 6 .
67 Vezi ş i Ion Agrigoroaiei, Impotriva organizatiilor naţionaliste, de extremă
dreaptă (1919-1920), in .,.Cercetări is torice", 1977, p. 4 1 9 şi urm.
68 ., Opinia", 12 aprilie 1 920.
69 ,.Opinia" , 1 iulie 1920.
70 M. C.
Stănescu, Secţiunea P.C.R. laşi în perioada anilor 1 921-1924, in
,.Anale de istorie", nr. 4, 1 9 72, p. 129.
1 1 Vezi. pe larg, Emilian Bold, De la Versailles la Lausanne (19HJ-1932). Ac

tivitatea diplomaţiei româneşti în problema reparaţiilor de război (Contribuţii),

Iaşi, Editura Junim ea, 1976.
n

71

74

.

Toţi cei care au ndddjduft .. , in "Opinia", 1 8 mai 1919.

G. Topirceanu, Clipa supremă, in "Opinia''; 23 mai 1 9 1 9.

.,

Opinia " , 8 iunie 1919.
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bază merge România la Con ferin ţa păcii, pe baza tratatului din august 191 6 sau
pe baza principiilor wilsoniene ? "S-ar părea că pentru multe state învingătoare,
a plicarea a�lor principii ar exclude aplicarea integrală a condi ţii lor din tratatele
încheiate mainte de război. Pe.Illtru noi, români i, lucrul e mai simplu. RevendicA
rile pe baza căror?. am pornit la război şi pe baza cărora am in ch eiat tratatul
erau atit de legitime, atit de dep-arte d e ceea ce se chea mă imperialism incit nu
au ven i .t în contrazicere cu prin cip i ile emm ţate mai tir zi u de preşed in tele Wilson.
Noi am cerut doar garantarea integrităţi i vechiului regat şi alip irea reglunilor
locuite de o i mens ă majoritate de români . Aşadar, c u o ega lă pute-e pentru sta
bilirea drepturilor noastre putem invoca la conferinţă şi tratatul din 1916 şi prin
cipiile wilsoniene. Iar dacă marii noştri ali a ţi ar găsi că aceste două temelii ale
argumentării noastr e nu se p ot suprapune in mod perfect, pîn ă la milimet.nl, ar
trebui să ne amintim că mtii a venit tratatul, apoi sacrificiile şi tocmai la urmă
principiile. Dacă astăzi ţin cu atîta putere la principii necunoscute m 1916, i-am
putea ruga să le aplice mai mtii in propriile lor state, şi pe socoteală pro prie , ca
să ne dea exemplu " 75.
Profesorul Octav Botez observa că, deşi " au trecut 7 luni de la inch eier ea
annistiţiului şi pacea e dorinţa arzătoare a lumii intregi, o atmosferă de ene.rvare
şi de tensiune stăpîneşte Europa", ori zontul fiind "pretutindeni intunecat " 76_ In
numărul său d in 2 iulie 1919, ziarul ex pri ma poziţia marii majoritâţi a opiniei
publice oare "nici nu COI!lcepe cum ar fi posi bil a semna", deoarece "există aproape
o unanimi tate de păreri in rind ul conducătorilor politici, că o pace care atinge
independenţa noastră poJi.ti.că şi economică nu este de acceptat [ . . . ]. Se impun
nişte condiţii care n u numai că nu corespund onoarei poporului român, ci coosti
tuie o gravă pr imej die pent.nl viaţa noastră ec onom ic ă m vi itor. Aceste oondiţii
izvorăsc incontestabil din natlll"a insăşi a Conferinţei de l a Parisw n.
Ion I. C. Brătianu a părâsit Conferinţa, refuzind să semneze tratatul cu Aus
tcia. Guve rnul condus de el şi-a dat demisia Omsiliul Suprem a trimis RomAniei
o notă prin care, aşa cum preciza ,.Op ini aw din 15 noiembrie 1919, "dacă pînă in 7
zile nu semnăm pacea cu Austria, vom fi eli m ina ţi din rindul statelor aliate şi
asociate şi rela ţi i le diplomatice cu noi vor fl ruptew 7a. In articolul Aliaţii ne
trimit u.n u.ltimatum, ziarul revenea asupra caracterului notei şi a ameninţ!rilor
de "eliminare a României din ali�Snţă şi Liga Naţiunilor şi ruperea relaţiilor
diplomatice cu noi" N. Artico lul Refuzăm să semnăm se referea, din nou, Ia t.ra
tam.enotul discriminatoriu la care erau supuse statele mici. "S-a văzut door de
atitea ori că a liaţi·i nu douâ măsuri : una pentru puterile mari, alta pentru statele
mici 1 " 10. La 1 0 decembrie 1919, R omânia a trebuit, in cond iţii de care nu ne
ocupăm aici, să semneze, totuşi, tratatul cu Austri a.
"La impli n i rea unui an de la terminarea războ iulu i, ziarul remarca, pe drept
ouvlnt, că "nu s-a putut incheia încă acea pace pe ca re omenirea greu incercată
o visa. Nu s-a putut incheia acea pace dreap tă şi sin ceră din oare emană impre
sia trăinidei şi care sâ dea lumii imbol d ul reluării firului vieţii normale [ . . . ].
După ce a trezit atitea le�time speranţe, Conferi nţa de la Paris, care putea fi
măcar preludiul viitoarei păei definitive, n-a ajuns decit să f.le preludi ul unor
vi i toare confl i cte in terna ţionale" 81• Autor'Uil se referea apoi la mari le complicaţii
create prin plecarea lui WHson de la Conferinţă şi prin nera.'bificarea de către
S.U.A. a tratatului de la Paris.
"Opinia" din 7 septembrie 1920 rep rod uc ea fragmente din declaraţia , sem
nată de N. Ti tulescu şi dr. Cantacuzino, declaraţie ce constituia protestul Româ
niei faţă de hotărîrile Conferinţei de la Spa in chestiunea reparaţiilor. Declaraţi a ,
"care - aprecia ziarul - poate fi socotită ca un act de demnitate naţ ională " &2,

1919.

75 I bidem.
76 O ctav Botez, Germania şi Conferinţa de la Versailles, in "Opinia", 24 iunie
,.

",

77 Politica de rezistenţă şi nesemnare, In Opin ia 2 1 iulie 1919.
78 Somaţiune in regulii, ,.Opinia", 15 noie!lllbrie 1919.
7fJ

110

"Opinia", 18 noiembrie 1919.
Opin i a ", 2 1 noiembrie 1919.

"

•1 T. Răşcanu, Problema pdcff, ,.Opinia'., 13 ianua rie 1920.
Un act de demnitate naţtonald, "Opinia", 6 sept. 1920.

82
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exprima d eza cord ul faţă de regimul impus : "Guvernul actual sau oricare a ltul nu
va putea să justiiic: e in faţa ţări i că regimul ce i se impunea e ste drep.t atunci
dnd va fi comparat cu re gimur:i le de favoare de care beneficiază alte ţări [ . . . ].
ln c azu l tn care hotărîrea de c.are e vorba va fi definitivă, delegaţii plenipoten
ţiari ai Rom� iei [ . . . ] declară, în numele guvernului lor, că nu pot subscrie la
aranjamentu l proie dat" eJ.
Conferinta d e la Spa, c.are s-a desfăşurat sub semnul unor dezbateri furtu
noase, a hotărît. fără ca Români.a să poată parti c ip a la discuţi i, să-i repartizeze o
cota parte (1 '/o) din reparatiile germane, cu totul necorespunzătoare p.agubelor
·
suferite in ti mp u l războiul u i n
Intr-un alt articol. se arăta că pacea mcheiată după primul război mondial
este fragilă şi că este nevoie de mari eforturi p ent ru a o, consolida. "Starea in
care se găseşte Euro p a in W"ma semnării tratatului de la Versailles au numit-o
conducă tor i i vremelnici ai naţiuniloc ...pace.., socotind că denumirea este suficientă
pentru ca şi n oţiunea reprez ent-ată prin ea să existe. Şi pornind de la această
falsă apreciere a lucrurilor, o seamă de istorici şi oameni politici au intrat in
analiza acestei ...păei.., că'Ut.indu-i de pe acum efectele şi prevăzind pentru viitoc
care va fi situaţia Europei - şi a intregii lumi chiar - decurgind din aoest
aport al fortelor învinse şi lnvingătoaJ"e [ . . . ]. Cu fruntea in ţărîna desf·un dată de
obuzele pacificatoare, cu miinile înroşite de sîngele fratern vărsat pentru acee�i
operă de pacificare, oa men i i îşi caută pac ea adevărată, născută nu din articolele
intortochiate ale unui tratat oarecare , ci izvorîte din iubirea d e viaţă, din res
pectarea dreptului ].a viaţă, din respectarea fiinţei omeneşti" as.
lndoiel i l e şi ingrijorarea exprimate atunci aveau, din păcate, o bază reală.
Pacea adevăr a tă , definitivă, nu s-a reali zat. Trat.atele de pace conţineau în ele,
după expresia lui G. Topirceanu, inceputul unui nou război.

ln 1916- 1918, poporul român a fost confruntat cu mari greutăţi. O mare
par te din teritoriu i-a fost ocupat de Puterile Centrale. Redus la Moldqva şi avind
ca.pit.ala la Iaş i , statul român !li-a refăcut armata şi a repurtat strălucitele victorii
din vara anu lui 191 7. In 1 918, România a fost nevoită să suporte clauzele apăsă
toare ale tratatului din 7 mai c u Puterile Centrale. In aceste condiţii, presa din
oraşul Iaşi a desfăşurat o activitate complexă in slujba rezistenţei româneşti şi a
realizări i uni'lătii naţional-statale. Ziare ca "România", .. Neamul românesc", "Ac
ţi unea română", .,Mi!lcarea", �Op i nia " , "Evenimentul'., "Timpul" şi altele - fără
a avea intotdeauna poziţii identice in ce priveşte succesiunea etapelor şi acţilllil i lor
politice conc rete - au dat glas hotăririi principalelor clase şi categorii sociale,
intregului popor român de a rezisba in faţa cotropitorilor şi de a-şi realiza uni
tatea n aţională. A fost ex primată increderea nestrămutată in dreptatea cauze i ro
m.Aneşti, s-au publicat documentele Unirii, s-au relatat marile manifestaţii prile
juite doe această realizare vitală. Presa a partic ipa t octiv la discuţiile referitoare
la reformele democratice ce trebuiau. să însoţească marele act n aţional. In acest
sens, s -au manifestat deosebiri in raport cu in terese le claselor sau categoriilor so
ciale ale căror intereSE le reprezentau. Reluindu-şi apariţia către sfir'!litul anului
1918, presa munci torească şi socialistă venea cu accente hotărite, legind strins
Unirea de realizarea unor profun de reforme democratice in vederea transfonnării
viitoare, reVQoluţion are, a societăţii româneşti.

Aspectele luate de noi în discuţie - la car e se pot adăuga şi altele - evi
denţiază cu pre gn an ţ ă ma rete efort colectiv al poporului român: în realizarea
idealului său de unitate naţi onală , necesitate istorică vitală, expresie a legilor.
obiective ale dezvoltării soc i etăţii. Aducem astfel omagiul nostru celOI[' care şi-au
închinat viaţa implinirii nobilelor aspiraţii de libertate şi unitate ale P?P�rului
român, maselor largi populare şi mHitanţilor progresişti prin a căror vomţă s-a
înfăptuit, in 1918, statul nostru naţional unitar.
83 Ibidem.
M Ern. Bold, op. cit., p. 27. Mai tirziu, in unna eforturilor depuse de N. Ti
tulescu, s-e ad ăuga t acestui pTocent, 0, 1°/o. Chiar din această cotă parte cu totul
necorespunzătoare, România a primit, in perioada următoare, o sumă redusă (Ibi
dem, passim).
15 .,Paz Humana", in "Opinia", 3 octombrie 1920.
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L'UNION DE 1918 ET LA PRESSE DE LA VILLE DE IASSY
R � s u m e
Pendant la peri ode 1916-1918, le peuple roumain a �te en butte â de grandes
diUicultes. Les Puissances Centrales s'emparerent d'une partie considerable de son
terrl toire. Bien qu.e reduit a la seule Moldavie et ayant pour capitale la vil le
de Iassy, l 'eta t rournain reorgan.isa son armee et remporta les bri llantes victoires
de !'�te de 1917. En 1918, la Roumani e fut red uit e a subir les clauses onereuses
du traite, clos le 7 mai, avec l es Puissances Centrales.

C'cst dans ces circonstances que la presse de Iassy deploya une activite
complexe au service de la resistance roumaine et de la realisation de l 'unite na
tionale. Des journaux tels que "România", "Neamul românesc", "Acţhmea româ
nă", Mişcarea", "Opi nia \ "Evenimentul", "Tribuna" , ,.Timpul" etc., sans touj ours
embrasser des positions identiques quant a la t;UCCession des etapes et quant aux
actions politiques concretes, furent le porte-parole de la decision des principales
classes et categories sociales, du peuple roumain entier de resister aux envahi sseurs
et de reali ser !'unite nationa l e. On expri·ma la confiance absolue dans la justesse de
la cause roumaine, on publia les documents de l'Union, on relata les grandes ma
nifestations occasionnees par cette realisation vitale.

La presse prit une part active aux discussions concernant les reformes de
mocratiques qui devaient accompagner le grand acte national. A cett e occasion,
il
se manifes ta des divergences par rapport aux interets des classes ou categories so
ciales que te journal representait. Reparue vers la fin de 1918, la presse ouvriere
et socialiste marqua des accents fermes, en rattachant etro i tement l'Union a la
realisation de profondes reformes dem ocra ti ques : elle v isai t, par lă, la transfoc
mation future, revolutionnaire, de la s ocie te roumaine.
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ACTIVITATEA ORGANIZAŢIILOR .OIN DOBROGEA ALE
PARTIDELOR POLITICE !BURGHEZE lNTRE ANII J1918 Şl 1921
VALENTIN CIORBEA
Viata politică în anii de d upă primul răz bo i mondial a preocupat indea
JXOOpe i storiografia n oastră. tn cadrul a ceSite ia un loc important il ocupă studiile,
articolele ori l u crările de sin teză 1 c.are a u luat in discuţie aspecte ale activităţii
parti delor politice, s t.abilindu-se astfel, şi din acest unghi, importante trăsături

ale regimului pQl itic.
Parcurgerea rezultatelor istoriografiei actuale ne-a condus la observaţia că
istoric i i care s-au ocupat de evoluţia p arti delor politice, in perioada ce ne stă in
atenţie, şi-au indrepta t j.nvestigaţiiJ.e mai mult către ac tivi t atea conducerilor cen
trale, ana!iz.Lnd, cu prec ădere, e vol uţia de an samb l u a diferitelor organisme poli
tice burgheze. Prea puţine aspecte ale activităţii organizaţiilor municipale, jude
ţene ori reg ionale şi-au găsit locul in lucrări l e publicate pînă in prezent. Ori
1 Deş i cadrul nu ne permite o en umerare mai largă însoţită de o analiză
corespunzătoare, cităm citeva din l ucrări le şi studiile mai recente de certă valoare
ştiinţifică ce an aU.zează activitatea partidelor politice burgheze in ptim.ii ani după
război : Dr. Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, Viaţa polftfcd fn Romdnia. 1918-1921 ,
ediţia a II-a, Edi tura Pol it ică , Bucureşti, 1976 ; Ioan Sc urtu, Din viaţa polfticd a
României. lntemeieTea şi activitatea Partidului Ţdrdnesc, Edi tura Li·tera , 1975 ;
Al. Gh. Savu, Sistemu l Partideior politice din România. 1919-1940, Editura Ştiin
ţifică şi Endclopedică, Bucureşti, 1976 ; dintre studifl.e edite amintim, deşi lista
ar putea fi lărgită, cele semnate de : Ion Agr igoroa ie , Observaţii privind progra
mul Partidului Naţlonal Liberal En perioada 1918-1921, in "Analele ştiinţifice ale
Universităţii ,. A l . 1. Cuza". I storie (laşi), 1970, fasc. 1, p. 95-104 ; Ion Bitoleanu,
Lupta partfdeiOT politice pentru guvernare în decembrie 1921-ianuarfe 1 922, in
,.Studii. Revistă de Istorie", 25 (1972), nr. 4, p. 805-821 . I. Ciupercă, lmprejurărUe

veniri! libeTalitor la putere In ianuarie 1922. Relaţiile fntre partidele politice bur
gheze, in ,.Anuar.ul I nstitutu l ui de istorie şi argheologie "A. D. Xenopol", an. IX
(1972), p. 349-379 ; Gh. I . Fl or escu , Partidele politice şi ale9erile parlamentare
din 1 919, in "Anuarul Institutului de Istorie şi A rheolo gie "A. D. Xenopol", an. IX
(1972), p. 313-332 ; M. Mu.şat, Consideraţii privind activitatea unor partide poli
tice din România intre anii 1918-1921, in .,Lupta de clasă" nr. 12 (1969), p. 7892 ; idem, Studiu privind dispariţia Partidului Conservator din Românta, in "Cumi
dava", an. IV (1 970), p, 295-3 15 ; idem, Unele consideraţii privind activitatea
Partidului Naţional Liberal Intre anii 1918-1921, in "Cumidava", an . III (1969),
p. 293-321 ; Eufrosina Popescu, Crearea Ligii PopOMLlui şi activitatea ei pind fn
martie 1 920, in "Studii. RevistA de i stori e" , an. XXI (1968), p. 337-354 ; Ioan
Scurtu, Lupta partidelOT politice in alegerile parlamentare din mal-funie 1920,
in ,.Qacpica", 197Z, p. 25 1-265.
31

-

Cercetllrl Istorice 2 1 2
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studierea evoluţiei organizaţiilor locale, indeosebi dintr-o anumită parte a ţării,
permi te cercetătorului, pe de o parte cuno�terea intereselor promovate pe plan
regional de diferitele partide politice, iar pe de alta relevă aspecte, acţiuni şi fră
mîntări p olitice interne inedite ce permit
studierea in
profiunz.ime a vieţii
de
parti d.
Sub acest aspect, viaţa politică a Dobrogei 2 oferă atît înainte de primul răz
boi mondial cît şi după acesta un excelent teren de cercetare, căci, după cum
remarca la sfîrşitul conflagraţiei mondiale şi un ziar dobrogean, "ea (Dobrogea
n.a.) alcătttieşte azi o parte întregitoare şi inseparabilă a ţării noastre" l.

In continuare ne propunem
să
analizăm aspectele esenţiale ale activităţii
partidelor politice burgheze în Dobrogea, să insistăm asupra modului cum acestea
au dezbătut multiplele probleme cu care s-a confruntat străvechea provincie in
anii de după primul război mondial. Vom avea in atenţie relaţiile existente intre
membrii organizaţiilor, raporturile acestora cu conducerile centrale, precum şi
disputele dintre diferite partide în vederea realizării, şi în această parte a ţării,
a scopurilor propuse 4.
*

Dintre toate regiunile devenite victime ale ostilităţilor militare, Dobrogea, se
prezenta, la sfîrşitul primului război mondial, după mai bine de doi ani de ocu
paţie, intr-o situaţie de-a dreptul dezastruoasă 5, ca urmare a faptului că ea a
fost �cea dintîi provincie călcată de duşmani şi tot ea a scăpat cea din urmă din
mina lui" 6. Această stare dramatică îşi va pune amprenta nu numai asupra re
luării vieţii politice în dreapta Dunării ci va influenţa in mod direct, şi activi·ta
tea desfăşurată în această parte a ţării, in anii de după primul război mondial,
de organizaţiile partidelor politice burgheze.
2 Activitatea politică in Dobrogea, din unghiul ce ne preocupă în studiul de
faţă, n-a făcut după cel de-al doilea război mondial obiectul unoc cercetări in
bense, singurul studiu special este semnat de 1. B itoleanu şi se referă numai la
j udeţul Constanţa. Vezi 1. Bitoleanu, Situaţia politică in judeţul Constanţa la
sjirşitul primului război mondial, in "Studii şi cercetări dobrogene", Constanţa,
1972, p. 67-74. Informaţii privind activitatea politică in acelaşi judeţ apar şi în :
Momente din mişcarea comunistă şi muncitorească in judeţul Constanţa, Constanţa,

1971.

nr. 1 din 1 7 noiembrie.
4 Arhiva istorică centrală, fond Ministerul Afacerilor Interne (în continuare
M.A.I.), dosar 165/1920, f. 1 ; 1. Bi.toleanu, Situaţia economică a oraşului Constanta
la sfîrşitul primului război mondial, in "Studii şi cercetări dobrogene.. , 197 1 , p. 165 ;
Gh. Buzatu, Un capitol de istorie politică - constituirea, guvernarea şi dispa
riţia "Blocului parlamentar" (1919-1920), in "Anuarul Institutului de istorie şi

3 "Dobrogea Jună"; XIII (1918),

arheologie "A. D. Xenopol", Iaşi, tom. XIII (1976), p. 140 ; Ioan Scur.tu, Politica
internă a guvernului liberal (12 decembrie 1918 - 12 septembrie 1 919), in "Ana

lele Universităţii Bucureşti", Istorie, tom. XXIII (1974), nr. 1, p. 130 ; "Dobrogea
Jună", XIV (1920), nr. 22 din 6 mai.
5 "Farul", 1 (1919), nr. 1 din 1 mai.

6 I bidem. La Constanţa, încă din 1908, din iniţiativa lui Ion N. Roman
cîţi.va fruntaşi ai oraşului între care semnalăm pe Mihail Koiciu, dr. Alex. Pilescu,
a.eor.ge Benderli, Virgil Andronescu se grupează. in jurul programului liberal
("Vi itorul Constanţei .. , 1 (1927), nr. 5, din 3 octombrie). Ulterior se va crea comi
tetul executiv al Partidului Conservator condus de Constantin Pariano şi al con
servator-democraţilor condus de Ion Bănescu. In a.ceeaşi perioadă se forma la
Tulcea comitetul executiv al organizaţiei Partidului Conservator in rindul căreia
se remarcau Ştefan
Borş şi 1. Henţescu, iar la liberali Elefterie Nicolescu şi
Brutus Cotovu. ("Lupta" , 1 (1909), nr. 46 din 25 decembrie). Pînă la primul război
mondial activitatea partidelor politice in cele două judeţe ale Dobrogei se va re
zuma la atacuri prin presă ocazionate, mai ales, de campaniile electorale. Aceste
momente relevau din plin. că întreaga pleiadă de mijloace politice utilizate in
restul ţării au fost "transplantate in noul mediu politic care le fură foarte priin-
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De l a inceput trebuie remarcat c ă i n ceea ce priveşte viaţa politică din
Dobrogea, perioada care face obiectul studtului n ostr u a fost deosebit de agitată 7•

lncă inainte de reinstalarea administraţiei româneşti 8, cîţiva fruntaşi dobro
geni, de diferite nuante politice, îşi reiau preocupările, cu scop ul de a discerne
posibilităţile şi acţiunile ce se impuneau pentru rezolvarea celor mai stringe1te
probleme c u care se confrunta Dobrogea 9• Dintre ac est ea , prioritare erau înlătu
rarea consec in ţe l or perioadei de ocupaţie, staţionarea trupelor aliate in regiune ·,o,
precum şi refacerea a tot ceea ce războiul distrusese.

Treptat, odată cu revenirea locuitorilor la casele şi pr eoc upăr ilor loc a li de 
rilor politici in special, viaţa politică din Dobrogea păşeşte pe un făgaş nou ase
mănător celorlalte regiuni ale ţării. Sub influenţa reformelor economica-sociale,
ce au gen erat criza sistemului bipartid a luat n aştere şi aici �un tablou foarte
colorat de partide şi formaţiuni politice" 11, care au adus 1cu ele tot ceea
"ce a
nAscut, după război patima politică a ţări i " 12.
La s fî rş i tu l primului răz�oi mQI1dial Partidul Naţional Liberal va trece, aşa
după cum bine s-a remarcat, printr-o criză recunoscută rezultată din "contradic
ţia dintre in.tă ri rea po zi ţi ei economice [ . . . ) şi îngustarea bazei lui sociale şi elec
torale" 13•

In Dobrogea evoluţia organizaţiilor liberale va cunoaşte in perioada imediat
următoare război ului o serie de particularităţi. Pe de o parte si tuaţia dezastruoasă.
va deprecia baza economică a tuturor categoriilor sociale ceea ce a impus organi
zaţiilor liberale, acţiuni menite a atrage atenţia guvernelor, ori conduceri i centrale
a partidului, asupra necesităţii iniţierii unor acţiuni concrete în vederea înlătu
rflrii distrugerilor provocate de ră zboi , a refacerii proprietăţilor în special, unic.a
modalill.ate intrevăzută de liberalii constănţ.eni prin care "se purtea aduce înflo
ri!'ea (Dobro.gei n.a.) dinainte de ră zbo i " 1-1.

După război , refacerea Dobrogei va preocupa in mod constant organizaţi i l e
liberale din această parte a ţării, care prezentind-o ca punct aparte p e lîngă pro
gramul cen·tra l au folosit-o cu abilitate politică in scopul sporirii influenţei in rin
d ul maselor, a intărlrii poziţiilor economice şi politice ale partidului şi in dreapta
Dunării, pro blemă ce preocupa
indeaproape
conducerea
centrală a partidului.

cios". <�Dobrogea nouA", I (1911), nr . 8 din 15 octombrie). Trebuie remarca t lnsă
că primele organizaţii de partid au fost create de P.S.D . M . R. in 1895 la Tulcea
şi 1897 la Constanţa şi Sulina. Sfidind stipulaţiile ,.Legii de organizare a Dobrogei
din 9 martie 1880" şi persecuţiile poliţiei, !OCialiştii dobrogeni s-au integrat la
viaţa politică a ţării , necesitare resimţită de toate categoriile sociale ale provin
clei. (Documente din istoria mişc11rif muncitoreşti din România. 1893-1900, Edi
tura Politică, Bucureşti, 1969, p. 500 ; Momente din mişcarea comunistii şf mun
cftoreasc/1 fn judeţul Constanţa, p. 22 ; Ion Velişcu , Judeţul Tulcea fn contextul
istoriei patriei, m �Analele de istorie" , an. XXII (1976), nr. 4, p. 7.

7 La Tulcea autorităţile române s-au intor s la 26 noiembrie 1918, iar la Con
stanţa la 31 a le aceleiaşi luni. Arh. St. Constanţa, fond Primăria, dosar 64/1919,
f. 237 ; " Dobrogea Jună", XIII (1918). nr. 4 din 9 decembrie.

8 La Bucureşti , George Benderli, Fr. Sachetti , A Rădulescu, C. N. Sarry, ş . a .
retipăresc .,Dobrogea Jună", in vederea sporirli parti cipării politice in jurul unui
program ce-şi propunea să apere statu-quo-ul, să atragă atenţia asupra greută
ţilor in care se găsea provincia transdanubiană. "Dobrogea Jună", XIII, (1918),
nr. 1 din 17 noiembrie.
P 1. Bitoleanu, Situaţia politică din judeţul Constanţa la sjfrşitul primului
război mondial, p. 68.
1o D obrogea Jună", XIII (1918), nr. 2 din 24 noi embri e .
1 1 I bidem.
12 Ibidem.
u Dr. Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 91.
14 ,.Liberalul Constanţei ", I (1920), nr. 20 din 28 decembrie ; "Lupta", IX
(1919), nr. 1 din 17 februarie.
,.
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Aceasta reiese şi din atenţia cu care s-a
in intreaga Dobroge 15.

urmărit constituirea

organizaţiilor P.N.L.

In viaţa internA complicatele probleme cu care se confrunta Dobrogea, dar
mai ales perpetuarea unui stil invechit ce dădea posibilitatea la două, trei per
16
soane din conducere să ia hotărîri ,.cu uşile închise şi fără şt i rea nimănui" , a
produs organizaţiilor liberale din această parte a ţării serioase neînţelegeri. Bună
oară la Con sta n ta o parte din fruntaşi,
intre care notăm pe I. N. Roman, Remus
Opreanu, directorul cotidianului "Farul", Ioan Berberi an.u, proprietarul "Liberalu
lui Constantei " , nemulţumiţi de unele aspecte ale politicii centrale şi locale 17, de
lipsa �e iniţiativă in problema refacerii Dobrogei, după acuzaţii şi fricţiuni publice
vor alcătui o primă dizidenţă.
Un moment cu consecinţe deosebite pentru viaţa politică a ţării , a partidelor
politice în special, I-au avut alegerile din toamna anului 1919. Campania electo
ral ă ,.a cunoscut o amploare deosebită", după cum s-a apreciat 18, partidele vechi
şt noi făcînd eforturi susţinute in vederea atragerii masei electorale şi cîştigării
alegerilor.
Şi în Dobrogea alegerile parlamentare din noiembrie 1 919, au produs atit în
cadrul organizaţiilor cît şi in raporturile dintre ele o puternică agitaţie, luări de

pozi ţie faţă de adversari din cele mai contradictorii
miterea a cit mai mulţi deputaţi in Parlament.

izvorite

din

lupta

pentru

tri

Pe lîngă prezentarea punctelor programatice generale ale partidului, orga
nizaţiile liberale din Dobrogea au ridicat pe timpul campaniei electorale probleme
specifice regiunii. Se pronunţau pentru instaurarea unei administraţii corecte, ob
ţinerea despăgubirilor necesare refacerii, pentru cei in drept, înfiinţarea de şcoli ,
construirea de căi ferate, şosele, fintini ş i altele 19. O atenţie specială a u
acordat
liberalii atragerii elementelor naţionalităţilor conlocuitoare, acestea,
manifestin
du-şi în cea mai mare parte dorinţa de a se incadra la viaţa politică a ţării 20•

Cu toate că pentru Adunarea Deputaţi lor 21, numărul listelor depuse a fost
destul de mare, ca urmare a d iversificării şi in dreapta Dunării a grupărilor po
litice, Partidul Naţional Liberal a dominat alegerile reuşind să obţină 15 manda
te 22, situindu-se intr-o p oziţie extrem de bună faţă de alte regiuni ale ţării.
I ntre cei aleşi remarcăm prezenţa lui C. Alimăneştian,
Remus
Opreanu,
I. N. Roman, N. Petrescu-Comnen, membrii marcanţi ai organizaţiilor
liberale
dobrogene. Pentru întîia oară de la reunirea Dobrogei cu România au fost aleşi
pe listele liberale şi reprezentanţi ai naţionalităţilor
con locuitoare,
act ce "va

15 Acordarea votului universal, · crearea de condiţii pentru exercitarea de
către l ocuitorii Dobrogei a tuturor drepturilor politice a trezit interesul partidelor
care au sesizat posibilitatea ciştigării de noi detaşamente de aderenţi. In judeţele
Dobrogei, organi zaţiile liberale îşi propuneau ,.să unească" eforturile tuturor locui
tO"'ilor pentru a acţiona "intr-o reală şi frumoasă convieţuire la dezvoltarea jude
ţului". Nicolae Petrescu-Comnen, bun cunoscător al problemelor locale du.pă cum
se arătase in urma publicării la Paris, în
1918, a lucrării "La Dobrogea. Essai
histoz·ique, economique, etnografique et politique". Arhiva istorică centrală, fond
M.A.I . , dosar 502/1919, p, 5.
16 ,.
Liberalul Constanţei", seria a Il-a, V (1920), n r. 5 din 29 februarie.
17 Se critica primariatul lui Virgil Andronescu, şeful organizaţiei, cheltuieUle
exa.JZerate efectuate de acesta pentru lucrări nead ecvate, stilul defectuos de muncă
pe r.are-1 promova. Idem, ,.Farul", I (1919), nr. 126 din 6 septembrie.
vezi Gh. I. Florescu, I. Saizu, Alegerile parlamentare
in "Cercetări istorice" (seria nouă), IV (1973), p_ 314.
19 "Ecoul Sil i strei" , I ( 1919), nr. 6 din 4/21 mai.

18 Pentru detalii

România 1919-1922,
20

Dezbaterile Adunării Deputaţilor (şedinţa din 13. 12. 1 919), p. 1 16

din
.

; ,.Farul",
(1919), nr. 83 din 23 iulie ; "Ecoul Silistrei", I (1919), nr. 18 din 14/27 iulie.
21 La Cameră s-au depus 16 liste cuprinzind 80 de
candidaţi ce şi-au disputat
şansele pentru 23 de locuri. Cf. T. Ionescu, Statistica electorală. Alegerile din no
iembrie 1919, in ,.Buletinul statistic al României", seria a IV-a, an. XV (1920),
nr. 3, p. 8.
22 Dr. Mircea Muşat, Ion Ardeleanu,

op, cit.,

p. 1 1 2.
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unul dintre aceştia în

La Senat mandatele se vor împărţi intre principalele forţe politice ce au
prezentat candidaţi liberalii reuşind să obţină victoria numai într-un singur judeţ
din Dobrogea 24• Bilanţul, oarecum surprinzător faţă de cel de la Adunarea Depu
taţilor, se explică pe de o parte, prin interesul redus a l electoratuLui faţă
de
aceste alegeri 25, iar pe de altă parte, prin valoarea mai slabă a candidaţilor li'
berali in comparaţie cu ai celorlalte organizaţii.
Era de aşteptat, după propaganda făcută mai ales pe timpul campaniei elec
torale, ca deputaţii l i berali să folosească tribuna parlamentară pentru rezolvarea
promisiunilor făcute muselor. Mulţumiţi de rezultatul obţinut, deputaţii liberali
dobrogeni au dovedit in sesiunea parlamentară 19 19-1920 o evidentă pasivitate,
ceea ce le-a atras serioase critici din partea presei locale democratice şi a adver
sarilor politici. De semnalat ar fi numai interesul manifestat de unii parlamentari
liberali faţă de iniţiativa constituirii unui bloc al tuturor deputaţilor dobrogeni în
scopul de a duce
"o politică unitară de revendicări
faţă de guvern " 26.
Adaptarea acestei poziţii a nemulţumit marea masă a alegătorilor după cum
am afirmat fapt vizibil cu ocazia confruntării electorale din 1920 cind, deşi P.N.L.
a prezentat candidaţi cunoscuţi şi pc a cărei popularitate se conta, cum a fost
Virgil Androncscu sau generalul Scări şoreanu, fost comandant al Diviziei a IX-a,
ce luptase in Dobrogea, a primit un număr de voturi foarte mic în ("omparaţie
cu 1919, expresie a neîncrederii maselor şi din această parte a ţării în politica
Partidului Naţional Liberal. Situaţia a produs o serioasă îngrijorare in rindul or
ganizaţiilor liberale dobrogene intrucit in ofensiva reciştigării electoratului trebuia
să se confrunte pc lîngă celelalte partide şi cu organizaţiile partidului socialist,
care obţinuse succese remarcabile in Dobrogea in alegerile de după primul război
mondial ZI.
Semnificativă in acest context apare declaraţia oficiosului organizaţiei libe
rale constănţene care preciza in mod deschis că "ne temem de soci alişti şi contra
lor se impune să luăm măsuri" 28• Liberalii dobrogeni au incercat, fără
succes
însă, fie prin presă, fie in Parlament să contracareze creşterea influenţei socia
liste 29.
Pentru reciştigarea terenului pierdut se mai prcconizau, in cadrul preocupă
rilor "de reorganizare politică" 30 ce cuprinsese partidul după eşecul suferit in 1920,
soluţii ca : instaurarea ordinii in viaţa organizaţiilor, "luminarea masei electorale
de la sate" 31, precum şi introducerea votului plural, care li se părea liberalilor
constănţeni "o măsură înţeleaptă, care ne-ar pune Ia adăpost de orice surpriză ... 32.
Ca urmare a hotăririlor luate 'la nivelul central 33, alături de celelalte orga
nizaţii din restul ţării şi cele din Dobrogea îşi diversifică activitatea. Se redeschitl
ori se înfiinţează noi cluburi, se iau măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii pro
pagandistice prin presă, şi se trece, pe baza statutului, la formarea comitetelor·
23

Dezbaterile Adunării Deputaţilor ţ.şedinţa din 13. 12. 1 919), p. 1 16.
istorică centrală, fond M.A.I., dosar 502/1920, f. 1 ; Dezbaterile
Senatului (şedinţa din 21. 1 1 . 1919), p. 17.
24 Arhiva

25 Faţă de vechea Românie, Dobrogea va prezenta pentru Senat cel mai mic
procent de alegători.
26 1 . Bitoleanu, op. cit., p. 7 3.
27 BUill ăoară- in alegerile din 1919, Partidul Socialist a obţinu't in intreaga
Dobroge 16 886 de voturi. (T. Ionescu, op. cit., p. 19 ; Arhiva istorică centrală,
fond M.A.I., dosar 502/1 919, f. 4-5).
28 "Liberalul Constanţei", seria a 11-a, V (1920), nr. 7 din 6 iunie.
29 Dezbaterile Adunării Deputaţilor (şedinţa din 1 1. 08. 1 920), p , 1204.
lo Dr. Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 1 1 7.
l1 "
Liberalul Constantei", seria a 11-a, V (1 920), nr. 7 din 6 iunie. Pentru
atragerea in rindul partidului a cit mai multe elemente săteşti organizaţia jude
ţului Constanta a hotărît ca inscrierile să se facă fără plata taxeloc, iar plata
cotizaţiilor să fie amînată. Ibidem, VI (1921), nr. 35 din 27 noiembrie.
32 Ibidem, V (1920), nr. 7 din 6 iUill i e.
ll Dr. Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit . , p . 1 17.
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de plasă, se ţin congresele cu care ocazie se aleg organele de conducere jude
ţene.
Toate mijloacele de propagandă sint puse in mişcare spre a face cunoscut
programul şi in mod special doctrina ,.prin noi înşine", devenită un adevărat crez
al partidului căreia şi liberalii dobrogeni incercau să-i găsească aplicare in dreapta
Dunării. Elocvente pe această linie sint conferinţele ţinute in cadrul cercurilor de
studii. Astfel, la Constanta, C. Alimăneştian abordind tema "Munca şi industria
naţională în Dobrogea" se pronunţa pentru crearea, in această parte a ţării, a unei
locale şi să asi
puternice industrii alimentare capabile să prelucreze resursele
gure cantităţi sporite debuşeelor externe 34• Fruntaşul liberal dobrogean acorda
de asemenea o atenţie deosebită reorganizării agriculturii de altfel principala ra
mură economică a Dobrogei, care pentru a progresa trebuia organizată pe bază de
ferme in cadrul cărora un accent deosebit urma să fie pus pe culturile cerealiere
şi viticulturii 35•
Desigur nici activitatea portului Constanţa, principala poartă maritimă a
ţării, al cărui rol in activitatea comercială a României a sporit considerabil după
război nu putea fi neglijată de Partidul Naţional Liberal. Soluţiile pentru ca
acesta să facă faţă nevoilor sporite de trafic ale intregii ţări au fost cuprinse in
tr-un ansamblu de măsuri ce vizau triplarea instalaţiilor portuare şi îmbunătăţi
rea serviciilor ce le dirijau 36.
In relaţiile cu celelalte organizaţii de partid liberalii dobrogeni s--au înscris
în politica de ansamblu promovată de Partidul Naţional Liberal. Astfel, aflate in
opoziţie, n-au scăpat nici un prilej pentru a ataca administraţia centrală şi lo
cală, activitatea parlamentarilor dobrogeni membrii ai Partidului Poporului, pen
tru dezinteresul manifestat in problema refacerii Dobrogei 37•
Rezultatul acestei campanii susţinUJte şi-a arătat roadele cu ocazia alegerii
desfăşurate la Constanta, in primăvara anului 1921, pentru un loc de deputat, cind
candidatul Partidului Naţional Liberal. Constantin 1. C. Brătianu, impus de centrul
organizaţiei constănţene, au obţinut victoria.
In toamna anului 1921, organizaţiile liberale din Dobrogea reiau printr-o
serie de intruniri şi manifestaţii ţinute in principalele centre din regiune cam
pania de respingere a activităţii gu�ului Averescu, preocupare care de altfel
se integra in manifestările de acelaşi gen desfăşurate la nivelul intregii ţări de
Partidul Naţional Liberal. Pe aceeaşi linie se inscriu şi adunările anuale ale orga
nizaţiilor judeţene, care au precedat Congresul de la Bucura,ti din 27 noiembrie
1921. Aceste "mini-congrese" au avut ca principală sarcină denigrarea politicii gu
vernului şi a Partidului Poporului 38• Prin moţiunile adoptate, organizaţiile libe
rale dobrogene protestau impotriva menţinerii provinciei dintre Dunăre şi Mare
in aceeaşi stare deplorabilă in care se găsea la sfîrşitul războiului şi a instrll inării
bunurilor statului 39.
In urma acestor campanii de întruniri şi maniiestaţii prin care urmăreau
să demonstreze impopularitatea administraţiei averescane, bazindu-se pe forţa eco
nomică şi politică, pe influenţa crescindă in cercurile palatului, manevrind cu di
băcie intriga politică, speculind eşecul "evoluţiei
Federaţiei
naţionale spre un
partid democratic" 40, liberalii au reveni·t La inceputul anului 1922 la conducerea
guvemului. Perioada ce a urmat a insemnat o nouă etapă in evoluţia Partidului
Naţional Liberal şi desigur şi in cea a organizaţiilor sale din Dobrogea.
34 "Liberalul", 1

nr.

28 din 2 februarie.
nr. 20 din 13 februaria
36 "Liberalul Constanţei", seria a II-a. VI (1920), nr. 2 din 30 ianuarie.
37 Ibidem, V (1920), nr. 37 din 12 decembrie ; "Lupta", X (1921), nr. 32 din
3 octombrie.
38 Astfel, liberalii dobrogeni au supus unei aspre critici sistemul financiar
preconizat de N. Titulescu sub motivul că impozitul progresi<V &ite nedrept şi
apăsător, iar aplicarea lui produce un adevărat dezastru in rindul comercll;lnţilor,
industriaşilor şi agricultorilor din Dobrogea ."Liberalul Constantei", seria a 11-a,
VI (1921), nr. 35 din 27 noiembrie.
39 Idem, "Lupta", X (1934), nr. 34 din 20 noiembrie.
40 1. Ciupercă, op. ctt., p. 377.
(1921),

35 "l'v'tarea Negară", IV (1920),
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Intzoarea in vigoare in decembrie 1918 a decretului de expropriere şi afir
unor noi şi viguroase tendinţe politice a ingrijorat pe exponenţii politici
din această parte a ţării 41.
Conducătorii organizaţiei constănţene, de altfel singura pe
care
Partidul
Conservator progresist o mai avea după război in Dobrogea, s-au arătat mai atenţi
la mutaţiile produse in cadrul opţiunilor politice, mai ales la schimbările apă
rute in configuraţia partidelor politice.

marea

Pentru a evita surprizele dţiva fruntaşi dobrogeni intre care remarcăm pe
AUII"el Solacolu, dr. Alex. Pilescu au hotărît la 18 iulie 1919 redeschiderea clubu
lui şi îmbunătăţirea activităţii de propagandă prin tipărirea ziarului "Steagul Do
brogei" 42.
Incercind să-şi apere poziţiile politice, conservator-progresiştii constănţeni no
tau in oficiosul lor referitor la organizaţiile noilor partide politice că acestea
,,n-au nici program, nici bază morală, nici tăria intelectuală a elementelor consti
tutive, se zvîrcolesc in spasmul unor pretenţii ridicole" 43.
O preocupare constantă in acti vitatea organizaţiei constănţene a CO'IJ.stituit-o
disculparea activităţii desfăşurate de conducătorul partidului Alex. Marghiloman,
ca şef al guvernului ce a cîrmuit ţara intre 19 martie - 6 noiembrie 1918". Sar
cina era extrem de dificilă pentru conservatorii dobrogeni care se pregăteau de
a legeri, intrucit opiniei publice din regi·une ii era cunoscută pozi,ţia adoptată de
Marghiloman faţă de Dobrogea şi repreZJentanţii ei cu
ocazia serrm ării Tratatu
lui de pace de la Bucureşti din 7 mai 1918 45. Neputind practic să-I dezvinovăţeas.că,
organizaţia constănţeană ii atribuia în schimb merite care aparţineau de fapt
poporului român 46.
Conştienţi de faptul că nu pot evita problemele cu care se confrunta Do
brogea, conservator-progresiştii constănţeni solicitau conducerii centrale liberta
tea de a se prezenta in alegeri cu .,prontisiunea că vor lupta din toate puterile
pentru refacerea fără intirziere a Dobrogei " 47• Inţelegind gravitatea situaţiei, da
torită faptului. că ei înşişi sufereau de pe urma consecinţelor războiului, conser
vatorii constănţeni erau dispuşi să colaboreze, la acest punct din programul lor,
aşa după cum afirmau, cu toate forţele politice din regiune, in caz de înţelegere 48.
Ca urmare a neîncrederii maselor in politica promovată anterior, in alegerile
din 1919, Partidul Conservator Progresist, n-a reuşi-t să trimită in parlament decit
20 deputaţi, expresie a declinului in care intrase acest partid după război 4'. De
remarcat că in Dobrogea aceste alegeri au adus conservatorilor unul din cele mai
frumoase succese electorale, obţinînd două locuri in Adunarea Deputaţilor şi trei
mandate la Senat din totalul de patru dobindite pe intreaga ţară so.
Succesul realizat la Constanţa, oarecum surprinzător faţă de cel consemnat
in celelalte circumscripţii electorale din ţară se explică, in primul rind,
prin
abţinerea Ligii Poporului şi a Partidului Socialist, prin slăbiciunea ţărăniştilor din
acest judeţ, iar pe de altă parte prin autoritatea politică şi mijloacele financiare
puse in luptă de deputaţii organizaţiei, majoritatea moşieri.

41 1. Bitoleanu, op. cit., p. 69.
"Steagul Dobrogei", 1 (1919), nr. 1 pe luna octombrie.

42

43

Idem..
Dr. Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 70.
45 In faţa delegaţiei dobrogenilDir care s-a prezentat pen·tru a protesta impo
triva cedării Dobrogei, Marghiloman a declarat cu seninătaJte că străvechea pro
vincie aste iremediabil pierdută.
46 Astfel, in "Apelul către alegăt.o!"i", care cuprindea programul pentru cam
pania electorală din 1919 lui Alex. Marghiloman i se acorda meritul de a fi "scă
pat Moldova ( . . . ) a mintuit armata" . .,Steagul Dobrogei", 1 (1919), pe luna oc
tombrie.
u ldem.
48 I bidem, 1 (1920), nr. 2 din 15 februarie.
49 Din cei 20 de deputaţi 16 au fost aleşi in Adunarea Deputaţilor şi 4 la
Senat. Cf. dr. Mircea Muşat, Ion Ardelean.u, op. cit., p. 81.
50 In Adunarea Deputaţilor din j udeţul Constanţa au fost aleşi Aurel Sola
colu şi Ion. Bentoiu, ial' la Senat Alex. Pilescu, Mircea Solacolu şi Dumitru loniţA.
Arhiva istorică centrală, fond M.A.L, dosar 505/1919, f. 1, 2 şi 7.
u
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In corpurile legiuitoare deputaţii oonstănţenl ai Partidului Conservator Pro
gresist au ridicat incă de la primele intervenţii problema refacerii economice a
provinciei, solicitind măsuri pen·tru remedlereo si luaţiei, incercind astfel să evite
pericolul existent al izbucn irii un or frămîntări sociale ca urmare a nemulţumirii
majorităţii populaţiei 51.

La următoarele alegeri generale din mai 1920, conservator-progiesiştii con
stănţeni au făcut eforturi susţinute pentru a reedita succesul. Propaganda făcută
in jurul noului program electornl, care in esenţă reedita pe cele anterioare, rea
lizarea unui acord cu dizidenţii liberali 1. N. Roman şi Marcel Opreanu 52, n-au
ajutat organizaţiei Partidului Conservator Progresist din Constanţa care n-a ob
ţinut in drea pta Dunării nici un loc in Parlament. De altfel, neincrederea maselor
electx>rale in acest partid a făcut ca pe ţară insuccesul să fie "şi mal zdrobitor" Sl,

faţă de alegerile din toamna anului 1919.

Retragerea lui George Benderli, membru al Partidului Poporului, din Senat,
in primăvara anului 1921, va stirn i, după cum am văzut o adevărată luptă politică
in care s-au angajat alături de reprezentanţi locali ai organi zaţiei ţărăniste şi
averescane şi person al ităţi marcante ale Partidului Naţional Liberal şi Partidului
Conservator Progresist ca C. 1. C. Brătianu şi Alex. Marghiloman 54.
Cu toată campania desfăşurată prin presă şi intruniri , pe parcUirsul cărei a
organizatia constănţeană s-a străduit să demonstreze că dezvoltarea
provinciei
transdanubiene datorează mult Partidului Conservator, liderul
conservator n-a
reuşit să se impună. Rezultatul acestei confruntări electorale constituie o dovadă
in plus că politica acestui partid nu mai prezenta nici un interes pentru masele
populare.
Partidul Conservator Democrat condus de Take Ionescu deţinea in Dobrogea
pozi ţii mai puţin importante, deşi in organizaţiile din această parte a ţării erau
înregimentaţi şi cîţiva moşieri cunoscuţi 55. O atenţie deosebită s-a acordat refoc
mei agrare in Dobrogea �.

La Tulcea, cu toate că I. Cămărăşescu efectua prin "Vocea Democraţiei" o
campanie antiguvernamentală" la orice plîngere sau nedreptate ce se făcea cetă
ţe.nllor" 57, organizaţia nu s-a putut redresa, liberalii văzînd in ea .,rămăşiţele unui
partid descompu s" sa.

De altfel, după eşecul guvernării Tak.e Ionescu de la sfirşitul an.ul.ui 1921 şi
inceputul anului 1922 o parte din membrii organizaţiilor acestui partid se vor in
drepta spre alte grupări politice.
După primul război mondial alături de vechile organizaţii de partid ce işi
reiau activitatea, noi formaţiuni politice îşi fac intrarea în mod treptat şi in pei
sajul politic dobrogean.
Intre partidele politice apărute după război, care s-au preocupat de proble
mele Dobrogei, creind organizaţii aici, se inscrie şi Partidul Ţărănesc ale wel
baze fuseseră puse in decembrie 1918 la Bucureşti 59•
Partidul Ţărănesc n-a reuşit să creeze incă de la Inceput organizaţii in toate
judeţele ţării. In Dobrogea prima iniţiativă se semnalează in ianu.arie 1919 şi apar
ţine învăţătorului Vasile Lepădatu din Murfatlar care adresează ţăranilor dobro51 Pentru a fi mai convingător, deputatul conservator dAdea exemplul popu
laţiei din Constanţa care lipsită de mijloacele materiale "s-a revoltat şi a mers
pînă la devastarea casei primarului" . Dezbaterile Senatului (şedinţa din 9. 12. 1919),
p. 56.
52 "Liberalul", 1 (1920), nr. 11 din 1 2 octombrie.
53 Dr. Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 82.
� "Coasa", 1 (1923), nr. 3 fAră dată.
ss 1. Bitoleanu, op. cit., p. 69 .
56 C. Pariano, Scrisori, in "Analele Dobrogei", 1 (1920), nr. ·3, p. 443.
57 .Dobrogea Jună", XIV (1920), nr. 65 din 13 octombrie.
58 "Lupta", IX (1919), nr. 5 din 5 octombrie.
59 Dr. Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cft., p. 184 ; Ioan Scurtu, Din activi
tate a polltfccl a României. Intemeierea fl activitatea Partidului Ţclr4nesc, Edlt\11'8
Litera, Bucureşti, 1975, p. 23.
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învăţătorilor

şi

Constituirea "Grupării ţărăniste dobrogene", cum s-a numit la inceput, a avut
loc abia la 17 august 1 9 1 9, după cum reiese din procesul verbal semnat de iniţia
tori, intre care semnalăm pe Scarlat Virnav, cunoscut om poJi.tic (fost membru
al Partiduluj Conservator), fost prefect al Constanţei, Fr. Sachetti, proprietar şi fost
director al fabricii de ciment Ccrnavodă, C. N. Sarry, ziarist, Vasile Lepădatu şi
alţii 6 1 .
Deşi fondatorii anun ţaseră că aderă la programul central, la care adaugă ca
punct de bază pentru activi tatea lor refacerea "neintirziată şi completă, prin in
tervenţia statului a întreg avutului dobrogenilor" 62, tînăra grupare şi-a desfăşu
rat activitatea mai mult independent la inceput, cum de altfel se intimpla şi cu
alte organizaţii din restul ţării 63.
Punind in centrul preocupărilor refacerea Dobrogei, gruparea ţ.ărănistă a
căutat şi soluţii in vederea rezolvării problemelor; Astfel,
ţărăn iştii
dobrogeni
afirmau prin intermediul presei că vor acţiona pentru acord area despăgubirilor- cu
venite, dacă nu total măcar parţial.
Incă de la inceput organizaţia ţărănistă constănţeană s-a arătat preocupată
de reorganizarea şi modernizarea portului Constanţa "cu toate cele trebuincioase
unei mişcări trebuincioase" 64.
Interesantă de semnalat este şi poziţia faţă de problema agrară. După opinia
unor ţărănişti constănţeni reforma agrară implica discuţii mai ample pentru Do
brogea, "intrucit înfăţişează laturi deosebite" 65. Marii proprietari dobrogeni , opina
C. N. Sarry ar fi fost la bază "plugari". Un astfel de punct de vedere izvora din
dorinţa chiaburimii, "mai bine reprezentată in Dobrogea" 66 de a apăra proprie
tatea indiferent de mărimea ei. Numai aşa se explică de ce după opinia ţărăniş
tilor constănţeni improprietărirea trebuia efectuată pe domeniile statului şi nu
mai sub formă de colonizare.
Popularizarea noii grupări politice in rindul locu itorilor
Dobrogei, al celor
din judeţul Constanţa in special, se va face prin intermediul presei, prin intru
niri, cu care ocazie conducătorii lăsau să se inţeleagă solicitudinea organizaţiei şi
faţă de problemele altor categorii sociale in afară de ţărănime. Astfel, intr-un apel
se subli nia că şi celelalte " straturi ale poporului, trebuinţele cărturarilor, ale me
seriaşilor, ale negustorilor mari şi mici ( ... ) nu vor scăpa nici o clipă. grijei şi
băgărei noastre de seamă" 67.
Paralel cu preocupările progromatice se desfăşoară şi acţiuni
se întăresc legăturile cu ce:ntrul 6B, se formează primele organizaţii
alcătuieşte la 6 decembrie 1 9 1 9 comitetul judeţean 69•
Cu

toate

măsurile

organizatorice,
in judeţ şi se

organizatorice şi propagandistice iniţiate (un rol impor-
linie ziarul "Dobrogea
devenit oficios al organi
in dreapta Dunării,
zaţiei constănţene), Partidul Ţărănesc n-a reuşit să
.
candidaturi pentru alegerile d in 1919 decît la Constanţa ŞI Tulcea. Pnma con-

tant 1-a avut pe această

Jună"
depun �,

6o "Dobrogea Jună", XIII ( 1 9 1 9). nr. 10 din 19 ianuarie.
61 Ibidem, nr. 24 din 24 septembrie.
62 Idem.
63 Ioan Scurtu, op. cit., p. 22.
64 "Dobrogea Jună", XIII (1919), nr. 24 din 24 septembrie.
65 Ibidem, XIV (1919), nr. 3 din 25 decembrie.
66 D. Şan dru, Reforma agrară din 1921 în România, E.A., Bucureşti, 1975, p. 19.
67 "Dobrogea Jună", XIII (1919), nr . 24 din 24 septembrie.
68 La consfătuirea partidului de La Bucureşti din 6-7 octombrie 1919, intre
dele�aţii celor 27 de judeţe iau parte şi Vladimir Banciu şi Gh. Popescu, repre
zentanţi ai organizaţiei Consta.nţa. Cu această ocazie V. Banciu a fost ales membru
al comitetului central al Partidului Ţărănesc, iar C. N. Sarry membru supleant.
Ibidem, XIII (19 19), nr. 45 din 16 octombrie.
69 Prima organizaţie din judeţ a fost creată la Murfatiar pe data de 18 de
oembrie 1 9 1 9, in urma activităţii depuse de Vasile Lepătadu. "Ogorul", II (1935),
nr. 1 din 1 3 ianuarie.
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fruntare electorală d e după război v a aduce Partidului Ţărănesc, in dreapta Du
nării, cîteva locuri in noul parlament, toate provenite din judeţul Tulcea 70.
Rezultatul mai slab obţinut de ţă.răni.şti in această parte a ţării se explică,
pe de o parte, prin lipsa de experienţă a tinerelor organizaţii, iar pe de alta, prin
influenţa ce o deţineau in masa electorală a Dobrogei Partidul Naţional Liberal,
Partidul Conservator şi Partidul Socialist.
Primele alegeri de după război au demonstrat că exercitarea votului univer
sal "a avut o mare repercU5iune in viaţa noastră politică", după cum remarca o
publicaţie dobrogeană 71• După confruntarea electorală din noiembrie 1919 se ob
servă că in viaţa politică a Dobrogei o activitate intensă de întărire, mai ales a
organizaţiilor noilor partide politice 72.
Astfel, conducerea Partidului Ţărănesc a acordat atenţie inttăririi organiza
t iilor existente in intreaga - Dobroge. Scopul acestei acţiuni mărturisit de Ion
Mihalache ziarului "Solia Dobrogei" urmărea cunoaşterea de către Partidul Ţără
nesc a .,nevoilor locale, selecţionarea energiilor locale, punerea in valoare a iniţia-.
tivelor locale" 73.
Organizaţiile din unele părţi ale Dobrogei s-au creat mai greu, iar lipsa unor
elemente politice cu experienţă care să adere la ideile ţărănismului politic a im
pus cooptarea in comitetele locale a unor membri de frunte d in alte.
organi
zaţii 74•
Cu toate acestea, Partidul Ţărănesc s-a arătat preocupat de situaţia dificilă
a locuitorilor din Dobrogea atit datorită l ipsurilor materiale. a scumpetei şi a spe
culei, cît şi datorită menţinerii regiunii sub regimul stării de asediu.
Ţărăniştii
s-au arătat de asemenea preocupaţi şi de problema regimului funciar care a dat
n�tere, după primul război mondial. la numeroase confruntk'i politice, econo
mice şi juridice.
Cu ocazia Congresului general de la Iaşi din 26-28 noiembrie 1922, ţărănil)tii
din Dobrogea au ridicat această problemă propunind spre aprobare un amenda
ment la legislaţia respectivă a guvernului Averescu 75.
Documentul
aprobat de
Congres cerea in continuare ca verificarea proprietăţii să se facă ,.. nu prin dis
poziţii excepţionale ci pe calea dreptului comun şi-n con formitate cu dispoziţiile
Constituţiei, respectindu.-se drepturile asupra proprietăţii rurale" 76.
Spre deosebiJ:e de deputaţii din Dobrogea ai Partidului NaţionaJ Liberal
cei
ai Partidului Ţărănesc vor folosi în sesiunea 1919/1920 tribuna parlamentară pen
tru a prezenta situaţia dificilă în care se găsea Dobrogea. Astfel, deputatul Nico
lae Georgescu-Tulcea, în patetice discursuri ţinute in Adunarea Deoutaţilor, atră
gea atenţia că, imediat după război, provincia dintre Dunăre şi Mare "nu este
astăzi decit un pustiu acoperit de cenuşa focului care a mistuit munca unei gene
raţii intregi", precizind că populaţia elin Dobrogea, in special cea din judeţul
Tulcea "nu s-a hrănit decît cu nişte fructe care cresc in bălţi, nu s-a hrănit decit
cu nişte rădăcini de papură pe care a copt-o in cuptoare, a riş:nit-o şi a ameste
cat-o cu făină de porumb şi nu s-a hrănit decit cu pastă de urzici" n, după război .
70 Au fost aleşi in Adunarea Deputaţilor Nicolae Georgescu-Tulcea, preotul
Ianculesou şi Gh. Cristea, iar la Senat Ştefan Borş şi Brutus Cotovu, Arhiva isto
rică centrală, fond M.A.I., dosar 529/1919, f. 7 ; Dezbaterile Adundrii Deputaţilor
(şedinţa din 26 . 1 1 . 1919), p. 73 ; Dezbaterile Senatului (şedinţa din 24. 1 1. 1919), p. 15;
T.
Ionescu, op. cit., p.
19.
71 "Dobrogea Jună", XIV (1920), nr. 4 din 1 ianuarie.
72 S-au alcătuit programe noi. Bunăoară organizaţia ţărănistă tulceană a cu
prins in program pe lîngă scopurile urmărite de partid in general şi probleme
specifice Dobrogei. S-au preocupat de refacerea Dobrogei, problemă pe care ţără
niştii tulceni o vedeau rezolvată prin recunoaşterea şi plata despăgubirilor pe de
o parte, iar pe de alta refacerea agriculturii, principala ramură economică a jude
ţului, "Dobrogea Jună", XIV (1920), nr. 4 din 1 ianuarie.
73 "Solia Dobrogei", 1 (1920), nr. 1 din 12 septembrie.
74 I bidem, 1 (1921), nr. i-8 din 1 mai ; "Liber,tatea", I (1924), nr. 18 din 23
septembrie.
n "Glasul ţăranilor", 1 (1922), nr. 4 din 24 septembrie.
76 Idem.
77 Dezbaterile Adunării Deputaţilor (şedinţa din 9. 02. 1 920), p. 452.
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In alte şedinţe, acelaşi deputat tulcean arăta că cererile unor delegaţii trimise
la Bucureşti nu erau satisfăcute 78• Nicolae George5eu critica guvernele care au
condus ţara în anii de după război pe motiv că .,nu s-a hrănit decit cu promi
siuni făcute mai ales in preajma alegerilor spre a fi uitate a doua :zJ după ele" 79.

Un moment important in viaţa politică a ţării cu consecinţe însemnate pen
tru evoluţia ulterioară a partidelor politice I-au coostituit şi alegerile din mai
iunie 1920.
După cum s-a apreciat aceste alegeri au reprezentat .,o piatră de incercare
pentru Partidul Ţărănesc" eo. C u toată campania electorală
făcută şi acordurile
realizate şi în Dobrogea de organizaţiile Partidului Ţărănesc cu Partidul Naţional
Rom!n şi Partidul Naţionalist condus de Nicolae Iorga 81 , amenin ţăril e lJi ingerin
ţele care au caracterizat alegerile n-au permis ţărăn�tilor să obţină decit un sin
gur mandat la Tukea, prin Nicolae Georgescu 82 ceea ce insemna un regres vizibil
in Dobrogea faţă de alegerile din 1919.
In Adunarea Deputaţilor 83 încă de la primele şedinţe Nicolae Georgescu-Tul
cea ilJi reia activitatea, făcînd de cele mai multe ori o critică aspră administraţiei.
El a adus la cunoştinţa deputaţilor memoriul funcţionarilor tulceni care cerea îm
bunătăţirea oondiţiilor de viaţă, a luat apărarea p rofesorilor secundari cărora li
s-a refuzat acordarea sporului de 25'/o pentru a face faţă scumpete! excesive 14•

Interesante şi totodată constructive pentru politica Partidului Ţărănesc sînt
intervenţiile deputatului tulcean pe marginea proiectului de reformă agrară. Luind
cuvintul pe marginea articolului 7, Nicolae Georgescu, a propus ca terenurile ţinute
in arendă timp de 5 ani să devină proprietatea săten i lor . A cerut, de asemenea,
ca terenurile domeniale silvice din Do-brogea să fie folosite ca izlazuri comunale.
Pentru judeţul său a solicitat ca loturi le de împroprietărire să fie de 8-10 şi
25 ha. In aceiaşi sesiune ;xu lamentară, s-a pronunţat pentru exproprierea i n.te
gri!lă a terenurilor m.in-ăstireşti pe moti v că aceste instituţii si n t .,astăzi ( . . . ) bezne
de intuneric şi incultură, localuri de corupţiun.e" 85.

După alegerile rlin 1920, Pa rt idu l Ţărănesc şi-a amplificat activitatea pentru
eonsoli darea organizaţiilor elaborind in acest scop .,Normele de organizare
ale
Partidului Ţărănesc " B6.
Şi in Dobrogea, în vederea atrageri i de noi membrii s-a intensificat activi
tatea propagandistică, s-au adus prin presa locală noi precizări referitoare la rolul
partidului şi scopul urmărit de acesta 07•
Paralel cu aceste preocupări ţărăniştii constănţeni au arătat o atenţie deo
�ebită disputei electorale din primăvara anului 1921 pentru locul de senator rămas
v acan t la Constanţa. Parti dul Ţărănesc a susţinut candidatura lui Fr. Sachetti pe
care I-au prezentat alegătorilor ca unul din cei mai consecvenţi apărători ai inte
reselor Dobrogei. Campania ţără n i şt i l or a culminat cu vizita lui I. Mihalache la
Constanţa, cu care oc a zie s-a organizat o întrunire la care liderul ţărănesc a ata
cat candidatul celorlalte partide pentru îndrăzneala de a se fi prezentat în Do
brogea.
'1&

ldem.
Ţă ranul dobrogean", I I (1921), nr. 4 di-n 14 noiembrie.
eo Ioan S cur tu , op. cit., p. 47.
8 1 In Dobrogea cartelul electoral cu Partidul Naţional Român şi Partidul
Naţionalist s-a creat in j u deţe le Tulcea şi Constanta, unde prin candidaţii pro
puşi naţional-ardelenii îşi demonstrau interesul pentru provincia dintre Dunăre
�i Mare. Astiel, la Con stanta pe lista Partidului Ţă ră nesc a fost trecut Sever Bocu,
deţinătorul unor proprietăţi la Techirghiol.
82 Dezbaterile AdunărU Deputaţilor (şedinţa din 23. 06. 1920), p. 24.
83 Ibidem, (şedinţa din 17. 12. 1920), p. 235.
N I bidem, (şedinţa din 3. 03. 1921), p. 1039.
as Ibidem, (şedinţa din 29. 06. 1921), p. 3359.
16 .,Secera". I (1920), n r . 6 din 2 1 noi embrie.
87 Bunăoară ziarul .,Secera" al organizaţiei Constanţa, după ce sublinia că
partidul urmăreşte garantarea p articip ă rii ţărăn im i i la viaţa politică preciza că
va avea, de asemenea, un "rol de echilibru între clasele soci ale " . Ibidem, nr. 5
din 15 noiembrie.
79

"

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

VA LFNTJN aiO.RIBEA

476

12

Victoria a revenit, după cum am văzut lui Dinu Brătianu care in Adunarea
Deputaţilor "n-a deschis gura să spună o sin gură vorbă ca să apere i �?- teresel e c�
tăţen ilor care I-au trimis", după cum remarca oficiosul tulcean al Partidului_ Ţăra
n.esc 88.
Intre partidele politice ce şi-au făcut apariţia după p ri m ul război !llDn dial
şi au creat organizaţii in dreapta Dunării, în perioada ce face atenţia studiului
nostru se înscrie şi Liga Poporului.
Prima secţie infi in ţată în Dobrogea, în toamna anului 1919, a fost la Con
stanta şi reunea între cei înregimentaţi pe George Berea mare proprietar, pe foş tii
ofiţer i V. Toescu, Alex. Steflea. 1 . Crăiniceanu, alături de care se vor înscrie cîţiva
avocaţi şi toţi acei care credeau că destinul politic al generalului Averescu va
aduce -ţării o situaţie mai bună 89. Compoziţia secţiei din Constanta confirmă ju
dicioasa obs e:· v a ţie că acest partid a fost �expresia încercărilor de regrupare a unoz:
vkfuri ale claselor dominante, un compromis al lor făcut pentru salvarea regimului
poli tic" 90•
Programul cu care se prezenta la Constan ţa Liga Poporului sublinia că scopul
noii informaţiuni politice este de a lumina masele muncitoare din satele şi ora
şele judeţului 91 de a le feri de "şarlatani şi escroci politici" 92, nepomen ind nimic
de problemele cu care se confrunta provincia românească dintre Dunăre şi Mare,
Pri n oficiosul organizaţiei "Refacerea" se va duce o campanie su sţin u tă impotriva
politicii promov ate de P artidul Naţional Liberal, a a fa'Ce ril o r pe care liberalii le-au
făcut în Dobrogea cu fondurile financiare şi materiale acordate în contul despă•
guburilor 93•
Aflat în campanie de extindere cond ucerea centrală a partidului a acordat
atenţie şi celorlalte judeţe ale Dobrogei. Un rol important în at ra gerea ele-men
telor din celelalte zon e ale Dobrogei 1-a avut "Scrisoarea generalului Averescu
către dobrogeni" 94, document men it a stimula opţiunile locu itorilor din dreapta
Dunării în favoarea Ligii Poporului. După ce fă•cca elogi u l armatei r om âne ce
a luptat pe frontul dobrogean, al populaţiei din ac ta stă parte a ţării care a ..pre
ferat pribegia şi sărăcia, ruina şi moartea decît supunerea" 95, �Şefu l Ligii promitea
sprijinul său pentru satisfacerea tuturor cerinţelor locuitorilor Dobrogei, pe care le
con s i dera "pe deplin îndreptăţite" 96_
Preluînd conducerea adm in istr aţie i după instaurarea la 13 martie 1920 la
guvernare a P artidulu i Poporului, tinerele organizaţii averescane din Dobrogea din
care unele abia se constituiseră, au fost confruntate, încă de la inceput, cu pro
bleme izvorîte din consecinţele războiului.
Pentru a face faţă situaţiei s-a trecut la co n so li da rea organizaţiilor prin ale
gerea organelor conducătoare şi ajustarea programului central la necesităţi locale.
Realiste în formulări s-au lovit însă nu atit de timpul necesar pun erii lor in
practică, cit mai ales de lipsa fondurilor şi atenţia necesară din partea conducerii
cent rale.
Alegerile generale din 1920 au preocupat Partidul Poporului în cel mai înalt
grad , intrucit ele trebuiau să-i aducă majoritatea parlamentară necesară punerii
în practi că a programului preconizat. Pe timpul campaniei electorale toate mij
loacele puse la dispoziţie de puterea locală au fost subordonate acestui scop , so
lici tîn du-se, de a se menea , şi sprijinul guvernului, în special pentru a preîntîmpina
propaganda în Dobrogea a celorlalte partide, în pri mu l rînd a celui socialist 97_
Modul în care au !nţeles admini stra ţiile Partidului Poporului să desf�oare
campani-a electorală a atras, încă de la inceput, şi din această parte a ţării nume
roase critic i . I ntr-o telegramă adresată Ministerului de Interne, secţia din Tulcea
"Ţăranul Dobrogea n" , II (1921), nr. 11 din 21 iunie.
"Refacerea", I (1919), nr. 1 din 8-12 septembrie.
Dr. Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 235.
" Refacere a " , I (1919), nr. 1 din 8-12 septembrie.
92 Idern.
93 I bi dem , nr. 4, din 26/13 octombrie.
94 Ibidem, I (1920), nr. 9 din 29 martie.
8B
89
9°
91

95

96

I dem.

Idem.
97 Arhiva istorică centrală, fond M.A.I., dosar 91/ 1920 f. 68.
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a Partidului Socialist demasca promisiunile de a realiza alegeri libere făcute de
administraţie relatindu-se că "agenţii poliţieneşti şi jandarmi i rup
manifestele
·
noastre" 91.
Desigur că in urma unei astfel de campanii electorale alegerile au fost do
minate in Dobrogea 99, ca de altfel in intreaga ţară, de partidul condus de gene
ralul Averes cu 100.
In Parlament deputaţii dobrogeni ai Partidului Poporului au ridicat pro
bleme i mportante pentru provincia lor. unele novatoare pentru programul parti
dului. Astfel, luind cuvintul pe marginea proiectului de reformă agrară deputatul
constănţean I. Grigorescu a susţinut necesitatea improprietăririi în Dobrogea cu
loturi de cel puţin 10 ha. a localnicilor, iar a coloniştilor cu 25 ha. pămînt ara
b i l , 1 ha. izlaz, 2000 m2 loc de casă, precum şi aj utoare materiale in vederea
construi rii de locuin ţe 101 .

O poziţie constructivă in Adunarea Deputaţilor. a avut-o şi deputatul Alex.
Chabert care s-a pronunţat deschis impotriva politicii promovate de guvern 102•

Căderea guvernului Avcrescu a produs in rindurile organizaţiilor avere.icane
d i n Dobrogea f:·ămintări, nemulţumiri. tend inţe de părăsire "confirmînd ipoteze
formulate anterior potrivit cărora odată îndepărtat de l a putere partidul se va
risipi" 103. Aceasta explică de ce statele majore. presa locală făceau apeluri IC'�Jc
tate membrilor să aştepte in linişte şi calm decizia centrului "cind şi prin care
ni se va arăta calea ce..'l dreaptă, pe care in in teresul nostru general şi al ţării
•
să mergem " 104
Intre partidele politice burgheze care au creat organizaţii politice in Dobro
gea după primul război mondial s-a situat şi Partidul Nnţionalist cOll d us de Ni
colae I orga. In rîndul acestora activau intelectuali, medici, meseriaşi in general
admiratori ai savantulu i, programul propus de N. Iorga chema dobrogenii la ac
ţiuni pentru .. luminarea Dobrogei " 105 şi crearea unui climat de "armonie şi fră
ţie
intre toate naţionalităţile" 106.
Situaţia dezastruoasă din Dobrogea a impus şi Partidului Naţionalist să se
pronunţe asupra mult aşteptatelor despăgubiri, solicitind prioritate pentru vădu
vele şi orfan ii, din regiune 107 . S-a preocupat de asemenea de modalitatea de a p l i
care a reformei agrare in această parte a ţării, atrăgind atenţia că unii moşieri
au a.caparnt teren uri mai puţin fertile pe preţuri de nimic, creindu-se riscul ca
prin comasare ţăranii să fie împroprietăriţi cu loturi neadecvatc 108•
Cu toote că a editat două ziare "Coasa" la Constanta şi "Democratul" la
Tulcea, Parti dul Naţionalist n u s-a impus în Dobrogea, organizaţi ile sale avind
un număr mic de membri şi simpatizanţi i n suficienţi pentru a trimite repr:ezen
tanţi in Parlament.
Parcurgerea activităţii desfăşurată in Dobrogea de partidele poli.tice bur
gheze n e conduce la concluzia că după primul război mondial viaţa politică a
Dobrogei s-a d iversificat odată cu apariţia şi in această parte a ţării a noilor
organizaţii politice.
In activitatea de ansamblu trasată de conducerea centrală, organizaţiile locale
au, in primul rind, nn rol informaţional şi formativ, rezultat din doctrina şi pro
gramul general al parti dului. Pentru a se i mpune pe plan local şi a atrage cît
mai mulţi aderenţi, aceste organizaţii au trebuit să răspundă in lumina ideilor
98

Ibidem, dosar 85/1920.
Ibidem, dosar 20/1920, f. 2 ; dosar 23/1920, f. 1 ; Dezbaterile Adunării Deputaţilor (şedinţa din 25.06.1 920), p. 29.
100 Dr. Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 221.
99

1o1 ., Refacerea", I (1920), nr. 21 din 1 7 octombrie.
11l2

Dezbaterile Adunării Deputaţilor (şedinţa din 25.06.1921) p. 3180.

103 I. Ci upercă, op. ci t. , p. 373.
104 "Dobrogea N ouă " , II ( 1922), nr. 46 din 29 noiembrie.
105 " Coasa", I (1922), nr. 1 din 1 decembrie.
106 "Democratul " , I (1922), nr. 1 din 1 decembrie.
107 Idem.
108 Idem.
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propagate şi problemelor cu care se confrunta teritoriul in care-şi desfăşurau
activitatea. Şi organizaţiile partidelor politice burgheze din Dobrogea s-au lruicris

in aceste coordonate deşt unel e din propunerile făcute centrului, realiste tn fond,
n-au avut sorţi de izbîndă intrucit depăşeau l imitele prog ra mului partidulu i.
Organizaţiile

partidelor

politice

burgheze

din

Dobrogea

s-au

aflat

intr-o

contin uă stare de efervescenţă, care de a ltfel se prelungeşte �i după 1921, pro
voca tă de fri cţiuni le şi neînţelegerile rezultate din lupta pentru oc uparea unor
locuri cit ma i avantajoase in conducerile locale sau administraţie.

L'ACTIVIT :E:: DES ORGANISATIONS DES PARTIS POLITIQUES
BOURGEOISE DE DOBROUDJA ENTRE 1918-1921
R e s u m e

L'article ci-joint se propose d'etudier les organisations poli.tiques locales de
Dobroudj a, ce qui permet la connaissance d ' un part des i nterets promus sur le
plan regional par le different parti bourgeois, et d'autre parte, il releve les aspects,
les actions et les tourments politiques internes qui rendent possible la comprehen
sion de la vie de parti.
Apres

la

premiere

guerre

mondiale, a cote des

anc i ennes

organisations du

Parti National Liberal et du Pa rti National Liberal et du P arti Conservateur qui

reprennent leur activite de nouvelles formations politiques font leur entree dans
!'arene politique de Roumanie, Dobroudja y comprise.
A la suite de l'adaptation du vote Ulll i Versel, on a cree des coo diti ons pouT
que les h ab i ta nts des departements de la Dobroudja, exercent pleinement tous leur
droits politiques, et c'est ainsi que le cadre propice ă l'apparition des premieres
organisations de parti a ete form.e.
En tenant compte des limites chronologiques proposees, l'auteur s'arrete sur
l'activite deployee dans ces regions par le Parti National Liberal, le Parti Conser
vateur, le Parti du Peuple, le Parti des Paysans le Parti Nat ionali ste, partis qui
ont cu des organisations en Dobroudja.
Ayant pour point de depart leur doctrine et leur programme general, l'ar
ticle presente les idees propagees. les actions enteprises, ainsi que la maniere
dont ces partis ont essaye de resoudre les problemes avec lesquels etait con
frontee l'ancienne province roumaine du cote droit du Danube . On releve aussi les
relations existentes entre les membres des or gan isa tion s , leur rapport ave c la
. direction du centre ct les disputes entrees les d.ifferents partis en vue de realiser
les buts proposes.
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Parlamentul ales în martie 1922, de care am vorbit în prima parte a arti
colului 1, a avut in grijă să unifice regimul electoral, fapt ce se reflectă in legea
fundamentală a ţării din 1923 2• După aceea, vetul universal, care a însemnat un
pas inainte faţă de sistemul cenzitar, a putut să determine, alături de alte prin
cipii burghezo-democratice, schimbări în viaţa politică, dinamizînd-o şi radicali
zînd-o . Trebuie remarcat faptul că, pe măsură ce clasele dominante. indeosebi
cercurile li berale, şi-au refăcut şi întărit poziţiile in economie şi în stat, Constituţiei
i-au fost restrinse o serie din prevederile progresiste, lovind astfel nu numai in
masele populare, ci chiar in unele categori i burgheze şi mic-burgheze.
Intr-un

atare

context,

precipitarea

vieţii

politice

spre

sfîrşitul

mandatului

(1922-1926) a determinat partidul li.beral aflat la guvern să procedeze la modi
ficarea regimului electoral, pentru a stăvili şi limita efectele votului universal şi
a da o mai mare garanţie continuităţii orinduirii capitaliste. Deşi a fost infrint in

alegerile agricole, comunale şi judeţene, cabinetul liberal, bazindu-se pe atitudi
nea şovăitoare a opoziţiei, mai ou seamă a şefilor partidelor naţional şi ţărănesc,
care au dat inapoi in loc să ducă lupta antiliberală mai departe, a putut să atace
deschis una dintre marile cuceriri ale maselor - sufragiul uni versal - dobind�t in
anii avintului revoluţionar. tn acest fel, s-a ajuns la legea electorală din 27 mar
tie 1926, ca. emanaţie a sistemului juridic de unificare legislativă impus de votarea
noii Constituţii , al cărei proiect a fost pregătit in secret la cererea regelui încă
din 1925 3, depus in iunie acelaşi an 4 şi supus dezbaterii parlamentului spre sfîr
şitul guvernării li berale.
Conclusiv pentru comprimarea drepturilor democratice prin noul regim elec
toral era faptul că, dacă potrivi.t modificărilor aduse, în iulie 1917, articolului 57
al Constituţiei din 1866, Adunarea deputaţilor, considerată camera inferioară a par
lamentului, era formată pentru intiia dată din deputaţi aleşi de către cetăţeni
români (21 de ani împliniţi) prin vot universal, egal, direct, oblj.gatoriu şi secret
pe baza reprezentării proporţionale 5, stipula ţie consfinţită in legea fundamentală
din 1923 6, acum, în 1926. principiul respectiv avea să fie inlocuit cu prima majo
ritară, care lovea puternic în caracterul universal al votului, il golea,
in
mare
1 Gh. I. Florescu şi 1. Saizu, Alegerile parlamentare din România (19191 922), în .,Cercetări istorice", tom. IV, Iaşi, 1973, p . 309-334.
2 C. Hamangiu, Codul general al României, XI-XII, p. 8-12.
3 N. Iorga, Istoria Românilor, X, Bucureşti , 1939, p . 452.
4 .,Dezbaterile Senatului", 13 i.unie 1925, p. 2495 ; "Dezbaterile Adunării Depu
taţilor", 19 martie 1926, p. 1888.
s C. Hamangiu, op. cit., VIII, p. 1088.
6 Idem, XI-XII, p. 10.
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măsură, de atributele de valoare. Noua reglementare, folosită in scopul ca guvernUl!
să poată domina necontestat în parlament, a fost inspirată de legea electorală fas
cistă i tal i ană din 1923 7• Situaţia excepţional de favorabilă a partidului chemat
să prezideze alegerile izvora din faptul că, după scăderea mai intii a mandatelor
atribuite grupărilor minoritare in circui11.5 cripţiile unde acestea au obţinut majo
ri tatea absolută, chiar dacă pe intreaga ţară nu au intrunit 2%, repartizarea celor
rămase s e făcea astfel : partidul declarat majoritar în urma realizării a cel puţin
40% din voturile expr imate primea 50D/o din numărul lor, i ar cealaltă jumătate de
mandate se împărţea între toate partidele (liste) ieşite din confruntarea electorală,
i nc l usiv cel majori tar, proporţional · cu procentele de voturi dobindite 8• In acest
mod se favoriza centralizarea puterii in mîinile partidelor bencficiare ale scruti
nului. Rcpartiţia mandatelor după un atare criteriu de monstra faptul că, cu toată
teroarea şi falsuri l e electorale, marca burghezie nu mai putea obţine o majoritate
covîrşitoare a sufragiilor. Intr-adevăr, în acea perioadă, corpul electoral făcuse do
vada înclinaţiei spre maturizare, fapt care, in condiţiile încălcării libertăţilor de
mocratice, a determinat ieşirea unei însemnate părţi de sub influenţa partidelor
burgheze, astfel incit cercurile guvernante, pentru a f i sigure de continuitatea po
litici i lor, au legiferat ca fiind "constituţională" o majoritate relativă a voturilor.
Prin lege, un partid burghez, chiar slab şi impopular, însă agreat de rege, putea
să-şi formeze majorităţi de. indată ce era chemat să "prezideze" alegerile.
Admi terea
principiului
primei
majoritare
constituia
dovada
că, dena
turind considerabil voinţa alegătorilor, noua lege
w-mărea să anihileze
con
secinţele impopularităţii partidelor burgheze şi să le asigure majorităţi covîrşitoare
in cond iţiile in care rezultatul le era cit de cit favorabil. Noul sistem electoral
favori za - potrivit aprecierilor recente - întărirea centralizării şi unităţii parti
delor burgheze, lovind grav interesele organ izaţiilor - politice mai mici, in primu!
rind tinzind

lă

9•

un

Zestrea
partid

să excludă pe cele

ale

guvernamentală

diferenţa

atunci

cind

se

-

clasei

muncitoare
dintre

afla la guvern şi

din

reprezentanta naţiona

procentul

cîtimea

voturilor

obţinute

primit

sufragiului

în

de

opo

ziţie -, amplificată prin efectul arti ficiului primei respective, fortifica partidul de

l a guvern, formindu-i în parlament o majol"itate masivă. Se înţelege de la sine că,

prin asemenea procedee,

forţele

electorale n-au

parlament. Legea din 27 martie 1926

anterior,

menite

Această
din

cauza

să

lege

a

restringă
ascuţit

prevederilor,

limi tind posibili tăţile

venea

prevederile

a

cit

fi

democratice

contradicţiile proprii

modului

electorale nu numai

opoziţionistă, ale căror

putut

reprezentate

autentic

în

să lărgească măsurile restrictive luate

în

acordate

claselor

care

pentru

se

mase,

prin

Consti tuţie.

dominante
putea

dar

şi

nu

aplica

pentru

atit

măsura,

burghezia

partide

nu puteau primi satisfăcute o lege care, deşi le
a păra interesele de clasă, nu le crea o supapă mai largă în realizarea politicii

lor. Partidul Ţărănesc, de pildă, era gata la compromisuri

nunţa Ia ideea

mentală in una

primei electorale,

majoritară 10•

El

c are transforma în
subliniase intr-un

mod

numai pentru a

artificial

manifest

că

se

re

lista guverna

l egea

respectivă

urmărea "falsificarea

voinţei naţionale şi prelungirea sistemului de dictatură libe
căderea acestui partid de la guvern" 1 1• Dr. N. Lupu declarase chiar
rală şi după
că legea fură dreptul de vot al poporului 12_ I n opinia lui Virgil Madgearu, ea avea

drept scop nemărturisi t ca ţara

să

fie

guvernată în

mod

dictatorial 13.

de radicale erau şi afirmaţiile lui C. Stere care aprecia că liberalii,

Tot

atît

prin legea i n

7 Matei Dogan, Analiza stat istică a "democraţiei parlamentare" din România,
Bucureşti , 1946, p. 47-49.
8 C. Hamangiu, op. cit., XI-XII, p. 1076-1077.

9 Marin
Nedelea, Trăsături ale regimului politic din România
deceniu interbelic, i n "Anale de istorie", an. XX (1974), nr. 1, p. 106.
10 ,. Aurora", �4 martie 1926.
1 1 " Adevărul", 4 apri l i e 1926.

12 ,. Dezbaterile Adunării Deputaţilor", 3 iulie 1926, p. 158.

13 Idem, 17 martie 1926, p. 1 3.
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discuţie, s-au pus in opoziţie cu principiile esenţiale ale oricărui regim parlamen
tar 14, precum şi 1. Mihalache, care socotind că la temelia măsurii se aflau interese
inguste, de coterie ale liderilor P.N.L. 15, a declarat că nu o va respecta 16, Activi
tatea lor la guvern după noiembrie 1928 va demonstra falsul unei asemenea afir
matii.
Naţionalii transilvăneni au interpretat legea respectivă ca fiind prea "zgîr
cită" cu partidele căzute în opozi ţie şi prea darnică cu acele care obţineau cel
mai mare număr de voturi. In vreme ce I. Maniu o eticheta ca o lovitură fron
tală dată regionalismului politic, O. Goga şi gruparea sa, intuind succesul libera
lilor, alături de care îşi puteau rezolva multe din probleme, o considera ca bună,
întrucît "ingrădea" demagogia înai ntea w·nelor, micşora numărul scandalurilor în
parlamen t şi cifra partidelor inutile 17• Pe de altă parte, N. Daşcovici sublinia că
in examinarea reformei electorale "i zbeşte de la început efectul de anonimat elec

toral a bsolut, de înăbuşire a voinţei... de anihilare şi de descurajare a oricărei
lupte de idei cind rezultatul votului le condamnă dinainte " 18.

Al. Averescu, care urmărea să fie
succesorul
l i beralilor,
s-a
grăbit
să
declat·e că aprobă proiectul, precizînd, totodată, că şi el avea in plan, la guvern
fiind, 5ă aducă in parlament un proiect analog, cu deosebirea că în loc de 400fo
r:î• prevedea legea liberală pentru a forma cabinetul, el intenţiona să stipuleze
30% - un procent mai ,.potrivit" votului univer5al 19• Faptul - după cum remarca
"Adevărul" - p utea să dea lui Averescu rezultate contrare aşteptărilor, intrucit,
printr-un efort unitar, şansele opoziţiei de a-şi face listele ei majoritare ar fi spo
rit 20• Diversitatea reacţiei faţă de proiect şi lege o ilustrăm prin alte cîteva exem
ple, pentru a nu le da decît pe cele mai semnificative. D. R. Ioaniţescu, criticînd
•:ă proiectul nu era pornit dintr-o concepţie care să întărească viaţa politică şi
progresul parlamentarismului, arăta că legea constituia un atentat la o atare insti
:uţie şi la valorile individuale de partid 21. De asemenea, D. C. Radacovici, relevind
�u temei că nici una din legile organice ale statului nu prezenta o mai mare in
�mnătate practică pentru intreaga viaţă politică, economică şi socială ca reforma
electorală, demonstt·a că măsura a <'.juns, de fapt, să fie "antiteza cea mai hotă
rîtă a unui stat de drept" 22. In concepţia lui C. Argetoianu, noua lege şi alegerea
consili ilor comunale menite să formeze cel mai important colegiu pentru scrutinul
�;enalorial "erau indispensabile partidului liberal ca să se poată prezenta in opozi
ţie inaintea urnelor" 23. Intr-o lucrare de sinteză de mai tirziu, ea va fi apreciată
din punct de vedere principial ca fiind "asasinatul
discret al democraţi ei", "o
violare extraordinară a c�mstit".Jţiun!i" 24• kgca, deşi lib erală. a intimTJinat dezapro
probare chiar în t·indul unor lideri ai P.N.L., care nu i-au pr imit în totalitate
prevederile. Tancred Constantinescu, de pildă, a susţi;lUt n ecesitatea ca legea să
fie modifi�ată, dar numai în sensul ca repartizarea mandatelor să se facă pe ju
deţe 25.
Plasaţi pe frontul apărării ei cu orice preţ, liberalii au uzat de fel de fel
de argumente pseudodemocratice. Intr-un asemenea labirint, au putut însă răzbi cu
evidenţă stăru i toare caracterul de clasă, semnificaţia de castă. Ascunzind sensul ei
real, deputatul l . Th. Florescu, rapo:-torul legii, arăta că aceasta a fost elaborată,

14 Idem, 24 martie 1926, p. 2239.
15 Ibidem, p . 2237.

16 I bidem.
1 7 .,Ţara noastră " , an. VII ( 1926), nr. 1 1 , p. 330-33 1 , 351, 353.
1B " Societatea de miine", 20 şi 27 iunie 1926, p. 453.
19 "Adevărul", 23 martie 1926.
20 I bidem.

2 1 " Dezbaterile Adunării Deputaţilor", 18 martie 1926, p. 1805, 1 8 12.
22 Idem, 16 martie 1926, p. 1776-1777, 1782.
23 Arhiva C.C. al P.C.R., fond C. Argetoianu, partea VI, nr. 5, caiet 36, f.
2354-2355.
24 Enciclopedia României, voi. I, p. 195.
25 Tancred Constantinescu, Efectele legii electorale şi învăţămintele ce de
curg din alegerile făcute după război, i'n "Democraţia", an. XIV (1926), nr. 10-12,
p. 1 10.
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pe de o par te, cu intenţia ca ac ti vi ta tea guvern ului să n u fie stinjenită i n orice
clipă de o minoritate "turbulentă sau prea divizată", dec i de afirmare colectivă a
grupărilor. iar pe de alta, pentru a nu se impiedica prin preponderenta majorităţii
accesul spre parlament a curentelor sănătoase şi u tile 26. I n acelaşi sens. 1. Incu
leţ o considera "democratică", contra
dictaturii şi fărim iţării par lam en tu lu i 27. In
practica ele'='tm·ală însă, şansa formă r ii unui p ar lame nt ,.disciplinat", care să asi
gure burgheziei autoritatea, aparţinea în exc lusivitate partidului chemat la gu
vern. C aracterul ei exclusiv de castă avea să fi e relevat în chip sfidător de ur:
alt liberal, Achile Pa ic u , care, legitimîndu-o, îi "descoperea" utilitatea pentru re
gimul burghez şi anume faptul că, pe majorităţi şi guverne compacte, se reazemă
r eg imu l pa rlamentar ca ,.singura pavăză de care se vor sparge idei l e su bv ersi ve
şi nebu nia r oşi{'" 28.
•

Lupta burgheziei opoziţioniste pentru salvarea votului un iversal a fost for
mală. L id er i i Pi. con tind
pe o majoritate relativă în viitoarele alegcl'i, n-au luat
o p oz iţi e hotărîtă c on tr a proiectului şi s-au mulţumit doar a protesta platonic la
votarea lui. validLtt. după cum se şt i e , cu numai 1 36 contra trei voturi din totalul
de 387 deputaţi 29• Ma i mult, au renunţat, interesaţi fiind in întărirea dominaţiei
burgheze i n tot a l i t atea ei, chiar la p r in ci p iul proporţionalităţii care constituia un
importnnt punct din programul lor. Astfel, deşi legii din 1926 i s-au adus nume
roase critici în p ar lame n t, în p resă şi în literatura j uridi c ă , ea a fost ap licată in
confruntările electorale din mai 1 926, iulie 1927, decembrie 1 928, iunie 1931, iulie
1932, decembrie 1933 ş i decembrie 1937 30 chiar de unele din acele cercuri bur
gheze care o co nda mnaseră in 1 926. Primul gu ve rn care a beneficiat de avantajele
ei a fost al lui Al. Averescu.

Cea mai realistă poz iţi e faţă de noua lege electorală o intilnim la partidele
clasei muncitoare, indeosebi la P.C.R. şi la or ganiz aţi ile de masă leg al e şi il egal e
pe care le conducea. Prin organele de presă. manifeste şi cu diverse ocazii. P.C.R.
şi-a spus răspicat cuvintul asupra ci, subliniind că, fi i n d croită după modelul fas
cist, nu era decit
un p ri m pas spre d ictatură 3 1 , un atentat la l i bertatea vointei
cetăţenilor.
Proporţionalitateo.
înlocuită
cu rep rezenta rea
minori tăţilor.
in
semna - sublinia
pe
d rept
cuvint
�Lupta
de
clasă",
organul
teoretic
al P. C. R.
- asigurarea
şi
pe
vi i to'r
a
formării
unui
parlament
după
fizionomia
guvernului,
nu
a
mani festări i
politice
cetăţeneşti.
GuYerne
le
rammeau pe mai d eparte neparlamentare, c u exercitarea
in
sens unic,
de sus in jos, a funcţiilor 32. Noua lege electoral ă - scria �Sociali smul" - conţine
dispoziţii ,.de cel mai feroce reacţi onari sm, smulge toate virtuţile sufragiului uni
versal" n. Comb ătind limitele votului obştesc, P.C.R. a î nscr i s î n programul B.M.Ţ.,
org ani zaţie legală a sa, chemarea maselor la luptă pentru a impune organizarea
unor alegeri cu adevărat li bere prin vot direct, egal şi secret pentru toţi cei care
au implinit 18 ani, i n diferent de re li gie, naţionalitate şi m·igine pe baza princi
piului proporţi ona li tăţ ii şi a unui singur colegiu. Un a din prevederile d e frunte
din program se referea la lupta pentru obţinerea dreptului de vot femeilor şi m i 
l i tarilor 34, De a semenea , demascînd demagogia p arti del or burgheze in cam pania
electorală după care masele ar avea libertatea de a dec i d e asupra
componenţei
parlamentului, comuniştii au ară tat că instituţia respectivă se afla in mina bur
gheziei şi moşi er i mi i ca instrument de asuprire a poporului, fiind o c i ta delă de
apăr.a re a i ntereselor de cl asă , un for în care erau nesocoti te cele m ai m ulte d intre
26

�Dezbater il e Adunării Deputaţilor", 27

27

••

martie

1926, p. 4273 şi urm. ; Legea

electorală pentru Adunarea deputaţilor şi Senat, Buc ureşt i , 1926, p. 1 8.
Dezbaterile Adunării Dep utaţi lor ", 3 i ul i e 1926, p. 158.

28 Idem, 16 m arti e 1926, p. 1 76 4.
29 Idem, 24 martie 1926, p. 2259.

30 Aurel Loghin şi Ioan Sai zu, Regimul electoral in România contemporanii
Eseu de istorie comparată, in "Analele ştiinţifice ale Universităţii ..A}. I. Cuza ..

I aşi " , Istorie, tom. XXI, 1975, p. 1-14.
31 "Lupta de c la să" , ,nr. 1/1926, p. 9-10.
32 I bidem ; "Sociali smul", 20 decembrie 1925.
33
34

"Soc i alismul", 2 1 iunie 1925.
"Inainte". 12 hmie 1 926.
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promisiunile făc-ute inaintea alegerilor. Lupta in front unic pentru zădărnicirea
aplicării legii liberale a constituit, prin urmare, una din dominantele activităţii
comuniştilor şi a organizaţi i lor lor democratice.
Analiza regimului electoral instituit prin legea din 1926 îngăduie, sub ra
portul componentelor sale, relicfarea unor aspecte care subliniază cu prisosinţă
enunţurile de mai sus. Astfel, deşi a fost declarat universal, dreptul de vot nu
era recunoscut femeilor, care reprezentau aproximativ jumătate din populaţia ţării
(sub pretext că legi speciale vor determina condiţiile în care acestea puteau do
bindi exerciţiul drepturilor politice) 35, mil itarilor activi şi altor categorii de func
ţionari 30• Menţinerea majoratului electoral la 21 de ani lăsa departe de urne in
deosebi tineretul. C<l urmare, pe listele electorale au fost înscrişi cetăţeni a căror
pondere era, în pcl'ioada la care ne referim, d e numai 20,4-21,4 0, '0 din populaţia
totală a ţării.
Se cuvine de reţinut remarca făcută in epocă, bazată pe greutatea specifică a
ţărănimii in cadrul corpului electoral. că unii autori au ince1-cat să demonstreze
că legea respectivă a d a t in practică acest.ei clase sociale superioritatea numerică
politică, că ea a fost pusă pl'in Constituţie ca temelie legală a statului român, că
votul universal i-a conferit rolul dominant. Mai mult, V. N. Madgearu avea cre
dinţa că nici un partid n u putea să guverneze decit cu aprobarea ţărănimii, "che
mată" astfel să hotărască regimul social-politic 37• P!ecindu-se de la acel�i argu
ment, alţi contemporani au arătat că prin sufragiul universal ţărănimea a primit
sarcina de a precumpăni in fluenţa politică a bw·gheziei, rol indeplinit pînă atunci
de Partidul Conservator. După cum observase St. Zeletin, dictatura politică a bur
gheziei putea fi primcjduită c;� ade vărat nu
de ţărănime, ci de proletariat, pe
care însă il considera in germene 3s. Ca urmare, toate partidele burgheze s-au stră
d u i t să captcze capitalul politic al ţărănimii obţinut prin votul universal. De aceea,
ele s-au şi întrecut în a se prezenta în faţa ei cu un program demagogic, in mare
măsură.
lngrădirile dreptului de vot izvorau şi din prerogativele foarte largi pe care
ConstitnJ.ţia le acorda regelui. i lustrate, între altele, şi de posibilitatea acestuia de
a dizolva parlamentul şi de a forma
guvernul fără a fi consultat in prealabil
cocpul electoral.
Limitele s-au e..-idenţiat şi prin metodele neconstituţionale folosite pentru a-l
pw1e in practică. Organele executive dobindeau un rol primordial î n impiedicarea
exercitării libere a drepturilor cetăţeneşti în campaniile electorale sau, cu alte cu
vinte, puterea executivă ent sli:nulată în dezavantajul celei
legislative. Armata,
jandarmeria, măsurile represive, abuzuril e şi samavolniciile au constituit doar cî
teva din mijloacele utili zate in siluirea voinţei alegătorilor. Ca urmare, regulile
clasice ale parlamentarismulu.i, după care guvernul trebuie să fie emanaţia aces
tuia, au fost inversate in România, unde, prin mijloace i l egale, se alegea un parla
ment ca expresie a guvernului. Un asemenea caracter s-.a întări t şi mai mult prin
l egea din 1926. Şi tot atit de firesc era ca parlamentul să exprime în chip defor
mat raportul de forţe, chiar pentru parti dele burgheze. Constituit în mare parte
di n aderenţi ai pcutidului aflat la guvern, el era rezultatul unei incleştate l upte
impotriva maselor şi a unor p a rtide burgheze de opoziţie.
S tructura parlamentului refl ectă din plin trăsătura l a care ne-am referit mai
sus, adică de amputare a atri butelor suf1·agiului universal, n u numai ca n umăr,
ci şi ca mod de reprezentare. Cifra celor din Adunarea deputaţilor a fost de 387
in campaniile elector<:! le l a care n e referim 39• Prin faptul că fiecare judeţ consti
tuia o circumscripţie electorală 40, in care, prin urmare, numărul de deputaţi ră
mînea n eschimbat indifCTent de fluctuaţiile demografice, se dădea normelor de

35 C. Hamangiu, op. cit., XI-XII, p. 3 ; "Dezbaterile Adunării Deputaţiloru,
1 5 marlie 1926, p. 1746, 1749.
36 C. Hamangiu, op. cit., XI-XII, p. 1062.
37 V. N. Madgearu, Ţărăni.�mul, Buaureşti, s.l., s.a., p. 12.
38 St. Zeletin, Burghezia română. Originea şi rolul ei istoric, Bucureşti, 1925,
p . 166.
39 Matei
Dogan, op. cit. , tabelul n r . IV ; Marcel Ivan, Evoluţia partidelor
noastre politice in cifre şi grafice, 191 9-1932, Sibiu, 1 93 2 , p. 6.
40 C. Hamangiu, op. cit., XI-XII, p. 1054.
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reprezentare un caracter de invariabilitate, ceea ce era in dauna alegătorilor. In
gustimea regimului electoral se reflecta, totodată, în fixarea virstei de cel puţin
25 de ani impliniţi pentru cei aleşi în Cameră, ca şi în acceptarea eligibilităţii
militarilor şi a tuturor celor oare ocupau o funcţie retdbu.ită de stat, judeţ, comună sau
aşezărninte de utilitate publică, ale căror bugete se votau de Adunarea deputaţi
lor, numai după prezentarea demisiei lor. Se exceptau preoţii, profesorii univer
sitari sau secundari, institutorii şi învăţătorii cu titlu definitiv 4 1 .
Comprimilrea atributelor votului universal apare clar şi la nivelul celui de-al
doilea corp legislativ : Senatul. Păstrarea acestuia ca organ legislativ în care con
servatorismul era mult mai accentuat decît in Adunarea deputaţilor, ca şi egali
zarea atribuţiilor sale cu ale Camerei, a reprezentat o măsură ret.rogradă incor
porată în decretul din noiembrie 1918, în Constituţia din 1923 şi în legea electorală
din 1 9 26. De asemenea,
vîrsta ridicată a alegătorilor şi menţinerea, în con
diţiile sufragiului universal, a numirii sau a reprezentării de drept in acest organ
eligibil , constituie o al�ă dovadă a îngrădirii dreptului de vot obştesc. Alegerile de
senatol'i continuau să se desfăşoare însă tot pe bază de scrutin de listă, d;u· după
principiul majorităţii relative. Toţi cetăţenii români , de cel puţin 40 de ani împli
niţi, U\ eau dreptul să aleagă pe circumscripţii electorale, identice cu cele pentru
alegerea deputaţilor, prin vot obligatoriu, egal, direct şi secret, fără aplicarea nor
mei rcprezentării proporţionale, cîte un senator 42• Cît priveşte senatorii de drept,
aceştia era u : moştenitorul tronului de la vîrsta de 18 ani împliniţi, însă cu vot
deliberativ de la 25 de ani , mitropoliţii şi episcopii eparhiali, capii confesiunilOI'
recunoscute de stat care reprezentau un număr de peste 200.000 de cred incioşi,
precum şi pe exponentul superior religios al musulmanilor, preşedintele Acade
miei Române :)i, in condiţii precis stipulate, foştii preşedinţi <li corpurilor legiui
toare, foştii preşedinţi ai adunărilor naţionale care au declarat Uni rea, gene1·ali în
rezervă şi alte categorii u.
Deşi modernizat faţă de votul cen zitar, regimul sufragiului universal nu a
permis alegerea unor organe de stat care să reprezinte întreaga naţiune. Repar
tiţia pe profesiuni şi pe categori i sociale a deputaţilor şi a senatorilor, ca urmare,
nu diferă prea mult de la o legislatură la alta. Din clasificarea pe profesii a re
prezentanţilor în parlament - in afară de P.S.D., care a avut o structură profesio
nală cu o notă socială evidentă - nu se detaşează diferenţieri accentuate între
partidele burgheze. Printre parlamentarii naţional-ţărănişti din legislaţia ce se
inaugura în 1928 se observa cel mult un număr mai mare decît la alte partide de
preoţi şi învăţători, fără însă ca acest plus de 2-5%, consideraţi reprezentanţi ai
satelor, să poată justifica într-o măsură oricît de redusă termenul de ţărănesc din
ti-tulatura partidului. Legislatura respectivă, deşi P.N.Ţ. a deţinut 89,9Dfo din totalul
mandatelor, nu a numărat printre membrii săi în parlament decît doi plugari
şi un cooperator ; cu alte cuvinte, partidul care susţinea că reprezintă ţărănimea
nu a numărat nici 1Dfo ţărani în parlament, dar încorpora 10°/o moşieri
decla
raţi 44.
Campaniile din anii 1926-1928 arată că zestrea electorală nu a putut tăinui
emanciparea politică a corpului de alegători şi aceasta pentru considerentul esen
ţial că, în ciuda faptului că nu acorda drepturi politice femeilor, militarilor şi
altor categorii, legea din 1926 reprezenta Wl progres faţă de sistemul votului cen
zitar ; campaniile electorale desfăşurate sub regimul votului obştesc au avut, chiar
în condiţiile aplicării unor metode neconstituţionale, o derulare mai democratică
decît în trecut, ducînd la constituirea unui parlament cu o compoziţie deosebită
faţă de rezultatele aplicării votului cenzitar şi permiţînd pătrunderea în Adună
rile legiuitoare a unor formaţiuni politice noi. Schimbarea structurii parlamentu
lui a rezultat din consultarea electoratului de către un număr mare de grupări şi
formaţiuni politice.
In practică, noua lege a ascuţit contradicţiile din sîntul clasei dominante, nu
din cauza prevederilor, ci a modului cum se aplicau, limitînd posibilităţile sufra
giului nu numai pentru mase, ci şi pentru burghezia opoziţionistă. Faptul a deter41 Ibidem, p. 1062-1063.
42 I bidem, p. 1054-1055.
43 Ibidem, p. 1 055.
44 Matei Dogan, op. cit., p. 57-59.
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minat, ca şi m«i inain �·e dealtfel, ca partidele de guvernămînt să n u se prezinte
in cele mai multe cazuri singure in faţa urnelor, d, după cum vom vedea, cartelate
cu alte parti de sau fracţiun i politi('e.
Guvernul Averescu a fo.5t cel dintii cabinet cm·e a aplicat şi a beneficiat de
"avantajele" noi i legi electorale. In consecinţă, la scurt timp după instalare au
fost dizolvate parlamentul ll i unele din consiliile comunale (Iaşi, Galaţi, Oradea,
Tr. Severin). în care. in februarie 192li, au pătruns reprezentanţi ai B.M.Ţ., şi s-au
fixat alegeri pentru Cameră, la 25 mai, iar pentru Senat, la 28 mai 1926. A ducerea
lui Averescu la guvern în
condiţiile in care alegerile comunale şi j udeţene indi
caseră ca succesori pe naţionali şi ţărănişti, conexată cu monopolizarea vieţii eco
nomice şi pol itice de către marea burghezie grupată indeosebi in P.N.L. şi cu criza
internă din fiecare partid burghez, au determinat in preajma campaniei electorale
şi in timpul alegerilor o precip itare puternică a relaţiilor dintre partide. Astfel . în.
timp ce o parte a conservatorilor-democraţi se desprindeau de cei cu care fuzio
naseră in 1922, naţionaliştii-democraţi căutau alianţe in afara celor pe care le pro
punmu naţion a l i i transi lvăneni, iar disidenţa argetoianistă se afla in 'pragul l i 
chidării 45.
Ca şi cel precedent. guvernul AvPrescu nu s-a putut prezC"nta singur în faţa
1:rnd0r, dov<Jda incertitudini i in scrutin favorabil chiar in condiţiile folosirii abu
zuri lor şi ilegali tăţi lor. Si tuaţia îi era dintre cf•le mai precare. Fără a reuşi o
colaborare, pe care a negocia t-o Ia un moment dat cu naţional ii. Partidul Poporu
lui privea cu destulă nelinişte confruntarea electorală 46. Dar, inainte de
toate,
tE'me "ile gm·emanţi lor erau provocate de pericolul permanent ce-l reprezentau
liberalii
pentru
cabinet.
Dealtfel.
nu
mult
după
instalare,
oficiosul ave
rescan declarase că "guvernul luptă în alegeri împotriva partidului liberal fiindcă
partidul liberal e adversarul lui firesc şi de totdeauna" 47. Heferindu-se l a rapor
turile liberalo-averescane în acel momen t, C. Argetoianu arăta că partizanii gene
ralului se vor menţine la conducere atîta_ timp cît nu vor reuşi să-şi consolideze
puterea. deoarece numai in acest caz liberali i îi vor tolera ca guvernanţi 48• De
data aceasta, raporturile Averescu-Brătianu păreau a se clarifica mult mai de
vreme, comparativ cu situaţia d i n 1920- 1921. Generalul intenţiona, fără a-şi măr
turisi încă gindurile, să desfăşoare o politică proprie, singura care i -ar fi permis
să-�i refacă formaţiunea sa politică. R.ezultatul
alegerilor. care i-au asigurat o
majoritate confortabilă, 1-au făcut să creadă că acest lucru era posibil.
Iată de ce, in vederea alegerilor din mai 1926, guvernul a incheiat un pact
electoral
cu
burghezia
naţionalităţilor
conlocuitoare
din
pmtidele
ma
ghiar şi german 4' ş i cu gruparea Goldiş din Partidul Naţional 50. Cartelul elec
toral s-a incheiat prin trădarea de către liderii naţionalităţilor conlocuitoare a
i ntereselor maselor pe care le reprezentau. El a determinat grave nemulţumiri
din cauza nerespectării de către Averescu a obligaţiilor asumate 51. In campania
electorală, Averescu, partizan al regimului forte, a făcut front comun şi cu candi
daţii propuşi de L.A.N.C.

45 N. Iorga, Memorii, voi. V, s.l. , s.a., p. 121 -12R.

4'

Arh. St. Bucureşti, fond Dr. S. Manuilă, dosar 1 88/L/1926 ;
26 mai 1926.
47 "Indreptarea", 9 mai 1926.
48

�Indreptarea",

Arhiva C.C. al P.C.R.. fond C. Argctoianu. partea VII, nr. 1. C'aiet 37. f. 87.
In urma acestui cartel, naţionalităţile conlocuitoare urmau �ă fie reprezentate in Catneră prin 30 de deputaţi. Cartelul nu obli� pe ung11ri la o atitu
dine binevoitoare faţă de guvernul cu care colabora. In baza Jk'l.Ctului. lor li s-au
promi s 28 locuri in parlament (15 in Cameră şi 13 in Senat), modi ficarea legii
dr. C. Angelescu privitoare la invăţămîntul particular, subvenţionarea culturii şi
a şcolilor confesionale, locuri corespunzătoare in administraţia locală pe bază de
eligibilitate, dreptul de a se adresa autorităţilor in limba maghiară. afară de cele
judecătoreşti, acolo unde ungurii existau in proporţie de cel puţin 510Jo ( .. Adevă
rul", 25 aorilie 1926 ; .,Indrept..'lrea", 24 şi 30 aprilie 1926, 8 şi 25 mai 1926).
50 "Adevărul", 22 aprilie 1926.
5 1 In consecinţă, dr. Hans Ott.o R.oth, preşedintele partidului saşilor, a pornit o
acţiune pentru a grupa naţionalităţile conlocuitoare într-un front Ulll i c spre a
obţine printr-o presiune colectivă res;:: ectarea angajamentelor.
ltJ
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Goldiş,
restul
naţionalilor
n-au
găsit
mc1
După d es pr i nde rea grupării
c u r a j ul , nici convingerea necesară de a se uni cu ţărăniştii, rămînînd cu ei "in
ti:-o c �:_� al iţi e lejcră", fapt prin care "a fost sigilat destinul op oz iţi ei " 52. Pactul in
d 1 sc u ţw nu aducea nici o clarificare a rel a ţii l or dintre cele două importante g ru
pări opozj ţioniste. Incheiat in grabă, cartelul avea la bază speranţa ca printr-o
luptă loia l ă �l in cadrul unei acţiuni comune să se dea o puternică lovitură libe
ralilor şi interpu.şilor.

Din

cartelul respectiv,

gruparea

lui

N. Iorga din Partidul

Naţional s-a a l es cu ruina 54• In preajma alegerilor însă pactul naţional-ţărănesc s-a
transformat intr-o înţelegere de partaj ar e a corp ulu i e l ectoral sub raport te!"ito
rial. In timpul campaniei, ţărăniştii au c ombă t u t pe li berali şi avercscani, cerind
respectarea d repturilor şi l ibe rtăţil or înscrise în Constituţie, dar nu au
susţinut
revendicările radic a l e trecute in prog1·amul lor, ceea ce le-a adus, după cum vom
vedea, o pierdere de votur i . Aceleaşi motive au determinat ca socialiştii să n u
mai fie in te res aţ i de un cartel electoral cu ţărăn iştii, nici cu " n aţ i on al ii " , cwn
s-a concepu t , intrucit - după cum explica Comitetul Executiv al Federaţiei Parti
delor Socialiste - cele două partide nu urmăreau idei democrate, ci numai obţi
nerea a c i t mai multe mandate. Lipsa unei conduite corecte in ra por tw·i le poli
tice burgheze din a ce l timp I-au determinat pc N. I01·ga să dec la re că "niciodată
a ceastă societate politică n-a căzut aşa de jos" 53.
Intărire�' domi na ţi e i li berale intre anii 1922 şi 1926 şi e fe cte l e noii l eg i elec
torale au accentuat procesul de concentrare a vieţii politice intr-un număr res
trins de partide. Intr-adevăr, de un de in alegerile din 1922 au figurat pe listele
de scrutin 15 grupări politice, in c amp an ia din 1926 nu au mai fost trecute decit
opt.
Alegerile parlamentare din nwi 1926, in cursul cărora s-a aplicat şi experi
mentat pentru prima dată noua Lege, s-au de sfăş urat in oondiţiile dictaturii exer
citate de ofiţeri puşi ca p re fec ţi şi pretori şi a sporiri i atribu ţiuni lo r j an da rm ilor
de toate gradele. Ele au fost p refaţ ate de o c u mpl ită teroare de la care n -au fost
excluse n i ci unele dintre partidele burgheze. Cu n u mă1·u l 1 369 din 1 1 aprilie 1926,
comandantul Corpului de j andai·mi, ge ne ralul Ştefănescu, a dat un ordin confi
denţial tuturor corpuri l or de trupe ale jandarmeriei rurale prin care cerea să
se interzi c ă şi să se distrugă afişajul pe t im pul alegerilor,
incă l cin d u-se
astfel
p rcved er a din lege referitoare la d r ep tu l de propagandă 56• S e ordona, de a seme
nea, măr i rea efectivelor de jandarmi sub com anda unor ofiţeri in comunele centre
de votare >7, deşi articolul 66, aliniatul 3 din leg€, prevedea că sub nici un motiv jan
d<lrmii şi alte autorităţi militare nu aveau dreptul de a staţiona in zona de votare.
Abuzurile au îm brăcat şi alte forme : exprimarea pe faţă a votului, a trage rea ma 
g i straţ i lor pentru a prezida bi ro w·i l e secţiilor de votare, sechestrarea candidaţilor
opoziţiei, ".contaminarea" satelor şi comu nel or in care al te partide decît c e l . de la
_
gu\·crn aveau mai mulţi ad eren ţi , confiscarea materi alelor de propa ga n d ă , Impie
d i c a rea intrunirilor opoziţiei, transformarea administraţiei intr-o age ntură electo
rală. dublarea unor funcţii a dm in i s ti· at i v e, blocarea unor sate intregi, ca la 1900',
de m i l ita ri in ţinută de campanie, interzi cerea ridicării cărţilor de a le gător etc. 58•
Modul cum s-au desfăşurat a legeril e-a determinat o rea cţi e puternică în rindul cel <?r
_ ma
mai d i feri �e parti de şi grupări p olitic e. Reprezentanţii opoziţiei au declarat _ca
surile dicU!te "nu pot fi de ci t rezultatul sau al ignorării t� ta l e a noii l � g.� el_ec
torale sau a unei în cercări vinovate de a intro d u ce un r egi m de abuz ŞI de Ile
g a l itate manifestată" 59. Exprimind atunci punctul de vedere al Par t i du l ui naţia-

K. 1 14162.
52 A rh . St. Bucureşti, Colec ţi a microfilme S.U.A., T. 120, rola 3,959,
53 z. Ornea, Momente din istoria politică a ţărănismului (1880-1926), in
"Analel e de is to ri e " , an. XIV (1968), nr. 4, p. 125-126.
54 N. I orga , Memorii, vol. V, p. 129.
55 I bidem ; "lndreptarea", 16 mai 1926.
56 Arh. St. Buc ur eş ti , fond M.A. I., dosar 568/1926, f. 2.
57 I bidem.
5B I bidem ; dosar 556/1926, f.
1 ; dosar 560/1926. f. 1 ; dosar 584/1926, f. 2 :
dosar 588/1926, f. 3 ; " Dezbate ri l e Adw1ării Deputaţi lor", 28 iunie 1926, p. 40 ; 30
iunie 1926, p. 67, 77, 83 ; 2 iulie 1926, p. 5 ; "Adevăwl", 29 a pri l ie , 7 mai, 3 şi
9 iun ie 1926.
59 A rh. St. B ucureş ti , fond M.A.I., d osar 568/1926, f. 2.
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nal, C. Argetoianu califica alegerile drept un "război civil", o "înjosire sistema
ti că şi progres ivă a sufragiului nostru universal" 60. Cu alt prilej, acelaşi politi
_
Cian
declarase că fttot ce se poate inchipui a fost pus la cale pentru împiedicarea
opoziţiei de <1-Şi face propagandă. S-au mobilizat mai multe contingente s-a îm
pănat ţ;�ra cu armată. Satele. şoselele, pădurile au fost puse sub pază m'mtară " 6 1.
Un alt naţion<:�l, Valcr Moldovan, acuza pe Averescu că, l i psit de autoritate mo
ral ă, de ind ependenţă politică şi de posibilităţile materiale, a ostracizat celelalte
partide 62•
O vie reacţie a produs campania eledorală asupra Partidului Ţărănesc. 1.
Mihalache a definit sintetic că ,.arma militară a înfrînt votul politic" 63. El era
convins că str<:Jtegi·a brătienistă a tins să demonstreze, lăsînd libertate ingerinţe
lor lui Averescu, că, prin comparaţie, alegerile liberale au fost mai Q.lînde, gu
vernarea l u i Brătianu "mai bună" şi, deci . se pregătea corpul electol'al pentru
revenirea la cîrma statului a P.N.L. 64• "Cazul de la 1922, dacă a fost tipic sublinia tocmai în acest sens V. N. Madgearu - a fost totuşi întrecut de alege
rile din 1926, atit în ceea ce privc-şte metodele care s-au întrebuinţat, cît şi in ceea
..:e priveşte intens i tatea falsificării şi violentădi voinţei naţionale" 65• Starea
de
spirit din campania electorală 1-a determinat pe dr. N. Lupu să declare că "n-am
ief?it d i n alegeri, ci din tr-un război civ i l purtat de g· :vern, de administraţie şi jan
darmi impotriva populaţiei şi a opoziţiei" '6•
Aprecier i asemănătoare au fost făcute şi în presa timpului din ţară şi de
peste hotare. " t n vijelia electorală pe care guvernul A verescu a dezlănţuit-o asupra
ţării spre a-i stoarce cu sila majorităţile pnrlamentare de care avea nevoie sel'i a ftAdevărul" - masa molestată, bătută, schingi uită, îndepărtată de urne c u
virful baionetelor, era apărătoarea ord inei, i a r admin istraţia şi jandarmii - or
ganele terorii guvernamentale - erau agenţii dezordinei şi ai anarhiei·' 67• Ale
gerile d i n timpul lui Averescu - nota în acelaşi spirit .,L'Independance Rou
maine"
vor rămîne în istoria politică drept �cel mai ilustru exemplu a cPlei mai
mari presiuni electorale pe care naţiunea a c un os c u t- o vreodată 68. Cit priveşte
presa străină, i n formaţiile sint cuprinse, ca detalii şi aprecieri , în ftBcrliner Ta
geblatt", ,.Manchester Guardian", "Westminster Gazette" şi altele.
De pe urma ilegalităţilor au avut de suferit chiar unii dintre candidaţii P.N.L. 69•
I. G. Duca arăta în şedinţa di n 27 iunie 1926 a Camerei că protestul li beralilor
se îndreaptă i mpotriva intregii acţiuni desfăşurate de guvern în alegeri. Dreptul
de propagandă. chiar al propagandei legale şi de ordine, a fost desfiinţat şi con
trolul operaţiunilor electorale zădărnicit 70. Faptul era cu atît mai condamnabil,
in concepţia l i beralilor, cu cît Averescu avea pentru el "masa flotantă a alegă
legislaţii electorale care îi dădea
torilor şi . . . se gă sea la adăpostul unei
11
putinţa de a obţine, cu înlesnire, majorităţi însemnate în parlament" . Semnifi
cativ in acest citat e mărturisirea caracterului arbitrar al legii de către înşişi
-

autorii ei.
O reacţie deosebită faţă de mij loacele neconstituţionale folosite au manifes
tat-o partidele clasei muncitoare, asupra cărora s-au îndreptat principalele atacuri
60

.Adevărul", 4 iunie 1926.
A rhiv a C.C. al P.C.R., fond C. Argetoianu, partea VI, nr. 5, caiet 36.
f. 2437.
62 "Dezbaterile Adunării Deputaţi lor", 13 iulie 1926, p. 380.
63 "Adevărul", 2 iunie 1926.
64 Ibidem.
65 "Dezbaterile Adunării Deputaţilor " , 28 iunie 1926. p. 30.
" "Adevărul", 27 mai şi 4 iunie 1 926.
67 Idem, 4 iulie 1926.
68 ldem, 28 mai 1 926.
69 Arh. St. Bucureşti, fond M. A. J., dosar 556/1926, f. 2-4 ; dosar 569/1921,
f. 1 ; dosar 586/ 1 926, f. 1-2 ; dosar 597/1926, f. 1 .
70 "Dezbaterile Adunării Deputaţilor", 2 7 iunie 1926, p . 5.
71 Tancred Constantinescu, op. cit., p. 91.
o1

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

1.

4 88

SAIZU ŞI GH. L

FLORESCU

10

ale guvernului Averescu. Materialele documentare d e epocă 72 demonstrează că în
impunerea unui parlament cu patul armei şi cu baioneta, cel mai mult au avut
de sufedt mun ci tori i şi ţă r an ii 73• Organizaţii lor clasei muncitoare le-au fost ră
pite toate posibilităţile de a lupta in campania electorală 74• Prin mij loace necin
stite - sublinia unul din tre documentele P.C.R. - guvernul şi-a fabricat majorităţi
parlamentare, unelte supuse pentru ,.a putea da o formă legală noii ofensive a
marilor bancheri, a marilor proprietari, a fabricanţilor şi speculanţilor" 75. Campania
elec orală a fost apreciată de comunişti ca un bun pri lej pentru stringerea legă
turi lot" partidului cu masele, pen t ru
înfăptuirea
alianţei
muncitoreşti-ţărăneşti.
P.C.R. în ţc lesese participarea la a legeri prin organiza ţiile de masă legale nu ca o
luptă îngustă de ci ş ti gar e doar a sufragiului maselor. El a privit-o ca o verigă
indisolubil legată de frontul luptei d e clasă. Dealtfel, P . C . Il.. a fost singurul partid
care a înţeles că lupta pentru d re pt uri nu se op r eş te odată cu inchei erea cam
paniei elec torale şi aceasta cu atî t mai mult cu cit candidaţii celorlalte partide,
ajunşi in parlament, uitau promisiunile făcute maselor. O atare viziune clară in
comoda puternic pe gm;ernanţi, care s-au şi concentrat pentru a o combate.
In pofida tuturor probelor, guvernul Averescu, prin mini strul său de interne,
O. Gog�. a căutat să demonstreze că ,.sinceritatea urnei n-a fost ştirbită" 76. In
faţa deselor acuzaţii însă, el avea să facă responsab i l exclusiv pe regele Ferdi
nand care orcl"'nase ca guvernul să biruie în al egeri 77.
Cu metodele la care ne-am referit era şi firesc ca Partidul Poporului să
obţină majorităţi parlamentare. Alegerile i-au adus 52,9% din voturi, inclusiv
procentele partidelor maghiar (50/0) şi german (20;'0) cu care cartelase, in baza ·
cărora a o cu pat 292 locuri in parlament 78. Odată cu prima electorală, curba
mandatelor prezintă oscilaţii foarte mari de la anii de guvernare la cei de opo
zişie. Graţie ei, guvernul Averescu s-a fortificat prin cele 75,4% mandate in Ca
meră, şi 80,9% Îlll Senat 79, In practica guvernamentală, supremaţia lui a fost
îngrădită de atotputernicia economică şi politică liberală. Intr-adevăr, deşi P.N.L.
a dobindit doar 7,3% din voturi, in opoziţie fiind, a continuat să impună linia
sa politică sa.
Cele mai mari valori in rindul partidelor de opoziţie le-au realizat partidele
ţărănesc (16%) şi naţional (1 20/�). deci, împ re u n ă, 28"/o. In raport cu 1922, ţără
niştii au pierdut însă 2,5% din voturi. Ingerinţele au impus ca lista comună a
n aţionalilor şi ţărăniştilor să nu cuprindă mai mult de 69 deputaţi şi 8 senatori.
Urmau in ordine deputaţii L.A.N.C. ,.Clementa" politică a autorităţilor a facilitat
creşterea ariei de influenţă a acestei organizaţii de extremă dreapta, fapt reflectat
şi in numărul de 124 778 de voturi sau 4,76"/o din tot.:ll - cel mai mare din i storia
sa - in baza cărora a avut dreptul la 10 mandate 81• D i n rîndul partidelor bur
gheze mai amintim gruparea lui N. Iorga care nu a cîştigat decit 1 ,4% din voturi,
ruină explicată de marele istoric prin cartelul ,.naţionalilor" cu ţărăniştii.
Cît priveşte organizaţiile politice ale clasei muncitoare, acestea au inregistrat
valori minime explicate prin teroarea dezlă.nţuită. Totuşi, B.M.Ţ. a intrun it 39 203
vot ur i sau 1,49% din total, iar Federaţia Partidelor Socialiste 40 594 voturi sau
1 ,550/� d i n total s2. Refuzarea propunerilor de front unic de către un i i social-demo
craţi, frica d.e a d uc-e lupta alături de comunişti, impi<:d�carea de c�tre lid �ri a
.
. .
mobilizării şi organizării maselor, ca şi teroarea, au rap1t comun1şblor pos1b11!n Pentru

unitatea mişcării sindicale, Bucureşti,

toare", 5 iunie şi 20 noiembrie 1926.

1926,

p.

4 ;

"Viaţa

munci-

73 I bidem.
74 Arh. St. Bucureşti, fond M.A.I., dosar 553f1926, f. 1 .
75 Documente din istoria Partidului Comunist din România, 1923-1928, Bucu-

reş t i , E .P. L . P. , 1953, p. 461 ; ,.Inainte", 12 iunie 1926.
76 ,.Adevărul", 2 iunie 1926.
77 N. Iorga, Memorii, vol. V, p. 132.

78 Tancred Constantinescu, op. cit., p. 105.
79 Matei Dogan, op. cit., tabelul nr. II.
80

"Argus", 1 3 octombrie 1926.

82

Marcel !van, op. cit., tabelele nr. 1, IV, XIII.

B1 Tancred Constantinescu, op. cit., p, 105.
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tatea de a cuceri in alegeri mai multe voturi ,.ca poporul muncitor să aibe - cu
liste comune - cel puţin 10-15 reprezentanţi adevăraţi fn parlament" 83.
In a-semenea situaţie era şi normal ca parlamentul să nu reprezinte fidel
toate clasele şi ca t ego ri il e sociale. Efectul legii era frinat de faptul că din totalul
populaţiei de 1 6 926 647 locuitori, pc li s tel e electorale au fost î n sc riş i doar 3 496 8 1 4
cetăţeni , adică 20,40/o. tn cadrul perioadei la care ne referim, anul 1926 c onsti tu i e
un record d i n punctul de vedere al n umăru lu i de voturi neexprimate : 874 249
sau 25,00/o 84, ceea ce pune şi mai cu pregnantă in evidenţă insu ficienţa parlamen
tului ca orga n reprezentati v al intregii na ţ iun i .
Lipsit de d ep uta ţi ai mun c i tori mi i , parlamentul a putut lesne elabora legi
care s ă

lovească

in

situaţia

maselor şi

in

lupta

lor.

Este elocvent in acest sens

că Gr. Tranc u-Ia şi a p utut asigura pe fab ric an ţ i că legile a soc i a ţi ll o r profe>sionale,
a conflictelor de mu n că , a a si gu rări lor sociale şi a ltel e se vor modifica in confor
mi tate cu interesele ma ri l or capitalişti 85. Şi, tot astfel, reprezentanţii muncitorimii
n-au putut să afirme in pa rl am ent punctul de vedere faţă de marile probleme
ridicate in faţa ţării.
Confrun tarea eledorală din mai 1926. p ri n rezultatul ei, avea să rele ve citeva
consecinţe de m arcă , şi aceasta pentru faptul că bilanţul şi calculele nu trebuiau
făcute in raport cu f in alu l consultării electorale. Dovadă. imediat după a l egeri
începuseră a se manifesta temeri in legătură cu stabilitatea cabinetului. Tot mai
mulţi se convin geau că d urata noii formule guvernamentale d epi nde a de voinţa
l i bera l i l or . Unii au a fi rma t chiar la aflarea re zul t atu l ui scrutinului că "este clar
din cele ce s-au intimplat că, după Averescu, i a răşi Hberalii o să aj un gă la
putere" 86. Con frun tarea electorală a evi d en ţi at şi faptul că m ulţi mea parti delor
sau fragmentarea lor nu re prezenta o soluţie in rezolvarea crizei politice, deter
minind orientarea către o simplificare, prin concentrări de cadre şi fuzi uni de
programe &7. Succesul Partidului Poporului şi căderea coa l i ţiei naţional-ţărăniste in
alegeri - conchidea in acest sens cu tem e i Al. Hodoş - var avea urmări hotărî
toare pen tru v i i toarea orientare a politicii româneşti ea. In tr -a d ev ăr , Partidul Na
ţional se va convinge de necesitatea fuzi unii cu ţără ni ştii , iar partenerii .,mix
turii", cum era numită gruparea transilvănenilor, vor iilJOerc a şi ei o regrupare
in funcţie de noua con j un ct ură 89• Nici forma ţiun ea politică guvernamentală nu va
rămîne in afara noului curent. Tatonările unei colaborări averescano-ţărăniste erau
mai mult decit un fl i rt politic, deşi nou.'l direcţie a prefe rinţelo.r mani festate de
general părea, pentru unii, surprinzătoare şi opusă cursului firesc al raporturilor
politice anter ioare 90• .
Revenirea liberalilor l a putere in iuni� 1927 le-a d at din nou p r ilej ul de a
"prezida" alegerile pentru Cameră şi Senat, fixate pentru luna iulie. In faţa
urnelor s-au prezentat atunci zece partide sau grupări, faţă de opt cite s-au
insc ri s pe liste in campania precedentă. Cu ac ea stă ocazie, P.N.L. a cartelat cu
P a rti d ul Ţărănesc al dr. N. Lupu, iar Partidul Maghiar a făcut bloc comun cu cel
german.
Campania a scos din nou la iveală ilegalităţile şi ingerinţele intrate in
practica electorală a guvernelor burgheze, folosite in scopul asigurării cu forţa
a con t i n uit ăţ i i regimului capitalist : înfiinţarea de bariere spre a impiedica libera
circulaţie a popula ţiei 9 1 ; interzicerea intrunirilor şi d ifuzări i materialelor de
propagandă ; interzicerea p urtă ri i de insigne electorale aparţinînd partidelor de
opoziţie 92. Abuzurile au fost atit de mari şi
&l

atit de frecvente incit chiar pentru

",

I nain t e
12 iunie 1926.
84 Matei Dogan, op. cit., tabelul nr. IV.
es
Vi a ţa mu n ci toa re , 5 iunie 1926.
86 Arh. St. Bucureşti, fond dr. S. Manu i lă , dosar 192/I/1926.
87 Idem, Colecţia microfilme S.U.A., -T. 120. rola 3959, K. 1 14.162 - 1 1 4 . 1 65 ;
N. Daşcovici, Anul politic 1 926, in "Import-Export", an. VII (1927), nr. 1, p. 1 1-12.
e e .,Ţara n oa stră , an. VII (1926), nr. 21-22, p. 585.
89 N. I orga , Memorii, voi. V, p. 1 36-137 ; , I n d reptarea
10 iunie 1926.
90 Arh. St. Bucureşti, Colecţia microfilme S. U A. T. 120, roia 3959, K. 1 14 . 1 911 14. 193 ; ,.Indreptarea", 4 iulie 1926.
9 1 Arh . St. Bucureşti , fond M.A.I., dosar 605/1927, f. 5.
92 Ibidem, f. !5 , 7.
"
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func ţi on ad i Ministerulu i de I n tern e, care că lătoreau c u automobilu
l in interese
de scrvicil!, s-a cerut conc rsul tutu ror organelor administrative j
udeţene, comu
71
.
nale, pohţ1eneşti , ca ŞI . al Ja!ldarmerie i r ura l e 93. In timpul campaniei,
cuz i şti i au
_
făcut uz de vwlenţa,
1mpumnd un car ac ter anarhic acţiunilor lor şi răsp înd in d
numeroase man ifeste de i n c i tare la represalii i mpotri va popu l a ţi e i evr e i
eşt i .
Atmosfera in cam pani a electorală a fost atit de încordată încît Min isterul
de In t ern e a c e r ut tuturor prefecţilo'r de j u de ţe, prin ordin circular cifrat,
ca
r a poartel e despre situaţia electorală să fie înaintate nu in scris, ceea ce i nti r zi a
primirea lor şi luarea de măsuri , ci t elegra fi c, din trei în trei zi le �4• O pri g oa nă
fără rez erv e şi făţişă s-a î n d repta t în alegeri impotriva tuturor celor bănuiţl d e
simpatii pentru pri nţul Carol.
Metodele folos i te de li be ra l i pentru a-şi fo rma majori tăţi pa r l a me n ta re au
provocat o puternică reacţ i e in r in d ul partidelor burgheze de opo zi ţi e. In semn
de protest faţă de ilega l i tă ţi le guvernului, agenţii electorali ai P.N.Ţ. au pro iectat
o m.a n i festaţ i e de stradă l a Bucureşti 95. Referindu-se l a ace l ea şi metode, N. Iorga
a v e a să c onsem n ez e sintetic în m em ori i l e sale că " d e l eg a ţi i şi cand i d a ţ i i sint
arestaţi. Nu mai e n i c i o ruşi n e" 96, iar ,.La Roumanie nouvelle" releva că a lege ri le
au fost ,.cele mai violente din cite o cunoscut ţara" 97• Tot datori: ă ac e lora şi metode
dar şi ca reacţie la faptul de a fi fost în loc ui ţ i de la gu v er n fără nici un motiv
con s t i tu ţ ion al 98, aversc ani i au dep us foarte tirziu li s ta lor şi numai graţie unor
foş ti miniştri, care nu împărtăşeau decizi a de abţinere a liderilor 9?.
In ţelcgind că a leg er i l e generale din i uli e 1927 constituiau u n alt episod impor
tant din lupta maselor, c om uniş ti i au dus p r i n B. M.Ţ. o vie propagan dă de mobi 
lizare a lor, reafirmîn d că numai prin concentrarea în front unic a tuturor celor
ce mun c e sc se puteau dobîndi succese in lupta i mpotri v a regi m u l ui b urghez 1oc.
Ei au da t cuvint de ordine muncitorilor să voteze ca n d i da ţ i i B . M.Ţ. 101. Blocul

şi-a anunţat participarea la ale geri l e padamentare, arătînd prin aceasta că nu va
pierde n i ci un prilej pentru a părarea revendicărilor maselor muncitoare. In
ac el aşi scop, la re coman d area P.C.R., a făcut pro pun e ri P.S.D. in vederea î nfăp 
tuirii frontului unic, a cerut să se în tă rea s c ă legăturile cu muncitorii d i n fa br ic i ,
cu popu l aţia satelor, cu fu n cţi onari i , pensionarii, invalizii şi văduvele de răz boi ,
cu intelectualii, cu micii industriaşi, meseriaşi şi ne gustori , cu naţionalităţile con
locuitoare 102. In alegeri, B.M.Ţ., s-a arătat ga ta de a da mîna cinstit şi fr ăţeşte
cu acei social-democraţi core, cu toate deosebirile de concepţii , înţelegeau să l upte
unit pentru z·evendicările imediate ale maselor. Aşa se explică cum la Timişoan,
Focşani, Arad ş i alte loca l i tăţ i , pe l i sta B.M.Ţ. au c an d i d at membri ai P.S.D.
Dovada cea mai conc lud en tă că s-a urmărit apărarea intereselor majore ale celor
ce munc e sc a fost incheierea frontului unic la Oradea, Timişoara, Tg. Mureş,
Putna şi alte judeţe cu muncitorii social-democraţi, cu micii meseriaşi şi ţărani,
afla ţ i in afară de orice partid 103.
Refuzul unor conducători social-democraţi de a făuri frontul unic de luptă
a spor i t protestul impotriva lor din partea maselor muncitoare şi chiar din partea
muncitorilor înregimentaţi în P.S.D. In regi tmile muncitoreşti, candidaţii social
democraţi care s-au opus frontului unic au fos t alungaţi de electoratul p]'()letar.
Jn campan ia al ege ri l or, B.M.Ţ. a prevăzut, de asemenea, formarea de del eg':l ţi i
numeroase care să meargă la prefecturile de jud eţ spre a cere garantarea d ephn ă
a libertăţilor prin ridicarea stării de ased i u şi a c elo rl a l te mijloace necon st itu

ţionale 104 •

?3 Ibidem, f. 12-14. 16.
?4 I d em, dosar 606/1927, f. 1 1.
95 I bidem, f. 19.
96 N . Iorga, Memorii, voi . V, p. 232.
97 "La Roumanie nouvel le " , an . I I I (1927), nr. 27, p. 451.
98 " V i i toru l " , 1 iulie 1927.
?9 Idem, 5 iulie 1927 .
1oo " Inainte", 10 iulie 1927.
10 1 " Lupta de c la să" , nr. 4-5/1927, p. 25-30.
102 T na in te" , 10 iulie 1927.
"
103 Idem, 30 iunie 1927.
104 Idem , 12 iunie 1927.
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Impotriva activităţii B.M.Ţ. , a P.S.D. şi a altor organizaţii ale clasei munci
toare, autorităţi le au l uat severse măsuri. Intr-o adresă de protest semnată de
M: �"lcave , Al. Mihă ileanu, M. Cruceanu, N . Popescu-Dordeanu şi alţii, trimisă
MmistcruluJ de Interne, au fost scoase in evi den ţă toate ilegalităţile la care a
fost supus B.M.Ţ. Astfel, la Bucureşti şi l aşi, parchetul mi l itar a confiscat man i
festul lansat de C. C. al B .M .Ţ., sub pretext că era subversiv, deşi fusese publicat
in ziarul " In ainte " . La Craiova fuseseră confiscate toate convocările Blocului. La
Braşo v, preşedintele lui a fost arestat, iar sec r e tarul sind katelor expulzat din
oraş 105• DC' asemenea . la Cimpulung Moldovenesc, Tr. Severin şi Satu Mare, auto
rităţile au in terzi s intrunirilc şi distri bui rea mani!estelor electorale ale P.S.D.
La Sighct, 17 dintre propunătorii listelor social-democrate a u fost arestaţi. La
Oradea, la 30 iunie 1 92 7, 36 metalurgişti grcvişti au avut aceeaşi soartă pe motiv
că a u făcut propagandă electora l ă 106• Cu toa tă teroarea exercitată, unele organi
zaţii ale cla sei munci toare uu reuş i t să facă propagandă ca ndidaţi lo r lor ş i să
le a s i gure numeroase voturi. La Bihor, de pildă, s i tuaţi a B.M.Ţ. era excelentă.
Partidul M;:ghiar pierdea voturile indeosebi în faYoarca un itari lor 107.

�

Alegerile d i n iulie 1 927, organizate în mare gra b ă de J. G. Du ca, ministrul
de interne, ajutat de gen era l ul Davidoglu, coman dantul jandarmeriei, au dat o
majoritate substanţială P.N.L. Ele au demonstrat - după cum observase C. Arge
toi anu 1°8 - t·ă 1 5 zile erau suficiente în R omâni a tmui guvern pentru a-şi "fa
bri-ca" majorităţi parlam entare , că duraj.a mare a unei ca mpan ii electorale era în
avantajul opozi ţiei. In tr-adevăr, benefil'iind de legea pe ca re şi-o crease singur
in marti e 1926, P.N.L., cartelat cu Partidul Ţără nesc al dr. N. Lupu, a putu t obţine
1 704 435 voturi sau 6 1 ,690/D din tota l ul lor, în baza cărora a pr i mit 82,20fo din
numărul manda telor din Cameră şi 85,3% din nu mă rul mandatelor pentru Se
nat 1w. Prin ingerinţc, P.N.L. a dobîndit 3 1 8 mandate din 387, adică o major i ta te
zdrobi toarP .
.
Şi de această dată, P.N.Ţ. a acumulat cele mai multe d i ntre voturile primite
de pa rti ddc d e o,J o z i ţie : 610 149 sau 22,09% din total, în baza cărora a a v ut d rep
tul Iti 5 4 mandate. Deşi nu păstra procentul ri dica t din 1926, P.N.Ţ. a realizat
in 1 9 2 7 cel mai mare cuan tum de voturi efective (permanente) pe ţară 1 10• Pier
derea de 5.6% din votw-i in 1 927 faţă de campania p rec edentă se expl ic ă prin
excluderea P.N.Ţ. de două ori succesiv (in martie 1926 şi iunie 1927) de la suc
ces i un e, ceea
ce a provocat o descura j are a
corpului
electoral oe-I urma.
Celelalte procente au fost rep artizate in ordine : Blocului maghiara-german
(6,30/o). social-democraţilor ( 1 ,9Dfo), L.A.N.C.-ului ( 1 ,9%1), P artidul u i Poporul ui ( 1 ,8%),
B.M.Ţ.-ului (1,2Dfo), Par tidul Naţional - N. Iorga (1,00fo), Legiunii Arh$1ghelului
Mihail (0,4Dfe) şi altora (0,1 OJo) 1 1 1.
Privind cifrele de mai sus putem conchide că Par ti d u l Poporului, preferat
la suc.x:esiune în martie 1926 in locul naţionalilor şi ţă răn iştilor , se afla in de
cl i n, neavind dreptul la nici un mand at, că in aceeaşi situaţie se afla L.A.N . C .,
căreia corpul electoral i-a dat numai 52 4 8 1 de voturi. fără a putea obţine un loc
in parlament, că acum a apărut pentru prima d a tă in faţa urnelor Legiunea
i\rhanghelului Mi hail, obţinînd 10 761 voturi şi, ca şi L.A.N.C., nici un loc in
parlament. Această din urmă organizaţie intrunise, afară de Bucovina, cu 4%
v otu ri din total u l prov in ciei , v al ori min i me, in unele regiun i neavind nici o
aderenţă 1 72•
I n condiţiile în care s-au desfăşurat alegeri le din iulie 1927 era şi firesc ca

parlamentul să n u reprezinte
Faptul a fost determinat de

interesele

tuturor claselor şi categoriilor sociale.
legii electorale, care, deşi incorpora

prevederile

105 Arh. St. Bucureşti, fond M.A. I . , dosar 605/1927, l. 1 .
106 I bidem, f . 10.
107 I d em, dosar 606/1927, f. 12.
108 Arhi va C. C. al P. C . R. , fond C. Argetoianu, partea VII, nr. 2/1, c aiet 38/1,

f. 594.

109 Matei Dogan, op. cit., tabel ul nr. I.
1 1o Marcel ! va n , op. eit., p. 1 1 .
1 11 Matei Dogan, op. cit., tabelul nr. IV.
112 Marcel !van, op. cit., p. 21.
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atri butele sp �cific � votului obştesc. n u îngăduia exercitarea l ui tuturor forţelor
_
sociale
capabile sa se pronunţe prin vot pentru un partid sau altul. Intr-adevăr
din
intreaga populatie de 17 149 321 locuitori au fost înscrişi pe li ste doa
3 586 086 cetăţeni , adică 20,9% din total. In faţa urnelor nu şi-au exprimat votul
823 307 sau 22,6% dintre cei înscrişi, ceea ce pune in evidenţă, ca şi in alegerile
precedente, insuficienţa parlamen tului ca instituţie reprezen tativă a intregii na
ţ i un i . "0 m.ai concretă const<ttare a batjocurei la care era supus regi mul nostru
reprezentativ - a vea să scrie C. Argctoi;:mu, referindu-se tocmai In acest fapt nu putea fi făcută " 1 IJ .

;

In anul 1 928 P.N.Ţ. a fost adus p enb·u prima dată in istoria politicii a Româ
n iei la guvern. In campania electorală din noiembrie-decembrie 1928. acestai
prezidind pentru întî i a dată i n cariera sa alegerile generale. a aplicat fără nici
o mod ificare legea electorală li berală. Mai mult, el a prPiuat şi aplicat şi acele
mij loace neconsti tuţionale. impotriva cărora luptase in opoziţie, care aduceau
partidului de la guvernămint victoda in alegeri. Folosirea lor · a fost extrem
de pregnantă, deşi in circulara Ministerului de Interne. trimisă la 19 noiem..:
brie
1928 prefecturilor, se arăta că guvernul na ţional-ţărănesc,
fiind
ema
naţia unui partid care a luptat in opoziţie pentru principiul deplinei li bertăţi
a alegerilor. are datoria de a respecta şi apăra această li bertate. In aceeaşi circu
lară se sublinia că guvernul era hotărît "să reprobe şi să suprime orice violenţe,
silni c i i , sau chiar numai ameninţări, ingerinţe şi orice restricţii care ar constitui
un atentat la libertatea alegerilor " 114.

In practica electorală, guvernul naţional-ţărănesc. care s-a prezentat in faţa
urnelor cartelat cu P.S.D. şi Partidul German 1 15, a lăsat să triumfe abuzurile şi
i legalităţile. In scopul asigurării victori ei, prefecţi i , respectind ordinele de la
centru, au mutat sau inlocuit funcţionarii. au desti tuit din oficiu primarii, au
dizolvat prin intermediul preturi lor consi liile comunale ostile guvernului fără a
respecta normele cerute de lege, instalind în loc, i lega l, comisii interimare alcă
tuite din partizanii naţional i-ţărănişti 1 16. In timpul campaniei, prefecturile au
fost transformate în închisori, in care depuneau pe consilierii comunali 1 17 . Autori
tăţile au făcut, impotriva prevederilor legii electorale, o susţinută propagandă
pentru candidaţii guvernului 1 18. De asemenea, ele au permis pătrunderea în in
cinta secţiilor de vot a cetăţenilor înarmaţi 1 19. Multor alegători adversari ai
P.N.Ţ. nu li s-au împărţit cărţile de vot, iar alţii a u fost şterşi de pe listele elec
torale. deşi au figurat pe acestea in campania anterioară 120. Candidaţilor opozi
ţiei li s-a aplicat interdicţia de a circula in zona de votare 121. In judeţele unde
liberalii lfveau o influenţă mai mare. populaţia a fost adusă cu jandarmii la in
trunirile politice ale naţi onal-ţărăniştilor 122• Zilnic, alegătorii bănuiţi de alte
convingeri politice erau terorizati de candidaţii guvernului 123• In unele judeţe
- ca expresie a faptului că principala ţintă a guvernului in alegeri erau libe
ralii 124 - au fost refuzate, din ordinul prefecţilor, listele P.N.L. 125• Unii din can
didaţii altor partide au fost constrînşi să semneze declaraţii d e renunţare la
candidatură 126.
1 13 Arhiva C.C.

al P.C.R .. fond C. Argetoianu, partea VII, nr. 2/1, caiet 38/1,

f. 594

1 tt

Arh. St. Bucureşti , fond M.A.I.. dosar 699/1928, f. 3.
1 1 5 Matei Dogan, op. cit., tabelul nr. IV.
1 16 Arh. St. Bucureşti, fond M.A.I., dosar 7 12/1928. f. 12 ; dosar
4-5 ; dosar 733/1928, f. 1 ; d osar 740/1928, f. 1 0 ; dosar 768/1928, f. 1 .
111 IdeiR, dosar 785/1928, f . 1 .
1 18 Idem, dosar 782/1928, f. 5-6.
1 19 Idem, dosar 700/1928, f. 10 ; dosar 7 1 3/1928, f. 1-2.
1 20 Idem ,dosar 700/1928, f. 2.
121 Idem, dosar 769/1928, f. 1 .
1 22 Idem, d osar 726/1928, f. 1-2.
123 Idem, dosar 723 /1928. f. 4.
124 Idem, dosar 7 3 1 /1928, f. 9-10.
125 Idem, dosar 546/1928, f. 2.
126 Idem,
dosar 732/1928, f. 3.
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Campania electorală a fost apreciată de ţărani ca un bun prilej de a-şi face
drep tate. � stfel, in unele localităţi, populaţia a devastat percepţiile, distrugind
primari, de teama populaţiei,
re gi s tr ele m care erau trecute impozitele 121 . U nii
au demisionat 128• D e asemenea , populaţia, exasperată de nedreptatea şi oprimarea
la care a fost supusă de cabinetele p1·ecedente, a opus rezistenţă acţiunii propa
gandiste a partidelor de opoziţie, in special liberalilor şi averescanilor 129. In alte
localităţi, consilierii agricoli au fost sechestraţi de locuitori, putiad scăpa n u m a i
după ce au declarat că vor împărţi pămînt ţăranilor 13° . Tot datorită atitudinii lor
dirze, i n cele mai multe sale candidaţii şi agenţii li berali n-au putut organiza
,.nici o intrunire, fie cit de puţin numeroa să" 13 1 .
In timpul alegerilor, P.C.R., neputind lua parte direct din cauza ilegalizării
sale, a susţinut l istele B.M.Ţ., ca organizaţie de front unic a tuturor celor ce
mu !.u: esc. Cu acel prilej, P.C.R. a editat manifeste şi a lansat lozinci de luptă 132,
cermd organizarea de alegeri li bere, ab r o g area legii electorale din 1926, restabili
rea proporţional ilăţii 1 33• De asemenea, in scopul concentrării forţelor maselor în
ca mpani a electorală, P.C. R., pl"in B.M.Ţ., a reinnoit apelul prin care chema tine
retul la luptă 134, a desfăşurat o largă activitate la sate şi comune, iar un număr
însemnat de ţărani au l uat parte la i,n tr u nir i l e organizate de B.M.Ţ. la oraşe 135_ Cu
acele ocazi i , candidaţii Blocului au vorbit despre necesitatea desfiinţării jandar
meriei şi siguranţei, a efectuării unor alegeri li bere, a revizuirii reformei agrare,
legalizarea M. O . P. R . şi organizarea luptei maselor pentru amnistie generală poli
tică, m i l i tară şi agrară 136• Campania electorală a constituit şi un pri lej de expri
mare a apelului Partidului Socialist de chemare a proletariatului la luptă pentru
alegeri libere, pentru abrogarea legii elect01·ale liberale 137.
Speriat de activitatea comuni�tilor şi a B .M.Ţ., cabinetul naţional-ţărănesc
a exercitat o puternică presiune asupra organizaţiilor muncitoreşti . In unele loca
lităţi, membrii P.N.Ţ. au impiedica depunerea listei B.M.Ţ., iar candidaţii aces
tuia, indeosebi din Valea Jiului , arestaţi şi torturaţi 138, opriţi de a lua contact cu
ţărănimea. Totodată, a fost refuzată folosirea tipografiilor şi a săli!O!r de intru
nire m. Manifestele B.M.Ţ. şi ziarul "Inainte " au fost confiscate, difuzori i lor
trimişi in judecată, locuinţele candidaţil or percheziţionate de siguranţă, localurile
devastate 140. In lupta impotriva B.M.Ţ. a ieşit cu prisosinţă la iveală interesul
guvernului de a nu se ataca instituţiile fundamentale ale statului, invocind că va
face uz de legile liberale pentru reprimarea unor infracţiuni împotriva liniştii şi
siguranţei publice din 19 decembrie 1924 141, cu modificările aduse la 15 noiembrie
1927 1 42, împotriva cărora a luptat în opoziţie. Guvernul naţional-ţărănesc a cerut,
totodată, ca la intrunirile B.M.Ţ. să asiste şi reprezentanţii autori tăţilor (pretor;
127 Idem, dosar 708/1928,
128 Idem, dosar 775/1928,
129 Idem, dosar 701/1928,
130 Idem, dosar 7 1 7 /1928,
1l 1 Idem, dosar 775/1928,

f. 18.
f. 7-8.
f. 1.

f. 1 .
f. 3.
132 " Lupta de clasă", nr. 8-9/1928, p. 53-6 1 .
133 "Proletarul". 9 iulie 1928.
134 .. Inainte", 2 decembrie 1928.
135 M. C. Stănescu, Din activitatea P.C.R. privind problema ţărânească in
anii 1922-1928, în "Anale de istorie", an. XI (1965). nr. 6, p. 163.
136 Arh. St. Bucureşti, fond M.A.I., dosar 718/1928, f. 1 ; dosar 7 1 9/1928, f. 1 ;
du.ar 744/1928, f. 1 .
137 Idem, dosar 700/1928, f . B.
138 Idem, dosar 7 14/1928, f. 1, 3 ; dosar 722/1928. f. 8 ; dosar 780{1928, f. 9.
139 Documente din istoria Partidului Comunist din România, 1 923-1928... p.
6�11-639.
140 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 8, dosar 1598, f. 50 ; Arh. St. Bucureşti, fond
lV• . A.I., dosar 702 / 1928, f. 1 ; dosar 718/1928, f. 1 ; dosar 722/1928, f. 16.
141 C. Ha man g iu, op. cit., XIII-XIV, p. 954-957.
142 Ibidem, p . 1225.
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jandarmi, notari etc.) care să poată informa asupra problemelor
urma unor asemenea măsUTi au avut loc numeroase arestări 144.

discutate 143.

In

Preluind şi aplicînd metode tipic neconstituţionale, in tocma i ca guvern el e
precedente, cabinetul naţional-ţărănesc a pu tut in dec embrie 1928 să-şi asi·gurc
majoritatea de voturi - 77,8% - cea mai mare din i ntreaga peri oadă 1922-1928.
Succes ul se datora nu numai metodelor folosite, ci şi faptului că pînă a ajunge
la guvern, in 1928, P.N.Ţ. n u s-a compromis in chip radical in faţa corpului elec
toral. Celelalte v oturi au fost î mpărţite astfel : 6,6% P.N.L. , 6 , 1% Partidul ma
ghiar, 2,50/0, Partidul Poporului, 2,5%, Partidul Ţărănesc (dr. N. Lupu), 1 ,4D/o, B.M.Ţ.,
1 , 1% L.A.N.C. şi 0,2% alţii 1 45.
Ca şi in campani ile electorale preceden te, l i mite le votului un iversal se
degajă din faptul că din totalul populaţiei d(• 1 7 390 605 locuitori abi a 3 671 352 sau
2 1 ,4% au fost înscrişi pe liste , iar din ace!'itia 830 672 cetăţeni sau 22,6D/0 nu şi-au
exprimat dreptul de vo t 146 .

Aşad;u, rele trei al egeri generale, privite in ans a mbl u . au fost prezidate prin
mi j loace neconstituţionale de tr ei partide diferite : Partidul Poporului in 1926,
P.N.L. in 1927 şi P.N.Ţ. in 1928. :!':le au chemat in faţa urnelor un număr mai
mic de partide in comparaţie cu peri oada prccc<lentă . Restringcrea c ifrei lor era
expresia întăririi
domina ţie i p o lit ic e :1 m ar i i burghezii . i nd eoseb i industrial
financiare, care avea loc paralel cu aceeil a consolidării puterii politice. Astfel,
dacă in alegerile din·tre 1 9 1 9 şi 1922 au pal'tidpat a pro x imativ 15 grupări politice,
î n 1926 pe listele electorale au fi gurat opt grupări, in 1927 zece, iar in 1928 şapte,
trei dintre ele, cele mai mari (P.N.L. . P.N.Ţ. şi P a r t idul Poporului), f uz ioni n d sau
·
inco rporîn d prin cartelare fr acţiun i p oli t ice s ec un d �u - c .

Datele sta t istice demonstrează că majori taten voturi l or a fost obţinută numai
de partidele care au pre z idat alegerile. Aşa se explică de ce in 1 926, de pildă, corpul
electoral "a ac orda t" 52,90/0 din voturi pentru Cameră Partidului Poporului, iar in
1927, acelaşi corp "a dat" 6 1 , 7 % din voturile sale P.N.L. Mai frapantă apare si.tua
ţia in alegerile pentru Senat : 80.9% in 1926 din mand ate pentru Parti d ul Poporu
lui şi 85,3% in 1927 pentru P.N.L., fără ca un act d eo seb i t al acestuia din urmă
să fi j ustificat succesul. Dar, deşi in 1926 a ob ţinu t numai 7,3% din voturi, in
opoziţie fiind, P.N.L. a continuat să-şi impusă linia sa poli tică, ca dovadă a întă 
ririi poziţiilor marii bw·ghezii.
Cele trei partide la care ne�îm referit au avut in medie o zestre electorală
inegală : 46% P.N.L. ; 40'/o Partidul Poporului - ultima din cariera sa politică ;
39D/0 P.N.Ţ. 147. Procentul mai mic al acestuia din urmă se explică prin dobîndirea
unui număr mai mare de voturi in alegerile in ca re a fost

in opozi ţi e. Tot P.N.Ţ.,

datDrită pro gramului său de revendicări şi lozinci obiectiv juste şi faptului că

s -a

compromis

încă

la

guvern,

s-a

dovedit

cel

mai

puternic

partid

nu

de opoziţie,

act ilustrat şi de un corp e lectoral mai con sta nt decît celelalte partide.
Regimul electoral şi alegerile parlamentare din

1926-1928, bazate pc cadrul

juridic creat de legea liberală din martie 1926, de�i a l ărgi t dreptul de exprimare
a

adeziunii

cetăţeanului

faţă

de

un

partid

s au

altul

in

comparaţie cu regimul

votului cenzi tar, a constituit, cu mijloacele cu care s-a aplicat. o pirghie de apă
rare a

interesel or burgheziei.

Din punct de

vedere politic,

regimul

electoral

din

anii î n discuţie a scos in eviden ţă, i n pofida terorii guvernamentale ş i a rezulta
telor

alegerilor,

maturizarea

corpului

Partidului Poporului din rîndul
dată in rindul acestora a P.N.Ţ.

celor

electoral,
de

excluderea

guvernămint

şi

pentru

intrarea

143 Arh. St. Bucureşti, fond M.A.I., dosa r 700/1928. f. 4 ;
144 "Inainte", 16 decembrie 1928.

totdeauna
pentru

a

prima

dosar 738/1928, f. !l.

145 Anuarul statistic al României, 1928, p. 1 4- 1 5 ; M atei Dogan, op. cit. , ta

belele nr. 11-IV.
1 46 Ibidem ; Enciclopedia României, voi. I. p. 157.

147 Matei Dogan, op. cit., p. 37.
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LES ELECTIONS PARLEMENTAI RES DE ROUMANIE (1926-1928)

A mesure que les classes dominantes, et surtout les ccrcles liberaux, retabli
r cnt ct consolidercnt leurs positions dans ! 'economie et dans l'etat, la ConstHution
ele 1 923 cut a subir la restriction d'une serie de ses specifications progressistes,
prejudiciant ainsi non seulement aux masses populaires, ffi<\ÎS meme â certaines
categorics bourgec.ises et petit-bourgeoi s'?'S. Entre autres, le gouvcrnemcnt Bratiano
a modifie le regime dcctoral, pour cmpecher et l imiter les effets du vote uni
vct·sal ct donner une plus certaine garantie â la continuite du regime capitaliste,
dans le sens de la substitution du principe de la representation proportionnclle,
avcc la prime majocita.iro:>. En essence, l e parti d eclare majoritaire â la suite de
la real isation de 400,'0 au moins des votes exprimes, obtenait 500fo du nombre des
n1andats, l'autre moitie se partageant entre tous les partis qui se trouvaient dans
'
la campagn e electorale, inclusivement le parti majol"itaire, proporti onnollement au
pourcentage de votes obtenus. La repartition des mandats d'apres un tel criterium
demontrait le fait que, malgre la terrcur et les faux electroaux, la grande bour
geoisie ne pouvait plus obtenir une majorite des urnes.
Les trois elections generales furent "presidees" par de moyens non-consti
tutionnels. par trois partis di fferents : le Parti du peuple en 1926, le Parti natio
nal-liberal en 1927 et le Parti national-paysan en 1928. Ils convoquerent aux ur
nes un nombre plus restreint de partis par comparaison â la periode precedente :
8 en 1926 10 en 1927 et 7 en 1928, par rapport â 15 en 1922, cela etant la preuve
de la consolidation de la domination poli tique de la grande bourgeoisie, mais aussi
l'expression des effets de la Joi electorale.
Le regime electoral et les elections parlementaires de 1926-1928, bien qu'ils
elargirent le droit de l'expression de l'adhesion du citoyen pour un parti ou un
autre par comparaison a u regime du vote censitaire, constitua, par les moyens
illegaux qui furent appliques, le levier de defense des interets de la bourgeoisie.
Au point de vue politique, le regime electoral des annees dont on discute, a mis
en evidence, en depit de la terreur et du resultat, la maturation du corps electo
ral, le bannissement pour toujours du Parti du peuple comme parti de gouvern-:>
men.t et l ' entree, pour la premiere fois du Parti national-paysan a c6ţc de ceux-ci.
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DIN ISTORICUL PADURII ROMANEŞTI (I)
CONSTAN TIN BOTEZ

Ceea ce impresionează in relieful Româ n i e i este simetria cu care zona acope
rită de mantia pădurilor se de s făşoară de la munţii cu piscurile semeţe pînă la
cîmpia dunăreană. Ni că i eri in Europa munţii cu pădurile nu se îmbină atit de

11rmonios ca pe melea gu rile Român iei, jucind un rol analog cu marile diguri al e
_
Olandei. Aceasta şi determină ca pădurea să îndeplinească aici, cu succes, funcţii
naturale deosebit de importante : a) climatologică (creează condiţiile pentru formarea
precipitaţiil or,
pentru echilibrul factorilor hidrici şi eolieni) ; b) hidrologică (do
moleşte apele curgătoare. statomicindu-le albiile) ; c) antierozională (împiedică ac
tivizarea torenţilor şi puterea lor de eroziune,
transport şi colmatare) ; d) anti
poluantă (este şi "un uriaş laborator", o ad evă ra tă "uzină de produs o x i gen " in
măsura in care este şi o mare conSlUITiatoare de bioxid de carbon). Prin urmare,
soaţiul forestier îndeplineşte funcţi i le unui v a st şi complex sistem ecologic natu
ral 1•
Ţinînd seama de un ata re adevăr, specialiştii au reliefat i mportanţa econo
ulico-socială deosebită a pădurilor şi a variatelor posibilităţi de fo losinţă a lem
nului 2• Nu există domeni i in care să nu fie folosit ca o însemnată valoare de
intrebuinţ.•1re. Istoria n oastră economică consemnea ză faptul că in viaţa satului ,
lf"1lll ul a deţ inut , de-a lungul secolelor, u n rol aparte.
S-a creat şi perfecţionat o adevărată gamă de obiecte şi instalaţii din lemn 3,
�OJ.re ajutau gospodăria sătească să rezolve multiplele sale indeletniciri casnice.
1 F.A.O., Etude des fon!ts et de produits forestiers. Influences exercees par
le joret sur son milieu, Roma, 1962 ; F.A.O., Studii asupra pă&urilor şi produselor
forestiere, Bucureşti, 1967, p. 1 1-275 ; Nicolae Popp, Sever Muja, Pădurea şi pro
tecţia mediului înconjurător, in "Te rra , an. VI (1974), nr. 3, p. 22-24 ; Gh. Zamfir,
Pol•tarea mediului ambiant, voi. 1, Ed. Junimea, Iaşi, 1974, p. 131.
2 Egon Glesinger, Le bois en Europe, Librairie du Recueil Sirey, 1932, p. 10
"

şi urm.
3 Aurora Capşa, Plutăritut pe Bistrita, mic studiu antropogeografic, in "Anu
arul liceului de băieţi", Piatra Neamţ, 1930-1931, p. 79-87 ; idem, in "Buletinul
Societăţii regale române de geografie, tomul 50/1931, p. 396-40 1 ; Victor Ţăranu,
Plutăritul pe Bistriţa, in acelaşi anuar, pe anii 1936-1940, p. 47-55 ; idem, Din
antropogeografia unei văi, in �Anuarul Şcolii de invăţătoare", din Piatra Neamţ,
volum comemorativ, Piatra Neamţ, 1940, p. 46-56 ; Con st . Turcu, Şteaza instalaţie
primitivă sătească pentru perfecţionarea unor ţesături casnice, in .. Studii " , (istorie),
anul VIII, nr. 4/195'5, p. 1 13-1 18 ; Dinu Moroian.u şi I. M. Ştefan, Focul viu, Ed.
ştiinţifică , Bucureşti, 1!963, p. 45 ş i următoarele ; Paul N. S tah l , Meşteri ţărani
romdni şi creaţiile lor de artă, B ucu reşt i, Ed. enciclopedică, 1969, p. 20-30 ; C. C.
3J

-

Cen:etlr• la\or:lce
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Dintre acestea amintim : o biectele d e uz casnic (blidare, cofe, linguri frumos in
crustate, mobilierul casn i c , nelipsita ladă de zestre şi altele). Urmează instalaţiile
din lemn care ajutau gospodăriile săteşti să r e z ol ve din indeletniciri!& casnice ;
războiul de ţe s u t , presa pentru ulei, morile de apă şi vint,
fierăstraiele
pentru
fasonat materi alul lemnos şi altele. Un loc aparte ocupau : şteaza sau viltoarea,
piua şi dirsta, puse in mişcme de căderea apei, toate contribuind la perfecţionarea
ţesăturilor c<.�snice, la indesirea şi scămoşarea lor. Activi tatea gospodărească a de
te rm i n a t şi �tltc realizări : car u l , plugul din lemn şi celelalte unelte agricole mă
runte. !n fine, mai amintim construcţiile materializate în casele de locuit şi ate
nansele lor, de cele mai multe ori acoperite
cu drani\ă ; biserici cu turle inalte,
adevărate opere de arhitectură ; troiţe, poduri, baraje pentru iazuri ; pluta, lun
trea, bacul (podul umblător) ; impletiturile d in ramuri pentru pescuit, numite in
documentele timpului măiestrii.
Punînd t em e i tocmai pe astfel de binefaceri, s-a subl inia t că pentru români,
es te caracteristică chiar "o civilizaţie şi o artă a le mnu lui, desfăşurate generos pe
intreg cuprinsul ţării şi ajungind la forme superlative, atît în ceea ce priveşte
di mensiunile ce ating adeseori monumentaHtatea, cît şi aspectul va r i etă ţi i de forme
şi folosinţc, c i v il i z a ţia lemnului fiind nu numai mai veche, ci şi mai organic le
gată de întregul mod de Yiaţă al poporului român . . . O mult i m i lenară experienţă
şi o ap ri gă confruntare cu vicisitudinile unui trecut istoric atit de frămîntat au
făcut ca arhitectura populară românească să înscrie pagini de antologie in com
paraţie c u oricare ţară d i n Europa •.
Pădurea reprezintă prin lemnul ei nu numai o valoare economică remarca
bilă, cu o gamă de folosire dintre cele mai variate ci şi un factor i mportant in
echilibrarea elementelor n atu rii. Bogăţia silvică n u trebuie însă privită numai prin
prisma unor calcule economice, a unor planuri financiare sau de divertisment, ci
ca o problemă naţională de importanţă covîrşitoare, a cărei neînţelegere sau ig
norare poate diminua sensibil raportul dintre faună şi floră, dintre unele ramuri
ale economiei s.
Geniul popular bazat pe spiritul practic îşi găseşte expresia şi intr-o altă
neaşteptată utilizare a lemnului : instrument de înregi strare şi consemnare a mul
tiplelor activităţi economico-sociale. Este vorba de răboj 6• Răboj u l utilizat un timp
extrem de indelun gat, a deţinut pînă la începutul secolului nostru, o importanţă
nebănuită. Pe el se consemna, prin crestare, o întreagă activitate, oferindu-ne, ast
fel un tablou viu şi impresionant al vieţii săteşti.
Aşadar, •·ăbojul s-a dovedit a fi un instrument util, de comensurare,
care
evidenţia raporturi juridice dintre persoane, şi cele ale comunităţii săteşti. "Cine
se uita la el (la răboj), vedea toate cum vezi pietrele pe fundul apei 'limpezi şi
liniştite" 7:
Primarul satului, ca �pi în trecut reprezentantul obştei, deţinea un rdboj spe
cial - să-i spunem colectiv şi oficial a - pe care se inregistra : averea locuitori
lor in animale şi pămînt, numărul capilor de fa mili e, dările obşteşti, deci intru
chipa un veritabil recensămînt, o oatagrafie şi un cont fiscal.
Problema semnelor dăltuite în lemn a determinat pe un cunoscut cercetă
tor, să lege incrustaţiile respective de existenţa
unui străvechi alfabet. Redăm
Giurescu, Contribuţii la istoria ştiinţei şi tehnicii româneşti In secolele XV - in
ceputul secolului XIX, Ed. ştiinţifică, 1973, p. 1 1-1 3 ; 1 34-1 7 0 ; Colectiv, Etno
grafic Văii · Bistriţei. Zona Bicaz, Piatra Neamţ, 1973, p. 397--435 ; Valer Butură,
Etnografia poporului român, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1978, p, 354-373.
• "Contemporanul", nr. 15, 7 aprilie 1972, p. 7.
5 Despre polifuncţionalitatea ce o îndeplineşte a se vedea : Victor Giurgiu,
Conservarea pădurilor, Ed. Ceres, Bucureşti, 1978, p. 35 , şi urm. ; Sub redacţia lui
R. Codreanu, Probleme de ecologie terestră, Ed. Academiei, 1978.
6 N. Panaitescu, Răbojul. Studiu de istorie economică şi socială la români,
(sub egida Academiei române), Imprimeria naţională. Bucureşti, 1946, 278 pagini.
7 I d em, p.
81.
a Era un fragment de lemn bine şlefuit "înalt cit omul", d e culoare albă
(simbolizînd cinstea) şi era ţinut la primărie sau la primul reprezentant al obştei.
Impresiona caracterul festiv al ceremoniei und e se oferea primarului ales răbojul
·
impodobit, aşadar o investitură deosebit de solemnă (idem, p. 81).
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textul resp('cliv : �Origine� i st or ică a acestor semne . . . ne pare a fi a l fabetul da
cic" 9. Afirmaţia n e duce totodată cu gindul şi la posibilitatea unor legături cu
scrierea criptografic! 10. Iată deci nebănuite probleme legate de dărnicia
lem
nului.
In ront in u a re să p r eci z ă m unde noţiuni ce vom u t il iz a in lucrare spre a de
fini conţinutul conceptului de fond forestier. Expresia a fost tot mai des folosită
in reglementările pri>Vitoare la administrarea, gospodărirea şi pro:ecţia pădurilor
şi t.E'renuri l or desti nate împăduriri i, sau care
serveau
nevoi lor de cultură, pro
ducţie ori admini strare. Totod a tă . regimul silvic a fost înţeles c a un complex de
nor me cu car acter tehnic, economic şi jur i d ic, cu referire la amenajarea, cu ltur a ,
exploatarea, pr otecţ ia şi paza fondului fores ti e r 1 1.

Noţiun ea nu este identică cu aceea de pădure, a di c ă cu t ota l it a tea terenu
rilor acoperite, ci se refe r ă la terenurile cu păd uri prop1·iu-zise, la intinderile des
tinate pla n tilţ ii lor şi la susţinerea unei eco nom ii forestiere.
Tot al i ta tea
acestor
terenuri formează, prin de sti n aţi a lor, o c�tegoric di st i n ctă a f ::m d ulu i funciar.
De asemenea, noţi u nea d e> .,pădure" nu este i d c> n tică cu tot ali tatea terenurilor aco

perite de plantaţii. Parcurile şi grădi nile botanice n Ll sint considerate păduri, deci
nu int ră în noţi u nea de fond forestier ; se i n c lu d in schimb, plantaţiile cu d esti
naţie specială care i ntru nesc u n rol pro te ctor, pentru oraşe şi aşezări săteşti , căi
de co mu n i c aţ i e . ape etc.
Viaţa forestieră a fost şi rămîne strins le g ată de aceea a pre Luc r ă ri i , la
inceput in forme mai simple, apoi mu lt mai evoluate ca, in fi na l , să cu no as că
mctamorfoz<t i n dustrială. Acti v i ta t ea exploatării este concentrată in două sfere de
producţ i e. Prima - fondul forestier propriu-zis - alimentează cu lemnul atît de
necesar compartimentul prelucrării. A doua - prelucra rea - adaugă noi valenţe
Lemnu l u i. i i ri di că valoarea sa, innobilează ma t eri a l u l brut cu un spor d e calitate.

·

Desigur, p ri n impli ca ţi i l e sale, problema fondului
forestier ne permite să
întrczărim leg ă tu ri şi cu alte vaste şi variate domenii ale econ omiei . Dacă in
epoca modernă au fost sporite mu lt d i recţiil e de folosire ale lemnului, pe o scară
nebăn uită, în p eri oa d a contemporană s-a inregistrat o utilizare şi mai s.ccentuată
faţă de trecut. in întt:"ebuinţarea acestuia pentru marile construcţii, prin placaje
speciale, in realizarea mobilei sc·umpe şi a in strumentelor fine muzicale, in in dus
tria h i rt iei , in fa bri ca rea manganului, în i ndustria de
di s t i l are , a coloranţilor,
clciurilor, ca material izolant şi din ce in ce mai puţin drept combustibil 12.
Ullimile realizări in domeniul construcţiilor marilor hidrocentrale dovedesc
suficient rolttl pddurit de rezervor pentru ape. De situaţia pădurilor depinde direct
debitul rîurilor care i zvor ă.sc din osa·tura Munţilor Carpaţi. Cu excepţia judeţelor
De
din zona Dobroge i , toate apele noastre se nasc, îşi trag obfrşia din Carpaţi.
aceea , cu cit Carpaţii sint mai bine conservaţi, cu cit gradul de impădurire este
respecta t, cu atît se va realiza o reţea hi d rol ogică constantă, utilă agriculturii şi
altor activ i tă ţi . Chimizarea lemnului (din ca re intr-un vi i tor apropiat se va extrage
masiv o gamă întreagă de proteine atit de necesare alimentaţie�). aprovizionarea
(cu unele
industriei combustibililor superiori pe'l'ltru realizarea gazului din lemn,
valenţe superioare benzinei) sint numai citeva domenii care demonstrează paleta
inepuizabilă a folosiri i acestui bun al naturii şi, ded , importanţa pădurilor.

9 Teodo r T. Bw·ada, Despre crestăturile plutaşilor pe cherestele (şi alte semne
dov editoare de proprietate la români). Tipografia-litografie, Goldner, laşi, 1880, p, 23.

10 Cres t.ă tur i l e in lemn (şi in sare stc ... ), sint de fapt o scriere cif rată . Sint
aproap e sinonime cu criptogramcle (scriere criptic!, ascunsă, secretă) pe care le
intilnim in d i ferite texte vec h i - cărţi, manuscrise, documente obişnuite şi chiar
scrisori, d ec i pe materiale mai mult sau mai puţiu durabile. Dacă criptog ra mele
sint consemnate de către scriitori (copişti, dieci), şi se vor păstra pen·tru .,totdea
una", cele dintii - crestăturile - au fost .,scrise" de oamen i simpli, necunoscători
ai scris u lu i şi cititului obişnuit, dar înzestraţi cu o bună imaginaţie şi memorie.
Din păcate acestea au fost făc ute pe material trecător, fără durabilitate - lemnul,
sarea etc . . .
1 1 1. Buceloiu, A. Sitaru, Codul silvic, B ucur eşti, Ed. ştiinţifică, 1966, p. 25.
12 Alte detalii a se urmări în lucrerea lui J. Filipovici şi C. Lăzărescu, Pro
bleme de economie forestieră, Ed. Agro-s i lv i că de stat, Bucureşti, 1956, p. 53-55.
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Evoluţia fondului şi a industriei forestiere co nfirmă că istoria are marea
ca pa cita t e de a oferi imaginea caleidoscopică a activităţii productive a naturii şi
a omului, şi unul şi ceLălalt aflate în lupta pe n t ru exist enţă. Şi pentru acest com

pat·timC'nt se potriveşte învăţătura : cine este lipsit de viziunea istorică, chiar par
ţial, nu obţine decît o imagine neclară dacă nu eronată. Dimpotrivă, aprofundarea
sistematică a cunoaşterii fiecărui efort, descifrarea şi preţuirea marilor sacrificii pe
plan economic şi social, relicfarea confruntării de idei şi concepţii în legătură cu
silvicultura şi valorificarea superioară a lemnului, combătînd afirmaţii nerealiste
şi retmgrude. reprezintă cheia înţelegerii evoluţiei uneia din cele mai mari bo
găţii ale ţării. Aceasta este cu atît mai necesar de evidenţiat, cu cît experienţa
pozitiYă dobîn d ită deYinc un inestimabil tezaur naţional pentru stricta noastră
contcmporaneit<1tc.
1. Mot iva r e a alegerii su biec t u lui.

Subiectul pc care îl tratăm, se dator�te unui complex de cauze cumulativ
generatoare : a) ancestrala dragoste pentru pădure (sentimentul naturii) ; b) im
portanţa economică a domeniului forestier ; c) legătura indestructibilă dintre pă
d ure şi viaţa poporului român (afectivitate islorico-naţională). Aşadar o lucrare
istorico-€conomică, in care patriotismul este coronamentul afectiv al studiulu i , nu
un element aprioric. Acesta este "pathosul" problemei.
La aceste considerente, se adaugă cunoaşterea unei realităţi : pădurea este
templul in care s-a refugiat neamul nostru în timpurile vitrege ale invaziilor de
tot felul, salvindu-i, astfel fiinţa, ca o adevărată ,.Alma mater" ;
pădurea, prin
lemnul arborilor săi, a determinat o autentică civilizaţie.
Lucrarea îmbrăţişează implicit şi un aspect economic fără
de care nu se
poate lămuri evoluţia societăţii noastre. Ea îşi îndreaptă cercetarea asupra cau
zelor, asupra relaţiilor de producţie, asupra bazei economice. In această concepţie,
singura ştiinţifică, studiul de faţă este, în esenţă, o lucrare de istorie. Urmărind
pădurea cu complexele ei probleme : cadrul geografic care apare după
primele
consemnări, evoluţia şi consecinţele ei, realitatea economkă ce o reprezintă, ca
drul juridic care o reglementează şi alte probleme - toate tratate prin prisma
istoriei - încercăm să fixăm mai clar rolul acestei bogăţii pentru societatea ro
mânească, nu numai pentru trecut, ci şi pentru epoca no ast ră. Analizînd obiectiv
multiplele probleme "înregistrate" de memoria istoriei, reliefî,nd activitatea patrio
tică a unor silvicultori, istorici, economişti, oameni politici î.n contradicţie cu mul
tiplele racile determinate de cerinţele nelimitate şi avide ale capitalului, corelate
totodată cu neştiinţa unor mici propri.etari care nu întotdeauna au înţeles rolul
deosebit al acestei bogăţii pentru înseşi cerinţele generale. Desigur, firul istoric al
cercetării scoate la iveală marile incleştări sociale ce au avut loc în lumea �au
rului v erde conflictele sociale pe care, implicit, vechea orinduire "cea crudă
şi nedreaptă" le-a generat. Cum istoria este ,.cea mai umană dintre ştiinţe" cum
spunea N. Iorga 13, in mod constant pe tot parcursul lucrării de faţă, ca un ade
vărat crez, am căutat să evidenţiez nu numai drumul parcurs de această avuţie
a ţării, ci am urmărit să reliefez greşelile trecutului, în folosirea acestei bogăţii,
elemente ce în zilele noastre trebuie evitate cu desăvîrşire 1 4• Uneori, am reluat
conştient cu ajutorul izvoarelor istorice unele probleme. Urmărind spirala isto
rică a fenomenelor am cercetat constant evoluţia prefacerilor, ll.llP ta dintre ten
dinţele capitalului autohton şi străin, paralel cu activitatea îndîrjită de apărare,
uneori impresionantă, depusă de si!vicultori.
",

2. Cadrul geografic.

Aşezarea geografi că a ţării, aproximativ la jumătatea distanţei dintre Ecu
ator şi Polul Nord, şi depărtarea de marile oceane imprimă pe cea mai mare
parte a teritoriului un climat temperat-continental, oferindu-i i n acest fel condiţii
prielnice pentru dezvoltarea unei vegetaţii bogate, compusă din numeroase specii.
13 N. Iorga, Generalităţi cu pnv1re la studiile istorice, Bucureşti. 1944, p. 33.
1 4 c. c. Giurescu, Istoria pădurii româneşti. Din cele mal vechi timpuri pînă
�
a!tăzi, Ed. Ceres. 1975, p. 1 1 8-1 19.
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Apr·oximnti\' GO la sulă din suprafaţă este destinată şi favorabilă producţiei ve
gelalo-agricole, pc locul al doilea ca spaţiu teritorial geografic, se află etajată
zona forestieră. Etajarea pădurii româneşti porneşte din zona cea mai ridicată a
munţilor şi coboară de-a lungul Dunării către Marea Neagră.
In zona alpină, vegetaţia lemnoasă e alcătuită în special din subarbuşti , tu
fărişuri tiritoare şi arbuşti ca : jneapeni, ienuperi pitici, ami rdari, aninul verde.
A lături tile această vi<Iţă adecvată marilor înălţimi din Munţii Rodnei, Ceahlău
lui, Cibinului, Retezatului şi alţii se găsesc pe unele platouri
mai
ferite
ale
limi t e i de jo�. primele perimctre ddrişate pentru păşuni. Incă de pe aceste înălţimi
majestoasc, se face simţită activitatea omului în exploutarea şi v alorificarea vege
l.aţiei forcstiere.
Zona lorestieră cuprinde, cum arată însăşi titulatura, pădurile care îmbracă
ca o adevărată mantie verde regiunea montană, dealurile şi colinele.
In acest
măreţ spaţiu de o neascmuilă frumuseţe naturală este cunoscut molidul cu speciile
sale. Etajat, se întinde pe triunghiul osaturii carpatice : Bucovina, Moldova, Mun
lell.ia, şi apoi Transilvania. Desigur, alături de subzona molidului există şi alte
vegetaţii, d ar minore ca impo1·tanţă lemnoasă ; în schimb, sint valoroase ca fructe
de pădure sau ca plante medicinale. Urmează apoi.
subzona pădurilor amestecate
de fag şi cu răşinoase. Trăiesc, laolaltă, fagul, bradul şi molidul. Această trinitate
cupri nde altitudini d iferite in nordul şi sudul ţării. In mod excepţional, in părţile
Banatului, pe al•curi, limita coboară către altitudini de 300 metri. Pe locul al
treilea, urmează subzona fagulu� - din regiunea de dealuri şi podişuri, dar cu
tendinţa de a urca şi în perimetrul superior.
Silvosrepa se materializează la periferia zonei forestiere. Pădurile din am
bianţa respectivă cuprindeau cîndva uriaşe intinderi in Muntenia, Oltenia, sudul
Moldovei, Dobrogea şi Banat. Datorită unor mari cerinţe materiale, au cunoscut o
substanţială reducere a suprafeţei lor. In fine, este cunoscută şi vegetaţia din lun
cile inundabile ale marilor ape. Cele mai i mportante puncte care mai dăinuiesc
şi azi sint acelea din Delta Dunării, unde s-a creat o adevărată vegetaţie, ca de
pildă, cunoscuta pădure Letea. In cea mai mare parte aceste zone formau o puter
nică unitate de vegetaţie a unor specii amestecate 15•
O redare fidelă a acestei extensii ca o adevărată mare verde, o reconstituire
a suprafeţei acoperite cu păduri referitoare la întreg teritoriul ţării ar fi posibilă
numai cu ajutorul unei hărţi pedologice 16 . Cartarea ar permite prin inregistrarea
diferitelor categorii de soluri forestiere existente în afara spaţiului ocupat de pă
duri în prezent, cunoaşterea întinderii reale a pădurilor în succesiunea asociaţiilor
de esenţe componente. Realizarea lucrării ar evidenţia uriaşele posibilităţi de
fructificare cu păduri a un or terenuri deluroase care in prezent sint inapte agri
culturii, viticulturii sau pomiculturii atît prin solul lor sărac, pante abrupte şi
puternic erodate, sau terenuri de şes cu un procent mare de sărături şi umidi
tate.
Dacă privim centrul hărţii teritoriului Carpato-danubian-pontic sesizăm forma
de amfiteatru măreţ sau de potcoavă, pe care faldurile de răşinoase şi foioase o
imbrăcau cu dărnicie. Către poalele amfiteatrului natural, urma, extinderea do
moală a dealurilor acoperite în mantia scumpă a pădurilor, după care se desfă15 C. Jormescu şi I. Popa Burcă, Harta agronomică a României (lucrare pre
miată de Academia Română în 1906), capitolul ,.Pădurile", Bucureşti, 1907, p. 213218 ; Grigore Antipa, Problemele evoluţiei poporului român, Bucureşti, 1919, p .
247-249 ; Vintilă Mihăilescu, Geograjia lizică a României, E d . ştiinţifică, Bucu
reşti, 1974, p. 400-403.
16 Vezi in acest sens activitatea
lui Constantin D. Chiriţă, Problema solului
în silvicultura română, Ediţia I-a, Tipografia Bucovina, Bucureşti, 1933, 68 pagini ;
idem, Studiul solurilor forestiere după tipurile naturale de arborete, Tipografi a
Monitorului Oficial, Bucureşti, 1939, 26 pagini ; idem, Pedologia generală şi fore.�
tieră, Editura de stat pentru literatură ştiinţifică, 1953, 529 pagini.
Gama posibilităţilor de extindere a pădurilor nu in detrimentul agriculturii, ci
dimpotrivă, am putea spune, în sprijinul ei, porneşte şi de la variaţia calităţii
speciilor de arbol'i car& pot cuprinde diversitatea terenurilor inapte altor acti
vităţi.
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şurau in prel ungirea plată a ş esul ui către fluviul Dunărea, rîul Tisa, şi ţărmurile
Mării Negre. Cum recunoştee u că lă tori i străini care au trecut pe aceste meleaguri
pădurea era ,.fără sfîrşit". Nenumărate aprecieri demonstrează existenţa unei zon �
imperturbabile. Cităm cîteva din cele mai semnificative expresi i : "munţii verzi w ,
,.pădurea n eagră " , ,. păd urea întunecoasă", "pădurea întreagă", "pădurea
verde",
"pădurea mcrie", "pădurea surdă", ,.pădurea cumplită", "pădurea f ără- d e-sfîrşi t ",
"codrul adinc copleşitor" . . .
Savantul George Vîlsan in vestita l uc rare O fază din popularea ţărilor ro
mâne, scria impresionat de concluziile la care ajunsese asupra întinderii păduri
lor : " Di n munţi cu wneri go i de piatră, coborau nesfîrşitele p ăd u r i ale căr o r fal
duri se domoleau dcp.artc în cîmpie... Intăi. p ădur ea întunecată de brad şi fag, apoi
de stejar, printre rare îşi făceau loc apele repezi şi tulburi, cu l unci largi... um
b;·ite d e palida frw1ză a sălciilor, apa c;arc după ieşirea din umbra codrilor, mai
duceau pe aoeşti tova r ăşi ai verdeţii pînă departe spre intinderile Dunării cu
multe b raţe �i lo c ur i liniştite, cu multe ostroave de plue şi să l c i i . . . Pădurea aceasta
imensă, care ne-a dat numele de ţara cu codrii întunecaţi, co bora pe apele marf
pînă la Dunăre şi poate se prelungea şi mai departe. Cobora pe lunea Jiului şi
Oltului pe toţi afluenţii Argeşului, pe Siret, pe Prut, trimiţînd astfel şi Dobrogei
crimpeile de pădure ... " 17.
Relieful, armo ni o s orinduit, constituind "o ope Tdde artă a naturii" 18, a
atras aten ţia şi marelui i storic Nicolae Iorga, care a sur p r i ns interesante aspecte şi
fnncţii un it are ce au sprijinit în timp activitatea productivă paşnică şi lupta pen
tru dăinuirc a po p oru l u i român. �Coroana munţilor de d espărţire faţă de Europa
c e n trn lă e foarte sus şi se leagă de alte şiruri europene. Intre C a rp aţi şi Dunăre
e o lume cu hotare bine determinate. ln mijloc e o cetăţuie puternică, dar pe
alocuri, ca in M unt en i a , cu pasuri uşoare de trecut, aj utînd legăturile, iar subt
coroana, rotun dă , u pi s c uri lor , o a doua, .de rodnică, dar bine apărată podgorie,
l oc de retragere la nev oie , cen tru de radiarc î n vremurile bun e . Pe urmă, pe de
o parte, vastul şes bun de hrană al Dunării sa u în Mo l do v a , o Elveţie de dealuri
şi văi pi toresc a mes t ec ate pe care, ca sistemul de vine al corpului omenesc, il
stră·bat rîuri ce se adună de o parte şi de alta in Sireti u , pe cind in Mu n ten ia ,
d e care s e ţine strîns tot Banatul, deşi privind spre Apus, a p e l e se coboară paralel
spre Dunăre. Pe de alta, ape alăturate al ea r gă spre Tis-a, canal colector, care o
duce însă pe aceste fugare, spre aceiaşi impărăteasă a ape lo r, Dunărea" 19 .
Un minunat tablou al Moldovei in c are se î mb in ă pregnant spiritul ştiinţi fic
ou aleasa ţinută literară, găs i m in ,.Descri erea Moldovei" a lui Dimitrie Cante
mir : "Spre Apus, unde se mărgin�te cu Transilvania şi Valahia, Moldova aproape
peste tot este închisă de mWJ.ţi foarte înalţi ; de aceea a şi prim it de la romani
numele de Dacia Muntoasă. Cealaltă parte a ei, la Răs ăr i t, are cimpii foarte rodi
toare. Natura a acoperit mWlţii cu arbori şi pomi roditori şi alte l e, care sint puşi
de m ina omului. Printt·e ei, rî uri foarte limpezi şopotind drăgălaş, curg din vir
furile lor şi înfăţişează acele locuri ca n iş te grădini de tot fi'u moa s e" 20• Şi tot
Cantemir aminteşte că : "Moldova se mîndreşte foarte mult cu străluc itele ei pă
d uri pentru tăiat şi de arbori fructifer!" 21•
l'logăţia masivilor noştri pădur�i, d i versi tat ea esenţelor lor, a permis intot
deauna fol osirea multilaterală a lemnului, ati t pentru nevoi economice de mo men t,
cît şi �tru realizarea unor vaste lucrări care demonstrează prin prel ucrarea lor
un ade văra t rafinament, o cunoaştere a multiplelor sale cali tăţi 22• Intinderea un i
versului silvestru, fru mu seţea şi co l oritu l care surprinde o adevărată paletă de
nuanţe, vînatul Şi altele au influenţat pe mulţi călători, care au trecut pe melean George Vîlsan, O fază din popularea ţărilor române, in "Opere alese", Ed.

ştiinţifică, B uc ur eş ti, 1971, p. 5 19.
1B Emi lian Ţopa, Natura ca

factor constitutiv al unităţii neamului românesc,
Cernăuţi, 1934, p. 4.
19 N . Iorga , Istoria Românilor, volwnul I, partea I-a, B ucureşti , 1936, p. 10.
itolul V ; "Despre
20 D i mitri e Cantemir, Descrierea Moldovei, p ar tea I-a, c ap
munţii şi minele Moldovei", Bucureşti , ş.a., p. 24.
21 Idem, cap. VI, p. 29.
.
22 I. Al. Fl oresc u. Civiltzaţia lemnului, Editura Ceres, Bucureşti, 1976, p. 106.
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g�l n� rd dunăre� n, să ne lase frumoase pagini in memori ile şi rapoartele lor. Vom
c1ta d m tre aceştm pe con tele D'Hauterive 23 care în a doua jumătate a secolului
a l X I I I -lea � e-� v zitat, n e....a cunoscut, ne-a preţuit şi a descris peisajul româ
nesc. m cu l o n vu. şr a l ese . Ne reţine atenţia în legătură cu subiectul nostru des

!

V:

·Tie,;ca

redam :

celei

de

a 28-a zi pe care a parc u r s-o de Ia Constantinopole Ia Iaşi. Să o

j [)Ur. A Iassy. Qucls arbres magn ifiques ! Le temps et Ies vents ont
rcnvcrsc les plus bcaux. I"cs VCTS les mangent. La nature avait m.is un siecle ă
les former. Elle s oc cupe tri stement du soin de les detruire pour n ourr i r Ies autres.
Les Hollan d a i s et les Anglais en feraient un meilleur usage. Mais je l'ai dit : i l
Y a d es Turcs ă ! 'un d e ces deux peup!es, il y a aussi Ioin q u e d e c e tronc a
moitie pou.r ri ă cet arbre vigoureux q ui s'cnfonce d'un quart de lieue de profondeur
dans l a terr-e et couvre cent arbrisseaux de son ombre".

"2�-e

'

Pădurile din această zonă extracarpatieă făceau parte din intinsa regiune
de fagi şi stejari care se prelungea din părţi le Bîrladului şi Vasluiului, de unde
În::Jintau dl'ns prin pl a tforma ncpcdea şi Hotărn icen i spre Dobrovăţ. lmpresurind
apoi I aş i i , cuprinzînd păd urea Frumoas�t şi Ci rk· u l se extindea imcnsi tatea verde
către Tîrg u Frumos, de u n d e se orienta către două direcţii : pădurile vestite din
părţile Cotnarilor şi Hîrlăului, sau pădurea de la Strunga care se unea pr in pîlcuri
dese cu păd u rile de d incolo de rîul Moldov;t, din zona Valea-Albă.

Urmărind pentru trecut extensia pădurilor, savantul I. Simionescu, a ajuns
la următoarea concluzie : �Crestele munţilor erau odală acoperite cu codrii deşi ca
peria, de brad şi molid. Prin unele părţi ca pe Barnar, creştea şi tisă, iar pe
Ceahlău multă zadă. La poalele munţilor ca şi pe dealurile mai înalte de-a stînga
retu l u i er a u numai codri de fag şi de stejari bătrîni " 24•

Si

Ş i în Transilvania bogăţia pădurilor din vechime impresionează. Se confirmă
că şi în secolul al X IX-lea Munţii Apuseni , cu toate tăierile efectuate, erau "co
pleşiţi de o vegetaţie păduroasă exuberantă", chiar şi �dealurile regiuni lor infe
rioare ale afluenţilor Crişului Alb, codrii de gorun în care nu erau rare exempla
rele de cite 1 .80-2,00 metri diametru, coborau pînă la streaşina casei" 25. Din nord,
prin masiva pădure a Maramureşului i n ti n s a zonă verde se unifica cu acea a Bu
covinei. Aşczările din Tran silvania, Moldovil şi Muntenia pînă nu demult erau
pur şi simplu înconjurate de păduri ca un adevărat zid protector.
Vechimea şi vastitatea lor a avut urmări multiple nu numai economice ci şi
pe linia termen i lor folosiţi in dE.>semnarea esenţelor d e lemn a cali tăţii lor. Termi 
nologia folosită pentru bogăţia componentă a fondului forestier este un e lemen t
de mare în semnătate in cercetarea etimologică a vocabularului românesc 26•

3. Relaţft fstorico-economice
Tăierea pădurilor pentru materialul lemnos necesar diferitelor construţii şi
realizării nenumăratelor unelte, a determinat ca in decursul ti mpului să se acu
muleze o nepreţuită experienţă zr. Transmiterea d i n generaţie in generaţie a un01"
sisteme de lucru cit ş i cunoaşterea calităţilor multiple a d iferitelor esenţe lemnoase,
23 � J o urn al
inedit d'un voyage de Constantinople a Iassy, cap�tale de la
Moldavie dans l'hiver de 1785 pa r le comte
D'Hauterive",
anexă
in
Comitete
D'Hauterive, Memoire sur l'Etat Ancien et Actuel de la Moldavie presente a S .A . S .
le Prince A l exandre Ipsilanti Hospodar Regn ant en 1787. Lucrare publicată în
ediţie bilingvă, Buc ur eşti Institutul de arte grafice "Carol Gob ! p. 328-329.
24 I. Simionescu, Moldova, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1 9 9. p. 10 .
.
25 Traian Mager, Mizeriile industriei forestiere in Munţii Apusem, în "Socie
tatea de mîine" , Cluj, anul XI, martie, 1934, p. 56.
26 Ştefan Paşca, Contribuţii toponomastice, in nDacoromanica", XI, 1 948, p .
60-102 ; Constantin C . Giurescu, Termeni de origine daco-getică ş i latină privind
pădurea românească, in volumul Sub semnul lui Clio. Omagiu acad. prof, Ştefan
Pascu" Cluj, 1974, (litto), p. 104-109.
27 Cornel Irimie, Corneliu Bucur, Cu privire la vechimea, unitatea, conti ui
�
tatea şi specificul civilizaţiei tradiţionale a poporului român, în "Transilvama",
nr. 5/75, Sibiu, p. 72.

,
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a fa vori za t nu numai inflorir ea unei practici avansate in prelucrarea lemn ului 21
ci şi a Wlei adevărate arte a l emn ului 29• Faptul 1-a d etermi nat pe Vasile Pârvan
să demonstreze existenţa unei ep oc i a lemnului. Iată de fapt o idee care sinteti 
zează această realitate. ,. Fa ţă de felul de viaţă imprimat de mediul inconjurător
cel mai important material l a îndemîna omului a fost lemnuL Casele uneltele de
lucru, mijlo..'1cele de transport, erau toate d i n lemn. Mu ltimi lenarele � ese rotunde
d: mincare , din scinduri şi in genera l foarte puţin ridicate de la pămînt, s-au
pastrat de l a traci, a11a cum vedem şi astăzi la ţăranii n oş tr i de la munte" 30.

Dacă coroborăm cele de mai sus cu cee a ce ne-a lăsat tr ad i ţ i a literară antică
asupra geţi lor, orizontul nostru se lărge!?te şi mai mult. De pildă, Toopompus, in
c a rtea 46 a I storie i sale ne trn n sm i te următorul fapt : " G eţii fac so li i le de pace
cu flaute �i chitare, ( poate mai exact co bze - n. n.) cîntînd tot timpul ca să
in moa ie sufletul adversarilor". Noi d in această idee dorim să evidenţiem un alt
fapt. D ec i , geţii sau d a ci i cun�teau cali tatea unor materiale. ca re prin prelucrare .
scoteau su n ete armonioase, mai preci s aveau cuno;;tinţe despre rezonanta lemnului.
Ideea aceasta poate fi intr egi tă şi de alte fap te cunoscute precis astăzi. Renli zarea
acelui steag de luptă - sub formă d e cap de lup - care scotea sunete la bă tai a
vintului este o altă confirmare a cunoaşterii re zonan ţei . Şi dacă a d ăugă m existenţa
slrăvechilor buc iu me, cimpoaie, flaute este mult mai clar edificat gradul evoluat
al acestei p r actici .
Acumularea - cum sp uneam - a Wlci vaste experienţe in prelucrare<� lem
nului intr-un mod sup eri or , dindu-i acestui a o nouă vi a ţă , permite c a să putem
demonstra existenţa unei frumoose ci v il i z a ţ i i a lemnului. Aşa cum istoria noastră
confirmă formele extrem d e cizclate in p r el u c rare a unor materiale d ure ca piatra
sau metalul, tot in aceeaşi măsură se po ate intui din unele repr e zen tări vastitatea
folosirii materialului lemnos, superior printr-o se am ă de calităţi i ne ga la bi le (elasti
cita te, colorit diferit, lustruire, mărime, uşor de curbat, îmbinat şi mo d el a t) , gama
largă de folosinţă, existenţa sa neconstituind o problemă de aprovizionare. Toate
argumentele care se n asc din analiza trecutului pledează în favoarea un ei adevă
rate civilizaţii a lemnului care a dăinuit paralel cu aceea a p ietrei , iar mai tirziu
cu a metalelor.

Intr-<� luc ra re nu de mult apărută, tratindu-se prelucrarea lemnului 31, se
re al i zează cu d i sc ernămînt un ad evă rat inventar al un el t el o r de lucru c are era fo
losit la modelarea acestui material. Prin cunoaşt erea tehnicii întrebuinţate i ntui m
profunzimea şi varietatea sistemelor de pr elucrar e. Puţine mărturii din lemn ne-au
rămas dar, corelate cu posibilităţile de lucru pe care le ştim exact, înţelegem
perfect gradul perfecţi onări i in munca m igăl oasă care intrunea calităţi superioare.
Un aspect care vorbeşte foarte mu l t despre folosirea lemnului este şi acel al
con soli dări i zidurilor, cu bîrne care la capete ave a u forma .,coadă de rlndunică 32.
Prin munca pasionată a arheologilor, astăzi , se cunoaşte detaliat forma de c on
strucţie a aşa-numitu lui murus dacicus, a cărui tărie consta tocmai in l egă tura ce
o determina lemnu l . Tot aici este cazul de a m enţi ona , măcar, folosirea bim el or
in con str ucţi a caselor, a fmprejmuirilor cu stilpi groşi din l em n sub formă de
a devărate palisade, ridicarea turnuril or de observaţie, folosirea lemnului de gorun
pentru căptuşirea fintinilor şi realizarea ulucelor de adus apa. Ace st lemn intrunea
marea calitate' cunoscută de în ai n ta ş i , de a nu putrezi intr-un medi u permanen t
umed. In fine, deosebită ni se pare fol osire a stilpilor din lemn in incinta absid al ă
a san ctua rului unde se calcula scurgerea timpului 33. Remarc ăm că aici s-a fol osit
lemnul concomitent cu andezi ta . Şi credem că nu întîmplător. Exista o raţiune . .
.

!8 Rodica Tanţău, cap i tolul Prelucrarea lemnului, din lucrarea " Me şteşu gu ril e
la geto-daci", Ed itura Meridiane, Bucureşti, 1972, p. 41-45.
29 Corn el Irimie, Florentina Dumitrescu, An drei Paleolog, Arta � mnului la
· ,
români, Editura Merid ian e, 1975, p. 5 şi următo arel e.
30 Vasile Pârvan, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucu reş t i , 1926, p. 'm.
31 Ad ri an Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Edi tura Da
cia, Cluj-Napoca, 1972, p. 172-173.
32 Vezi alte elemente de analiză la I on Horaţiu Crişan, Bure bista şi epoca sa,
Editura Enciclopedi C'ă română, Bucureşti , 1975, p. 342-343.
33 Had ri a n Daicoviciu, op. cit., p. 257.
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Vastitatea şi măreţia p ăd u ri l or care a l i men ta u cu ma teri a l lemnos pe străbunii
dad a fos t înregistrată şi de re p re zentan ţ i i Romei, care se găsea in p li nă expan
siune. Aşa de pi l dă , Flot·us 1·elata că ,, d a ci i tră i esc n ed ezl i pi ţ i de mu n ţi 34. Ace eaş i
puternică impresie a făcut-o şi lui C. Scribonius Curio care recunoştea că a rmata
s-a oprit fi i nd "înspăi mîn tată de in tu nec i mea pădurilor" 35. O altă interesantă men
ţionare o î nregistrăm după P. Cornelius Tacitus d i n studiul monografie "De Germa
n i a " , capitol u l I. Pentru edificare reţinem : "G erma n ia omnis a Gal l is Rhaeti sq ue
e� Pun n on i.i s H hcno eL D a n ubio fl u mi n ibus , a Silrmatis D;1ei sq.ue mutuo metu aut
m on ti b us scpa r a t ur " = Intreaga Germanie se des p a r te de Gali şi Rheti şi de Panoni
p!'in fluviile Rin ş i Dunăre, de Sa rma ţi şi de D a ci prin frica reci procă sau pr i n
munţi 36• D<! aici se d es p rinde nu n u m a i despărţirea p r i n munţi, d ar se il us trea ză şi
d ir zen i a cu care se apărau dacii şi teama ce-o inspirau g er man i l or .

După oc u pare a Dadci şi t ra n sforma rea ei in p rov in c ie romană, bogăţia în
material lemnos a fost amplu folosită de reputaţii constructori ai Romei. Spiritul
organ i zatoric rom a n şi-n pus ş i aici "sigil i u l " 37. Pădurea a fost dăltuită şi pe Co
iumna lui Traian Js. Lcrru1ul a căpătat o mai mare c ă ut a r e , fiind solicitat de popu
laţia med ite['anean ă 3�. Totodată p r i n activitatea jabrilor, membri ai colegiilor spe
cializate, a cu n os cut noi i n t re bui n ţăr i . Izvo a rel e istor i c e me n ţ io nează m eş t eşu gar i
or g an i za ţ i in : colegiile jorestales (care re g le men ta u fo l os i n ţ a lemnului) ; al dendro
furilor (purtătorilor de arbori) ; al nauti c i l or ( c or ă b i eril o r) ; negustorilor de lemne.
De ad mi ni strarea veniturilor pădurilor se prcocupau Procuratores saltuum. Fiscul
!)rimea pentru u ti lizarea lemnului din păduri, dări în bani şi în natură. Taxa c are
�e ach i ta purta denumirea de stipendium.
A bundenţa l emn u l u i din pădurile provinciei, alături de vrednicia fabri lor, a
la ba za civi l izaţ i e i c u no sc ute . Fără fol osi rea lemnului drept combustibil n u
se poate e x p l i ca s u b nici o formă în fl ori rea atelierelor de prelucrat metalul, mai
cu seamă a p l u mb u l uj care a cunoscut o aşa de multiplă întrebuinţare ; nu se
poate î n ţel ege praelica gene ral i za tă a atel i e rel or de modelat vasele de lut, de
turnat şi ars că ră mi da atît de net--esară construcţiilor.
!.Lat

In fine, m;.Ji amintim o desti na ţi e a ace s tui bun. La Drobeta a existat o
Schola, care printre a l tele se î ndel etni cea şi cu c ons tr ucţia vaselor de navigat.
Faptul rezultă clar d intr-un bogat document epigrafic 40.
*

In p e�ioa da care a urmat - acee11 a tr ec er i i la fe uda l i sm - prefacerile eco
nomice au cunoscut mult timp o restringere, o l imi tare la for me simple de l ucru
a le mnul u i . Epoca tulbure înregistrată pe v r eme a migraţiilor, a făcu t ca din stră
\'eL·hea ex peri en ţă a('umulată, societatea să se l i m i teze la o practică inferioară faţă
de străl u c i rea int·egistrată anterior. Şi totuşi, atunci cînd activitatea schimbului
e·ra mult li mi ta t ă , cind o seri e de bunuri n u puteau fi uşor realizate, lemnul a
c onstituit materia primă c ea mai ac cesi b i l ă . Astfel, pădurea a oferit în afară de
adăpost şi lemn ul ei, posibilităţi c on crete de continuare a vi eţii 41 • Aşa cum se
prec i za inti·-o prel ecţiune ţ i nută la J u n im ea Iaş i , "retragerea aminti. ă la adăpostul
pădurilor nu trebuie a b.� otutizată şi înţeleasă că ar fi fost făcută în locuri pietroase,
34 F loru s, RăzboiuL cu dacii, II, 28, 18.
35 Florus, Războiul cu tracii. 1, 39, 6.
36 P. Cornelius Tac i Lus, De origine

situ, moribus ac populis Germanorum
(Despre originea, aşezarea, moravurile şi p op o.'l rel e germanilor), Prescurtat : De
G ermania. S-a utilizat ediţia îngrijită de T. Naum, Germania lui Tacit, ln st. de
studii clasice, Buc1,1reşti, 1943, p. 24-25.
37 Cf. N. Iorga, Istoria românilor, voi. 1, partea a Il-a (Sigiliul Romei).
38 Pe col umnă apar aşezări şi mulţi arbori. Totul se aseamănă la perfecţiune
l'U genul de con str uc ţi i folosite în satele noastre de munte.
39 Ioan Gl od ar i u , Relaţii comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană,
Editura Daci a , Cluj, 197 1, p. 106.
40 .,CorpU6 lnscriptionum Latinarum", III, 80, 18.
4 1 Botez Th. Con s t an t in , Istoria economiei naţionale ( p artea 1), li tto, laşi,
1973, p, 221.
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st �rile, sărace : �ipsite de via t ă. In zona de făget ş! stejăriş mediul ambiant per
,
nntea o aprov1Z1onare cu mult1ple
roade ale pădurii şi vinat" 420

eri ? ad a acca sta este ext rem de importantă pentru istoria poporului român
.
.
mtruc1t, m d o m em u l ruportunlor
social-economice, s-a consolidat enorm proprie
t<J tea obşteasc ă asupra pămîntului, iazurilor, apelor �i în mod d eosebi·t a pădurilor.
o � or ';-11 care c� oş t e a b i n e p ă mîn tu l s trămo�esc ocupa l oc u r ile cele mai prielmce m m c m ta codn lor, acolo unde dealurile bogate ii puteau asigura exi sten ţa : Jn
acest mediu apărătpr, pămîn ten ii ridicau aşezări, întemeiau sate cu case ri s i p ite
Pentru e x istenţa l or făceau curături, ad i că lu mi nişuri , pen tru loc de sem ăr.at şi
păşune. Incă d i n această p e ri oad ă este cunoscută aşa-numita agricultură în ră 
zoare.
Din această perioadă o importantă sursă documentară o d epi s tăm l a Pau l inus
de Nola 43, în poemu l De reditu Nicetae sive de Dacia (Despre intoarcerea lui Ni
che t as sau desp re Dacia), în care relatează cu forţa ineditu l u i că treb u ia u străbă
tuţi la nordul I l u viului .:codri neumblaţi " .
V:· cmca tu lbure a m igraţiilor, mai este lumi nată d e ştirile cron icarul u i bizan
tin M iha i l Sirianul. El âfirmă că pe timpul revărsării avarilor, localn icii erau
solldtaţi să i asă să are, să semene şi să culeagă recolta
Inseamnă că pămîntenii
be nefi ciau de scutul apărător al pădurilor. Deci, in n r e a s lă imen s i t.'lte verde se
asigu r<1 pentru colectivitatea închegată săteşte, organ i zată in obşti i . o v ia ţă ordo
nată. exemplară 44• D i n roadele agriculturi i , uneori , loca l n i d i tre bu i au să cedeze,
ca o dare, grine in favoarea neamurilor migratoare.

.

�

.

!'

,

,

...

*

Odată cu începutul orind ui ri i feudal!' imensitatea a p ropia tă de Dunăre. denu
mită Vlăsia, se c on fun dă ca înţeles �i cu pădurea <tin ţara Vlahi lor. Tn izvoarele
medievale aoare con stan t "silva Blachorum et B i ss enor urn . La fel pentru intinsa
pădure cuprinsă în interiorul arcului carpatic, t{'ritoriul de aici apare cu numele de
U l trasi lva
Transilvana, term en încetăţen it in vocabularul românesc prin Tran
si l va n i a .
Rolul pădu.l'i i, ca o cetate naturală rezu l tă pregnant şi din perioada inc ălcări i
neamurilor m ongole (124 1 ) . Can on icul Rogerius, ca martor (a cunoscut capt ivi tatea)
relatează, printre multe aspecte, cum pădtn·ea a deven i t
unicul loc de refuqiu.
Jn l u crarea M!serahile Carmen, capitolul XXXV, următorul titlu ne confirmă o

"

,

gravă situaţie : Quamodo Tartari illos qui se in silvis ah.�conderunt dece perunt.
Deci : Cum au descoperit tătarif pe acei care se asc11nseseră in piiduri. In cu!Jrinsul

capitolului apare un detal iu foarte interesant : oo . o . F.:t cum silvae magne essenterat
adhuc populus infinitus qui la ti taba t = ş i cum păduri le erau mari, popor nenu
mărat stătea asc un s în ele" 45. Insemn.area este mai mult decit edi ficatoare.
Dar să evidentiem şi o altă faţetă a rolului pădurii. Elocvente sint mărturi i le
mi li tară a strămoşi l or. In general n ăduri le erau întă
rite cu şanţuri şi abatize , şi pălănci consolidări de pămîn t. Tactica prăvălirii arbori
lor i\supra invadatorilor nu a fost folosi tă o si n g ur ă dată . . o Mari le luote de la
Posa da (9-12 noiembrie 1330) ; de la Podul Tnalt ( 1 0 ianuarie 1475) ; de la Războ
ieni (Valea-Al bă. 26 iulie 1476) s au dat sub scutul păduri i. Paginile istoriei Româ
niei abundă in exemole nenumărate care scot la iveală constant importanţa acestui
scut protector. Functia de apărare terito:-ială a fost i l ustrată magistral de un local
nic lu i Paul de Alep. care a şi consemnat-o in jurnalul său : "tn loc de castele

asupra Jocului lor in tacticn

-

42 C.
C. G i u re sc u , Etnogeneza si rontinuitatea uoporului român in tinutul
carpato-danubian, confer i n ţă ţinută in Casa "Vasile Pogor " la Prelecţiunile Juni
mii, 10 decembrie 1976.
43 Vezi "Fontes H istori ae Daco-Romane", Il, Bucureşti, Edo Academ i ei , 1970,

Po 177-181 IPoemul X V I I \ .
44 Loc al nici i se r etrăgeau in imensita.tea verde. . . .,cu vite cu tot, căci in pă
duri duşmanii se temeau a intra. Acolo aveau în pămînt cuptoare, în care făceau
pîin ea . mincarea şi stau pînă du şman u l trecea". (Cf. Niculiţă Voro n ca, Datinile
şi credinţele poporului român, voi. 1, p. 14).
45 Ediţia Gho Popa-Liseanu, in "Izvoarele istoriei românilor", voi. V şi VI,
Tipografia "Bucovina", Bucureşti, 1935, po 49o
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şi fortăreţe, noi posedăm aceşti munţi şi aceste păduri impotriva cărora nici un
inamic nu poate birui" u. Ex tre m de interesant ni se pa �e faptul că la o mare dis
.
"m �a m
timp şi fără să ii existat vre-o influenţă (in sensul că ideea să fi fost

o.;unosc� tă),

� i r;tio_n

Bărn� ţ i u

a

reafirmat pentru Transilvania aproape acelaşi crez :

" M u nţu Dac1e1 smt fortareţe natural!? neexpugnabile, azilul naţiunii române de 1 8
secole".

p ă d u r·i i .in apă ra rea gliei străbune rezultă şi din paginile unui bogat
".'\J u �ati d e codri, in timpuri le gl orioase a l u i :;;tefan şi Mihai,
_ a ţara c:o n tra popO<U·elor. . . ce ne-au duşmăn it ; iar în timpurile
ne-am putut apar
de grea cumpănă, pri
care a trecu t ţara, cînd străinul era stăpînul ei, iar româ
n u l era străin in casa l u i , doar codrul de mai credea d ure ri l e românului, ajutîndu-1
a-ş i face drep tate lui şi la ai lu i � 47.
De fapl, în toa t e
cînd au avut loc încle.ştări, pădurea a fost folosită
din plin de către pămînteni care - i cunoşteau amănunţit posibilităţile ei de sprijin
nemărginit.
Dar să lăsăm aspect u l strict militar, de apărare, şi să creionăm pe scurt alte
el emente c a re sînt s tri n s legate de si tua ţ i.u lor.
Cu cit în a i ntă m cu an aliza către miJCzul orinduirii feudale se cunosc noi
sch i mb ă ri di ctate atit de cerinţele c lasei coordonatoarc, a stapinilor de mari pro
p r i etăţi, cît şi de ten d inţa ţăranilor de a evita asuprirea lor. Aceştia din urmă
con form d rep t u l ui străvechi, nescris, beneficiau de dreptul de a roi, a întemeia
alte aşeză r i. de a fac e luminişuri, curături, ja rişti sau poiene. La început nu a
e xistat ni{:j o stavilă pentru d iminuarea pădurilor. Dimpotrivă, reducerea lor era con
sid erată de toti ca o a devărată necesitate. Munca depusă in acest scop era unaJeim
Locul

v o l u m omagia!.

n

ocazi ile,

recunoscută şi documentele o confirmă.
Defr·iş area pădurii de pe urma căreia rămînea pămîntul, extrem de roditor,
sol icVta o muncă îndelungată şi foarte grea pentru tăiatul arborilor, scoaterea rădă
c ini lor şi nivelarea solului. Iată un exemplu d i n 1631 pentru Moldova : "Şi-au făcut
(curăcură) în lr-o pădure în treagă şi in nişte copaci cu multă muncă şi cheltuială" 4•.
Aproape aceeaşi idee a munci i dificile este surprinsă pentru Ţara Românească, in
anul 1538, unde se afi rmă că pădurea a fost ,.curăţită cu securea şi cu foc şi cu
muncă în arşiţă" 49• Se sizăm o repetare voită asupra muncii grele depuse. Deci locul
t!liberat de ar b o ri , se recunoştea ca proprietate individuală a celui ce 1-a muncit.
ln sch i m b , dacă se făceau curături cu plată sau în cadrul zilelor de muncă, locurile
respective
parţin ea u stăpînului. Un asemenea caz este confirmat la 1584 pentru
mănăsti rea Galata de l îngă Iaşi, care scotea în evidenţă că ,.acest loc noi l-am
curăţat cu oomenii şi cu banii noştri� 5o.
Vechiul obi ce i 5 1 permi tea oricărui pămintean să folosească pădurea in folo
sul său, fenomen . ce a co nd u s la restringerea continuă a ariei zonei împăduri te.
Analiza to pon i m ică 52 reliefeaza multilateral efortul sătenilor, individual sau in

a

46 Em. Cioran, Călătoriile patriarhului Macarie de Antiohia in ţările române,
Bucureşti, 1900, p. 234.
H A l. Popovic i
I ndemnul pentru sprijinirea refacerii pădurilor, in volumul
�Profesorului Pentr � Poni. Omagiu din partea foştilor săi elevi. 4 ianuarie 1906",
·
Bucureşti, 1 906, p. 1 71 .
.
48 J\rll. St. Bucur<.� li, fond mănăs ! irea Soveja, V/10, an te 22 septemb n e 1931
(citat după P. p Pana itescu, Obştea ţărănea.�că în Tara Românească şi Moldova.
Orinduirea feudală, Ed. Academiei 1964, p. 125).
49 Doc u men te privind istoria României. B, XVI, vol. 2, p. 247.
50 Doc u m rmte privind istoria României, A, XV I , voi. 3, p. 25,
51 Şt. Gr. Be rec het, J.itoria vechiului drept românesc, vol. I. l aşi, 1934, p. 390 i
Iosif Kovacs, Desfiinţarea relaţiilor feudale in Transilvania, Ed. Dacia, Cluj, 1973,
p. 42-43.
52 N. Dră ganu , Toponimie şi istorie, Cluj, 1928 : V. Tufescu, Bucovine şi codri,
Bucureşti, 1942 ; I. Conea, Toponimie. Monografie geografică a Republicii Popu
lare Române, vol. I, Ed. Academiei, 1960 ; Henri H. Stahl, Paul H. Stahl, Civiliza
ţia vechilor sa t e româneşti, E}d_ Ştiinţi.fică, Bucureşti, 1968, p. 1 6-20 ; E. Petrovici,
Studii de dialectologie şi toponimie, Ed. Academiei, Bucureşti, 1970 ; Al. Obreja,
Din specificul toponimiei moldoveneşti, in ,.Studii şi cercetări ştiinţifice.. , Institutul
pedagogic din Bacău, B acău , 1972, p. 151-157.
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colectivităţi mai mici, sau mai numeroase , pentru extinderea loc urilor d e hrană
şi c onstr uc ţ i i de noi vetre săteşti 53 în detrimentul în t ind e rii masivclor păduroase.
Această i n frunta re de atunci, om-pădure, era chezăşia dezvoltării şi acu mul ă r i i de
noi poten ţe economice vi tale.
In mod deosebit pădurea a cedat mereu, mereu, din terenul ci. Nu a exis ta t
un simţ al echilibru l u i ce tre bu i a respectat in tre terenuri l e agricole şi cele a(:o
perite C1.l păduri 54• Ca urmare, către finel e secolului al XVII I-lea, a inc e put să se
cunoască o p rac ticare a tăi er i lor săl b at ice ss care la rin d u l lor au impulsionat
.
îndepărtarea marginei păduri lor de centrele mai intens pop ulate 56.

Paralel cu acest proces de d i min u a re a arealului pădu rilor, a i nceput să se
cunoască şi o ofensivă a s t ăp în i lor (a ma r i lo r pJ·oprietari) la adres..L masei supuse
a ţărani lor. Se con sta tă evoluţia alături de obligaţiile agricole a celor legate de
activitatea l a pădure. Este cunoscut că vestita răscoală d i n 1784, s-a declanşat şi
împo1 r i va impilării peste măs u ră a iobagi lor, impilare care obliga l a noi pov eri
in p ă d u ri 5 1 , la plutărit sau la .,fireze" (fierăstraie). Pri n tre altele ci erau o bliga ţ i
ca "să ta i e , să desp ice şi să clădească lemne de foc in stinjen i , să le transporte
apoi pe Murăş, la Arad, pe p lu te. . . " 58. La acestea mai adăugăm "daturilc in na
tură" materializate in muguri de arin, g h i n d ă, alune, răşină, piei de animale săl
batice, coarne de cerbi, c arne de vinat, toate obl i gaţiile constituind a l t şir de
spoli aţi i 59.
Jn acelaşi context amintim că moţii intr-o petiţie d i n 1779 demonstrau că
impunerea de-a aproviziona topi toriile din Z la tn a cu lemn de esenţă tarc crescuse
de 3,75 ori (de l a 800 la 3 000 stinjeni). Totodată s e mai d e monstra că plata z i l 
n i c ă pentru realizarea unui stînjen era total necorespunzătoare 60•

Evoluţia tendinţei h răpă re ţ e a n ob i l i mii rezultă tot în ace<�stă peri oad ă şi
d i n an u la r'C<l dreptu l u i iobagilor de a tăia sau s tringe lemne din păduri k apro
p i ate 61• Li se interzicea pînă şi adunarea nuieli lor şi ramurilor de arbori uscaţi.
Despre această ned reptate se plingeau iobagii făgărăşen i . Incorsetarea dreptului
de a tăia arbori din pădure conform unor vechi drepturi determina alte urmări.
Iobagii erau obligaţi să c umpere material lemnos de construcţii numai de la "fire
zele" nob ili l or. Faptul este c onfi.rmat de George Bariţiu, care scria revoltat : "Bo
ierii (n ob i l i i ) răpesc agrii (ogo."lrele) de arat, livezile şi pădurile, d upă placul lor. . . ,
iar după aceea, iobagii spoli aţi de p ăduri sint neeesitaţi a cumpăra lemne cu buni
scumpi. . . , iar dacă vitele iobagi.lor scapă in pă durea ce fusese mai in ainte a lor,
sînt supuşi la pe depse grele" 62.

i3 Vasile Cărăbi:ş, Nedeile, (sub egida
regiunii Oltenia ) , Craiova, 1966, 4 1 pagini.

Casei

de

creaţie

popu lară

a Sfatului

54 O analiză a profu nd ată a problematidi raportul ui dintre agricultură şi si lvi 
cultură cu i mplicaţiile acestor schimbări găsim în lucrarea lui M. Drăcca şi Gh.
Ionescu..Şişeşti, Legătura dintre exploatarea agricolă şi cea silvică, Buc u reşt i, Tipo
grafia "Gutemberg", 1921, p. 3-7.
S!i Un e xemp lu concludent de tăieri nwsi.ve, sălbatice - cum afirma autorul este dat fn art icolu l lui Vintilă Mihăilescu, Ţara Dornelor, din volumul "In amin
tirea lui Constantin Giurescu, la douăzeci şi cinci de ani de la moartea lui (18581918)", Bueureşti, 1!il44, p . 344-345.

56 Vezi analiza acestui fenomen in arti colul lui A. Oţetea, Consideraţii asupra
trecerii de la jeudalism la capitalism in Moldova şf Ţara Românească, in "Studii

şi materiale de i storie me die" , voi. IV, 1 960, p. 352-353.
51 George Bariţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei,
58 Dr. Gh.

1, p. 478.
Ciuhandru, Românii din cîmpia Aradului acum două veacuri, Arati,

1940, p. 1 1 7.
59

Ştefan

Me te ş,

Situaţia

economicii

a

românilor

din Ţara

Făgăraşului,

1,

p. 288, 283, 341.

60 I. Toth Zoltan, Mişcările
tura A cademiei , 1 955, p. 130-131.

ţărăneşti din Munţii Apuseni pînă la 1848, Ed i

6 1 Gh. Georgescu-Buzău,
Răscoala
Editura politică, Bucureşti, 1962, p. 55.

62

George Bariţiu,

de la 1784 a iobagilor din Transilvania,

Pdrţi alese din istoria Transilvaniei, I, p. 478.
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Această tend inţă de restringere a drepturilor s atelor mmâneşti a fost apl ic a tă
şi de p atr i d a t u l săsesc ce dir ija or aşele Si b i u, Br a şo v , Si ghi şo ara şi Bistriţa. Pen
tru a lărgi ar i a pămînturilor ora şe l or au fo st deposedate nen u mărate sate de
păduri şi pă şuni . Odată cu aceasta a avut loc şi o i mpun e re de presta ţi i sau
munci 63.
I n p re a jma, in ti mpul şi d upă revoluţia din 1848 problema pădurilor a i n re
gistrat o adevărată efervescenţă. Nu se poate n ega că re vo lu ţ i a nu a generat
schimbări. Oamen ii locului au i nt rat in stăpînirea un e i părţi din pămînturile şi
păd u r i le pe care pin.ă la 30 iun ie le-au muncit ca i oba gi . Au ap ăru t însă noi difi
cultăţi. Fis..:ul considera Lă p ăd m i l e figurează ca alod i u , adică proprietate nobi 
liară. Interpretarea c;:onslitu.ia un deschis abuz al autorităţilor de stat. R ăd ăcina
abuzului po rn ea de la urb-ariul d in 1746 c are fusese impus a rb i tr ar şi de la un
" c ontract" d i n 1780 care nu a fost rec un osc u t de moţi.

Pledndu-se de .La aces.te stridente ile ga l i tă ţi moţi!or .,li se opri tot l ernn ă ri t ul
şi se decise a li se da n u m a i sub condiţia de a plăti taxe !". M o ţi i a C'ăror exi stenţă
e r a legată aproape in totil l i tate de pădure, intrucit ea con stitu i a "pîinea lo�: cea de
toate zi lele", erau obl i g a ţi să suporte gr el e taxe. Pe acest motiv s-au plins, p rin
intervenţia scrisă de S i m i o n B al i nt : ,.Noi economia ne-o ţinem prin ţinerea vite
lor şi cu lt ivarea muntoase!or locuri . Aceasta din urmă este n ede spărţită de cea
dintii ; amîndouă poftesc lemnăritul neinconjurat" ( n e apă r at ) 64•

Respectnrea dreptului asupra pădurilor capătă proporţii nebănuite. După ce
I a n c u , la în e e p u tul anului 185 1 . a fo st la V i ena in fruntea unei ., d eputa 
ţitmi". cu � l acrim:1ţ i e " �cmnată de peste 2 500 persoane, re î ntorş i fără nici un
rezultat, din nou pretin d libertăţi asupra pădurilor 65 .,N oi ştim că pădurile sînt
ale noastre" . Ei demonstrau că de fapt eonfl ictul nu era inch i s 66•
L.• scurt timp de la aceste incleştări , in 1858, I o an Puşcariu a elaborat VP sti t u l
Comentariu la P rea InaLta Patent ă din 21 iunie 1854 pentru Ardeal lucrat pentru
poporul român 67, unde reli efează injusteţea unor prevederi care loveau deschis in
existenţa masei şi aşa asuprite. D eş i s-a urmărit depistarea un or căi l e g a l e care
să favorizeze l up ta 68 masoei român � ti . autorităţile se vor imp otr iv i cu înverşunare.
Opoziţ i a aceasta va evol ua şi în ti mp ul statu l u i duali st .

Avmm

•

SINTETIZIND, pu tem afirma că acea stă avuţie ex t rem de im portan tă pentru
v i aţa d e zi cu zi a i n dividul u i şi a soci etă ţi i , considerată mult timp re.§ nullius,
pînă la m i j l oc u l secolului al XIX-lea, a avut de luptat cu grele şi ))€r ma nen te
incăleări de multiple provenienţe : tăierea pen tru extinderea zonelor de a g ri c ul 

tură, păşunatul clandestin şi ofici al, incendiul voluntar, la cnre adăugăm sa c ri fi 
carea p ăd ur ilor de stej ar pentru podirea oraşelor 69 ; ard erea trunchilor de fag
pentru potăşării 70 ; prelucrarea inăbtl4ită a le mnu l ui din brad pentru ve s ti tul
produs catran, un puternic conservant 71 neeesar pen tru călăfătui rea vaselor ; ex
tragerea din coaja de mesteacăn a "păcurii" 72 ; sacrificarea arborilor pentru s trin63 Silviu Dragomi.r, Intr odu cere
la volumul Contribuţiuni istorice privitoare
la trecutul românilor de pe pămîntul crăiese, Sibiu, 1913, p. 3.
64 Cf. Ştefan Pascu, Avram Iancu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1972, p. 196.

65 I bidem.
66 Si lv iu Dragomir, Avram Iancu, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 3 15 .

67 Si b iu, 1858, 2 volume (a se vedea in specia l , Secţiunea V-a).

61 Aurel
1973, p. 140.

Incursiuni

Răduţiu,

in istoriografia vieţii sociale, Ed .

Dacia,

Cluj,

69 Gh. I. Ion escu , Consumul de lemn al Bucur eşti lor, capitolul "Pavarea stră
zilor cu lemn", in "Revista păd uri lor ", an . XLIII, nr. 8, august 1931, p. 648 ş i urm.
70 N. Iorga, ,. Istor i a românilor in ch ip uri şi ic oan e ", voi. I I I, Negoţul şi meş
teşugurile fn trecutul românesc.

7t 1. Vintilescu, O străveche industrie uitată in Carpaţi - Bozdria, in "Bule

tinul Societăţii regal e

de

geografie", Bucureşti.

72 P. S. Aurcllan, Bucovina, Bucur�ti, 1876.
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gerea rişinii 71 ; folo si rea in general a lemnului drept combustibil pE.'ntru marile
Lopitorii 74 ; l a care mai adăugăm imensa aprovizionare cu lem n către Poartă 75.
Perioadele de intensă d efri şare coincid in mare parte, atît cu puternice fer
mentaţii, creşteri şi mi şc ă ri demografice, cit şi cu ac ti vita tea intensă de c omer
cializare a g ri n e l or şi a lemnului. O surprindere a aeestei real i tă ţi o de ţi ne m şi
dintr-o l.ucrare a lui Karol Mihalic de Hodocin, care acti va c <J profesor la A L·adt•
mia Mihaileană. Ace s la, in 1840, scr ia că ,.icono mia pădurilor"' de pc Valea Bistri
ţei " se află in cea ma i tristă stare. Prin necumpătata cxportaţic a lemn ului p·ri n
numeroasele şi peste analoghie ferestraie, toată Valea cea mare <1 Bistriţci el' a
ei lăluraln ic'e Văi . se vede stirp ită de lemne� 76.
Restrîn gen.>a ariei pădurilor in secolul al XIX-le<� a c ,m o sl'ut de fap� două
etape mari : in pri ma jumătate a secolului a fost determinată în p ;··i nciJXLl de ce r i n 
ţele evoluţiei agricullul'ii, necesităţilor casnice şi meşte.1 ugăreşli, I<L l'are adă u gă m
comerţul cu lemn ; in partea a doua a secolului s-a im·egis Lrat i n f l uenţa nel i mi
taLă a expor t u l u i de maU: ri a l brut sau fasonat intr-un mod extrem de primitiv.
Amude etape sLdrLS l eg.ate î n tre ele sint bine reliefate înlr-.o doeumen t.a.tă l ucrare.
dm care re ţinem urmatorul aspect : "LoYitura de graţie au primit-o însă stejări
şul"i ! l' . . . d u.pă renu n ţ area .Subl imei porti de-a fixa în mod volnic preţurile cerea 
lelor d i n Moldova şi Muntenia. Prin comerţul liber ce a ,prmat, acest preţ a cres
cut, Prin ci pa tele au devenit exportatoare de griu. . . (s-a) întrezări L o vastă pers
pectivă de instărire prin mărirea suprafeţei agricole pe seama stejări�elor" 77. In
acest cadru i storico-economic "a urmat o de fri şare furibundă . . . " 78 •
Tăierile rapide de păd �Zi mai cu seam ă din Valahi a �i Moldova din a doua
treime a secolului al XIX-lea au detet minat încă de at u nci ca cel e două ţări suro!·i
să fie înregistrate intr-o lucrare (a lui Otto Hausner "Statistici comparative cu
p r i v i r·e la Europa" , tipărită la Lcmberg în 1865) în grupa treia a ţărilor dt>ţin ă toare
de păduri. Respectiva lucrare a stat in a tenţ ia lui Karl Marx care a urmă ri t a
ie ra rhi zare a ţărilor cu terenuri imp ăd urite. Valahia deţi nea 1 380 000 ha, Moldova
7110 000 ha. A mbel e insumau 2 1 60 000 ha. Buco v i n a şi T ran si lv<ulia făceau parte
din categor ia 1, a ţărilor foarte putern i c î mpădurite, cu 45,6 la sută şi respec tiv
cu 37,4 la sută din suprafaţa totală ; in timp ce Valahia intl'unea procen t ul de
10,8 l a sută, iar Moldova de 15,6 l a sută, ele fiind incluse în categoria ţări lor
mediocru impădurite 79•
Situaţia creionată a determinat c a imediat după actul Unirii. :-�lături de alte
probleme economice str in gente , să se impună atenţiei problema păd:Jrilor şi a gra
duJui de prelucrar& a lemnului.
•

Prima l ucrar e cu caracter analitic deosebit, care a văzut l umina tiparului
după 1 859, scrisă de un Ailvi cultor, a apărut la 4 aprilie 1860. Porn i nd de la titlul,
Cîteva cuvinte asupra pădurilor eo, P. Cecropide a anali zat situaţia creată in acest
domeni u şi in mod deosebit c on ţ inut u l regimului pădurar. După ce a rel iefat greu
tăţile inceputului, lip sa unei statistici orientative, silvicultorul a venit cu propu1l

T. Pacală, Monografia sa tu lui Răşinari.
74 C. Bo tez şi Gh. Balica, Arhivele, izvor bogat de informare privind istoricu l
exploatărilor fore.� tiere din Moldova, Î."l "Revista Arhivelor", nr. 2, 1 966, p. 107 ;
200 ani de construcţii de maşini la Reşiţa. 1771-197 1 , sub redacţia lui Silviu Bordan
şi George C. Bogdan, voi. 1, Reşiţa, 1 9 7 1 , p. 60.
75 Vezi detalii asupra acestei etape la Gh. B u jor ea n u, Livrările în natură cătl'e
Poarta otomană, mijloc de exploatare economică a Moldovei in perioada 18021828, in ,.Analele ştiinţifice ale Uni.versităţii Iaşi", 1963, p. 180 ; 183-184, 187.
76 Observaţii asupra stării pădurilor din Valea Bistriţei de Sus, Iaşi, 1840.
77 Emi l
Pop, Pădurile şi destinul nostru naţiona l , Ed. M on i torul Oficial şi
lmprimeriile statului, Bucureşti, 1942, p. 20.
78 I bidem.
19 Alte in teresan te referi ri se pot urmări in lucrarea lui Augustin Deac, ln
semnclri inedite a lu.i Karl Marx privind locul Românie i în economia europeană,
in "Probleme economice", nr. 4/1968, p. 19.
80 Lucrarea a fost tipărită in amestec de li Lere chirilice şi latine.
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nerea îndrăzneaţă pentru timpul de atnnci ca şi păd ur i l e particulare să fie supuse
nonnativelor legislative care se aplicau ce l or mănăstireşti. Repetăm, era o solici
tare pe cit. de normală, pe atit de deosebită şi avan sa tă fa ţă d e optica ce dăi n uia.
Momentul scculari zăr i i s1 pe Ungă fap tul că a constit u it un impo:·tant ac t
legislativ-econ om i c in istoria si lv i cu l t urii, in a cel aş i timp a d eter min at o d in a mi
zarc in gindirea economică şi legislativă a timpului. Pînă la secularizarea averilor
mănăslire'iti, st�:tul deţ i nea în proprietatea sa n um a i patru d o menii cu păduri mai
întinse : Giurg i u, Turnu, Brăila şi Tg. O cn a. Primele trei au fost induse in patri
moni ul statului pe b aza tra tat u lu i de l a Adriimopo!e ( 1 829), u l tim ul constituind
din vechime o mo� i c do nmca sc ă , afectată salinelor. Con form statisticii din 18 6 1 ,
- �• Princi pat e . statul d c ţ i ne G in tota l �5 15 3 ha păd u re , din care 1 2 2 4 4 ha în Mol
dova şi 12 909 ha in M un t en i a , care ec hi va la u doar cu unu la sută din suprafaţa
păduro a să tot a l ă a \ ăr ii , fcttă de · 34 la sută cit de�ineau mănăstirile, 1 4 Ia sută
obş t i i le de răzcşi şi mo�n m i �i 51 Ia sută diferite pe1·soane particulare.
in u r m a ac· tul u i din 1 86 3 prin trecerea in proprietatea statului a averilor
mănăs lireşti, t·onform statist i c i i realizate d upă 14 an i de la acest eveniment, era u
concentrate 759 000 ha p ă d u ri. Acestea reprezentau circa 37 la sută din suprafaţa
totală pădu ro.o1.să a ţării. Rezultă, prin compara�ie cu datele statistice din 1861 o
creş . e re subst< m ţială in fa,·oarea sta tul ui . Situaţia în sine const ituia desigur un
element pozi.tiv. D i n ne[eri cire p roblemele admin isL·ative-gospodăreşti si ! v i cc ;·ămî
neau în m u lte privin1c supuse ha osul u i , sau mai exact bunului plac al acelor ce
a dtni n i stra u i mporU:mta avuţie. In mare parte d e acest patrimoni u , Ia fel ca şi de
pădurile moşncnilor şi ră zeş il or vor beneficia intreprinderile particulare. Recf'nsă
mintul din 1863 i n regi s Lr a 607 instala�ii de prelucrare a l emn ul u i , dintre care 103
acti vil u tot t i mpul anului. Este perioada de cind în economia românească locul
in du striei lemnului a crescut vertiginos, fapt ce a determin<�t grel e tăieri de masivi
p ăd uroşi. .>\şa cum pe drept cu v în t nota N. Iorga, "indust ria modernă este lacomă
de cîş tig iute, ch ia r şi cu dist ruge r ea naturii" 82• In nu me l e unor ceri nţe ş i con
cepţi i în parte doar justificate econom i c , prin exagerarea lor impulsionată de
legile cnpitalismului s-au cnnoscut interminabile şi răsunătoare abuzuri pe seama
acestei valoroo.se avuţii naţionale.

In privinţa expor tului de material brut de răşinoase sîntem obligaţi a evi
denţia un factor mai puţin surprins (sau chiar de loc) în st ud i i le apărute pînă în
prezent. Sesizăm că, cu cît ne apropiem de finalul secolului al XIX-lea a evoluat
comercializarea mai cu seamă pen tru Germania, Anglia şi Franţa a lemnului de
brad, ea materie primii pentru produs celuloză. Dacă urmărim exportul de mate
rial lemnos prin porturile Ga la ţ i şi Brăila vom ob serv a existenţa permanentă a
,.lem n u lui de brad curăţat" . Din el se prepara in retortele din occident cele mni
va loroa se produse, "o listă cu ad evăra t miraculoasă" (celuloză. hirt ie, măta��e arti
ficială, celuloid pentru filme şi plăci fotografice, un component pentru imitaţia fil
deşu lu i , altul pentru a ebonitei, p lac aj e, spirt de lemn, cărbune de lemn, negru
de fum, l i gn in ă , gudroane, terebentină şi altele.

La fel lemnul din C arpa ţ i a luat al ătu ri de a lte bnnuri drumul Austro-Unga 
riei in con form it ate cu p revederile Convenţiei vamale-comerciale încheiată in anul
1875. După ce acolo era prel uc rat se intorcea la preţuri exagerate pe piaţa română,
fapt ce a d et;e rmi n at o pron un ţat ă campanie num ită �cruciada economică" impotriva
asupriri i economice 13.

Sub impulsul permanent al capi ta lulu i din interior in cirdăliie cu acel din
marile state, au fost brăcuite, din ce în ce m ai insistent, cu cît ne apropi em de
finele secolului trecut şi inc ep utul secolului nostru, uriaşe oerimetre care au cu
pr-ins zone int;egi d in părţile Vrancei, Bi striţei, Trotuşului, Lotrului , Argeşului,
Motrului, O l t u lu i , B u zăului şi altele, sau de pe pămîntul Transilvaniei din părţile
mărginaşe ale Munţi lor Apuseni, din perimetrul vecin Sibiului, Făgăraşului, Sebe-

81 M. Popescu-Spineni, Procesul mănăstirilor închinate, Bucureşti, 1937.
B2 N. I or ga , România cum era pînă la 191.8, voi. I, Ed. Minerva, Bucureşti,
1972, p. XXXVII.
113 C. Botez şi I. S aizu, Problemele dezvoltării economice a României in dez
baterea Congresului economic de la laşi din 1884, în A.S.U.I., (istorie), tomul XI.
1965, p. 1 36-138.
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şului, iar pentru Banat, pe o m are arie care era limi trofă cu i mportantul c en tru
Ti miş oar a şi mai ales Reş i ţ a .
Amintim num<Ji şi acti vi ta tea tencbroasă a unor f i :- me care de pe urma
tăierilor de păduri au acumulat uri a şe averi. Dintre acestea me nţ ion ă m doar
c it eva care au acti v at din p li n şi cu urmări negative de ne b ă n u i te proporţii : So
c i eta t ea "Goctz". S oc i e tatea ,.Lotru", Societatea "Draj na", Socictatc·:l
"Tarcău" ,
Societatea .,O!tu l", Societatea ,.Arge�" şi altele.
Pe lîngă ex p l o atarea lemnului obişnuit, amin lim că apat· şi firme specializate
pentru r ec o l ta r ea lemnului de rezonanţă, ca:-e era suprasolici tat .,de sutele de
fab rici de piane al e Apusului" 84. Ace st e fabrici prin intermediarii lor au cxploat•t
păd urile din p cd m et r ul Ta r că u , din vestita zonă Măl i n i şi mai ctt sc�.mă cele a l e
Fo:1dului Biseri cesc ortodox român din Bucovina (F.B.O.R.B.) 8 5_
Desigur alături de marile societăţi men ţionate lucrau alte zeci de in t rep ri n 
deri mcli m i ci şi s u te de gatere ţărăneşti pe firul apelor de munte s au d ealu r i .
Pentt·u a avea o i m a g i n e mai exactă asupra volumului a c t i v i t ă ţi i p relu cr ări i
brutt.: a materi<.Jlului l em noo rel ie făm că dacă în 1901- 1902 jn România existau
34 mari fabrici de cherestea (c ar e activau în Industria mare), în ajunul pri mu l u i
război mon d i al numărul lor a c resc ut la 120 (dec i, de 3,52 ori) şi di s p un eau de 400
ga lere. Ci frele sint concludente. Ele d emonstrează grăitor o ac tivitate total nesă
bu i tă. specifică economici c ap ita l i s t e, economie a c ăr ui proces era diri j ată de un
s i :1 g ur interes : profi tu! cit mai ri d icat.

Impo triva pericolului ce se c rea prin distrugerea pădurilor s-au ri d ica t di fe
r ite person ali tă ţ i chiar din primul deceniu de dup ă Unirea realiz•1tă în 1859. Prin
tre a lţ i i , a intervenit cu tot pr esti g i u l de care se bucura emin entul l uptător, agro
nom şi economist Ion Ionescu de la Brad. El a c ăutat ca odată cu elaborarea U'lor
l ucrări monografice ce s urprindeau şi domeniul forestier, să concret�ze propu
n er ile prin reali zarea unor p iep i n i ere , care aveau rolul de a alimenta
satele
in
scopul repopulării unor zone cu arbori de diferite esenţe. In acest sens s-a preo
cupat de e la borarea unor măsuri ce trebuiau gener.alizate 86_ Dezamă g it de ceea ce
văzuse în zona Vrancei a venit cu propun erea de a se reî m pă d ur i întinscle terenuri
din preajma satelor ameninţate de u rmă r i l e unei asemenea politici 87.
Din ultimile decenii a l e secolului al XIX-lea s-au dat de
n enu m ă rate ori
semnale de al a rmă privitoare la modul neştiinţific de exploatare al pădurilor cît
şi la exportul m as i v de m a terial !emnos sub formă brută. Un ave rt i s men t d<X·u
mentat l-a dat specialistul fr anc ez Bouquet de la Gray, care a elaborat un a mn l u
studiu ce impresionează p r i n realismul său. Relatăm din acest document care are
înscrisă data de 1 5 octombrie 1 87 5 : �Nu a-şi crede că m i -a m îndeplinit misiunea,
ce mi -aţi făcut on oa re a-mi încredinţa, da că nu a-şi chema, Domnilor, intr-un mod
speci-al a t enţ i a Dumneavoastră asupra stărei in care distrugerea pădurilor, cultura
şi păşunea au pus stă p îni r e pe cele mai bogate văi. .. Exemple numeroase dovedesc
că eroziunea urmează deaproape di.�trugerea pădurilor ... Nu am văzut, in nici o ţară,
efectele distntgerii acestor acoperiş u ri naturale a se man if es ta in aşa mare inten
s i t ate ra în România... Per ic olu l ni se pare aşa de serios că se mo t i v ează măsuri
grabnice şi serioase".

După şapte ani intr-un ziar de mare in fluenţă n ap ă ru t articolul Despădu
ririle. Trecem peste pa rtea introductivă a articolului şi reţinem următorul pasaj
care vorb�te foarte mult prin ceea ce su rpi n d e . �Generaţiunea modernă, ca tur 
bată, d i st ru ge pădurile, ca a r e aerul că n i mi c n u vo eşte a lăsa după dinsa. Mai
toţi proprietarii îşi ta i e pădurile. Cu pă d u rile se duce şi frumuseţea pitorească.
In i mile sîngerează v ă z înd cum cad sub securea gîdelui stejarii seculari . . . " 68.

84 Emil Pop, Pădurile şi destinul nostru naţional, Ed. Mo n ito rul oficial şi
Imprimeriile statului, Bucureşti, 1942, p. 16-25.
85 Averile bisericeşti din Bucovina, Mit rop ol i a Bucovinei, Administraţia Fondului Biser i ces c , Cernăuţi, 1939. 107 p.
.

&6 1. Popescu-Zeletin, Contribuţia lui Ion Ionescu de la Brad la intemeierea
şi dezvoltarea silviculturii româneşti, în vol um ul "In memoriam, Ion Ionescu de
la Brad", Ed. Academiei, 1971, p. 42-57.
87 Ion Iones cu , Agricultura română din judeţul Putna, B uc ureşti , 1869, p. 349.
88 L'Independance Roumaine, 28 martie 1 882 .

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

DII::N ISTORICUL PA.Dll'Rlii ROMANEŞTI

17

513

Aproape in acelaşi sen s N. Fleva, orator impe:uos, cu epitetul de "tribunul"
a depus in Sen at o interpelare pe marginea activităţii Societăţii "Goetz". Printre
altele, deputatul atr ăgea atenţia asupra regimului aparte de care beneficiau stabi
liment.ele particul a re, individuale sau sub formă de societăţi. Reţinem două fraze
din această intervenţie. "Eu susţin că, după legea actuală silvică, numai pădurile
!ltatului şi aie s.tabiHmentelor publice sunt supuse regimului silvic, şi eu cer ca şi
pădurile societăţilor, fie anonime, fie în comanditA, sau alt fel, să fie supuse la
acest regim. Eu cu tot codul silvic, un particular, pot să tai pădurea mea de o dată
de la un capăt la alt u l . . . 89. In cadrul acestei interpelări vestitul politician demonstra
grăitor Lacunele strecurate in primul Cod silvic (din 1881) de care beneficiau cu
abilitate cei interesaţi. Se demonstra cu această ocazie, încă odată, ce importanţă
deosebită deţine caracterul ge n era l al legii, aplicabilitatea fără diferenţieri.

O constatare gravă asupra deci mării fondului forestier a făcut-o la timpul său
şi speci alistul în probleme agrare Gh. Maior, care demonstra distrugerea echili
brului natural, amintind că după tăieri "nici o singură pădure nu s-a planta,t din
nou ori amelioratw. Constatarea ne permite să reţinem că politica de a tăia pădu
rile la nesfîrşit, fără a investi ceva pentru refacerea lor devenise o chestiune ofi
cială. Făcînd apel la a.cecaşi sursă rezultă urmările nefaste ale sistemului "de
lucru� încetăţen i t. ,.Luncile de pe lîngă cursurile apelor, odinioară atit de bogate
şi frumoase, s-au prejăcut azi in prunduri sterile şi rîurile fn torenţi sălbatici de
munte din cauza devastării pădurilor, care au pus tot pietrişul şi ţărîna in miş
care. . . .. 911 . După cum se observă, constatarea se apropie de
cea
a
francezului
Bouquet de la G ray.

Considerăm însă că cea mai deschisă critică asupra acestei importante prcr
bleme din istoria si l v i c u l turii a realizat-o Constantin Dobrogeanu-Gherea. Insuşi
titlul articolului său O crimă, ne demonstrează gravitatea faptelor ce se consumau
in acest sector. El formulează ideea că un neiertat păcat, se cheamd despădurirea
ţării. Reţinem din acest intins articol următoarea idee, care pleacă de fapt de la
o singură intrebare. "Dar cine a săvîrşit această faptă sacrilege de adevărată tră
dare naţională ?
Cine a despădurit ţara ? Cine să fie ? Tot aceeaşi... burghezie
lacomă şi parazitară care de o jumătate de veac gospodăreşte şi stăpîneşte ţara

românească... Cali ficativul de parazitară dat burgheziei
noastre... e ştiinţificeşte
adevărat, ca un termen de economie socială... Cine dar va pune stavilă acestei
d evastări sistematice care ameninţă să prefacă ţara într-un pustiu întins ? Cine ?" 9 1.

In trebarea care incheie articolul de mai sus, era semnificativă. Reputatul so
ci<llist, era conştient că nici ini ţiativa particulară şi nici sistemul de lucru al
statului de atunci, nu asigura conservarea acestui vast şi scump patrimoniu. La
aceeaşi întrebare care se referea la soarta pădurilor, administrarea, îngrijirea, apli
carea unor metode pentru refacere şi altele au căutat să răspundă unii specialişti
silvici 92• Cu toţii însă, se lo veau de m�mifestări le haotice, individuale ale capita
lului, de HpSia de înţel egere pentru apărarea şi buna gospodărire a bogăţiei fores
tiere componentă de bază a economiei naţion;:1le.
Paralel cu grija pentru Limitarea tăierilor abuzive tot acum apar din ce în ce
mai insistent cereri pentru amenajarea pădurilor. Se demonstra că introducerea
amenajamentu.lui constitu ia o ne-cesitate primordială. In acest sens, A. T. Ţinţă
rean u. îşi încheia un ar ti co l brodat pe susmenţionata temă, cu următoarele cuvinte :
89 "Monitorul oficial al României". Dezbaterile corpurilor legiuitoare, nr. 74,
din 2 februarie 1884, p. 881 .
90

Gh. Maior, România a gricolă , Bucureşti, 1 885, p. 33.

9 1 După "Calendarul Muncii", nr. 26, 191 1 , p. 25-31. Articolul a fost pu
blicat in extenso şi in volumul C. Dobrogeanu-Gherea, Ed. politică, Bucureşti, 1968,
p. 250-255.

92 Edificator este conţinutul
volumului ce sintetizează in paginile sale gin
direa unor înaintaşi care s-au preocupat şi luptat pentru cr�terea conştiinţei sil
vice, paralel cu activi tatea de a determina pe acei care deţineau şi exploatau
masivii forestieri să inţeleagă obligaţiile ce le reveneau (Vezi : Pagini alese din
lucrări ale înaintaşilor in sitvicuUura românească, Ed. Agro-silvică de stat, Bucu
l'ei'Şti, 1958, 100 pagini).
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.,Astfel veni tul statului n u se v a intrerupe, pădurile vor f i puse pe cale d e ameliora
ţiune, iar corpul silvic va inaugura intrarea pe calea adevăratE>i sale misiuni. ln
locul desmăţatei şi nepăsărei orien tale , vom avea ord i nea şi activitatea pe calea
luminată a ştiinţei 93.

La cîţiva ani după această solicitare, in anul 1888, V. Cirnu-Munteanu scria
despre pădurile statului : "Ele sint o avuţie naţională, care n u aparţine
numai
generaţiunei actuale ci şi c elei viitoare. Fiecare generaţiune este numai uzu/ruc
tuarul pădurilor statului ; fiecare are dreptul a ridica o can t i ta te de material lem
nos equivalentă cu producţiunea anuală, iar fondul şi capitalul l cmnos din pădure
trebuie să rămînă intact. Această este o chestiune de înaltă prevedere pentru vii
tor" 94•

Rezultă cA, atit A. T. Ţinţăreanu cit şi V. Cirnu-Mun teanu pledau pentru o
nouă concepţie care trebuia să stea la baza fructifi c ă l'ii poten ţial ului pădurilor. De
:fapt aici asistăm la susţinerea inscrierii in legislaţie numai a d r eptul u i de uzufruct
şi nu a .,dreptului absolut" a proprietarului de a d ist ru ge după bunul plac un a d i n
cele mai i mportante avuţi i a l e intregi i ţări . Desigur, limbajul n u putea atun ci la
sfîrşitu l secolului al X I X -lea să fie prea incisiv, intrucit ar fi echivalat cu atacarca
�sfintei proprietăţi particulare" care era atit de mu l t apărată şi se inţelege prea
mărită.

Şi totuşi , in u lt i mu l deceniu al secolului trec ut a fost emisă şi opm1a că
pădurile ar trebui să aibă acelaşi regi m pe care 1-au cunoscut intr-un trecut nu
prea îndepărtat. Renumitul silvicultor D. R. Rusescu 95 tr ati nd originea proprietăţii
forestiere, a demonstr<1t că in trecut a exista t o întinsă proprietate comună asupra
păduri lor , de la c ar e, în ti mp, s-a trecut prin diferite s i steme abuzive, la o pro
prietate privată. Demonstraţia făcută era în termeni v iguro şi şi o cerinţă de a
se reven i l a străvechiul
sistem. Ca un ecou la ideile susţinute, B. Belu, intr -un
articol susţinea :
�Credinţa mea este, că dispărîn d propri etate a pr i vată . . . pentr u
n dev eni proprietate publică, precum există la unele state şi chiar la noi în parte,
adică domen i i l e statului , s�ar put e a aduce prin tr-o bună şi uni fm·mă singură admi
n i straţiune publică, nu n um ai o îmbunătăţire foart e avantaj oasă avuţiei obşteşti
din care toţi facem parte, dar încă aceasta ar fi in concordanţă cu legea naturii,
după care proprietatea privată consistă numai în ceea ce p rod uce omul prin de
pun�rea p ropriului său capital-muncă, iar nu şi în producţiunile naturale, care ne
fiind rezu ltatul unei munci personale trebu i e să aparţină obştei colectivamente
precum a fost la început, şi din care numa i o par te a deven it. grandualmente
fără nici un rezon , proprietate privată 96.

Considerăm că nu întîmplător, tot in această peri oa dă I. Nădejde s-a preocu
pat de problema

trecutului

şi

prezentului

pădurilor.

Cum

Articolul

s-au

răşluit

pădurile 97, analizează cu atenţie formele prin care s-a ajuns la concentrarea pă
durilor ca şi a pămîntului arabil in mîinile marilor proprietari. Autorul a făcut
apel la documente edificatoare pen tru �a arunca lumină desăvîrşită asupra acestei
chestiuni" 98.
Iată d ec i că, ideea despre pădure ca un bun al statului, la sfîrşitul secolului
a revenit ca o problemă

ce

peri oada cînd proprietatea
mînţa unei viziuni

suscita

un

particulară

interes

se

ce

in

ce

mai
in

găseau

larg. _ Deşi

floare,

totuşi

93 A. T. Ţînţăreanu,
1884, p. 1 16.

Utilitatea

Fenomenul . pentru timpul de atun c i

amenaj4rfi

pădurilor,

tn

Economi a

"

9 S Cf. volumului Pagini alese din lucrări a l e înaintaşilor. . . p. 9.
'17

să
nu

rurală",

Cimu Munteanu, Organizarea serviciului silvic, în ,.Revista pădurilor" , 1888,

p. 161.

96

era

asupra vii torului păduri i - ca proprietate a statului - a revenit,

şi era din ce in ce mai mult menţionată.
insemna puţin, dimpotrivă.

94

din

capitalistă

,.

Revista pădurilor", 1893, p. 78-- 7 9.

"Critica

socială",

anul 1, noiembrie-aprilie

1893,

nr.

98 Ibidem, p. 401.
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DE L'HISTOIRE DE LA FOR�T ROUMAINE

R �

s u m e

L'article De l'histo-tre de la foret roumafne (1) essale de synthetiser quelques
i dees plus importantes concernant le role multiple de la foret dans la societe
rouma ine des les tcmps les plus anciens. Apres avolr j ustifi.e le choix du sujet apres
avoir annalyse le cadre geographique de l'immensite verte, l'auteur suit les prin
cipales references sur les forets de choite et de gouche de l'ossature carpathique.
Pour souli gn er L'anciennete de la civilisation du bois en meme temps que le
role des forets, on fait appel â quelque<> preuves archeologiques et aussi â d'autres
sources.

L'idee dominante de l'article est la liaison entre le for�t et le peuple rou
main : l'existence du peuple roumain, au long de son h i st oi re tourmentee, est
etroitement tree a La marque verte gri, aux temps implacables est devenue, non
seu lem ent une cite gri a pr{)tege la population, mais aussi , un endroit qui a offert
Ia posi.bilite d'y subsister .
On y demontre que l'or vert est devenu li'un bien de tous les habitants, un
bien exclusivement de la c l.asse feodale. Ce phenomime determine!"a une puissante
resistence de la part des paysans ; cette resistence aura de differentes fonnes.
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INVAŢAMlNTUL PAPIROLOGIEI LA UNIVERSITATEA DIN IAŞI
IOSIF E. N AGHIU

Momsen spunea că "Secolul al XX-lea va fi secolul papirologiei, aşa cum
secolul al XlX-lea a fost secolul epigrafiei" 1• Papirologia devine ştiinţă auto
nomă abia pe la sfîrşitul secolului al XIX-lea, iar cuvintul papirologie e ste
folosit pe la 1890 cind incepe ,.era papirologiei". Această ştiinţă studiază do
cumentele scrise pe materii perisabile, papiri, ostraca, plăci de argi lă. lemn.
Planta acvatică Cyperus papyrus, din familia ciperaceelor are rizom, tulpină
de 2-5 metri, in florescenţă în formă de umbrelă. Creşte în Siria, Palesti na,
Africa tropicală şi pe insulele Mascareno. Arabii au cultivat această plantă
şi au extins-o pînă la Si racuza şi pînă la vulc-<:mu l Etna. Plinius cel Bătrin
descrie planta în Historia naturalis XIII, 1 1-13, unde se arn.tă şi proccdC'ele
folosite pentru pregătirea foi lor pe care scriau textele. Egiptenii cunoştoau
măiestria prelucrăr i i foilor plantei Cyperus papyrus. pentru oa să devină ma
terial pe care să se poată scrie textele. Cele mai multe texte scrise pc papiri
sint în limba greacă.
Au fost descoperi ţi însă şi pa piri cu texte latineşti. R. Cavenaile a pu
blicat Corpus papyrorum latinarum ce cuprinde 345 de inscripţii. pe cind
nwnărul papirilor cu texte greceşti este mult mai mare. Numai la Oxyrinchos
au fost descoperiţi v reo 7 000 de papiri (contracte, cereri, scrisori, horoscoape,
i nvocaţii magioe, texte religioase, etc.).
Cel mai vechi papirus cunoscut este din anul 3 1 1 i.e.n. A fost descoperit
la Elefantine (azi Asuan). Este un act de căsătorie de pe vremea lui Ptolemeu
Soter. Cel mai nou text scris pe papiri este din anu.l 710 e.n. şi reprezintă co
respondenţa unui guvernator arab cu administraţia greacă (bizantină) a unui
sat. Deci papirologia studiază papiri ce cuprind texte de la anul 3 1 1 î.e.n. pînă
la 7 1 0 e.n. Pe papirus s-au scris cărţi literare, filosofice. juridice, dar şi con
tracte, acte de vin zare-cumpărare, scri sori particulare, horoscoape, cereri adresate
regilor, dări de seamă cu caracter politic, rugăciuni, scrieri religioase, docu
mente emanate de la diverse cancelarii regale, etc. Papirii fabric.:ţi în Egipl
se vi ndeau in mai multe ţări. In anul 1 752 a u fost scoşi papiri din lava de
la Herculanurn. Deşi papirii erau oarboni zaţi au putut fi descifrate textele
scrise. In anul 1962 a u fost descoperiţi papiri c u texte orfice. Papirologii .au
stabilit că pînă pe la .an ul 400 e.n. textele sint scrise cu litere cursive, pc cînd
după 400 incep să fie cu inflorituri de epocă. Marile biblioteci au depus efor
turi deosebite pentru ca să poată achiziţiona papiri.
Papirii se împart fn literari şi neliterari. După colecţia de papiri a Mu
zeului Britanic au fost publicate la anul 1891 opere greceşti de mare importanţă :
1) Constituţia Atenei de Ari stotel ; 2),. Mirnii de Herondas. Tot după papiri au
1 Encydopedia univer.ralis, vol. XII. Paris, 1968, p. 495.
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fost publicate f1·agmen te Inedite din Sofocle, Euripide,
Hi peride şi au fost
identificaţi autori greci necunoscuţi ca Bachilides, Timotei din Milet, Menandru.
Se fac descoperiri importante în domeniul papiro logiei şi in epoca noastră.
La anul 1958 V. Martin a publicat o comedie necunoscută de Dyscolos, după
papirii descoperiţi de Bodner. In colecţiile de papiri au mai fost descoperite
opere importante ca Păstorului lui Hermas, Evanghelii apocri fe, opera numit<i
Cuvintele lui Isus, celebrele Discuţii ale eruditului Origen cu Heraclit, publi
cate in 19�9 de Seherer. Papirologii au stabilit că textul Constituţiei Ateniene
a lui Ari stotel este o copie de pe la ani i 80-100 i.e. n. S-au mai descoperit
documente economice de la Zenon, ministrul de fi nan ţe al lui Ptolemcu Fila
delful, un document prin care pe la anii 350 Abym eus a comandat st:a tuete
de cavaleri romani.
Munca papi rologi lor constă în
descifrarea textelor, transcrierea, datare-a
şi comentarea textelor. Textele papirologice sînt anterioare manuscriselor.
De asemenea, s-aru ocupat de papiri erudiţi ca Mabillon, Montfancon, Mafiei.
In 1905 a rapărut celebra carte a lui G. Marini "1 papiri d iplomatici" (Roma).
Incă in 1752-1754 au fost găsiţi papiri carbonizaţi pe care i-au achizi ţionat
bibliotecile din Italia. Uneori, pe contrapagina papirilor s-au scris alte texte.
Papirii ce cuprind documente papale, ca şi cei de La Ravena i-au preocupat
de mult pe istoricii italieni. Au fost găsiţi papiri şi în morminte, la egipteni
şi uneori la greci. Lîngă Abusiri, s-au găsit intr-un mormint Iliada, apoi texte
religioase scrise pe papiri şi puse lîngă trupul mortului. A fost găsit intr-un
mormint chiar Fedon de Pl·aton, scrJse pe papiri. După ce s-a descoperit me
toda de restaurare a papirilor a inceput o adevărată campanie, iar marile bi
blioteci au publicat cataloage ale papirilor.

F. G. Kenyon a publicat in 1893 primul volum din catalogul papirilor păs
traţi la Muzeul Britanic din Londra. In 1896 B. P. Grenfell a descoperit pap i ri
cu texte erotice, pe oare le-a editat in traducere engleză. Apar şi reviste spe
ci alizate pentru sutdiul papirilor (de exemplu Archiv fur Papyrusforschung,
Aegyptus, iar Revue des etudes grecques in secolul nostru publică foarte multe
studii de papirologie. Toate publitcaţiile ce se ocupă de istoria antică şi me
dievală au şi cronici papirologice.
Despre papiri s-a vorbit intîil8 oară in lumea modernă in 1778. Un ne
gustor a găsit Ungă localitatea El-Gizeh vreo 40-50 de suluri de papiri. Cardi
nalul Ştefan Borgia directorul Bibliotecii Vaticanului, spriji nitorul lui Gheorghe
Şincai la Roma, a reuşit să le achiz.iţioneze şi le-a transportat la Bi blioteca
Vaticanului. Au
fost publi cate de Nicolaus Schov (danez)
sub titlul
Carta
papyrocea graece scripta Musei Borgiani, Roma, 1 788, carte reeditată in 1915.
Deci, in 1789 a apărut prima carte de papirologie ş i a rămas unica operă de
aoest fel citeva decenii. In 1820 au fost descoperite suluri de papiri in necro
pola din Teba şi in Serapeum-ul d i n Memfis care au ajuns la Paris, Roma,
Leiden, etc.
Au
Mai

a

inceput să
publicat

series. In 1841

in
a

IC' pară

cataloage

ale

sulurilor

de

papiri.

Cardinalul

apărut

cartea lui Peyron despre Papirii Muzeului Britanic din

Londra şi ale Muzeului Vaticanului. Arhiducele Ranieri a achiziţionat in
un

număr mare

elaborat

studii

de

Angelo

1831 Classicorum auctorum e Vaticanis codicibus editorum
suluri

despre

de papiri

limba

greacă

de
a

la

negustori

papirilor,

egipteni.

despre

Pe

1877-1878

incetul

importanţa

lor

s-au

pentru

dreptul roman, mai ales pe baza documentelor din colecţia arhiducelui Ranieri
de la Viena, care are şi un număr mare de suluri de papiri in limba arabă.
Arabii au inceput să scrie pe papiri după anul
lui

şi au

fost

apoi

musulmani

care

au

scris

640,

in limba

după cucerirea Egiptu
arabă, pe

papiri

multe

texte oficiale şi administrative.
In

epoca

noastră

barea guvernului

europenii

egiptean.

pot

face

săpături

Papirologii egipteni

papirologice numai

au efectuat

săpături

cu

apro

la Tell-Edfu

In Egipt. In Polonia, primul seminar de papirologie a fost creat la Universitatea
din Varşovi a in anul 1945 de profesorul Ierzy Mantofcl, iar prima catedră de
papirologie

a

fost infiinţată la Universitatea din Cracovia pentru Rafael Tarbenşag.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

PAPIROLOGI.A LA IAŞI

3

51 9

După moartee l u i Ra!a el Tarbenşag şi a lui Ierzy Mantofel, a u urmat
profesorii Henric Cupişevschi şi Ana Sviderec. Eva Vopszitca, specialistă poloneză
a ţin u t cursuri şi la Paris 2.
Unite apare J urn a lul de papirologie juridică. Au fost desco
de multe documente juridice scrise pe papiri, indt s-a creat şi o
disciplină nouă, papirologia juridică.

In

perte

Sbatele

atit

In ţ.ara noastră papirologia .a ajuns să fie predată încă
cultatea de drer;>t a U n iversităţii din Iaşi de profesorul Ion
c atedra de drept roman, organizatorul unui seminar şi al unui
ro man şi pa piro log i e J.

din 1934 la Fa
N. Corai, de la
institut de drept

Ion N. Coroi s-a născut la 26 octombrie 1878 in oraşul Birlad. A urmat
şcoal.a primară şi liceul La Eîrlad, apoi dreptul la Bucureşti, l a Lausane, Gene va ,
Paris şi Viena. In 1 905 lşi i a licenţa in litere, iar in 1909 licenţa in drept
la P.aris. In 1 9 1 2 îşi trece doctoratul in ştiinţe j uridice la Paris, cu teza La
viotence en droit crimin nel roman, Paris, 1 9 1 5. La Paris a urmat celebra
şcoală de bibli ografie Eco&e des charte3, şi de limba greacă la Munchen. Rcîn
tor� in ţară 'i i -:1 trecut examenul de abilitate ca docent la d reptul român, la
Uni versitlatea din Buc ure� ti. La 1 noiembrie 1 9 1 7 a fost numit profesor su
p l inito r la U n i versi tatea d in Iaşi, iar la 1 februarie 1920 profesor titular de
drept romun la Facultatea de drept a u niversităţii din Iaşi. A participat la
Congresul d e drep t roman de lra Roma, la - Congresele de papirologie de la
Florenţa şi O xiord, la Congresele de bizantinologie de la Sofia şi Roma, la
al şasel ea congres i nternaţional de 1storie de la Varşovia din 1933, la al rrapte
lea congres internaţ i o n a.l de i storie de la Ztirich, la congresul Societăţii
de
i storia dreptului de la Lat1sanne şi Dijon.

Jon

N . Coroi

Di n tre

a

publ i cat multe

lucrări

de drept roman şi

lucrări le mai i mportante amintim citeva apărute
străinăt:1te, d in domeniul dreptului dar :şi a l papirologiei :

de

papirologie.

in

ţară

1. L a juri8prud ence rela tive d la dote mobiW�re, Paris, 191 1.
2. La violence e n droit crimi n el romain, Paris, 1915.
3. Caiu3 Vi bius Maximus praefectus Alexandreae et Aegipiti,

4. Le

Paris,

şi

in

1934.

conventus juridicv.s en Egyp te aux III premiers siecles de l'empire
roma i n , Sofia, 1934.
5. Le P. Oxy lii 471. Une congnitio caesariana sous Trajan, Milano, 1936.
6. Les chretiennes de la Bythinie et du Pont au temps de Pline le Jeune,
Roma, 1936.
7. Edictu ! împăratu lui August din Creta-Cyrene, 1930.
8. Săpăturile de la Doura-Europos pe Eufrat, Cluj, 1937.
9 .Titus StatiUU3 Ta'U TJLs et 3on preces pour magie et pour repetundae
.�ous t emper e u r Ctau d e , Pari s, 1937.
10. La pa pyr o l ogie et l'organi3ation judiciaire de !'Egypte 30US le Principat,
'

Bruxelles, 1 938.

1 1 . l'll mweaux eclaircissements sur la correspondance de Pline ei de Trajan
par raport aux chretiens, Bruxelles, 1938.
1 2. Le proces de Serapion et de Dy�my3io au temps de Hadrien, Roma,
1939.

2 A.
Bataille, Papyrologie, in "Encyclopedie de la Pleiade. L'Histoire et
ses m&thodes", Paris, 1961 ; A.S. Hunt, C.C. Edgar, S el e ct Papyri, voi. I, 1 932 ;
vol. II 1 934 : voi. III 1940 (publicat de D. L. Page) ; P. Jongonet, La vie mu ni 
cipale dans l'Egypte Romaine, Paris, 1 9 1 1 ; N. Lewis, L'industl'ie du papyru:;
dans l'E gypte greco-romaine, Pa ris , 1934 ; E. Mayser, Gramatik der griechischen
Papyri aus der Ptolemiie rze it, Lei pzig, 1923-1934 ; L. Myttheis, U. Wilcken,
Grondziige und Chrestomathie der Papyru3kundt, Leipzig-Berlin, 1 9 1 2 ; M. Norsa
Scriitur a lit te:-aria greca, Firenze, 1 964 ; E. G. Turner, Greek Papyri, Oxford,

1 948.

3 Stelian Neagoe, Triumful raţiunii împotriva violenţei. (Viaţa u niver3itarii
interbelică), Iaşi, Ed . Junimea, 1977, p. 105-1 06, 120-124, 127-129, 154, 165.
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1 3 . La cognito extraord.inaria en Egypte sous les empereurs de Consta.n
tinople, Paris, 1939.
14. L'administration de la jus�ice en Egypte sous les empereurs de Constantinopl�, Paris, 1939.
1 5. P. Oxy III 471, 412 şi 486. Texte şi transcriere, Bucureşti, 1941.
16. Ta ton Ellinon sonati d'apres l'edit XII de Cyrenei, Bucure;ti, 1941.
17. I tinerarul de la Odessos la Olbia in sec. al III-lea e.n. Bucureşti, 194 1.
18. Quelques contributions a rhistoire de l'archidicaste et du gymnasiarch.e,

Bucan-st, 194 1 .
D i n bogata şi rodnica sa activitate ne vom referi numai la acţiunea sa
de pionierat, in oe priveşte studiul papirologiei în învăţămîntul superior de I a
Iaşi. Despre acti vitatea s a didactică ş i ştiinţifică a scris citeva dări de seamă
ce cuprind şi datele referitoare },a invăţămin tu.l papirologiei la
Uni vcrsi tatea
d i n Iaşi.
1. Activitatea di�ctică şi ştiinţifică 1 936-1937, Bucureşti, Socec, 1 9 37 , 4 fl.

didactic/1 şi ştiinţifică 1937-1938, Iaş i , Terek, 1938, 4 p.
didactică şi ştiinţifică 1 938-1939, Iaşi, Ţerek, 1 939, 4 p.
4. Institutul de drept roman şi papiroZogie 1 939-1940, Iaşi , Ţerek, 1940, 14 p.
5. Activitatea didactică şi ştiinţifică 1940-194 1 , Iaşi, Ţerek, 1 94 1 , 1 5 p.
Ion N. Coroi scrie că ,.In România papirologia, adică studiul documente
2 . Activitatea

3. Activitatea

lor scrise cu litere greceşti şi mai rar latine pe papiri cu excluderea textelor
literare, este o ştiinţă cu totul nouă. In nici o Universitate nu există la noi
un invăţămînt sistematic al papirologiei, dar, am mai spus-o şi o repet, pro
fesorii de la drept roman, cei de la i storia antică şi de filologie clasică obiş
nuiesc să-şi întreţină ocazional studenţii cu utilitatea şi interesul noilor des
coperiri ln materia ce predau" 4•
In anul 1934 Ion N. Coroi a ţinut la Facultatea de drept a Universităţii
din laşi un curs
liber despre Instituţiunile juridice ale Egiptului in epoca
Lagizi:lor şi sub romani. Acest curs a stirnit i nteresul studenţilor şi se ţinea
joia de la 5 la 7. Textele greceşti de pe papiri nu pot fi interpretate de pe
papiri in original. Se vor putea face astfel de interpretări numai "cînd audi
torii acestui curs vor fi căpătat oarecare cunoştinţe în materie, adică in stu
diul limbii greceşti. Biblioteca Institutului este relativ bogată, dar ca nu posedă
colecţii originale de papiri, astăzi foarte costisitori. Mai mult încă, s tatele şi
societăţile particulare, care se interesează de aceste documente, fac ele singure
şi pe cheltuiala lor proprie, săpături in Egipt şi cum ieşirea papirusurilor din
această ţară a fost dej.a de cîţiva ani categori c interzisă, ele fiind considerate
ca bunuri naţionale, cele mai multe state interesate au creat şcoli proprii pen
tru studiul ştiinţei papirologice aşa cum s-a intimplat în Anglia, Franţa, I rolia,
Spania, etc." {Idem, p. 1 1-12). In 1940 I nstitutul avea 1 200 volume, perfect
oatalog,ate, atit pe nume de autor, cit şi pc nume de materii şi aceasta după
sistemul cel mai nou al Bibliotecii Naţionale de Ia P.aris {sistem Tim.) Insti
tutul ieşean a colaboMt cu Fundaţia egiptologică Regina Elisabeta din Bruxelles
şi poseda un repertoriu complet de fişe (sistem internaţional) incepind din
anul
1922 pentru papirologie şi din anul 1934
pentru egiptologie. Si stemul
i nternaţional de fişe de la Bruxelles era un instrument de lucru deosebit de
important, oferind studenţilor şi ce�etătorilor ieşeni posibilitatea de a avea
fişe redactate după sistemul internaţional al Institutului de cooperare inter
naţională de la Bruxelles din 1922 pînă in 1939 pentru papirologie, iar din
1934 pînă in 1939 pentru egiptologie. Aceste fişe de papirologie dactilografiate
pe ani şi in cadrul anilor pe autori devin bibliografii de specialitate, lucrări
deosebit de importante şi de utile pentru cei care se ocupă de istorie, de drept,
si încă din 1934 a ţinut la Facultatea de drept din Iaşi un curs despre Insti
tuţiunile Egiptului roman, lecţii pe oare le-a transformat in curs de doi <� n i ,
despre o!'gani �area administrativă a Egiptului roman, religia, cultura, creştera
de filologie clasică. Profesorul Ion N. Coroi s-a specialirot in istoria Egiptului
şi educaţia, finanţele, industria şi comerţul, fronde şi liturghii, armat3 şi po• Ion N. Coroi, Actavitatea
Ţcrek, 1 94 1 , p . 1 1 .

didacticll şi

ştiinţificli

pe
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liţia. Intf!rprciăriJc pe texte papirologice aveau loc de obicei in anul al doilea de
studii, după ce stud enţii căpătau oarecari cunoştinţe în materie s.
Ce scop avea insti tutul de papirologie ? Profesorul Ion N. Corai 6 mărtu
riseşte : �Ambiţiunea�. ·Institutu l de papirologie este de a putea servi ca instru
men t de lucru unui număr dt mai mare posibil de cercetători. La îmbogăţirea
şi per-fecţiomarea acestui I nsti tut consacrăm toate sforţărilc noastre. Punînd
ta dispoziţia cercetători lor o bibliotecă cit mai bine formată şi o documentare
aigură şi la zi Insti tutul va putea facilita eventualele lucrări in acest domeniu
şi va ajunge astfel la schimbul ştiinţific mai necesar in domen iul papirologiei
decit in oricare altul ...
In Anuarul Universităţii din I-aşi pe anii 1 !l30- 1 935 apare biografi.:-� pro
fesorului Ion N. Corai 7. La pagina 3 1 5 citim că in 1934-1935 a ţinut curs de
papirologie despre Insti tuţi i le Egiptului roman pentru anul intii licenţă şi se
precizează că este primul curs de acest fel la Facultatea de drept. In Anuarul
Uni ve rsi tăţi i din Iaşi pe a n u l 1935-1936 apare B iblioteca Institutului de papi
rologie ataşată catedrei de drept roman cu 400 de cărţi 8• In anul un iversitar
1936-1937 apare in Anuarul Universităţii d i n Iaşi (p. 8 1 ) Institutul de egipto
logie şi papirologie j u ri d i că de pe Ungă Catedra d e drept roman. 1) Cursuri :
Istoricul instituţiunilor Eg iptu l u i ; 2) Seminarii : Interpretări de texte papiro
logice (2 ore pe săptămină).
B iblioteca
Institutu lui de egiptologie si papi rologie juridică are 670
de
cărţi şi primeştE 30 de rev i ste de speciolitate. ·
In anul universitar 1 937-1938 apar la dreptul roman Lucrări d e papi
rologie. Interp retarea de texte papirologice relative la materia obligaţiilor :
P. Oxy I I I 472 şi 486 (Anuarul Universităţii din Iaşi pe 1937-1938, p. 96).
Tot la catedra de drept rom<Jn .a profesorului Ioan N. Coroi apare Insti
tutul de drept roma n :ş.i papirologie. Cursuri : Curs asupra Administraţiei, j usti 
ţiei şi dreptulu i privat in Egiptul roman (2 ore pe săptămînă). Biblioteca Insti
tutului de drrept roman şi papirologie a sporit in anul universitar 1937-1938
cu : opere 970, volume 1 400, c olecţi i de reviste 42, volume 380: Total 1 010 vo
l ume. Biblioteca avea un regi stru inventar şi două registre pe fişe cu cite 2 000
fişe fieCiare, registre î ntocm i te după modelul Bibliotecii Naţionale din Paris.
Revistele sint proteguite prin cartonaje cu coperta de mică (Anuarul Univer
sităţii din Iaşi, pe 1937-1938, p. 96).
In 1936 Ministerul e d ucaţ i ei naţionale a creat la Iaşi, pe Ungă catedra de
drept a UniversJ tăţii din IaiŞi, unde există o bibliotecă de papirologie
şi
o
o sumă pentru •c:cest i nstit ut pentru cumpărarea de cărţi şi reviste.

In anul uni versitar 1939-1940 Institutul de drept roman si papirologie
�uridică era abonat la 50 de reviste de specialitate. A depus eforturi pentru
papirologe
di n motivul
următor :
. Am
observat
dealtmintrelea
că
studenţii
noştri arată un deosebit i n teres studiului papirologiei, căci el corectează intr-o
l argă măsură, ceea ce dreptul roman arc atit de abstract şi de arid prin ana
liza cazului practi c in fiecare materie specială" (Idem, p. 1 1). Profesorul Petre
Andrei a aprobat su bvenţii pentru cumpărarea de cărţi şi reviste.
Biblioteca Institutului de drept roman şi papirologie poseda 1 250 volume,
.

I ar fn anii 1938-1939 a crescut cu 58 opere in
410 volume (Anu,1 rul U niversităţii din Iaşi pe

210 volume, plus 1 2 colecţii
1938-1939, p. 126-127).

in

In 1938 profesorul Ion N. Coroi a arvut concediu de o lună şi cinci zile
de la 10 ianuarie p ină la 15 februarie 1938 concediu de studii de .drept roman
şi peda�ogic ·la U n i versi tatea din Roma pentru dreptul roman şi papirologie
(Anuarul U ni versi tăţi
din Iaşi, pe 1937-1938, p. 59-60). In anul universitar
1938-1939 Institutul d e drep t roman şi pa.pirologie din Iaşi a avut Cursuri :
Lecţii asupra administraţiei Egiptului de la Alexandru cel Mare pînă la Iustinian.

i

s Ion N. Corai,
Activitatea didactică şi ştiinţifică pe 1 938-1939, Iaşi, Tip.
Ţerek, 1941, p. 1 1 .
6 Ion N. Corai, Activitatea ştiinţifică şi didactică p e 1 937-1938, Iaşi, Tlp.
Ţerek, 1938, p. 4.

1 Anuarul Universi tăţii di.n Iaşi pe 1930-1935, p. 2 14-215.
B Anuarul Universităţii din Iaşi pe 1935-1936, p. 146.
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Aceste cursuri şi sem i na ri i de papirologie aveau loc la Facul ta tea d e
drep t a Uni versităţii din Iaşi, unde e x ista o bi bli otecă de papirologie şi o
col ecţie de fişe cu toate publicaţiile de pap i r o l ogi e in tr-o vreme in c a re ln
marile universitătţi din A pus nu existau astfel de cursuri şi de sem i na ri i . Mai
mult de c!t atit, In 16 februarie 1937 Ministerul Educaţiei Naţionale a numit
cu adresa nr. 50486 un asistent suplinitor la Institutul de papirol og i e j uridică
de pc lîngă catedra de drept rom�n (Anuarul Uni versităţii d i n I aş i , pe 193o1937, p. 32). Deci, autorităţile româneşti au ap rob at 1n 1 937 nu numai institutul,
bibiliotctca, seminari ile şi cu rs uri l e de pedagogie, ci chiar un post de asistent
de papirologie, pe cind la universităţile vechi cu tradiţii nu existau astfel de
cu rs u r i , d e scmi miTi i şi cu aUt mai puţin p ostu ri de a si st enţi .
Ion N. Corai a prezen ta t comunicarea "Papiro logi:J şi administraţia j usti
ţiei în Egiptul i m peri a l ,.la Congresul internaţional d e la Bruxelles, din anul
1938 şi a fost f oa rte apreciat de specialişti. Ion N. Corai s-a ocu pat de papiro
Iogie ca j ur i s t. Papirusurile au preocupat şi istoricii l i terari. U. Wilcken a
reuşit să reconstituie cu ajutorul papirologiei sis tem ul fiscal din Egi p tul stă
pînit le romani �. Vech ii papiri cuprind multe documente administrative, eco
nom i ce, juridice. Ion N. C orai , fiind specialist in dreptul roman .a studiat din
papirologie mai ales ceea ce se referă la dreptul rom an. A fost elaborată o
p<li!'Ografie a textelor scrise pe papiri (să amin ti m : C. Wessely Papirirum
scripturae graecae specimena isagogica, Li p sea , 1910. F. G. Kenyon, The pa
leography oj Greeck papyri, Oxford, 1898. W. Schubart, Griechische Pa[eographie,
MUn chen , 192 5) 10.

LA PAPYROLOGIE

A

L'UNIVERSITf. DE IASSY

Resume
En 1934 le proffesseur 1. M. Corai de la chaire de droit romain, de l'Uni
versite de Iassy, a com mence a rensei gner la papyrologi e et i l a organise aussi
un semi naire (cabinet) et un ,.Institut de droit romain et papyrologiew date
avec une riche bibl'iotheque.

9 P. Collomt, La papyrologie et l'histoire du drolt, In "Munchener Beitrigew,
p. 186-282.
1o Ca manuale generale de papirologie cităm : 1. U. Wi lken şi L. M i tthei s,
Grundzugung Ch;-esthomatie der Papyruskunde, B erl in , 1918 ; K. Prei sen dan z,
Papyrus kunde und Papyrusjorschung, Lei p zi g , 1933. Din seri a cataloagelor de
papiri din diverse bi b l i oteci amintim : Aigyptische Urkundem aus dem Museen
zu Berlin,
Berlin, vol. !-VIII, 1893-1935 ; O. Robenshon, Elephantine Papyri,
Berli n , 1907 ; J. N ic ole, Les papyrs de Geniwe, Geneve, 1896-1906, Greek
Papyri in the British Museum, val. I-V , 1 893-1 917 ; J. Maspero , Papyrus
Grecs d'epoque byzantine, vol. 1-11, Cairo, 191 1-19 16 ; A. Cal deron i , Papyri
Milanesi, M i l ano , 1928 ; Papyri Greci e Latfni, vol. 1- X, Fi renze, 1911-1932 ;
C. C. Edgar, Zenon Papyri, Vol. 1-11, Cairo, 192 5 -1931.
XIX,
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ANUL 1942, IN POLITICA GERMANIEI NAZISTE
JANETA BENDITER

Ca urmare a v ic tor:i i lor repurtate in anul 1942, Europa se afla sub con
trolul cel ui ae al trei l ea Reich . In pofida acestei realităţi, starea de euforie care

domnise in cercurile poli tice
treptat înlocuită de nel i n i şte

ca şi in sînul Marelui Stat Major german a fo st
şi in gri jorore . Evenimentele care au avut loc pe
parcursul anului 1942 au demonstrot că : pretenţiile G erm an i ei de d om i n aţ ie a
Europei
erau incă departe
de a fi realizate ; şi că in cadrul alianţelor care
l eg a u Germ;·ni.a de o seri e de ţări se maturizau toate premisele un ei puternice
crize. Sublini erea citorva aspecte ale acestei situaţii constituie obi e ct ul preo
cupări l or noastre.
Dacă cu ajutorul un u i uri.a.5 aparat rep re s i v ocupantul - care nu şi-a
făcut nici o iluzie - putea să l u pte impotriva oricărei in rPrcări de rc z i s te ntă . ·
el nu era insă in stare să inlăture ma ril e greutăţi econom i c e cu toate co n � e
cinţele lor pentru pllrtarea războiului. AcE'a!';ta a fost u n a d i n cauzele decisive
care a impus ca ideE'a lmei victorii durabile, c::1re trebuia să prcgătească ,.un
Reich m i len.ar" , să fie repede înlocuită cu u n apel ad rc:-sat poporului german
şi a l i aţ i lor pentru noi eforturi � on tra "duşmanului c i v i l i za ţi ei europene".
Nu
intîmplător, la sfirsi tul anul u i '1 !141 . !';-,a născut c h i a r p:·o ; rd • tl u n <"i aş·a-zi�e
as o C'i a ţii a popoarelor suveran e din Eu ropa " , care trebu i a !';ă lupte pentru in
teresele ..politice. E'ronomice si c ultll ral c aiP conti nPnh t l u i " 1 . S i !!ur. că n r>vo i l c>
lupte-i imediate- nu a u imp i ed i m t ne n n z i �t i să \' i n t u r €' î n conti n u a re plnnuri
de dom i n a ţ i e de lungă durată, prin c.are se viza u bo !! ăţii l e Eu rop E> i �i supu
nerea a milioane d e on men i Rc:-ich u l u i ge-rman. Tn 1 9 ·12. aceste pre oc un ă ri nu
reven i t insii a i n ce In re mni mult propa<tnndc>i. nrn tr u că con n n rr"ra m i l i 
tară �i civilă - cum mărturi seşte mareş ::Jlul Kei tel - era confru n t ată cu
probleme complexe şi multe �.
La sfîr.;itul nnu h1 i HlH, as" cum rei es(' din multimPrl docu m0n t0l or f'xis
tentE', E'ra !imp ( d E' că problemele- tarti ce pe cnre le-a ridicnt purt.arc:-.a război u 
lui pînă l a n ta C'!aJ"C"n U n iu n i i S ovi rti ce a u i n trat I n umbră i n fnţa <' c el o r a pe
care le impunea rE>al izarca ră zboi u l ui fulgE>r i n ră s ii r i t . S-<1\t re�i m ţ i t n r :> �t0ptat
de repC"de in C' con omi a ne ră zboi !!Crmană co n se c i n ţel e care au derurs d i n
sub::1 precierE'a r::1pm·ităţii de p rod ucţ i 0 , a rezervel or. a poten t i al u l u i efe d i v a l
statu l ui sovi dir. Fnp tul c ă in momentul atacării Uniunii Sovietice, cercurile
de decizie nn zi ste nu au ap rc>c i nt cu toată greutatea p eri colul pe care il rc:-pre
zentau Anglia şi mai ales Statele Unite, a fost plătit de G erm an i a mult mai

, Anatomie der Agres.don. Neue Dokumente, Berlin, 1 97 2, p. 215.
Marechal Keitel, Souvenirs, Lettres, documents, Paris, 1963,

2 Le
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scump decît şi-e.u i nch i pu i t chiar cei mai ,.renl işt i " d i ntre căpeten i i l e econo
germa ne . Documentele a test ă că unii d i n tre genera l i i nazişti s-au convins,
In cond i ţii le din 1942, că pregă t i r i le de război ale Germaniei nu vor putea să
fa că faţă mai multor fronturi. I ncă în i arna �anu lui 194 1 , H i t ler a f ost si l it
să ad a u ge noi e xpl i caţ i i tn faţa generelilor c u privire l a ca ra cteru l războiului.
Prima sa grijă a fo s t aceea de a p rec iza că ,.nu era vorba de un război euro
pean n or m a l ". ci de unul de d i s tr u gere pe care părţile angajate trebuiau să-1
d ucă .. cu toată brutalitatea" 3. Oblig�at să mobilizeze ane mica sa aliată 1 talia,
Fu hr er ul se decide să nu a sc u n dă in f.aţ< lui Mussol ini ma ri l e gre utăţi intim
pinate de a nna t ele �rrnane pe frontul de răsărit. La în tre vederea de l a
Klessheim dL1 nrr i le 1 442, H i tle r ţinea s ă precizeze intre altele că "g reu tăţ i l e
cu transportul ne o b li g ă , nu o dată să l ăsăm la o parte t eh n i ca şi să a pe l ăm
numa i la i n i m i l e vi teze". De o sută de ,;mi - spunea el - ,. nu a mai fost
u�a de frig". In ,acest context, el l ă uda trupele finlandeze care - cum arăta
el - .. ştiu să facă minuni în lupta cu n a tu ra" . Aspri mile climei ruseşti nu au
fost p rezentate în c-adrul discuţiei purtate drept cauza principală a greu tăţi l or
intimpin ate. Ele au rămas în continuare obiectul principal al propagandei. Lui
M uss o l i n i , aliatul său, i-a vorbit despre lipsuri mai ap rop ioate de adevăr, de�i
ele n u au fost spuse pînă la capăl

miei

S t ud iul · i ntocm i t de I naltul Comandament germ an
in primăvara anului
1 942 4 cu privire la problema I"ezervelor a rma te i , sublinia că pi erderi l e suferite
in timpul iern ii nu puteau fi înlocuite im ed i at , şi că rezervele erau din ce în
ce m:ai restrinse. In iulie 1 942, industria de război germană avea urgent ne
voie de un milion şi j u mă t ate de m u nci to r i , care nu pu teau fi recrutaţi in
ţară, fără a se ,z d uce grave prej udicii frontului. Extraordinara lipsă a braţelor
de m u ncă - scria Sauckel către Inaltul Comandament al armatei - ,. i mpu n e
să a d ucem un n u măr de mu ncitori străi ni". El apela l a contri buţi a conducerilor
mil i tare din ţările ocupate. pentru a convinge a utori tă ţile �să micşoreze plata
şi să in rău tăţc ască condiţi ile de muncă ale m u ncitori lo r" în aş a fel Incit să
stîrnească d o ri n ţa munci torilor de a veni în Germania. Orice măsură de îm 
bunătăţire a situaţiei lor in sp ecin l in Franţa - arăta el - "să fie considerată
d rept un sabo taj in favoarea englezilor". Pur şi simplu - arăta el in conti
nuare - .. trebuie interzise orice fel de acţiuni" care ar putea să influen ţeze
asupra hotărîrii muncitorilor de a nu veni in Germa nia 5.
In 1942. H i tler a dat ordin să se m i cş oreze livrările de cărbune către

Italia, drept pedeapsă pentru neindeplinirea promisiunii de a tri mite 36 000 de
mu nc i tori , din ca re sosiseră numai 10 0�. Chiar dacă această măsură - spu
nea el - ,.va paraliza în con ti n u a re activitatea economiei de război a Italiei",
măsu ra să fie ap li cată cu toată ri goa re a 6• Atit de mare era nevoia de braţe
de muncă, incit, in i u n ie 1942, Lava! a fost anunţat că Hitler era dispus să
aprobe �un concediu" la 50 000 de sol daţ i prizonieri francezi, care să aj ute la
munca cimpului cu condiţia oa guvernul francez să tri m ea tă fără intirziere
150 000

� al

de
şi

mu nc i tori

cerea

boiul pc care

ca

calificaţi
Fran ţa

Germa n i a

il

in
,.să

d u ce a

Germania.
contribuie
"nu

numai

Hitler apela le înţelegerea l u i
puţin cu
munca"
la răz

cel

pentru

interesele sale,

ci

al e in

treg i i Europe" 7• In august, p ersonal ul ambasadei germane la Paris, într-<1 con
sfătuire extraordinară, căuta m odal ită ţi le de a trimite în Germania, nu numai
150 000

de

muncitori

ca l i fi c aţi ,

ci

şi

200 000

necalificaţi.

Ambasadorul

german

J Henry Pi ecker, Hitlers Tischgesprăche, M u n chen , 1968, p. 30, 33.
4 H. A. Ia.cobsen, Der Zweite W eltkrieg in Cronik und Dokumenten, D arm 

stadt, 1962, p. 309.
s

Serie E : 1941-1945
•
1972, p. 202, doc. 1 19 din 7 apri l i�

Akten zur Deutschen Auswărtigen Politik, 19 18-1945

Band II,

1

Marz bis

15 Juin

1942, Gottingen,

1942.

6 Deutschlands Rflstung im Zweiten Weltkrieg. Hitlers Konferenzen mit Albert
Speer, 1942-1945, Gottingen 1972, p. 93-94.

7

Ibidem, Band I I I, p. 3-4, doc. 3 din 16 iunie 1942.
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subl inia nevoia de a lămuri pe industriaşii franc-ezi că ,.muncitorii trebuiesc puşi
acolo unde nevoile sint mai mari". Se propwtea �hiar acordarea unor avantagii,
acelor muncitori care dor<>au s ă l u<.-reze pentru Germania. Atit ambasadorul, cit
şi restul func· tionarilor nu au as cun s scepticismul lor în ceea ce pri veşte realizarea
cererilor de la Berl in 8• Problema transportului deven ise pentru Inaltul Coman
dament al Wehrmachtu l ui .,un adevărat c oşmar '.. cum mărturisea Keitel. Din
cele 500 000 de mi j loace de transpor t adus e pe front u l de răsărit, mai rămăseseră
bure de folosit în 1942 n um a i 100 000. Re sta bi l irea sau construirea de căi ferate
c-ăţ ătase tot a t ît a importanţă ca �i penuria de carburanţi care lipseau aproape
in to ate tedt oriile ocupate de Germania. Nevoile frontului ca şi a arma tel or de
QCupaţie au i mp u s folosirea tutur()r mij loacelor de transport de care dispunea
cel de al treilea R e i ch . Condiţiile in care a avut loc invazia germană în un ele
tă1 i a produs mari pierder- i în domeniul flotei, a vaselor de război şi C()merciale.
SE>rviciile marinei c om erc i ale ale unor ţări alăturate Germaniei au fost mobili
Z lte exclusiv in serv ici u l armatelor germane şi expuse astfel unor pierderi se
' ioase. La toate aceste probleme, se ada u gă in 1 942 şi cele pricinuite de ţările
aliate sau satel i te.

Eşecurile

suferite de armatele germane in toamna anului 1941, ofensiva
ia rn a 194 1- 1 942, ma ri le pierderi umane ş i materi ale, au obligat
conducerea n azistă să adîncească exploatarea potenţialului aliaţilor ei. Realiza
rea planului de ocupare a Ca uc a zului , a proi ec tat �i ofensive peste Volga pînă
la linia Astrahan -Saratov-Gorki, i mpunea o uriaşă concentrare de forţe. Schim
bul de scrisori din decembrie 1 941 dintre Hitler, Mussolini, A ntonescu şi H()rthy,
avea în vedere în primul rind
să a si gu re participarea efectivă a trupelor şi a
potenţialului economic la purtarea războiului �. In vederea înfrîngerii Uniunii
Sovietice ,. cel mai tirziu pînă la Slfîrşitul anului 1943" - cum scria Hitler in
scrisorile am int i te - se cereau de la ţările respective noi şi mari eforturi. O
adevărată ca mp an ie diplomatică dezlănţuită încă din
ianuarie 1942, a v ea în
veder e să convingă pe al i a ţi că frontu.l de răsărit decidea nu n u mai soarta
Germaniei ci şi .. existenţa celorlalte naţiuni europen e". In consecinţă, aceste
naţiuni trebuiau să asigure printr-o participare activă, succesul pe frontul de
răsăr it 1 o.
Cu toate eforturi·le mi l i tare pe care Mussolini era dispus să le facă, eco
nomia Italiei era din ce în ce mai puţin in stare să facă faţă unor noi angaja
mente. In plus, i n 1942, intre cei doi aliaţi apăruseră o serie de deosebiri de
vederi în legătură cu o b i ect i vele i mediate ale războiului. Ofensiva in Mediterană
rămî n ea pentru I talia un ()biectiv de mare însemnătate. Finlanda. care parti
rip!' k răz boi pe frontul de răsărit din 26 iunie 194 1 , după insuccesele de la
Len i n gr ad se opunea dorinţelor germane de a se angaja mai mult din punct de
vedere militar. Planul nazist de a cUICeri Leningradul în vara anului 1942 (,"Ope
raţia Nordlicht"), şi de a realiza "Operaţia Lachsfanc" spre Murmansk şi Marea
Albă, au devenit nerealizabile in urma preluării initiativei de către armatele
sovi eti ce 1 1•
Vizita gen era l u l u i Keitel la Bucureşti şi Budapesta, în ianuarie 1942, a
:1\9. 11 drept scop să ceară întărirea participării celor două ţă.ri la război. Mare
şalul Antonescu cerea atunci ca Germania să garanteze ter-itoriul ţării impo
tr�va oricăror noi revendicări ungare 12• Repetatele conflicte dintre cele două
sovietică din

8 Ibidem, Band I I I. p. 386, doc. 226 din 24 august 1942.
9 K. Reinhardt, Die Wende vor Moskau. Das Scheitem der Strategie Hitlers
im Wtnter 1941/42, Stuttgart, 1972, p. 291.

10 Akten zur deutschen Auswiirtigen Politik (191 8-1945), Serie E (1941-1945),
Band I, Gottingen 1969, p. 171 , i:loc. 92 din 2 i anuarie 1942.
11 A. Hill gru ber , "Nordlicht". Die deutsche Plăne fiir Eroberung Leningrads
im Jahre 1942, în .,Festschrifts P. E. Sch ra mm , hrsg von P. Classen und P.
Scheibert, Bd. 2, Wi esb a den 1964, p. 269-287.
12 A. Hillgriiber, Der Einbau der verbundeten Armeen in die deutsche
Ostfront 1941-1944, îrt .,Wehrwissenschaftliche Rundschau" 10 ( 1 960), p. 659.
"
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ţări au determina t Germania să trimită o comisie de experţi germano-italiană,
care sA med ie ze relaţiile dintre ele u. Criz.a interveniti în relaţiile dintre cele
două ţări a fost o sursă de mare
îngrijorare Ia Berlin. Hitler recomanda in ma.i
1942, ca amîn două să fie wmult ma.i bine supravegheate". SupăraJt pe Ungaria,
FUhrerul spunea lui Mussolini că ea s-a "îmbogăţit� ca urmare a al i an ţei cu
German i a wC'U at itea regiuni noi incit nid nu l e poate absorbi" 14• Toată vara
�pi tx>amna anului 1942, di p lom aţia nazistă a treb uit să se ocupe de ,.lini!ptirea"
cercurilor conducătoare din Român ia şi Un.garia, a că ror cereri de ajutoere mi
litare nu puteau fi satisfăcute la Berlin.
Menţinerea de cAtre Bulgaria a rela ţi i lor diplomatice c u Uniunea Sovie
constituia încă o . sursă de nelin.i�pte. Presi unile exercitate asupra Turciei
in 1942 , de a in tra in răzb oi alături de ţările Axei, nu au dat nici un rezultat 1s.
C a urmare a evol uţiei evenimentelor guvern ul turc a anunţat Germania, Marea
B ritanie şi Statele Unite că chiar in cazu l înfrîngerii Uni un i i Sovietice, ea va
rămîne neutră 16, A stfel
a fost înlăturată sp era nţa Germaniei de a alin ia Turcia

tică

la interesele sale.

Criza intervenită in relaţiile dintre Germania şi al iat el e ei in 1942, de
păşea cu mult "unele reacţii normale", cum notează secretarul de Stat Weizsacker
in jurnalul său. Be rl in ul ,"a t reb ui t să îngh ită" grave critici aduse de aliaţi la
adresa conducerii militare germane, car e era fă cu t ă răspunzătoare pentru in
fringeri le suferite ca şi peptru subaprecierea puterilor duşmanilllllli . Arhivele
militare germane oferă un i n teresant material care dovedeşte că aliaţii Ger
maniei s-au opus cu energie la încercările germane, de a considera armatele
lor drep t ţapul ispăşitor al infringerilor su feri te intre Dan ş i Volga 17. Protestele
împotriva trammentului prost aplicat soldaţilor din a rmate le aliate, au obligat
pe Hi tler să dea un. ord i n special in vederea ,;unei atitudini OO!'€Cte faţă de
frăţia de arme".
In raport cu greutăţile şi problemele generate de regimul de ocupaţie, cele
domen iul militar părea unor înalţ i funcţionari nazişti de ordin secundar.
După p lanuri l e nazi ste, in ţări l e ocupate trebuia introdusă o asemenea ordine
care - cum spunea Hi tleT - să fac i l ite ze ca ele să se Integreze "automat"
după victorie, in n ou a ordine europeană. Ceea ce interesa in mod special, era
ca această în ţe le gere să fi e infăptuită "fără frămintA ri şi fără contradicţii .. 1a.
Planul elaborat de minis-trul pentru ar ma men t şi muniţii, Albert Speer , se baza
indeosebi pe jefuirea si stematică a ţări lor ocupate, acţiune care treb u ia extinsă
fără intirziere şi asupra aliaţilor şi sateliţilor Germaniei. De altfel , din analiza
propunerilor făcute de Speer pentru întărirea economiei de război a Germ anie i ,
nu pot fi sesizate d€0sebirile de tratament in exploatarea bogăţiilor din ţările
ocupate şi cele aliate. Deşi formele de vasa l i tate in faţa Germaniei erau dife
rite, re gimul nazi.st a refuzat con.tinuu să f ixe ze viitoarele relaţii cu ţările
ocupate, aliate sau satelite. In condiţiile in care mersul evenimentelor pe front
i mpunea in 1942 să se facă toate pregă tiri le pentru mobilizarea totală, cind
"ordinea ş i lini ştea" necesare asigurării jafului nu d omn ea in nici una din aceste
ţări, sfetnicii Lui Hitler i -a u cerut să � fl ut u re in faţa pop oare lor un nou prO·"
gram al Europei de miine". Un asemenea pr ogr am p entru înşelarea a milioane

din

1 3 Manfred Kehr i n g, Stalingrad. Analyse und Dokumentation einer Schlacht,
Struttgart. 1975, p. 69.
14 A.D.A.P. , Band 1, p. 309, doc. 172 din 2 mai 1942 .
15

L. Krecker, Deutschland und die Turkei im zweiten WeZtkrieg, Frank...1
1964, p. 223 ; J. Glasneck und 1. Kirchei sen , Tilrkei und Afganistan,
Brennpunkte der Orientpolitik im zweiten Weltkrieg, Berlin, 1 968, p. 76 ; H.
Krol l, Lebenseriunerungen eines Botschafters, Koln, 1967, p. 208.
16 Foretgn Relation of the United States. Diplomatic Papers, val. 4, Washington,
1960, p. 702.
!7 Jilrgen
Fi5rster,
Stalingrad-Risse im Bundniss, 1942/43, Fr eiburg im
furt/M,

1975, p. 47.
1' Lothar Gruchmann , Der Zweite Weltkrieg, Milnchen, 1967, p. 200.

Brisgau,
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de oameni nu era necesar n wnai pentru ţările oc upate ci şi pentru acelea care
se aflau a lături de Germania. El era necesar mai ales pentru o parte a cercu
rilor politice şi econ o m i ce care deşi se aflau alături de fascism, manifestau în
1942 o serioasă ingrij orare d<�că nu chiar !rică faţă de ceea ce naz�tii n umeau
noua ordine europeană. tn moment.ul cind regi m u l nazist a trecut la intensificarea
jaful u i in c.-gală miliSură in �ările ocupate sau "prietene", ingrijorarea acestor
cercuri a luat propo rţi i .

Amb.•sadorul german acred i at la Helsinki, se adresa in mod confidenţial
printr-o scrisoare lui Ribbentrop, la 14 martie 1942, cu rugămintea de a-l
i n strui cum să acţion e ze în faţa "îngrijorării crescinde a ce rcu ri lor industriale
fi�landeze in l egă tură (11 loc u l şi rol ul Finlandei in Europa de miine". In gene
ra . el atrăgea atenţia m i n istrului de Exlerne asupra preocupării industriaşilor
in ' legătură cu v i i toarele rela ţi i ale Germaniei cu Finlanda. In răspunsul său,
Ri be ntrop recoman d a d ip lomatu lui nazist că ar fi b i n e să evite asemenea dis
cu , · i. Ingrijorarea lor - arăta el - era "cu totul nefundată". tn cazul însă cind
dis ·uţiile nu vor putea fi evitate, Ribbentrop prop unea urmAtorul răspuns : "do
rinjele şi n evoile cercurilor industriale finlandeze vor putea fi pe deplin asigu
rate n umai in măsura in care ei vor fi alături de noi in răsărLt". Industriaşii
fi n ]andezi trebui au asiguraţi că după victorie " vor avea loc in mod sigur ase
menea di scuţi i " 19. Conducătorii nazLşti di n Danemarca ocupată se sfătuiau cu
Betlinul cum să reactioneze faţă de "agitaţiile unor cercuri sus puse" , c are nu
numai că se in teresau de spre cum va arăta noua ordi ne, dar considerau că "Da
nemarca trebuie să-şi reciştige libertatea" 20. In august, aceiaşi conducători se
sfătuiau cu superiorii lor dacă nu cum v a ar trebui .,să cerem unor membri ai
conducerii daneze să preci.zeze poziţia de prietenie faţll. de Germania, in fapte
şi nu in vorbE" 21 .

1

�

Oamen ii .,de rangul cel mai inalt" - se comunica la Berlin din Olanda .,nu mai au incredere in succesul nostru" 22 ; Salazar, dictatorul Portugaliei, cerea
Germaniei la Lisabona să comu ni c e lui Hitler că ar dori ca
Germania să prezinte lDl plan cit mai detaliat despre "tabloul Europei noi". El
remarca că, chiar acele popoare care prin l upta lor contribuiau la înfăptuirea
Europei noi .,ar dori să v ad ă un asemenea plan" 23.

reprezenta ntului

Chiar şi in Italia, a l i a ta celui de al treilea Heich, - arll.ta şeful Institutului
.,exista o mare ingrijorare ln legătură cu tăcerea
de Cultum aflat la Berl in
-

de sore feh1l cum va arăta noua ordine europeană". Cercurile i ndus
triale - preci za el - ,.care in Italia au un cuvint greu de spus, nu cred in

Germaniei

sinceritatea Germaniei faţă de Italia". DUipă părerea acestor cercuri - continua
el - Italia va fi adusă de Germania Îl'lltr -o stare ."de totală dependenţă eco
nomică " . Există ronvin gerea - arăta el - că "Italia va pierde chiar şi liber
tatea ei naţională... Chiar dacă axa Roma-Berlin-Tokio va ieşi învingătoare
- spunea el - cercurile industriale cred că .,toate avantajele vor reveni numai
German iei". Faptul că nu s-a precizB!t nilciodată la Berlin - arăta el - care va
fi locul I taliei in noua ordine europeană .,măreşte neliniştea şi chiar ura impo
triva German ie i " 2•.

Generalul Gerstenberg raporta din Bucureşti că are convingerea că anumite
"

cercuri urmăresc .,apropiata naţionalizare a intregii industrii pe troliere . Sigur că
o asemenea acţiune se indrepta impotriva intereselor Germaniei şi ca atare după
19 Akten zur Deutschen Auswartegen Politik, Band II, Serie E, p. 67, doc. 38
din 15 martie 1942.
20
21

22

23

I bidem, p. 374, dac. 218 din 17 mai 1 94 2.

I bidem, p. 39 1 , Bd. I II, Doc. 229 din 24 august 1942.
I bidem, p. 338, Bd. II, Dac. 198 din 11 mai 1942.

I bidem, p. 48, Bd. II, Dac. 27 din 11 martie 1942.

24 Ibidem, Bd. III, p. 475, dac. 279 din 10 septembrie 194%.
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discuţia purtată cu Antonescu, ac es ta se grăbea să propună la B erl in o soluţie care
să impiedice realizarea naţi ona li :z.ă rii . Ar fi necesar - arăta el - .,să se lărgească
participarea capitalului na ţi onal ceea ce ax duce şi la întărirea poz i ţ iei regimului .. 25•

Toate aceste ştiri ca şi al tele, au produs la B erli n mare nelinişte, pentru că
el e marcau o realitate împotrl"va căreia nu era nici uşor şi n ici comod de acţio

nat. Ele proveneau d in cercurile i ndustriale, financiare, comerciale, care nu puteau
fi acuzate de comunism, şi care era evident că nu erau decise să sacrifice pro
priile in terese in favoar ea Germaniei. Infringerile sufe rite pe front, intrarea Sta
telor Unite in război, formarea coaliţiei antihitleriste c a re unea tre i din cele mşi
p ute rn it e state ale lumii, au i ncuraj at aceste cerc uri să aper e propri ile lor inte
rese, să pă.stre2e libertatea d e miş car e. La B erl i n , a fost urmărită cu mare ate
ie
criza poli ti că din Bulgaria din martie 1942, p entru că s-a consi derat că ea expri a
încercarea unor cercw·i politice şi econ omi ce bulgare de a impi ed ica ca reg le
Boris �să ia toate măsurile in in ter e sul Germaniei" 26• Neindep linirea export ui
de wol fram din Portugalia spre Berlin - raportau diplomaţii na z iş ti - "era ,un
mijloc d e a presa G erman ia să trimită cantităţi cit mai mari de cărbune
.
Ambasadorul n azist de la Madrid considera că F1·anco i nten ţ iona t "ingro ă
greutăţtle interne pentru a justifica de ce nu vrea să trimită in Germania m te
rialele cerute� 20. Livrările de co ks şi lemn d i n Sued i a - se ra p orta la Berlin l 
m ergea u d in ce in ce mai prost din cauză că ,,suedezii cer plata in aur sau d ev ze,
p lata pe c a l ea clearing ului "devenind cu totul nepopulară" 29•

�

�
1
,

Situaţia din ţările ocupate a constituit obiectul un or analize făc ute l.a Berlin
l a care au participat uneori şi reprezen tanţii Italiei. La una din aceste de:;,;bateri ,
reprezentantul Italiei a ţinut să precizeze că toată regiunea de la Belgrad pînă
la Pireu ." se afla in stare de mişcare şi nesupunere. Doar Ungaria poate fi conside
rată un pol al l iniş tei " . In Româ nia - menţiona el - "este cunoscut că regimul
se poate menţine n um ai l'U a ju torul baionetelor ge rm a n e " Jo. I n c he ierea Protoco
lului de la Abbazia din 3 marti e 1942, intre Germania, Italia şi Croaţia, in vederea
conlucrării pentru ."curăţirea Croaţiei de rebeli", indica gravitatea situaţiei. Prin
p rotocol s-a hotărît

oa trei d ivizii germane, una italiană şi zece batalioane croate

să d esăvî rşeasc ă o operaţie "ra;pidă şi eneTgic ă pe un fron t larg împotr iva unOT

grup ări de rebeli " . S-a ho tărî t, de asemenea, că Germania şi Italia să întărească
jandarmeria şi poliţia croată 3 1. Situaţia din Iugoslavia a c ons t i tu i t una din temele
abordate de Hitler şi Mu s sol i ni în c·adrul intilnirii din 2 mai. Aici - spunea
Hitler - "infecţia comunistă este cumplită". Ar fi bine - continua el - "să ter
minăm cit mai repede cu această rezistenţă, pentru că aş avea nevoie de cele
patru divizii pe frontul de răsărit" 32. AcelaJ?i sub ie c t 1-a discutat Hitler cu Paglov
n icul Croaţiei, in septembrie, numai că de data <U:easta H i t ler era alarmat. El a
căutat să-1 c onvi n gă pe Paglovni c ce mari prejudicii aduce mişcarea de rezistenţă
i n d us tr ie i şi arma te i germane. Croaţia - arăta Hitler - "este o regiune de tranzit
a bauxitei şi petrolului. Orice nelinişte aici constituie un pericol pentru trans
portu l celor n ecesare industriei şi armatei, pune in pericol drumul spre ţările bal
canice". Informaţiile date de Paglovnic în legătură cu zonele întinse stăpînite de
p a rtizan i , despre ajutorul, p e care aceştia il pr i mes c de la populaţie, despre greu
tăţile l up te i contra lor au determinat pe Hitler să promită noi ajutoare militare 33•
Trimişii nazişti aprec i a u că
si tuaţi a din Olanda era catastrofală", pentru că
"

"populaţi•a era împotri va noastră" 34, Din Bucureşti, Killinger raporta

,

25 Ibidem, p. 27, Bd. I I I , doc. 18 din 20 iunie 1942.
26 Ibidem, p . 14, Band II. doc. 12 din 5 martie 1942.
'El I bidem, p, 183-1 84, Bd. II, doc. 105 din 2 aprilie 1942.
28 Ibidem, p. 186, Bd. Il, doc. 108 di n 3 aprilie 1942.
29 Ibidem, p. 207, Bd. III, doc. 1 1 9 din 20 iulie 1942.
30 Ibidem, p. 67, Bd. II, doc. 35 din 13 martie 1942.
3 1 Jurgen Forster, op. cit., p. 59.
32 A.D.A.P., p. 305, Bd . II, doc. 1 82 din 2 mai 1942.
33 I bidem, p. 530, Bd. I II, doc. 310 din 25 septembrie 1942.
34 Ibidem, p. 374, Bd. II, doc. 218 din 1 7 mai 1942.
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impun eau m-asuri pri n care .,să se convingă popol'ul despre necesitatea sacrificii�
lor� 35• Despre aceea-ş i si tuatie rapo rt au şi alţi funcţionari nazişti aflaţi l a Bucu
reşti. Ce-a m n i man: pa rte a populaţi e i - scria la Berlin reprezentantul german
de pe lîngă Ca mera de Comerţ - "este impotriva continuări i război ului , a sac rifi 
ciului de singe şi bani". Opinia publ i c ă românea scă , - arăta el - ,.nu în ţelege
scopul ina lt al frontului de r ă săr it şi acordă mai multă încredere propagandei
duşmane decit nouă.. . Folosind cuvinte injuri oase la adresa ţăran ului român, el
notează că ..are tolu� i minte să în.groapc recolta şi astfel să o ascundă" . D atele
statistice care se prez:intă reprezentanţilor Germaniei despre recoltă erau, după
pă·rerea lui. false 311• Livrările de cereale. petrol , păcură şi gazoli nă d in România
au croat m.ll ri nemulţumiri la B er l in. Anal iza oauzelor care au d etermi nat ca livră�
rile să fie defec tuoa sc, a dus l a concluzia că motivul pr incipal era "slăbiciunile
regimu l ui care nu a organizat bine rechiziţii l e mi litare". Din motive de politică
internă - arăta Cladius, nutorul analizei - mareşalul a lăsat în ţară o cantitate
"prea mare de bţtnuri" . .. Ţăranul român - arăta in continuare - "nu are nici o
încredere în condt:ccrca � � « tului şi de aceea el ascunde reco-l ta". Una d in ca uzele
principale era şi a2cea că organizaţiile come rc iale germane aflate in România, nu
au con trolat cu ri goare starea recolte i . In consecinţă, Mareşalul trebuia avertizat
că �nici într-un cnz G ermania nu va îngădui ca români i să tr ăiască mai bine decit
poporul german�. tn al doilea rind, dacă guvernul român nu era in stare să orga
nizeze export u l , atunci această activita � e trebuia imed iat preluată de Germania.
t n a.l treilea rînd, Germa n i a t rebu i a să mărească preten ţiile şi cererile de la
România. Orice d em ersuri politice la Bucureşti - arăta Cl od i us - "nu pot fi
eficiente", ci se i m p u neau ·�măsuri d ure'" . Printre primele măsuri propuse era
aceea să se impună ca soci etăţile comerciale germane să ca pete dreptul de a
cumpăra cantităţi nelimitate de cerea l e, iar la nevoie să aibă dr ep tu l de a face
r echi zi ţie 37 . Be l gien i i cereau - se arăta într-un raport - ca conduce:·ea nazistă
JB. Ia r din
Bucureşti gen e ral ul Hansen , comunica că. cu toate eforturile făcute, "adînca criză
de î n credere faţă de Wehrmacht nu a fost depăşită", că poziţia critică faţă de
felul c u m conduce Ger ma n ia războiul capătă din ce in ce mai mulţi susţinători 39•

să lucreze mai puţin pe calea ordinelor şi mai mult pe calea discuţiilor

Ata-şatul militar al Italiei la Berlin, generalul M arras, a fost declarat "persona non

grai<!"
cea

pentru

din

cadrul

at i t u-d inea critică

şi

arogantă

faţă

de

Germania.

Criza militară

şi

sist emul u i de ali an ţe a Germaniei luase asemenea proporţii încît

18 decembrie 1942 cu gauleterii să declare
că �ne găsim i ntr�o l uptă grea ca şi în preajma preluării puterii. Vechii noştri
duş man i S-ilU rcgăsit şi se înd reaptă impotriva noastră " 40. Iar Goebbels, interzicea
presei germane la sfîrşitul anului să d e zm in tă ştirile despre succesele repurtate
d e armatele sovietice, pentru ca �i pe această cale .,să sperie Europa de pericolul
rus" 41. Hitler dă ordin c<J termenul de chel tuiel i de ocupaţie să fie inlocuit cu

Bormann a fost obl i.gat la şedinţa din

"cheltuieli de refaccre", pentru ca astfel să liniştească .,pe proştii" care nu înţeleg
misi w1ea is tori că a Germaniei 42.

Anul 1943 înc epea pentru Germania hitleristă sub auspi ci i deosebit de grel e .
!n toată Europa ocupată, războiul armel or se va dubla prin lupta subterană a

popoarelor.

35 I bidem, p. 68, Bd. II, doc. 39 din 14 martie 1942.

36 Ibidem, p. 68, Bd. I l , doc. 64 din 24 ma rtie 1942.

37 I bidem, p. 106-113, Bd. III, doc. 67 din 7 iulie 19 42 .
311

Ibidem, p. 149, Bd . I I , doc. 85 din 27 martie 1942.

39 Jurgen For ster , op. cit., p. 55.

40 M . G. Steinert , Hitlers Krieg und die Deutschen Stimmung und Haltung
der deutschen Bev6lkerung im zweiten Weltkrieg, Diisseldorf - Wien, 1970, p. 320.

41 K. :eramstedt, Goebbels und
1 945, Frankfurt,IM, 1 97 1 , p. 351.
42 Ibidem,

dfe

national-sozialistf.sche

p. 276.
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L'ANNtE 1942 DANS LA POLITIQUE DE L'ALLEMAGNE NAZISTE
R e s u m e
Les evenements qui ont !ieu en 1942, ont demontre que malgre l'optimisme
tres prudent affiche par les cercles nazis, le but de la dom in at i on de !'Europe,
restc aussi eloigne que j am a i s. Sauf les immenses d i fficultes de nature militaire,
qui ont marque entre autres, que l'Allemagne etait pcu capable de sac rificcs
materiei p rolonge s, les premises d'une grave crise dans le systeme d'al liance et
d'occupation ont foumi des arguments aux dirigeants du troisieme Reich, p ou r
craindre des reactions en ce but, ont a d echainer une terrible campagne de mc
s ur es , des contraintes, pour affai.blir l'opposition d'une partie de cercles dirigeants
qui ont perdu la confiance dans la victoire de l'Allemande. A l'aidc des documc;:nts
de prem iere importance, l'auteur a souligne quelques aspects de la politique de
l'Allemagne envers ses allies et satelites, en 1942.
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LUPTA FORŢELOR PATRIOTICE DIN MOLDOVA IN ANUL 1944,
SUB CONDUCEREA P.C.R., PENTRU RASTURNAREA DICTATURII
MILITARE ANTONESCIENE ŞI INTOARCEREA. ARMELOR
lMPOTRIVA GERMANIEI HITLERISTE
CONST.

CLOŞCA

In abord ar e a prezentului subiect am pornit de la ideea că s i tua ţia c1·eată în
Moldova, in primăvara şi vara anului 1944, poate consti tu i obiectul unei cercet..ă ri
istorice, ca p r e zen tin d o situaţie mai deosebită in contextul evenimentelor ce l e-a
traversat România in ace astă perie>adă. Avem în ved ere activitatea desfăşurată
de regionalele P.C.R. "Moldova" şi ·"Dunărea de jos". cit şi a organizaţi i lo r de
m a să conduse de Partidul Comunist Român, care au activat in această p;•rte
a ţării.
Prin aducerea in discuţie a unei probleme restrinse ca spaţiu şi timp, des
prinsă dintr-o temă cuprinzătoare, cum ar fi aceea a luptei poporului român
impotriva dictaturii antonesciene şi scoaterea Rom ân iei din război ul hitlerist pe
calea in surecţiei, se urmăreşte aprofundarea cerce tări i în acest do meni u cit şi
despri n d erea unor noi detalii din tabloul general al pregăti rii actului insurecţio
nal din august 1944.

Se ştie, că in tre a g a activitate a P. C . R . din toată perioada războiului s-a des
făşurat în baza liniei sale programatice, clar exprimată în documente ca : Circu
lara din 8 iul ie 1911 ; Platforma program d in 6 septembrie 1941 etc., documente
care prev edeau în esenţă obiective ca : răsturnarea dictaturii antonesciene, for
m are a unui g uv ern naţional-democratic, încetarea războiului impotriva Aliaţilor,
alungarea naziştilor din ţară, eliberarea părţii d e nord a A rdeal ulu i , de sub ocu
paţia hortislă, parti c i parea României alături de Coaliţia antirutleristă la lupta
impotriva Ger ma ni ei n a zis te.

Sprijin ind u- se pe un program de luptă bine conceput şi intrevăzînd clar
evoluţia generală a evenimentelor, Pa rtid ul Comunist Român, incepind cu a doua
jumătate a anului 1943, şi-a orientat tot mai mult acti vi tat ea spre acţiuni concrete
in ceea ce privea răsturnarea prin forţă a regimului antonescian, şi alungarea
trupelor hitleriste din ţară. Asemenea acţiuni capătă, după opinia noastră, un
carac te r nemijlocit de pregătire insurecţională, începînd cu luna aprilie 1944.
D�i ex trem de scurtă ca timp, perioada aprilie-august 1944 se înscrie in
istori e ca o adevărată epocă in care s-a plămăd it o pa rte din destinul ce avea
să-I urmeze poporul român de atunci pînă azi, şi in viitor. Referi ndu -se la acele
momente , Programul P.C.R. subliniază faptul că "în vara anului 1944 trupele so
viet ice dădeau lovituri grele armatelor hitleriste, intrînd în cursul luptelor şi pe
teritoriul României. In aceste imprejurări - se arată in continuare - German ia
şi guvernul antonescian se pregăteau să ia măsuri extreme, să organizeze mobi li -
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zarea gene•·ală a fm·ţclor in vederea întăririi pe teritoriul românesc a rezistenţei
impotriva inai ntă•·ii armatelor sovieti ce. Impiedicarea acestor plan uri de continuare
a războiului împotriva Uniunii Sovietice, trecerea la ră sturnarea regi mului fascist
din România şi întoarcerea armelor impotriva trupelor hi tic riste deveniseră o ne
<"C'Sitatc istorică, un imperativ pentru grăbirea victoriei coaliţiei antifasciste. Ma
rele merit al partidului nostru comunist constă in faptul că în aceste împrejurări
;a
ştiut să-şi organizeze propriile rinduri, să intăreasră colaborarea cu celelalte
forţe, inclusiv forţele armate, şi să treacă la atacul decisiv, doved i ndu-se la înăl
ţimea misiunii sale istorice de apărare a intereselor naţionale ale i ntregulu i
popor " 1 .
Incepind cu a doua jumătate a anului 1943, elementele active, de frunte ale
Partidului Comunist Român, concep aeţiuni sistematice ee vizau scoaterea Româ
n ie i din t .Jzboiul - hitlerist pe calea insurecţiei. Activul de bază al P.C.R. din
lagăre, inchisori
şi
din
afară
Constantin
Agiu,
Gheorghe Gheorghiu
Dej, Emi ! Bodnăraş, N icoLae Ceauşescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Mau-
rer.
Lucreţiu Pătrăşcanu, Iosif Rangheţ ş.a. - a acţionat in direcţia imbună
t.ăţirii munci i de partid, a consolidării rin.dw-ilor sale, a reorganizării conducerii .
Totodată, s-a avut i n vedere crearea unor formaţii d e luptă înarmate a l e partidu
lui, unirea intr-un singw· front a tuturor forţelor antifasciste, răsturnarea prin
forţă a guvernului antonesc ian, precum şi scoaterea ţării din războiul hi tlerist şi
alăturarea e i la coa liţia antifascistă. In acest sens apreciem măsurile stabilite in
şe-dinţa C.C. al P.C.R. din octombrie 1943, in care s-a ridicat ca o problemă im
portantă chestiunea unor mai strînse legături intre membrii Comitetului Central
şi organizaţiile regionale sau locale. Cu acest pri lej s-a menţionat şi faptul că din
Moldova aveau legături cu centrul la acea dată, doar organ izaţi ile locale Bacău
�i Birlad. In acelaşi timp, Comitetul Central îşi p ropunea .,lărgb·ea l egăturilor",
i n tre altele, cu Moldova şi Cernăuţi 2•
N u mult timp după aceasta, respectiv, in luna noiembrie 1 943, s-a conceput
Ia nivel central un plan amplu de măsuri ce urma a fi adoptat de către parti dul
c::om unist. ln partea introductivă a acestui document (exi stent in arhivă sub formă
de proiect), se face o ,.analiză a situaţiei frontului şi trupelor din interior", după
care se troge concluzia următoare : ,.România se găseşte în această ipoteză in
faţa perspectivei de a deveni in timp apreciabil zonă de operaţi uni militare şi
anume, una din prindpalele zone de operaţiuni de pe întreg frontul de est, c u
toate consecinţele care decurg d in această situaţie c a : j efuirea ş i devastarea teri
tori ului naţional de către trupele germane ; evacuarea forţată a sute de mii de
oameni din căminele lor ; sacrificarea fără rost a noi contigentc ale armatei rl>
mâne ; înăsprirea teroarei Gestapoului pe teritoriul ţări i " 3 •

Surprinzind cu exactitate situaţia in care se afla ţara noastră. cît şi evoluţia
evenimentelor militare de pe frontul din răsărit, documentul amintit subliniază că
�in această ipoteză hotărîrea C.C. de a reorganiza munca partidului pe baze de
război şi a face din aceste hotărîri preocuparea centrală in vederea minării maşi
nii de război hitleriste capătă o importanţă de o deosebită actualitate. . . Intrăm
în faza decisivă a acestui conflict armat - se subl iniază in continuare - in care
parti dul, prin acte de război bine concepute, bine organizate şi bine executate va
trebui să facă dovada spiritului său de luptă, a capacităţii sale organ izatorice şi
a legăturilor sale cu interesele vitale ale majorităţii covîrşitoare a poporului
n ostru." 4•
Pentru organizarea unui aparat de război al partidului se propunea .. urmă
torul mod de procedare şi ordine de urgenţă" : reinfiinţarea comisiei centralE'
speciale ; organizarea grupului operativ central şi formarea prin intermediul aces
tuia a unui număr de instructori care să se deplaseze in regionale şi să ajute Ia
organizarea aparatului regional care, la rindul său, avea să procedeze la organi
zarea acelui local. Era prevăzut, de asemenea, ca ,.pe măsura constituirii grupelor
1 Programul P.C.R. de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi
inaintare a României spre comunism, Ed Politică; Bucureşti, 1975, p. 49.
2 Arh. C. C. al P.C.R., fond 1, dosar 104/1943, ff. 1-14.

l Idem, dosar 127/1943, ff. 1-3.
• Ibidem.

..
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operative, orice formă de organizare asemănătoare sau care aveau menirea să
deservească munca de război, să înceteze a mai funcţiona" 5.
Prin intreg conţinutul, dar mai ales prin menţiunea de a se abroga .,orice
forme de organizare asemănătoare", documentul, asupra căruia am insistat, explică
conturarea unei noi orientări in partid, încă in a doua jumătate a anului 1943,
orientm·e a cărei caracter unitar va sta la baza activităţii P.C.R. in vara -hnului
1944, în ceea ce priveşte pregătirea forţelor de luptă patriotică şi a altor grupări
care au acţionat în acest sens.
Noile măsuri, care se preconizau la ni vel central, în toamna anului 1943, erau
şi o urmare a faptului că in vara aceluiaşi an se autodizolvase Intemaţionala Co
munistă. In acest sens, documente ale P.C.R. din acea perioadă menţionează că
�Prin dizolvarea lntei'naţionalei Comuniste a dispărut şi ultima piedică d i n calea
unirii tuturor forţelor naţionale cu Partidul Comunist din România, în lupta impo
triva cotropitorilor hit!erişti. Partidul nostru - se su blini ază în continuare - a
fost eliberat de obligaţiile sale decurgind din regulamentele şi deciziile Interna
ţionalei Comuniste" 6.
Aceast"-.. nouă etapă, marcată de punerea în aplicare a documentelor progra
matice ale partidului. elaborate cum s-a mai arătat încă in anii 1941-1942, şi de
măsuri energice pe linia pregătirii efecti vului de partid pentru acţi unile decisive
din vara anului 1944 avea să fie însoţită, pentru Moldova indeosebi, de noi greu
tăţi şi lovituri provocate de aparatul de represiune antonescian. După un val de
arestări, in vara anului 1943, in rindul comuniştilor din regionala "Moldova", legă
turile cu Comitetul Central sint complet intrerupte. Urmează noi arestări in noiem
brie, acelaşi an. Au fost PlL'!i sub stare de arest şi întemniţaţi membrii comitetului
judeţean Neamţ, in rîndul cărora se aflau Aurica Miştală, Căciuleanu Ion, Răi
leanu 0., Răileanu Nina, precum şi secretarul regionalei, Leontc Dumitru 7•
Di ntr-o notă a siguranţei rezultă că .,au fost arestaţi 23 de comunişti ; 73
simpatizanţi antifascişti ; 63 simpatizanţi sînt supravegheaţi de organele de sigu
ranţă". In acelaşi raport este menţionat şi faptul că la Vaslui au fost efectuate
operaţiuni de arestare şi internare în lagăre (5 comunişti şi 38 de simpatizanţi
arestaţi, iar 16 persoane au fost internate în lagăr) s.
In urma procesului care s-a judecat la Curtea Marţială din Iaşi a u fost pro
nunţate sentinţe deosebit de aspre : secretarul Comitetului regionalei "Moldova" a
fost condamnat la moarte ; Aurica Miştală, secretară a Comitetului judeţean Neamţ
al P.C.R., la 25 ani muncă s i lnică ; restul, intre 3 şi 25 de ani ; foarte puţini au
fost achitaţi.
Toate acestea se întîmplau în cadrul regionalei "Moldova" a P.C.R. tocmai
în momentul cînd era mai multă nevoie de consolidare a rîndurilor membrilor
săi, de mobilizare la luptă a tuturor forţelor democratice, a maselor muncitoare
impotriva regi mului antonescian, a fascismului şi război ului.
Greutăţi veneau uneori chiar din partea organului central al partidului, din
acea perioadă, care, adesea, conformîndu-se indicaţiilor Internaţionalei Comuniste,
pînă la dizolvarea acesteia, n u putea discerne totdeauna cu exactitate aspectele
specifice ţării noastre. Un exemplu în acest sens il oferă un document 9 al jude
ţcnei P.C.R. Bacău. Referindu-se la greutăţile intimpinate in timpul dictaturii
antonesciene, documentul respectiv subliniază şubrezenia legăturilor cu organele
superioare şi arată că "atunci cind am avut aceste legături, d i rectivele primite nu
se situau pc linia politică justă a P.C.R. şi ca atare nu constituiau un sprijin şi o
indrumare In munca noastră" 10. Nereuşind să ia legătura cu regionala, organizaţia
din Bacău a trimis un tovarăş la Bucureşti pentru i nstruire, dar, trimisului ress

I bidem, ff. 6-18.
d Idem, dosar 168, f. 1.
7 A rh. In sti :utului de

studii i storice şi social-politice de pe lîngă C.C. al
P.C.R. (in continuare Arh. I.S.I.S.P.), fond 2, dosar 1373, f. 36.
8 Arh. C.C. al P.C.R.. fond 1, dosar 294, l. 13.
P Raport de activitate al organizaţiei j udeţene Bacău, adresat C.C. al P.C.R.
Din conţinut rezultă că a fost intocm i t în toamna anului 1944, dar reflectă stări
de l ucruri din a doua jumătate a anului 1943, inceputul anului 1944.
10 Arh. C.C. al P.C. R., fond 1, dosar 233, f. 1.
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"i s-a cerut desconspirarea membrilor organizaţiei Bacău" 1 1• La 0 altă
mtilmre asemănătoare, tot organizaţiei Bacău i s-a transmis o Directivă a Comi
tetului Central in care se cerea "renunţarea la munca de partid şi inlocuirea ei
nwnai cu cea de front patriotic" 12• Comuniştii din Bacău au considerat aceste
directive "drept acţiuni lichidatoriste şi neconforme principiilor noastre", luind
aslfel atitudine faţă de asemenea hotărîri şi înţelegînd să continue lupta " in spiritul principiilor partidului nostru" 13.

pe:ti':

Intr-o asemenea situaţie, comuniştii băcăoani au intreprins unele acţiuni din
proprie iniţiativă, pînă cind au reuşit să reia legătura cu regionala .,Moldova".
Restabilirea legăturii cu Iaşul, a produs satisfacţie la Bacău 14, mai ales că era
vorba de o situaţie nouă ca urmare a schimbărilor survenite la 4 aprilie 1944.
Practicile dăunătoare în munca de partid au fost înlăturate pe măsura
promovării unui
climat nou de muncă, ca urmare a libertăţii de acţiune
dobindite după autodizolvarea Internaţionalei Comuniste. Dintr-un raport al orga
n izaţiei regionale "Moldova" a P.C.R., către Comitetul Central, rezultă că spre
sfîrşitul anului 1 943, S€ activează legăturile organizaţiei de partid din Iaşi cu
C.C. al P.C.R. Documentul respectiv face precizarea că organizaţia locală de partid
Iaşi a primit "indicaţii şi instrucţiuni asupca problemelor noi ce se puneau la
ordinea zilei" 15• Intre aceste probleme sînt menţionate : recrutarea de noi cadre,
in special din rîndurile muncitori lor, şi extinderea acţiunii de atragere la luptă
antifascistă a celorlalte categorii de cetăţeni etc. Totodată, se cerea i mpulsionarea
activităţii în di.recţia "realizării de contacte cu reprezentanţii altor grupări poli
tice nefasciste. . . " 16.
La inceputul anului 1944, in faţa tuturor organelor de partid stătea o pro
blemă centrală şi anume, aceea a consolidării legăturilor existente intre organele
şi organizaţiile de partid, cit şi restabilirea celor intrerupte din cauza arestărilor
sau alte motive. In virtutea acestor cerinţe, se reorgan izează; în i :::� rn a ;mului 19431944, biroul organizaţiei regionale .,Mohlova" al P.C.R., din care făceau parte :
Conache Ion, lucrător la C.F.R. .,Nicolina" - laşi ; Vasile Mîrza, intelectual ; Gh.
Mihăilescu, muncitor ş.a. 17• Paralel cu refacerea organului de partid s-au luat mă
suri de reorganizare a activităţii U.T.C . şi a altor organizaţii de masă indrumate
de P.C.R. 1 8. Evoluţi a stării de lucruri pe frontul de răsărit impunea cu stringenţă
organizarea riguroasă a intregului efectiv al partidului ; toate organismele şi orga
nizaţiile sale trebuiau puse în alertă, şi ca urmare, să poată răspunde la o singură
comandă.
Anul 1944 avea să ad ucă c.1.1 sine noi succese ale Armatei Roşii impotriva
invadatorilor hitleri şti, succese ce apropiau tot mai mult frontul de graniţele ţării
noastre. In acelaşi timp trupele române continuau să lupte (fără convingere) ală
turi de cele germane. Politicienii burghezi cit şi conducerea statului român anga
jase contacte şi discuţii cu puterile aliate privind scoaterea ţării din acest război.
Chiar dacă aceste contacte şi discuţii urmăreau refacerea integrală a unităţii teri
toriale ale României ; ele vizau o modalitate care să nu zdruncine poziţiile lor
politice şi de clasă 19 . I storia a confirmat că singura cale, ce avea să ducă la reali
zarea imperativului istoric din acel moment, a fost cea a insurecţiei armate, con
cepută şi condusă cu succes de către Partidul Comunist.
In aceste condiţii, P.C.R. s-a manifestat ca singura forţă combativă a cărei
rol Qra de a acţiona hotărît şi lucid pentru scoaterea României din războiul hitle-

1 1 I bidem.
12 Ibidem .
13 Ibidem.
1 4 I bidem.
1 5 Arh. C.C. al P.C.R., fond 1, dosar 294, f. 13.
1' I bidem .
17 Vasile Mîrza a îndeplinit funcţia de secretar al biroului regionalei
P.C.R.

"Moldova".
11 Arh. I.S.I.S.P., Bucureşti, fond II, dosar 1373, f.
19•

2.

Se ştie că tratativele secrete, duse atit de opoziţie cit şi de Antonescu, au
urmărit scoaterea României din război cu ajutor militar, exclusiv anglo-american,
In speranţa menţinerii poziţiilor lor politice şi de clasă.
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Real izarea cu succes a unor asemenea probleme, impunea măsuri radicale in
însăşi modul de a acţiona a conducerii partidului comunist. Asemenea măsuri s-au
conturat la inceputul lunii apri lie 1944. cind vechea conducere a P.C.R., în frunte
c';l Şt.efan Fori ş a fost înlocuită, din motive bine ştiute 20 , cu o conducere operativă
dm care făceau parte Emil Bodnăraş şi Iosif Rangheţ. In ciuda unor atare îm
prejurări , în partid nu s-au produs perturbări ; dimpotrivă elementele conştiente,
.
d evotate une1 cauze drepte au strins rindurile în jurul noii conduceri, reuşind
cu succes să călăuzească in treaga forţă a pmtidului, a celorlalte organ izaţii îndru
mate de P.C.R., pe făgaşul luptei energice şi curajoase împotriva fascismului şi
a război ului.
In perioada care a urmat, s-a desfăşurat o intensă activitate în direcţia refa
cerii şi perfecţionării legăturilor cu organele de partid regionale şi locale ; stabi
lirea unui contact permanent cu organ izaţiile de partid, îndeosebi, din marile
întreprinderi. Totodată, s-a intensificat acţiunea de promovare in munci de răs
pundere a unor cadre noi, muncitoreşti. S-a îmbunătăţit şi intensificat activitatea
de propagandă, s-au dezvoltat legăturile partidului cu celelalte forţe antihitleriste,
precum şi în rindurile armatei.
Odată cu mutarea operaţiilor militare pe teritoriul ţării, comandamentul hitle
rist a recurs tot mai mult la metoda de ocupaţie militară. Zona care a resimţit
d in greu ace5te măsuri a fost tocmai cea in care îşi desfăşura activitatea re.gio
nala P.C.R. ",Moldova". Referindu-se la aceasta, raportul ţinut la Conferinţa regio
nalei .,Moldova" a P.C.R., din august 1945, reliefează pe larg starea deosebit de
grea în care s-a aflat atunci această parte a ţării. "Vlăguită şi secătuită de trei
ani de război - se arată in raport - Moldova a fost prima provincie care a
cunoscut in plin toate grozăviile războiului . . . " 21. In urma jafului armatelor hitle
riste in retragere (a distrugerilor provocate de aceasta), a evacuărilor, a prezenţei
- timp de cinci luni - a frontului pe teritoriul său, �Moldova prezenta un tablou
de distrugeri şi ruine" 22, la care s-a adăugat apoi foametea şi bolile epidemice,
intre care tifosul e xantematic.
Ca urmare a stabilirii frontului in Moldova, s-a produs aici o puternică per
turbaţie a vieţii economice şi sociale. In acest sens, ne vom referi foarte pe scurt
la două din multiplele aspecte, pentru a completa imaginea asUJPM adevăratei
situaţii a jumătăţii de nord a Moldovei. Populaţia din localităţile afectate mai
mult de război, destul de numeroase de altfel, era evacuată 23 în alte localităţi
care, nici acestea, nu aveau o situaţie deloc bună. Iată spre exemplu, primarul
comunei Iţcani din judeţul Suceava, se adresa in luna iunie 1944 prefectului cu un
memoriu in care arăta urmă toarele : .,La noi in comună sint 603 suflete, membri
comunali, la care s-au adunat din 33 comune din imprejur un număr de 3 680
suflete, care nu şi-au luat cu ei decit atit cit a încăput intr-o căruţă, sau chiar,
cum este cazul cîte 3-5 familii la o singură căruţă. . . " 24• Numai din judeţul Su
ceava au fost dirijaţi către diferite localităţi din judeţul vecin, Botoşani, peste
25 o'oo de persoane evacuate şi supuse la tot felul de neajuns\Jil'i împreună cu
20 Ştefan Foriş, a fost numit în 1940 secretar general al C.C. al P.C.R., funcţie
pe care a îndeplinit-o pînă la 4 aprilie 1944, cînd este înlăturat datorită lipsurilor
şi greşelilor grave, metodelor nepartinice în muncă şi trăsăturilor negative de
caracter care au dus la fracţionarea şi dezorganizarea unor organizaţii de partid,
la in.călcarea unor reguli ale conspirativităţii. Cf. �Anale de istorie", nr. 2-3 din
1968, p. 25. (Un act de fnalt umanism).
2 1 A rh. Corn. jud. Iaşi al P.C.R., fond 1, dosar 32, ff. 173-174.
22 Ibidem.
2l Evacuările au avut un dublu aspect şi anume : Autorităţile locale, funcţionarii şi foarte puţini săteni, de regulă cei mai înstăriţi, s-au evacuat din vreme
in diferite judeţe din sudul sau vestul ţă�ii. Marea maj <;>ritate a sătenilor care se
.
. .
despărţeau mai greu de bunurile lor, au ramas pe loc, fund nevo1ţ1
se evacuez�
.
in pripă, unde apucau, in împrejurimi. Nu pu ine a� fost cazurile
cmd numeroşi
ţărani s-au stabilit în păduri unde au rămas ma1 multa vreme.
ac Arh. st. Suceava, fond Prefectura judeţului Suceava,
dosar 26/1944, f. 69.

J
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primitoarele lor gazde 25• In total, in judeţul Botoşani au fost găzdui ţi peste
1 60 000 de evacuaţi din judeţele învecinate.
Totodii.uC.. Iocalităţi!e din această zonă au fost serios afectate de distrugeri le
de război. Rapoartele autorităţilor menţionează frecvent locuinţe distruse, incen
diate etc. In comunele plăşii Solca din judeţul Suceava, spre exemplu, au rămas
fără adăpost numeroase fami li i : comuna Arbore, 50 case mistuite de i ncen diu ·
Băişeşti, 45 case distruse ; Berchişeşti - 31 ; Cacica - 55 ; Dragoeşti - 31 ; Par �
teştii de Sus - 52 ; Stupca - 62, etc. 26. La I lişeşti - se sublini ază in tr-un raport
al plăşi i Solca - 41 de familii sînt fără adăpost, care d()['m sub cerul liber, prin
şuri şi grajduri 27• De asemenea, au fost distruse localurile primăriilor, şcoli şi
dispensare, mori etc. Asemenea stări de lu{:ruri au exista t in această perioadă in
toată zona de nord a Moldovei.
Asupra situaţiei din Moldova de nord vom reveni ; in cele ce urmează ne
propunem să urmărim activitatea comunişti lor, a celorlalte grupări patriotice din
restul Moldovei, res�tiv judeţele Iaşi, Bacău, Putna, Neamţ, Covurlui etc . , unde
activau regionalele P.C.R. "Moldova" şi "Dunărea de J os " . In ciuda t u tu ror greută
ţi!or din vara anUJ!ui 1 944, lupta forţelor patriotice in frunte cu c om uni ş tii se in
tensifică, obţinînd noi succese. De remarcat, i n acest sens sprij iQul substanţial
acordat de către noua. conducere a P.C.R. Acest aj u to r a constat din instrucţiuni
precise, clare, şi în trimi terea de instructori permanenţi pe lîngă regionale. Refe
rindu-se la Moldova, documente a l e P.C.R. precizează că acest fap t .com;olida legă
turile existente intre conducerea provizorie a p a r ti d u l ui cu bi roul comitetului re
gionalei "M<>ldova", forul suprem ce răspundea de munca politică in această parte
a ţării" 26. L egătura organ ului r egi onal "Moldova'· cu conducerea provizorie, se fă
cea şi prin Vasile Mina, mebru al b iroul u i , care se deplasa in fiec.are lună la
BUJCureşti , unde "prin tehnica conducerii provizorie", intre care Sanda Rangheţ, se
stabileau şedinţele de lucru cu Emil Bodnăraş şi Constantin Agiu 29•
S-a stabilit un contact permanent cu organizaţiile de p a rtid , indeosebi cu
cele din marile î ntrepr i n d eri , intre care Atelierele C.F.R. - Iaşi şi Şantierele
Navale - Ga laţi" 30.
In scrisoarea d in 1 iulie 1944, a noii c on d uc er i a P .C . R. , către activul de
partid din lagărul de la Tg. J i u , se sublinia, cu acest prilej, faptul că au fost
refăcute legăturile cu aproape toate provinciile, "legături întrcrupte de luni de
zile"'. In scrisoare, se e vi den ţia, totooBtă, elan u l cu care se pornise la muncă 1n
acele momente, subliniindu-se insufleţ irea şi devotamentul cu care "activiştii
noştri din pr<>vincie muncesc pentru realizarea sarcini lor partidului" 3 1• In acest
spirit au înţeles să lu creze şi membrii biroului regionalei � Moldova", secretaria
tul judeţenei P.C.R. I-aşi, ca şi ceilalţi comunişti şi patrioţi. Ei se an ga j a u , in faţa
noii conduceri a P.C.R. să acţioneze �fără ş<>văire la organizarea maselor în Mol
dova, in vederea luptei decisive contra hitleriştilor, incadrîndu-ne în planul gene
ral de luptă a partidului" 32• Ca o realizare în acest sens, socotim reluarea legăturii
de partid cu Bacău!, i mportan t centru muncitoresc din Moldova. Intr-un raport
al acestei organizaţii se precizează că "un fapt important pentru munca noastră
s-a petrecut in luna mai 1944 cind am obţi nut legătura prin tovarăşul dr. Mîrza,
c a re ne-a adus noile di-rective ale partidului, ceea ce a constituit cu adevărat un
ajutor preţios în acţiunea noastră şi in spiri tul cărora noi nu am incetat nici
odată să acţionăm" 33.
Prezenţa activă a com u� til or în vara anului 1944, a a l to r lu-ptători antifas
cişti se semnalează şi in unele j udeţe di n sudul Moldovei - Covu r�ui. şi Putn � ,
aparţinînd regionalei P.C.R. "Dunărea de Jos". In acest sens se remaf{:a, m deosebi,

25 I bidem, f. 16.
Idem, dosar 42/1944. ff. 13-22.
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27

28

Ibidem.

Arh. I.S.I.S.P., Bucureşti, fond Il, dosar 1374, f. 1 .
29 I bidem.
30 Cf. August '44, culegere de studii, Bucureşti, 1971, p. 129.
3 1 Arh. I.S.I.S.P., Bucureşti, cota "A", XVIII-l i .
32 Idem. fond II, dosar 1373, f . 2.
33 Arh. C.C. al P.C.R., fond 1, dosar 233, fila 1.
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oraşul şi judeţu l Gal aţi 3'. Spre exemplu, in iulie 1944, autorităţile gălăţene con
semnau in rn}XIar lele lor că mişcarea comunistă desfăşoară o acţiune mai susţi
nută şi c ă CJceastă mişcare urmăreş te "ruperea legăturilor României cu Germa
nia . . . " 35• O amplă activitate a desfăşurat Comitetul de eUberare naţională al
munci torilor din Galaţi 3<1, indeosebi pe linia propagandei, răspîndind, in iunie
1944, numeroase mnnifeste in care demasca şi condamna pericolul continuarii
războiului alătu 1·i de Germania hitleri stă, chemind, totodată, la luptă unită împo
triva duşman u l u i de moarte al poporului român, fascismul. "Să fie alungaţi ocu
panţii hi llerişti din ţara noast ră " - se sublinia in acest manifest 37• In acelaşi
co ntext re ţinem se mn a la rea poliţiei oraşului Tecuci, din aprilie 1944, care atrăgea
atenţia Legiu nii de j n n d a rmi asupra unor "elemente dubioase", fiind vorba de
c oomunişti Jll_
Intr-un raport detaH at către C.C. al P.C.R. asupra situaţiei găsite în judeţele
Galaţi şi Brăila, intocmit imed i at după 23 august 1944, Marin Florea-Ionescu,
relata următoare : ,.La Galaţi am găsit o situaţie mai bună ca la Brăila. Acolo a
existat în tot timpul dic tatur i i lui Antonescu o mişcare foarte activă. . . " şi că,
îm}XItriva prigoanei La care erau supuşi, comuniştii "au activat, aproape de un an
fără nici o legătur ă cu C.C. ; dar au lucrat bine" 39. In acelaşi raport sint redate,
în continu are, şi alte as pe ct e privind activitatea comitetului judeţea n Galaţi, intre
care reţinem că a tunci cind au trecut în legalitate, comuniştii gălăţeni dispuneau
de 1 500 000 lei , fonduri de p ar tid , un depozit mare de alimente şi unul cu medica
mente şi arme 40• Activita tea intensă a partidului comunist in vara anului 1944,
era semnalată, cu îngrijorare, de către organele de siguranţă, care raportau in
luna iulie, că lupta c oom un işti lor înregistra acţiuni mult mai susţinute ca inainte 41 •
Acest fapt era urmarea f ireasc ă a măsurilor de reorganizare a activităţii P.C.R.,
după 4 aprilie 1944.
Este !Ş tiut că in acti v i t a te a sa. Partidul Comunist Român a stăruit in direcţia
realizării un ităţii de acţiun-e a clasei muncitoar e din ţara noastră. Implinirea aces
tui deziderat m a j or avea să se înfăptuiască în anul insurecţiei. Apropierea treptată
d intre con d uce r ile celor două partide comunist şi social-democrat se face simţită
c u adevărat l a începutul an ului 1944. Intrezărindu-se pericolul iminent în c a r e se
a fl a ţara, militantii comunişti şi social-democraţi au grăbit paşii în direcţia inche
gării unităţii de acţiune a clasei muncitoa:-e d i n H.omânia. Astfel, in cursul lunii
a p ri lie oe reali ze CJ ză Frontul Unic Muncitoresc din ţara noastră, fapt consemnat şi
răspîndit î n mase prin cunoscutul manifest F.U.M., publicat la 1 Mai 1944. Refe
rindu-se la în semn ăt a te a acestui moment d in istoria clasei muncitoare din România,
tovarăşul Nicolae Ceauşesc u , în cuvîntul la adunarea festivă consacrată aniversării
a 80 de ani de la crearea partidului politic a l clasei muncitoare din România,
arăta că : "Pe măs ură ce se apropia momentul decisiv în vederea răsturnării dic
taturii militaro-fasciste, se impnnea tot mai stringent realizarea unităţii clasei mun
citoare. Crearea Fron tului U nic Munci toresc între Partidul Comunist Român şi
Pa rtidu l Social-Democrat, in aprilie 1 944 şi apoi a Blocului Naţional Democrat, au

34 Cf. Maria Guziec, Judeţul Galaţi fn zilele de august 1 944, in ,.Revista mu
zeelor şi monumentelor", seri a muzee, nr. 3/1974, p. 75.

35 Cf. V. A r i mia, Agravarea situaţiei economice a României în anii
1944, în "Revista arhi.v elor", nr. 1/1964, pp, 166-167.

1943-

36 Asemenea comitete func ţionau in judeţele Galaţi. Timiş-Torontal !Şi Caraş
Severin, i n i ţiate şi conduse de P.C.R. (Cf. V. Liveanu, Din cronica unor zile istorice,
Bucureşti, 1969, p. 54) .

37 Cf. C. Barbu, V. G. Ionescu, Constituirea şi activitatea comitetelor F.U.M.
din intreprinderi in perioada aprilie-august 1944, in "Revista studii", nr. 4/1964,
p. 783.
38

Mari a Guziec, lucr. cit., p. 75.

40

I bidem.

39 Arh. C.C. al P.C.R. . fond 1, dosar 209, f. 16.
•1 V. Arimia, lucr. cit ., p. 66.
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reprezentat o condiţie i m portan tă a victoriei i nsur ec ţi e i naţionale antifasciste ar
mate de la 23 august 1944 . . . " 42.
Cu privire la constituirea F.U.M. şi a rol ului său, notăm ca semnificativă
scrisoarea conducerii provizorii, cu funcţii op era tive , a P.C.R., adresată. la 1 i ulie
1944, activul u i de partid din lagărul de la Tg. •Jiu, în care se a p reci a că frontul
unic urma să antre n eze la l uptă activă intreaga muncitorime din România, .să
lege această luptă de n ă zuin ţe-le intregului popor ro m â n pentru cuce•·irea in de
pendenţei naţionale" 41. In perioada imediat următoare realizării Frontului Unic
M u nc i toresc , in con d i ţiil e in tensificării luptei anti fasciste de masă, organ izaţiile
P.C.R., aflate în plin proces de în tărire politică şi consolidare organi z a torică, au
desfăşurat o multilaterală activitate i n vederea popularizării m a n i fe-st u lu i şi con
stituiri i . p e baza acestu ia, a comitete lor de front uni c. ,.După real izarea F.U.M.
noi am creat comitete de front unic in toate întreprinderile din Capitală, şi am
dat dispoziţii să fie create astfel de comitete in in treaga ţară" u.
In Moldova, condiţiile realizării Frontului Unic MWlcitoresc erau vi trege. Aki
se desfăşurau operaţiuni militare pe aliniamentul Rădă uţ i - Fălticeni - Paşcan i 
Iaşi - Chişinău ; zona din spatele frontului, care cuprindea restul Moldovei era
înţesată de armată ; majoritatea intreprinderilor e1·au evacuate sau in curs de e\'a
cuare ; aceeaşi situaţie şi pentru cei mai mulţi din tre locuitori, din care cauză şi
numărul comuniştilor devenise extrem de restrîns.
Din aceste motive, nu s-a putut •·eali za şi în Mol dova Frontul U fl i c, înainte
de 23 August 1944. Doar oraşul Galaţi a i n i ţia t activităţi in acest sens. In lucra
rea monografică, F.U.M. în România, se evidenţiază faptul că au fost crea te în
a ce astă perioadă "comitete de fr on t unic sau comitete patriotice in numeroase
întreprinderi din Ploieşti, Cimpina, Galaţi, Brăila. T i m i � oara etc . " 45• De a sem enea ,
documentele de arh i vă emise in i u l i e 1 944, menţi onează că mişcarea comunistă
din Galaţi a v ea in vedere. î nt re altele, "organizarea mun citorilor in fabrici şi
uzine şi constituirea Frontului U n i c Muncitoresc .. :• 46 .
O activitate meritorie au desf ăşu rat, in vara an ul ui 1944, Apărarea Patri otică,
Uniunea Patrioţilor, Fron t u l Patriotic Antifascist - organizaţii ini ţiate şi con d use
de Partidul Comunist Român. Cu toate că şi a c e ste organizaţii au cunoscut vitre
gia situaţiei deosebite din Moldova, se poate aprecia, pe baza mărturiilor docu
mentare existente, că, atit cit le-a stat in pu t i nţă , organizaţiile amintite au contri
buit la promovarea politicii P.C.R. in mase şi la organ izarea unor ac ţi un i concrete
de luptă impotriva trupelor hitleriste şi a regimului anton esci an . Apărarea Patrio
tică, spre exemplu, se remarcă in aceas tă perioadă ca activind in direcţia luptei
pentru răsturnarea regimului existent şi scoaterea României din războiul hitl eri st.
In Moldova a activat un Comitet regional al Apărării Patriotice. Sprijinit de
resortul de agi ta ţie şi p ro pagan d ă al regionalei "MoLdova" a P.C.R., ace-st comitet
a relJ:!it să editeze un organ propriu de presă intitulat "Buletinul Apărării Regio
nalei "Moldova". In unicul număr, apărut la 29 iulie 1944, sint abordate p roblem e
arzătoare ale momentului. Descriind adevărata situaţie a frontului din răsări t
"Buletinul. . . " evidenţia inevitabilitatea prăbuşirii lui şi, in con seci nţă , increderea
in victoria Aliaţilor. La rubrica Frontul patriotic, ziaruL condamnă acţiunile lui
Ion Antonescu de contin uare a război ului, propagind ideea unităţii de acţiune
împotriva acestuia . .,In faţa acestei situaţii - se arată î n p ag i n i l e «Bul etinu l u i . ..... un grup de patrioţi din toate partidele pol itice vechi de la noi au strins rindurile,
42 N i co l a e Ceauşescu, Cu vi n tare la adunarea festivă c on sac rată aniversări i a
80 de ani de la crearea Partid ulu i politic al clasei muncitoare din România, 30
martie 1 97 3 , in 80 de ani de la crearea partidului politic al clasei muncitoare din

România, 1893-1973, Ed. Politică, Bucureşti, 1974, p. 22.

43 Cf. Gh. Ţuţui, Frontul Unic Muncitoresc în România, Ed. Politică, Bucureşti, 1971, p. 58.
44 Ibidem, p. 64.
45 Ibidem, p. 65.
46 Arh. st. Birlad, fond Pol i ţia oraşului Focşani, dosar 7/1944, f. 336 (vezi şi
V. Arimia, lucr. cit., p. 66).
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chemind sub steagul na tional toate elementele cinstite şi curajoase de la liberali,
naţional-ţărăn�ti, social-democraţi, comunişti etc. 47, ca toţi împreună, umăr la
umăr, să l Uoptăm pentru răst urnarea regimului hitlerist de la noi. Orice cetăţean
conchide articol u l c-itat - este dator să dea ajutor acestei formaţii pentru ca,
cu un ceas mai cLev�me, să salvăm ţara de robia hitleristă care a adus jalea,
di>llul, mizeri a , desperarea, singe şi l a cr i mi asupra căminelor blindului nostru
popor". Acest in d emn mobili zator este însoţit de chemarea : "Cetăţeni, alătura
ţi-va Frontului P atri otic !" ��.
In d oc u mentel e vrem i i , apare destul de frecvent menţionată Uniunea Patrio
tilor, organizatie cuprin zătoar-e şi ac tivă în Moldova. La 4 dccl'mbrie 1944, s-a ţinut
la laşi o şedinţă a "delega ţilor raimmelor Moldovei de nord" 49• Din rapoartele
prezentate �i participarea la discuţii rezultă activi tatea desfăşurată de Uniunea
Patrioţilor in acea stă p arte a ţării, cu referiri, indeosebi , la perioada premergă
toare lun i i august 19H . Reprezen tantul I aş ului, in raportul său preciza că Uniu
nea şi a propus � concentrarea tuturor forţelor democratice intr-un front patriotic
ti .a du s lupta pînă la 23 au gust in spiritul a trei puncte : 1. Incetarea războiului
!mpotriva U . R.S.S. 2. In ch eier ea armistiţiului cu Naţiun i le Unite. 3. lnlăturarea
guvern ului Antonescu şi aducerea la cinna ţării a unui guvern democratic"' so. Din
acest program rezultă, cu cl aritate, că el avea la bază ideile de luptă promovate
de P .C.R. ln acelaşi cont ext , delegatul judeţului Putna evidenţia faptul că Uniu
nea Patrioţilor �a func ţionat (în acest judeţ - n. ns.) i·legal, din luna martie 1943,
dată la care am pus bazele acestei formaţiuni politice in urma înţelegerii cu prie
tenul , prof. Vlădescu Răcoasa . . . " 51• In judeţ au fost formate comitete clandestine
care pri meau regulat ziarul ftRomânia Liberă" 52.
Din procesul-verbal, intocmit la şed inţa secr etariatul ui C.C. al P.C.R. din luna
octombr ie 194 3 , rezultă că "in Mol dov a erau 33 de grupe săteşti în care, în majo
tate erau incndraţi învăţători" 53. La Pi atra Neamţ, spre exemplu, exista un număr
insemnat de grupe patriotice, foarte active 54• De asemenea, activi tatea Uniunii
Patrioţilor a i n c eput in oraşul Birlad "de pe timpul ilegalităţii". Deşi "o mină de
oameni" şi in condiţiile lUle i supravegheri severe, aceştia "pregăteau intens cadrele
lov i tu r i i de stat, ce trebuia să pună capăt domniei bliDului plac a lui Antonescu" ss.
-

-

Uniunea Patrioţilor şi-a extins încă de la întemeierea sa, in 1942, activitatea
centrele uni versitare d i n Iaşi, Bucureşti, Sibi u 56• "Cu patrioţii de la Iaşi,
- se afirmă in doc ument - Uniunea statornicise legături prin M. Neculce şi
George Ivaşcu. A i d s-a format o grupă de patrioţi in care ncţionau profesorii
Iorgu Iordan, Radu Cernătescu, Dan Bădărău, Andrei Oţetea, M. Birsan, St. Ni
colau şi alţU" 57. Spiritul patriotic cultivat de această organizaţie s-a concretizat şi
in atitudinea înaintată a intelectualilor ieşeni, aflaţi in număr mare, intre cei 65
sluji tori ai ştiinţei şi culturii româneşti, care au semnat cunoscutul memoriu adre

�i

in

sat, în luna aprilie 1 944, conducătorului statului, Ion Antonescu, cerindu-i, in nu
mele raţi un i i să inceteze războiul antisovietic şi, in consecinţă, să evite dezastrul
ce plana asupra ţării. Iniţiatorii acestu� memoriu au fost un grup de oameni de
47 Referire la constitu irea Blocului Naţional Democratic.
Moldova", din 29 iulie

41 "Buletinul apărării regionalei
P.C.R., fond 91, dosar 41, ff. 1-4).

1944. (Arh. C.C. al

4' La această şedinţă participă delegaţi din toată Mo,Jdova.

50 Arh. C.C. al P.C.R. , fond 35, dosar 75, ff. 23-33.

5 1 Ibidem, f. 207.

s:2

Ibidem.

53 Arh. C.C. al P.C.R., fond 96, dosar 683, f. 8587. Vezi şi fond 1. dosar 106/
1943, sau luc rar ea Din lupta antifascista pentru independenţa şi suveranitatea
României; Bucureşti, 197 1, p. 155.

5' Arh. C.C. al P.C.R., fond 96, dosar 683, f. 8587 .

ss

.

ldern, fond 35, dosar 75. f. 228.
56 La Sibiu era refugiată Universitatea din Cluj.
57 Cf. Din lupta antijascisti . . , p . 156 ; vezi şi "Buletin editat cu ocazia zilei
de 23 August 1945", nr. 5/1945, p. 24.
.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONS T. CLOŞCA

tU

cultură, comuni ş t i sa u apropiaţi p ar tid ului comunist. A tragerea intelectua l i lor la
ac ţiunea de semnare a memoriului protestatar, din apri lie 1 94 4 , s-a făcut prin
organ i zaţia Uniunea Patrioţilor, p ri n membri i acesteia se. ln acest fel, parte din
intelectualitcltea ie şeană a să vîrş i t un act de mare curaj, patrio�ic. conştientă fiind
că a ti tud in ea pob·ivnică pol iti cii lui Ion Antonescu putea duce la represalii.
Judeţe ca Bacă.u , . G ala ţi şi Fălciu n u sint cunoscute cu ac tivit ate pe l i n ia
acestei organizaţii 59 decit după 23 augu�;t 1944. La Suceav a. Dorohoi, Cîmpulung
şi Baia, Uniunea Patrioţilor se organi zează, de asemenea, după 23 august 1944.
Delegatul Sucevei la o şedinţă a reprezentanţil or Uniunii Patrioţi lor din Mo l d ov a,
ţinută la 20 octom b rie 1944, făcea precizarea că pînă la acea dată ,.nu a e x ista t nici
o organi za ţi e poli tică in oraş sau judeţ. Judeţul era complet ru pt de restul ţării
- afirma acesta -. avînd doar legături rare cu B otoşanii" 60, s i ng u ru l judeţ de
altfel, din aceas!ă parte a Mo ldovei in care s-a inregistrat prezen ţa o rgan i zată
a co m un işt i lor şi n alto r organizaţii patri otice cum au fost comitetele ţărăneşti,
sindicatele şi U n iu nea Patrioţilor.
O efic i ent ă propagandă � an ti ger mn n ă, pentru pace", a dcsfă�urat P.C.R. prin
intermediul Frontului Patriotic Antihitlerist, dobindind tot mai mul t teren in
mase. Inchegarea, în toamna anului 1943, a ncestei organizaţii, a con st i lu i t u n real
succes pentru a c t i v i tatea partidului comunist. Frontu l Patriotic Antihi tlerist a
fost o coaliţie a forţelor p a tri ot i ce din care făceau pa rt e , alături de P.C.R., Fro ntu l
Plugarilor, Uniunea Patrioţi!or, MADOSZ-ul, unele organizaţi i locale a l e Partidului
Social-Democrat, gruparea liberală, condusă de Gl1. Tătărăscu. Partidul Socialist
Ţărănesc şi Uniunea Ti neretului Comunist. Toate acestea erau unite prin lupta
comună impotriva fascismului şi a război ului ; succese ale uneia sau alteia din
organizaţiile componente ale ac e ste i coal iţii erau :şi ale Frontului Pa t ri oti c , ale
P.C.R., ale întregului popor.
!n i ulie 1944 , este răspînd it manifestul Uniunii l i n e l' i l o r patrioti. pl"În c are
este d emascat ă politica războinică a German i ei hitleriste, pericolul continuării
războ i u l ui de căt1·e Româ n i a alături de aceasta. Manifestul ch eamă pe toţi tinerii
..de a se un i şi l upt a in cadrul Frontului Patriotic Antihitlerist, pentru i zgo ni rea
nemţilor, institui rea unui g uvern din reprezen tanţii tuturor forţelor antihitleriste
şi intoarcerea armelor impotriva Germaniei naziste" 6 1•
Autorităţile regimului i nstaura t şi con du s de mareşalul Ion An t on e sc u , sint
nevoi �e să recunoască existenţa unei mişcări patriotice, şi că s ab otaj ele la căile
ferate provoacă mari pagube .. fiind greu de combătut". In acest sen s , reman:·ăm
o notă a siguranţei din Ia�i ca1·e re l ate az ă că la ., N i co l i n a" . în fe b r u ar i e 1944 . au
fo st reţinuţi pentru cercetări
lucrători, bănuiţi a fi m em br i ai Com i tet ul u i pa
triotic ceferist. Dint1·-o altă notă, din aprilie, rezultă că zece t in eri muncitori de
la Atelierele C.F.R. .,Nicolina" şi A tel i erel e C.F.R. Paşcani au fost condamnaţ i pen
tru acelaşi d el ic t 62.

12

com un iş t il o r din Moldova se remarcă in ac eastă perioad ă şi pri n
a c tivitat e în domen i ul propagandei. Avem în vedere răspîndi rea
a numeroase manifeste. şi a p rese i comuniste, tipărite sau edi tate de organele
('entrale, cît ş i de cele locale , regionale sau j ud eţen e . Intre localităţile d i n ţară.
in care răs.pindirea presei de partid s-a desfăşurat cu in ten si tate se n u m ără şi
I aş i , Galaţi, Tecuci, Fo c ş an i , Neamţ şi Birlad. N u meroase chemări la l uptă l an sa t e
de către organ izaţiile de partid, de către al te grupări politice patriotice indrumate
de P.C.R. au fo st inSQţite de acţiuni concrete d e luptă impotriva h itlerismului şi
a dictaturii antonesciene. cum ar fi sabotajul de război, constituirea de fo r ma ţ i i de

Eforturile

tr-o

susţinută

luptă înarmate etc.
•
sa

Gh. 1.

1 9 7 1 , p. 251.
59

Ioniţă,

A . Kareţchi, Intelectuali

ie ş en i

in

lupta

antifascistd,

Iaşi,

Arh. C.C. al P.C.R., fond 35, dosar 75. f. 35.
60 I bidem. ff. 23-33.
61 V. Liveanu, Zucr. cit., p. 54.
62 Cf. Const. B otez şi colab., Istoria unei citadele muncitoreşti - "Nicolfna" 
Iaşi, 1972, p. 297.
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Problema constituirii tmor grupe înarmate de luptă in ţara noastră care să
!ie conduse de către P.C . R. , se pune in toamna anului 1943 la şedinţ� C.C. al
partidului, din 23-25 noiembrie. In cadrul acestei dezbateri s-a propus, intre
a ltele, să fie folosite toate ,.legăturile cu soldaţii şi ofi ţerii pentru organizarea lor
în : a) grupe patriotice ; b) in g1·upe de partizani" 63.

In spiritul acestor hotărîri se inscrie şi scrisoarea adr·esată Comitetului Cen
tral al P.C.R. de către Emi l Bodnăraş, la 28 decembrie 1943, în care se arată că :
,.Toţi membrii partidului , membrii organ i zaţiilor patriotice şi toţi patrioţii anti
hiUeri ş ti consecvenţi, pot şi trebuie să acţioneze în sensul cîştigării armatei de
p artea Frontului patriotic, constituirii imediate, in ceea ce priveşte munca in ar
mat ă, prin mobil izarea tuturor şi folosirea tuturor legături lor cu soldaţii şi ofiţerii
pentru organi zarea lor i n grupe de patrioţi, grupe de partizani (la fel şi în s înul
populaţiei civile de la oraşe şi sate) 6-4, aşa cum hotărîrile de la 23-25 noiembrie
a.c. prevăd" 65.
In pt·imăvara anului 194 4 , incepind cu luna aprilie, activitatea P.C.R. in
această direcţie se concretizează, prin crearea şi in struirea mil itară a unor forţe
inarmate ale clasei muncitoare. După cum se ştie, in condiţii de severă ilegalitate
o;-a trecut la constituirea formaţiunilor de luptă patriotice alcătuite în cea mai
rn11re parte din m u n citori înaintaţi, hotărîţi să lupte cu arma in mină impotriva
f•Jscilsmului şi a dictaturii antonesciene. Comitetele regionale a l e partid ului şi or
ganizaţiile locale au fost i mpulsionate să desfăşoare o muncă susţinută pe linia or
ganizării forţelor de luptă patriotice. Semnificativ in acest sens este faptu l că
instructori i trimişi de C.C. al P.C.R. in luna mai, in centrele importante din ţară
aveau indicaţii să organizeze forţele de luptă patriotice 66• Petre Constantinescu
laşi . participant Ia acele evenimente, mărturi seşte că, Comandamentul formaţi il01·
de l uptă avea sed i u l la Buc ureşti şi "organi7..ase n umc1·oase puncte de sprijin în
ţară . conduse de •·egionalele Moldova, Oltenia, Dobrogea, Ţarn Birsei" 67. Docu 
mente ale timpului, memorii şi lucrări de specialitate, evidenţiază fap tul că impor
tante grupe de partizani acţionau in munţii Vrancei 68, iar ţăranii din comunele
Viforeni şi Negreşti (judeţul Bacău) au ajutat grupele de partizani "Tudor Vladi
mirescu" şi "Ecaterina Teodoroiu". Ia mijlocul anului 1944, să iasă din incercuirea
trupelor germane 69.

Din arhivele C.C. al P.C.R. rezultă un fapt interesant şi anume, că in Mol
dova, grup ele de apă1·are patriotică infiinţute în toamna anului 1940, ca mijloc de
autoapărare împotriva terorii, asasi natelor şi jafurilor puse la cale de legionari,
s-au menţinut şi in an i i următori 70. Referirea poate fi valabilă numai pentru peri
oada pînă l a sfîrşitul anu lu i 1943, deoarece, după cum am văzut. la inceputul aces
tei lucrări, in toamna acestui an, in cadrul Comitetului Central al partid ului s-a
preconizat un plan de măsuri în care se revoca orice formă de organizare asemă
nătoare, existentă pînă atunci, fapt confirmat de realitate. Este posibil, totuşi, ca
unii din membrii componen ţi ai acestor formaţiuni să se fi n umărat intre organi
zatorii şi realizatorii unor acţiuni de sabotaj impotriva maşinii de război ger
mane, să fi fost chiar componenţi ai formaţiilor de luptă patriotice.
In primăvara anului 1944, ca urmare a indicaţiilor primite de la conducerea
centrală operativă a partid ului, la Iaşi s-a creat "Comandamentul formaţiuni lor de
63 Arh. C.C. al P.C.R., fond 1 , mapa 126/1943.
64

Paranteza aparţine autoru lui scrisorii.

65 Arh. C.C. al P.C.R., fond 1, dosar 7987, doc. nr. 3,

66 Idem. dosar 262, f. 21 ; vezi !Şi Maria Covaci, Florea Dragne, Aspecte ale
luptei clasei muncitoare din România . . . , în " Revista arhivelor", nr. 2/1969, p. 1 1 6.
67 Petre Constantinescu-Iaşi, Eltberarea României de sub jugul fascist şi în
semnătatea ei istorică. în " Revista studi i", nr. 4/1959, p. 25.
68 Ibidem.
69 Cf. Maria Covaci, Florea Dragne, Unele aspecte ale luptei clasei munci
toare şi ţărănimii impotriva dictaturii militara-fasciste şi a războiului hitlerist
(1941-1944), in Din istoria contemporană a României, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti ,
1965, p. 183.
70 Arh. C.C. al P.C.R., fond 8, dosar 1944, f. 1 2 1 .

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

542

CON'ST.

CLOŞCA

12

.

l uptă patriotice pentru regionala P.C.R. "Moldova " 71. Comandant al noi lor for
maţiuni a fost numit Gheorghe Mihăilescu, me m bru al biroului regional, iar p e n 
tru jud eţea n a Iaşi, Constantin Sfătcău. Mi s iun ea comandamentului formaţiunilor de
luptA patriotică a fost aceea de a " l ă rgi şi a proviziona bine depozitele de arma
ment şi, in ac e laşi timp, de a crea grupe ale formaţi ilor de l u ptă in vederea ac
ţiunilor armate pen tru doborirea dictatu ri i militare" n. Referindu-se la acele mo
mente, Gh. Mihăilescu rel a tea ză că d upă ce a luat legătura cu d oc to ru l Mirza şi
C\.1 i ns t ructorul C.C., Petre Gane, prin Conache Ion (vezi mai su.s), in vara anului
1944 S-il pus in d i scu ţie .,făurirea unei echi,pe de partizani, l ucru ce pra c tic era
greu de realizat - precizează Gh. Mihăilescu. Iaşul era comp let evac uat, fiind
zol'lă de front şi l i p seau tovarăşii munci tori din rindul cărora să se for meze echipe
de partizan i " 73• S-a hotărît tot�i formarea ,.pentru inceput a un ei echipe restrin 
s e . . in frunte c u su b s emna tu l ; mai erau Sfatcău Cons t. . Munteanu ş i Crivei" 74.
D e la ineeput s-a pus problema instruirii acestora in v eder ea ,.luptelor lllmate duse,
la nevoie, impotriva hitleriştilor·' 75. Au fost concepute măsuri, s pr e exemplu, de
apărare şi ocu'!are a p odului peste Bahlui , pentru a stăvili acţiunile hitleriste ;
s-a creat "un nou depozit de muniţii şi arma men t in cart i erul Ţicău, in casa c on 
spirativă a comunistului Sfatcău" 76• Alte m ărtu ri i privi toare la Iaş i confirmă că
"sub conducerea comunistului Ga n ciu Dumitru s-a constituit o grupă de patri oţ i
formată in majoritate din membri ai U.T.C.", şi c are in vara anului 1944 au efec
tuat acţ i uni de sabotaj ; au fost tăi ate in mai mul t e rinduri cablurile de tele foane
şi electri ce ce deserveau trupele hitleriste, precum şi alte operaţiuni de acest gen n.
De asemene a, aceeaşi sursă precizează că profesorul universitar Radu Ce rnătescu,
avind strînse legături cu Vasne Mirza, secretarul r egi on al ei P.C.R. "Moldova", a
preparat, in laboratorul său, m ater i a l exploziv, n ecesar forma ţi i l or de luptă pa
tri otice 78.

Referindu-se la Moldova, PPtre Constanti nescu-Iaşi, in tr-o l ucra re a sa, pre
c i zează că .,in Moldova se alcătuiesc (formaţiuni de luptă, n. ns.) ; in oraşul Iaşi,
in j udeţele Neamţ şi Bacău ; una din tre cele ma i p uternice fiind la Fabrica Bu
huşi . . . " 79. Alte doc u m ente îmbogăţesc datele despre ,.gruparea Buhuşi". Se pr� i
zează, spre exemplu, că aici a existat o grup a re patriotică care avea "drept indi
cator următoarele : 1 . fo rmarea d e celule de apărare pe s ec toare ; 2. s trin gerea de
fonduri necffiare pentru ajutorul internaţilor politici ; 3. sabotarea evacuării fabri 
cii ; 4. întocmirea de l ist e a evac ua ţilor şi fasciştilor ; 5. sabo taj general econo

mic"

eo.

De

reţinut

faptul că la Buh�i

au fost

formate c el ul e de ap ărare consti

tuite di n cite 4 sa u 6 oamen i . De asemenea, s-a reuşi t să fie sustrase două tre imi

din inventarul fabri cii de la evac uare ; iar cind in iul i e 1944 fabrica a fost minată,
patrioţii

au reuşit să r idic e explozivul B1. Astfel de acţiuni

au avut loc şi la Ba

eău, unde muncitorii au apărat utilajul fabricii de tăbăcărie din localitate pentru
a nu fi distrus de trupele h i tleriste 82. Tot in p ăr ţile Bacăului, la Răcătău, gr up e
de ţărani înarmaţi au reuşi t să i mp i ed i c e aruncarea in aer a unui pod peste Si r et 83.

71 Ibidem.

72

Ibidem.
73 Muze ul de istorie a Moldovei, Memorii, M i hăi lescu Gh., neinventariat.
74 Ibidem.

75 Arh. C.C. al P.C.R. fond 8, dosar 1944, f. 121.
7 6 Ibidem.

77 Arh. I.S.I.S.P., Bucureşti . fond II, dosar 1373, fi l a 3.
78 Ibidem.

79 Petre Constantinescu-laşi, lucr. cit., p. 26.
eo Arh. C.C. al P.C.R., fond 1, dosar 234, f. 1.
•1 Ibidem, f. 2.
82 Gh. Ungureanu şi colab., Contribuţii la cunoaşterea stdrii de &pirit a ma

selor populare din Moldova fn anii dictaturii militaro-fasdste (6 septembrie 1940 23 August 1 944), in "Studii şi articole de istorie", tom. IX (1967), p. 182.
83 Cf. Const. Botez şi colab., Judeţul Bacău, pagini memorabile din lupta ma
s e l or, Bacău 1971, p. 195.
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Dintr-o dare de seamă a Uniunii Patrioţi!or <tin judeţul Putna, rezultă că
această organizaţie, condusă de P.C.R., a reuşit o seamă de acţiuni in condiţii de
i lf'.galitate, intre care şi aceea că învăţătorul Gafton a reuşit să formeze în plasa
J:·anciu ,.Comitete speciale de !Wlbotare" 84. ln judeţul Neamţ au existat, de ase
menea, încercări de constituire a unor formaţiuni de rezistenţă şi de luptă în
spatele frontului germano-român, evacuările forţate au curmat însă aceste acţiuni 85,
N umeroase alte fapte sau planuri ale P.C.R., ale organizaţiilor de masă sau
forţelor patriotice au fost curmate i n stare embrionară de represiunea autorită
ţilor vremii ; altele, n-au evoluat datorită precipitării eveni mentelor militare din
vara acelui an. Chiar ceea ce s-a realizat a fost uneori fragil tocmai datorită situa
ţiei speciale in care s-a aflat această parte a ţării.
S-a amintit mal sus că Moldova a avut în vara anului 1944 o situaţie cu
totul aparte, ca urmare a stabilirii in martie-aprilie, a frontului de răsărit pe
aliniamentul care pornea de la Vişniţa - trecea pe la vest de Rădăuţi, ati ngea
Fălticenii şi Paşcan ii, continua cu puţin pe la nord de Tirgu Frumos şi laşi - pînă
la Duboşari pc Ni stru (nord-est de Chişinău). Acest a l i n iament a izolat de restul
ţării circa o treime din Moldova, din aprilie pînă in august 1944.
ln cele ce urmează ne propunem să dezbatem situaţia j udeţelor aflate in
zon a în care trupele germano-rom4ne fuseseră respinse în urma ofensivei de pri
măvară de pe frontul de răsărit, şi în care s-a insti tuit zona de ocupaţie m i l i tară
a trupelor sovietice. ln explicarea acestei situaţii găsim nimerit să porn im d e la
cele relatate de Emil Tiron (ca delegat al judeţului Botoşani) la Conferinţa regio
nalei "Moldova" a P.C.R .. din august 1945. Acesta. afirma că judeţul Botoşan i , ca
şi celelalte localităţi din nordul Moldovei s-au aflat "izolaţi de restul ţării'' 86.
şi că această zonă a fost expusă evacuărilor, bombardamentului german ca urmare
a

înaintării armatei

sovietice,

frontului. "Grele sarcini

au

cit şi

a

desfăşurării

operaţiunilor militare in

zona

fost puse in faţa organizaţiei noastre de partid" 87 -

subli n i a cu amărăciune in cuvintul său Emil Tiron.
Intre obligaţiile imediate care au stat in faţa comunişti·lor şi a celorlalţi pa
trioţi din Botoşan i, spre exemplu, au fost acelea de a da un prim ajutor victimelor
bombardamentului ;

de a organiza

aparatul

administrativ,

operaţiuni

ce s-au

des

făşurat sub "iniţierea şi indemnarea noastră" ; au fost constituite primele sindicate
muncitoreşti

,.cu adevărat l ibere" ; s-au luat măsuri pentru conservarea bunurilor

părăsite, creîndu-se serviciul bunurilor urbane şi rurale, şi alte asemenea acţiuni.
Toată această muncă - concluziona pl' bună dreptate Emil Tiron - de nor
malizare a vieţii economice şi administrative .,ne-a dat posibilitatea a veni în aj u
torul armatelor roşii"

88

şi

indi rect de a spri j ini lupta impotriva trupelor. Germa

niei fasciste.
Analizînd, după cele întîmplate atunci,
căm în primul
in vara anului
marcă deoarece

situaţia

din

nordul

Moldovei, remar

rind prezenţa activă a oraşului şi judeţului Botoşani, care devine,
1944, un fel de centru spiri tual al acestei zone. Facem această re
atit mărturiile documentare

cit

şi

lucrări

de specialitate situează

intr-adevăr Botoşanii in centrul evenimentelor.

Deşi cu u n număr foarte restrins de comunişti şi izol ă'tă.Cie organismele poli

ticP. superioare,

organizaţia judeţeană

toare. ,.ln linii generale se poate spune

că s-a

partid

să

zarea

a

v ieţi i

teritoriu"
84

as

căutat
89.

dus

se
o

Botoşani

muncă

foarte

îndeplinească sarcina

economice

şi

a desfăşurat o activitate cuprinză

menţionează intr-un raport a l acestei organizaţii -

administrative,

cea
in

mare şi
mai

organizaţia noastră mică de

principală

situaţia

concret

Arh. C.C. al P.C.R., fond 15, dosar 75, f. 35.
Idem, fond 1 , dosar 234, f. 6.

86 Arh. Corn. Jud. Iaşi al P.C.R., fond 1, dosar 32, f. 32.
87 Ibidem.

ee I bidem.
89

Arh. C.C. al P.C.R.. fond 8, dosar 345/1944, f. 1-2.
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!ntr-o şedinţă a Comitetului judeţean P.C.R. Boto�ani din 1 7 aprilie 1944, se
ia in discuţie situaţia creată şi se adoptă măsuri ce prevedeau normalizarea vieţii
economke a regiunii, respectiv crearea unui aparat administrativ democratic, ur
�entarea munci lor agricol e, repunerea in funcţie a tu turor intreprinderilor indus
triale, organizarea unor gărzi patrioti�e. preluarea bunuri l or părăsite şi adminis
trnrea lor de către reprezentanţii maselor pop u lare 90. Comitetul judeţean P.C.R.
Botoşani, d in varn anului 1 944 şi-a indreptat atenţia in mod expres către comite
tele ţărăneşti (reflectare a specificului economic al acestui judeţ), sprijinindu-se
de altfel in activitatea sa pe aceste comitete. Prin i ntermediul lor, comuniştii din
Botoşani au desfăşurat o muncă poli ti că susţinută Ia sate mobil izînd ţără n i mea
muncitoare la luptă impotriv<J elementelor reacţionare şi sabotoare, dintre care
unele se strecuraseră şi in fruntea unor primării. Comitetele ţărăneşti au fost con 
stituite din iniţiativa P.C.R. încă in luna ap ri l ie 1944. De la înfiinţarea lor, acestea
au funcţionat ca organizaţii ţărăneşti patriotice ; activind in mod orgamizat in ca
drul Uni unii Patrioţilor 91.
La 23 iun i e 1944 s-a deschis la Botoşani, sub indrumarea Comitetului jude
ţ.can P.C.R., consfătuirea generală a comitetelor ţărăneşti din judeţ. Con sfătuirea
a analizat realizările obţ i n u t e in reorganizarea economică şi admi n i str a tivă a j ude
ţului ; a adoptat hotărîri privind strîngerea recoltei, şi îngrLjirea culturilor de
tOam nă ; combaterea tifosului exantematic, precum şi o sea mă de măsuri menite
să contribuie la spri jinirea frontului sovietic (colectarea de ce rea le şi alte bunuri,
organizarea u n or detaşamente de muncă pentru săpat şanţuri, repararea drumu
rilor, podurilor etc.).
Am insistat, intrucitva, asupra j udeţului Botoşani, deoarece este cel mai re
prezentativ pentru această zonă şi perioadă ; dar şi pentru foptul că oferă u n
bogat material documentar. Spre deosebire de acest j ud eţ, in restul zonei de ocu
paţie a trupelor sovietice, in perioada aprilie-august 1944, nu se inregistrează
acţiuni ale P. C. R. ca şi a altor organizaţii patdolicc. Considerăm totuşi
că pînă in p reze n t nu s-au exploatat încă toate posibilităţile de documentare exis
tente şi că, noi i n vesti g a ţ i i vor pu tea da la iveală aspecte care să pună in evi
denţă mai bine, perioada amintită şi in aceste judeţe. Acest lucru ne propunem
să-I realizăm într-o lucrare mai cuprinzătoare.
Semnificativă ni se pare acţiunea de răspîndire, in vara anului 1944, a unor
manifeste adresate, de către populaţi-a din Moldova de nord, soldaţilor şi ofiţerilor
romani, care, prin forţa imprejurărilor, continuau să lupte încă alături de soldaţii
nazişti. Conţinutul acestora cuprindea i n d emn u l la luptă impotriva trupelor hi tlc 
ri ste şi încetarea operaţiunilor militare contra armatei sovietice. Cetăţenii din
eomuna Şipote, judeţul Iaşi, spre exemplu, au răspîndit manifestul intitulat Dragi
ofiţeri, grad.aţi şi iubiţi soldaţi ai armatei române 92 .,Noi cei rămaşi acasă 93
se
arată in a-cest manifest - ne co nti n uăm munca, la fel ca şi in trecut, nesupăraţi
de nimeni. Armata R oş ie nu s-a răzbunat cu nimic pe noi, pentru răul ce 1-au
făcut n emţii pe t eritoriul Rusiei". !n incheierea manifestului, autorii îndeamnă pe
soldaţii şi• ofiţerii român i să înceteze lupta ; "Aveţi încredere în fraţi i voştri care
au rămas pe loc. Nu mai l uptaţi !" 94. Manifestul amintit este semnat de 19 cetă
ţeni ai comunei Şipote, in fruntea cărora s-a situat noul lor primar, Vasile Alexiuc.
Un alt manifest sub formă de scrisoare, intitulat Fraţi români din judeţul
Iaşi !, aparţinea locuitorilor satului Stroieşti, comuna Frumuşica şi cuprindea ace
l aşi indemn : "Nu daţi crezare minciuni:lor cu care vor să vă prostească şi să vă
ncnorocească nemţii . . . Faceţi totul ce vă stă in puterile voastre pentru a curăţa
ţara de nemţi cit mai repede". Semnează 12 săteni 95•
•

-

90 Cf. Traian Udrea. Rolul comitetelor ţărăneşti în făurirea alianţei dintre
clnsa muncitoare şi ţărănime sub conducerea P.C.R., in "Revista studii", nr. 4/1959,

p. 255.

91 Ibidem.

n

Manifestul a fost tipărit in 1 1 000 exemplare şi răspîndit la 2 mai 1944.
(MI.IZeul de istorie a Moldovei - Iaşi ; fotocopie a .. Testamentului" lui V. Alexiuc).
93 O parte din cetăţeni au fost evacuaţi, mulţi dintre ei sustrăgindu-se eva
cuării au rămas in satele lor cu increderea că nu li se va întîmpla nimic rău.
94 Muzeul de istorie a Moldovei, fotocopie.
95 Arh. C.C. al P.C.R., fond 8, dosar nr. 356, f. 1 .
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Multe alte localităti din zona in care se aflau trupele sovietice, cetăţenii ro
mâni rămaşi la casele lor au trimis asemenea apeluri (purtînd numeroase semnă
turi), fraţilor lor de dincolo de front cu îndemnul de a lupta împotriva domina
ţiei fasciste. Din j udeţul Botoşani reţinem chemarea adresată de "primarii şi
funcţionarii" din judeţ, semnată de 12 inşi, reprezentanţi ai comunelor Socrujeni,
Tomeşti (sat), Blindeşti, Vînăto-ri etc., exprimîndu-şi şi ei convingerea că "ruşii
au venit pe pămîntul nostru numai pentru a alunga şi bate definitiv pe acei care
ne-au tirit pe noi în război . . ." 96.
Este in afară de orice îndoială că asemenea acţiuni au fost întreprinse cu
concursul autorităţilor miJi.tare sovietice ; aceasta însă nu scade cu nimic meritul
semnatarilor, a că ;·or atitudine exprima dorinţa fierbinte a poporului român de
terminarea cit mai grabnică a războiului prin înfrîngerea Germaniei fasciste. "So
cotim că este de datoria noastră să ajutăm Armata Roşie ca să alunge p e nemţi
d e pe pămîntul nostru" 97 - au ţinut să prec izeze sătenii din localităţile Socrujeni
şi Vi foren i.
Asemenea apeluri şi indemnuri n-au fost izolate, întîmplătoare, ele s-au in
scris in evoluţia generală concretizată intr� stare de spirit tot mai accentuată
antifascistă, în lupta c-onc r(>tă desfăşurată de poporul român a cărui exponent, cel
mai fidel, s-a dovedit a :fi Partidul Comunist.
Pornind de la trăsătura esen ţială a situaţiei care consta în ascuţirea la ma
ximum a contradicţiilor dintre majoritatea poporului român şi dictatura militară,
precum şi de la necesi!atea desprinderii României de Germania în contextul unor
împrejurări favorabile, comuniştii din Moldova, masele populare, urmînd cu încre
dere indicaţiile generale ce decurgeau din politica P.C.R., trec la realizarea sarci
nilor concrete pentru etapa dată, etapă în care conducerea partidului comun ist se
o!"iC'T1ta tot mai mult spre acţiuni precise in vederea înlăturării dictaturii antones
ciene şi scoaterea ţării din război pe calea insurecţiei. C u toate condiţiile vitrege
arătatc, in această zonă, s-au intreprins acţiuni meritorii în direcţia sabotării
m�inii de război hitleriste, a propagării politicii Partidului Comunist Român.
Efortul comuniştilor din Moldova, a celorlalţi luptători patrioţi la pregătirea ac
tului insurecţional, a fost pe măsura condiţiilor în care şi-au desfăşurat activitatea.
Ei au participat la efortul general de înlăturare a regimului existent în acel timp
in ţara noastră, şi a trupelor hitleriste cotropitoare, luptind cu ardoare pentru
edificarea unei Românii noi, libere şi independente.
lnfăptuirea actului insurecţional din august 1944 şi eliberarea ţării de trupele
fasciste in cond iţiile create de cvolu;ia frontului de e�t. a fost rod·.:! politici i P.C.R.,
ea exprimînd încununarea luptei duse de comunişti ş i a l t i pa trioţi pentru trans
formări social-economice şi politice• in România. In acest sens, găsim ca foarte
semnificativă aprecierea scriitorului T. Teodorescu-Branişte, făcută in toamna anu
lui 1944 : "Noi n-am aşteptat ca armatele ruse să aj ungă la Bucureşti, ca să ve
dem în Partidul Comunist Român un partid de opinie, cu dreptul lui firesc la
viaţă şi la luptă legală. Am cerut-o n eincetat, in l ungul anilor de prigoană sălba
tecă, cu tot cort('giul lor de procese stupide şi de osîndiri nedrepte" 98.

LA

LUTTE DES FORCES PATRIOTIQUES DE MOLDAVIE EN 1944, SOUS LA
DI RECTION DU P.C.R. POUR �CARTER LA DICTATURE MILITAIRE
ANTONESCIENNE ET POUR COMMENCER LA LUTTE CONTRE
L'ALLEMAGNE H ITLERIENNE
R e s u m e

On met en evidence la contribution des organisations regionales d u Parti
Communiste Roumain "Moldova" et "Dunărea de Jos", de toutes les forces p atrio
tiques a la lutte pour l'eloignement du g�uvernement Antonesco aservi ă l'Alle96 Idem, dosar 353, f. 1.
97 Idem, dosar 354, f. 1 .
9 8 "Jurnalul de Dimineaţă", d i n 1 4 noiembrie
35

-

Cercetări Istorice

1944. articolul Continudm . . .
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magne hitlerienne p1>ur mettre l a Roumanie hors d e la guerre an ti-sovietique et
de la rallier aux armees alliees.
On soulighe la si tu at ion a part de la Moldavie qui a subi les consequences
de l'etablisscment d'une partie du front de I'ouest sur son territoire de mars
jusqu'en aout 1944. Dans ce temps-lil, la plupart de la population, des entrepriscs
industrielles, des ins ti tutions ont ete evacuees.
Les troupcs allemagnes se sont livrees aux pillages, aux abus dans In zone
du front. Dans les conditions d'une severe surveillance de la part des autorites
militaires allemagncs et roumai nes, la Iutte des forccs patriotiques dirigees par le
P.C.R. a ete dure. Mais en depis des difficultes, les communistes et les patriotes
ont contribue a l'effort general de· saboter la machine de guerre hitlerienne, de
preparer les formations de lutte patriotiques, de mobiliser la popula tion contre le

fascisme.
On discute puis la cohabitation de la popul<Jtion des departements de Ră
dăuţi, Cimpulung, Botoşa ni, Baia avec l arm ee sovietique, quand l'activite econo
mique et adm inistrative s'est developpee en bonnes conditions.
On souligne aussi l ' activite du P.C.R. dans la dcuxieme moitie de l'annee
1944, quand il a prepare l'insurrection nationale d'aout 1944. Maintenant, la lutte
'

des organisations locales d u P.C.R. est considerablement intensifiee.
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CU PRIVIRE LA RAPORTURILE ROMANO-IUGOSLAVE (1945-1947)
VALERJU FLORIN DOBRINESCU

Cu mult inainte de 1918, românii şi sîrbii au stabilit strînse l egături de prie
tenie şi astfel s-au pus bazele unei lupte comune, dificile şi indelungate, impo
triva, mai intii, a Imperiului Otoman şi, apoi, a monarhiei dualiste austro-ungare.
Evenimentele din timpul primului război mondial au făcut din români şi
iugoslavi colaboratori apropiaţi. Atunci au fost stabilite principiile unei politici
internuţionale comune pe care România şi Iugoslavia aveau să o ducă după răz
boi.
După 1919-1920, relaţiile româno-iugoslave au căpătat un conţinut nou, dez
voltindu-se multilateral. I ntre cele două ţări au avut loc importante schimburi
comerciale şi s-au dezvoltat continuu relaţiile politico-diplomatice, mai ales in ca
drul Micii Inţelegeri, in care aveau ca partener şi statul cehoslovac. România şi
I ugoslavia luptau pentru menţinerea statu-quo-ului teritorial ; in acest scop au
angajat întregul lor sistem de alianţe, promovind o politică comună şi la Socie
tatea Naţiunilor.
In anii care au urmat, România şi Iugoslavia nu continuat să promoveze
schimburi comerciale şi culturale, să intensifice legăturile lor politice şi diploma
tice în interesul consolidării prieteniei tradiţionale dintre cele două ţări şi popoare 1 .
Incheierea Antantei Balcanice a consolidat această prietenie care avea în vedere
întărirea păeii în sud-l•stul Europei. Activitatea internaţională a celor două state, de
apărare a statu-quo-ului teritorial prin menţinerea tratatelor de pace încheiate în
anii 1919-1920, a început, indeosebi după 1937, să primească numeroase lovituri
din partea puterilor fasciste. La aceastc'l s-a adăugat politica de concesii promovată
de Anglia şi de Franţa, mai ales în preajma celei de a doua mari conflagraţii
mondiale, care a avut consecinţe nefaste, constituind un factor decisiv în orientarea
internaţională a ţărilor mici in anii marilor decizii, 1939- 1940. Grupări le fasciste
din aceste state au speculat în interesul lor o atare situaţie, cu importante impli
caţii interne şi internaţionale.
După eşecul creării unui bloc balcanic al neutrilor, contactele dintre guver
nele român şi iugoslav s-au menţinut. La 6,· 7 şi 15 iulie 1940, ministrul de externe
român, Mihail Manoilescu, a avut discuţii cu ambasadorul Iugoslaviei la Bucureşti,
Avacumovic.

In

timpul

aces�or convorbiri,

accentul

s-a pus pc

rnporturile

celor

1 Vezi, in acest sens, lucrările : E. Campus, Mica lnţelegere, Bucureşti, Edi
tura Ştiinţifică, 1968 ; idem, lnţelegerea Balcanicii, Bucureşti, Editura Academiei
R.S.R., 1972 ; Cr. Popişteanu, România şi Antanta Balcanicii, Bucureşti, Editura Po
litică, 1968 ; ediţia a II-a, 1970 ; Milan Vanku, Mala Antanta, 1 920-1938, Titovo
Uzice, 1969.
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două state cu Ungaria şi Bulgaria 2• La 15 i ulie 1 940, g uvernul ungar făcea cu
noscut, prin intermediul reprezentantului său acred itat la B elgrad, că "ar fi b m·uros
să ştie dacă guvernul român ar ji înclinat să jacă concesii teritoriale care ar
depăşi simple corecturi de frontieră", considerind acest punct ca esenţial" l (s. ns.).
Evenimentele grave pentru Români a de Ia sfîrş i t u l lui august 1 940 au reţinut
atenţia diplomaţiei iugoolave 4•
Iugoslavia a fost nevoită să rupă relaţii le d i p l omatice cu România Ia 7 m ai
d in 16 mai 1 94 1 , Ava<:umovic transmi tea "mulţu
mirile cele mai călduro-ase pentru toate manifestările de cur lenie, de î nţelegere şi de
simpatie ce i s-au m·ătat în aceste momente grele'" 5• Reacţia violentă a Germa
român. In noua
niei hitleriste faţă d e Iugoslavia a emoţionat profund poporul
conjun ·�turc"i i n tern3ţională, România a refuzat să ocupe Banatul sîr besc, pe care

1 94 1 . Intr-o notă de serviciu,

german i i i 1-au oferit 6• In acest sens s�e arăta,
l a 25 i un ie 1942, că atacarea Iugoslaviei" ar f i
vernul român nu-l poate face" 7.

in

Consiliul

de

Miniştri

român,

un act de dczonoare, pe care gu

La 14 aprilie 1941, în urma unei conversaţii cu conducătorul statului, minis
trul S.U.A. l a Bucureşti transmitea guvernului său asigurarea că "nomân i a n u s-a
îndepărtat in n i ci -un fel de la atitudinea corectă pe care �i-a asumat-o faţă de
Iugosl<.via indată după i zbucnirea ostili tăţilor in tre această ţară şi Germa n i a " 8.
Guvernul american a primit aceste asigurări cu mare satisfacţie. Cîteva zile mai
tirziu, preşedintele ameri('an Roosvelt remarca că "România n-a făcut n i c i -o miş
care contra Iugoslaviei" 9.
Insăşi recunoaşterea noului stat croat s-a făcut cu reticenţe 1 0,
evita reacţiile unor mari puteri, şi sub impulsul guvernului german 1 1•

pentru

a

se

Imedi at după 23 august 1944, guvernul de uniune naţională, condus de gene
ralul Constantin Sănătescu, a st<Jbi lit ca obiedive imediate pe plan extern scoa
terea ţării de sub alianţa Axei, încheierea armist iţiului cu Putel"ile Aliate şi Aso
ciate, l upta alături d e Naţiunile Unite împotriva Germaniei hitlcriste şi Ungariei
horthyste şi pentru eliberarea nordului Transilvaniei, in scopul redobîn dirii inde
pendenţei şi suveranităţii naţionale. In acest cadru, reluarea raporturilor poli
tico-diplomatice şi economice cu ţări care se aflaseră sub dominaţie germană şi de
care n e legau raporturi tradiţionale de prietenie, se impunea ca o necesitate obiec
tivă.
Atitudinea corectă avută de România faţă de I u gosl a via în timpul rA zboiului
a const ituit unul d i n motivele cele mai seri oase pentru ca relaţi ile bilaterale sâ
fie reluate cît mai rapid posibil. ln cercurile Ministerului de Externe, ca şi prin
tre membrii Institutului pentru probleme internaţionale din Iugoslavia, reluarea
raporturilor politico-diplomatice di ntre cele două ţări şi popoare era considerati
doar ca o chesti une de timp 12.

2 Arhivele
f.

Statului

67-68.
3 Ibidem,
4 Ibidem,

f. 71.
f. 74-75
semnată Victor Cădere.
s

Ibidem,

f.

Bucureşti,

;

telegramă

Fond

nr.

Casa

2 567,

Regală-Mihai

din

30

august

I,

dosar

46/1945,

orele

1940,

20,25,

55.

6 K. St. Pawlovitch, Roum.anie-Allemagne (1936-1941) în .,Balkan Studies" , 2,

p. 259 ; Arhiva Ministerului Apărării Naţionale (in continuare se va cita Arh.
M.A.N.), M. St. Mj . , S 2 In f., dosar f. n . , P. 1 338, notă din 8 iunie 1944, f. 12.
7 Arh. St. Bucureşti, Fond casa Regală-Mihai 1 , d. 46/1945, f. 31.
8 Ibidem, f 32 ; telegrama n r. 11.405, din 17 aprilie 1941.
9 I bidem ; f. 30 ; vezi şi articolul lui Mihailovic din "The Nineteenth Century
und", no. DCCXC VIII, august 1943 (Ibidem, f. 50, 34).
10 Telegramă cifrată către Roma şi Berlin, din 18 aprilie 1941, semnată Cret
zeanu (Ibidem, f. 49).
11 I bidem, f. 50-51 ;
Convorbire, din 5 mai
Străine, intre Cretzeanu şi Steltzer.
12 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe,
dosar 4, nepag.

1941,

la

Ministerul

Iugoslavia,
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!n artir'ol u l d e faţă ne propunem să ne oprim asupra relaţiilor româno-iugo
slave din tre anii 1 945-19-17 avind in vedere, in acţiunea n oastră, atit analiza
raporturilor pol i lko-diplomatice, cit şi a celor e con omi ce sau culturale.
I n s urecţia română din august 1944 a ad u s o importantă contribuţie la modi
ficarea p e i saj u lui poli tko-rnilitar î n con j ură tor 13.
La 22 octom brie 1944 Consi l i ul F.N.D. - creat la 12 octombrie prin ac o r d ul
P.C.Il., P . .S. D . . Frontul Plugarilor, Uniunea Patrioţi!or, Sindicatele Unitare - a
adresi.lt un salut mareşalului Tito cu ocazia c l ibc1·ări i Bclgradului, in care exprima
holări:rea p o porul u i român de a dezvolta relaţii prieteneşti cu poporul i ugoslav 14.
!ncă de la 30 augu st 1944, guvernul român hotărîse să nu m a i recunoască
statul c roat 15. Ge n eral u l Navrati l, min istrul Creaţiei, părăsea Bucureşti u l cu des
tinaţia Zag . eb, ca u n u l ce a fost tot timpul filo-german. Restul membrilor fostei
legaţii croate, inc lusiv a taşatul militar, s-au declarat aderenţi ai noii mişcări na
ţionale iugoslave

"��� .

Reluarea raporturilor diplomatice a fost precedată de sosirea la Bucureşti a
d oi reprezentanţi ai mareşalului Tito, Nicola Petrovie şi Alex. Grolovic 17.
In numeroase ocazii, oficial i tăţile iugoslavc îşi arătau simpatia faţă de noi,
consid cdn d
că
ţar.:� lo1· nu va uita n i c i od a tă că "poporul român nu s-a
re
;"cz : t !n 1 94 1 să ră pe as că vreo bucată d i n teritoriul său" >B.
Cu ocazia celei de a patra aniversări , lu 7 iulie 1945, a răscoalei din Serbia.
mareşalul Tito a ţi n u t un amplu expozeu asupra coordonatelor politicii interne şi
externe a noi i Iugoslavi i , in <"adrul t:ăreia relaţ i i le cu ţările vecine ocupau un loc
important. .,Noi dorim - sublinia el - ca raporturi l e I ugoslaviei cu Român ia, cu
pra Lu,.stJ·ă VL-ci nă. să fie amiculc, să se reia legăturile economice şi c u l tura l e,
astfel c :J an'S e ţăd să trăi a scă in pa<"e. pentru că sint in vednătate strî n să. Acest

Lucru îl pretind inCeresele atit ale popomlui nostru

mân"

1�

(s. n . ).

cît şi

ale

poporu lu i

ro

La in \"i l a ţ i a agenţiei de ştiri iugosluve "Taniug�, o delegaţie de ziarişti ro
a
v i z i tat Belgradul. Raportul , intocmit de şeful delega ţiei , su blinia "viul
interc'i pen ru Român ia " in ţara vec in ă şi p ri e ten ă , precum şi "largile posi b i l ităţi
de dczvt;>lt<tre a rel a ţii lor dintre cele două ţări şi popoare" 20.
L:1. 8 a ug us t şi 12 septembrie 1945 se aprecia, de către conducătorul P arti 
dului Com�misl I u gosl av, că i nt re ţările noastre "există cele mai bune legături şi
o înţelegere reci procă" 21• Totodată, presa i ugoslavă remarca <"ă există multe posi
b i lită ţi pen tru o .,colaborare• strinsă c ul tura l ă şi e con omi c ă " 22•
tntt·-o telegramă trimisă de la Moscova, la 16 septembrie 1945, ambasadorul
ţării noastre, I orgu Iordan, informa Ministe1·ul de Externe că Dekanozov, vice
<·omisar pentru afacerile străine al Uniunii Sovic . ice, care se ocupa de proble mel e
româ n eş t i , 1-a i n form at că "Iugoslavia a acceptat să reia raporturile d i p l om atice
cu noi" 2l. Acest fapt ca şi rezultatele fructuoase ale convorbirilor cu caracte r eco-

mâni

1J

Rezistenţa europeană in anii celui de al doilea riizboi mondial. 1938-1945.
şi de sud-est, voi. I, B uc ureşti , Editura Militară, 1973,

Ţările din Europa centrală
p. 317.

14 Cr. Popişteanu, Cronologie politica-diplomatică românească 1 944-1947, Bucurel'iti, Editura politică 1976, p. 70.
1� Arh. M.A.N., M. St. Mj., S 2 Inf., d. 1 6 1 1/1946, P. 1 659, f. 6.
d. 1 315/1944-1945, P. 1 336, f. 80, doc um en t din 31 august 1944.
'III Idem ,
17 I bidem, f. 103.
18 Arh. M.A.E., Fon d 71, Iugoslavia, voi. 4/1945-1948, nepag . ; Raport inaintat
Min isterului de Externe de Consulatul general al României de la Rusciuc (2 mai
1945), unde se rep roduc ea u aprecieriie delegatului iugoslav Vuk Ivasovic. O de
legaţie militară română, cond u să de generalul Dumitru Romulus, a p a rti c ipat la
sArbătorirea Zilei Victoriei in capitala I ugoslav iei , la 9 mai 1945 (I bidem).
" Ibidem ; vezi şi comentariul A genţie i .britanice de infromaţii " Reuter", din
8 iulie 1945.
20 I bidem.
21 I bidem.
22 Vezi articolul lui Vladimir Rlbnikar din ziaru l "Politika" - Condiţiile pă
cii in Balcani, din 18 iulie 1 945 (I bidem).
23 I bidem.
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nomk care au avu t loc la Belgrad, in noiembrie 1 945 , au precip ita t reluarea ra
portur i lo r româno-iugoslave. Ca u rmare, la 2 4 ianuarie 1946, la Bucureşti îşi în
cep ea activitatea Reprezentanta Comi tetului Naţional de El i bera re al J ugosl avi e i 24,
iar la 30 ma r t i e cele două ţări îşi ridicau re l a ţii le lor la nivel de
am basa dă 25.
A mb a s ad or u l român, Tudor Vi an u , şi-a prezen tat , in m art i e 1946,
scrisorile de
ac red it arc , eveniment care a fos t urmat de a mple relatări in p re să , ca şi de o
cup; inzătoare a p r o pier e rostită, in parlamentul iugoslav, de către Ios i f Broz Tito,
în ('<li"C se ară ta : "Cu România există bune legături. S-au reluat raportudle diplo
matice. Ex i stă destul de vii schimburi economice, lucru care p re supun e că rela 
ţiile din tre ţara noastră şi România vor fi şi in viitor dintre cele mai s inc ere " 26•
La rindul său, dr. Dane Medacov i c , la 31 mai 1946, p rezen ta scri sorile de acre
ditare şefu lu i st atu lu i român , in cali t at e de ambasador extraordinar şi plenipoten
ţ iar a l Republicii Federative Populare Iugoslavia 2 7•
Un mom ent important din istoria
raporturilor
româno-iugoslave este acela
anul
legat de participarea celor dou ă ţări la Conferinţa de Pace de la Pa r is din
1946. Acolo, Iugoslavia a făcut parte din comisiile pe probleme, in ma i multe rîn
duri d �l ega ţi i ei l u in d cuvintul şi făcînd a prec ie r i asupra unor chest i uni ce vizau
interesele ţării noastre.
..
La 23 august 1 946, şeful delegaţiei ro mân e, l a Con fer inţa de Pace, Gh. Tă
tărăscu, a avut o l un gă întrevedere cu conducătorul de l ega ţi ei i ugoslave, Eduard
K a rd elj 23, căruia i-a prezentat j usteţea observaţii lor gu vern ul u i nostru faţă de
unele puncte ale Pro iectu lui Tratatului de Pace. Di plom atul român şi-a exprimat
speranţa că la elaborarea finală a tra tate l o r de pace se va ţine cont de obiecţiile
j ustificate ale delegaţiei n oa stre .
O p roblemă care a suscitat vii d isc u ţii în ca drul Com i s iei Economice pentru
România, ridicată de d el�ga t u l sud-african Parmi nster 29. Acesta so li cita "preţuri
j uste" pen t r u produsele livrate României de comp an i i le aliate. Faţă de acest amen
damen t, d e l ega ţi a Franţei, de acord cu cea sovieti că şi reprezentanţii iugoslavi,
a cer u t să nu figureze in trat atu l cu România o· d i scrimin ar e in fav oarea firmelor
străine din tara n oas tr ă . Cehoslovacia, U.R.S.S. şi I ugosla vi a au fost însă de acord
cu propunerea franceză de a se amina di sc uţia pînă la pr i m irea unor informaţii
suplimentare 30, Chestiunea a fost amînată pînă la d isc u t.c< rea arti colului 20, in
urma votu l ui rezultind 13 ap ro bă ri , o abţinere şi un vot împotrivă 3'.
O a l tă problemă care a suscitat vii discu ţ i i in cadrul Co nferi n ţe i de Pace
a fos t aceia a D unări i 32. ]n acest c on te xt, conducătorul delegaţiei sovi et i ce , V.
Mo lotov , a resp in s teoriile senatorului american Vandenberg despre c h est iu nea aşa
ziselor "posibilităţi econ om i ce egale" 33 şi a "regimului i n te rna ţion a l al Dun ă ri i " .
In afară de Mo l otov , au mai v orb i t Bevin, Kardelj 34, V a nd enb epg şi H. Pika. Con
d u c ăt oru l delegaţiei i u gosl ave a contestat dr eptu l Con fer in ţe i de a di sc uta pro
blema Dunării, ac e a s tă chestiune fi ind numai de resortul r iv e ra n i lor.
24 Cr. Po p i ş tea nu , op.
cit., p. 77.
·
I bidem, p. 85.
26 România in anii revoluţiei democrat-populare, 1944-1941, Bucureşti , Editura po li t ic ă , 1971, p. 223.
27 "Monitorul Oficial", Partea 1-a, nr. 125, 1 iun i e 1946, p. 5538.
28 "Sc inteia" din 26 august 1946.
29 "Bu letin B ritanic de i nfocm aţii ", nr. 46, 27 au g ust 1 946. p. 1.
3D Val er i u Florin Dobrinescu, Cu privire la raporturile româno-cehoslovace
{ 1 945-1947), in "Anuarul Institutului de istorie şi ar h eol og ie "A. D. Xenopol", I aşi ,
tom. XV, 1 97 8, p. 2 1 9-2 3 1 .
Balcani şi Finlanda a fost ches t i u n e a concesiunii petroliere anglo-americane din
25

tom. XV, 1978, p. 2 1�231.
31 "Scînteia " din 1 septembrie 1946.
l2
Bu let i n Britanic de informaţii", din 2 octombrie 1946.
�

33 Documente. Poziţia Uniunii Sovietice la Conferinţa Păcii, Anex ă la "Probleme Ex te rn e " , nr. 5/1946, p. 34 .
.
34 Ion Enescu, Politica externă a României in anii 1944-1947, in "Anale de
istorie", 4/1977, p. 73 ; Conference de Paris, C.P. (Dac. 29, Commision Economique
pour les pays balkaniques et la FinZande. Annexes au Rapport de la Commision
sur le projet de traite avec la Roumanie), Paris, Palais de Luxemburg, 8 octom
bre 1946. o. 35.
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Delegaţia i ugos l nvă declara, in legătură cu articolul 34 din Proiectul Trata
tului de Pace cu Ro mâ n i a , că ac e astă Conferinţă "nu are competenţa să decidă
regimul D un ă r ii , dat fiind dreptul nostru de suveranitate garantat prin Carta Na
ţiunilor Unite" 35• T ot od a tă , reprezentanţii iugoslavi constatau că "printre delegaţiile
care nu votat p r op un erea franceză, nid una din ele nu reprezintă un stat rive
ran� 36.
La Conferinţa de Pace, Iugoslavia ş i România au afirmat drepturile state
lor mici de a fi privite şi tratate pe picior de egalitate. Acolo, n-a fost rec un osc u t
indeajuns efortul poporului iugoslav la lupta impotriva fascismului, avind loc
chiar şi subcstimări ale acestei contribuţii 37.
In cursul anului 1947 raporturile politica-d iplomatice dintre România şi Iugo
slavia s-au întărit cons i d erab i l. Prezidiu! Adunării Naţionale a Republicii Fede
rative Iugoslavia a acreditat ca ambasador, la 10 octombrie 1947, in locul lui Dane
Medacovic, care îşi in che i as e misiunea, pe Rod ony e G'o lubovic 38• La 17 octom
brie, acelaşi an, noul ambasador al Iugoslaviei a mers in audienţă of i ci a l ă de pre
zentare la şeful statului român 39.
Un moment de referinţă din i storia celor două ţări şi popoare a fo�;t acela
legat de vizita unei d el ega ţi i guvernamentale iugoslavc la Bucureşti. In timpul ei,
la 19 decembrie 1947, dr. Petru Groza şi Iosif Broz Tito, in numele guvernelor
lor, au semnat Tratatul d e prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală dintre Ro
mânia şi Iugoslavia, incheiat pentru o perioadă de 20 de
ani 40.
Era
rezultatul
f ir es c al bunelor relaţii - politico-diplomatice, e c on o m i ce , culturale - ce se sta
torniciseră între cele două state in această perioadă d e mari prefaceri revoluţio
nare pentru i stor ia ambelor popoare.

Un ecou deosebit a avut in ţara vecină şi prietenă abolirea m on a rh i ei în
România. Ziar e l e iugoslave au comentat amplu evenimentele in urma cărora Ro
mânia �a p ăş i t pe calea dreaptă" 41. .. Proclamarea
Republicii - se afirma in

,.Borba" - reprezintă victoria forţelor democratice în lupta lor pentru construcţia
ţării şi î n tărir e a democraţiei" 42. Intr-un alt articol, publicat în acelaşi cotidian, se
ap recia că 30 decembrie 1947 a fost "consecinţa logică inevitabilă a schimbărilor
intervenite in viaţa publică şi socială a ţării" 43• La rindul său, cotidianul .,Po
li tika" scria : .. Occidentul regretă pe Mihai pe ntru că imperialiştii occidenta l i , so
cietăţile petroliere şi capitalul internaţional pierde prin plecarea lui ultimele spe
ranţe de a-şi relua poziţiile lor in România" 44•

Uniunea Comuniştilor din Iugoslavia a avut un rol esenţial in opera de re
facere economică 45, ţara tr ansfo rmin.d u -se intr-un imens şantier. La această acţiune
au participat şi numeroase brigăzi de tineri din ţările vecine printre care şi Ro
mAni a. Statul iugoslav a acordat o atenţie deosebită relaţiilor ec on omi c e cu cele
l al te ţări de democraţie populară . Tratatul cu Uniunea Sovietică, completat în mai
1946 prin acorduri economice, a fost urmat, in anii 1946 şi 1947, de semnarea
unor tratate similare cu statele din Europa centrală şi de sud-est 46• Aceste acor
duri au avut un mare rol in refacerea economică a ţării şi au dus la crea!'ea unO'!'
cond i ţi i favorabile pentru îmbunătăţirea raporturilor politica-diplomatice, cultu rale
şi ştiinţifice.

35 Conference de Pari&.. . , p. 35.
:J6 I bidem, p. 36.
37 Vladimir Dedi j er, I. B. Tito, Contribuţie

Za o biografie, Pancevo, "Libertatea", 1953, p. 434-435.
38 Arh. St. Bucureşti, Fond Casa Regală-Mihai I, d. 35/1947, f. 1-2.
39 "Monitorul Oficial", partea 1-a, nr. 242, 20 octombrie 1947, p. 9394.
40 Cr. Popişteanu, op. cit., p. 35.
41 Arh. M. A . N . , M. St. Mj., S 2 I n f. , d. 636/1948, P. 1 829, f. 59.
42 Gh. Cazan, N. Gh. Lu.pu, lmprejuriirile externe ale proclamiirii Republicii
Populare Române şi ecoul ei internaţional, în "Analele Universităţii
Bucureşti",
Istorie, Anul XXI, 1/1973, p. 86, 94.
43 Ibidem, p. 94.
44 Arh. M.A.N., S. 2 Inf., M. St. Mj., d. 636/1948, P. 1 829, f. 25.
45 Pregled lstorje Soveza Komunfsta JugosZavje, Beograd , . 1963, p. 445-452.
44 Vl ad im i r Dedijer, op. cit . , p. 104.
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Un rol deosebit p en tru dezvoltarea raporturilor, pe mu l t ip le planuri dintre
cele d ou ă ţări şi popoare I-au jucat sc him buri l e economice. La inceput,
atori tă
unor condiţii obiective, atit România cit IŞi I u goslavi a au avut d i fic u l tăţi in mersu l
normal al schimburilor C()merc ia le . Imediat după 23 au gust s-au creat camere de
comerţ ce îşi propuneau promovarea raporturilor econ om ice cu Uniunea Sov i et ică ,
S.U.A., Anglia, Fran ţa , Iugoslavia. Eg iptul , Libanul etc. ; eforturile guvernului în
d re p t ate in direcţia reluării sc hi m b uri l or comerciale cu stră i n ă ta tea, încurajate
de o scrie de i nd ustr ia ş i sau comerc ianţi, nu au fost în cununate de succer. 47.

d

La 3 ian uari e 1945 au avut loc discuţii intre Tudor Ionescu, su bsecretar de
stat la M in i steru l Economiei Naţionale, IŞi Nicola Grulovic, re pre z en ta n tu l Comi
te tul u i Naţional de Eliberare al Iugoslaviei, tri mis extraordinar al ma reşa l u l ui Tito.
Discuţiile au avut ca subiect în ch ei erea unei convenţii economi ce pentru a cărei
perfectare urma să se creeze o c omisi e mixtă de specialişti. AC'eustă comisie urma
să treacă la organ i z area propriu-zisă a viitorului schimb de m ărfu ri . In acest con
text, subli n i a diplomatul ţării vecine, Iugoslav i a putea să f u rni zeze "minereuri,
tananţi, textile, bumbac, lină, m i ne reuri necesare i n d ustri e i chimice" 48.
Guvernul român, cu toate că avea mari dificultăţi eco nomic e, a ţ i nu t cont de
solicitările statului iugo s l av tri miţ în d , în ap ri l i e 1945, 100 de
vag oa n e
cu ali
men te 49.

La 1 5 oc�0'mbrie 1945, la Comisar i at ul General al Comer ţ ul u i Exterior, a
fos t primit in a u d i en ţă ataşatul co mer c ial al Reprezentanţei Fed era ţiei Democra
tice Iugoslave, care a arătat că ţara sa a i n v i t at guvernul român să tr i mit ă la
Belgrad o delegaţie ec onomică 50. Con si l i u l de min i ştri rom ân , în ş edi nţa din 14
n oi�mb rie 1945 5 1, hotăra i nstitui rea unei Comisi i pen tru inche ierea unor acorduri
economice cu Iugoslavia, pe data de 9 no i e mb ri e 1945, avind ca preşedinte pe C.
Agiu, subsecretar de stat la Mini sterul A gri cult ur i i şi Domeniilor. Tratativele au
avut loc la Belgrad, din partea iu gosl avă p ar ti c ip in d 1<1 d i sc uţii A . Hebron g. Re
pre zentantul Iugoslaviei, intr-un i n terviu publicat în ,. Po l i tika" . afinna că viitoru l
tratat economic are "o mare importanţă pentru ţara sa" sz, fiind prim ul contact
de servici u intre ambele state după e venime n tel e din 1 94 1 . Totodată, el su b l i n i a
că "intre cele două ţări nu exi s tă nici-un fel de dificultăti" 51• Ală turi de "Pol i
tika" şi celă lal t cotidian bclgrădean "Borba" a p u bli c at ample comentarii asupra
tratativelor economice din ca p it al a I ugoslaviei, scoţînd in evidenţă "bunele şi
p rie te n eştile raporturi 54 d i n tre cele două ţă ri intre ca re nu exista nici-o chestiune
litigioasă.
Raporturile comerciale cu Iugoslavia au fost r eluat e, printr..un aranjament,
la 15 decembrie 1 945, acesta fiind primul acord econom i c semnat intre cele două
ţări după cel de al do ilea război mondial 55• Acordul se baza pe a cele aiŞ i principii
ca şi protocolul semnat cu B ul garia, singura deosebire fiind că acest tratat ec o
nomi c ţin ea cont d e p re ţuri l e i n ter n a ţ i on ale . Volumul total al schimburilor pre
văzut e în a co rd atingea o valoare de 7 mi Il arde lei 56. P rod u sele iugoslave importate erau : minereu de fier, de cupru clectrolitic, de an ti moniu , crom şi magne
ziu, c a rbură de calci u, tananţi, alcaloizi şi tutun. In schimb, se e xpo rta u : pro
du se de petrol, explozive, sare şi m ateri i prime necesare fabri cări i hirtiei şi ţiga

retelor.

Din c a uza situaţiei dificile in

ca re se găsea economia

iugoslavă, schimburile

cu ace ast ă ţară s-au menţinut la un volum redus.

47 România în anii.. . , p . 78.
48 Arh. M.A.E., Fon d 71, Iugoslavia, voi. 4/ 1945-1948. nepag.
49 I bidem.

50 Ibidem.
51 Ibidem.
52 Ibidem.
53 Ibidem.
54 Ibidem.
55 Cr. Pop işteanu , op. cit., p. 83.
56 Les relations economiques de la Roumanie avec l'eLranger, Bucarest, t:di·
ticlns de la Revue Roumaine, oct. 1 946, p. 12.
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I ug o s la v i a : 50 tone sulfit de sodiu

şi s-au exportat : 2 0 ton e hirt i e , 5.298 tone sa re 200 tone cărbune, 30 tone su!fat
,

de alumifl iu şi 91 tone exploz ivi 57• In p erioad a ianuarie-iunie 1946, s- au expor
tat 29 tone piei, 20 tone su lfit ti bi sulfit de calciu , 1 1 .092 tone sare, lemn de foc,
cărbuni , p arafină �i gaze lichide 58.
Acordul d i n 15 d ecembri e 1945 a expirat la 30 iuni e 1946. In cursul luni i iu
l i e, acelaşi an, un nou acord a fost incheiat, prin care se prevedea ca I ugoslavi a
să export e m i nereu de fier , eram şi su l fi t de aramă. Ţa ra noastră urma să l i vreze
sare şi ulei-uri minerale. Acordul viza, totodată, exec utare n unor operaţiuni spe
ciale.
·
In perioada de se-cetA pri n care tre c ea ţara noastră au fost importate din
Iugoslavia însemnate c an t itiţ i de cereale 5P.
Valoarea export ului &ării n oo stre in I u go slavi a a cre sc ut mereu. Astfel, in
decembri-e 1 947, I ugoslavia se afla p-e loc u l al patru lea intre partenerii comerciali
ai Român iei valoarea mărfuri lor expoctat e in aceastA ţară atingînd suma de 310.947
dolari '0.
Un vi u interes au arătat cele două ţlri raporturilor cu ltura le . In acest sens,
<1 fost seilUlatA., la 26 i un ie 194 7, la B ucureşti, o Convenţie de colaborare între Re
gatul României şi Reop u blica Federativă Populară a Iugoslaviei. Convenţia, cuprin
zînd 6 arti col e , a fost parafată de Octav Livezean u , ministrul informaţiilor al ţării
noastre, şi Vlad imir R ibn i kar , preşed intele Comitetului pentru cultură şi artă al
guvernului i ugo-slav 61_
Aşadar, analţza raporturilor româno-i.ugoslave din anii 1945-1947 ne ara tă
că ele a u cunoscut un proces continuu de în tă rir e. Avîndu-şi sorg int ea in legătu
rile tradi ţionale cat·e s-au s L a b i li t intre cele două popoare in de<!ursul veacurilor
de l urtă comună împotriva domin a ţiei străine, relaţiile s-au întărit conside rabil
în perioada i nterbcli.că. După a doua mare conflagraţie mondială, identitatea de
structură social-econ<Jmică şi politică a celor două ţări a favorizat
aprofundarea
acestor relaţii, in momentul d-e faţ ă ele fiin d un model de raporturi intre state in
dependente şi suverane.

LES RELAT I ONS ROUMAINO-YOUGOSLAVES (1945-1947)
R e s u m e
Dans cet artic lc. l'auteur presente les nouvelles donnees concernant les rela
t i ons roumaino-yougosla.ves, politiques-di plomatiques economiques et culturelles de 1945 a 1947. L'auteur conc lut qu'apres la deuxieme guerre mondiale, l'identite
de structure social-economique et politique des deux etats ont favorise la ressere
m.ent des relations d 'amiti e, â present ces re l ations etant un mod el de rapports
entre les etats independants et souverains.

57 Ibidem.
ss A rh. M.AE., Fond 7 1 , Iugoslav i a , vol. 4/1945-1948, nepag.
59 România în anii. , p. p. 209.
60

..

I b idem, p. 299.
6' " Mon i toru l Oficial", An ul CXV, nr. 237, 14 octombrie
p. 9 2 1 6-9218.
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IAŞII lN · CONTEXTUL REVOLUŢIEI DEMOCRAT-POPULARE.
PROBLEME ŞI REALIZARI
A. K.ARETCHl ��

z.'

AGRIGOROAIEI

lnsun!'Cţll,l na1ionalA armatA antifascistă. !Şi antiimperialistă a inaugurat epoca
unor p ro fun d e tran sformări revolu ţionare, democratice în societatea românească, a
c:uceririi puterii de către clasa muncitoare. in a l i an ţă cu ţărănimea şi mase]'!! largi
populare. �Epoca c:c a urmat -'- sublini ază Pr o gra m u l Partidului - a marcat in
ceputul unei noi isto rii a patri-ei noastre - istoria implinirii idealurilor de drep
tate soc i ală !li n a ţion ală, pentru c a re · au luptat nenumărate generaţii de înaintaşi,
a c uceririi depline a indt>pend enţei �i suveranităţii naţionale a Român iei, a drep
tului sacru al popor u lui român de a fi stăpîn in propria sa ţară" 1 •
In conte:ltt\.11 trnnsformărilor fund amentale, multi laterale pe care le-a cunoscut
in i n tre g a cest . ra s timp poporul român, s-a dezvoltat impetuos - in special în
ultim ii 1 0-15 an i - vechea capitală a Mol d o ve i , pulsînd intens pe harta ţăr ii ,
nu n u mai ca un importan t centru cultural, ci şi ca un oraş industrial cu un rol
activ tn econom ia naţională. Oraşul laşi a parcurs, in aceste trei decenii şi jumă
tate, un drum ascendent, intr-un ritm tot mai rap1d. Acest drum n-a fost uşor ;
a cerut nume'roase efortud, a avut de depăşit mari greutăţi. De la 50.000 locui
tori la peste !JOO.OOP locuitori, un spectaculos salt demografic determinat de in:.
treaga sa evol uţ e, ce-l s ituează astăzi pe locul al treilea între oraşele ţări i, de la
un ora� in mare parte părăsit, la centrul industi'ial !Şi cultural-ştiinţific . al anilor
no.ştri - aceste realizări remarcabHe nu pot fi înţelese în toată amploarea lor
decit prin c unoaşt ere a �momentului plecării", al greutăţilor ce păreau la un mo
ment dat insurmontabile, d ar pe care locui torii săi le-au depăşit cu răbdare şi
eroism, lncrezători in· vi i toru l oraşului şi hotărîţi să participe activ la procesul de
democratizare gen erală · a societăţii româneşti.
In cele ce urmează ne propunem să luăm în discuţie aspecte pe care le-am
considerat mai importante, ale perioadei 1944-1947 care, şi la Iaşi, a însemnat
pref\).ceri revoluţionare. p rofunde. Plecind de la rezultatele c;ercetării istorice ie
şene, in cei;C ă m să lărgim dezbaterea cu da_te şi fapte noi izvorîte dintr-un mate
rial dR arhi\·!, tn mare parte inedit !Şi să ne referim la chestiuni netratate pînă
acum. Am tratat mai sumar sau am t recut peste unele probleme (de pildă des
f�urarea alegerilor di n noiembrie 1946 la Iaşi), care au constituit obiectul unor
tucr!ri publlcate.
�tre sf!T!Şitul verii anului 1 944, Iaşul prezenta t abl oul unui oraş plin de
ruine, lipsit de or i ce activi tate productivă şi părăsit de o mare parte a locuitori-

i

1 Programul
Partidu lui Comunist Român de flh1.rire a societdţfi socialiste
mu ltllatrral dezvoltate li fnaintare a României spre comunism, Editura Politică,
BuCI,Il'�ti. 1975, p. 5 2 .
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lor săi. Sute de vieţi c1'au sccernte de bo l i (tifos ex il.fltematic, febră ti �o-idă) şi de
foamete ; lipseau o scrie de condiţii elemc·ntare de asistcn�ă m;-dic.nla. .,Vom re<J
minti numni - scria ziarul ,.M-o ldova li bc ră" d i n 1 i<mual"ie 1 !1�.> - a�'lC'(."I. ul ucui
I.aşi a.t"O�rit de fum. dărîmături şi ('�1davre, <1l instiltJţii lor aclrnjni sti·ativl' cu pe
reţi goi, fării arhive, fă1·ă ni ci o urm ă care ar Ii dat cuiva o idee d<' cc•nli nunrcu
vreunei <Jcti,·ităţi. O întreagă pop u l a ţ i e lăsntă Uu·ă apă , fimi lumi n.� . f;i · ·ă piine,
fară medic ..uncntc ; 50.000 de l oc u i tm· i ai or..tşului şi pcs�e 1 50.000 d·c Jo,_· u i c ori ai
juqcţulu i au fos t l i p -;i ţ i de în treg ap<n·atu l <�dmin isLraliY. N<�au fo s t ciis�rtisc r·o
munica ţ i i l c fcroYiare. telegrafice, telefonice, poştale. Ne-nu fost răpi:-c Ych i c u lc1e
mecan ice şi c u tracţiune animală. Am fost n:duşi la ptE-crca de pmd tK: \ ie a mii
n ilor noastre şi s i ng u r u l m ij loc de locomoţie ne-<lU rămas pidoa1·C'le".

Stabili rea frontului timp de aprox i m at iv cinci luni (n;n·i lic-aug-us� l !lH) p e
o l i n ie ce trecea in imediata apropiere a oraşului, operaţia de c\"c\L' P.ve desfă
şurată in p r imăvara şi vara ac e l u i aş i an, jaful cxercitc<t de
t:'llJWk h i tl-cl;ste
in retragere, ope ra ţ i i le militare din august, loate acestea au a Y \ :1 t·o"s< -c i n ţc ne
faste asupra si tua ţ i e i ()raşului şi a ju deţu lui Iaşi. d ucif'd la c- o m.nlc t <t
dt:"Zor�ani
zare a activi tăţii econo·mico-adminis LI·ativc ş i .sanit-are, la distru gerea �i a•:ari e!'(�a
a numeroase c l ăd i ri , locuinţe şi in stituţii 2•
Au fost ev ac u ate din I aşi şi dispersate în d i ferite localităţi din ţnră (in spe
cial in Transil\•an ia şi Ban<Jt) majoritatea intreprinderilor ind ustriale, a in�i.itu
ţiilor administrative, de sănătate, învăţămîn-t şi cultură. Printre acestea se a f l a u
şi At e l ierele C . F.R. N icol ina . J7 <lbrka de ţigarete. fabri c- i l e tC'xtiLc, Spi lalu l SI.
Spiridon, Tribunalul. Universitatea �A l. I. Cuza". Insti tutul politehnic ,.Gh. AS<Jchi"
şi altele. Ati fost evacuate. de asemenea. Î5D/0 d i.n mădur ile depozitate, cxislenle
in oraş. O mare paMe a popu la ţ iei kşene ca şi a altor localităţi afl ate in zona
operaţiilor militare s-a refugiat.
Dezorganizarea şi jaful anterior au fost com.p-letate prin bombal'Ciare.'1 şi in
c end ierea a numeroase clădiri şi instalaţii 3• După unele date, !.a sfîrşitul lunii
august, in oraşul Iaşi, 1 800 c lâd iri erau complet distruse, inr peste 500 grav ava
riate. După cwn nprccia şi ziarul ,.MoldoYa lib-eră". ...1scdiul 1.1şului
s.-n
sfi:rşi t
după cinci luni de su feri n ţe şi chinuri pentru populaţia civilă. năzboi ul s-a ter
minat pentru ieşeni, dar el a lăsa t in urma sa peste 2.000 de morminte ş i un oraş
pe jumătate pustiu ş i a<�operit de rui ne" 4• Aşa cum se at·ăta în raportul de activ i
tate al Com i t etu l u i j udeţean Iaşi al Uniunji Tineretului Comuni st din 18 noiem
brie 1944, în unna faptului că lRfiul a fost în zona de front, că din ora.') au fost
evacuate numeroase intreprinderi !ii instituţii �i o n1.: 1rc poa rte a pop uJaţic>i , pro
blemele şi activitatea de aici a.u a.vut .,t.răsături s[Jr'Cifice acestei r e giuni . cu păr
ţile poz it ive şi negati\"e. Pozitive, prin faptul că s-a reu şit c<J directirvele· în ceea
ce p ri veşte actiVitatea 01·g.anelor de stat să fie
sub eon trolul pootru (ill p<U1.i d u l u i
comunist - n. ns., A.K. şi I.A.) ; negative prin situaţia dcz<1str·u.oasă din P':Jnct de
vedere economic ; izolat·ea completă de restul ţării, lipsa de alimente !) i . in gen e
ral, lipsa oricăror posibilităţi de a-şi cîş tige existenţa 5•
in faptul că în urlTl<l I"l.Ipcrii fron
(20 august), comu niştii şi-mt . În<�put
intensa şi rod n i ca activitate în condiţiile izol ării sale
complete de restul . ţări i .
Prln venircu comuniştilm· din lag<ire ş i din refugiu, or gani:wţia comunistă ic.:�eană

O caracteristică esenţială a Iaşului

tului şi a intrării in oraş a tru pelor

CQn st ă

sovietice

2. Pentru acest aspect, vezi ş i A. Loghin, S. Davieu, Din lupta maselor popu
lare su b conducerea j>.C.R. pentru refacerea oraşului Ia�i ( 1 944-1947), in ., Stud i i " ,
nr. 4/1969 ; A. Loghin, M. Gh. 1\Iorăra.'?U, Contribuţii la ctrnoaşterPa acţi!lnii de
reconstrucţie a Moldovei ( 1 944-1947), in voi. Uni rer.�it atea ".11. I. Cuza" din Iasi
la a 50-a aniversare a P.C.R., Ia�i. 197 1 , p. 248-249 ; A. Logh in, · I . Agri!!orooi ei,
Em. B ol d , Iaşul contemporan. ,<· curt istoric 1 9 18-1969, Ia�i. HHHJ, p. 1 08 şi urm. ;
Ionel Hagiu. Rezistenţa antifascistă în Moldot.•a, Iaşi. 19H, p. B9 şi urm.
3 Bombardamente putern i c e asupra I aş u l ui au a\·ut loc în zilele de 5 şi 6
i uni e şi 20 august 1 944 (ArhiYa Comitetului j udeţean P.C.R. Iaşi, fo nd II, dcsar 3,

f.

6).

• .,Moldova li ber ă" , 1 ianuarie 1945.
s

Arh i va Comitetului judeţean P.C.R. Iaşi, fond I, dosar 37, f. 80.
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s-a întă rit ·<'�tit n u me riceşţe, dar m a i a le s calitativ. La 24 septembrie 1944 s-a con
stitu i t Comitetul judeţeatl t·ompu� din 1 6 membri 6•
Eforturile comuni �ti lo r pentru red res a rea vieţii ora şu lu i şi judeţului, spi ri tu l
lor de sac rificiu au fă.c u t !iă crească prest igi u l organ i zaţiei judeţene de partid.
Mu nc i lori, i n ' elcctuali. <tiţi oamen i ai m u n c i i , dornici d e a participa cu toate for
ţele la rcface1·ea m·a şului, la d emocrat i zarea vi eţi i p u b l ice au ce1·ut să fie p ri mi ţi
in rin d u r i l e P .C. H . A.,Hd, d n că in luna s 10ptcmb rie ;1u fost prim i ţ i şase memb ri de
parlid , numărul lor a c res c ut o d a tă cu adifl cirea procesului revoluţionar ; în
noiem bde au fost p rimiţi 20, i ar in d ecem bri e 90. Tn l un a martie 1945 organi
zaţia
judeţ e a n ă n umăra 740 de mem b ri . di n care 335 in oraş 7• Tot în luna sep
temb r i e 1944 au fost refăcutc cel ulel e de parti d . şi pe m iisu r n creşterii n umăru lu i
membrilor de partid, au fos t cJ·e a te noi cel ul e in fu.bdci, i n stit u ţ i i , ca1·tiere, ajun
gindu -�e c n i n l un a m artie 194 j sa existe in oraş 52 celule d e partid 8.
Organizuţia l o c ală a Partidului soC"ial-dcmocTat a inceput şi ea să-şi refacă
rindurtle. reluindu-şi trep tat a-ci i \· italf'a. Ac·ţiun i lc ci s-au in c a d rat în e fo rturi le
gtmerille d ep u se d e for ţe l e dem.o<:raLice in frunte c u P.C.R. pentru normalizarea
vieţi i o raş ulu i . ,.Ne-am adunat şi am P'ln din n ou bazele P.S.D. - se nrăta intr-un
raport prezentat de judeteana Ia:şi a P.S.D. la Conferinţa R eg i on a le i Moldova de
mijloc n Parti d ului social-de mocrat din vara anu l u i Hl47. Pornind de ln m i c a gru
par.e de 6-1 0 tovarăşi :şi printr-o m u n că contin u ă şi asiduă, am reuşit să avem
astăzi o secţiune p utc·rnică" 9 •
La Ia$i. in toamna anului 19H, cu a j u toru l judeţenei şi regionalei P.C.R. se
reface o r·gan iza ţia locală a Uniun�i Tineretului Comunist. Ind rumat ă indeaproape
d e partid . or j;l n n i za ţia de tinen·t i�i lărgC'ite ri n d ul'ile şi îşi i n te ns i fi că activi tatea
revolu ţion;Jră.
La 6 n o i em bri e H l H. ia fiinţă ::3oecţiunea Ia�i a U ni un i i Ti neretulu i-. Socialist 10•
Nu mărul ml!'lllb rilor organi zaţiei era redus. După cum rezultă dintr-un raport al
U.T.S. I a � i . SecţiLmea ţ i ne a săptărn.in<J.L şedinţe p lenare 1 1.
In ziua de 1 febru<u i e 194 5, are loc la sed i u l U.T.S. din lo�aliiate o consfă
tuire la C"at"C participă delegn ţ i ai tineretuJu.i comw1.ist şi socialist din Iaşi 1 2 . La
consfătuirc s-a :făcut o analiz[t a situaţiei p ol i t i c e interne şi internaţionnle a
României. ajungindu-,se la c oncluzia că es l e n eeesară roali zarea unităţii tineretului.
Numai u ni ţi, t i nerii puteau să-şi ob ţină revendk.ările lor şi să contribuie din plin la
luptă pen tru deffiOC['aiizarea Vieţii publice ş i refacerea C('Onomiei naţionale, fn .
<lct'st sl'ns. cons fătuirca a hotărî t să constituie Com itPtul local de Fro nt Unic Mun
d tocesc al tinerelului din loea lit.ate. Sarcina principală a no ul u i organism era să
coorooneze lupta c e l or două organiwţii de t ineret ieşean 1 3.
Reali zarea un i tătii de acţiune a t i n eretului m uncit ore sc a creat posibilitatea
grupării fn j u ru l U .T.C. !ii U.T.S. a celorlalte orga n iza ţi i de tineret locale cu carac
ter profesional. spo1·th:. cul tural etc. Pe această l i ni e ia fiinţă la Iaşi. in ziua de
9 februa rie 1 045, Com i tetu l local al M i!K·ării Tineretului Progresist din România 14.
Un momcn t ÎI�mnat pe drumul dez'l: o ltări i unităţii de acţiune a clasei mun
c itoare ieşene 1-a constituit cre;u·ca sind icatelor locale ca organizaţii profesionaW!

unice ale muncitorilor.

Dat fiind rolul ttotăritor al organi zării şi u n i tăţi i de acţiune in asigurarea
h egemoniei clasei mu ncitoar e in revoluţie. partidul comunist. încă imediat după
23 August 1944. a chemat mun.citorimea să se org an i zeze la sindicate u ni ce.

6 Ibidem, f{)n d I l . dosar 1, f i l e l e 10 şi 18.

Ibidem, f. l ll .
Ibidem, file-le 1 1 . 1 30- 1 32 .
9 Ibidem, fond 16. d s. 14. f . 8.
1o I bidem, d o sar. 1 7. f. 39 .
11 Ibidem.
12 . .M old oVL! l i beră�, nr.
1 10 din 3 februarie 1 945 ; Arhiva Comitetului ju de
ţean Iaş i al P.c.n. , loc. ci- .
1 3 M:!\'lol d ov;1 l ib erA " , nr. cit.
.
14 La Con s fătu i rea ce a hotărît crearea aces tui comitet au p arti c ipat delegaţi
; d urmii: o n rc l o ,· orga n i z a ţ ii l o cale : .1\.sociaţiilc studeriţe�ti, Tineretul Frontul Plu
ga ri1 or, T i n eretul sindi calist. T i n c rim cLI sportivă, C o m i t e te le de şcoală ale elevilor
şi, b i neînţeles, ai U.T.C. ş i U.T.S. ( "M ol d ova l iberă" nr. 117 din 11 febru ari e 1945).
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Dind curs acestei c hemări , munci torii ieş en i , indrumaţi de com un i ş t i , trec !Şi
e i alături de cei din in treaga ţară, la refacerea şi o-rga nizarea sindicatelor pe teme
lia frontului unic, la alegerea comitetelor de fab r i că ca expresie a voinţei salaria
ţilor din i ntreaga intreprindere. la_,ul se numără pri n tre loca l ităţ i le unde au luat
fi inţă sindicate unice încă inainte d e şedinţa d elega ţ i lor comitetelor centrale ale
P.C.R. şi P.S.D. care au discutat şi hotărît măsuri importante pentru organizarea
mun citorilor in sindicate. "ln p ri mel e zile d u.pă 20 august 1914, data ci nd laşi a
fO&t el i bera t. . . - arată lin ra port al Comisiei loc a le a sin d ic atelor unite di n august
1945
conform insărcinărilor p r i mi te un grup de tovarăşi şi-a conc en t rat perma
nent
activitatea. . . ( pent r u) reorgan i zarea l eg al ă a m i şcării sindicale şi întări rea
.
,

-

,

CI. . . " 1.5•

AsUel, primul sindicat c ons t i tu i t in laşi a fost cel al " A rte lor grafice". O p ar t e
din mem br ii lui au �:: ontri buit ap()i la organ; zarca altor sin dica te 16• La 28 augu st
1944, munc i tori i textilişti din localitate s-au intrunit în adtmarea generală pentru
a pune bazele s i nd ic atu lui lor. Acesta avea ca sarcină "apărarea i nt eresel or profe
s iona l e ale muncitorilor textilişti şi d d icare a nivelului · lo-r politic". Pînă la 30
august 1 944 au fost create la laşi 7 c om ite te de fabri că in d iferite in tr epri nde r i .
tn spi ri tu l indicaţii !or conducerii P.C.R. şi in conformitate cu prevederile
r ezol uţi ei din 1 s e ptemb ri e 1944 adoptată de comun acord de cele două partide.
comuniştii i eş e ni s-au preocupat î n p erma nen ţă de aşezarea la tem el ia or,ll aJJ. i zării
şi act iv i tăţi i sindi catelor a pri nc ip i ul u i unităţii de acţiune. Un itatea strînsă a mun
ci t or i l or în jurul sindic atelor - scria .,Mold ova l i b e ră " - a d us "la impunerea
revendicărilor specifice fiecărei r am uri productive" 17.
La 24 se p t em b ri e 1944 s-au constituit, in or a şul Iaşi, Comisia locală a si n
dicatelor uni :e, cu misiunea de a coordona in trea ga a ct i vi ta t e a s i n d i c ate l or l o c a le 1e.
In componenţa ei i n tra u atît m em b r i ai P.C.R., c i t şi ai P.S.D. A c t i vita t e a comisiei
era indrumată de Comitetul local al Fr ont u l ui Unic Munc itoresc. De pildă, in ş edin ţa
din 27 oc to m bri e 1944. a Comi te t u l ui de F.U.M. se st a b i le a "o acţiune cit mai coor
donată in munca de organizare a sindicatelor d i n local i tate''. ln acest scop, membrii
celor două partide din Comisia loc ală ,.vor a c ţ i on a in m od unitar p en t ru rezolvarea

tuturor problemelor" 19.
Comisia locală a sind icatelo-r din I a şi a d esfăşurat o intensă activitate pentru
o cit m a i bună o r gan izare profesională a muncitol'i!or, pentru l ărgi rea sferei de
c upri nd ere a me m br i l or sindicalişti şi orientarea luptei a c es to ra pe linia apăr ări i
intereselor de clasă, a d ezvoltă ri i re vol uţi ei .
Intensa muncă p() li tică şi organizatorică dusă de comuniştii i eşen i a făcut ca
numărul muncitorilor si n d ic al i şti să crească c on ti n uu . La ju mă tat ea luni i · decem
brie 1944 exis ta la Iaşi aproape 6500 de m ul'l ci tori înscrişi în si n di cate 20•
Organizarea p rofes i ona lă , pe baza fr on t u l ui unic, a m un ci tor i m i i ieşene er a o
expresi e a unui proc es mai larg, ce se desfăşu r a cu amploare crescîndă, in in tre aga
ţară 2 1 • Acti vi tatea unită a muncito ri l or trebuia să-şi capete, in noi l e condiţii ale
revoluţiei, o stru ctură organizatorică corespunzătoare. ln aces t scop, in a doua
jumătate a lun i i octombrie 1944, in sp i ritul hotăririlor adoptate la şed i nţa delega 
ţilor Com itetel or centrale ale P.C.R. şi P.S.D. din 2 octombrie , ia fiinţă , la Iaş i
Comitetul local al Frontului Unic Muncitoresc. Din el fă ce a u parte reprezentanţi a i
organizaţiilor celor două partide 22,
· La 27 oc tom b ri e, Comitetul ţine o şedi n ţă cu scopul de a fixa în detal iu acţiunea pe teren a F.U.M. Cu acest p r i le j se stabileşte ca eventualele d ivergen ţe i vite

15 Arhiva Comitetului j u d eţean Iaşi al P.C.R., fon d II, dosar 189, f. 1 1 .
16 ,. M o l d ova liberă", nr. 99 din 21 ianuarie 1945.
1 7 Vezi artico l u l Unitatea sindicală, chezăşia victoriei, in " M ol d o va l i beră",
nr. 1 84 d i n 1 ma i 1945.
18 Arhiva Com i te tu lu i j u deţean Iaşi a l P.C.R., fond II, d osa r 18!!, f. 1 1 .
19 I bidem, fon d 16, do sa r 3, f. 1.
20 I bidem, fon d 11, dosar 189, f . 1 1 ; "Lupta Moldovei" n r . 4 1 d i n 1 3 iuni e
1945.
2 1 "N i c i oda tă acest proces de or gani za re - scria ?.iarui "Mol d ova li beră .. n-ar fi p utu t să se d esfă ş oare in condiţi un i a�a d e f;worabile dacă n-ar fi avut
la bază principiul unităţii sindicale" (vezi arti col u l Fr ontul Unic Muncitoresc, în
,.Moldova liberă" nr. 80 din 28 d e c emb r i e 1944).
22 Arhiva Com i tetul ui judeţean Iaş i al P.C.R., fond 16, dosar 4, f. 2.
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să fie discutate in CD mitetul de F.U.M. Hotărîrile ce urmau să fie adoptate, erau
ob li gatorii pentru toţi 9.
lnfiin tarea Comitetului Local a l Frontului Unic Muncitoresc crea condiţii în
ve<lerea consultării per io-d ice şi organi zate a conducerilor celor două partide pentru
adopt a rea unui punct de vedere comun in problemele ce le interesa\L Chiar dacă nu
s-a putu t ajunge întotdeauna cu uşurinţă la soluţii unanim acceptate, totuşi activi
tatea d ep usă pe linie de F.U.M. a contribuit la cunoaşterea şi apropierea treptată
a t·elor două partide. Instituirea a cestei forme organizatorice inaugurează o etapă
nouă in l upta pentru intă rire<l unităţii de acţiune a clasei munci toare i eşene.
Exlinsă mai t.irziu :şi la n ivelul sectoarelor, intrepl'inderilor, instituţiilor, plăşilor
etc. , e a va facilita evolu ţia treptată, dar sigură, către unitatea deplină a proletari a tul u i .

.

In şedin1a Comitetu lui loc a l al Fro n tului Unic Muncitoresc din 27 octombrie
1 944 delegaţii celor două pa r l ide stabileau u rmătoa t·e l e : "Orice chestiuni diver
gente ce s-ar ivi, să fi e d i sc utate ş i hotărîte in p re a l ab il in Comitetul de F.U.M . .
pentru
ca reprezen tanţi i amb�lor partide politice să aibă tot timpul o ati tudine
unitară (subl. ns.). Porn i n du-�e de la ideea că frontul unic tr ebuia să desfăşoare o
,

a c tivi tate "cit mai rod n ic ă ", se subl i nia, de asemenea, că hotărîrile luate In comitet
fi "obli gatorii pentru toţi"' 24.
Jn ziua de 23 octom brie 1 944 la mai puţin de două săptămîni de la crearea
in ţara noastră a Frontului Naţional Democrat, a avut loc - din ini ţiativa Comi
tetului Regional Moldova a l P.C.R . . o consfătuire unde a luat fiinţă Comitetul jude
ţean Iaşi al F . N .D. 25. Fără a intra 1n analiza amănunţită a acestui nou organism,
remarcăm door că prin crearea l ui se i n sti tuia un nou cadru organizatoric ce faci
lita a t ragere a !li mo bili zarea maselor poli.ticeşte organizate in lupta pentru rezol
varea problem el or specifice ale Iaşului :şi Moldovei ; pentru traducerea In viaţă a
F.N.D. unitatea tut u ror for1 el or democratice şi patriotice era o cerinţă i mpusă de
însuşi mersul revoluţiei.
La Iaşi colaborarea for ţe lo r democratice devenise deja o realitate ca urmare a
eforturilor depuse de comunişti. Acum această unitate de luptă căpăta un contur
organizatoric precis care îşi mărea eficienţa practică 26 .
�vor

,

Porn ind de la ideea că norma li z a rea vieţii oraşului putea fi realizată cu
succes numai p rintr o mob ilizare şi inc ordare a tuturor forţelor locale, comuniştii
au invi tat şi pe repre:rentanţii partidelor .,istorice" din Iaşi să intre în Consiliul
j udeţean a l Frontului Na ţional Democrat. Ei n-au răspuns însă chemării ce li s-a
făcut. �Absenţa din acea stă formaţie (F.N.D. local - n. ns.) a reprezentanţilor
P.N.L. şi P.N .T. - scria M ol d ova liberă� - aruncă asupra acestor partide o grea
şi apăsătoare răspundere. Jnsă şi fără ei Comitetul jud eţean al F'.N.D. va şti să
conducă populaţia Iaşilor pe drumul marcat de Consiliul general al F.N.D. şi
platforma propusă de F.U.M." 27.
Abia mai tirziu, in condiţi ile intensificării ofensivei maselor Impotriva reac
ţiun i i, eforturile comuniştilor ieşeni pentru atragerea organizaţiilor locale ale parti
delo r ., istorice" vor fi in cununat e de succes.
-

"

n Social-de mocraţii au con diţi onat participarea In Comitetul local, al Fron
tului U n ic Muncitoresc c u ob ţinerea pentru P.S.D. a unui număr de locuri in con
ducerea locală a u n or organizaţii de masă. Această cerere a fost, în principiu, ac
ceptată de comunişti (I bidem, dosar 2, f. 2 ; dosar 4, f. 2J
ze I bidem, dosar 3, f. 1 ; vezi in acest sens �i dosar 4., f. 4.
25 .Moldova l i beră"' nr. 30 din 25 octombrie 1 944. La invitaţia trimisă de
Comitetul regional Moldova al P.C.R., Partidului social-dL·mocrat din localitate se
arăta : "Dat fiind sarcinile mar i care stau in faţa F.N.D. socotim necesar grab
nica constituire a Comit etului judeţean al Frontului Naţional Democrat". In acest
scop e r a invitat să p a rti cipe un reprezentant al P.S.D la şedinţa de constituire ce
urma să aibă loc la 22 octo m b ri e 1944 la sediul P.C.R (Arhiva Comitetului jude
ţean I aşi al P.C.R., fond 1 6 , dosar 4, f. 13).
26 Presa i eşeană il aprecia ca "un pas hotărît" PE' linia mobilizării tuturor
forţelor locale In l upta impotriva duşmanilor poporalui (.Moldova liberă" nr. 30
din 25 octombrie 1 94-i).
27 lb{dem.
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Masele largi de oameni ai mtmcii din oraşul şi ju deţul Iaşi au acordat un
larg sprijin Cons iliul ui F.N.D. deoarece ele au văzut in acest Drgan ism singura forţă
capabilă să le apere interesele. Intr-o moţiune adoptată la un mi ting ţinut la lWŞi
Ia 29 oc tombrie 1944 se arăta, pri n.tre altele : .,Ad unarea î.şi dă in totul adeziunea
Ia lupta forţelor democratice din Iaşi constituite in F.N.D. Vom sprijini n ein c etat
lupta acestora" impotriva reacţiunii, pentru un guvern F.N.D., "singurul in stare
să salveze ţara de la dezastru şi să-i asigure vii toru l" 28.
Luna octom bri e 1944, luna creării Comitetului de F.U.M. şi a Consiliului
F.iN . D . , deschide la lruji se ri a unor mari demonstraţii şi mitinguri prin care masele
de oamen i ai muncii din oraş şi j udeţ îşi manifestau voinţa de a se in staura in
RomAni a puterea democrat-populară.

La mai puţin de o săptămînă de la constituire, Consiliul judeţean nl F.N.D.
organizează în sala Trianon un miting la ca re au participat numeroşi cetăţeni din
oraş şi judeţ 2.9. Rînd pe rind s-au perindat la tribună reprezentanţi ai organi zaţiilor
democratic e , locale care au cerut aduct."Tea la cirma ţării a unui guvern democrat,
sati sfacerea revendicărilor esenţiale ale mas el or producătoare, ajutorarea grabnică
a Mol dove i .
_.

Consolidarea colaborării dintre comunişti şi social-Democraţi in cad rul F.U.M.
şi a mişcării sindicale, formana şi în tăr i rea Consi liului F.N.D. a u determinat inten
sificarea activ i tăţi i re vol uţ ionar <' c; m 2 s e lor din oraşul şi judeţul Iaşi. Lupta pen tru
aplicarea in viaţă a platform2i F.N.D. an tren a mase tot mai largi de oomeni ai
mundi. In oraşu l laşi, ca de altfel în întreaga ţară, a avut loc o creştere rapidă
a numărului participanţi lor la m i ting uri şi d emons traţ ii. In acelaşi ti mp, se înre
gistrează o sporire a combativităţii acestora. Astfel, in p er i oa d a 17 septembrie 1944
- 1 7 decembrie 1 944 a u avut loc in oraşul Iaşi 1 2 mitinguri la care au partidpat
cetă ţeni i oraşului intr-un număr mare ( i ntre 2.000 şi 20.000). La chemarea orga
nizaţiei locale a P.C.R. ei îşi manifes-tau hotărîrea d e a da viaţă pla tfor m ei F.N.D.
şi de a aduce la conducerea ţ ări i un guvern d mnoc rat 30•
La Iaşi, ca şi în î n t reaga ţară, p robl eme l e politice erau indisolub i l legate de
cele economice. Acestea din urmă prezentau pentru c apital a Moldovei o gravi tate
excepţională, poate într-o măsură mult mai mare decit pentru oricare alt oraş al
ţării. Se CE"!"eau a fi re zol v ate citeva probleme v itnlc : redresarea activităţii econo
mice a oraşului, prin readucerea întreprinderilor şi insti tuţiilor evac uate, pentru a
pune · la dispoziţia populaţiei un minimum de a rt icole de primă necesitate, apro
vizionarea cu medicamente şi a l i men t e , înlăturarea şoma ju lu i 31, r est a bi l ire a legă
tuT:ilor de tr-ansport cu celelalte regiuni ale ţării etc. In acelaşi timp - ca in
întreaga ţară - s-a trecut la reorganizare<:�, pe baze democrat ice, a aparL1tului de
stat şi administrativ loc al , la înlăturarea elementelor fas ciste 3:1.

Organizaţiile de partid, sindi'Catele reorgan izate pe baza Fron tu l ui Unic Mun
citoresc, organizaţiile locale ale "Apărării patriotice" şi al e ., Un irii pa tri otice ",
echipele cetăţeneşti etc. au an tr en at masele, ar ătîn du -l e că l up ta pentru refacerea
oraşului, pentru democratizarea vieţii publice şi de st at, sprijinirea frontu L i anti
hit l eri st reprezentau părţile componente ale procesului revoluţionar unic inceput
28 "Mol d ov a li berA" nr. 35 din 31 octombrie 1944.
29 I bidem.
30 Arhiva Comitetului j udeţean Iaş i al P.C.R., fond II, dosar 1, f. 20.
3 1 După unele date, existau la laşi, la s firş i t u l anului 1944. zece mii de şo
meri, iar p e s te 800fo din munc i tori erau nevoiţi să tri'u ;:: scă din o:·upaţii ocazion a le'
realizînd venituri extrem de mici (vezi "Moldova l i be:·ă", 1 1 ianuarie 1 945) .
32 Raportul de activitate al Comitetului judeţean Jap al P.C.R. pentru peri
oada 23 August 1944 - 18 august 1 945, p r ec i zează că "i mediat după 23 .'\ ugust ( . . . )
prima sarcină care a stat în faţa Co mi tet u l u i judeţean a fost redresarea activităţii
economice a a cestui or2ş care a avut atît de m u lt de suferi � in urma evacu ă rii
masive făcijtă de guvernul antonescian, la c a : ·c s-au ad augat bo mbardamentele
avi<l ţici şi a rti ler i e i ( . . . ) . Greutăţile n oastre 0 � 1 fosL m<u·i : l i psa de prod use nli
mentare �i imbrăr:iminte. lipsa de legături de nmur,icaţie acit în j udeţ cît şi în
restul ţării. F;' r t i d u l a simţit n e".·oia de a i n tensi :in mut.ca pentru a p u tea face
f<1ţă aces t ei s i � u <' ţ ;_ ; , La încep ut CP n·zullate sbbe, d . t r m ;1 i tîrz i u , satisfăcătoare�
(Arhi\·a Comitetului j t:dcţc;m Iaşi a l I ' .C .�i.., fo1�d II, d o sa1· 1, f. 2 ) .
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prin insurectia din a u gu st 1944. Po-pulaţia ex i stentă atunci a trecut imediat la
a cti unea de curăţ i re a princi palelor s trăz.i , de eliberare a căi lor de acces, de adu
cere a a pei potabile şi iluminare a oraşului.
In locul aparatu lui ad m inistrativ evacuat, s-au instituit noi organe locale.
Trebuie d e sublini at un el em ent specific al Iaşului. Avem in vedere că in
oraş încă din ziua d e 20 august, in trind armata societică, aceste orga ne locale au
f06t n um i te la prop unerea Comitetului Regionalei P.C . R. şi aprobate de Coma nda 
men tu l sovi e tic.
La a pelul făcut pentru reor gan i zarea Primăriei municipiului Iaşi, la 22 august
1944, s-au prezentat imediat mai mulţi cetă ţen i ai oraşului care au inceput organi
zarea serviciil or şi curăţirea străzi l or de moluz şi cadavre. Referi ndu-se la condi
ţiile grele in care !!i-a incep ut activi tatea, Raportul de activitate al Primăriei pe
intervalul 23 August 19·11 - 3l martie 1 945 preciza : "La Primărie nu se afla n ici
unul di n vechii funcţionari , toţi f iind evacuaţi. Birourile erau complet distruse,
h i rt iile răvfl& i te. nu se afl a nici un registru. sau hîrtie pc ca re se putea lucra ( . . . ].
ln cas1 Primăriei nu se afla n ici un b an , întregul sold fiind luat de func ţi on ari i
care s-au evacuat. Fără a se gindi La bene fici i materiale sau alte avantaje, cetă
ţen i i aceştia au pus umăr la u măr pentru opera de redresare a oraşului nostru 33.
S-au Luat o serie de măsuri (organizarea Serviciului birourilor pentru admi
ni6trarea şi inchirierea i mobi lel or părăsite, a Serviciul u i financiar de percepere,
întocmirea unui nou regulament de taxe şi impozite ş.a.), reuşindu-se să se strîngă
fonduri in vederea acopE'·ririi acelor nevoi care reclamau o urgentă soluţionare.
"As tfel -5e spec ifi ca in a mi nti tu l Raport al Prim ări ei - cu mult inainte de a fi
p u tut stabili un mijl oc de comunicare cu centrul, am înţeles i mperativele mome n 
tului şi obl i gaţiu ne a noastră de a respecta condiţiile de armistiţiu, punînd la dis
poziţie - din slabe le noastre mij lo·ace de care dispunem - sumele necesare p e nt ru
cazarea şi în tr e ţinerea Armatei Roşi i" J�.

O paf'i..e însemnată a ven i turil or a fost îndreptată pentru repararea conductei
de apă T imişeşti, punerea in funcţiun e a Uzi n ei de elect ri citate , repararea de pod uri
şi s trăzi , menţinerea salubrităţii o•ra!Şului, punerea în func ţiun e a b ă ilor com una le,
î n tr e ţi n e rea şi repar are a !Şcolilor primare, asistenţă socială ş.a. 35•
Comi tetele de fabrică sau în trepr i nd e re au luat măsuri ce reprezen ta u ele
mente de co nt ro-l muncitore51C : înlăturarea unor persoa ne fasciste sau care au si m 
patizat cu G erma n ia hitleristă, inventarierea utilajului ex i sten t in vederea reluării
producţi ei, aprovi zionarea cu materii prime, înlăturarea !ŞOmajului ş. a . S-a înfiinţat,
pe l îngă Con siliul judeţean s i n dic a l Iaşi, o Comisie economică ce urmărea modul
de realizare a unor astfel de măsuri.
Organ i zaţia judeţeană a "Apărării patriotice" a împărţit populaţiei nevoiaşe
a lime n te şi combustibil, a organizat cantine şi i nfirmerii, a intreprins acţiuni
in
\'ed erea c ombaterii epid emi i l or. S u b ind ru marea acestei organizaţii. s-au format
echipe de medici şi pers onal sanitar, care au mers prin cartierele oraşului pentru
a depista şi izola cazur i le . de tifos exantematic l6, Comitetul Central al
Apărării
pa triotice a lansa", La in ce pu tu l lun i i dec emb r i e 1944 un apel către într aga ţară
pentru sprijin irea oraş u lui, organizînd o săptămînă a aj utorări i Iaş ulu i (3-10
dec em br i e 1944). La rîndul său, Comi tetul local al Frontului Naţional Democrat
in f i i � at între timp, a _:;prijinit această acţiune, chemind populaţia oraşului să-şl
mob1lizeze toate forţele m ved ere a no·r malizării si tuaţiei 37.
Org an i z aţ i a icşean ă a "Un i u n i i patrioţilor" a acţionat şi ea în această direc
ţie. Co m itet f'! e cetăţeneşii, cre;tle de e<> im ed i a t după 23 A ug u s t, a u supravegheat
modul de di s tr i-bu i re a alimentelor, încercînd să stăvilească a b u zu ri le şi specula.
De asemenea, .. Un i unea patrioţilor", a fost preocupată de reluarea activitătii
cultu
ral-ştiinţifice şi d e in văţă mîr::. t . Pri n munca insufleţită a comuniştilor, a'
intelec-

;

1

33 Arhiva C omitet ul u i jude ţ ea n Iaşi al P.C.R., fond II, dosar 3, f. 1 .
3 4 I bidem, f. 2.
35 I bidem.
36 "Moldova li ber ă " , 8 dec em bri e 1944.
37 "l\1ol dova liberă", 2 decembrie 1944. Acest apel a f o st semnat de rc')rc
zc�t::mţii P.C.n . . P.S.D. , ,. Apăr ă ri i patr i ot i ce", "Uni u n i l p <' t ri oţ i l o r " , .Sindi catelor
1 • n ite. Frontului Ph1 garilor - o:·ga n i zaţii eompo:1en�c ale F:·on t u l u i N a ţ i onal D�

moerat.
36

-

Cerce·..ărt
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tua li l or democra ţi , care au mobilizat populaţia şi au folosit resursele locale, s-a
reuşit să se deschidă şcolil e in oc t omb ri e 1944. Deşi unele chestiuni n-au putut fi
încă rezolvate, in spec i a l datorită stării deplorabile a localurilor (clădirea Liceului
Internat era di strusă in bună parte, mai multe şc o li pr im are fuse seră ince nd i a t e) ,
fa ptul a rep rez en ta t u n succes deosebit, da c ă avem i n vedere tocmai greu t ă ţile
ex i s te nte.
Ca urmare a efortului conjugat al unor pături. largi populare, .au fost o bţi nute
.
ş1 alte rezu l tat e in acţiunea de normalizare a vieţii oraşului. La sfîrşitul anului
1944 a intrat parţial in func�iune U z i na electrică, iar la inceputul anului următor
au fost readuse Atelierele C.F.R. N i c ol in a ce vor fi t rep ta t repuse in f u nc ţi un e,
fapt desigur însemnat in acţiunea de restabilire a t ra n s p or t u lui feroviar şi de r efa
cere a parcului de v a go a n e 13• I n condiţii grele, cu mijloace te hn i ce reduse, l a
sfîrşitul anului 1 9 4 4 şi începutul anului 1945, a u fost refăcute c ă i ferate (s-a resta 
bilit legătura cu Bucu reştiul, prin darea in ex ploat ar e a l i n i ei I aşi-Vaslui, s-a
rcfăcut legătura l aş'-Dorolloi), au fost reparate străzi, pod u r i . drumuri şi şosete in
oraşul Iaşi şi în i mpr ej ur im i, precum şi mijloace de tran sport .

Repunerea in fu n c ţ i un e - fie şi parţial - a u n or întreprinderi �i instituţii
insemnat şi red u cerea numărului de şomeri şi a sigu r a rea pentru cei angaj aţi,
a venitului s ll ic t necesar. De la 1 decembrie 1944 la 3 1 ma rtie 1 945 au fost pla
saţi 1500 m unc i t or i şi 400 meseriaşi 39• Refacerea v ieţ i i ec onom i ce a or aş ul ui con
tr i bui a şi la indeplinirea întocmai a c on d i ţi i lor de arm i s ti ţi u la i n tegrar e a sa in
efortul general de sp ri ji nire a frontului an ti h i tl eri s t.
Cu toată strădania depusă de locui tori i oraşului, in iarna 1944-1945 n-au
putut fi depăşite î n că multe greutăţi. N-au putut fi d epăşite o serie de dificultăţi
cu caracter obiectiv, la care s-au a dău ga t acţ i un i l e în trepri nse de anumite ele
mente reacţionare. Specula şi inflaţia nu put eau fi s tă v i l i te . Epidemiile, i n special
tifosul ex antem ati c , frigul ş i foamea făceau în continuare victime. Numeroşi copii "
orfani, in zdre n ţe şi fără adăpost, colindau orall ul în căutarea hranei. Imediat după
insurecţie, oraşul nu poseda nici un stoc de grîu s au făi nă. iar ceea ce se putea
aduce din alte judeţe era foarte pu ţin . I n p ri me l e zile ale lui septembrie s -a luat
hotărîrea de a s e înfiinţa BiTo ul cartelelor, care să eli bereze populaţiei cartelel e
pentru pîine 40. Din cele trei mori mai importante existente, una singură a mai
rămas in stare de a fi pusă in funcţi un e iar din 33 brutări i , mai puteau fu n c ţi o na
18, şi aceastea in cond i ţi i grele, l i ps i n d grîul da r şi combustibil\'!, apa şi chiar
sarea. S-a reuşit treptat ca i n martie 1945 să se distribuie pîine de trei or i pe
săptămînă. Tăierile de vite s-au redus simţitor, aşa incit populaţia nu putea obţine,
decit in măsură foarte redusă, carne. In iarna şi prim ăvara lui 1945 se si m ţe a in
continuare lipsa zahărului, a ulei ului, petrolului etc. 4 1 .
I nceputul anului 1945 marchează o creşte1·e a ofensivei poli tice a maselor
populare i eş e ne. La chemarea celor două partide ale c lase i muncitoare, a celorlalte
fo rţe democratice, zeci de mii de oameni a i muncii, însufleţiţi de programul de
guvernare al F.N.D. dat p ublic i tă ţi i la sfîrşitul l un i i ianuarie, au i eş i t in stradă,
cerînd demiterea guvernului Rădescu şi aducerea la cîrma ţării a unui guvern
democrat.
Un raport al resor tulu i de propagandă al Comitetului regional Moldova al
P.C.R pentru perioada 1 februarie - 1 iuli e 1945, refer i ndu- se la campania pentru
răsturnarea lui Rădescu, scria : Aceasta a fost susţinută prin ,.adunări, man ife sa

"

,

,

38 Vezi pe larg Const. B otez, Dem. Urmă, L. Eşam: Istoria unei citadele mun
citoreşti, Nicolina Iaşi, I aşi , 1972, p. 310.
39 Arhiva Comitetului judeţean I aş i al P.C.R., fon d II, ds. J, f. �-

Odată cu readucerea unor intreprinderi şi instituţi i , cu reluarea unor activi
tăţi, populaţia oraşului creştea intr-un ritm lent şi fără a se apropia încă de
nivelul antebelic. Dacă la sfîrşitul lui august 1944, p op u l a ţ i a era aproximativ
40 000-50 000 (nu există o evidenţă clară), la 31 martie 194 5 , c on form recensă
mintului intocmit la dispozi ţia dată de Coman damentul S'lvietic local, populaţia
Iaşului se cifra la 62 589 su flete (I bidem, f. 5).
40 De la înfiinţare şi pînă la sfîrşitul l un i i martie 1945, acest Birou a eliberat
un număr de cea. 61 000 cartele (Ibidem).
41 I bidem, f. 9-10.
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taţii şi mitinguri care au avut la:: in toate capitalele de judeţ, fn oraşele mai mari
şi in mai mult e sate di n regiune. Sub difl'rite forme ( ... ) adunările au avut loc in
fiecare duminică şi, chiar adesea, rn cursul săptămînii.

Numărul part i ci pa n ţilor a mers crescînd, campania se intensifica pe măsură
ce- ne ap ropiem de even imentele de la sfirlŞitul lunii februarie" 42.

Jntărirea uni tăţii de acţi une a muncitorimii ieşene, a colaborării dintre forţele
democratice in F.N.D., trece rea ţărăn im i i la confiscarea şi împărţirea pămînturilor
mO!)ier�t i , l ărgi r ea ofensivei maselor impotri vu re3(·ţiunii ca urmare a lansării
Programtll u i de gm·ernare al F.N .D . (29 ianuarie 1945) au determinat în cele din
urmă o schimbare rad i<:al ă in a ti tudin ea organ izaţi ilor ieşene ale partidelor "isto
r i c e ... Fenomenul era o e x p resie a procesului de dezagregare a partidelor "istorice"
di n ţarn noas tră, proces care la încep utul anului 1 945 era in plină desfăşurare. De
la voci i z ol a ti?. care expr imau in fond părerea a numeroşi membri, se ajunsese ca
in luna februarie H l45 să se al ăture luptei forţelor democratice o mare parte a
org;-m izaţ i i lor locale al e P.N .L. şi P.N.Ţ., precum lŞi un număr de cadre de con
ducere al e acestor partide u.

La Iaşi, şefii celor două organizaţii ale P.N.T., şi P.N.L. au făcut, la începutul
lun ii febru;;rie .de cl ara ţii publice d e aderare la F.N.D. Astfel, liderii liberali arătau :
.,Luî nd cunoştinţă de programul de guvernămint al F.N.D., Partidul Naţional Libe
ral din I nşi, aderă in totul la această ofertă de colaborare" 44• Motivîndu-şi atitudi
nea luată, ei subl i n i au că .,a nu participa cu adîncă înţelegere la zbuciumul celor
mulţi, înseamnă a ne rîndui prin t re dezertori " 45• Şefii P.N.L. d in localitate adre
sau, totod ată , o chemare tuturor organ izaţiilor li berale din ţară, inclusiv condu
cerii supreme a partidului, de a colabora cu F.N.D., deoarece sosise .,ceasul revi
zuirilor".

La rin dul s ă u , liderul P.M.Ţ. din lalŞi. la mitingul din 4 februari e 1 945, se
desolidari zează p u blic de politic a promovată de conducerea centrală a partidului,
aderind la F. N . D. .,.In calitate de de-legat al organizaţiei locale a P.N.Ţ. - arăta
el - vin să fac d ec larat ie in faţa dvs. că organ izaţia ieşeană inţelege să adere la
programul F.N.D. lntrudt acest program răspunde aspiraţiilor vitale ale ţării, este
ce datoria noastră �să luptăm pentru indeplinirea lui" 46•

Schimbarea de atitu d i n e produsă in orientarea politică a numeroase organi
zaţii locule ale P.N.Ţ. şi P.N.L. era, desigur, o consecinţă directă a intensificării

l uptei revol uţionare a maselor con duse de partid. Ea se datora însă in mare mă
sură !li tacticii elaborate de P.C.R., tactică insuşită şi aplicată de Frontul Naţio
nal-Democrat. Partidul comunist milita pentru atragerea la luptă a păturilor largi,
i ndiferent de pozi ţia lor socială, de convingerile lor politice. Pro-gramul de guver
n â re al F.N.D. publ icat la sfîrşitul lunii ianuarie 1945 era o expresie vie a unei
asemenea tactic i . Prevederile realiste cuprinse in program aveau posibilitatea reală
a lărgirii · frontului de luptă împotriva vîrfurilor celor mai reacţionare ale .clasei
d ominante. Programul a a v u t un putern ic ecou în masa membrilor partidelor
,.istorice" care vedeau in aplicarea lui calea sati sfacerii intereselor lor.

In a dou.a jumătate a l un ii februarie, Consiliul F.N.D . . la iniţiativa Comite
tuh.ţi local de front unic, orga n izeaz ă noi acţiuni. Ele se incadrau în lupta generală
a maselor din ţara noastră pentru rezolvarea problemei puterii. La 15 februarie
au loc în to a te cartierele oraşului adunări cetăţenelŞti, în care se protestează faţă
de po li tic a reacţionară a lui Rădescu. Se adoptă moţiuni �i telegrame prin care
42

Arhiva Comitetu lui jud eţean

laşi

al P.C.R., fond

I, dcsar 42, f. 2.

43 P. Ni c h i ta . Activitatea desfăşurată de Partidul Comunist Român în primele
luni ale anului 1945 în vederea lărgirii bazei de masă a Frontului Naţional Demo
crat sf a întăririi in/luenţei sale politice, în "Analele I.S.I.S.P. de pe lîngă C.C.
al P.C.R.", nr. 5/1963. Intr-o conferinţă ţinută la laşi în ziua de 4 martie 1945,
secretarul Comitetului regional Moldova al P.C.R. arăta că in ultima vreme 45 d e
organizaţii ale partidelor .,istori ce" din diferite colţuri aderaseră la programul de
guvernare al F.N.D. ("Moldova liberă" nr. 136 din 8 martie 1!J15).
u "Moldova liberă nr. 1 1 1 din 4 februarie 1945.
45 Ibidem.
441 I bidem, nr. 1 1 2 din 6 februarie 1945.
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c-erea d esti t ui rea acestuia ş i instau:·area un u i guvern de moc r at 41• La 25 februa
rie 1945, 10 000 cetăţeni ai I aş u lu i şi din îm p rej u rim i şi-au mani fes tat din nou
voinţa de '' ,.duce lupta pină la capăt cu or i ce sacri fi c iu pen tr u \'ictoria democra
ţiei, pcn t i'U O Ti omânie li beră Şi independentă" 4S.
O ampl oare şi comb atiYitate d eoseb ită a avut m i tingul din diminc:..:ţa zi l ei de
6 ma rt ie Hl-15, ţ i n ut în Piaţa Unirii, care a c on s ti tuit punctul culminant al <Jcţiu
nilor maselo.r popul a re ieşene pen tru i nstau rarea Ia cirma ţ ăr i i n u n �I i gw:crn
dem oc ra t. La ul'est mi ling, au luat parte ccn. 20 000 de cetăţeni. Ia�ul nu mni
c• tnoscuse o asemenc•a r id ic ar e a maselor pînă n tunci. Iată cum de-;cT i e ziarul
"Moldova l i beră" arest mare miting : "!n toată vinţa Iaşului n ostr u bătrîn nu s-n
întîln i t o ad tmm·c- d e· <tsemcne't proporţ i i . . . C o l oan·� n �� flr� : le sînt o-bli gntc să stc<I
pe stJ·ăzile Iătur;:;lnice, iar tot ceea ce este bnkon, fereastră sau rid ici:itură, oricit
de mică l\'5te asa ltaUi d e publicul d o r i to r să-�i \·adă cît mai bine vo rbi tor i i , să-i
audă dt mai deslus i t . Statuia lui Cuzn-Vo d 5 nu se m:1 i d i st i n ge de sub dorch i ad e
Dm ene sc ce o acope�ă" 49.
Vorbi tori i , pri n t 1·c care s-<m n u mă r· at P. Gane, d r . V a� i le Mârza (P.C.R.) ,
Ion Niculi (Sindicatele u n i t e) , Viegil Ion escu (P.S.D.), Eduard Lăzăresru (P.N.L.) ,
Gh. N egres cu (I'.N.T.) au cerut i medi ata instalare a g uvern ul u i de concentrare
democt·atică s u b preşedinţia dr. Petl·u Groza. A fost adoptată o moţiune în carc
se spunen : .,N o i , cetăţenii oraşulu i Iaşi. . . protestăm îm potr iv a unelt i ri lo r reac
ţ i on a r e al P l u i Maniu şi Brătianu care încearcă prin manevrele lor să amine şi
să împiedice so l uţ i a dorită de popor. Ceeem imediata instalare a guvernului dc
concentrare democratică de sub pr·e�ed inţia d -l u i Petru Groza. guvernul r ă zboiului
n ocru ţă tor pentru . d istrugerea hitlerismului , s i ngu ru l care va da pămînt ţărani lor,
sin.gurul în stare să pună capăt speculei şi să usi gurc democrati zarea nMnatei " 50•
In aceeaşi zi, ca u1·m a r e a l uptei maselor d i n intreit�a ţară, !;:şu l aducindu-şi
con tr i bu ţ i a s:_t, este inst.atu·at prim ul guvern de con{.'cn�rare dcmccr<Jtiocă d in i storia
Român i e i , mome n t deosebit de important în
dezvoltarea reYoluţiei
democrut
pop u lare .
La începutul anului 1 945, vechii u ct i \·işti din i leg;1 litate ai P<-Irti d·u lui , cămia
li s-au ad ăugat cei noi, nu depus cfo1·turi susţinute P<'n t1·u intă:·irca o!"gani zatorică
şi politică a pa1·tidului. Rinduri le organizaţiei locale au LTes,· ut continuu. In luna
ianuarie 1945 e x istau in oraş 26 celule de partid. iar in comtmele judeţului 30
de celul e 5 1 •
se

DPZVoltarea oq�anizaţici loc·alc a P.C.R. a impu s luarea unor mă.sw·i pentru
imbnnătăţirea activităţii comitetului judeţean I aşi. In a<·est sens, i n prima jwnă
tate a lw1ii martie 1945 sint lărgite atit Comitetul judeţe-..t.n cît şi birmtl acestuin.
Acum iau fiinţă in cadrul Comitetului j udeţean rcsoartC'l('. in n u măr de 5 ( pr esa
:$i propagan da, femi n i n . ţărănesc. fi n anci ar . Comi sia locală) conduse de un re�
sabii, membru al Comitetului. Fiecare resort era compus dinlr-nn număr de 5 p'ină
la 8 mcmbl'i. La aco.< dată. organizaţia judeţeană cuprindea i n rindur ile sale un
n umăr de 740 membri de pai..dd, din mre 180 erau mtmcitori. ll5 funcţionari şi
4'15 t· ă 1·an i 52•
Extinderea n u m ă r ulw de celule in 1raş si in judeţ şi m<cti ales tend i n ţa de
de7.voltarc a judeţcnei P.C.R. a u impus pel'fecţio�rea structurii ei organizatorice.
Pînă atunci intre Comi tetu l judeţean şi celule exista o legătură directă, p rimul
indr'limind şi co!:tro!ind actiVitatea fk'Cărei celule. In cond iţ ii le in care numărul
aces tora di n urmă era in continuă creştere, Ycche<t structură organizatOrică deve
nea o piedică în calca m u n cii de partid.
47 "Noi, c et ăţen i i cartierului Nicolina-Socola - se arăta intr-o moţiune adunaţi în i n t ru n i re cctăţencnscă azi, 15 februarie 1 M5, l uin d L'tJiloştinţă de eve
n imentele ce s-au dcsffu?urat d umi n i că . 1 1 februarie la Bwurc�ti. inficrăm dis
cursul reactionarulni Tiăd esnr. Cerem i mediata ;liCiw -cre In cin�l<1 st"ttului a tmui
guvern F.N :D . . sin gW"uJ in sture
ă a si g u re dezvolt.;-,re J j bcră şi prosperă a po
poi'U l u i român" ( .. Moldo\"a l i beră" nr . 1 2 1 d i n 17 febru3rie 1945).
40 I bidem, nr. 129 din 28 februarie 1945.
49 I bidem, nr. 136 din 8 m a rt ie l!J45.
·

�o

Ibidem.

51 Arhiva C omit etului
52 Ibidem.

j ud e ţ e an Iaşi al P.C.R., fond I I , do�ar 122, f. 18.
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or gm:; i zaloric prop unP, la ince:mtul an u lui H l45. Comite
l a.�i pe secloAre (in număr de 5), fiecare sector
urmînd � c:ibă in !'i.Ubo !·din ea sa w1 anumit n u m ă r d e c el ul e din zona respcctiYă
a O l"'<l:lll lui 53. AsUel � c dc-sccKt !'C !itiona munc·a Comitetu l u i j udeţean, acesta fiind
a bsoh.it ele o scr i e de s:trdni cm·e-i rănc..Ju mult timp. El u rma să 'Se ocul)e de
problemc.lc p dn ci-nalc ce se punc�m in faţc• P.C.R. ln felul nccsta se î m b ună tăţcn
şi uc ti vi�-'ltca ccl l llclor. ( l e 1 1 :mînd să fi p indr u m a l c �i ('ontrolale î nd e a p ro.:; p c de
Comi tetele ;-:e secLC1 n rc. Prrrp un erik amintite au fo -; t aprobate în principiu de Co
mite1 u l j · 1dc·ţcan. I i : :1 d ·�::�· � h ::- : ,lka J c treptat în primăYar:.� şi Yara anului 1 945.
Un moment importa n t 1 n lupta c·omuni:şlilor d i n o:aşul l a:?i şi în întreaga
Mold<JY.fl p("ntru în tări1·ca org<Ulizatorică a partidului şi în dezvolta1·ca unităţii de
ncţi une a dasc i mund1oac-c 1-<l consti t u it Plc n a m lărg i t ă a Comi tPtu l u i regi on al
Moldova a.J. P.C.ll., ţinu că la Ia1i în z i l el e de 1 7- 1 8 martie l !l45 54. Cu acest p ri l ej
s-a făcut o .nnal iză CJtcntă. a ncti v i tăţii organizaţiilor de part id din Moldova în
pcri-o;1da următoare şi s-au sLabil i t sa 1·ci n i l e Hegion al f'i P.C.R. M o ld o \· a in n o i l e
condiţii create <'3 lUITI < t re o instaură 1·ii pr i mului gu vern democratic d i n istoria
De

"cee a ,

I"•csort1.1!

tului j udeţ ,·an jmf}ărţ i l 'eu. o·ra<; u l ui

Rcnnân i c i .

O <tlen 1 i e deosebită s - n � cord a t probkmc lor rc rcr:toare l a F.U.M. Secretarii
j udcţenelor de partid, in.cl usiv cel al j u d e ţene i l aşi a P.C.R.. au sub liniat în
rapolu· telc lor r o l u l cov]r!-ji to r jucat de c o m u n işti în mobili zarea m a selor. Exi stenţa
şi în tărire a Frontuluj Unic M unc i tores c a constitu it factorul principal c a re a per
mis situare a cu consccYeaţă �i l w l.ări l"c n muncitorimii în fruntea luptelor re·•olu
ţionare, stringerea in j urul acestei clase a celorlalte c ate gor i i sociale de o am en i
ai mun cii, practi'C a intt·egului pop or.

Trecîn d u -s e la prec i zar e a noilor sarc i n i . in plenara lărgită s-a insistat asupra
faptu l u i că noua pmere n u putea fi m en ţ in ută şi con s ol i d ată decit pri n acordarea
unui l•u·g spl"ijin popul<lr. In organ i zarra acţiunii de spri j ini re a guvernului demo
cra tic 1'olu ! princ i q a l r�venca Frunh1 l u i Unic Muncitorese. De tăr i a �i i n fl uen ţa
acestuia d epindea ]n u lti mă i ns'kmţă soarta puterii populare. Pledndu-sc de a i c i ,
s-a trasat ca una d i n sarcinile pr incip L!]e ş i peJ'IT1iiJlente a organe-lor ş i or gani za 
ţi ilor de p a t-ti d , ace€a de a iace totul pentl"U dezvoltarea colaborării cu social
derno-.:raţii . Ploenara �1 nnalizat �i realizAri l e o b ţi nu te în diret:tia ref<K'f'l"ii . S-a
arătat că şi în soctol·ul agricol. grav lovit d� r ăzboi �i de secetă, au fost obţ in ute
tmde · ·ezu l t; t te poz i tiYE.' dator i tă muncii intense desfă.o:;uratc d� ţărănime. sprijinită
activ de m1mcitorimc. ;\ stfe-1, L>ehipe de m unei tori de lii întreprindC"li.le i Pşen e s-au
depla sat în comunele învPCin<Jte. au ajutat la repararea uneltelor , la mtmcile agri
cole. S-.a subl in iat nt't:l'oil'tutea ap l icării unor mă:nl.I·i energi(·e in Yed.erea refaceri i
locuin ţelor C\\"et l'iate sau d istruse, pentru a se crea condiţii omeneşti de locuit sinis
traţi loc doe t•ăzboi ss. Plenara din mnrtie 1945 a fixat r-a s.a.rcină centrală roconstru<:
ţia MoldOvei, a ora� u llli Iaşi. Discuţiile şi hotărîrile adopt.'lte au pregătit Confe
t·inţn Organizclţiei Hegion; .le Moldova a P.C.R. d.in august 1 945.

ln primiivar

�

a n u l ui 1 945, un even i ment deosebit de irnportu.nt in viaţa tine
I"Om.tmist.. a in tregului tiner e t m.undtoreoc din Moldova 1-a conşti 
tuit Conferinţa regională a U. T.C. Moldova ţ i n ută l.a la.<:;i , în a treia decadă a
lunii aprilie. La lucJ·ă.ri l e con rerinţei a luat parte secretarul general al Un i uni i
Tineretu lui Co munist d i n Romârli.a, tovarăşul N icolae Ceauşescu 56•
retului

ieşean

Confe��· inţa a iăcut bilanţul activităţii de&ă�urate de ot·ganizaţiile rcYo!Lţ!o
nare judeţene de tineret pînă la acea dată şi a tr<l63t sar'Cinile de viitor. De ase
men ea . s-a ;:les noul co m itet rc�;ti onal U.T.C. O mare atenţie a acm·d a t C on k r i nţ a
53 Vezi Uapo1·tul resoTtului oT9anizatoric asupra împărţirii m u.ndi pe sectoare,
în Arhiv.a Comitetului judeţean P.C.R Ia� i . fond II, ds. 1 32, fiiele 16-17.

54 Ad1iva Comitetu l ui j ud eţean P.C.R. ta.şi, fond I, ds. 1 ; Raportul la Con
ferinţa regiona l e i P.C.R. Moldova din au.glt.st 1945, Editurn �Lupta Moldovei", Ia�i,
1945, p . 1 7 ; "M9ldova liberă", nr. 149 din 23 martie 1945.

5; Arhiva Comile'.u lui j u deţ ean P.C.R. laşi, fond f, ds. 15'i"ll/l.945.

55 La Conferinţă nu partidpat 40 de deleg aţi reprezentind c d e 12 organizaţii
judeţene ale Regi onalei U.T.C. M old ov a (" Lupta Mc;l d ovC'iu, nr. :; din 26 ap ril i e
1 945).
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problemei pri "V in d necesitatea asigurării unităţii d e luptă a tin eretulUi care tre
buia să joace un rol activ in lupta pentru consolidarea puterii democrat-populare,
Largi referi ri la această p roblem ă a făcu t secretarul general a l U.T.C., Nicolae
Ceauşescu, atît la conferinţă cit :şi in con vorb irea avută cu un redactor al ziarului
"Lupta Mo ldov e i " , org<�n al Comi tetului regional Mold ova a l P.C.R. Pentru ca tine
retul să ia parte activd la lupta revoluţionară - sublinia Nicolae CealllŞes cu "esle necesară unirea tuturor tinerilor într-o organizaţie unică care să cuprindă
forţe vii :şi creatoare ale tineretului" 57. Această organiz.1ţie trebuia să fie capabilă
să mobilizeze intregul tineret la m un că şi luptă.
In p erioada la care ne referim, şi secţiunea Ia'ii a P.S.D. a cunoscut o creş
tere organizatorică şi politică. Pe această linie, un moment important l-a consti
tuit aplicarea Instrurţiunilor Co:r;n i te t ulu i Executiv al P.S.D. din 7 apri l ie 1945 cu
privire la inscrierea şi revizuirea membrilor partidului. Conform acestor in struc
ţiuni, persoanele care in trecut desfăşura seră o acti vitate antid emocratică, nu p u
teau fi pri mite in r in d uri le P.S.D. In cazul cînd nstfcl de per soane făceau parte
d i n P.S.D .. urmau să f i e imediat excluse. Pentru aceasta instrucţiunile prev edeau
efectuarea unor v erifică.r.;i atente a tuturor membrilor p a rtidului 58.
La

1 7 aprilie 1945, i a fiinţă la Iaşi comi s i a de verifkare formaU\ din membri

P.S.D. Din organ i zaţ i a locală a P.S.D. au fost excluse şapte per
soane 59, cee<:� ce insemna că marea majoritate a socia l i!Şti lor exi stenţi la la!Şi cores
pundeau cerinţelor puse de conducerea superi oară a partidului .

cu vechime i n

Dezvol tarea celor două organi zaţii locale, şi in primul rind a cele i comuniste.
a stat la baza afirmării şi consolidării unităţii de ac ţ i u ne a clasei muncitoare ie
şene pe tărîm poli tic !Şi profe5ional. Col aborare<� strinsa a permi<> întărirea rolului
conducător al clasei muncitoare. mobilizarea în j u rul acesteia a celorlalte forţe
democratice şi patriotice di n localitate.

In n oile condiţii create d up ă instaura rea guvernului dr. Petru Groza . refa
cerea ora�ului şi sporirea producţiei cunoscuseră real i zări semnificative 60• La mi .i
locul lunii mai a reintrat in funcţiune Fabrica "Ţe•_:ătura" 61• u n a din principalele
intreprinderi industri ale din ora!Ş, iar in iunie î:şi reia parţial activitatea Fabrica
d e ţigarete 62. L<1 Ateli erele C.F.R. Nicolina s-au repus in funcţiune şi a1te i nstalaţii
aduse din refugiu, ceea ce a dus la creşterea substanţială a sp ortul ui la repararea
materialului rulant 63. ln aprilie 1945 a sosit la laşi primul eşalon cu ut i l a j u l fa
'
bri-cii � Textila" Copou 6�. S-a apreciat că la sfîrşitul lunii ma i 1 9 45 n ivelul p ro
ducţiei industriale din oraş era cu 20% superior celui din august 1944.

S-a intensificat în martie-mai 1945 contribuţia ieşeni l or la uriaşul efort al
participării Rpmâniei la războiul �ntihitleri st, "Apărarea patriotică" ş i -a intensi ficat
c a mp a n ia de mobilizare a �asel or sub lozinca "Totul pentru front, totul pentru
victorie". ln mai multe a eluri " A păr area patriotică" chema pe c� tăţe� ii laşului să
.
spri jine frontul prin m,J.mcll, pri n stringerea unor sume de bam. pnn stnngerea
de haine, alimente, medicameqte 65. _ "Ostaşii de pe front - se arăta intr-un ase
menea apel - trebuie să simtă că inima intregii ţări bate alături de a lor. La
sacrificiile lor de singe, ţ ara trebuie să răspundă cu dragostea şi căldura tuturor
cetăţenilor ei. Apărarea patriotică cheamă pe toţi · patrioţii cin sti ţi, autorităţile,
instituţiile, fabricile să se afăture acţiunii de sprijinire a frontului" 66• Populaţia

p

l ·�;. ·

2 din 25 aprilie 1945.
referitoare la înscrierea şi, re t• izui rPa 1nembrilor Partidului,
de Comitetul Executiv al P.S.D., ln Arhiva Co m i tetului JUdeţean I a ş i al
fond 16, ds. 1, filele 6-7.
Ibidem, dosar 3, f. 8 ; dosar 4, filele 18-22.
A. Loghin, I. Agrigoroaiei, Em . Bold, op. cit., p. 318-319 .
. Moldova liberă", 1 7 mai 1945.
I b ldem, 29 iunie 1945.
Arhiva Comitetului judeţean P.C.R. Iaşi, fond 1. ds. 32. f. 25 - 26.
D. Şa ndru ş. a . Dezvoltarea industriei textile ieşene, în .. R€vi sta Arhivelor",

57 "Lupta Moldove ",
58 Instrucţiuni

trimise
P.C.R..
59
60

61
62
63

o4

nr. 2/1960. p. 35.
65 "Mol dov a liberă", 1 1 martie 1945 ; ibidem, 26 martie 1945 ; ibidem, 4 apri
lie 1945.
66 Ibidem, 26 martie 1945.
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la!fului, in cea mai m u re parte. u răs p uns prompt, contribuind prin diferite mij
l O<J ce, in c ondiţii l e supor1ării uno1· însemnate privaţiuni, la efortul general al
poporului nos.tr u de dez rob i re a hitlerismului.

La scurt timp după instaurareu guve r n u l u i Dr. Petru G roza, şi-au reluat acti
vitatea Univ ersi ta te u şi In sti tutul pol i tehnic. La 14 mai 1945, a avut loc deschi
derea ofici ală a cursurilor U n iversitălii in prezenţa ministrului Educaţiei Naţio
n a le, Ştefan Voi tec, a mini str ulu i Propagandei, P. Constantinescu-Iaşi, a dr. C. I.
Pa1· h o n , Mihail Sadovea n u �i a altor persona lităţi marcante 67. Conservatorul ce
fusese e •·acuat in primăvaru anul ui Hl44 la Făget, lîngă Lugoj, este readus in
l aş i , in iunie 1 945 os.

In mai- i unie a revenit in l aşi şi T eatr u l Naţional. Cu sprijinul organizaţiei
locale de parti d , c o lectivul teatrului - avindu-1 ca director pe prof. Iorgu Iordan a lucr a t cu m u lt avin t l<.� reparure<J clădirii ş i la reluarea activităţii artistice 69.

Pentru a se intens ifica acţ i u n ea de :refacere a Moldovei s-a constituit, in
i unie 1945. Co m itetul reg i on a l penlru reconstrucţia Moldovei 70• La 14 august 1945
s-a infiinţut, printr -un j u rnal al Consiliului de Miniştri, Oficiul de reconstrucţie a
Moldovei '1• Eruu noi dovezi ale grijii spec i a l e pe care partidul şi guvernul o
acordau ac e s tei provi ncii lovite de război şi, apoi , de secetă.

Oficiul de recon strucţie a Moldovei, împreună cu autorităţile locale, din ora
şele şi comun el e acestei pwvincii şi cu activişti ai "Apărării patriotice" au trecut,
mai intii, la st rin ge r ea şi c en trali zar ea unor date statistice privind distrugerile de
război. O.R.M. a fGst spri jinit de către guvern cu i mportante cantităţi de materiale
de constt·ucţii şi fon d u ri , cu sume pentru hrana populaţiei. Astfel, j ud eţu l laşi a
primit, prin "Apă rarea p a tri ot i că'· sume importante pentru cantine, cămine de zi,
orfel i n ate, colon i i de vară, ajutorarea i n va l i zi l or, orfanilor şi văduvelor d e război
etc. 72. S-a înfiinţat 1n ora�ul laşi cămi nul de triere al orfanilor prin care au tre
cut cc.:a. 1 000 c opi i din cei 4 000 orfani ai judeţului Iaşi ; de asemenea, au luat
fiinţă c ăm ine de zi in se ctoarel e Uzinei, Cucu şi Socola.

Tot prin ,.Apărarea patriotică .. s-au distribuit, în oraşul şi judeţul laşi pro-.
duse alimentare (mălai, făină, poru mb, zahăr, fasole ş.a.) haine, încălţăminte, unelte,
petrol ş.a .
Asem enea ajutoare au p ri m i t �i studenţii. Prin Frontul democratic universi
tar, s-au distribuit in primele l un i d upă 6 martie, îmbrăcăminte, i � călţăminte şi
medica me n te (puse l a dispoziţie de mini ster), la care s-a adăugat ajutorul bănesc
acordat de P rim ă ri a municipiul u i laşi, pentru aj utorarea studenţilor din spitale şi
20 de locuri în sanator i i, acordate de M i n i sterul Sănătăţii 73•

Un raport a l Comitetului Organizaţiei regionale Moldova a P.C.R. referitor
la realizările guvern ulu i dr. Fetru Groza in j udeţele respective, pînă in i uli e 1946,
evid en ţiază accentul c:are s-a pus pe organizarea economatelor (pentru a se com
bate specul a ) , pe înfi inţarea cantinelor muncitoreşti , a cantinclor şi creşelor pen

tr u copii, a căminelor de zi etc.

7t.

Ca u r mare a efor tur i lor depuse de oamenii

muncii din oraş, de intelectualii

cu orientare democratică, sub conducerea P.C.R., la rezultatele obţinute in primă

vara şi vara a n u l u i 1 945 s-au ad ău ga t, in pe ri oad a imediat următoare, noi succese
in ac ti un ea de refacere e conom i că , de normali zare a vieţii administrative şi cultu

rale.

67

I bidem, 1 3 mai 1945 ; ibidem, 15 mai 1 945.
Fascu, 100 de ani de la infiinţarec. Consert•atorului de muzic4
,.George Enesou" din laşi, 1964, p. 1 1 1.
69 ,.Moldova l i be ră" 20 iulie 1945 .
70 I bidem, 26 i unie 1 9 4 5 .
71 Ibidem, 23 au g ust 1945 ; vezi, pe larg, A. Loghin, M. Gh. Morăraşu, op. cit.,
6s

George

p. 2 7 1 şi urm.
72 Arhiva C om i te tul ui judeţean P.C.R. laşi, fond 1, d;,. 32, f. 14.
13 Ibidem, f. 1 6 .

74 I bidem, filele 17-27.
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In acest sens, un rol d eo sebi t 1-a avut Conferinţa Organ izaţiei regionalej Mol
dova a P.C.R. (19-21 august 1945) 75, care se inscri a pe linia pregătirii Conferinţei
Naţionale a P.C.R. din l una octombrie 1945. Comi tetul Central al P.C.R. considera
ţinerea con ferinţe lor Cil o contribuţie însemnată la elaborarea de propuneri con•
crete pentru rezolvarea marilor probleme care stăteau in faţa partid u lui şi a ţării.
"De aici - preciza Emil Bodnăraş - rezultă şi importanţa conferinţei nc>c1Stre
care are loc exact Ia hotarul dintre război şi pace, cind melodeloe noastre de lucru
trebuie indreptate in altă direcţie, spre munca paşnică, mun-ca de refacere a tot
ceea ce a fost d i strus . munca de ridicare a unei vi-eţi noi mai bune decit cea dina
inte, munca de consolidare a democraţiei noastre, a tot ce poate asi g u ra ex iste11ţa
noastră ca stat liber şi prosper" 7�.
Conferinţa Organizaţiei regionale Moldova a P . C .R. a analizat situaţia e:xis
tentă la sfîrşitul război-ului şi a stabili t sarc i n i le pentru perioada unnăto<tre. Con
ferinţa a pus in centrul atenţiei sale problema reconstrucţie i , mobilizînd forţe le
democratice in vederea rezolvării ei. In raportul prezentat la Conferinţă se subli
nia că elementele esenţiale ale reconstrucţiei constau in refacerea căilor de comu
nicaţie şi a mij loacelor de transport, refacerea şi mărirea produc-ţ i ei i ndustri ale,
creşterea productivităţii in agricultură. probleme! cu conţi nut specific
judeţelor
respective 77• Analizind greutăţile existente, precum şi rezul t atele obţinute pînă
atunci, conferinţa aprecia că refacerea Moldovei este o problemă d i fi d l ă, că cere
efortul uni t al tuturor oamen ilor muncii, al tuturor special i ş ' i lor. Refacerea tre
buie să in·ceapă cu rezolvarea problemei transporturilor şi cu valorifi<?area bogă
ţiilor din a ceastă parte a ţării.
I n ce priveşte oraşul laşi, se acorda o mare ate-nţie dezvoltării industriei i n
general şi industriei textile. î n s!Jccial. refacerii elăd iri1or. peP tru il 'ol u ţion a , r-e!
puţin in parte, criza de locuinţe 78. Au fost adoptate măsuri corespunzătoare pentru
intensificarea activităţjj organizaţii lor de partid in rindul muncitorilor, pentru
mobilizarea activă in vederea spori ri i producţiei şi a întăriri i controlul u i munci
toresc. Conferinţa a chemat pc tehnicieni �i in gineri să crmtribuie cu cun�tinţele
şi capacitatea lor la perfecţionarea metodelor de l ucru, la ri d icarea prod uctivit.'iţi i
muncii. "Noi comuni ştii - se arăta intr-tm raport - chemăm l a muncă pentru
refacerea ţării pe toţi acei care pot să dea o contribuţie pozitivă. Chemăm pe
muncitori şi ţărani, chemăm pe industriaşi, comercian ţi, financi ari .
chemăm pe
oamenii ştiinţei, care graţie cunoştinţdor lor vaste, pot să dea o c on t ribuţie dr:>o
sebit de importantă in lupta pentru asigurarea viitorului patriei noastre. Avem in
Moldova aşezămi qte · culturale, dintre cele mai vechi şi cele mai renumite . d i n
ţară, avem ingineri şi tehnicieni de valoare, ii chemăm p e toţi să meargă alături
de noi, să pună cunoştinţele şi cap ac i tăţile lor in serviciul pa tri ei " 79.

75 Lucrările primei conferinţe l i bere a regionalei P . C . n . l\Ioldova au avut loc
in sala de şedinţe a j udeţenei de partid Iaşi , sală a riată la �:edml din
strada
Cuza Vodă, nr. 16.
Ordinea de zi, aşa cum apărea publicată în pres:l locală încă inainte de ince
perea conferinţei , a fost următoarea :
1) Rapo rtul Comitetului regional asupra activităţii şi <• supra organizării
muncii de refacere a ţării ;
2) Discuţii asupra raportului şi propuneri pentru .)r_eanizarca muncii de refacere a ţării.
3) Alegerea Comitetului regional.
4) Diverse (Moldova liberă" nr. 270 din 17 a u gu st 1945).
76 Conferinţa Organizaţiei regionale Mo ldo va a P .C.R. 19--21 august 1 91 5 .
Discursul tov. Emil Bodnăraş, reprezentant al C.C. al P.C.R., h ş i . Editura "Lltpta
Mold ove i " , 1945, p. 1 .
n Raportul
l a Canferinţa Organizaţiei regiona le Moldova a P.C.R., p . 8.
,.Problema aceasta a refacerii are la noi în Moldova un aspect sp e ci fic , care
rezultă din existenţa unor răni adînci ce au rămas de pe urm::� urgiei războiului
hitlerist, în toate rnmurile principale ale economiei" ( I b idem. p. :!7).
78 Ibidem, p. 32.
79 Raportlll la Confednţa Organizaţiei regionale Moldona a P.C.R., o. 36 ;
vezi, în această brOijură, Rezoluţia Conferinţei Organizaţi ei rcgiC177.a le 1\fo1dona a
P.C.R., p. 39 şi urm.
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PreoctJp indu-�e ] n d eapro 'l p-e de n i velul de tr a i al oameni l or muncii, Confe
rinţa a d ezbătut pro·b lemn l u p te i [mpotr iv a speculei şi a ini ţiat un plan de m ă su ri
pentru combatere a ei. Rezol u ţia adoptată de Conferinţă sublinia că in veder ea
îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale c e l or ce muncesc, trebuie sprijinite sindica
tele "pentru a p utea i mpune buna functi on a re a ec onom atel or ", trebuie infiinţate
ereşe şi că m i ne de zi pentr u c o p i i, luate măs u ri pen tru ocrotirea sănătăţii munci
tori lor eo . Cons i de rind ră r id icarea n i ve l u lui cultural a l ma selo r reprezenta o con
d i ţie necesară pentru WL'cesu l operei de refacere, Conferinţa a hotărît · intensifi
carea actiunii de r ăspînd i re <1 culturii şi şt i i nţe i in fabric'i şi cartiere, la sate, prin
a anLllfabetismului, bi b liotec i , săli de lec
curs u ri scrLl l e , pri n şcoli de l i-chid are
tură etc. B 1 ,
Deşi o biec tivul ei p r i n cip al l -a cons tituit dezb a te rea problemelor privind refa
cerea economică a ţări i , in s p ecial contribuţia pe ca re putea s-o aducă Moldova•
in a.ccs t sens, un loc i m p o rtant ]n cudrul lucrărilor· 1-au oc upa t problemele pri
v i nd dezvoltarea partidului comuni st_ ş i intărirca u n i t ă ţ i i de ac ţ i u n e a cla s ei mun
citoare.
Evidenţiind faciorii c a re <JU con d i tionat obţinerea d e către oa me n i i muncii
cond uşi de p a rti d a unor impor ta nte succese i n lupta revoluţionară, c on fe rin ţa a
înscris la loc d-e f r unt e unitatea de ac ţi un e a c l ase i muncitoare. "Succesele aces
teia - se arăta in Raport - c!ll fos t posibile datorită existenţei şi intrunirii Fron
tu l u i Unic Muncito�esc" . Unitatea de luptă n cl a s ei muncitoare a dat posibilitatea
acestei c lase să se afirme ca forţă conducătoare i n revoluţie, să s trî n gă in jurul
său toate forţele patr i o tice �i democratice. D up ă 6 M arti e 1945, colaborarea strînsă
între P.C . R. �i P.S.D. a reprezentat prin c ip al ul factor de s us ţ i n ere a guvernului
Groha şi in acelaşi timp, singm·ul fac tor in m ă s ur ă să asigure inaintarea victo
rioasă a revol uţiei d i n România. ,.F.U.M. - sublinia Raportul - a constituit şi la
noi in M c�ld ova stil p u l pr inc ipal de susţ i ne t·e a guvc:-:J.Ului, temelia succeselor de
pmă a tun ci a d emocraţ i e i �i cllezăşia s ucceselor sale viitoare".
La conferinţă s-a i nsi sl<"'lt asupra fap tul u i că reac ţ i un ea nu rămîne pasivă
faţă de im·hegarea �i în tă rir ea Front u lui U n ic Muncitoresc. Aceasta a incercat şi
va mai încerca cu siguran ţă şi în vi i tor să slăbească sau să spargă uni tatea de
ac ţi u ne a clas ei m u n c i toare. De aceea se impune o vigilenţă continuă şi eforturi
c om une, atît d i n partea comuniştilor , d t şi din partea social-democraţilor, pentru
apărarea şi consolida rea u n ităţii proletariatulu i .

Conferinţa arăta c ă comun i şt i i trebuie să s e situeze î n fruntea acestei lupte,
să se m a n i fe s t e c a cei m'li hotăr[ţi �i mai dirzi a pă ră tor i ai un i tă ţii .

Referindu-se la Fron tul U n ic Muncitoresc, Conferinţa a arătat, de asemenea,
că a c <'s ta nu trebuie [nţeles numai ca o colaborare în tre comunişti şi social-demo
craţ i . !n conceP\i<� Con ferinţe i , u n i tatea de ac ţ i u n e cuprindea intreaga masă a
mu n c i tori lor d acă erau sau 0 1 1 i n sC" riş i in unul din cele d ou ă partide. Cind vor
bim de F.U.M. - subl i n i a Emil Bodnăraş - trebuie să în ţe l ege m "legăturile

dintre toate forţel e clnsei m u n ci toare"

82 .

Avind în VC'd cre acţiun i l e clasei e x p l oatatoare de su b m i n a re a unităţii pro
letare, apt·edind in mod r eali st rolul unităţii in desfăşurarea ulterioară a procesu
lui revoluţionar d i n Româ n i a , Conferinţa a �tabilit sarcini concrete pe linie de
F.U.M. pentru or g an iza ţi i l e de partid d i n reg ion a l ă . In acest sens, rezoluţia adop
tată de Conferinţă, d ună ce subli n i a contribuţia hotărîtoare a comuniştilor din
Moldova la întărirea F.U.M. şi prin i n termedi u l acestuia la concentrarea forţelor
democt·atice din regiune, ins cr i a o serie d e obiective referitoare la C"onsolidarea
uni tăţi i clasei mtmcitoare. Astfel. romuniştii str i n s uniţi cu soci al-democraţii, tre
bu i a u să lupte pentru întărirea F.U.M ., în lături nd toate incercările, fie din inte
r ior sau din afară, de a-l slăbi. !n vederea acestui scop, rezoluţia preconiza consti
tu-irea comitetelor de F.U.M., acolo unde nu erau încă . formate şi organizarea de
şedinţe şi consfătuiri de fron t unic care să contribui e la mobilizarea tuturor mun
ci tori lor la lu p t a revoluţionară 83.
80 Rezoluţia Conferinţei. .., p. 45.
I hidem, p . 46.
82 Arhi va C omitetului j ud eţ ean laşi al P.C.R., ·f ond 1. ds. 2, f. 123.
B3 I bid em , ds. 1 (Raportul şi Rezoluţia . . . , p . 47).
81
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I n incheiere, Conferi n ţa a ales noul Comitet regional d e partid, format
din
19 membri plini şi suplean ţi .
Hotărîrile Conferinţei Organizaţ iei regi onale,
prim i te de la Comi
etul
e? tral al P.C R. nu mobilizat masele populare djn Mold ova, din oraşul
l aşi
1': acti V I ta t_ea de refac�re a economiei şi consolidare a democraţiei. Ele nu puteau
f1 pe deplin ap i. ca te In urma Conferinţe i N a ţio nale a P.C.R.
d i n octombrie 1 9 4 5
c re a elaborat l i n i a de dezvoltare social-economică a ţării pornind
de la c-ondi �
ţiile concrete ale ţării noastre 84• Confer in ţa Naţională subl ni<l necesitatea
regi unilo r inapoiate al e ţării, pr intre care şi Moldov.1, a dezvoltării armonioase
a i ntregii economii naţionale pe baza industrializă rii as.

!

c;

l

a

jndicaţjjle

.

i

ri dicării

In acest context, S!Jobliniem că Moldova, in gener n l , şi Iaşul în �pccial au
prezentat şi in ce prjveşte problemele economice din anii 1945-1947 o
de
particularităţi. Cu toate rezultatele pozitive obţin ute de oamen i i muncii c<Jre au
răspuns chemărilor organizaţiei judeţene de partid, n u au putut fi lesne !Şterse
urmele războiului, lichidată complet starea de dezorganizare �i inapoiere econo
mică. La a ces t ea s-au adăugat fenomene d e o gravi tate d eose bi t ă : seceta cum p l i tă,
foametea, bolile, însoţite de speculă şi inflaţie. Este meri tul e o m u n i ş tilor că, in
faţa ac es tor mari greutăţi, a u dovedit capacitatea organizatoril·ă. sit in d u se in
fruntea maselor şi asumindu-şi responsabi litatea redresării si tuatiei
deza·struonse
·
şi salvării vieţii locuitorilor I aş ulu i şi ai Moldovei .

seri�

11

-

La conducerea partidului şi cu spri j inul eficient <ll guvernului
D!' . Petru
Groza au putut fi rezolvate treptat, in pofida sabotaj u lui e x e rc t a t de e le mentel e
reacţionare, principalele probleme
de normalizarea
or aş ul u i Ia�i. Sub
venţiile alocate (la unele dintre ele ne-am referit) a u sporit posibilităţile de refa
cere. O serie de măsuri (intensificarea control u l u i mun c i toresc. progr a m ele de pro
ducţie, crearea oficiilor i n dustriale etc.) vor contr i b ui in oraşul l aşi ca �i în intrea
ga ţară, la însănătoşirea activităţii economice, concomitent cu i m por tantele transfor
mări din viaţa politică. "Astăzi - scria ziarul ,.Moldova liberă" la peste un an de
la mstaurarea guvernului Dr. Petru Groza - revend i c ările pentru care Moldova
a luptat atunci (imediat după 23 August 1 944
n. ns.
A.K. şi I. A .) au d eveni t
realitate. Industriile s-au intors ş i funcţionează aproape n or mal. Funcţionarea admi
nistraţiilor şi instituţiilor provinciei s-a normal izat .
Credite din ce in ce mai
m ari se dau pentru reconstrucţie, aşezămintele culturale funcţionează in bătrî
nele oraşe" 86. In acelaşi timp era u relevate greu! ăţile cu care era confruntată
Moldova, oraşul laşi. .,Mai sint de invins obstacole puternice, in special in ce
priveşte finanţarea operei de reconstrucţie, pen tru că - tr.e buie să sublin i em dacă s-au dat credite, s-au dat numai din partea statului ; capitalul bancar (ne
referim la marile bănci) s-a abţinut pînă acum de a participa la opera de refa
cere" 87•
La realizările amintite mai adăugăm cele obţinute in 1 946, prin refacerea
şi darea in func ţiune a podurilor de peste Bahlui (cel mai importan t, Podul Roş reconstruit in intregime şi inaugurat in septembrie 1946), prin repararea Gării
centrale care, in iunie 1946, pri mea pentru prima dată, toate trenurile, prin rcpu
nerea in fun c ţiune a Centralei automate de telefoane ce fusese evac uată redeschi
derea completă a unităţi lor spitaliceşti, prin eradicarea tifosului exantematic etc.

legate

vieţii

i

,

-

-

,

,

Locuitorii oraşului au prestat numeroase ore de muncă patri otică, au in frun ta t
o serie de greutăţi, au depus mari eforturi pentru ca Orlli/Ul lor să se refacă cit
mai repede. Impreună cu muncitorii, meseri aşii, fun c ţionar ii - intelectualii ieşeni
s-au incadrat hotărît in această activitate. Comitetul de reface re a Iaşului cons t i 
tuit in aprilie 1946 şi care grupa personalităţi cultural-ştiinţifice ale oraşului, a
adus o contri•buţie importan tă la r:edresarea capitalei Moldovei 88 .

84 Vezi,
pe · larg, România în anii revoluţiei democrat-populare, 1 944-1947,
Editura Politică, Bucureşti, 1971, p. 172 şi urm.
85 C. Bărbulescu, Conferinţa Naţională a P.C.R. di.n octom brie J945 - eve
niment important în dezvoltarea partidului şi a tării, în ",\nale de istorie" nr.
5/1970.
8d
Mold ov a liberă" 5 aprilie 1946.
87 I bidem.
ea Ibidem, 10 aprilie 1946 ; i bidem, 16 au,gust 1946 ; ibldem 23 august 1946.

"
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Refa<:erea industriei şi mărirea prod ucţ i ei au constituit o preocupare per ma
n entă, cerind în continuare m a ri efo rturi d i n partea munci torilor şi tehnicienilor
ieş.eni. In 1 !J45-19i7, s-au inregistrat spo ruri <:are a u condus la refacerea I aşu l UI,
d a r nu au lipsit n ici stagnăr i le, n i c i scăde ri l e. La sfîrşitul anului 1945 şi incepu
t lll anu lui 1 94 6 pro d u<:1 i a s-a măr it la fabricile te xt i le, la atelierele "Nico!ina", la
U z:i n a de tramvaie şi e l ectric i tate etc. sP. D a r , in a doua jumătate a an u lu i 1946,
ca u nnarc a lipsei tot ma i mari de combustibil, de materii prime, c a urmare a
sece tei (cu conseci n ţe negalive ch im· �i asupra capacităţii de m unc ă a luc rători 
lor), la c ar e s-au adăugat a cţ i u n i le speculative, de sabotaj, se constată intreruperi
şi <:hi ar scăderi t e mporare ale p roduc�iei la unele fabrici textile, la A telierel e
"Nicoli na" , la A.S.A. M. I'O.
Seceta p relungi lă din 1 945 şi 1 946 nu numai că a în g re ui a t mult refa cere a
econ omică a Moldo\'ci şi a l aşului , d ar a ridicat probl e me deosebit de grave pen
tru loc u it..o rii ei, pentru cei cu v c n i tur· i mici, în s p ec i al . "Din cauza anului sece
tos, care se resimte mai mult in reg i unea no a stră - se preciza în Raportul de
activit ate al orţJan izaţiei re gionalei Moldova a P.C.R. pentru perioada 25 august-25
sepLembrie 194 5 - fapt agravat şi de l i psa mijloacelor de transport şi comunicaţii
care împiedică apro v i zi onarea, p erico lu l de in fo me ta re se simte aici m ai mult ca
in altă parte, i ur specula bîntuie cu fu r i e ". Raportul sublinia că aprovizionarea
populaţiei şi comba lerca spec: u lc i reprezint ă o sa rc in ă care "a stat în faţa noastră
şi va mai sta incă, cii una din cele mai im p orta n te " 91•
Greu tăţile întimpin<:�te au fos t deosebit d e m ar i , lipsa de a l i mente şi de pro
duse pen tru ind us tria uşoară fi i n d "completată" prin operaţii le speculative, pl'in
inflaţia de mari proporţii etc. Numai in ulti me le trei luni ale anului 1945, pre
ţu ri le la bunurile de lar g consurn s-au u rc- a t de cinci-şase ori, în timp ce sala
riile se menţineau la un ni vel sc ăzut 92• Si tu aţ i a s-a înrăutăţit m ul t după al doi
lea an d e secetă. In uncl e părţi a le judeţu l ui Iaşi recolta de grîu a fost în va ra
an u lui 1 946, de 70- 100 kg. la hectar. In cea ma i mare p ar te , porumbul se uscase
încă din i ul i e . Majoritatea popu latiei avea veni turi mici, as i gu rîn du -şi cu greu
ali men te le necesare 9J .
Anii de secetă, iar n a extrem de grea, de geroasă, din 1946-- 1 947 a impus
I aşu l ui, ca şi Mol d ovei in gen eral, noi privaţi uni. Foametea, grava pro blem ă a
l oc u i n ţelor, c-a urmm·e a d i st.rugerilor de r ă zboi, specula s-au manifestat cu deo
se-bită tărie. ] n Ia�i, in januar ie 1947 s-a d i str ibu i t piine numai de două ori şi
făină de por u mb de p atru ori. in cantităţi red us e 94• Plenara C om i te t ul ui regio
n a l Iaşi al P.C.R din 2 6-27 ian u a rie 1947 a a n a li z a t situaţia economică grea şi
a adoptat un p l an de mum·ă pentru perioada imediat u rm ătoa re, în v ed erea de
păşirii accst.or· dific u l tăţi. Se pr-evedee� intens ifi c area eforturilor pentru r id i carea
p roducţi e i , sprijinirea măsurilor iniţiate de guvern, aj utorarea Moldovei cu al i 
mente aduse d i n a l le regi u n i ale ţării ş. a . '5.
Au fost lansate ma i multe apeluri in vederea demascării speculanţilor şi
. a d op tăr i i unor măsuri e ficien te. arătin.du-se popu la ţi ei munci toare că este în p u
terea ei a se apăra. "Nordul Moldovei a pornit in bejenie spre regiunile exceden
tarc - scria ,. L upta Moldovei". Oamen i i plîng, oamen i i cer de mîncare, oameni i
mor d i n p ric i na l i p surilor". S e cerea raţionalizarea alimentelor, ped e psi rea specu
lanţ i lor. � E."ă se term i n e cu pungaşii şi profi tori i . Să se te r m in e cu dezmăţul din
il? Vezi
rapoartele de a ct i vi ta te lunare a l e Organi z::� ţ.i e i re g ion a l e Moldova
a P.C.R. din per i oada august 1 9 45 - martie 1946, in Arhiva Com itet u l u i j u d e ţe an
P.C.R. Iaşi, fon d 1, ds. 1 578, f. 70 �i u rm . ; ds. 1579, f. :! şi u rm.
llll Vezi, in special, rapoartele de a-ctivitate a l e Organizaţiei regionale Moldova
a P.C.R, pe peri oa d ele 30 iunie - 30 iulie 1946 şi 23 octombrie - 25 noiembrie
1946, in loc. cit., fon d l, ds. 1 57 9 , f. 1 38 şi urm. şi, res pec t i v, f. 199 şi urm.
91 Arhiva Comitetului judeţean Ia.oşi al P.C.R., f on d I , ds. 1578, f. 84.
92 I bidem , f. 125.
93 Rapoarte de act ivi t at e ale Organizaţiei regionale .1\foldova a P.C.R. pentru
r:-erioada 30 iunie - 30 iulie 1 946, in loc. cit., ds. 1579, L 1 3� ş i urm.
P4 Raportul de activitate... pe luna ianuarie 194 7, in loc. cit., ds. 1581, f. 1

şi urm.
95 Comuni ştii

din Moldova se găsesc in primele rînduri ale luptei
înfrîngerea greutăţilor economice , in ,.Lupt a Moldovei", 31 i :muarie 1947.
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bodcgi şi din casele {Woii Lori lor" 90. Con s u matorii erau chemaţi să > c apere pr i n o
serie de " mi j loa ce d e bo ic o tare si stema tică a spccul e i � , exprimindu-se d epli n a in
credere c5, şi in ordinea m a terială, dem oc ra ţi a mas elor producătoare "va răpune
starea economică actuală" 97• S-a introdus un c ontrol mai sever asuprcL raţi onali
zării alimentelor, s-a i mpu s proprietarilor de restaurante să scadă preţurile l a
unele mmc ă ru ri , s-au adus aj utoare din alte regi un i , s-au primit mă r fur i din străi
nătate etc. Iaşul ,.incovoiat de nevoi, d ar aprig in vo in ţa sa de a rezista'', a trecut
şi ac est dificil examen, cu inc red er e a nesirăm ·..; tată htr-un viilor mai bun �8.

Comuniştii, organizaţiile s in d i ca l e , de tineret şi de feme i, intrectgn ropu liJ ţie
muncJtoa1·e a I a� u lui au fă cut noi efortul'i � i sc�r rifidi . ConsLi tuir,·n OI';.:miz4iilor
Uniunii Tinere �ului M unci toresc în fabl"ici lc ş i uzindc i eşenc, in februarie-mar tie
1 94 7 , a insemnat şi o an g aj m·e mai hotărîtă a ace s tui a in opera de refacere eco
n om i c ă . In ajunu l l u i 1 Mai 1947, sccrctm·ul Comisiei locale a si ndicatelor un ite
făcea u n b i lanţ al activităţii sindicale din ul ti m u l an, evidenţiindu-se rea l i zările
o b i i n u ce in a plicarea con tractelor c�lcctive d e muncă, mfi•·irca pr od u c ţ iei , spriji
nirPa campani ilor agricole (in toamna anului HJ-16 şi primăvara lui 194 7 , 31 echipe
de m unci to r i au mers la sate, r epar ind unelte agri co le), în întărirea F.U.M. şi
aplicarea măsurilor iniţi .:.te de guvernul Dr. Pclru G r o za . Co m i s i a locală a si n d i 
catelor organizase pînă la acea dată 23 sindicate cu un număr de 2 3.500 membri
muncitori, funcţionari, intelectuali.
Comisia locală a înfii nţat
bi blioteci in
mai
m u l te i n trepri n d e ri , cîte\'a şcoli de cadre, 10 şcoli de alfabeti wre, echipe de tea
tr u , un conservator muncitoresc ş.a. 99.

In ci n ste a zilei de 1 Mai, m u ncitorii ieşeni şi-au inde-plinit
angaj amen lele
luate. Un succes d eose bi t 1-au obţi n u t muncitorii de lil Atel i e r e l e C.F.R. "Ni c oli n a �
care au reparat, lucrind pes te program, o i n tr ea ,; ă garnitlll·ă de vagoone 100 •
Or aşul Iaşi, populaţia sa mun c it oar e a s<1 r bători t ziua de 1 Mai 1947 sub
s emnu l luptei pentru p î i ne, pace şi democraţie. Vremurile de r e stri·ş te provocate de
ră zboi , de seceta p rel ung i tă şi iarna grea d i n 1946/1947, de s abo taj u l reacţiunii nu

au îngăduit înlăturarea

greutăţilor existente

muncii a c ons ti tu i t şi la laşi

un

pri l ej

pînă

deosebit

la

1

Mai

1947,

dar

pentru expri marea

sărbătoarea
increderii ne

strămutate iri v i ctor i a democraţiei. Marele mit ing ce a avut loc în Piaţa Unirii
şi manifestaţia pe străzile oraşului au exprima t - cum sublinia şi "Lupta M ol 
dovei" din 1 Mai 1947 - "voinţa d îrză de a m erge inainte, mereu inai nte !".

Continuindu-şi activitatea, C. A.R.S.-ul, comite tu l său de l a la!Şi, colaborind
permanent !Şi avînd sprijinul organizaţiilor sindicale, de tineret, de femei, al Apă
rării patriotice, al armat ei , !Şi-a inte nsi fi c a t eforl urile in perioada ianuarie-octom
brie 1 947 (cind şi-a incetat existenţa). In iarna şi pri m ăvara anului, C.A.R.S.-ul a
org ani z a t plecarea in alte regiuni, n elov i te de secetă şi chiar in unele ţări vecine,
a u nui însemnat număr de copii din o·raş u l şi jud e ţu l I aşi ( peste 10. 000 �opiî) c a re
s-au reintors la sfî rşitu l verii. In mai 1947, C.A.R.S.-ul intrcţinea, in judeţ , apro a- •
pe 120 cantine, la care mincau peste 15.000 persoane (masa de prînz) in afara
celor 1.000 cop i i cu 3 mese pe zi. Intr-un an
de activitat e ,
prin
intermediul
Constantiniu, Să plătim cu toţii, in " L u pt'! Moldo,·ei� , 12 i anu ari e
idem, Ce putem face noi, in "Lupta Mold ovei " , 17 i:muarie 1947.

�6 Const.

1947 ;

97 G.
1947.

M ă rgă rit ,

Consumatori, apiiraţi-vă !, in "Lupta

Mol dovei",

4

i an uari e

98 Iaşi 1947, in "Lupta Moldo:vei", 5 apri lie 1947.
,Rui nele - se scl'ia in
acest arti col - nu sint eterne şi atîrn ă de voinţa organ izată a ielŞcni lor ca el e
să dispară şi in l ocul lor să se infiri pe construcţii noi, lurn i n oal':e, stră l ucito are d e
bucuria cr eaţiei [ . . . ). Oamenii Iaşului, căliţi i n incl�tarea t ' U teri bila iarnă care
a t recut vor putea să dea acestei bătăl i i o contribuţie însemnată 1 . . . ]. Viitorul Ia
şului este o chestiune de voinţă şi de incredere�.

99 Const. S u rugiu , Scurtă privire
i n "Lupta Mold ovei " , 30 - aprilie.

asupra activităţii sindicale a ultimului cn,

100 Ceferiştii de la Nicolina au dăruit guvernului o garnitură de vagoane re
parată în orele libere, în "Lupta Mold ovei" , 30 aprilie 1947.
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CON'JEXTUI.

REVOLUŢJEI

DEMOCRAT-POPUILARE

C.A. RS . -�: I u i s -au d is LI'ib u i t in judeţul Iaş i , peste 3.600.000 mese, 126.000 kg de al i 

10 1.
O ma1·e par l cc di n aj u to a rele primite d i n străinătate au fost indreptate spre

mente, nurneroa� obkcte de [mbrăcăminte etc.

Moldova, spre Iaşi. G u \·crnul sovietic ne-a trimis importante cantităţi de bumbac,
contribuind la funt ţ i o n a rca fabr i c i lor textile din localitate. ln iulie a sosit la
Iaşi un transport de cereale cumpăr ate din U .R.S.S. 102.
ln urma vizitei făc u te de dr . Floriea Bagdasar, ministrul sănătăţii, in Sue
dia, Societa tea sued e ză "Salva1i co p i i i " s-a angajat să întreţină pînă la noua re
coltă 20 .000 copii din M o l d o v a . [n primele zile ale a n ului, il sosit în ţară un prim
�.; i i mportan t Lr<.; n >�ort sued2z de a l imente, medicamente şi îmbrăcăminte, indrep
tat în cea ma i m <Jre p arte spre Moldova. Pentru judeţul Iaşi s-au repartizat 3.500
mese zilnic, din care 1.800 pentru capitala sa. Pentru centrele de puericultură
di n Iaşi s-au repar t i zat 1.750 kg zahăr, iar pentru spitalele din localitate, 1.000
paturi 1113•
Ţări le vec i n e şi pri etene ( Ce h o slovac i a . Polon i a , Iugoslavia, Ungaria şi Bulga
na• deşi confruntate şi e le cu ma 1·i l i p .� :1ri, ne-<Ju trimis unele ajutoare sau au
găz d uit copi i i româ ni din zona lo,·ilă de sece tă 104.
G uvernul S.U. A . a tri m i s, in martie 194 7 , ajutor constînd in hrană pentru
5 0 . ()00 persoane pe timp de 16 zi l e , in pachete cu alimente condensate şi conser
vate 1�5. La începutul lui ap1· i lie a sos i t la Iaşi, aşa cum aprecia "Lupta Moldovei"
darul poporul ui englez, c·on sti n d in hrană pentru studenţi, elevi şi spitale 106 . S-au
mai primit ajuto are din Franţa, O l a n d a şi Elveţia 107.
Munci tori mea i eşeană a făcut şi în continuare eforturi însemnate pentru refa
cerea econom i e i , i n te-grindu-sc orga n i c [n procesul revoluţionar naţional. Măsurile
oconom i c e i niţiate de P.C.R. �i guvern şi adoptate de parlament au fost primite
cu entuziasm de mun citorii intrepr i nderilor ieşene, care s-au angajat
să vegheze
la a p licarea l o r : cre<Jrea oficiilor indus triale, programul economic din iunie 1947,
consolidarea r eformei agrare, reforma monetară. Oficiile industriale, care repre
zentau o necesitate naţională - preciza "Lupta Moldovei" - "au tocmai această
menire să organ i zeze �i să mărească producţia, să c reez e condiţii de viaţă mai
bune pentru masele muncitoare .. 1011. ln tărirea controlului munci toresc prin aceste
măsuri a dat un nou imbold oper·ei de ref.acere. .,Noi - declara un muncitor ie
�an - vom mări producţia, dar oficiile industriale vor garanta ca această pro
ducţie să fie a n oas tră şi a întregului popor şi nu la cheremul citorva speculanţi
profitori" 10'1. A ceeaşi satisfacţie faţă de propunerile din iunie ale P.C.R. : "Pentru
pri m a dată se în fiinţează un corp de control unificat, cu rol de îndrumător, dar
avind totodată posib ilit.atea de a pedepsi sever pe sabotori şi speculanţi" no. Se
e:xprima, de asemen ea, ideea că aceste propuneri trebuie sprijinite printr-un efort
susţin ut : ,.Azi, democraţia românească a ales calea sănătoasă prin adoptarea pro
punerilor P.C.R.-ul u i . Nu se poate calea cea fără greutăţi, dar este calea la capătul

10 1 Popo ru l sorfdarizat cu acţiu n ea C.A.R.S.-u lui, in ,.Lupta Moldovei", 21
februarie 1 947 ; Şt iţi ce a făcut pină fn prezent CA.R.S.-ul din Iaşi ?, in "Lupta
Moldovei .. , 29 octombrie 1947.
1G2 Vezi " Lupta Moldovei din 1 iulie şi d i n 6 iulie 19-!7.
1�3 20 vagoane alimente ,d îmbrăcăminte trimise de Suedia pentru copiii din
Moldova, in "Lupta Moldovei", 5 ian uarie 1947 ; G u ve rnul a îndreptat toate aju
toarele t rimise de poporu l suedez spre Moldova, in "Lupta Mcldovei", 28 ianua
rie 1947 ; lnfiinţarea cantinelor suedeze, in ."Lupta Mold.:>vci"' 31 ian . 1947.
� VCZI
Ce a insemnat C.A.R.S.-ul. . . ; Democratiile din S.E. Europe i au
dovedit prin ajutorarea Moldovei prietenie şi solidaritatea de luptă, in "Lupta Mol
dovei�. 18 martie 1947.
1a5

1ll6

Ibidem.

"Lupta Moldovei" , 3 aprilie 1947.
107 I bidem, 29 oc tombr i e 1947.
108 Const.
Constantin i u , Un pas inainte spre noi cuceril'i
democra tice,
in
"Lupta Moldovei'., 27 mai 1 947.
109 "Lupta Moldove i", 6 iunie 1947.
1 1l Să ne incordăm forţele, in "Lupta Moldovei ", 1 8 iunie 1947 ; vezi şi Pro
gramul P.C.R. pentru red resare a eoonomică şi financia ră a dop tCit în unanimitat e de
guvern, in "Lupta Moldovei", 17 iunie 1947.
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căreia poporul muncitor îşi vu u s igur a o v i aţă mai bună [ . . . ]. Răspunsul poporu
l u i muncitor la adopta rea acestor propuneri ba z at e pe rea l i tăţ i l e economiei româ
neşti trebuie să fie munca în c or d ată , pentru a dovedi lumii că prin munca noastra
prosperitatea şi locul intre
independenţa,
ş ti m să ne zidim ţara, să ne cuc eri m
ad evăra tel e ţări iubitoure de democraţie, pace şi p rogres � 111 •
A fost primită cu satisfacţie legea prin c ar e l ucrările pentn1 in făptuirea r•�
iormei ugrare erau declal'ate acte d e g uvernămin t , nep'utind fi a t ac a te in j u stiţ i .:
pe nici o c a l e ; legea era apreciată ca un act de dreptate socială, �o nouă mare
realizare a regimului democrut " 112• Iar cealal tă lege de
consolidare a reformei
agrare d i n 1945, " l eg ea de c irc u la ţ ie a bunurilor agricole", care .,împiedică refa
cerea moşiilor prin deposedarea p l ugăr i mi i muncitoare şi an ulcază toate vî nză
rile de pămînt ale ţăran ilor înfometaţi către moş i er i şi chiaburi\ a<' eastă l l�ge
"asigură ţărănimii stăpînirea pămîntului" m.
Intr-o atmosferă d e mare entuziasm, populaţia Iaşul u i şi-a manifestat bucur ia
pent1·u reforma m o n e ta ră . La 15 au gus t , a avut loc în P i aţa Unirii o m -.Ire adunare
în cadrul căreia au luat cuv intu l prefectul j udeţului şi cite un t·epre zentant
al
P. C.R. şi P.S.D. Vorbitorii au su bl i niat importanţa reformei care a pus capăt in
fl a ţi e i şi a lovil in cei ce s-au îmbogăţi t pe seama maselor muncitoare. Comuni
catul autorităţilor locale an un ţa lista cen tre lor de preschimbare a banilor din
or<J.'lul Iaşi şi din j ud e ţ .
In articolul Marele eveniment, din "L upt a Moldov ei ", se arăta, i ntre a ltele :
"Stabilizarea c a re se în făp tu ieş te este democratică şi în folosul tu t uror aci!lor<l
care mu nce sc cinstit pentru refacerea acestei ţări atît de încere<:�te de război şi
sec e tă" 1 14 •
In ace1>t cont e xt a apăr ut Rezoluţia Conferinţei sindicale regionale, ale cărei
lucrări s-au desfăşurat la 18 iulie 1947, care reafirma sprij in ul tob! faţă d e măsu
rile economice, se ridica impotriva tcndinţelor de sabotaje din finan ţele statu
lui - toate acestea pen tru reclădirea grabnică a ţării , r i d i ca rea nivelului de tra i ,
1 5•
ul celor ce mu nce sc , pen � ru consolidarea regim u l ui democratic 1
Pe parc urs u l anului 1947, au f ost in iţiate n ume roa se acţiuni in direcţia cură
Pentru
ţirii oraşului, a d egaj ării centrului şi a unui inceput de
sistematizare.
unic
coordonarea acestor eforturi , la 8 septem brie s-a în f iin ţat Comandamentul
pentru curăţirea şi asanarea Iaşului. In toamna unului 1947, c ent ru l şi principa lele
străzi au fost degajate, s-a înlăturat moluzul r e z ul ta t din ruine · ş i s-au inregistrat
progrese însemnate in asanarea o1·aşului.
Către sfîrşitul a n u l ui , majoritatea intreprinderi lor industriale din loc al i ta te
au atins ni velul producţiei industriale antebelice. ceea ce a rep rezentat un su cces
deosebit, dacă avem in vedere· mari le greutăţi cu care a fost confruntat oraşul in
anii războiului şi în perioada imediat următoare. Mu n ci torii ceferlşti , texli li!iti, de
la Uzina electrică şi de tramvaie etc. au reuşit să obţină succese i m po rtan te în
refacerea eco n o mi că , in cre şterea producţiei.
Trepta t, in a doua jumătate a anului 1947, mu lte din greutăţile generate de
război, de secetă, de sabotajul cerc uri lo r reacţionare au fost d epăşi te în Iaşi, ca
şi in întreaga ţară. Comun iştii , Comitetul judeţean de partid, au fost in fruntea
operei de refa ce re , au dovedit ma t ur i tate politică şi i n cr edere deplină in forţele
lor, ale maselor muncitoare. Toate aceste rezultate au constituit inceputul un u i
drum d e z·ei nno i re a ţării care va cunoaşte realele dimensiuni prin con strucţi a
noii societăţi soc ialis te.
De altfel, în i storia revoluţiei democrat-populare din România, anul 1947
ocupă un loc impo rtan t, determinat de con ţin ut ul schimbărilor social-economice şi,
mai ales, politice care s-au petrecut în acest răstimp. In 1 947 se i ntens ifică lupta
forţelor revoluţionare, in frun1e cu clasa m un c i t o a re , pentru terminarea transfor
mărilor burghezo-democratice în vederea treceri i l a revoluţia socialistă.
1 11 Răspunsul, in " Lup ta Moldovei", 19 iunie 1 94 7 .
112 Const. C o ns tan ti n i u , Semnificaţia unui mare

"Lupta Mo l do vei " , 10 i unie 1947.
1 13 Pămîn t pentru cei ce-l muncesc,
1 14 "Lupt a Moldovei�, 15 august 1947.
11s "Lupt a Moldovei " , 19 i uli e 1 947.

tlct de dreptate

in " L upta Moldovei ", 9 iulie
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Evoluţia proc esului revolu ţionar in direcţia socialistă a impus întărirea ro
[u lui de hegemon <11 c las�i munci to-are, singura clasă capabilă să asigure conti
n u i tatea procesului revoluţ i o n a r, orientarea lui fermă către edificarea orînduirii
l i ps i tă de exploalare !fi as u p rire . A firmar ea mai accentuată ca hegemon al pro l e
luriatului .în lupta revoluţi onară a c er ut noi măsuri pentru dezvoltarea unităţii de
acţiune a c l a se i mu nc i toa re.
In a n u l 1 947 comun iştii i eşeni, e l ementele cmstitc, revolu ţionare, social-demo
crate s-<Ju angajat cu fermitate )n 1 u p ta pentru în lăturarea ultimelor obstacole din
calea creăr i i pa r'tid u lui m unc i to res c unic .
O deoseb i tă î n sernnăt<Jte pen tru perfec ţiona1·ea muncii de partid a avut-o
apli c<lrea măs u r i lor p recon i zate de P l e n a m C.C. al P.C.R. din ianuarie 1 9 47 . Această
n ho tar i t , printre <J l te l e , desfiinţarea
comiteiclor regionale de partid şi reorgani
zarea celor judeţen e . In c a d rul o rga ne lor de p a rt i d s-a prevăzut înfi inţarea unor
se{:ţ i i noi, c·ărora plenara l e -a preconizat .în m od dar s a rc in i l e ce l e revenea u 1 16 •
Pentru aplicarea măsur i lo·r pr ev ăz u te de Comitetul Central al partidului, s-a
deplasat la I a ş i o Comis i e Cen tr a l ă d e reorganizare d in care fă ce a u parte, Nicolae
·.:Ceauşescu, Mi ron C on stant i n escu ş. a . 1 1 1. In u rm a analizei amănunţite a înt r egi i
munci de pa rti d , Comi sia a stab i l i t noua slructură organizatorică a j u d c ţ ene i d e
partid laşi. Mai întî i menţ ion ă m faptul c ă , in sprij inul hotărîrilor Pleno.rei din
ianuari e 1 947, a fost desfiinţată regionala de part i d Iaşi, judeţenele
respective
fi i n d acum direct l egate de Comitet u l Cen tra l 1 18 . C u c ad rele care înainte lucrau
L a regională s-au înt ă rit . de regulă, comitetele j u d c• ţ c ne. Măsura a fost luată por
nind u -se d e l a const aic1rea că. fi i nd fo r mată din mai mu l t e judeţe in faţa cărora
stăLeau d i fe r i te p:·oblemc, region a l a de partid nu putea indruma operativ şi eficace
ac tivitatea fiecărei j udeţene de pa1·tid. De a s em en e a , a fost complet reorganizat
comitetul judeţean precum şi t oat e sec ţiile şi colectiYele ac es t u i a .
Acţiunea de reo rganizare n u s-a op r i t l a nivelul judeţenei de partid. En s-a
ex tins, treptat. la to.c1.te org an el e i n ferioare de pa r tid : comitetele pe sectoare, co
mitetele de p lă ş i , comite tele de organizaţii, birourile de celulă şi c h i ar grupele
de partid din c a d r u l celuleloc AsUel , din ci nc i sectoare existente în oraşul Iaşi
la data de 24 f ebrua rie 1947 au foot c on stitu ite doar două se c t o are .
O aten ţie deoseb i tă s-a acordat lărgirii rindurilor partidului, primirii în partid
a celor mai bu n e elemente di n tre muncitori, ţăr a n i muncitori, intelectuali şi alte
categorii de oameni ai munc ii. La 24 februarie 1947, j udeţeana Iaşi cuprindea un
n umăr de 11.929 membri de partid 119.
I n cursul anul ui 1 947 j ude te a n a a con tin uat să-şi perfecţioneze structura or
gan i zatori c ă în conformitate cu c eri nţele vieţii şi totodată, să-şi mărească rîndu
rile. CrC!jtei'Ca număr u l u i de comunişti din rindurile muncitorilor ceferişti, impor
tanţa d eosebi t ă pe care o avea ac est detaşament în lupta clasei muncitoare i eşene.
necesitatea îmbunătăţirii munc i i de partid in masa ceferiştilor au impus in luna
ianuarie, înfi i nţarea in oraşul Iaşi a celui de-al treilea sector - C.F.R. - corn-·
pus di n două organ izaţii de partid, una la Atelierele C.F.R. "Nicolina" şi alta la
Gară. A stfel, cele trei se ctoare din oraş cuprindeau, la 1 iulie 1 94 7 , 10 organizaţii
de partid.
In toamna a nulu i 1947, creşterea organizaţiei de partid a impus înfiinţarea
unui al patrulea sector în oraş, care să cuprindă pe toţi membrii de partid stu
denţi. Totoda tă , s-au luat măsuri pentru perfecţionarea activităţii de partid în me
diul universitar. In octombrie 1947, judeteana laşi număra 13.486 comunişti 1211.
Dezvoltarea can titativă şi în tări rea organizatorică a judeţenei de partid Iaşi
s-a făcut în strînsă legătură cu munca de ridicare a nivE-lului politico-ideologic
al tuturor comun i şt i lo r, de răspîndire în masa membrilor de partid a învăţăturii
socialism ului ştii n ţi fic.
CrC!jterea politică şi organi zatorică a judeţenei de partid Iaşi, d i scutarea şi
lămu ri rea în masa comuniştilor a problemelor frontului unic au constituit pre1111

România

în

anii revoluţiei

democrat-populare

1944-1947,

Editura

tică, B uc ureş ti , 1 97 1 , p. 264.
1 17 Arhiva Co mitet ulu i · j udeţean P.C.R. Iaşi, fond II, ds. 1 21'1, f. 85.
na Românw in anii revoluţiei democrat-populare . . . , p. 2G4.
119 Arhiva Comit etu lui judeţean P.C.R. Iaşi, fond II, ds. 128, f. 106.
120 J bidem, f. 157 ; ds. 1 3 1 , f. 73 şi f. 183.
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mise esenţiale ale procesului de dezvoltare a unităţii de acţiune, de pregătire
condiţiilor necesare treceri i la unificarea mişcă ri i muncitore:şti locale.

22
a

In 1947 rel aţi i l e dintre comunişti şi social-democraţi ieşeni. alit in frontul
unic cit şi in sind icate, c uno şteau o rapi dă dezvoltare. In intreaga ţară, unitatea
inaintarea ra.pidă a procesului revoluţionar către etapa superioară, aceea a revolu
ţiei sociali ste.

Comuniştii ieşeni au iniţiat ast.fel o muncă de jos. in vederea p re gă ti ri i temei
n ice a pi·ocesului de uni ii-care politică, ideologică şi organizatorică a clasei mun
ci toare. In ciuda greutăţilor intîmpinate uneori din partea social-democraţ ilor, sau
chiar a unor comun i şti (insuficienta pregătire politica-ideologică a unor membri
P. C . R . din celule), ei au depus eforturi constante pentru întărirea l egătud lor din
tre membri i celor două partide, pentru clarificarea politică şi ideolog i că a aces
tora in v ed e rea creării pe baze
marxist-leniniste a partidu l u i unic
muncitoresc.
"Am reuşit să păstrăm u n i tat ea Frontului Unic Muncitoresc ( .. . ). Mu nca de ap!"'opi
ere de jos in sus se face" - se sublinia intr-un raport al j u d cţenei P.C.R. din
primăvara anului 1 947 121.

Procesul de dezvoltare a unită ţi i de ac ţ iu n e a clasei muncitoare ieşene i
cu1·sul anului 1 9 4 7 nu a fost lipsil la Iaşi, ca şi in alte părţi ale ţării, de unele
piedil' i care au ingreunat intr-o anumită măsur ă , procesul de consol idare a mun
citoi·i m i i ieşenc, dar nu 1-nu putut împiedica. Avind un c arac ter obiectiv, deter
minată de n ecesitatea dezvoltării societăţii româneşti, pe calea democraţiei şi a
socialismului, unitatea deplină a clasei muncitoare s-a i mp us ca o cer inţă strin
gentă.
In focul luptelor de clasă pentru sati sfacerea exigenţe lor adinc irii p�occStl
l u i reYoluţionar, comuniştii şi social-democraţii ieşeni s-au con vins tot mai mult
de necesitatea întăririi pe mai departe a uni tăţii de a c ţ i u n e muncitorcş�i in -..· e
d e rea înfrîngerii definitive a r eacti un i i . Concludente ni se p ar in a c est sens hotă
rîri le l uate de Comitetul judeţean de F.U.M. Iaşi la 30 mai 1947, hotărîri ce a u
fost date publicităţii 1 22. Examinînd "situaţia politică gen e ral ă şi locală", por n i n d
de la greutăţile prin .care trecea ţara şi ţinînd cont de atacurile rencţiun i i faţă
de regimul democrat, Comitetul judeţean declară categoric că un i tatea de ac ţiune
a clasei muncitoare in F.U.M. , ,.este şi răm!.ne nezdruncinată" (sub! . ns.) 123• Re;Jre
zenlanţii P.C.R. şi P.S.D. îşi reinnoiau "convingerea că astăzi mai m u l t ca oricînd
probl e mele care se pun c lasei muncitoare şi ţărănimii însăşi, nu pot fi rezolvate
decit prin unitatea de acţiune a celor două pa rtid e muncitore�ti in F.U.M." 12•.

rl

front unic, in
La 25 septembrie 1947, s-a ţinut la Iaşi o m are adunare de
s al a Trianon, la care au participat numeroşi
activ i şti şi membri ai celor
două
p artide 125. C u acest prilej, reprezentanţii conduceri lor locale a le ambelor p a rtide
şi-au exprimat hotărirea de a face totul pentru a grăbi procesul de uni fi-care pol i 
tică, ideologică şi organizatorică, a clasei muncitoare, pen tru a l up ta strins uniţi
în vederea distrugerii forţelor reacţionare.
Conducerea locală a P.S.D. arăta că este decisă. să creeze toate condiţiile
n eces a re î n făptuirii unităţii depline a proletariatului. Această hotărîre este moti
vat! prin aceea că social-democraţii şi comuniştii aveau de u nn a t un singur drum,
un singur ţel şi ideal 126.
După şedinţa comună a comitetelor centrale ale P. C.R. şi P.S.D. di n 1 2 no
iembri e 1947, s-a trecut la efectuarea lucrărilor propriu-zise
p ri v i n d
realizarea
partidului unic. ln conformitate cu hotărîrile luate atunci au fost ins lituite comi
siile mixte judeţene, locale şi de sectoare de pregătire a p a rtidului unic muncito
resc. La 30 n oiembrie 1 94 7 organele cen trale de presă ale celor două partide au
publicat tabel u l cu aceste comisii.
121

I bidem. f. 103-104.
122 Vezi "Lupta Moldovei", nr. 284 d in 5 i unie 1947.

f2l Arhiva Comitetului judeţlean P.C.R. laşi, fond II, ds. 128, f. 189.
124 I bidem.
f2S

1c6

" Lupta Moldovei ", nr. 380 din 26 şi, respectiv, 27 septembrie 1947.

I bidem, nr. 381 din 27 septembrie 1947.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

LtiŞlll IN COift'XJCI'OL B.IIVCLVTJSI[ DDIOORAT-POPUILARE

23

Munca de realizare a parUdului unic munc i toresc s-a desfăşurat
trei etape IZ7 • Problemele centrale care au stat in atenţia celor două
po l iti ce ieşene in munca de realizare a par tid u lu i unic au fost alegerea
mixte in in �reg judeţul şi prelucrarea temeinică a platformei în masa
'

P.C.R. şi P.S.D.

577

la Iaşi în
organizaţii
comisiilor
membrilor

Prelucra rea platfo-rmei adop tată la 12 noiembrie 1947 a început imediat după
publi carea ei în presă. Ra.portu l jud eţcnei P.C.R. Iaşi pe luna noiembrie menţiona
că p1·oblema P<Jrti d u l u i u n ic muncitoresc �se prelucrează în ca d ru l partidului " 1 28.
I n tr-un alt raport, pe az:eeuşi lună. întocmi t de Secţia de educaţie politică a Co
m itet u lui j udeţean se a răta că "problc.-ma P.U.M. a fost preluc1·ată cu activul de
pa rtid'' !1:1>.

Concomi len.t cu actiunea de prelucrare a platformei, conducerile judeţene ale
P.C.R. şi P.S.D. s-au preocupat de întocmirea listelor cu membrii celor două partide
ce urmau să fac ă parte din comis i i le mi x te pc intreprinderi, instituţii
şi plăşi.
Con.form indicaţiilor Co m i s i ei cen trale de organi zare a partidului un ic , din aceste
comisi i urmau să facă p arte cei mai buni , mai ridicaţi din punct de vedere p ol i t ic ,

comunişti şi social-democraţi.

Numi rea c o m isiei mixte jui:leţene şi a celor pe sectoare la sfîrşitul lunii no
iembrie 1947, dar mai ales a legerea comisiilor mixte pe intreprinderi şi instituţii ,
în decembr ie acelaşi an , au determi nat o intensificare a acţiunilor de prelucrare
a platformei rn masa membr i lor oel or două organizaţii politice locale.

[ncepin d cu a doua decadă a l unii decembrie 1947 prelucrarea platformei s-a
impl etit cu ac ţiunea de alegere a comis ii lor
mixte pe intreprinderi şi instituţii,
alegeri care se făceau in a dunări comune ale comuniştilor şi social-democraţilor din
uni tatea r espe c ti vă . A d unările aveau loc in prezenţa membrilor comisiilor mixte
judeţene şi pe sectoare şi a altor conducători ai celor două organizaţii locale.

Adunăr i l e comune ale membrilor oelor d o uă partide in cadrul cărora s-a
prelucrat platforma P.U.M. şi s-au ales comisiile mixte, s-au
desfăşurat
intr-o
atmosferă de puternic entuziasm. Oamenii muncii salutau cu vie satisfacţie reali
zarea vechiului deziderat proletar-unitatea deplină. ,.La "Nicolina", Gară, Uzină,
C.A.M. , Vi cto ri a , ,.Ţesătura", studen1i i şi c orpul d ida c ti c - nota un raport al jude
ţenei P.C.R. - aceste a legeri s-au transformat in adevărate manifestaţii, repre
zent<mţii Comisiei (mixte judeţene - n . ns.) şi mai ales vorbitorii P. C .R . au fost
pri m i ţi cu ovaţii" 1Jil.
I n total , in oraşul l a şi. s-a ţinut un număr de :Jfl adunăl'i,
1 36 de membri in comisiile mixte pe intreprinderi şi instituţii.
erau comunişti şi 60 social -democraţi 13 1 .

la (;are s-au ales
Dintre aceştia, 76

I n tensa activitate d e lămurire ideologică a creat condiţii pr()pice pentru tre
cerea la realizarea p ropriu-zisă a partidului unic la Iaşi. Astfel, s-a trecut la crearea
or ganizaţiil or de partid ale noului p artid şi alegerea delegaţilor pentru conferinţa

judeţeană.

O atenţie deo se b i tă s-a acordat alegerii în conducerea organizaţiilor şi celu
lelor partidului unic munci toresc a celo-r mai buni membri ai P.C.R. şi P.S.D.
In acest sens, la sed iul judeţenei, P.C.R., a luat fiinţă un birou mixt care
a verificat şi selec1ionat pe com un i şt i i şi social-democraţii ce urmau să facă parte
din birourile de celulă şi comitetele de organizaţii. Pe baza planului intocmit de
bi roul mi xt, au avut loc ad u n ă d generale comune ale comuniştilor şi social-demo
craţilo r, pe instituţii şi intreprinderi, în cadrul cărora s-au ales organele de con
ducere ( comi tet el e de o rgani zaţ ii şi birouri de celulă) şi delegaţii pentru conferinţa
j udeţeană a P . U .M.
1Z7 A rhiva Comitetului jooeţean P.C.R. Iaşi, fond II, ds. 13il, f. 1 18 ; vezi şi
Loghin, Contri buţia organizaţiilor muncitoreşti ieşene la c re ar ea Partidului
Unic al clasei muncitoare, în "Cercetări i stor i ce " , Iaşi, 1970, p. 26d
128 Arhiva Comitetului j udeţean P. C.R. Iaşi, fond I I, ds. 128 f. 189.

A.

tz�

I bidem, ds. 226, f. 194.
f. 224.
1 l1 Ibidem, ds. 139, f. 118.
uo

31

-

I bidem,

Cercetări istorice
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In cadrul ace st or ad un ări , reprezentanţi ai c om i s i il o r mixte jude ţeană şi pe
sec toare au făcut largi expuneri privind bazele politice, i d eologice şi organiza
torice ale noului par ti d.

. La laşi au avut loc in to ta l 2 3 de adunări pentru alegerea Comite telor de or
g an iza ţ ii şi 149 a d u năr i pentru aleg e rea birourilor de celulă ale partid ul ui unic
m un ci to re sc 1 32. I n Com itetele de organizaţii au intrat 93 d e soc ial-democraţi şi 296
c om un i şti , iar in birour i l e de celulă 205 social-democraţi şi 8:38 de comu n iş t i m.
Apreciind modul cum s-a desfăşurat această etapă din munca pentru crea rea
parti dului unic la Iaşi, raportul j ud e ţene i P.C.R. pe l u n a ianuarie scria : "Toate
şedinţele şi ad u n ări le au de c urs intr-o a tmosferă tovărăşeasc�. observindu-se in
masa muncitoa1·e un c ur en t puternic pentru unitate. . . " 13�.
Proce�ul de fă u ri re a un it ăţi i
p o liti c e, id eo l ogice şi organi zatorice a clasei
munc i t oare icşene a cuprins to tod a tă alegerea delegaţilor iel}eni p e n tru Congresul
de uni fi ca re a P.C.R. şi P.S.D. şi constituirea organelor j u de ţen e ale
partidului
u nic .

Ac ţi un i l e de pregătire fiind înc he i ate , la 25 ianu ar i e 1948, are loc c onferin ţa
j ud e ţ ea nă care a al es delegaţi pentru congresul de u ni fi care. L ucrări le conferinţei,
la care. în afară de cei 138 de del ega ţi , au participat :şi 50 de invitaţi, s - a u des
făş u rat in s a la "Bragadiru" din Piaţa Unirii 1 35.
In tr-o atmosferă de pu tern i c entuziasm, au fost al e şi 18 delegaţi care să
prezinte org an iz aţia j ud eţeană Iaşi la Co n gres u l de unificare.

re

Adunarea a adop tat o m o ţ i un e către Comisia centrală de org a niz a re a P.U .M.
In acest document se arăta că d elegaţii c om uni ş ti şi soci al-dernocr<Jţi d i n
oraşul
şi judeţul Iaşi, in tr nniţi în adunarea j ude ţeană pentru desemnarea del egaţilor ca re
vor part i cipa la Congresul de con sti t u i re a p artid u lui unic munci to resc, îşi ex
primă ad in c a sa tis f acţie pentru rea lizarea unităţii pol itice, ideo logice şi org;mim
t orice a clasei m unc i toare din România.

Parti cip an ţi i la a d un are se an gajau să l u p te pentru promovarea i nt erese l or
proletariatului, pentru a părarea şi in florirea patriei. "Ne luăm angajamentul se arăt a in moţiune - s ă t ra ns fo r m ă m organ i zaţi a judeţea n ă a P.U .M. din laşi
intr-un instrument putern ic de luptă şi a p ărare a ce l or ce muncesc din ţara no-as
tră [ . . . ], să d ucem mai departe lupta hotărîtă pen t ru desăvîrşirea unităţii poli
tice, organizatorice şi i d eol ogice a clasei muncitoare, împotriva tuturor dwşmanilor
ce uneltesc dinăuntru! sau din afară. Vom l up ta din toate puteri l e noastre pentru
apărarea Republicii Populare Române, patria celor ce m un c esc cu braţele :şi cu
m i n tea . Vom lupta p ent ru a crea o vi a ţă dreaptă şi b ună clasei muncitoare şi jn

tregului popor " 136.

Proclamarea Republicii - moment cu profunde sem nificaţ i i in istoria noas
contemporan ă - a fost sal ut ată de populaţia Iaşului cu mare entuziasm. I n
uzine, fabrici ş i i n sti tu ţi i a fost aclamată c u căldură noua formă d e stat a Româ
n iei , corespunzătoare transformărilor multilaterale survenite in soc i e ta tea româ
nească. In adun ări le desfăşurate cu acest pr i lej , la Atel ierel e C.F.R. "N icolina",
a dun area
la Depou! C . F. R. Iaşi, în fabrici le textile, la Uzina de electri c i tate , in
corpului di d ac tic , in n u meroase articole din presa locală etc. s-a exprimat satisfac
ţia pentru proclamarea Republicii, încrederea in viitorul fericit al p atriei :şi anga
tră

j ament u l de a-ş i mobiliza toate forţel e pe drum u l socialismului.

Adunarea de la Atelierele C .F. R. "N icol i n a " din 31 decembrie 1947 s-a in
chei at prin adoptarea a trei moţiuni (cu conţinut asemănător) trimise Prezidiului

Republicii (din c ar e făcea parte şi muncitorul ieşean I. Niculi), Camerei De p u taţi

lor şi G uvern u l ui

Dr.

Petru

Republicii Pop ul are R omân e

:

Groza.

Iată

con ţ in u tu l

moţiunii

tr im ise

132 I bidem.

133 I bidem, f. 1 1 9.

134 I bidem, fon d III, ds. 447, f. 2.
135 "Lupta Moldovei", nr. 478 din 28 ianuarie 1948.

136 Arhiva Comitetului judeţean P.C.R Iaşi, fond I II , ds. 446, f.
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PMuncitorimea d in Iaşi ce la A te l i erele C.F.R. "Nicolina", adunată astăzi 31
d e-cem b r ie 1!147, a a nat cu emoţi on ant !! buC'Urie, proclamarea Republicii Populare
Române .
Sintem conştien ţi că aceasta cucerire nouă in drumul nostru spre socialism
a fost p os i b i lă numai prin l u p ta ce zi cu zi alături de ţărănimea muncitoare şi
i ntele-ctua litatea progres istă din ţara noastră.

De aceea, v o m adi nci tot mai mult
p arte în frunte (.:U c ln sa mun-citoare, forţa
văito;.,re.

aceas tă alianţă, ducind lupta mai de
cea mai conştientă, organizată şi neşo

V om munci tot m ai mult pentru î n ă l ţarea noii forme de viaţă a statului nos
tru, pentru consol i da reil. ti nerei n o astre Republici.

Mu n c i torimea din I aşi vă felicită pen tru alegerea Dvs., şi vă asigură că va fi
alătu ri de Dvs., de guvernu l şi Parlamentul democrat al t iner ii Republici in toate
acţiunile sale.
Trăiască Republica Pop ul a ră

Română [ . . . ] !".

ln mai multe articole, zi<:�rul "Lupta Mol dovei " sublinia caracterul necesar ai
proc lamării Republ i cii , .,cre a tă p e baza unui lung şir de realizări ale poporului ro
mân P€ drumul de mocratiei populare� 131 şi chema la consolidarea acestei cuceriri :
"Să întărim şi să munc im pentru n o ua formă de organizare a statului nostru, care
reprezintă un temein ic progres in dezvoltarea noastră istorică" 138.

Trecerea la revoluţi a soc i a l istă a î n semnat şi pentru oraşul Iaşi, intrarea
intr-o nouă etapă de mari transformări in toate domeniile de activitate. In strînsă
legătură cu rezultatele pozitive obţinute între 1 944-1947, oraşul Iaşi va cunoaşte
in a n i i unnători - şi în special in perioada cuprinsă intre Congresele al IX-lea
şi al XI ! -lea - un ritm de dezvoltare fără precedent.

Participarea activă a masel or muncitoare . a intelectualilor democraţ i din Iaşi
opera de t ransformări condusă de P .C . R. din anii de mari greutăţi, dar şi de
impli n i ri ai revoluţi ei democrat-popu lare a C(}nstitui t o garanţie în angaj area vii

la

toa r e pe drumul ascendent al socialismului şi al edificării societăţii socialiste mul

tilateral dezv o ltate.

LA V ILLE DE IASSY DANS LE CADRE DE LA REVOLUTION
DEMOCRATE-POPULAIRE. PROBLEMES ET REALISATIONS
R e s u m e

A la fin

de

l'ete

de

1944,

Iassy

appar a i ssait

tclle

une ville cncombre e de

ruines, ou toule act i v i te de produc tion avait cesse et que la plupart de ses habi
ta n ts avaient abandonnee. D es centaines de vies etaient fauchees par les maladies
et la famine.

On ava i t evacue la maj orite

des

inslitutions

et

des

entreprises

in

dustrielles.

Le lendem a i n de la liberation, •reprirent leur activite legale et ri eploye rent une

activ i te intense en vue de refaire et de democratiser la vie publique les formations

poli tiques su ivantes
niste

:

l'(}rganisation departementale et region lle du Parti Commu
locale du Parti Social-Democrdte, celle de l'Union
Commun i ste, de la ,.Defense patriotique", de .,l'Un!on Patriotique"

Roumain, l'organisation

de la Jeunesse

m Republica Populară, u.n bun preţios a� poporu.�u.i român !, în "Lupta Mol
dovei", 4 ianuarie 1948.

138 R epublica Popu�ară Română, in "Lupta Moldovei", 5 ianu arie 1948 ; vezi
şi Pent ru ca să întărim RepuMica noastră Populară, în "Lupta Mc!dovei", 9 ianua
rie 1948.
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ouvner. La CQllabo
etc. ; on crea les syndicats locaux, a partir du front unique
ration des forces democratiques se materi aHsa dans la creation ,
le 23 octobre
1944, du Comite departemental Iassy du Front Nati onal-D-mocrate, Iassy apporta
sa contribution â l'instauration du gouvernement Dr. Petru Groza (6 mars 1945).
Pendant les annees 1945-1947, on en registra des reahsations significatives
dans le redressement de la vi ll e et l'augmen tation de la prod uction. On surmonta
les grands obsta c les dont, notamment la grande sec heresse que sevit en Moldavie
deux annees d e suite ( 1 945-1946) et qui s accom pagna de speculat ion s i llicites
el d'inflation. Les resultats marquerent le debut d'une periode de reconstruction
el de renouvellement qui ne cessera de s'amp lifier dans les decen n; e s ă venir.
,

'
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LUCRARI STRAINE DIN 1965-1975 PRIVIND ISTORIA
CONTEMPORANA A ROMANIEI. O BIBLIOGRAFIE.
GH. BUZATU

După c el de-al doilea război mondial, interesul manifestat de istoricii străini
pentru i nvesti garea trecutului românilor, ca re au merite recuno'icute in apărarea
şi p ro g resu l civilizaţiei generaLe, este incon t estab il . Dovadă stau numeroase lucrări
tipărite de atunci incoace, cu precădere în limbi de circulaţie internaţională, de
prestigioşi s pe cia l işti din U.R.S.S., S.U.A., R.F. Germania, Franţa, Marea Britanie,
R.S. Cehoslovacă, R.P. Polonă, R.D. Germană, R.P. B ul gară, R.P. Ungară, R.S.F.
I ugoslavia etc. Ceea ce trebuie numaid ecît reţinut este faptul că cercetătorii res
.
pecti vi au îmbrăţişat multitudinea epoc i l6r pe care le-a traversat poporul
mâ n , că au rea l i zat fie opere de si nte ză , fie studii consacrate unei anume peri
oade sau probleme, că, in s fîrşi t , nu au ne gl ij at relaţiile internaţionale aLe Roma
niei şi ev o l uţ i a spirituală. Dintre i stor ic i i străini care şi -au cîştigat, după 1945,
un binemeritat prestigiu ca specialişti in problemele trecutului românesc, men

ro

ţionăm - fără p retenţ ia de

a epuiza

cumva li sta - pe E. Beck, Pasquale Buonin

contro, Ph. Eidelberger, Stephen Fischer-Galati, Andreas H i l lgr ub er, Keith Hitchins,
A. A. Ja zy k ova , Barbara
şi
Charles Jclavitch, F. Ke l log . Hans · Kisscl, R. H.
Markham, Henri Pr ost, Rene Ristelhueber, H. L. R oberts, Lina Rossi, Carlo San
tonocito, Hugh Seton-Watson, S. D. Spcctor, E. D. Tape, James Dugan şi CaroU
Stewart. Nu putem neglija, de asemene a, că pag in i consistente privmd diverse mo
mente ale trecutului naţi ona l se întîlnesc in lucrările unor reputaţi speciali!jti str ă 
in i con sacrate istori ei generale a umanităţii, precum Pierre Renouvin, Henri Mi
chel, Meurice Baumont, A.J.P. Taylor, J. B. Duroselle şi mulţi alţii. Avintul i n vest i
gaţiilor a fost p roba t, in urmă cu cîţiva ani, de iniţiativa profesoru l t.: i Keith

H itc hin s, un excelent cercetător şi mare ad mirator al i stori ei no<1stre. d e a edita
o publicaţie internaţion ală de profil - "Roman ian Studies", din care au apă;ut
deja mai multe volume (Leyden, Ed. J. Brill).
Bibliografia pe care o tipărim este selectivă . Nu am avut in vedere decit lu

crări spec iale sau generale care privesc dezvoltarea României in d ecurs ul epocii
contemporane, adică dup ă anul 1918. Din motive lesne de înţeles, am reţinut cu
predilecţie cărţile t ip ări te intre 1 965 şi 1975 şi numai cîteva d i r,t re numeroasele
studii apărute in diverse publicaţii de specialitate din străină tat e pe marginea
even i me n telo r şi fenomenelor survenite in evoluţia ţării noastre, in perioada con
temporană. Indicele numelor autorilor are menirea d e a uşura consultarea b i blia
grafiei , in p art e adnotată, pe care o punem la dispoziţia cititOI jior
romA n i şi
străini cu gîndul de a le oferi un modest ghid de ori entare pr eli m i n a ră.
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G H1DURl

1 . Association Europeenne d'H istoire C ontempo ra ine, Guide de la recherche
en histoire contemporaine, I, Strasbourg, Imprimerie Louis-Jean, 1970, 177 p.
2. Gerin, Paul, Init iation ii la documentation ecrite contemporaine, Li ege,
Librairie Fe rn an d Gothier, 1970, 233 p.
3. Krikler, Bernard and Walter Laqueur (ed s . ) , A Reader's G uide to Con
temporary History, London, Weid enfeld an d Nicolson , 197 1, 259 p.
·t Vivian, James F., Materials in the National A rchives Relating to Rumania.
C o m p i l ed by . .. , Washington, The National Archives. National A rc hi ves and Re
cords Service. General Scrviccs Administration, 1 9 7 0 , 18 p. (Refcrencc lnforma

tion Paper No. 46).
Sînt pr e ze n t a te 11 fonduri cuprinzind documente referitoare la i storia Româ
niei şi la relaţiile americana-române, iar în apendice se publică lista celor 27 de
reprezentanţi ai S.U.A. la Bucureşti între 1 8 8 0 şi 1969.
B.

DICŢIONARE, ENCICLOPEDII

5. Dunan. Marcel (General Editor), John Roberts (Englisll Adviso:·y Edi to r) ,
Larousse Encydopedia of Modern History from 1 500 to the Present Day, Foreword
by Hugh Trevor-Roper, Feltham (Middlcsex), Hamlyn House, 1 968, 405 p. + in 

dex (8

p.).

-

6. Fejto, F . , Dictionnalre d e s partis communistes et des mouvements revolu
tionnaires, Paris, Castermann, 197 1 , 234 p.
7. Frangulis. A. F. (sous la d irection de), Dictionnaire diplomatique. Biogra
phie des diplomates du Mo111en-Age ii nos jours, 7 vals., Geneve-Paris-New York,
Academie Diplomatique Internationale, 1 933-1968.
8. Lousse, F:mile et Jacques de Launay, Dictionnaire d'histoire contemporaine,
1 776-1969, Lausanne, Edi tions Rencontre, 1969.
9. Marko, Walter, Alfred An de rle , Ernst Werner (eds), Weltgeschichte. Die
Lănder der Erde von A-Z, Leipzig, VEB, 1 967, X V I 959 p.
10. Mourre, Michel, Dictionnaire d'histoire universelle, 2 vols., Paris, �ditions
Universitaire, 1968. 2368 p.
11. Palmer, A. W., A Dirtionary of Modern Hist ory 1 789-1945, HarmondswD!'Ul
(England), Penguin Books, 1 967. 363 p.
Despre România cf. p. 284-285.
12. Tunney, Christopher, A Biographica� Dictionary of World War 11, New
York, St. Mar t in s Press, 1972, 216 p.
13. • • • Sovetskaja istoriceskaja Enciklopedija, 1 6 vols., Moskva, Gosnauciz
d a t , 1961-1976.
·

-

'

C.

C RO NO LO G1 I

14. Langer, W i l liam L., An Enciclopedia of World History. Ancient, Medieval,
and Modern. Chronologically Arranged. Compiled and Edited by.. . , ed. 4-a, revă
zută şi adăugită, Boston, Houghton Mifflin Co., 1968, 1 504 p. Ediţiile anterioare :
1940, 1948 şi 1952. Despre România cf. po. 765-767, 1 026-1 028 şi 1 194-1 195.
15. Salis, J. R. von, Weltchronik. 1 939-1945, Zi.irich, Fii ssl i , 1966, 556 p .
D.

BIBLIOGRAFII. ISTORIOGRAF,IE

16. Egorov, V. N., Mejdunarodnye otnosenija. (Bibliografii!eskii sprovocnik.
1945-1960 g. g.), Moskova. I . M . O .. 1 961, 405 o.
17. Epstein. F. J., The American Bibliography of Russian and East European
Studies for 1966, Bloomington, Indiana University Press, 1972, 148 p.
18. Fischer-Galati, Stephen. Rumania. A Bib Uographical Guide, Washington,
Slavic and Central European Division, Reference Department, L1brary of Con
gress, Un i ted States G.P.O., 1963, VIII-75 p.
Reeditat (New York, Amo Press. 1968).

19. H orec ky , Paul L. (ed.), East Central Europe. A Guide to Basi.c Publicatl
ons, Chicago-London, The University of Chicago Press, 1969, 956 p .
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20. Idem (ed . ) , Sou the a :>t er n Europe. A Guide to Basic Publfcations, Chicago
Lon don, The University of Ch icago Prcss, 1 969, 755 p.
2 1 . Kandel, B. L., lstorija zarubehyh stran. Bibliografija russkih bibliog rafii
o}Ju b lrko va nnyh .� J SS I do 1965, gad, M os kva, Kniga, 1966, 255 p.
22. Meyer, K. (ed . ) . IJibliographie der A rbeiten zur osteuropăische_n Geschichte
aus
c!en
deui schsprachigen
F achze i tsch rijten
1 858-1964,
Berlin-Wiesbaden,
Harrassowitz, 1966, 314 p.
2 3 . Pocepko, G .P., I. I. Fr olova, I st o rija zarubeinyh stran. (Evropa, Amerika,
AvstraUja). Bibl iografija i nost rannyh bibliografii, Moskva. Kniga, 1967, 4 1 1 p.
2 4 . Satt l er, Ger t ['ud Krallert, Siic!osteuropa - Bib l i ogr aphi e, Band 4, 1 9611 965, Munchen, Oldenbourg, 1 971, 703 p.
Capi tol u l privind România (pp. 329-524).
2 5 . Sch erer, A., SiLdosteuropa - Disertationen 1918-1960, Graz -Wien -K ol n,
Verla g B o hlau , 1 968 , 2 2 1 p.
26. Tejchman, M . (ed . ) , Zeme stredni a jihovychodni Evropy v letech 19441 949 (Vy be rov a bi b liografie), Prah a, 1969, 4!l2 p.
Cap i lo l ul pri v i n d România (pp. 403-441) cuprinde 305 poziţii.
21. Vigor, P. H., Books on Commu n ism and the Communist Cottntri e s. A
Selected Bib li og raphy Ed i ted by . . . , Lon don, Ampersand, 1971, 444 p.
Lucrare fundamentală.

28. Ziegler, Janet, World War Il : Books in English, 1 945-65, Compiled by .. .,
Stanford, Stanfo['d Uni versity Press, 1 9 1 1 , 223 p.
Recenzie : "Anuar u l I n stitutului de istoric şi arheologie A. D . Xenopol", Iaşi,
t. X I I Ij 1976, p. 462 (Gh. E uzat u ) .
•

•

29. Galkin, .1. S. (ed.), J stor iograjij a novoi i noveişej istorii stran Evropy l
'
Ameriki, Moskva, Izd. Moskovskogo Universiteta, 1968, 598 p.
Cap i to l u l privind ist oriograf i a română din perioada 1945-1964 (pp. 373-381)
este scris de i storici români (A nd rei Oţetea, Florin Constantiniu, L. Demeny şi
Vasil e Netea).
30. Oldson, William 0., The Historical and Natfonalist ic Thot-Jght of Nicolae
Iorga, Boulder , Ea!t European Quartedy (Distribued by
Co lumb i a
University
Press, New York), 1973, 135 p.
Cf. indeosebi capitolele privind "Natura i stori �i", "Istoria ca artă" şi "Istorie
şi cultură". Bibliografie (pp. 1 19-132).

31. Watt. Donald C. (ed.), Contemp orary Hist ory in Europe.
Perspect i ves , New York-Washington, Praeger Publi shers, 1969, 351 p.
32. Wec zer ka, Hugo, Ltteraturbericht ilber die
1 945), Veroflent Uchungen 1944-1970, in "Historiche
derheft 5] 1973, pp. 324-4�.

Geschichte
Zeitschrift"

Problems and

R11mănien · (bis

(Miinchen),

Son

E. PUBLIC AŢ I I DE SPECIALITATE

33. Comite d'H istoi re de la Deuxieme Gu erre mondiale, Societe de l 'H i stoire
de la Guerre, Cen tre National de la Recherche Scientifique, Revue d'histoire de
la deuxieme guerre mondiale, (Paris), no. 70, XIX-e annee (avril 1968), Numere
special : Sur la Roumani e en guerre, 1 2 3 p.
Volumul cuprinde cinci studii dato
rate unor specialişti români.
34. Historia Magazine. 2-e Guerre Mondiale (Paris, 1967-1969). Cf. indeosebi
urmă toarele numere speciale : no. 18 (22 fevrier 1968) - Ruee sur les Balkans
(a\·ansul Reichului nazist in sud-est) ; no. 72 (3 avril 1969) - L• ruee de l'Armee
Rouge (operaţia Iaşi-Chişinău, pp. 1 989-2 016) ; no. 83 (19 juin 1 969) - Ope

rations

dans

les Balkans

(insurecţia

română

din

august

1944,

pp.

2 307-2 31 1).

35. Staar, Richard F. (ed.), Yea rb oo k on International Communist Ajfairs,
Slanford, Hoover I nsti t uti o n Press, Stanford University Press, vols. X-VIII (annal.

intre 1 967 şi 1974).
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F. DOCUMENTE. COLECŢII OFI C I ALE ŞI DIVERSE CULEGERI
•.

36. I s r ael , Fred L. (ed.), Major Peace Treaties oj Modem flistory, 1648-1969,

\\ 1th an Introdudory Essay by A rn ol d Toynbee. Commentaries by Emanuel ChiU,

4 vols., New York, Chelsea House ; N ew-Toronto, McGraw-Hill Book, 1967.
37. Franţa. Documents diplomatiques jran�;ais, 1 932-1919, Paris , Imprimerie
Nat i on al e , 1964. Co l ecţi a cuprinde două serii (l, 1 932-1 935 ; J I , 1 936- 1939), din
cure s-uu editat mai multe volume, ultimul (seri a a I I-a, voi. X) apărînd in
anul 1!176.
38. German ia. Kriegstage buch des Oberkomman.dos der Wehrmacht (Wehr
machtfilhmngssta b), Band [ : 1. Augu st 1940-31. De :ze m be r 1 9 4 1 , Frankfurt am
Main, Bernard und Grae fc Verlag fti.r Wehrwessen, 1965, 2 32 + 1 285 p. Volumul
respectiv a fost editat de cunoscutul istoric vest-ge rman Hans-Adolf Ja.c obs en .
Precedentele volume au apărut in 1961 ( voi . IV, părţile 1 şi 2) şi 1 963 (volumul
II, părţile 1-2 şi val. I I I , p ă r ţ il e 1-2), în tre aga lucrare fiind îngrijită de Hc l
muth Greiner şi Percy Ernst Schramm).
39. [Hitler, Adolf], Directives de gu e rre , presentecs par H. R. Trevor-Ropcr
d'apres Wal th e r Hubatsch, Pa ri s , Arthaud, 1963, 250 p. Ed i ţi a ori ginală a lu
sub
titl u l :
cră!· i i, editată de WalU1er Hubatsch, a apărut in R. F. Germa ni a
Hitlers Weisunqen fur die Kriegfuhrung 1 939-1945. Dokumente des or,erkommandos
der We h rmachi , Frankfurt am M ain , Bernard und Gra ef e Verlag, fUr Wehrwesen,
1962, 330 p. Volumul cuprinde toate cele 5 1 �directive de război" (31 au gust
1939-3 noiembrie 1943) şi �ordinele de războ i " (B mart ie 1944-13 aprilie 1945)
ale lui Hitler pentru conducerea ostilităţi lor in cursul conflagraţiei
mon d ial e .
Dintre aceste documente fundamentale pentru istoria războiului, n umeroase pri
vesc România, indeosebi "directivele" n r. 18 (12.XI . l 940) (p. 70) ; nr. 20 (1 3.XH. 1940)
pe n tr u operaţia .Mari ţu" (p. 74-73) ; n r. 21 ( 18.XH.1940) pen tru operaţia ,.Barba
rossa" (pp. 76-80) ; nr. 25 (27.I I I.1941) pen tru atacarea Iugoslaviei (pp. 88--90) ;
nr. 26 (3. 1 V. 194 1 ) priv i n d "cooperarea" Reic hulu i nazist cu ţările balcanice (pp .
90-92) ; nr. 41 (5.1V. 1942) pentru ofensi va Wehrmacht-ului in sud-estul U.R.S.S.
(pp. 143-148) şi altele.

40. • • • Akten zur deutschen auswărtigen Politik 1 9 1 8-1945. Serie E : 19411945, Band 1 (1 2.XII. 1 94 1 - 28.11. 1 942) ; Band 2 (l.III. 1942 - 15.VI. 1942) ; Band 3
1 6 .V I . 1942 - 30. I X . 1942) ; Band 4 ( l . X . 1942 - 3 l . XII. 1942), Go tti n gen , Verlag
Van denhoeck und Ruprecht, 1970-1975.

4 1 . U n ited States, Department of States , Foreign. Relations of the United
S t a t e s . 1946, val. IT : The Council of Foreign Ministers ; val. HI : Paris Peace
Conference : Proceedings ; vol. IV : Paris Peace Conference. Documents ; voi. VI :
Eastern Europe ; The S ovie t Union ; F.R.U.S. 1 947, val. I I I : The Brftish Common
wealth, Europe ; F. R.U.S., 1 948, val. IV : Eastern Europe ; The Soviet Union,
Washington, U. S. Government Printing Office, 1969-1974.
42. Idem, F . R. U .S . Diplomatic Papers. The Conjerences at Washington, 1 94 1 1 942, and Casablanca, 1943, W a sh ington , U . S . Gov ernnw n t Printing Office. 1968.
43. Idem. F.R. U.S. Dip lomatic Papers. The Conferences at Washington and
Quebec, W a s h i n gton . U. S. Government Printing Office, 1970.
44. U.R.S.S. - A. A. Gromiko ş i colaboratori (eds.), S. S. S.R. v borbe :za mir
nakanune vtoroj vojny (s en tj a br 1 938 g.-avgust 1939 g.). Dokumenty i materialy,
Moskva, I zd . Politifeskoj Lit., 197 1 , 736 p.
Volumul reuneşte 449 de documente i nedite aflate in arhivele s ovi etice ş i
d in t re care multe s e referă l a si tu a ţ ia internaţională ori l a iniţiativele României
in ajunul celui de-al doilea război mondial.

45. • • • Pogranicnye vojska S. S. S. R. , 1939 - iun.. 1941. Sbornik dokumentov
i materialov, Moskva , I zd Nauka". 1970, 813 p.
46. Adam, M., Gy. Juhâsz, L. Kerekes (eds.), A llianz Hitler-Horthy-Mu!so
lini. Dokumente zur ungarischen Aussenpolitik (1933-1944), Budapest, Akadem i ai
.

•

Kiad6, 1966, 409 p.

47. Daşi eev, V. I. (ed.), .,Soversenno sekretno ! Tolko dlja komandovanija !"
Strategija faşistskoj Germanii v vojne protiv S.S.S. R. Dokumenty i materialy,
Mo skv a , I zd . "Na uka ", 1967, 732 p.
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48. Eichholtz, D i e trich, Wolgfang Schumann (eds) , Anatomie des Krieges.
Neue Dokumenfe 'ii ber die Ro l �e des deutschen Monopol-Kapftals bei der Vorberei
t ung u nd Du rchjilhrung des zweiten We!tkrieges, Berlin, VEB, 1969, 524 p.
49. Hass, G erhart, Wolfgang Schumann (eds.), Anatomie der Aggression.
N eu es Dokumente zu den Kriegszielen des faschistischen deutschen lmperialismus
im zweiten \Ve Wcr i e g, Berli n , VEB, 1972, 239 p .

50. Hil l gruber, A n dreas (ed..), Staatsmiinner und Diplomaten bei Hitler. Ver
trauliche Aufzeichnungen iiber Unterredungen mit Vertretern des Auslandes. Band
I : 19.1 9-1941 ; Band Il : 1942-1944, Frankfurt am Main, Be rn ar d und Graefe
Verlag iiir Wehrwesen, 1966-1970, 704 + 568 p. Volumul I a fost tradus in limba
franceză (cf. Les entretiens se crets de Hitler. Septembre 19.19 - decembre 1941,
Paris, Fayard , 1969. 702 p.). Reţinem u rmătoarele documente în care se expune
versiunea nazi stă a în treveder i lor u n or tX�meni politici români cu Hitler : voi. 1
(nos. 24, 46, 5 0 , 59, 61, 85 �i 94) ; voi. I I (nas. 2, 3, 13, 26, 27, 29, 30, 36, 39, 44, 45,
46, 50, 5 1 . 6 3 şi 64).

5 1 . San a koev, S. P., B. L. Ţi bu levski ( c ds . ) . Teheran-Yalta-Potsdam. Sbor
nik dokumentov, ed . a 3-a, Mo�kva, I .M .O., 1971, 4 1 6 p.
52. Szi n n i , M i klos, Laszl6 Szt't cs ( ed s.), The Confidential Papers of Admiral
Horthy, Buda pest, Corvina Press, 1965, 439 p.
G. MEM ORI I. JURNALE. AMINTIRI

5 3. Ben('§. E., Mnichovske dny, Pr a h a, Nakladelstvi Sv obod a , 1966, 560 p.
54. Berej kov, Valent i n , S diplomati<!eskoj missiej v Berlin 1 9 40-1 941, Mo skva ,
Izd. ,.Novosti", 1 966, 1 5 9 p.

55. Bonnet, Georges, De Munich a la guerre.
edition revue e t augmen tee , Paris, Plon, 1 9 6 7 , 585 p.

Defense de la paix, nouvelle

5 6. Friessner, Hans, P roig ra nye sra:Zenija, Moskva, Voenizdat, 1966, 239
p.
Traducerea memoriilor generalului german : Verratene Schlachten. Die Tragodie
der deutschen Wehrmacht in Rumiinien und Ungarn, Hamb u rg, Holsten-Verlag,
1956, 264 p.

Plon,

5 'i' . Gu.dedan, Hei nz, A la tete des panzers. Souvenirs d'un soldat, Paris,
1 965, 446 p. Traducerea m emori i lor generalului german : Erinnerungen eines

Soldaten, Heidelberg, Kurt Vowinckel Verlag, 1950, 462 p. (ed. originală).
58. Halder, F., V o ennyi dnevnik. Eienede vnye zapisi nat!jalni ka Generalnogo
Staba Suhoputnyh voisk 1 939-1942 g. g., tom. 1 : 1 4.8.1939-30.6. 1940 ; tom 2 :

1 . 7.1940-21.6.1941 ; tom
1 şi 2 : 22.6. 1 941-24.9.1942,
Voennoe
i zdatelstvo, 1968-1 971 . Traducerea c unosc utulu i jurnal (Kriegstagebuch), in trei
volume, datorat fostului şef al Statului Major al armatei terestre germane in
prima parte a celui de-al doilea război mon dial . Jurnalul lui Halder, un docu
ment f undam en tal pentru studierea
con fli ctu lui mondial, cuprinde extrem
de numeroase referiri la România (trupe, operaţiuni, relaţii militare româno
germane etc . ) .

3 ; părţile

Moskva,

istoriei

59. Kennan , George F., Me moirs. 1 925-1950, Boston-Toronto, An Atlantic
Monthly Press Book (Little, Brown and Co.). 1 967, 583 p. In anii 1944-1946, au
orul a fost colaboratorul nr. 1 al ambasadorului Harriman la Moscova,
mai
tî rzi , el însuşi
S.U.A. în capitala U.R.S.S. In anexă se publică
mai multe docu men te , inclusiv extrase din faimoasă "telegramă lungă" datată
1946 (pp. 547-55 9).

t

u

iar,

reprezentantul

22

februarie

60. Ştemen ko, S. M., La Marele Stat Major, Bucureşti, Editura militară, 1973,
_
Traducerea lucră r i i Gheneralnyi ştab v gody voiny, Moskva, Voenizdat,
1968, 416 p.
_

384

p.

H. BIOGRAFII
61. Acone, Antonio, Nicolae Ceauyescu, R oma, Edizioni Simba,

l974.

62. Catchlove, D onal d , Rumania's Ceauşescu, London, Abacus Press, 1972.
63. Cevi k, Ilhan, Ceauşescu ve Diln11aya Acilan Balkan Vlkesi Roman11a An'
kara, Ed. Daily News, 1974.
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64. Hamclet, Michel-P . , Nicolae Ceau şescu, avec ses texte.5 es$entiel.�, Paris,
Editions Seghers, 1971. Cf. traducerea român eas că : Nicolae Ceauşescu. Biografie
şi texte selectate, Bucureş ti , Editura politică, 1971, 226 p .
6 5 . Newens, Sta n , Talking with Nicolae Ceauş escu, London, Co-op Politicul

Committee, 1974.
66. Idem (ed.), Nicolae Ceauşescu, the Man, his Ideas, and Jr.is Socialist Achie
vements, London, Spokesman Bo oks, 1972 ; 1 9 73.
67. Siegert, Heinz, Ceauşescu-Management fur ein modernes
Rumiinien,
Miinchen-G Utersloh-Wien, C. Bertelsmann Verlag, 1973.
68. Sirinli, Fevzi, Romania ve Ceauşescu, Is tanbul, H abor.a K itabevi , 1974.
69. Va l o ri , Gi ancarlo Elia, Ceauşescu, Roma, Edizioni Bulzon i . 1974. Lucra
re;) a fost tradusă in limbile fran c eză (Paris, l':d . • L a mei l le u re
b i blio theq ue",
1975) şi portugheză (Lisabona, Diabril Edilora, 1 97 5) .
1. ROMANIA IN CADRUL RELAŢ IILOR INTERNAŢION/\.LE
1.

Gen er a l

70. Baumont, Maurice, La faillite de la paix (19lll -1939), 2 vols . , Paris,
P. U.F . , 1967-1968. Lucrare devenită clasică, tipărită in cu noscuta colecţie "Peuples
et civili sations" (voi. XX).

7 1 . Durose ll e, J. B., Histoire diplomatique de 1 9 1 9 a nos jours, 5-e--ed. Pa ri s,
Dalloz, 1971, 807 p. Lucrare devenită clasică, datorită unuia dintre stră luciţii
elev i ai lui Pierre Renou vi n . In anexă, o e x c elentă "bibliografie selectivăw (pp.
729-766). Recenzie : ,.Anuarul Institutului de i storie şi arheologi e A. D. Xen op ol " ,
Iaşi, t. X l / 1 974 , p. 290-294 (1. Agdgoroaiei).
72. Grenville. J. A. S., The Major Inter national Treatles 1 91 4-1973. A History
and Guide with Texts, London, Methuen and Co. Ltd ., 1974, 575 p. O excelentă
sinteză in care sint consemnate şi comentate numeroase dintre tra tatele (politice.
militare etc.) semnate şi de Româ nia in pe ri oa da investigată. Recenzie : "Revista
de is lorie" (Bucureşti), nr. 8 /1 976, p. 127Q-1272 (N. Dascălu).
73. Grom iko, A. A . şi colaboratori (eds.), Istorija dtplomatif. III : D ipl omatija
na pe rvom etape obJi!iego krizisa kapitalistices koj sistemy, ediţia a I I-a, revăzută,
Mo skva , lzd. Pol i tii!eskoj Lit., 1965, 832 p. Anii 191 7-1 939.

Macartney, C. A. and A . W. Palmer, Independent Eastern Europe. A
London-Melbourn e-Toronto, Macmi l lan ; New York, St. Martin's Press,
1966, 499 p. Excelentă sinteză as u p ra an i l or 191 4- 1 94 1 .
75. Pacor , Mario, Italia e Balcani dai Risorgimento alla Resbtenza, Milano,
Feltri nelli Editare, 1 968, 359 p.

74.

History,

The "Sick Heart" of Modern Europe : The Pro
the Danubian Lands, Seat tle, Un iversity of
W ashi n gton
Press,
1975,
X I + 76 p. Recenzie : .The American Hi storical Review", nr. 4/1976, p. 895-896
( Robert A. Kann).

76.

blem

Seton-Watson, Hugh,

of

77. • • • Balkan Politics
International Relations in No Man's L and , West
port (Oonnecticut), Greenwood Press, 1971. Se retipăreşt e lucrarea ed i tată iniţial
in 1939 (Politics of the Balkans, New York, McGraw- Hill), apoi in 1948 (Stan ford
·

University Press).

2. Relaţfile int ernaţionale în aju nul celui de-al doilea rllzboi mondial
78. Academie Bulgare des Sci en ces . Institut d'Etudes Balkaniques, Les Gran
des Puissances et les Balkans a la veille et au debut de la deuxieme guerre mon
diale 1937-1 94 1 , Sofia, Ed. de !' Academie B ulgare des Sc iences , 1973, 430 p. Lu
crarea (reprezentind voi. 7 di n .Studia Balcan ica") reune�te referatele, comuni
cările şi intervenţiile la con feri nţa internaţională pe tema respectivă ţ i nută la
Sofia intre 21 şi 26 aprilie 1971. In iţial, volumul a apă rut in limba bulgară (So
fia, 1971, 277 p.).
79. Aster, Sidney, 1 939 - The Making of the Second World War, Lon d on,
Deutsch, 1973, 456 p. Lucrarea, în tem eia tă pe n o i fonduri arhi vi st ice brit ani c e,
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:fa.J't pol i tica Angliei rn aj u n u l i zbucnirii conflagraţiei mondiale din
1 9 39-1945. Un i n tr eg capitol este con sacrat faimosului ,.incident Tilea".
80. Baumont, Maurice, Les origines de la deuxieme guerre mondiale, Paris.
P<Jyoi, 1969, 36 3 p.
8 1 . Genc ev, N. �i oolabora tori (cds.),
Bdlgarsko-ghermanski
otnoşenija i
vrăzki, I, Sofi a , 1 97:l .
82.
Jivkova, L y u d mila, A.nglotrnskite otnoşenija 1 933-1939, Sofi a, Nauka
I skustvo, 1 97 1 , 2 1 8 p.
83. Medl i cott . W. N., Eritish Foreign Policy since Versailles 1 9 1 9-1 963, Lon
don. M ethue n and Co. Ltd., 19138, 362 p . Prima ediţie a lucrării d:1tează din anul
1 94 0 ; prezenta a iost :·evizuilă şi lărgi t ă .
84. Wendt. Bernd Jiirgen . England und der deutsche "Drang nach Siidosten"
Kapitalbeziehungen und Waren veTkehr in SiidosteuTopa zwischen den Weltkrie
gen, in "Deutsc hland in d er Weltpolitik de 19. und 20. Jahrhunderts", I man u el
Gei ss u n d E ernd Jiirgen Wen d t (eds.), Diisscldorf, Bcrtclsmann Universitiit-Ver

PM'Yejte de

l ag, 1 973, pp. 483- 5 1 2 .

85.

• • •

Les

relat ions

jranco-britanniques

de

1935

ii

C.N.R.S., 1 975, 440 p . Recenzi e : "Anuarul Institutului de
A. D . Xcnopol"', l aşi, t. Xl il /1976, p . 462�464 (Gh. Buzatu) .

1939, Paris, :editions
istorie şi a rheol ogie
1

3. Monografii pri vind activitatea M ici i Intelegeri
86. Canni , Ozer, La G rande-Bretagne et la P etit e Entente, Gcneve, Droz,
1972, 380 p.
Antanta v evropeiskoj p ol i t i ke 1918-1925,
87. tazykovLI , A. A . . Mal a j a
Moskva , Izd., �Nauka" . 1 974, 331 p.
88. Reic!1ert. Giintcr. Dos Schreitern der Kleinen Ent e nt e , Miinch&n, Fides
Verlagsgesellschaft, 1 9 71, 186 p.
89. Vanc u , Milan, Maia Antanta, 1 920-1938, Bel gr ad, Ed. Titovo-Uzice, 1969,
3 9 8 p.
90. Volkov, V. K., Germano-jugoslavskije o tno ş e nija i razval Maloj Antantv
(1933-1938), Mos kva , Izd. "Nauka", 1966, 270 p.
4. Relaţiile inte rnationale in c u rsul războiului mondial (1 939-1945)

91. Batowski, Henryk, Proposal for a Second Front in the Balkans in Se'P
tember 1939, in "B al kan Studies" (Thessalonike), voi. 9, nr. 2/1968, pp. 335-3H.
92. Idem, Pour une aHiance balkanique en 1941, in ,. R evue d'histoire de la
deuxieme guerre mondiale" (Paris), nr. 74/1969, pp. 1-16.
93, Broszat, M., Deutschland-Ungarn-Rumiinien. Entwicklung und Grunfakto
Ten national-sozialistischer Hegemoniat�und Bilndnispolitik 1938-1941, In "Histo
rische Zeitschrift", Band 206, He:ft 1/1968, pp. 45-96.
94. Campbell, John C., American DiplomaCll and the German Drive to Sou.th
eastern Europe (1 939-1941), in "Actes du Premier
Congres
In ternational
des
:E:tudes Balkani ques et Sud-Est Europeennes", V. Histoire, Sofia, 1970, pp. 233-255.
95. Collotti, Enzo, La politica delZ'Italia nell settore danubiano-balcanico dal
patto di Monaco all'aTmistizio italiana, în "L'Italia nell'Europa danubiana durante
la seconda guerre mondiale", Saggi di Enzo Collotti, Teodoro Sala, Giorgio Vacca
rino, Monza, La Tipografia Monzese, [ 1966], pp. 5-71 .
96. Conte, A., Yalta ou l e partage du Monde. 1 1 f�vrier 1945, L aus an n e, 1:di
tions Rencontre, 1972 , 408 p . .
97. Csatâri , D., Dans la touTmente. Les Telations hungaro-roumaines de 19401 945, Budapest, Akademiai Kiad6, 1974, 419 p.
98. Davis, Lynn Etheridge, The Cold War Begins : Soviet-American ConjU€t
over Eastern Europe, Pri nceton , Princeton University Press, HIU, X + 4:27 p. Re
cenzie : ,.Canadian Sl avonic Revicw" , voi. XVIII, nr. 4/1976, p. 667-668 (Paul

Marantz).
99. Fabry, Ph.

W., Balkan-WiTren 1 940-41. Diplomatische und milităruche
Vorbereitung des deutschen Donauii.berganges, Darmstadt, Wehr-und Wisen Ver
lag GmbH, 1966, 1 95 p.
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100. G romiko, A. A. şi colaboratori (eds.), lstorija di p lom at i( IV : Diplo
ma tij a v gody vtoroi mirovoi vojny, Moskva, Izd. P o l i ticeskoj Lit., 1975, 752 p.
1 0 1 . Fen yo, M ar ia D., Hi t ler , Horthy, and Hunga.ry. German-Hungarian R e 
la t ion s, 1941-1 944, New Haven-London, Yale University Press, 1 972, XII +279 p.
102. Ga d d i s, John Lewi s, The United States a n d t he Origins of t h e Cold
War 1941-1947, New York and London, Columbia University Press, 1 97 2 , 396 p.
Lucrare reprezen tativă pentru curentul "n'oii s tingi" in i sto riog ra fi a americană

contemporană.

103. Horowitz, David, From Yalta to Potsdam. Am e ri ca n Foreign Po [icy in
Cold War, Harmondsworth-Ri n gwood, Pengwood. Penguin Books, 1967, 465 p.
104. Is rae lja n , V. L., L. N. K utakov, Dip lo ma tija agressoro1.1. Germano-italo
japonskii blok. Istortja ego vozni knovenija i kraha, Moskva , hd. .Nauka", 1 967,
the

436 p.
105. K a hl e, Giinter, Das K au kas usproj e kt des Aliierten t:om
Jahre
1940,
Opladen, Westd e ut.schen Ver l a g, 1973, 42 p. Recenzie : .Hi storische Zeitschrift"
( Mun chen ) , Band 222, Heft 2/1 976, p. 49 2-49 4 (Kiaus Hi ldcbrand).
106. Kovrig, Bennett, The Mythe of Lib e rat ion . East-Cen.tral Europe in U.S.
Diplomacy and Politics since 1941 , Baltimore and L o n d o n, The Johns Hopkins
University Press, 1973, 360 p. Recenzie : �Anuarul Institutului de istori e şi arheo
log i e A. D. Xenopol", laşi, t. XIII / 19 76 , p. 471-472 (Gh. Buzatu).
107. Lorbeer, Hans-Joachim, Westmăchte gege n Sowjetunion 1939-1941, Frei
b ur g im Brisgau, Romb ach , 1975, 143 p.
108. Woodward, Sir Llewel l yn, British. Fo re ig n Po licy in the Second World
War, vols. 1-IV, London, H.M.S.O., 1970-1976. Lucrarea va avea c i nci volume.
Pent m vol. III, cf. " Anuarul Institutului de istor ie ş i arheologie A. D. Xenopol",
I aşi , t. X I I I / 1976, p. 467--468 (Gh. Buzatu).

5. Perioada post belică. Tratatele de pace
109. Gromi ko , A. A. şi c ol a bora tori (eds). fstorija diplomatii, V, , Moskva,
Izd., Politiceskoj Lit ., 1974, 750 p. Anii 1945-1963.
1 10. Wheeler -Bennet t, Si r John and Anthony Nichols, The Semb la nce of
Peace. The Po Utical Settlement after the Second Wor!.d War, London , Macmillan,
1972, 878 p. Luc rare fu nd a m e n ta l ă asu pra p robl e ma ti c i i abord ate.
J. LUCRARI PRIVIND SUD-ESTUL E U RO P E I (GENERAL)

.1 1 1 . Bannan. A l fred J., Ac hi ll es Edelenyi , D o cumentary Hist o ry of E astern
Europe, New York. Twayne Publishers l n c . , 1970, 392 p. Pîn ă in anul 1968.
1 1 2. Hoesch, Edgar, The Balkans. A Short Hi story !rom the Greek Tim e s to
the Present Day, Loridon, Faber und Faber, 1 972, 2 1 3 p. Pfnă în anul 1956.
1 13. L ack6 , M., On the Question of Fas cism in South-East Europe, Budapest,
Akademiai Kiado, 1970, 21 p.
1 14. Or)ow, Dietrich, The Nazis in th e Balkans : A Case Study of To ta lita 
rian Politics, Pit t sbur g, Pittsburg University Press, 1968 , 235 p.
1 15. Palmer, Alan, The Lands Between. A Histo ry of East-Central Europe
since the Congress of Vienna, New York, M acm il l an , 1970, 405 p.
1 1 6. Po l on sky , Antony, The Little Dtct a to r s . The Hist ory of Eastem Europe
since 1 918. Lon don -Bo ston , Rout!edge and Keg a n Pa ul , 1975, 2 1 2 p.

1 1 7. R i stel hueber , Rene, A Hi story of the Balkan P eople s. Edited and Transla
ted by Sherman David Spector, New York, Twayne Publi shers In c . , 1971, XVI I I +
470 p . Cf. i n d eose b i p p . 322-329 ş i 394-408.

1 1 8. Roberts, Hen ry L., Eastern Europe : Politics, Revolution and Diplomacy,
New York, Alfred A. Kn op f , 1970, 324 p . + i n dex (8 p.).
1 19. Ro t hsc h ild . Joseph, East Central Euro pe Between the Two World Wars,
Loui s (Mo.), University of Washington Press, 1 97 5 , XVII + 420 p. Recenzie :
"Balkan Stud ies" (Thessalonike), nr. 1 / 1 976, P. 1 43-- 1 44. (Josep h S. Roucek).

St.

120. Roucek,

Jo.seph

S.

(ed.),

Central-Eastern

Wars, Westport (Conn.), The Greenwood Press, 1 970.
In 1946 (New York Prentice-Hall).
,

Cruci b le of Wor!.d
Ret i pări rea lucrării apărută

Europe :
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1 2 1 . Suga r, Peter F. (ed . ) , Nattve Fascism in the Successor States, 1 9 1 8-1945,
Sa nta Barbara, ABC-Clio Press, 197 1 , 166 p.
1 2 2. Vago, Bela, The S"-a.c!ow of the Swastika. The Rise of Fascism and
Antisemitism In the Danube Basi n 1 9 36-1939. Farnborough, Saxon House, 1975,
V [ + 4 3 1 p.
1 2 3. Vid a len c , Jean, L'Eu rope danubienne et balkanique (1867-1970), Paris,
Masson, 1973, 194 p.
· 1 24. • • • Strany Ţe nfralnoj i Jugo-Vostotnoj Evropy vo vtoroj mlrovoj vojne.
Voen.no-istori�eskif spravocnik, Moskva, Voenizdat, 1972, 303 p.
Un cap itol

K.

este consacrat

României

(pp.

189-213) de către A. V. Antoseak.

LUCRARI PRIVIND AL DOILEA R A ZBOI MONDIAL
CU REFERIRI LA ROM A� IA

1 2 5 . A n toseak, A. V., V �ojah za svobodu Rumynii, Moskva, Voennoe Izd., 1974,
p.
1 2 6 . Battaglia, Roberto, La seconda guerra mondiale. Problemă e nodi cru
clal i , ed. a V-a, R oma , Editori Riun iti, 1966, 454 p.

288.

Cf. despre efectele insurecţi ei române din august 1944 asupra ultimei faze a
celui d e-a l do ilea ră zboi mondial (p. 285).

127. Bauer, Eddy, Hi stoire controversee de
7 vols. , Monaco-Ville, Jaspard-Polus, 1 966-1967.

la

Deuxieme

Guerre

mondiale,

128. Bernard. Henri , Hisfoir e de la Re$istance europeenne. La .,quatrieme
jorce" de la guerre 39-45, Verviers, Ger urd and Co., 1968, 283.
129. Cartier, Ra ymo nd La Se conde Guerre mondiale, 2 vols., Paris, Larousse
,

Pari s Match, 1965-1966.

130. Chimanski, A. N., O bjectif Roumanie, în "Histol- ia-Magazine. 2-e guerre
mondiale" (Paris), nr. 72 (3 avril 1969), pp. 1 999-2009. Ofensiva Armatei Roşii din
pri m ă vara anului 1944.

131. Forstmeier F., Odessa 19H, Freiburg im Breisgau, RDmbach, 1967 , 139 p.
132. Gooztony,
eter, Endkampf an der Donau 1944/45, Wien-Miinchen-Zii
rich, Verlag Fritz Molden , 1 969, 356 p.
1 33. Greciko, A. A. (ed.), Osvoboditelnaja missija Sovetskih Voorujennyh Sil
t.>o vtoroj mi.rovoj vojne, ed. a I l-a, Moskva, Izd. Politil!eskoj Lit., 1974, 502 p.

P

1 34. Hill gruber, Andreas, Hitlers Strategie. Politik und Kriegfuhrung 19401 9 4 1 , Frank!urt am Main, Bernard und Graefe Verlag fiir Wehrwesen, 1965, 715 p,

135. Jac o b sen , Hans-Adolf, Hans Dollinger, La seconda guerra mondiale. Edi
zione italiana diretta da Enzo Biagi, 4 vals., Firenze, Sadea-DeHa Volpe Editori,
1963-1965.

1 36. Jac o bsen , Hans-Adolf, La seconde guerre mondiale, 2 vols., Paris, Cas
termann, 1968, 256 + 259 p.
1 37. Kiihnrich, H ei nz , Der Partisanenkrieg in Europa 1939-1945, Berlin, Dietz
Verlag, 1965.
1 38. Li dde ll Hart, B. H., Hist ory of the Second World War, London, Casell,
1971, 768 p. Lucrare reprezentativă a istoriografiei mondiale asupra problemei,
datorată unui specialist de mare autoritate.
1 39. Little John, Davi d , The Patriotic Traitors. A History of Collaboration
in German-occupied E u rope , 1940-1945, London, Heinemann, 1972, 391 p.

140. M a linovs k i , Marechal R . , General Choumilov, L'Operation Jassy-Kichf
nev, în �Historia-Magazine. 2-e guerre mondiale" (Paris), nr. 72 (3 avril 1 969),
pp. 2010-2016.
1 4 1 . Michel, Henri, La Se cond e Guerre mondiale. 1 : Les succes de l'Axe
(septembre 1939 - janvier 1 943) ; I l : La victoire des Allies (janvier 1 943 - sep
tembre 1945), Furis, P. U.F., 1968-1969, 505 + 539 p. Lucrarea a apărut în cunos
cutLJ colecţie "Peuples et civ ilisations (voi. XXI) . Cartea lui H. Michel reprezintă
una dintre cele mai bune sinteze realizate pe plan mondial asupra conflagraţiei
d in 1939-1945.
142. Idem, La dr6le de guerre, Paris, Hac he tte , 1971, 3 19 p. Cf. îndeosebi par
tea a IV-a (p. 207 şi urm.).
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143. Idem, L a guerre d e l'om bre. La Resi stanc e e n Europe, Paris, :E:clitions
B ern ard Grasset, 1970, 420 p. Recenzie : ,.Anuarul Institutul de istorie şi arheo
logie A. D. Xenopol", laşi, t. X I I I/1976, p . 465-466 ( G h. Buzatu).
·
144. Mi n asi an, M. M., Osvobojdenije narodov jugo-vosto�no; E-oropy, :Moskv n ,
.
Voen izd at, 1967, 503, p. Cf. îndeosebi cap. I I (pp. 84- 2 0 5 ) .
1 4 5 . Nekr ici , A . M . , 1 9 4 1 . 22 iunja, Moskva, I zd . ."Nauka", 1965.

146. Nolte, Ernst, Les mouvements jascist e s . L ' Europe de 1 91 9 a 1 945, Paris.
Calmann-Levy, 1969, 363 p. Un cap i tol special este consacrat evoluţi e i mişcării
fasciste d i n Ro mân i a (pp. 235-251).
147. Opat, Jaroslav, Rudolf Hoffmann, MirosJav Tejchman �.a., Stre dni a
jihovychodni Evropa ve vci lace v revoluci 1939-1 945, Pralla, Academia Nakl ad.
CSAV. 1969, 563 p. Capitolul privind Rom â n i a (pp . 3 3 5 -396) es te datorat lui M.

Tejchman.
148. Pl i ev, I. A ., V
Ordjonikidze, 1971 , 161 p.

bojah za os v o bojde n ije Rumynii, Vengrii, Ceho.5lovakii.

149. Proektor, D. M., Agressi;a i
faşistskoj Germanii vo vtoroj mirct-•oj
1972, 768 p.

kat astr oj a. Vysşee t:oennoe rukovodstuo
v ojn e 1 939-1945, Moskva , Izd. �Nauka " ,

150. Sea ton , Albert, The Russo-German War 1941-1945, London, Arthur Bar
ker, Ltd., 1971, 628 p.
151. Shirer,

William

Stock, 1967, 1257 p.

L. ,

Le

T roisie me Reich des origines a l a chu.te, Paris.

152. Van Creveld , Martin L., Hitler's Strategy 1940-1941. The Balkan Clue,
London-New York, Cambridge University ·Press, 1 973, 248 p. Lucrare fundamentală pentru aspectul i nvestigat.
153. Wright,
258

p.

Gordon, L 'Eu ro pe

en guerre, 1939-1945, Paris,

A.

Calin,

197 1 ,

154. Zaharov, M are şa ! M. V. (ed . ) , Osvobojde nije Jugo-Vostocnoj i Ţ entra l
noj Evropy vojskami 2-go i 3-go ukrajnskih Frontov, 1944-1945, M oskv a , Izd.
"Nauka", 1970, 676 p. Cf. îndeosebi cap. lV (pp. 148-194). Luc ra re a a fost ed i tată
şi în limba en gleză : The Great March of Liberati on (Moscow, Progress, 1972).
155. Ziemke,

les Balkans, in ,,Historia-Magazine. 2-e guerr e
1969), pp . 2 2 97-2 308. Perioada august-noiem

Earl, Retraite d ans

mondiale" (Pari s), nr. 83 (19
brie 1944.

juin

L. LUCRARI SPECIALE PRIVIND ISTORIA ROMANIEI
!. G e n e r a l
156. Basdevant, Denise, A gainst Tide and Tempest : The Story of Rumania,
New York, 1965, 182 p. Traducerea lucrării ap ăru tă iniţial în limba franceză :
Terres Roumaines. Contre vents et marees, Pari s , Les �d itions de l 'Epargn e,
1961, 192 p.

Histor ia Rumunii, Wroclaw-Warschaw-Krak6w, 1970, 487 p.
Twentfeth Century Rumania, New York, Gn dum
London, Columbi a University Press, 1970, 248 p. O sinteză excelentă şi obiectivă
a istoriei României din ultimele decenii.
157. Demel,

J.,

158. Fischer-Galati, Stephen,

159. Hugonnot, J . , La Roumanie des origines a nos jour s, număr special d i n
"Les Cahiers de l'histoire", nr. 7/a vr il 1968, 1 20 p.

1 6 0 . Pearton, Maurice, Oi! and the Romanian State, Oxford, At the Clarendon
Press , 1 9 7 1 , XV I I I + 361 p. Lucrare ex l rem de docu mentată privind politica pe
trolieră a statului român din perioada 1895-1948. ln anexă, o bogată bibl iografie
(pp. 331-344).
1 6 1 . Roberts , H. L., Ruma nia : Political Problems of an Agrarian State,
Hamd en (Conn.), A rchorn Books, 1969. Reedi tar ea lucrării apărută iniţial în 1951
(Hew Haven, Ya l e Un iv ersi ty Press, XIV + 4 1 4 p.). Studiu clasic al i stori o gra fia
americane contemporane asupra problemei ce.-cetate.
162. Lebedev, N. I. şi colabQII' atori (eds.) , Istorija Rumynii 1918-1970, Moskva,
Izd. "N a u ta " , 1971, 742 p.
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2. Relaţtue externe ale Romăniei

1 63. Hil lgruber, Andreas , Httler, Kbnig Carol und Mar.� chall Antonescu. Die
d.eut sch-rumăni.schen Beziehunge n !938-1944, ed. II-a, Wiesbaden, Franz Steiner
Verlug G mbH, 1 9 65, 382 p. Pr i ma ediţie a acestei excelente şi documentate lucrări

a apărut

in anul 1954.
l fl4. K ol ker, B. M., I. E. Levit, Vneşneaja politika Rumynii i rumyno-sovet
sTcije o t noş enij a (.sent Ejabr 1 939 - iun 1 94 1 1, Moskva, Izd. "Nauka", 1971, 199 p.
1 6 5 . K o p a n sk i , L M., l . E. Levit, Sovetsko-rumynskije otnoşenija 1929-1934
g.g. (Ot podpisanija moskovskogo protokola do ustanovlenija diplomatii!eskih otno
şeniî), Moskvw , Izd. "Na uka " , 1 97 1 , 1 87 p .
166. Miege, W olga ng, D o s Dritte Reich und die deutsche Volksgruppe i n Rii.
mănien, 1 933-1938, Eern-Frankfurt a m Main, Lang, 1972, 346 p.
167. Şeveakov, A. A., Vneşneaja politika S.S.S.R. i sovetsko-rumynskije otno
şenija {jant>ar-avgust 1939 g.), in ., lstorija S.S.S.R." (Moskva), nr. 1/1974, pp.

1 12- 12::!.

168 . • • • Russko-rumynskije i sovets ko-rumynski.je otnoşentja. Sbornik statej
i soobş�enii, Chil;inău, 1 9 69, 263 p.

3. Al doilea război mondial

169. Glley�ens, Ro g er , L ' i nsurection roumaine, in "Historia-Magazine. 2-e guerre
mondiale� (Paris), nr. 8 3 ( 1 9 juin 1 969 ), pp. 2 307-2 309.
170. Herb erth, F., Neues um Rum.iiniens. Frontwechsel am 23. August 1 944,
MUnchen, 1970.
1 71 . Hoisington, W. A ., The Struggle for Economic Influence in Southeastern
Europe : The Fren.ch Failure in Romania, 1 940, în ,.Journal of Modern History"
(Chicago), voi. 43, nr. 3{1971 , pp. 468-481.
1 72. Lebe dev, N . I . , Paden.ie diktatury Antonescu, Moskva, Izd. M.O., 1966,

480 p.

1 73. ldem, "Zeleznaja gvardija", Ka rol II i Hitler. Iz istorii rumynskogo faşizma,
monarhii i ee vneşnepolitii!eskoj ,.;gry na dvuh stolah", Moskva, Izd. M. 0., 1968,

328 p .
174. Mour in, Maxime, La chute d u Conducator, i n ,.La Revue de Paris", 77-e
annee, mars 1 9 70, pp. 34-45. 23 August 1944 în Bucureşti.
175. Weber, Hermann, Dfe Bukowina im Zweiten Welt krieg, Hamburg, Insti
t ut fUr Auswărtige Polititik Hamburg, 1972, 86 p.
4. Evoluţia mişcării fasciste

176. Armon, Theodor I., Fascismo italiana e Guardia de Ferro, în "Storia
contemporanea" (Bologna), anno III, nr. 3/settembre 1972, pp. 505-548.
177. Năgy-Talavera, N i cholas M., The Green Shirts and the Others. A His

tory of Fascism in Hungary and Rumania, Stanford, Stanford University Press,

1970, 427 p.
177 bis. V ez i
146 şi 173.

lucrările

c itate

sub

numerele

:

1 13,

1 1 4,

1 16,

121,

122,

139,

5. Românii din străinătate (Statele Unite)
1 78. B a rto n , Josef J., Peasants and Strangers. Italians, Rumanfans, and Slovaks
in an American City, 1 890-1950, Harvard University Press, (Mass.), 1975, 217 p.
Recenzie : "Anuarul Institutului de istori e şi arheologie A D. Xenopol", Iaşi,
t. XIII/1976, pp. 416-418 (l. Ciupercă).

179. Wertsman, Vladimir (comp. and ed.), The Romanians in America 1 7481 974. A Chronology and Fact Book, Dobbs Ferry (New York), Oceane Publications,
1975, V + 118 p .

M . ROMANIA DUPA A L DO I LEA RAZBOI MONDIAL
180. Fischer-Galati, S tep h en , The New Rumania. From People's Democracy
to Socialist Republic, Cambridge (Mass.), London, The M.I.T. Press, 1967, XIII +
+ 126 p.
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181. Floyd, David, R-umania Russia's Dissident AHy, New Yock-Washingion,
Praeger, 1965, XVI + 1 4 4 p.
182. Jowitt, Kenneth, Revolutionary Breakthrough and National Develop
m ent : The Case of Romania, 1 944-1965, Berkeley and Los An geles, Universi1y
of California Press, 1971, 3 1 7 p.
183. Liess, Otto Rudolf, Rumiinien zw is che n Ost und Wesl, Hannover, 1965,
73 p.
184. Montias, J. M., Economic Development in Communist Rumania, Ca mbri d ge
(Mass.), London. The M. I.T. Press, 1 967, XIV + 327 p.
1 85. Siegert, Heinz, Rumanien heute, Wien-Di.isseldorf, Econ- Verlag, 1 966.
282 p.
N. ROMANIA IN CADRUL SISTEM U L U I MONDrAL SOCIAUST

186. Brown, J. F., The New Eastern Europe, New York, Praeger, 1966, VII +
+ 306 p. Una dintre cele mai bune l u crări asupra pro blemei investigate (cf. Ste
phen Fischer-Galati, in �Balkan Studies", Thessa l onike, vot. 7, nr. 2)1966, p.
470-471.
187. Burks, R. V., The Future of Communism i n Europe, DctroH, Wayne State
University Press, 1 9 68 283 p.
188. Byrnes, Robert F. (ed . ) , The Vnited States and Eas t e r n Europe, Englee
wood Cliffs (New Jersey), Prentice-Hall, 1967, 168 p. După an ul 1 945. Recenzie :
.,Balkan Studies" (The ssalonike), val . 9, nr. 2] 1 968, pp. 564-569 (John D. I atrides).
189. Cam pb ell , John C., American Police toward Commun[st Ea ste rn Europe :
The Choices ahead, Minneapolis, The University of Mi nnesota Press , 1965, XIV +
+ 136 p. Recenzie : "Balkan Studies" (Thessalon i k c ) , voi. 6, nr. 2/1965, pp. 405408 (P. V. Burks).
190. Fejto, Fran<;:ois, Hist oi r e des de mocr at i es populaires. l : L'Ere de Staline ;
II : Apres Staline, Paris, Editions du Seuil, 1 969. Cf. de asemenea : idem, A History
of the People's Democracies : Eastern Europe since St a l i n New York, Praeger,
1971, 374 p.
191. Fischer, George and Walter Schenkel, Social Structure and Social Change
in Eastern Europe, New York, State Departmcnt, 1970, 99 p .
192. Grant, Nigel, Society, Schools and Progress in Eastern Europe, Oxford
London-New York-Toronto, Pergamon Press, 1969, 363 p.
193. Lendvai, Paul, Eagles in Cob·webs : Nat iona lism and Co mmun ism in the
Balkans, Garden City (New York), Doubleday an d Ca., 1 9 69, 396 p. Cf. şi tradu
cerea franceză (L'Europe des Balkans apres Staline. Entre nationalisme et co m
munisme, Pari s, Fayard, 1972, 467 p.), in care cel mai intins capitol este consacrat
Român ie i (pp. 317-423).
194. Morton, Henry W., The Soviet Union and Eastern EIJ rope, New York,
Macmillan, 1971.
195. Rotschild, Joseph, Communist Eastern Europe, New York, Walker and
Co., 1 965, VI + 168 p.
196. Singleton, F. B., Background to E as te r n Europe, New York, Pergamon
Press, 1965, V I I I + 226 p.
197. Spulber, Nicholas, The State and Economic Deve!opment in Eastern
Europe, New York, Randorn House, Inc., 1966, X I I + 179 p. Recenzie : "Balkan
Studies" (Thessaloniki), voi. 9, nr. 1}1968, pp. 260-�64 (L. Bushkoff).
198. Staar, Richard F., The Communist R egimes in Eastern Europe : An Intro
d?tCtion, Stanford, Stanford University Press, 1 967 XIX + 387 p. Cf. şi ediţia a
I I-a (1971).
199. Toma, Peter A . (ed.), The Changing of Commu.nism in Eastern Europe,
Tucson, University of Arizona Press, 1970, 413 p.
200. Triska, Jan F. (ed.), Communist Party-states : Comparative and Interna
tional Studies, Indianapolis (New York), Dobbs-Merril l. 1969. 392 p.
20 1 . Volgyes, Ivan (ed.), Politica! Socialization i n Eastern Europe : A Com
parative Framework, New York, Praeger, 1975, XIV + 1 99 p. Un capitol este con
sacrat României (pp. 147-199). Recenzie : "Balkan Studies" (Thessalon iki), voi. 17,
nr. 1/1976, p. 144-145 (Stepi:len Fischer-Galati).
202. • • • Dossier de l'Europe de !'Est, 2 vals., Vervires, Gerard et C-ie, 1968.
,

,
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OUVR t'kGES :€TRANGElRES (1965-1975) SUR L'HISTOIRE
CONTEMPO RAINE DE LA ROUMAN I E
UNE

BIBLIOGRAPHIE
R e s u m e

Cette bibliographie renierme 202 titres, travaux scientifiques (articles et sur
tout li vres) p arus. a l'etranger, concernant l'histoire de la Roumanie d' apres l'annee
1 9 18. Des chapi tres ded.ies specialemen t a ce sujet sont inclus surtout dans les
ouvrages con sacres a l 'analyse du role et de la place de la Roumanie dans le
con texte de la deuxieme guerre mondiale.
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DOCUMENTE

O NOUA DESCRIERE A MOLDOVEI DE BOTANISTUL
CHARLES GUEBHARD
PAUL PALTANEA

Emulaţia căr turăre a scă d i n Moldova pdmei jumătăţi a secolului al XIX-lea,
cont inuind tr a d iţi a progresistă a secolului precedent, îmbogăţeşte conţinutul m i ş cări i
cultura l e şi sociale cu n o i domenii de c ercetare ştiinţifică, din care nu l i pseşte
n i ci botan ica.
Pu ţi n e le investigaţii făc ute de u n Raicevich 1, Ha cqu et 2 sau Andreas Wol f 3,

au, totuşi, meritul de a fi sublin i at i m portan ţ a florei Ţărilor Române aproape
deloc cun osc ută in Occi dentul Europei. O con tri b uţi e deosebită la cercetarea siste
matică - atit cit se putea face in această vreme - a flo rei moldovene o a du c
Julius Edel şi Joseph S zabo însărcinaţi de "Societatea· de medici şi n a tur alişti " din
Ia�i să e:x plorez e Moldova timp de o lună de zile 4•
A c estui in ceput promi ţător i se poate adăuga doar interesul unor mari pro
prietari , care mai degrabă din snobism de ci t din curiozitate ştiinţifică, îşi man i 
f�stă p as iu n ea pentru bot a n i că, organizîndu-şi, pe l a moş i il e lor, sere de plante
exotice. Inceputul l-a făcu t prinţul D i mitrie Moruzi care, tiupă cum mărturiseşte
Charles G uebhard intr-o scrisoare i n edi tă d in 12/24 februarie 1848, avea la Pechea
"şapte sere pl i ne cu p l an te străine ra re şi cu ri oas e" 5.

1 Os.9ervazioni storiche, naturaU e politiche interne la Valachia e Moldavia,
Napol i , 1788, p. 62-66.
� Balthazar H a c q ue t, Neueste physikali.� ch - politisch Reisen durch die daci
schen und sarmatischen ader ntlrdlichen Karpathen,
. Niirnberg, 1790-1796, 1, p.
1 1 9 ; I I , p. 40, 46, 52, 76 , 80, 1 4 3, 149.
J Andreas Woef, Beitrage zu einer statistisch-historischen Beschreibung des
Furstenthums Moldau, I, Hermannstadt, 1805, p. 40.
� D. Brindză, Prodromul flor ei române sau enumeraţiunea plantelor pînă as
tăzi cunoscute în Moldova şi Valachia, Bucureşti, 1 879-1883, p. XX-XXIII. I de m ,
Despre vegetaţiunea României şi exploratorii ei, in Analele Academiei Române,
s ecţ i une a I I , seria II, tom . I I, Bucureşti, 1 880, p. 306-308 ' ; D. Ciu rea , Ştiri istorice
relative la Moldova din jurnalul inedit al botanistului Iulius Edel (1835), în Studii
şi cercetări ştiinţifice, Iaşi, seria III, VI, 1 9 55, 1-2, p. 55-6 1 .
s Originalul la Conservatoire et jardin botaniques de Geneve, vezi Ane:xa Il.
Ne facem plăcuta. da tori e de a mulţumi şi p e această cale d omnilor profe sori
Jacques Miege, d i rector, şi H. M. Burdet, conservator, care au binevoit să ne p ună
la d ispoziţie :xerocopiile manuscrisului ş i ale corespondenţei e:xpediată de Guebhard
lui A ugustin us Pyramus de C<tn d ol l e şi Alphonse de Cando!le. In " Souveni rs d e
Mold av i e " , Guebhard notează că Dimi trie Moruzi î ş i amenajase la Pechea, cu mari
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Asemenea preocupări i mpun eau şi prezenţa un ui bottlll i st, fie el chiar şi 1.111
i!mator aşa cum era Charles Guebhar d , invitat de Dimitrie Moruzi, prin in termed i u l
n.aturalistului francez Jean Paul Benjamin D elessert, in septembrie 1 1J.4 2, să .stu
dieze vege t aţ ia ţări i " .
Elveţianul Ch arles Guebhard �. fiul lui Charles-E m m anuel Guebhard 7, s-a
n ăscu t prin anul 1 792 5 la Neuchâtel - Elveţia. Pr i m ele studii ş i l e incepe 5n
oraş ul natal, de tinăr man ifestîndu-şi pa s iu nea pentru b otan ic ă . La plecarea in
Italia, care s-a produs înainte de anul 1 8 12, avea un i erbar cu flora A lp i lor pe
care 1-a lă sat la Neuchâtel, d eoarece numai pentru transportul l u i i-ar fi tr eb uit
o sin gură " trăsură", cheltuieli pe care nu avea posibi litatea să le suporte '.
La Neapole continuă aceste preocupări, d�i i l împ i edicau �ocupaţii particu
lare", d esi gu r de n a tură comercială ;o. La 22 aprilie 1812, data pri mei serisori ad r e
sa:ă l u i Augustin de Candolle, atunci dir e c to r al Grăd i n i i botanicc din Montpcl
l i er , îi comunica acestuia că posedă o �foarte more c a n t i tate de pl.ante marine"
apreci ată în tr -al tă scrisoare cam l a 3 000 - "fără a cun oaş te numele n i c i
uneia" 1 1 . La ac e a stă dată se recomanda membru şi corespondent la Nea!p<J i e a
Soc ie t ăţii botani ee din Altenburg - Saxonia, calitate n eatcstată de alte docu
mente 12, şi se oferea să-i trimită şi lui Augustin de Candollc plantele care ii lip
seau din co l ec ţ i e.

cheltuieli, "şase mari sere cu temperaturi d i ferite" în ca :·c .a adunat ..pi.antclc rele
mai rare şi ma i curioase din tocite p ărţile lu mi i " (Scarlat Callimach i , Pagini ine
dite despre Moldova, Bucurcş Li , 1947, p . 29 ; _Al. Zub, l\Hhail Kogălniceanu , 1 8 171 891. Biobibliograjie, Bucureşti, 1 9 7 1 , p . 464, nr. 62 425.
6 S. Callimachi (Pagini ine di t e, p . 5). D. Ci uren (·5tiri istorice relative la Mol
dova , p. 56) şi Constantin C. Giurescu {Istoricul podgoriei Odobeşti !or, din cele
mai vechi timpuri pfnd la 1918, B u cureşt i , 1969, p. 77), 1-au consi derat francez. N u
este însă men ţ i onat în monografia l ui M <mfr e d Eggerma nn, D i e Schw eizerkolonien
in Rumiini e n, Bukarest, 193 1 , 214 p.
7 Domnul Courvoisier de la � Archives de l'Etat" Neuchâtcl a avut a mab i li 
tatea să ne comunice el in arhivele de stat civile nu s-a găsit actul de naştere,
botanistul Guebhard n.eflind menţionat nici in arbor e le genealogie al iami l i ei . Ne

semnalează doar pe Cha rles-Emrnan llt!l Guebhard, născut in 1 772, comerciant la
Livorn o şi mort la Neapole in 1 8 1 2. (Scrisoare din 6 marti e 1974). P u tem preciza
că intr-o scrisoare din 22 aprilie 1 8 1 2 adresată lui A ugu stin Pyramus de Cand<J l l e,
Guebhard declară că este originar din Neuchâtel, tatăl său indeplinea atunci func
ţia de administrator general a loterie i regale d in Neapole. (Original la Conserva
toire et jardin botanigues de Geneve). Peste citeva hmi, 24 noiembrie comuni-ca
tot din N eapole, lui Augustin de Candolle că tatăl său a fost asasin at (I bidem).
a Un contemporan, francezul Menestrier, care l-a cunoscut pe Guebhard fri
momentul cînd a ajuns la Galaţi, mă.rtu.riseşte că a vea în jur de 50 de ani (D.
Brindză, Prodromul floTei române, p. LXXV). De altfel, D. Brîndză a pwblicat
unele informa ţ ii biografice extrase din corespondenţa lui Guebhard cu Augustin
de Candolle, dar ele nu au fost folosite pînă în prezenl Cu aj utorul lor am putut
redescoperi man uscri sul pe care-I publicăm integral, semnalat pentru prima dată
de D. Brîndză (Prodromu l flOTei române), p. XXVI I-LIX ; i dem, D esp r e vegeta•
ţiune a României, p. 309-3 1 1 , 366-369).
9 C on servatoi re et jardin botanique de Geneve, scrisoare din N e apole , 28 iulie
1812. Această colecţie era in 1 838 tot in Elveţia, in păstrarea mamei lu1 Gu ebhard .
(Ibidem, scrisoare din Paris, 17 noiembrie 1 838).
10 La
17 n oi e mb rie 1838 ii mărtuTisea lui Augustin de Can do lle că de mai
b ine de 20 de ani se oc up ă cu afaceri c omerc i a le (Conservatoire et jardin botani

ques de Geneve, scrisoare din Paris).
1 1 Cnnservatoire et jardin botaniques de G eneve

,

scrisori

din

Neapole,

22

apri l i e �i 28 iulie 1812. Augustin Pyramus de Can d oll e, 4 februarie 1 778 - 9 sep
tembrie 1841, p rofesor la F acu ltatea din Mo.ntpellier şi d i rec tor al grădinii botanice.
12 B i blioteca ,.Maxim Gorki " din Altenburg a m·ut a m ab i l i ta tea să ne comu
nice, la cere rea noastră, că Guebhard nu figurează pe l i st a membrilor Societăţii
botanice din ac est oraş. (Scrisoare din 2 mai 1974). t-\vea, totuş i , in Germa nia ,
"prieteni" botanişti cărora le procura , de la Neapole, cărţi de specialitate (Conser
vatoire et jardin botaniqUe.! de Geneve, scrisoare din 28 iulie 1812).
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După asasinarea ta tă lui său, intimplată in noiembrie 1 8 12, Guebhard para
seşle N eapole, prQob abi L in pri m ăv ara anului următor, şi se stabileşte la Neuchâtel,
de unde conti nuă să cQffiunice cu Aug•ustin de Candolle. li înştiinţa, printre altele,
că a re uş it , cu aj u torul unui u lt botanist amator, Coulon, · să identifice aproape
toate p l antele col e ct a te la Neapole •J.
Nu rămîne pr ea mul t in oraş u l n a ta l pe care-I va părăsi "in grabă", probabil
în primele luni ale anului, in urma ocupării Elveţiei de coaliţia anti-napoleoniană.
Trebuia că t.J·eacă pr in Paris, unde urma să se întîlnească cu Augustin de Can
d o lle, d a1· din m o t i\ c �in pr i mul l" Î n d particulare ş i apoi politice" nu se mai abate
p ri n c apita l a Fra n ţei. In primele z i l e al e l u i iulie 1814 era la Livorno şi lucrează
lu casa comerc i a l ă Scnn G u ebhard.
A facer i l e nu-l reţin de la re a l i zarea un ei noi colecţii de plante marine - in
decem b r i e 18H a v ea a d un a te un n u măr important d e piese - dar nu le poate
i dent i fic a d i n l i ps a unor dc term i natoa re. In tenţiona să-şi procure din Anglia ase
menea l uc răr i, d i n c·are e�te d i spus sii cedeze şi lui Augustin de Candolle, dacă
va avea nevoie. Nu şt i m c î n d părăseşte L i v o mo - la 29 decembrie 1 8 1 7 era încă
a i ci - d ar , d upă cum îşi amin te,! peste două decenii, după plecarea lui, herbarul,
con ţin înd "toate plantele mării Med i terane�, şi cărţile sale au fost vîndute şi

risipi te 14•
La s fî rş i t ul an ului 1 838 era con tabil la casa comercială Delisle din Paris,
dorn ic să-şi reia vechea pas i u ne întrerup t ă - din motive pe care nu le cunoaş
tem
timp de 20 de anL Litografiase u n catalog al colecţiilor pe care le mai
păs tra
plantele marine s trînse la Neapole şi cele din Alpi - pentru a organiza
un comerţ de schi m b cu botan işti din Paris şi străinătate, sperind astfel, să-şi
completeze moo e s tu l salariu de c o n tabil.
[n anii următori aj u nge func ţionar la Ministerul de Război, continuindu-şi co
respondenţa cu o scrie de botani�ti de renume. La 19 februarie 1842 ii scrie bota
nistul u i alsacian Jean Daniel Buchinger, la Strasbourg, in legătură cu schimbul de
pl ante mai ales •exotice. �i cu publ icarea unei flore a Franţei 15•
Nemulţumit desi gur de postul pe care-I ocupa, Guebhard acceptă invitaţia
pri n tului D. Moruzi, fiind convins că de acum inainte se va putea dedica întru
totul botanicii.
In septembrie 1 84 2 părăsi Parisul 1' şi după unele greutăţi, la transbordarea
de la C l ad ov a şi-a pi erdut cufărul cu bagaje. ajunge la Galaţi in prima jumătate
a lun i i octombrie. Se stabileşte la Pechea, re u şi n d să cîştige, in scurtă vreme, inte
resul lui Dimitri€ Moruzi şi pentru flora indigenă. Işi convinge su·sţinătorul ca pe
lîngă bogata şi rara co lecţ i e de plante exotice, să organizeze o mare grădină bota
nică cu arborii, arbuştii şi plantele cele mai însemnate din Moldova. A reuşit
chiar să plan teze cîteva mii de copaci.
A cutreierat tot domeniu.[ Moruzi ce se întindea, cu intreruperi, de la Pechea
pînă l a valea Putn ei şi a străbătut, cel puţin, o dată drumul pînă la Iaşi pentru
a culege flora Moldovei. Jn r ăsti mpul celor şase ani pe care-i petrece in Moldova
pregăteşte acea �En u m era tio plan.tarum" care cuprinde, după aprecierea lui Brindză,
1 464 specii, d i ntre care 1 090 culese şi observate de Guebhard pînă in toamna anu
lui 1 847, iar restul au fost consultate la muzeul Societăţii medicilor şi naturaliş
tilor din Iaşi n
-

-

,

13 Conservatoire et

jardin

botaniques de Geneve, , scrisoare din Livorno , 18

iulie 1814.

14 Conservatoire et jardin botaniques de Geneve, scrisori din Livorno, 9 de
cembrie 1 8 1 4 , 29 decembrie 181 7 şi Paris, 17 noiembrie 1838.
15 Informaţii comuni cate de domnul G. Littleur, conservator la "Bibliotheque
Nationale et Universitaire" Strasbourg, căruia ii mulţumim şi pe această cale
(scrisorile d in 11 decembrie 1973 şi 5 martie 1 974).
16 S. C al li machi Pagini inedite, p . 9.
17 Titlul com p l et al m an us crisu l u i este Enumeratio plantarum quas per annos
1842 ad 1848 in Moldavia, Col legi t et observavit C. Guebhard. Originalul Ia Con
servatoire et jardin botaniques de Geneve, o xerocopie în posesia noastră. A fost
publicată integral de D. Bri:ndză in Despre vegetaţiunea României, p. 343-366. In
titlul indicat de D. Brindză s-a strecurat o greşeală : anii in care s-a făcut colec
tarea nu s qt.t 1824-1 8-18. R e feri n ţe şi in Prodromul florei române, p. XXV, n. 29.
,
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Lucrarea era gata la 18/:JO mai 1848, cind G uebh a rd i-o e xped i a ză lui Alphonse
de Candolle 18• Cu aceasiă ocazie făcea precizarea că acest nou "cat.:llog" va fi
completat cu l i sta n()ilor sale descoperi r i pe care o va expedia la sfinj itul fiec ă rui
anotimp. Nădăjduia că şi alţi botaruş ti vor lua cunoş ti ntă de catalog cu care , u l 
t eri o r, spera s ă facă schimb d e pl ante, "fără nicj D con d iţie, dedt cu promisiunea
de a-i furniza Ia ri ndu l lor. . . o cantitate asemănătoare de spCC'i i pr care le-aş cere
mai tirziu, fie dacă mă reintorc la Paris, fi e d acă mă hot ărăsc să-mi a d uc aici
(în M o ldov a, n.n.) herbarul meu general .. 19•
., En um.cr a t io pl an tar u m" a fost redactată în m n i multe e x c m j)lare, unul d i n 
tre ele, împ�eună c u 1 83 specii din Moldm·a a u fost depuse l a , h e rbarul " din
Paris Ia 5 nugust 1 850 20.
Tot in sc ri s oa rea d i n 16}30 mai a m i nte şt e ş i de .,mica noti ţă geografică bota
nică nsup1· a Moldovei" 21, pmmisă l u i Alphonse de C u nd o l l e de mai mu ltă vreme.
i.ăsa la aprcei erea a ces tui a eventuala publicare a manus cl' i s u l u i . In această pri
vinţă mai făcea ş i următoarea precizare : " N u am ri vn it nic iodată 1<1 publici tate
şi pentru acest moti v am r e z ista t con Unuu solicitărilor cîtorva ziar işii parizieni,
amicii mei, care mi-au cerut articole asup ra stării p ol i tice şi agr i col e a Moldo·v ei" .
.,Notice geographiquc e t botanique sur la M o l d <Jv i e " se deosebeşte total, prin
c o n ţi nutu l c i , de ceal a ltă lucrare a lui Guebl1ard "Souven irs de l a Moldavie, d eş i
cele două lu crări au, pentru unele pasagi i , o redactare comună. Pl'imu are un ca
!'acter net ştiinţific, urmărind să in fo rmeze pc natural i � ti, asupra , bogăţiilor ne
sfîrşite" ale M old o ve i - cum se exprimă Gueb!Jard - in do m eni u l botan icii , orni
tol og i ei etc. In cea de a doua, solicitată, p 1·obabil, de un prie ten din N e ap o l e . se
i nsi s tă asupra importanţei economice a ţări i , relevîn du-se rol u l important - din
acest punct d e v e dere - al Ga ! aţ i lo r . N u l i psesc n i c i u n el e cons i d era ţi i asupra
organizării politica-admi n i strative a Moldovei. Rcdact;:: rea este posterioară lui i a
n u a rie 1848, cind vizitează Iaşii, cu care prilej face şi unele observaţii asupra
Muzeului Societăţii medicilor şi naturaliştilor, i n cluse ]n "Souvenirs d� l a Mo l davie·'.
I n ultima scrisoare expediată lui Alphonse de Candolle din Moldova, 18/30
ma i 1848, G u eb ha rd nu se poate reţine să nu Iacă şi citeva consideraţi i , de altfel
destul de interesante, asupra mişcării revoluţionare din Moldova al c ăru i princi
piu - afirmă botanistul elveţian - "se deosebeşte esenţial de c el el alte (revoluţ i i ,
n.n.) din alte ţări, deoarece aristocraţia era aceea care cerea u n n u măr m a i mare
1B Alphonse Louis Pierre - Pyrame de Candolle, 28 octombrie
1806-1893,
profesor de botanică şi director al Grădinii botanice din G eneva.
19 Canservatofre et jard-ln bota.nlques de Geneve. Anexa I I L Scri soaree a
fost expediată din Dima.ci, sat component al comunei Suraia, judeţul Vrancea. La
aceeaş i dată, prin intermediul ,.Domnulul Rey", care, "continuă să locuiască la
Viena" - autorul lucrării Autriche, Hongrie et Turquie, 1839-1848, Paris, 1849 sînt trimise lui A lph onse de Ca ndo-lle o serie de plante, cu rugămintea de a-i
semnala, ulterior, erorile de identificare.
211 Informaţie co-municată de d()mnul Michel Guedes de la "Museum Nat ion al
d'Histoire Naturelle", Paris, scrisoarea din 22 mai 1 974. Exprimăm şi aici mulţu 
mirile noastre pentru amabilitate. Pl an.te colectate de G uebhar d din Moldova se
mai găsesc la Institutele de botanică din Caen - Franţa şi Florenţa. Domn ul pro
fesor dr. Carlo H. Steinberg, conservator l.a "Institutul botanic.. din Florenţa a
avut bunăvoinţa să ne i n formeze că plantele culese de Guebhard provin din co
lecţia naturalistului englez Phi lipp e Barker Webb ( 1 793 - 31 august 1 854) donată
oraşului Florenţa după moartea acestuia. Unele · din pla ntel e trimise l u i Webb da
tează din anul 1 850, după cum rez u l tă din etic het a unui ex e mplar de Sinapis
arvensis. In biblioteca lui Webb se află şi un exemplar di n "Notice geographique

et botanique".

2 1 Notiţa intitulată "Notice geographique et botanique sur la Moldavie
servir d'introduction il la flore de ce pays" a fost publicată în Bibliotheque
verselle de Geneve, X, 1 849, p. 89-110. Lu,�rarea este semnalată de J ulius
care o consideră nefolositoare (Bem e rkungen iiber die Vegetation der Moldau.
eigenem im Jahre 1835 gemachten Beobachtungen entworjen. . .), 1 853, p. 27,

si tă prin
cale).

amabili tatea tovarăşului D. Agachi, căru ia îi

mu lţum i m şi
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şi de Libertl!.ti pentru ţărani " , citind dour pe A le x and ru Mor uzi 22
�200 de boieri" t' a re, in urma unei
.,neprevăzute şi n eaşteptate
de
<_�� u au fost ma ltrala �i, ciomăgiţi, arestaţi, unii exilaţi la moşiile lor, alţii

de dreptu r i
di ntre cei
.
lonstr

?'
In

�.
�tramatatc".
Tendinţa de a sublinia m eritul boierimii li bel'ale în desfăşurarea eveni
mentelor din ma rtie l84 B este, în parte, eviden tă , dacă ţinem seamă d e obser
Vi:l ţii l e a Lo, · <·ontempor w n i , lot s tr ă i n i , care n ota u că "intreaga primejdie vine din
pat·tca \ă 1·a n i lor" 23• E:logi.ul boicdmi.i cu i dei libe r a l e n u-l opreşte pe GuebhaL·d
s� I'emL:rcc starea de m i z erie în card tr ă i w ţără n i mea, prost îm brăcată, prost hră
mtă, ft·usl<ltă de mica moşie părintc:ast:ă, toate acestea fiind conse:-inţcle exploa 
tăl'ii moşicr cşU . D ar ceea .ce-l !'>urprinde p e bolanistul elveţian este uimi toarea
vita l i tate a ţ ăranul ui , cwrc, in duda une i \'icţi m i ze ra b i l e , ajunge frecvent o vîrstă
centenară. M ă rturiseşte chiar că a cunoscut un bătrîn de 120 de ani care nu su
ferise de n ici o boa l ă .
Reven ind L a preocup ările dir ecte ale l u i G u ebha rd, cercetarea botanicii, do
rim să evid enţiem, in incheiere, met·it u l deosebit al ac es t u i botanist, cu adevărat
î ndrăgostit dl! flora şi frumuseţile ţării n o as tre , pe care le considera că merită
�să fie mai b i n e cunosc u te in E u.ropa decit au fost pînă acum�. Cauză pe care o
sluje�le, de ce să n-o s p un e m , cu \Qt de,·otamcntul.
•

A N E X A

1

NOTICE G EOG RAPHJQUE ET BOTANIQUE
SUR LA MOLDAVIE "
La Molda vie, qu� fai.sait autrefois
provin ce.� tran.saanu biennes que

portie de la Turquie d'Europe, est une des
le trai t e d'.flndrinople a soustraite.ţ a l'au
tarite immediate de ta Porte ottomane, et placees sous la protecticm plus directe
de la Russie, tout en. continlUint ii payer un tribut annuel a leurs anciens domi
nateu.rs.
La Moldavie e .st place entre les 45-e et 48-e degres de latitude et les 22-e
et 27-e degres de longitude orientale.
El!e est b or ne e au nord par la Bukovine autrichienne, a l'est par la Bessa
ra bie, dant la Tiviere du Pruth la dlvise, a !'auest par la Valachie et les Kqrpaths
transylvaniens et au �ud. par la Valachie et le Danube, qui la separe de la Bul
garie zc.
Bi.en que ce pays ne presente qu'une superficie fort restreinte, de nombreuses
circonstances contri buent ii en faire une riche mine a exploiter dans toutes les
branches de t ' his to ire nature lle , mais specialement sous le rapport de la bota
nique. Les Karpaths orientaux, d.ont Zes dernier echelons viennent se perd.re en
Moldavie, et dant le pic le plus remarquable, (le Tschaklio 25, eleve de 7.000 pieds
au - des.�u .s de ta me r) se trouve ega!ement en ce pays, presentent tous les
degres de la vegetation a lpine et subalpine, tandis que le plat pays, excZusivement
deux

2.2 Pentru p m·tkipm·ea

lui A le xan d ru Moruzi la mişcarea revoluţionară din
1848, vezi, Anul 1 848 in Principatele Române, I, Bucu reş t i , 1902, p. 1 8 1 ,
133, 1 8 7 , 227, 236, 245, 251, 260-261 , 268, 305, 335, 428, 534, 538 ; II, 1902, p. 504 ;
_
V, 1904, p. 406 ; V. Slăvescu, Viaţa şi opera economistului Alexandru D. Moruzz,
1815- 1878, Bucureşti, 194 1 , p. 1 3-14.
23 Anul 1 848 în Principatele Române, I , p. 173-174 ; Gh. Platon, Ţărănimea
fn revoluţia de la 1848 in ţările române, in Analele ştiinţifice ale Universităţii
"Al. 1. Cuza" din Iaşi, istorie XV, 1969, 1, p. 38.

martie

• Am folosit titlul re:zumatului
pubticat
Geneve", deoarece manuscrisul nu are titlu.

in

.,Bibliotheque

2c

universelle de

De fapt, Dobr()ogea.
25 Ceahlău. Aprecierea lui G ue bhard este exagerată. Masivul are altitudinea
maximă 1904 m., vîrfuJ. Toaca, şi nu 2 3 2 0 m. (pi c ior ul = 33 cm..), cit ar rezulta
din datele botani stului elveţian.
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consacre a la culture d e s ce re al es, praduit les
ptantes en apparence
l es
p Cus
heterogenes. Les esp e ces dtJ n or d de la Siberie meme, s ' y t rouvent me!ees a celle11
de la Hongrie, de l a Grece et de I'Asie mineure.
Le PMLth ii t'orient, et le Si re t h du câte d e l'occiclent, s on t les deux grandes
arteres par lesquelles les K ar pat hs viennent, au moyen de nom b re ux aftuents,
deverser leurs eaux dan.s le ma jes tu eux Danu b e . Ce fleu r:e pres en te ici et jusqu ' ii
son em bouchure, une targe1LT et une profondeur t e lles,
q ue
les
plus
grands
vaisseaux peuvent y nav igue r. Sur tes bord.� de ces cleux rivih·es, c omm e s u r
eeux du Danu be, s e recontrent que lques grands mar(]is, .�alins pour l a plupurt.
Quelques tacs de peu d'etendue, que l'on ap pel le modestement des e t a n g.s , se
trouvent en diverses localites, mais principalement dans la partie superieure ila la
Motdavie.
La principaute est divisee administrativement e n deux pa rt ies : le pa ys d'en
haut, (tsara di sousse) qui comprend toute cet te partie de la chaine des Karpat 'fl .� .
enc lav§ e dans les limites de la Mo l d a v i e , et q u e l qu e s districts n.on montagneux,
les plus voisins de la frontiere septentrionale ; et le pa ys d'en bas, (tsara de
djosse) qui s'etend du pied des m onta g n es ju.�qu'(]U Danu be , formant une e.� pece
de delta, presque aussi fertile que celui d e l' Egypte, arrose par le fle uve susdit
et les riv i e r es du Sireth et du Pruth.
Pour la faciWe • de mes explorations botaniques et !(] plus grande c l a rte
des indications de localites dans la Flore q ue je me propose de pu blier, j'ai cru
devoir diviser geographiquement le pays en trois parties, sat:oir : la Moldavie
s u pe rieu r e (Moldavia superi or) qui demeure l a meme que le· pays d'en hau L ; la
Moldavie centrale (Mol davia media) qui comprend, at:ec les premiers ech e lons
des Karpaths, tout le pays, plus ou moins acc idente, enclave entre ces mon t a gnes
et la Tiviere du Sireth ; et la Moldavie inferieure ou le pl at pays (Mold avia inferi or)
enclave entre le Danube, le Sireth et le Pruth.
La nature du terrain et des d iffe renc e s notables de vegetation t endent a
e ta blir cette su b d iv ision d'une maniere encore plus frappante.
Mol d avie in fericurc

ces trois parties qui p rese nt e le ptus d 'inter;;t au botaniste, es t,
sans contredit, la Mo ldav i e injerieure, dont t ' a na logie avec les steppes de la Rwsie
me ridionale est frappante. C'est un v ast e plateau, dant tes partie� te.� plus eleve e.�

Celle

de

ne depassent pas 500 pieds au-dessus du niveau de la mer, entrecoupe par des
vallees plus ou moins la rges ou projondes, lesquelles ont et e visiblement, dans
les temps pas.�es, les lits de rivi e r e s ou de rui.� seau.r ••.
Mais le s pluies et la fonte des n eiges ayant peu ci peu e n t ra in e dans ces
vallees les sables et les terres des collines adjacentes, ont fini par rehausser con
siderablement le sol de ces premieres, et les ri vi e res ou ru is s eaux qui les arrosafent
dans toute l eu r longueur, et qui sant indiques s u r . les anciennes ca r t es du pays,
ont en partie disparu de la surjace du sol, toutefois leurs t r ac es
sant
e ncor e
parjaitement visi bles ii Une O!L de ux "0 toises de profondeur.
Dans quelques vallees, l'eau, apres avoir parcouru un ce rta in espace a la
su1·jace de la terre, se perd dans les sables· et reparaît a quelque dista nce ; mais
comme aucunes precautions ne sont prises pour assurer son cours, il est e v ide n t
que dans peu d'annees ces minces et rares filets d'eau seront egalement recouverts
par les aUuvions des hauteurs voisines.
Une autre cause qui contribue non moins pui ssamment ii la diminuation de
ces e aux••• •, c'est la destruction prog res s ive e t rapide ••••• des forets qui au t r ejoi s
couvraien! la presque totalite du sot de la basse Moldavie et qui n'en occupent
plus aujourd'hui qu'une bien minime pa rt ie ; ce de boisement est mot iv e
chez
quelques proprilitaires par le besoin de terres tabourables, ma i s chez le plus grand
nombre, par d e s motifs de speculat ion, a t t en d u que les prix des bois de construc•

în prima variantă : Pour la plus grande facilite.
in prima variantă : tornents
••• . in prima variantă : quelques
•••• No'ice geographique et botanique, p. 6 ; la diminuation des eaux
••••• Ibidem : la destruction progressive des forets.
••
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tion et a b r·uier s'ti l e v ent d'annee en annee dans une progression extraordinaire 26 _
Or, comme aucun soin n'est apporte au reboisement des forets exploitees, qu'on
lais.�e. au con.traire, paiLre jes b es t iau.x c!a.ns les bois pendant presque toute l'annee,
eL surtout au printemps ce q u i c au se le plus grand pnljudice aux jeunes pousses,
ii demeure kors de doute que dans une vi ng taine d'annees il ne restera plus un
ar· p e n t c!e foreL dans to ut e la basse Moid a vi e, laquelle n'offrira plus ii l'oeil que
de.� -� Leppes nues e! arides.
Lorsqu'on exam i n e a.Ltent i r.: em ent Ia nature des terrains et la direction uni
forme des colli n e s et vallees dont se compose la basse Moldavie, il est aise de
se con.vainc r·e que dan s les temps le.� plus reculees et dont la tradition meme s'est
e fjacee, l ou t ce p lat pays a e te recouvert par les eaux •, ava.nt qu'elles se fussent
retirees dan.> le b assin act uel de la. Mer Noire, par suite de l'ouverture du Bospho
re, mais je ne s a u ra is pa rtager l' opinion du savant M[onsieu]r Hommaire de Hell,
qui p re te n d que l'a.b-a isse ment d e ces eau.-r n'a pas depasse 3 1 metres 27, tandis
qu'ii en juger par les t races visi bles qu.'ont laisse les eau.r dans ce pays-ci, elles
devaient s'ele;:er a 1 00 me tres au moins au-dessus du niveau actuel de la Mer
J\"oire ; je suis ega le me n ! pa r t e ii croire qu'a une epoque plus rapprochee, quoique
t out aussi diffidie a precise r que la. premiere, un nouveau cataclysme ii, pour la
s e con d e jois, re c o u vert, �inon en totalii e, du moins en grande partie, le sol de la
basse Molda.vie.
. Je crois que L'on pourrait , avec quelque fondement, assigner ii ce nouveau
deluge l'epoqu e oii. le Danube apres avoir, penda.nt des siecles, alimente une vaste
m er, con vran.t les plaines de la Hongri e et que Pline designe sous le nom de Mare
al b u m, s'est jaiL jou.r au traveTS des K a rpat hs Orientaux et precisement dans le
passage resserre appele aujourd'hui les Portes de fer, soit par le travail continuel
des eaux, soi t par l"efjef de quelque tremblement de terre ••.
C'est .�an s doute a ce dernier cata.clysme qu'il fa.ut
attribuer
les
dep6ts
fossiles qui se t rouvent dans plu.�ieurs localites de la basse Moldavie, et qui sera
ient certainement ••• d 'u n grand inte ret pour la science, si quelqu'un voulait se
donner la pein.e de le .<;; explorer, ce qui n'a pas ete fatt jusqu'ii present.
Le retrait graduel des eaux laissa ii decouvert d'abord le sommet des collines,
qui com mencer en t ii ce couvrir d'une vegetation herbacee, puis plus robuste, et
enfin des for e t .� de c hi! n es, d ' erables et de fn?nes s'eleverent sur les cimes et peu
e peu s'etendirent sur les flanc.� de ce.ţ collines, tandis que les vallees, beaucoup
p lus profondes qu 'elle� ne sont auj ou rd'h ui, garderent longtemps encore
!'aspect
de vaste.ţ marais, traverses dan.� leur longueur par les ruisseaux ou rivieres dont
j'ai parze plus haut . Cet etat de choses s'est maintenu jusqu'a une epoque assez
rap rochee de nou.�. pour en retrouver la. tradition chez les vieillards du pays, qui
ont ţ:�a.rde te souvenir des forets presque impenetrables qui leur servaient de re
fuge contre Le.� invas ion.<;; des Tatars, et d'avoir chasse la becassine et le canard
dans des emplacements recouv ert.� aujou rd'hui de champs et d'habitations.
Au reste, cette decroiHance progressive des eaux existe encore aujourd'hui,
et depuis .� ix ans que j'ha.bite ces contrees, j'ai pu en constater les progres par
26
In tr-adevăr de spădurirea este practicată, in cadrul domeni ului feudal, pen
tru extinderea suprafeţelor agricole. (Gh. P laton. Domeniul feudal din Moldova în
pre a jma revo luţiei d e Ia 1848, Ia.<) i , 1973, p. 1 17). Postelnicul Iorgu Ghica arenda
fraţi lo1· Bui u�:· li pentru explo.;1tare . la 23 aprilie 1835, 1 500 fălci de pădure, in r eal i
tate 500 fălc i . din moşiile Frumuşiţa şi Scinteieşti , ţinutul Covurluiului (Arhivele
s tatului Iaşi, Documente, pac. CCCLXXIV/35 ) . Interesul pentru exportul de che
restea este, de asemenea, in creştere după 1 82 9. In 1835 se menţionează existenţa
la Galaţi a unei societăţi pen tru exploatarea pădurilor Moldo vei . (C. Şerban, Călă
torie de studii in V . R.S.S. , in Studii, 20, 1!967, 6, p. 1 210). Alte referinţe despre
"stirpirea nelegiuită"' a pădurilor la Constantin C. Giuresou, Istoria pădurii româ
neşti din cele mai vechi t impuri pînă astăzi, Bucu reşti , 1975, p. 100-101.
• în prima 't"ari an t ă : par les eaux de la mer.
•• Acest pasaj nu a fost inclus în N oti ce geographique et botanique, p. 7.
27 Este greu de preciza-t la ce lucrore se referă Guebhard, deoarece Xavier
Hommaire de Hell face această afirmaţie in Voyage en Turquie et en Perse, IV,
Parils, 1 8 60 , p. 3 1 6 , dar şi intr-un articol publicat in Spicuitorul moldo;;român, 184 1.
.... In prima variantă a manuscri sului "sa.ns aucune doute".
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mes yeux. pr inc ipa le m en t sur les bords du Danube, et aux enviro ns de
G a lalz,
don t toute la p ar t ie basse occu pe un terr ain qui, :it y a peu d 'a n nee s, n'eta it
qu'un vaste m arai s salin, praticable Jeulement en bateau.
Dans Les e nd r o i t s encore inhabites Le long du D a nu b e, quelques jondrferes
sont restees, p ou r attester du l o n g sejou r des eaux de la mer dans ces parages,
car, non seulement, comme cela se remarque a us s i dans les aut1es marais salhls
de la basse Moldavie, l'evaporation des eau x
par le soleil
a rdent
de
!'ete,
lai sse !a terre couverte d'une couche de se! 28 ; mais il y a de pl11s ici, pour appuyer
mon hypothese, la presence de p l a n t e s maritimes telles que les Salicornia herbacea,
Suaeda maritima, Areni!ria s.alina et autres.
Il est plus qu e p ro b a b l e que l'ag randissement progress!j de la vi!le de GaZat:
/era peu a p eu disparaître les jond r i e res ci-dessus mentionees et avec elles les
p lantes qui croissent aur a!e n to u rs , et que, dans quelques, a nne es, les botanistes
ne trouveront plus au cu n vestige de ces pl a rttes, de m(:rne que l e d e b oisement con
t i nu e! ele la b ass e Moldavie en jera disparaître une joule d'especes fore.� tieres, que
j'ai ete assez heureux pou r y t r ou v e r encore.
H en est ai ns i de tous les pays nouveaux p armi les quels on pe21t a bon d rof t
compter la Moldavie. Cette prodnce .mbit en ce m o m e nt u n e dou b l e m etam orph.ose,
c e l le que lui imprfme la marche lente mais immua ble du temps, et celle plus CI C
tive, pro ven an t de l'augmerttation de popu lation, du developpement de I'agricul
ture et d e ! 'in du st ri e , suit es na t urel les d e la -recente regeneration p o Uti qu e de f:e
pays. Pour t o ut e s ces causes, il est in con t esta b l e a mes yeux que la flore de Mol
davie pre s ente ra dans une c i n q ua n t ai n e d'annees autant de dij{erence.� sur un
ouvrage en trep ri s aujourd'hui , que celui-ci en ojjr i rai t relath,ement a la nomen
cla t ur e et description des pla n t e s de ce p ays au co mme nce m en t de ce .�iecle.
Or, en l'a bsence de ces derniers d ocume nt s , l 'au v rag e que je me p ropos e de
publi e r, sous le titre de Tentamen flora moldavicae 29 , bien que ner·essairement
inc o mpl e t , eta blit cependant un p rem i e r jalon pour servir de point de depart ii:
d ' au t re s plus ha biles ou plus heureu.c que moi, et places, je l' espe r e, dans des
circonstances p l u s p ropices pour arriver a la conaissance de toutes les plantes
d e la Mo l d a vi e.
Une · foule de cau se s se reunisse n t aujourd'hui pour rendre ardue la tâche
du naturaliste en ces cont re es. Je ne parlerai pas
des
fievres
intermittentes
auxquelles sont exposes presque tous les eLrangers, nwis dont il est cependant
possible de se pre ser ve r, moyennant certaines precautions h.ygieniques ; mais le
manque de toute cooperation effective, et par suit e l'obligation de ·vi site r, par
soi mim2.e ch aque localit€ ; le mauvais eta t des routes ; la d ificult e d�s commu
nications ; 3o l'eloignement d'u.n lieu habite a un autre, sans trouver sur les che
min.� ni gites, ni vi v res , ni rafraîchissements ; le s vents excessijs du nord ou du
micl i , qui soufjlent alternativement et quelquejois pendan t des moi.� en t ier s avec
une telle violence, que tou t e excu.rsion pedestre d ev ient materiellement i m pos si b le ;
enfin, les c h ale urs de l'ete, qui at te ig ne n t 45 deg r es de Reaumur au soleil et 2 6
d e gr e s a l'ombre, voila les princ ipa l es entraves q u i s'o p p os e nt , e t pe nda nt long
temps encore s'opposeront a l'exploration c omp let e de ce pays.
Comme compensation a ces nombreuses c on t ra riet es, je ne dois pas passer sou.r
s i le nc e l'acC1Ieil bienveillant et l ' assis tance active que tout et r ange r de merite est
as sur e de r enc ont r e r aupre s des boyards ou proprietaire des terres en Mol da v ie.
L ' hospit alit e orientale se t r ou ve encore c h ez eux dans toute sa pl e nitude et l'on
28 Afirmaţia apare şi în memori ul publicat de S. Callirnachi (Pagini inedite,
15).
29 In scrisorile către Alphonse de Candolle lucrearea este intitulată Flora
mo ldavica (Anexa II). Se pare că nu a fost rcalizat!i şi nu trebuie confWJdată cu

p.

catalogul trimis lui A. de Candolle.
30 Pentru situaţia sistemului de comunicaţie d i n Moldova în �oca Regula
mentului Organic, vezi L. Boicu, Transp o rturi l e in Moldova intre 1848 şi 1864, în
De zvo ltarea economiei Moldovei înt r e anii 1848 şi 1 864, Bucureşti, 1 964, p. 429455 ; idem, Căfle de comunicaţie terestre în Moldova intre 1834-1848 (1-11), in
Anuarul lnlltitutului de istorie şi arheologie "A. D. Xenopol,", IV, Iaşi, 1967,
p. 81-'116 ; V, 1968, p. 12 1-143.
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qu'ils

recherchent

avec

em

J'ai parle plus haut des c hareurs de t'r h e . Quand on pense qu'a ces chaleurs
t ropicales .�ucceden.t d es hh:ers t e !Ce ment rigoureux, que le thermometre descend
ii. 22 et 24 degres R{eau mur] au - dessous de zero ; qu'au printemps et en automne
les v a datfons atmospheriques son t q u e l q uefois
de 20 degres
dans
la
meme
jour n.ee, an s'e t o nne a bon droit de la salu b rite de ce pays, ou rien n'est moins
ra.re que de ·voir des cente naires blen por tants parmi de miserables paysans mal
1•etus . mal nourri.� et ma t ! o9e.� . J'ai connu un de ces hommes qui avait atteint
r'â.ge de 1 20 a.ns sa n s la moindre infirmi t e .

n e st indu bita b le qu e c e s g randes variations de temperature doivent avoir
u n e influ ence direc ! e .�ur la vegetation, et c'est ce qui m'explique le voisinage
de ce rt ai nes p lanfe.� du n o rd et du midi, que je ne me serais jamais attendu a
rencontrer ensemb re .

L e sol de tou te l a basse Moldavie s e compose d'une couche d e terre vegetale,
de la proj ond e u r de d e1iX a quat re pied.� , .mns aucun melange (sauj de tres rares
excepLions), de pierre ou de gravier. Sous la terre vegetale, on rencontre le gres
ou le .�able, rec o u v rant une nappe d'eau plus ou moins salee seZon les localites.
On comprend que dans un pareil t errain et .�urtout dans les endroits humides,
ra vegetation doit efre vigo ureuse et .j'ai vu des Sonchus palustris ; Conium ma
c u latum et Tr ipolium vulgare, at te i ndr e une hauteur de six a sept pieds.

La rarete des p lui es au prfnt emps et dans le courant de l'ete, non moins que
le.� v e n ts brUJants du midi, qui font le desespoir et souvent la ruine des cultiva
teu rs, laissent, pour ta plupart du t emps, res plateau:r: et les collines dans un
etat de s e ch e re sse extraordinai re, en sorte que des les derniers jours de mai,
toute l a partie du. pays qui n'est pas ensemencee en cereales, n'ofre a l'oeil qu'un
aspect aride, brule et peu recreatif. Les bouquets de bois, dissemines ca et la dans
les terres, pourTOient seuls ofjrir q u elque diversion a la monotonie des champs, si
re n'et ait la m alheu reuse et trop
preju d ida b l e
habitude d'y envoyer paitre les
bestiaux, auxquels le botaniste doit s'estimer heureu:r de pouvoir arracher le peu
de plantes que des buissons e pineux ont proteje contre leur voracite.
Don.� la cathe9orie des plantes mauvai.fes ou nuisibles pour les bestiaux et
pour les champs il faut range r en premiere ligne le.� Xanthium spinosum et Cerato
carpus arenarius dant les graines epinev.ses se melant a la laine des moutons lui
causent une d e preci at to n notable ; pufs les Datura stramon ium, Senecio vernalis.
Amaranthus blitum. Sinapi s arven sis. Pour le champs de lin les Sinapis d i ssecta,
Sap()naria vac.aria. Cuscuta epilinum et enfin pour les bleds le M ilium holciforma
dant les racines fortes et trat;a ntes envahissent des champs entiers et e toufjent
toute autre vegetation. Les /uneste.� ef/ets de ce.� mauvaises herbes deviennent
d'annee en annee plus sen.�i.Mes parce que le.� agriculturs ne prennent aucune
mesure pour les extirper • .

Je me sub etendu un peu longue me nt sur le chapitre de la basse Moldavie,
parce que c'est la partie du pays oit j'af reside h abituellement depuis mon arrivee,
et que j'ai parcourue dans toutes
crfption plus succinte des

les direction.

diverses

dant les noms se trouveront

cites

qui

aileurs.

je

n'ai

pas

trouvee.ţ

Je pa.�serai maintenant a la des
j'ai ete a meme d'e:rplorer •• et
ouvrage comme habitat de plantes

localites que

dan.�

mon

Ces des crfp t i ons paraîtront peut- etre trop minutieuses ... ou meme superflues
a qudques personne.�. mais s'a9issant d'un pays si peu connu encore des natura
lisfe.�. il m'a semble qu 'elles pouraient of/rir un certain interet a ceux qui, apre.�
moi, entreprendront la meme carriere, et serviront de compliment a mes obliga
tions geologfques et botaniques sur cette contree.
•

Pasajul

lipseşte

din

Notice

geographique

et

botanique,

p.

1 1 -12.

•• In Not ic e geographi que et botanique. p. 1 2, se face precizarea : "Le ma
nuscrft renferme l 'indi cat i o n de plusieurs localites, mais le format de notre journal
nous oblige il citer se u re ment l'artfcle concernant Galatz".
"" In prima variantă : detaillees.
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Galatz 31, sur le Danu be . Cette cille situe sou s le 4.'i I l2 degre de latitude 3:1,
Jccupe le poin t le plus mthi d iona l de toute la Mo ld a vi e , et e.�t, a pres la capitale,
la cite la p lus importante de cette prov inc:e . Sa po s it i on geographi que et l'e:r:ten
s io n progressive de son commerce ne tordtront pa s a lui a.� signer le p remier rang
parmi les villes de Moldavie.
Quc: l'on ne se figure cependant pas sous le nom de t.'ille, quelque c:hos e
d'approchant d nos cites d'Europe. Ici ce n'est q u 'un a .��emh l age i n forme de
mais on s, o u pl u t 6 t de bara ques a un seul rez-de-chau see, bâties en bois e t el",
terre g la ise , recouvertes d e ch aume ou d e planches, au mil ielL desquell e.� se
dr ess e n t comme des monuments l e s egl ise s et que lques rare.� mai sons particu 
lieres, construites en b riqu e s . Tout cela se trouve place, nun point en a li gn emen ·
su r le.� rues, mais dans de v astes cour.� entou n?es de paH.�sades, e t epar pi ll e � a n �
ord re ni regularite sur u n t e n·a in assez vast e pour con tenir si.T fois autant de
maison et d ' h a b i t a nt s. L es rues, qui affectent u n e arr.t ipa thi e prononcee pour la
ligne droite, serpentent en n om b reu x replis auiou1· des habitations ; peu d'en tre
e l les sant pavees, et celles-ci, t oUi
comme les autr e s, del•iennent i m pra ct i ca b!e s
au:r p ie · on s, apres la moirr.elre pluie.
Lorsqu'on arri·ve a Ga!aLz par le Danu be, l'aspect general de la viile est
loin d'etre attrayant. Un q uai , borde de ma-uvaises baraques, du câte de teTTe,
conduit a une assez large rtJe montante et mal pavee, garnie dans toute sa lon
gueu r de boutiques en bois qui p ara issenL cii miserables echoppes, en CQmparaison
du luxe qu'affichent aujourd'hui les moindres magasins des autres vi!les d'Europe.
Mais, au rebours de ces derniers, do nt toute la richesse se resume sou ve nt dans la.
devant ure et les ornaments, ces pauvres boutiques ele Galatz contiennent eles amas
de marchandises pour une valeur con.sicierable.
Vue d u c6te de terre, et en arrivant par la route de Jas.5y, qui domi ne la.
ville, ce l le - c i se presente plus avantageusement ; .m r le p re mier plan se montrent
quelques jolies mai sons bâtres a l'e-uropeenne et entourees de jardins, plus ba.�.
le Danube, couvert de nombreux vai s.seau x, et dans le fond, les Balkans d'E u ro pe
d'un c6te ; de l'autre, les vastes plai nes ele la Bessarabie, ou l'on apert;oit a quelque
distanc e la petite ville de Reni.
Galatz .�e divise en haute et basse viile :
Dans la partie superieure, ou se trouvent les etablissements pub rics, ainsi que
les habitations des nobles des consuls etrangers et des prin ci paux neg<Jciants , on
rencontre quelques edijices en mat;onnerie ou en brique s , etalant orgue illeusement
un et a ge au-dessus du rez-de-chaussee. L'accroi.�sement rap ide de la population
qui en 1 826, n'e t ait que de 7. 000 âmes 33, et en depasse auj our d 'hu i 4."i .OOO 34, le
.

.

31 O d escriere mult mai amplă a crra.şului Galaţi, cu unele afirmaţii comune,
·
in memoriul publicat de S. Callimachi (Pagini inedi te , p. 1 3-24).
32 Coordonatele fizice ale ora�ului Galaţi sint : 45"26'32" la t i tu d ine nordică şi
25"45' longitudine estică.

33 Cifra este folosită şi în ,.Souvenirs de Mol dav ie " (S. Callimach, Pagini
p. 1 6). Informaţia este luată din Adrian Balbi, A bre ge
de ge ograph i e ,
troisieme edition, Paris. 1844, p. 5 9 1 . Aprederea Lui Ba!bi este folosită şi de alte
lucrări contemporane, v. George Coa tu, Ştiri despre ţările române în Geografia
universală de acum 100 de ani, in Studii it alien e , VIII, 1941 , p. 126. O descriere a
Moldovei din prima jumătate a seco1ului al XIX -lea indică pentru Ga laţi o popu
laţie de 5 000-6 000 de locuitori , afară de n umărul mare al străi nilor ,flotanţi
(Bibl. Acad. R.S.R., ms. fr. 235, f. 65v). Consulul francez Lagan susţinea, în 1828,
că Galaţii aveau 5 000 de locuitor i . (M. Holban, Un raport franc ez despre Moldova
(1 828) al c onsu lu lui Lagan, în Buletinul Comisiei istorice a Româ ni e i , I X, '1.930,
p. 151). Aceeaşi cifră o fol05eşte şi contele Karaczay (Beitrăge zur europăischen
Landeskunde. Die Moldau, Wallachey, Bassarabien und Bukovina, Wien, p. 53).
Desigur că Ga!aţ i i nu puteau avea 7 000 de locuitori , căci de abia î n 1 831 după
datele catagrafiei, erau 8 606 locuitori. (Alex. A. C. Sturdza, Regne de . Michel
Sturdza prince regna nt de Moldavie, Paris, 1907, p. 407).
.

inedit e,

34 Apreciere exagerată , deoarece catagrafia din 1 8 4 5 a
ceea ce reprezintă un total de 23 475 de locuitori. (L. Boicu,

a oraşului moldovenesc La mijlocul secolului al XIX-lea,

înregistrat 4 695 familii,

Despre structura socială
în Studii, XVI, 1963, 2,
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mouvement du commerce et les sage s mesures de police qui s'opposent a la reedi
fication des maisons en boi.s, taut tend a imprimer a la ville de Galatz • non
seulement un accr oissement prog ressf/, mais un aspect d'annee en annee plus
regu ! i e r. H est a pr es ume r .. que fa Galatz de 1 870 ne ressemblera pas plus ii
la vHle d e 1 848 q u e celre-d ne peut et re assimilee a l'ignoble bourgade de 1826,
lorsqu'un c h ariot a tter& de deux b ocuj.�. mettait quatre heures ii transporter des
malheureux uoyageurs et l e ur s bagages, du port ii la maison de leur consul, trajet
qui ,ţ e ja it aujourd'h'Ui en q1.1inze minute.� .
L a ville ba.�.ţe s'tHen.d, co mme j 'ai l e dit ailleur.� . sur tm terrain d'alluvion,
gog ne peu a peu .�u r le Dan.ube, et jai b l emen t protege contre les de bordements
p e ri od i q u es de ce fleu �·e, par le quai d a n t H est fa i t mention plus haut, et par
t me chaussee qtd le coupe a a n gle droit, et va rejoindre la colline ii !'orient de la
vHle. Ce ba.� quartier, qui comprend la quarantaine 35, ainsi que les etablissements
n e c e ssai re s au se rvice du port et des bat eaux a vapeur russes et autrichiens, n'est
gt1 ere habite q u e par le petit co mmerce, les pecheurs, les artisans et les personnes
pfus specia l em e nt atiachees aux t ra u au :r dtJ port. l.ii .�e trouvent egalement les
maga si n s a b l e de.� negociants de Galatz, a pr oxi m i te de l'embarcadere. Ces ma
ga sin .� sont generalement con.st ruits sur une vaste echelle, et eleves par des piliers
en p i e r r e s , ii plusieurs pieds au - d e s.� u s du sol, pour les garantir des inondations
et de l'hu m î d ite, que �es p[us grandes chaleurs de l'ete ne parviennent jamais ii
d is si pe r e nt i ere ment.
C'est d ans les environs de ce q ua rt ie r que se trouvent les fondrieres dant
j'ai parle dejii et qui d e l'ie n n e n t de jour en jour plus rares, fort heureusement
pour la .mlu b rite publique.
Un fosse d'e nviron deux l i e u e s de c ircu i t , sert d'enceinte
la ville de Galatz 36, dU cOte de t e rre ; q ua n. t OU.t: jarti ftcat ions et a la citadelle dant parlent
diver.� geographes e t part i cu lierement Balbi, i l n'en existe et n'en
a
jamais
e.T iste aucune trace. Mais a peu de distence au sud-ouest de Galatz, et pres
de fa jonction du Sireth et du Danu b e, se trouvent les ruines
de
l'ancien
Caput bovis, une des vmes jortes que B1Hisaire fit bâtir sur le Danube pour defendre
la Dacie et la Moesie 37• Cel le-ci, pa r sa position avantageuse et par les fortifica
tions qui l'entouraient, paraît avoir ete la capitale de la provfnce.
Tout la partie de ces ruines qui se t ro uvait au-dessus du sol et meme a
qu e lqu e.� pi eds au -des sou.� , ayant ete en.fevee pour servir aux constructions de la
t-• irle d'lbraila Je, l ' e m plac emen t qu'elles occupaient reste seul visible aujourd'hui.
p, 286-287). Gh. Platon indică însă 4 527 famil i i cu un total de 22 635 suflete
(Popu l.aţia oraşului m o ld o venesc la mijlocul secolului al XIX-lea, Anexa II, in
Carpfca, III, 1970, Bacău).
• Noticc geographique ct b ota n i quc , p. 14 : tend a imprimer a cett e ville.
•• ln ma nu sc ris : et ii jait presumer.
35 La C€rerea negustodlor gălăţeni, M. Sturdza hotărăşte stabilirea carantinei
"mai jos d e tirgul Galaţi�. (Buletin, Poae offcială, II, nr. 70, 13 septembrie 1834,
p . 405-406 ; nr. 79, 14 oc tombrie 1834, p. 442 ; Arh. stat. Iaşi, Tr. 1 434, op. 1 634,
dos. 541, f. 25) . După con tractu l incheiat cu serdarul Ioniţă Ionescu d i n Brăila,
lucrările trebuiau term inate la 1 octombrie 1838. (Analele parlamentare ale Româ
niei, IX, 2-b, Bucure�ti, 1898, p. 7 1 1 ) , dar din cauza i n undaţii lor clădirea a fost
termi nată către sfîrşitul anului 1840. (Hurmuzaki, Documente, Supliment, 1 , val.
VJ, p. 306, CLIX).
36 Şanţul făcu t J)€ntru del imitarea zone i porto-franc, la cererea negustorilor
gălăţeni din 22 iu lie 1834. (Arh. stat. Galaţ i , Primărie, 1834, dos. 4 ; Buletin. Poae
oficială, II, nr. 79, 14 octombrie 1834, p. H1-444).
37 Castrul roman de la Bărboşi. Informaţia este luată, probabil, de la G. Său
]escu, Descrierea i sl orico- g e ogr afic ă a cetăţei Caput-bovis (Capul boului sau Gher
tina), 1 837, p. 3.
3& G. Săulescu, Descrierea istorico-geografică, p. 7. La zidirea mănăstiri lor
gălăţene Precista, terminată, in 1647 şi Sfintul Gheorghe, isprăvită ]a 1 aprilie
1664, a fost de asemenea folosită p iatră din ruinele castrului de ]a Bărboşi. In
jurnalul de călători e al lui Filip Orl i k, 1 722, se aminteşte construirea a zece bise
rici, cu piatră luată de Ia Bărboşi. (P. P. Panaitescu, Călători poloni prin ţările
romane, Bucur�ti, 1 9 3 7, p. 174.
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Des fouilles com mencees en 1 836 suT ce terrain, amenerent la dckouverte d'urae
joule d'antiquites p recieuses, e ntre autres plus de 4.000 medailles d'or, d'argent
et de cuivre 3�,mais de.� dissentions • .1urven11s entTe Le propTietaire du ten·ain et
la personne qui avait entrepris ces foui! Les, et e lles n'on ţ pas et e reprises depuis ••.
Outre cet emplacement •••, il y en a pl usie urs autres en Moldavie, dignes d'attirer
l'attention des archeologueo� et deo� amateurs d'antiquiies.
Dans le voisinage de cette ancienne forteres>e se trouvent les localites le.ţ
plus in! eressantes d es e nvi rons de Galatz, sou.s le rapport d e la vegetation. U n·
joli bois de saules, sur le.! bords du Sireth, m'a fou mi les Thalictrum l uc i du m ,
Sina p i s orientalis, Pyrcthrwn u l i g inosum Cyp erus a u s �ral i s e t c . les prairio?s h1c
,
mides des alentours : Stcllaria viscida et latifolia, R e seda meditcr ranea et enjin
un joli pet it vignob le entr ecoupe de bois, sur b coHine voisi ne : Han �ncul us poly
unthemus, Meniocus l ini lolius, Acer tataricum etc.
Tant dans l'enceinte meme que dans Ca pro:rimite de la v ille de Galatz .o; e
trouvent de vignes qui donnent d'excellent raisin 40, surtout cel les sftuees suT le
penchant de la colline qui supporte la vitle haute et s et e n d ii une certaine d i s
tance. J'ai recueilli dans ces vignes quelques plantes interessant es telles que :·
•.

'

Chori spora tcnella, Stcllaria rnuralis, Sida Abuti ! on etc. • • • • .
La rive gauche du Danube, inondee chaque anr1ee ii p lusieurs reprises, et

constamment foulee par les pieds des ch.eva11.x qui remorquent les navires •••••
remontant te jleuve sont a peu pres d enues de vegetation. J'y ai vu cependant
quelques plants rabougris de Glycyrrhiza echinat.a, de M el i l ot u 5 mucr�rrhiza, et
un petit Tr agopogon que je crois nouveau.
Au nord-est de Ga!atz et precisement au confluent du Prwh et du Danu b e
o n voit u n vaste etang appeCe Bratisch, qui a l'epoque d e l a fonte des neige.�
prend une grande extension 41, mais se trouve n?duit en ete aux proportions d'un
des petits lacs de la Suisse. Cet etang est excessivement poissonneu.x et dans la
bel!e saison ses bords et ses eau.r sont couverts d'une myriade d'oiseau.r aquati·
ques parmi lesquels il y en a de jort rares. Sous le rapport de la botanique les
abords du Bratisch ne m'ont offert d'autre plante que [a Potentilla sup ina.
La seule personne qui .� 'occupe quoiq11e tres secondairement, de botanique a
Galatz e.�t M[onsieu]r Weik-um, pharmacien aUemand 42•
39G. Săulescu, indică descoperirea a 3 700

grafică, p . 20).
•

de mo nc d e (Descrierea

istorico-geo-

Notice geographique et botanique, p. 15 : disse ntiments.

Ibidem : ont empeche qu'elles ne fussent reprises depuis.
••• In prima variantli : localite.
40 V i il e de la Galaţi, sint menţionate în documente încă din secolul al XVII
lea. (Paul Păl tăn ea , Informaţii priv i nd comerţul oraşului Galaţi in secolul al XVII
lea, in Anuarul Institutului de istorie şi arheologie .,A. D. Xenopol", IX, 1972,
••

p . 147). După aprecierile, din 1786, ale călător ului Jenne, vinul gălăţean, era ,., fo a r t e
delicios" şi e g a la , dacă nu chiar întrecea, şampania de Epernay, ( Reisen nach dem

Archipelague der europiiischen Tiirkei, Mo ldau , Valachei, Sie benbiirgen und Sla
vonien, II, Frankfurt und Leipzig, 1 790, p. 179). Peste cî ţ iva ani, Struve laudă
"minunatul" vin d in imprejurimile Galaţi lor. (G. Bezviconi, Călători ruşi în Mol
dova şi M un ten ia Bucureşti, 1 947 p. 139).
Pasajele următoare nu au mai Jost publicate in Notice g eograph ique et
botanique.
••••• In prima variantă : bâtiments.
4 1 Pe n t ru a prev en i asemene a innn d aţii , in 1 84 1 , s-a în ălţa t o ezătur ă , ,.spre
sigura n ţa poli tiei de revărsă ri le Dnnării şi a lacului Brateş". (Hurmuzaki, Docu
mente, Supliment, I, voi. VI, p. 306, CLIX).
••••

,

,

"

"

42 S-a st ab i lit in Galaţi prin
1825. Intl'-o re co ma n da re dată de gălăţeni, in
1 8 5 1 , se prec i zează că l ocui eş te in oraş de 26 de ani. (Bi bli o teca Academiei R.S.R. ,
Arhiva Grigore Ghica, Acte, I l, f. 50). A prac tica t �i medicina. Pe timpul epide
rniei de holeră din 1831 a ingrijit bolnavii săraci, împărţind gratu i t, medicamente.
(Ibiden:l). In 1832 l ocu ia in c var ta l ul al doilea, nnde era p roba bi l şi far macia. (Arlli
vele statului l�i. Tr. 757, op. 853, doo. 171, f. 1 ) , des.pre care protomedicul Zotta
scria că este "in bună rînduială şi îndestulată". (Ibidem, f. 3). Prin d.onaţia lui
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Pekia 43 (rr.om tu rc g u i signifie banne) a six lieuses n[ord]-o[uest] de Galatz et
sur L'rzncienne route postal e c!e cette viile ii lassy.

G rand vil l age a peu preJ au ce n tre d.'u.ne des proprtetes les pLus conside
rab t es de la basse M o l d a uie, pu tsqu'elle presente une superficie de plus de 10.000
jalches, ou 6 720 " hecta res. C'eJt la qu'ha.bit ai t le prince Demetrius Mourouzi,
Jils et petit jHs de princes q1ti ont gouu erne
lo Moldavie et la Valachie.
Mais
«: elui- ci renonţan.t a t oute i dee d'ambttion. s'etaU devoue ii l'horticulture et avait
etabli dans un vaste jard.ln plusleurs s er res et orangeries de temperature dijfe
rente renjermant leJ v�9etaux les plus curleux et les plus rares du monde entier.
A la mort e de ce pr tnce , en 18Z3 H, to ute s ces beUes collections ont ete dispersees,
eHes ont servi a jormer chez d'aut re s sdgneurs du pays le noyau d'une certain
'quantite d'etablfssements hor t fcol es dont le vleux prfnce Mourouzi avait ete le
P.,.emfer a fntrod u ire le goilt en Moldavle .

Ayan.t habHe pen.dant troi.s ans co nsecutijs la terre de Pekia, ;•at eu l'occa
slcm de l'explorer dan.1 toute.s se:;; partles et c'est jusqu'a present la localite qui a
Journi le plus d'a!iment a. mes collectton.s.

Celte terre est, comme tout e lo ba.sse Moldavie, entrecoupee de collines et de
voiMs.s, .sulvant lout es wae d irection unljorme et parallele, du nord-est au sud
awest.
Le t errain essentleUemen.t sahtoneur dans les vallees, est gra.s et fertile sur
lu plateaux. Le versant nord du co!lines es t frequemment dechire par de .larges
et profondes fllsures ou ravtru formes par l'ecouZement des eaux pluviales et
lnw coupe verticale c�nstante jusqu.•a !a projondeur de 10 a 12 metres, la couche
n.�rieure de terre vegetale d'u.n. metre a peu pres d'epai$seur et l'absence totale
de roch.es ou pie rre s quelconques.

Dan! !e11 t errain s bas, t'eau, ge n.ercdement saumâtre, se trouve a trois ou
qu.atre metrea de profondeur. A mE cdte de la collfne la plus rapprochee
du
vlllage surgissent dans les ravins quelques sources d'une eau vfve et ercellent,

mais a peine �ortie de terre, l' eau se trouv.e de nouveau absorbee par les sables
ou terres molles qul l'avoisinent. Que lques tra vaux hydrauliques
bien entendus
pourraten.t en reunissant plu.sieurs de ces sources dans un meme bassin alimen
t er une fanlalne d'eau vfve, ressource blen precieuse pour les habitants de
Pelcia.

A

que !ques metres au dess� us du sol de La vallee principale ou est situe le

t"illage, cou le, ou pour mieux dire filtre au travers de terres • une petite riviere 44,

dont te !it

aut rejois a decouuert se trouve

ca ill oux qui

les garnfssen.t.

manque par le

sabie fin et

les petits

L'eau de cette rfvfere reparaft a la surface du sol a

Weikurn , un herbar cu 200 de plante culese din imprejurimile Galaţilor, s-a infiin
ţat secţi a b otan i că a Muzeului de i.st<Jrie n aturală din Iaşi. (N. Makarovici, Muzeul

de tstorie naturală din laşi, in Contribuţii la i.itoria dezvoltărif
laşi, 1 860- 1960, II, Bucu�ti, 1960, p. 1 88).

Universitiiţii din

Pech ea , comună �n j u d eţul Gala ţi .
44 La 1 5 aprilie 1803, cînd Zoe Moruzi, născută Gerachi, soţia lui Dimitrie
Moruzi, cumpăra de la mede l n icerul Gheorghe Cerchez, moşia Cioara sau Pechea,
aceasta avea o suprafaţă de 9 329 fălci = 13 993 ha. (V. Slăvescu, op. cit., p. 35 7) .
In vecinătate !TI.Lli avea cu mpăra te moşii l e Colţăşti, Colibaşi, Gura Umbrului, Ma1.os.ăştii, Lotihan i . (Bi blioteca A cademiei R.S.R. , CCCCLVI/182).
• In prima variantă : terres sa blone uses .
H Data morţii este greşită. Dimitrie M oruz i a decedat în 1844 înainte de 1 7
februarie. (Buletin, foae oficială, Iaşi , XII, n r . 1 4 , p. 5 3 , 17 februarie 1844 ; Gh.
Ghibănescu, Surete şi izvoade, VI, 2, Iaşi, 1 9 33, p. 200-201 ; V. Slă vescu , op. cit.,
p. 11). De altfel, chiazr Guebhard afinnă in memor i ul publicat de S. Callimachi, că
D. Moruzi a m uri t după un an şi jumătate de la sosirea lui la Pechea, (Pagini ine·
dite despre Moldova, p. 3 0 ) , deci in feb ruarie 1844.
�6 Suhurluiul, piriu ce izvorăşte din nordul judeţulUi Galaţi.
CJ
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une petite lieu plus bas vers l'ou.est, a11 des sw du vlltage de · Platch.inta � 1 et va se
jeter non toin de la dans le .Sireth. a pres avoir arose le marcis salins de Kislc: «.

.
A peu de distance a l'est de la terre de Pekia se troove le vill04Je d'Ossilll
fossiles
qut se
(les os) ai1ui · nomme 4 cause de la grande quantite d'osseme rtts
t rou vent o t res peu d e projondeur dans tous les terrains d'alentour �9. Ce gi.se
ment, qui demande a etre exp lore avec attention ne l'a point ete ;usqu'icf. o Je
poss ede u n fragment d'os prove nan t de cette !ocalite e t qu.e doit avoir opparte11u

d un

animal

monstrueu.:r

so.

La terre de Pekia -renferme p!usieurs ]orets assez considerables, presqt.&e
exclusivement de chenes Quercus ped unculata ; une seule d'entr'elles recouvre un
·
terrain humfde et · marecageux, les aut-res croissent sur les versants de collirie s
a
plus ou moins s bl·oneuses. Ce que j'ai dit ailleurs de
dest ruction et de la

�-

pl u�
actuels ne
tarderori.t pas d passe+ a l'etat de mythe, et. avec e l Z e s . disparaitr�nt . une fou.� .d e
plantes qu'elles couvraient de leur ombre prot ec t r ice et qu.e j 'ai eu la ch.anee · de
recyeillier enco're . . Parmi les plw .remar9 uab teş �J que je n'_oi_ pa.s renc?'"' � !"�II�
.
.
_
aiUeurs je citerai les : Si lene· chlor.antha, Astragalus argenteus, Achi ll ea pectinaţa
et une aţttre espece d 'Achi1Jea que je crois nouvell;:, Centaurea Marschalliana e t
dcpN!ssa, Cirsîum canum, Thesium . elegans , lri s squalens . e t G uelde�sta�t�s
etc . . Pcms les bois hu�ides ; Delphinium hybridl,lll1 , . Geranium boh.ernicum, Lin.ariol
i talica, Ir i:s · grami n ea . etc. Dans . les .vallees sa.bloneu.ses ; · Gypsophi la paniculata,
Lavatera. pseudo ol bia .et eretica, campan ula multiflora etc. Enjin · dans les cha�JQ>S:
Ruta suavrolens, Oxyl.r opis pilosa, Aj uga saJi c i folia, Althaea pallida etc. Platc hint.ha
(.Pate; gateau nom derivant probablement de l'aspect · ge n11ra ! de ce vtUage ou
des haut eurs · · environantes. Il forme avec la t erre du 'meme nom une des nom•
administ ration des jorets de la
.�ptkfalemen t d cli lles de P ekia, qui entte

mauv(lise

.

basse

Moldavie

les . mains

d.ei

peut

s'appliqullr

possess e urs

·
�7 Plăcinta, astăzi comuna Slobozia Conachi. Primul . toponim derivă de L<_�
un numt: de persoană, p poreclă, _"om moale" , intilnit în documentele inol�ove
rieşti. . (Catalogul documentelor motdoveneşti din Ar h iva istorică centrală a sta tului,
l, 1957,· p. 294, 1606, februarie 27 ; Documente privind istoria Româ n ie i. A, XVIT,
voL III, p. 96, 1612, august 4 ; Catalogul, II, 1959, p. 1 4 1 , 1 6 3 1, i anuarie 17 ; i bid'em·,
IV, 1970, p. 470, 1 700, fe-bruarie 22). După tradi ţia satului a ex istat "fintina lui Pla
cintă" ·in jurul căreia s-a fonnat satul. (MI>ise N. Pacu, Cartea judeţului Covuriui,
partea III, G alaţ i , 1891, p. 51). Harta rusească din 1835r aminteşte "fostul sat Plă�
cinta". (Constantin C. Giurescu, Principatele Române la inceputul secolului X X,
Bucureşti , 1957, p. 221). Al doilea toponi m este de la o "slobozie" înfiinţată, pro
babil de Costache Conach.i. La 20 iunie 1814 sutu l era in posesia lui Conachi. La
1ceastă dată dăruia un octoih oisericii din sat. (Moi� N. Pacu, Cart ea, I I I, p. 54),.
Harta rusească din 1835 inregistrează ambele toponime. (Const. C. Giw-escu, Prln,
ci.patele Române, p. 221), iar într-o catagra!ie din 1846 : .,Slobozia lui Conachi �
reclită şi P lăc intă" . (Uricarut, XV, 1 889, p. 390).

Piscu, comtulă in judeţul Galaţi.
49 E xpl ica ţia lui Guebhard este reală, căci satul s-a numit, iniţial, .,fintina

-48

Oaselor". Cu acest nume il intilnim in primul document care-i atestă existen ţa·,
1 1 mai 1507. (M. Costăchescu, Documente le moldoveneşti de la Bogdan Voevod
(150�1 5 1 7), Bucureşti, 1940, p. 188-189). In document, o tra.Eiucere veche, se J)!'e�
cizează că satul este la "Putna". O �ală a unui copist, căci documentul este
cuprins într-un "perilipsis�. din 15 i u li e 1806, cu toote actele moşiei Oasele din
ţinutul Covurlui. (Ibidem, p. 189). Este menţionat, de asemenea, intr-o aruafora din
10 octombrie 1813 pr ivind procesul d intre visti ernicul Gri goraş Sturza şi logofătul
Constan tin Greceanu pentru m�ia Oasele d i n Co vurlui ( U ricarul, VI, 1876, p. 286).
.
AstAzi , comuna Rediu, judeţul Galaţi.

50 Fragmentul descoperit a aparţinut, des igur , faunei de rnam.ifere din peri
oada levantină semnala tă de N. Macarovi ci, (Contribuţii la cunoaşterea geologieî
Moldovei meridionale, in Analele ştiinţifice ale Universitdţli "Al. 1. Cuza" dfr&
Iaşi, sec . I l , tom. Vl, 1960, 41 p. 261).
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,bre.u.ses p ropriete s de M[onsieulr Le cheva![er ele Konaki, secretaire cl'ttat··et le plus
.
.
riche boyard de la Moldavie 51.
.
Situe da n.s la meme vallee qu.e Pekfa et a une distance egale de. Galatz la
nature du sol et la ve get aHon n'offrent .au cune variation notable, sur celles de
cette premiere loca llt e, seu.lemen t les torets et les ombrages y sunt encore plus
rares.

en. desc end en t la meme vallee du c�te du Sireth, on trouve a
lleue de Platchintho le m.arais saline de Kisko lequel abonde en
p lante� rares et curieuses, J'y oi recueim • les
RanW1culus
pedatus,
Lepidium
crassi ioliurn, Cerastium taurkum et ovat um, Sium lancifolium, Barbarea taw-ica
. etc. m.ais j'y ai ramass� aussi le germe d'une jievre tntermittente, qui m'a cloue
au logis pendan.t p lus de tro !s mois. Mangina 52, village et assez grande terre, sur
l ' .ancien.ne raute posta l e, a huit iie1tes n[ord]-o[uest] de Galatz, appartenant a
M[onsieu]r Constantin de Negri, jeune boyard qut, assfste de deu.x soeurs53, non
moln.r a!ma bles que sp�rituelles, exerce envers compatriotes et etrangers l'hospi
_ taiite la plu s lar ge et la p lus amicale.
Toujours

eJJ t! iron 3(4

d�

La proprie te de Mangina bien gu.e consiclerable, ne renferme aucune forlt,
m ais se compose uniquement de terre la bourables et de belles pratries arrosee
p!Jr un ruisseau. qui prend sa .sou.rce sur la terre meme S4. Le sol est fortement
tmpregne de sel. J'af trou.ve sur le s bords du ruisseau plus haut menttonne quel

�ues bonnes plantes teHes que : Ranunculus steveni, Geranium palustre, Senecio
doria, Artemisia �lina etc. Q ua nt au.x t erres labourables la vegetation est . a peu
.pres la m �me quoiqu.'un peu moin.s riche, que celle de Pelda ...
Koudalbi 55 (queue blan che) a neut heu.res au. nord de Galatz.
. Le plus grand vWage de 14 basse Moldavie, se composant de plus de 800
. maisons de paysans Zi bres appe les . resech..es 56. Ceux-ci sant proprietatres chacun

!fun morceau de terrain plus ou. moins grand, . dont la reunion forme l'ensemble
:de la ter re de Koudalbi. Ils ne s ant pas astreints comme les paysans etablis sur
les terres des seigneurs a un· certain nom bre de jou.rs de travaU au profiţ de ces
derni.ers, mafs ils subLssent natu.rellement l'f.nfluence /uneste de la subdiviston
ă l'inlim de lei propr i �t e, car le ch..am ps qui a suffi penclant vingt ou tren.te ans
.ă l'existence d'un paysan et de sa famllle, se trouvant, apres la mort du chef;
partag� entre quatre ou dnq enfants, et souvent d'avan.tage ne foumtt pl1is le
ntce.!:saire a chacun d'eux en. parti cuiier. Or Koudalbf comme presque tous les
"
vUlages de reseche s se tr"u.vant enclave les terres des grands boyards peu dis-

. .
51 Informaţ i i asupra domeniului feudal stăpînit de COstache Conachi la R.
Rosett i, Pămlntul, sătenii şi stdptnil in Mo ldova, 1, Bucureşti, 1907, p. 311 ; Gh.
Platon, Domeniul feudal din Moldova, p. 72-73.
·

·

• In prima variant4 : trouve.
.
. .
Minjina, astăzi comuna Costache Negri, judeţul Galaţ.i

501

.

Costa.chi Negri a luat in stă.pinire moşia Minjina - mD�Ştenire părintească 
prin jurnalul din 16 ianuarie 1838. (Arhivele statului laşi, Documente, .pac. &33/70).
Guebhard a cunoscut deci n umai d()uă din cele patru surori ale lui C. Negri : Ca
ţinea, căsătorită cu Vasile Rosetti -Prlbeşti ; Zulnia, căsătorită cu VCISile Sturdza,
caimacamul ; Elena, căsătorită cu Al. Vima.v-Liteanu, din 1845 prietena lui Vasile
A1ecsandri ; şi Evghenia, călugăriţă.
5.1 PUiul Gologan c e izvorăşte din comWla Măcişeni şi se v8rsA in Gerul, in
.
partea de sud a oomun ei Costache Negri.
•• Manuscrisu.t continud cu. acest pasaj şter.r : En remontant pendant une petite
h �re la vallee du Koudal bi au.ssi appelee . vallee du Giere on arrive a Poutzefli
(t1Ulage des puits) ainst nomme a cause de la quantitee de pufts qui existaient
autrefois sur ce point et dant il reste encore un bon nombre.
La terre de Poutzeni est situe a environ 10 lfeues au nord est de Galatz. Sa
superjtcie est d'environ. 2 200 hectares dant 7/8 en terres labourables et 1/8 occupee
par une pettte foret, une vigne et le village. Elle est la proprtete et la residence
habituelle du prince Alexandre Mourou.zi fils aine du ...
�5 Cudalbi, comWll! in judeţul Galaţi.
.53

56 Aprecierea nu este exactă. Intr-o oatagrafie din 1846 satul este trecut cu
1 82 de familii, deci o populaţie de 910 locuitori . (UricaTUl, XV, p. 390).
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poses a mo rce le r Zeurs propT'ietes, iZ I'n resulte qu'au &out d'un certafn. nombre
d'a nnee s ce sont les reseches qui sant forces de v en d re ii leurs voisins et de rent rer
dan s la cathegorie de.o; JlOYSans seigneuriaux �7.
L'etymologie du nom de ce vlllage de ;eccr.te c re at ion, cet assez curie-use
pour meriter d'etre rapportee.
Les p r emie rs paysans, qui, po11r e chaper au.r servitt�deJ seigneu riales, ent re·
p rirent de se fi:rer s11r cette localite, eurent a defrichlr et des.,echer
un
marais
e pineu:r et de jorld rU!res. Ne sachant quel nom donner
ent recoupe de buisso1u
a leur village naissant ils re solu rent de s'en rapporfer au hazard, et celui-ci tes
servit a souhait, en leur faisan.t trouve r dans une c!es fondrferes .susmentionees
un boeuf noye, don t 2a queue &lanche seul.e sumageait a la surf a ce de l'eau, de
ld le nom de koda, queue, alba, blandt.e, et par corruption Kouda! bi sa.
Cette t e rre n'a pas des foret.s mai.s seulf?ment de champs et des pâturages,
ces premiers ne different guere de ceu:r de Pekia et de Ma ng ina sous le rap;port
du terrain et de la vegetation seulement j'y ai remarque l ' l satis praecox en grande
a bondance. Dans les pdturages j'ai recolte en 1843 le Sisymbri u m j u nceum que
je n'y ai plus re trouve depuis.
.en remontarit vers l'est pendant un.e petite heure la vollee de Koudatb!,
appelee aussi lei vallee du Giero 5P on arriv e a Pou tzen i 60 (vi l iCJge de s puits) a ins i
nomme a cause de la quantUe de puit .s qui existai e n.t autrefois su; ce point et
·
dont il re ste encore un bon nombre.
· La t erre de PotJtZeni est situ.ee· a e nviron 10 lieu ses au nord-est de Galat2.
Sa superficie e s t d'a peu pres 2 200 hectares dont 7 /8 en t erre · la tJ oura bl e s et 1 fS
occu pe par le village, une vigne d une petite fo ;e t .
Elle est la propriete et la residence habitue lle du prince Alexandre Mourouzi,
fil.s aine du feu Prince Demetri us 6 1• C'est grâce au:r encouragements, a l'amitie
et a l'assist ance de ce jeune seigneur, avec lequel je demeure depuis troi.s ans,
que j'ai ete mis a miime de connaitre la vegeta�ion de ce pays, mieux que rle
pourrait le jaire un bo t anist e isoze d ans un laps de femps i nfiniment plus pro

longe.
Bien qu'au premier coup d'o eil le sol des terres de toute la bass e Moldavk
presente un aspect d peu pre5 u niforme, cepe n dan t un o b .s e r vat eu r minuti eux
·

trouve a chacune d'entr'elles queLque caractere partkulfer soit sous le rapport d�
t errain soit sous celui de .la vege ta tion. Ici la couche de gres
qui s uppo rt e la
terre vegetale commence deja a se conso li der et a journ ir du gravier a la verite
tres friable. On a recemment decouve rt dans une d e ces couche de gravier une
dent ou defense c al c ine d'une telle grandet�r q u' il y a lieu de don t er şi elle a

57 Pentru acapararea ocinelor .răzeşti de către stăpînul feudal vezi A. Oţe\ea,
Consideraţii asupra tr ecer ii de l a feudalism la capita lism in Mo ldova şi Ţara RCJ
mânească in Studii şt cercetări de istorie medie, IV, 1960, p. 350-352 ; HP.nri H .
Stahl, c o'ntri b uţii la studiul satetor devălmaşe româneşti, I II, 1 965 , p . 243-24�.
sa Eti mo logi.a dată de Guebhaid este r e a lă, coada + a l b. (Dicţionarul limbii
române, I, partea I I , C, Bucureşti, 1940, p. 628 ) , dar n um ele satului trebuie pus in
l egătură cu tm an tropon i m , · cu sensul de om cu plete bălaie, deci sinonim cu Bifl..a n ,
·
sau cu nuan ţ a figurată "făţarnic". ( I bidem, p. 627). un Ştefan Cudalbu, vornic apar·e
in documentu l din 25 i tm ie 1472, considerat fals d e Gh. Gh ibăn escu, Sure t e şi
i2voade, XVI I I, 1927, p. 1 5 7) şi probabil autentic de M. Costăchescu, (Documente
moldo ve neşti de la Ştefan cel Mar e, I aşi, 1 933, p. 91). S-ar putea să :fii e , totul!i
vorba de un fals, căci Ştefan C udal b u nu ma i este aminti t in alte documen te ulte

riOa.re.
59 Pî rî ul G€'I'ul izvorăşte de pe teritoriul comunei Zmulţi, j udeţul G alaţi ,
punctul Geruşiţa şi se varsă in Birlăzel, mai j os de com tma Independenţa.
60 Numele satului Puţeni, astăzi Valea Mărului, judeţul Gal aţ i , derivă numai
de la "Puţu şi nu de la paronimul său femi n in , Iorgu Iordan ia in considera ţ i e
ambele explicaţii (Toponimia ro mân ească, Bucure<iti, 1 9 6 3 , p . 552).
lll Moşia a fost zestre părintească a Savastiţei M
oruzi. In Con di ca l iuzilor,
1803, moşi a este trecută proprietatea hatman ului Costache Gherachi ( Uri ca riul, VU,
p. 333).
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apparten.ir a 1nl e�ph.a.n.t �.
Je n'en ai
malheureusement vu que les debris
reduits ă l'eta t de cra �e . Il existe ;e ne sais quel prejuge attache ci Za decouverte
de pareils objets, maE.s i l est certain que les paysans, des qu'i.ls les trouvent, s'em
pressent de les mettres en piec es, s' �ts n'en sont empeches par la presence et les
ordr e.s po.sUUs du uigne-ur.
Les col lins de Poutze ni Jorment le point culminant de tout le plateau de la
basse Moldav�e, qui de fii s'a.bafs.se g-raduellement vers Galatz du c6te du midi
et vers Tekoutche du c6t e du nard. Une de ces collines est indubitablement de
jorma.tion vol canique, ses jtanc s .sant sUl on n e de larges rain:ures d'ocre ;aune et
rouge et de pierres cafc ine es, en partie recouvertee, par la terre vegetale. La tra
d i tion a conserve a ce tt e col Line, le nom de Horna 63 (la cheminee) sans doute paru
que longt emps apres f'e.r�inction du vo l ca n , les vapeurs et de la fumee ont con
t inu.e a. s' e:r h.a l e r de son anclen cra tere.
Pout zeni possecle de nom brewes s ou rc e s d'eaux vives qui alimentent ses
puits et deux pe t its ndss eaux te squels apres de fortes pluies deviennent de veri
j a.bles torrents.
J oi recue illi s u r la terre du P outzen i plusieurs plantes interessantes telles que
Rann unculus il lyricu5, Bupleurum cxalt.atwn, Peucedanum besserianu m, Statice uli
cina et d'au tres que je n 'ai pas retro u vees ail leurs.
Adam a trois tie ues nord e st ele Pou tzeni et a 12 lieues nord de
Galatz �•.
Terre assez considerable appartenant a un couvent de religieuses �5, place tres
avantageusement sur ie somme t d'une colline ; ii peu pres a.u centre de la pro
priete.
Les couvents de ce pays, qui appar Lie nnent au rite grec orthodoxe, n'ont
qu'u.n poin.t unique ele ressem biance a v ec ceux des pays catholiques, savoir leur
position dans le s sites les plu.s pi ttoresques et les pllis agreables de la contre. A
part cela, un morwstere cl'hommes ou. de femmes · en Moldavie est tout simple
ment une agglomeratian de maisons, presque toutes propres et joUes, aux alen

pu.

tours d'une e g l ise.

Chaque mai.s on est la propri ete et l'ha bitation d'un ou de plusieurs indi
vidu.s qui p eu v ent 11 r ece voi r e t . h i be rge r cles annees de l'un et l'autre se:re. A
l eur tour les moi nes et religieuses on t plein faculte d'aller, quand bon leur semble,
visi.ter leurs parents et omi s. Si, ind ependamment de cette grande liberte, on con
si de re qu� Ia majeure pa.rti.e de·s {emmes vouees ci l'etat monastique, y ont ete
contraintes par Zeurs parents dans des vues economique ou autres, on comprendra
facilemen.t que ce tte grande tiberte doit entrainer quelques desordres et scandale.r,
mais U Jaut se gar d e-r d'ajouter une foi implicite aux recits exageres qu'ont faits
a ce su;et divers voyageurs, blesses peut-etre par un accueil different de celui
auquel ils s'at ten daien t dans ces cotwents.
La terre d'Ada:m est pres q u' exclu.slvement couverte d'epaisses forets de hauţ
et baue jutaie dans lesqu el l es domine le chene, mais en y voit aussi en abondance
dZ Piesa descoperită a aparţinut faunei proboscidiene levantine nesemnalată
de Etienne Patt.e (Sur les elephants fossiles de Roumanie, in Analele Academiei
Romdne ' Memoriile secţiunii ştiinţifice, ser. I I I , t. XI, 1936, p. 155-178) şi N. Ma
carovlci ca re a recoltat de aici numai două specii din genul Unio (Contribuţii, . p.

262).

63 A firmaţie gre.ş it ă . La Puţeni mJ a fost zonă vu lcanic ă .
Ceea ce a văz.ut
Guebhard era de fapt stratul de "terra rOS<J � semnalat de N. Macarovici (ContrlbuţU
p. 262). Toponimul există şi astăzi pe teritoriul satului Blinzi , comuna Corod, j u 
deţul Galaţi.
M Adam, sat component al comunei Drăguşeni, judeţul Galaţi. Infonnaţii do
c umentare Ia Paul Pălt.ănea, O bştea ţărănească din zona Drăguşeni-Adam ; As
pe c t e economice In secofele al XV- lea-XIX-lea, în Contribuţii monografice. Co
muna Drăguşeni, judeţu l Ga laţi, Galaţi, 1973, p. 21-29, 33-40.
65 Mănăstirea Adam este ctitoria căpitan ului Adam Moviliţă. A fost sfinţită
la 14 octombr ie 1653 (Veniamin Pocitan, Mănăstirea Adam jud. Tutova, Bucureşti
1 9 4 7 , p. 2). Mănăstirea a fost "risipită'' la cutremurul din 14 octombrie 1802. (Miror:.
Costin, Il, nr. 2, 19 14, p. 32). Sfi n ţi rea actualei biserici s-a făcut la 8 iulie 1813

(V. Pocitan, op. cit . , p. 2).
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d e fr� ne ; Fraxinus o:xyphylla, deux belles esp�ces d e tit�b, Tilia · rubra et argentea
et trois especes d'eral>les, Acer- cwnpestre, platanoides et tataric'unl.; non moin..�
que · la charme, CaJ1linus betuJus. L es bas tail les se co m;posent des Corn\.16 mas et
sanguinea, Cory lus avellana, Viburnum l:antana, Staphyllea pi.nnata etc. A l'om bre
de ces arbres et arbustes c roissent plusiet�-rs p lante .'> remarquables te ll e.r que Cory
da li s marschallinna, Lathyrus nis.solia, Doroni.cu.m oblon.gifolium, Mya>:Otis sparsi
flora etc. La au ssi on commence a oppercevoir l es Pri mula ofiicina.lis et Con
vallaria majalis qui m.anque totalement dans les bois au suc! de cette tocalite, mois
qui a bo ndent en avan�ant-' vers · le nor-d... Tekou.tchi 84. Chel li.eu du d istrict (je
meme no m , petite ville de 6 a 7 000 habitants sur la rtvitre Berlode et .sur la route
postale �e Galatz a Iassy a 13 l!eues nor4 ouest de cette ;prem!ere vtlle et ii en
virOR 30 lieues de la s e c ond e. Les environs de cette viile .11ont generalement mare 
cageux ma!s n'aya nt pas eu occasion de les explorer el loisir ;'iJ a! trouvl!! seulc 
ment dans un terrain sabloneux les Cynogloss um umbellatum et A llium arena
riurn. Ziganesti 67 (village des bo h.e m ! ens OIL e gJi pt!en s). ·G rande et belle terre ii
un lieue nord de Tekoutchi et a 14 liev.es au nord de Galatz proprUte et Tesldence
h.abituelle de M{onsieufr le chevalier de Kona.ki dont j'ai ciejd parle d t•article
Platchinta.

La riviere de Berlac!e 6B t rav erse la terre de ZiganesU d va, apre.1 avotr pa.ue
pa'r Tekoutchi, se jeter dans le Sireth, suivant toujoors ta direction du nord -est

au sud-ouest.
Dans cette partie de la v all e e , les aborc!s de la Berlad e son.t exces.sivement
mare cogeux et e n quelques endroits saltns, j'y ai rama.sse le Statice Gmellni e t une
Artemisia que je crois IWUVelle. Mais les nombreu.r troupe aux de moutons repan.dus
.ritr ces paroges, que leur humidUe rend
impropre.t ii
toute culture,
er�W!vent
jiJ.squ'aux moindres t races d'une vegetation, qu l je le crois, oflrlrait de l'interit
au botaniste . Le passage de ces moutons qui se renouvelle c!eux foi• par an du sud
au nord et du nord au sud de la Moldavie vient ojouter encore aw: di//ictl.ltt!s
qu j'ai deja signa ze pour la formation d'un herbier complet de ce paJIS.
Dans un petit bois humide qui a vot stn e la mafson ou plu.Mt le chdteau seigneu
r!al. j'ai recolte les Dianthus campestris, Sillene nocti.flora, Galatella dracUll.CI.I1oides,
Colchicum autwnnale etc.
Ziganesti tire son nom de la grande qu.ant i te de bohemfens
ou
egyptien&
(ziganes en moldave) qut peuplent cette l oc alite, et qui sont les esclave� de
M[onsieu]r de Konaki.
.
Il exis t e en Moldavie a peu pres 150.000 .tndivldus,
homme.s,
fe mm es
et
enfants, a ppar te nant a cet te race '� : un tiers, a peu pres sont libres et s'adonne n t
a div e rs es industr!es, dont les plus fructueuses ne sont malheureusem.ent par le.s plus
licftes : les deux autres tfers sant des. esdaves qui appartiennent ii' leurs moltres
corps et biens tout, ·Comme autrefois les no lrs dcu�s les colon.ies. On. les . ve�
et
ac he te a l 'tnstor du betail, leur prl.r ordtna ire est de 120-150 francs par indtvldu.s,
grond ou petit, ma!s les membres d'une meme familie ne peuvent etre vendu.s
s eparemen t.
Les idees phtlantropiques q ui peu a peu se sont jait jou.r aiL3ri dans ces
contrees tendent e adoucir deplus en pltu le sort de ces esclaves, et leu.rs 1na.Ures
sant , pour la p1upart, d!sposes a les ajfranchtr d�s que la question de savoir oU.
·

p rima v ers iune : allant
66 T ecuci, oraşul avea, in 1845, 992 familii adică 4960 de locuitori (Gh. Platon,
Populaţia oraşu lui mold ovenesc, Anexa Il).
67 Ţigăneşti, sat component al comunei Munteni, ju.deţul Galaţi.
• In

66 Riul Bîrlad.

69 Consideraţii mai ample asupra ţigani lor in Sou venirs de M oldavie (S. ca
llimachi, Pagini inedite, p. 37-39). Aici �i aprecierea că in Moldova sint in total
120.000 de suflete. După datele lui N. Suţu erau 12. 198 suflete (N. Suţu, Opere
economi ce , Bucureşti, 1 957, p. 142). Alte refer inţe asupra numărului ţiganilor in
Moldova la G. Potra, Contribuţiunt la istoricul ţigani lor din România, Buour�ti,
1939, p. 103.
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et sans danger pour le pays aura

L.es opinicms sont excesnvement p a rtage es touchant l'origi.ne premiere de ces
ziganes, parmi lesquels se retrouvent toujours, sous une peau
plus
ou
moins
bronzee, les types de ra.ces e v i.dement dtstinctes. Quant a moi, ;e les regarde comme
les descenda.nt.s d e s esc laues que 'es romain s trainaient a la suite de leurs armees,
pour l'execution de ces travaux giga.ntes qu es qui signalent encore parto�t le
passage de ce peu.ple conqtl.l! rant.

La circonstance que des ziganes, scnt li bres soit esclaves, se retrouvent encMe
dans tous les paJis · occupes aut rejoi s par les romains, me parait propre el corro
bOTer mon opinion.

A t rois lieues de Tekoutchi et ii · 1 6 H eues environ de Galatz, toujours · dans
la direc tiOn. du nord-ouest sie trouve le grand vf.gnoble de Nikcxeşti 71 qui journit
non seulement la plus grande quantfte des vins consommes dans la basse Moldavie,
mais dant on exporte dnnuellement des quantites constderables.
·. ·
Rien de plus pit tores q u e .et de. plus anime
que · i'aspect · de ce village · a

l'epoque des vendanges. Chaque � aison de paysan est placee au milieu d'un in
clus qui renferme, <Jutre la vfgne un verger et un · petit ;ardtn, ensufte que le
parcOurS · s e u l d'un . bout du . Village ii l"autre SUT un terfain t re s · accidente deman�e
·
plu deu:rs h.eures.
.
· :
.
..
.
.
.
..
-- La . maniere .de cultfver la vigne en M�14avie dijjere totaletnent de celle prpti
quee en France, eiJ Suisse. et. en Allemagne.. Chaque cep forme . butsson et on· iui
laisse: .pqusser une i nfinite dţ! · branches, dont quelques-unes atteignent cinque · ii
six metres de longueur.

·celles qui anno n cent de voir. por ter : 'du fruit · sont
soutenues
d'ech.alas places comme une espece d�enclos a.utour du ce'p principal.
Ja.mais id on ne

au

moyen

lum,e ni n'elfeuilte _la vigne.

..
.Aux. approch.es de l'hi'Ver . on . cou pe to_ţl.te_s les branches
a quatre pieds du sol
e t les ·. couche en tţrre jusqu'au print emps . Ce . mode de culture, qui ne saurait
.sa ns doute etre dans des pays , plus sev.tentrionaux,
produit
ici
des
n!suitats
merveilleux et qui surpa ssent toute imagination. Je mets en fait qu'un hectare
de vLgne rend en Moldavie plus que 10 hectares dans les meilleurs quartiers de
France. Aussi le vln quoique generalente nt excellent se vend toujours a tres bas
prix. On le paye Sur place au mome nt de la recolte de 80 a 120 centimes le
vedra, qui equivaut a plus de 36 lftres, mesu re de France 12,
L<lrfque ;'ai visfte Nikoresti la. saison etait trop avancee pour y herborfser
avec jruit. J'y ai, cependa nt, recueil!e encore une belle variete de la Poteatilla
recta . Le Quercus faginea, un Nepeta a fleurs roses et adorantes voisine a la ca tarla
et eajfn une Datura dont les capsules en partfe, legerement, epineuses, en partie
lisses, semblent etabli une espece intermediaLre au bâtard entre Datura stramonium
et Datura laevis •.
10 La 31 ia nuarie 1844 domnitorul M. Sturdza incuviinţează eliberarea ţigahl
lor mănăstire!fti (Analele parlamentare ale României, XII, 2, 1902, p. 424-425)
� i la ·14 februarie 1844 pe cei ai statului (I b id e m, p. 521). Emanciparea ţiganilor robi,
de pe urma căreia Sturdza încearcă să profite (Memoires de prince Nicolas Soutzo
grand logothete de Mo!davte, Vienne, 1 899, p. 134), a fost salutată, in presă, de
M. Kogălniceanu, C. Negri (Propăşirea 1 , nr. 5, 6 februarie 1844, p. 1-4). Alte ar
ticole redac ţionale în Albina românească, XVI, nr. 14, 6 martie 1844, p. 53-54 ;
Gazeta Transilvaniei, VII , nr. 19, 6 martie, 1844, p. 73-74.
1 1 Pentr u podgor ia Nicoreştilor informaţii la Constantin C. Giure5C'U, Istoricul
podgoriei Odobeştilor, p. 21, 76, 94.
72 Pentru folosirea ved rei in Moldova vezi N. Stoi c esc u, Cum măsurau sttd

moşii, Bucureşti, 1971, p. 1 74-176.
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Moldavie c en trale

La Moldavie centrale participe de la partie superieure du pays par ses mo!J 
tagnes qui atteignent deja un ha u teur de J 000 ii 1 ZOri pieds paT ses foT�ts n0111 breuses et epaisses, par une multitude de torrents qui l a tra.versent en tous sem,
et enfin par les grandes vallees caillouteuses qui avoisinent c:es torrents et temoig
nent de leurs nom breux de bordements, non moins que des frequents ch.angement.s
de leurs lits.
D'un autre c6te, cett e po rtion centrale du pays po � sede corn.me la Mo�avi.e
inferieure, de belles plaines jertiles et d'autant mieux cult�vee3, que le te rraitl
labourable commence a· s'y faire plus rare. Le mais, le seigle, l'orge, les ble3
d'automne et de printemp.s r�?ussis.sen t iei parfaitement, et donnent des produits
.ruperieurs en qualfte et quan.tite a ce11x des champs de la bas�e Moldovle, ce que
l'on peut a t tribue r autant d la nature du sol q u au.r pluies frequentes ottlrees pc�r
le vot.sinage de montagnes.
Les pTemieres elevation.s que l'on rencontre, en s'approchont de lo c:hoiM
du Karpaths son t de formation essentiellement calcaire et c'est de lei que te tire
toute la chaux employee tant en Moldavie qu'en Valachie.
Les forets so!l' � toujou rs prindpolement composee 1 de ch.enes, Quercus robur,
mais sont entremeles de hetres, de b ou leaux d une grande quantUe de pommiers
ea de poiriers sauvages et l'on JJ t rouve assez jrequemment les Popud.us tcemula
e t dilatata. Au bords des eaux, les saules de diverses esJ)f!c es dont on tire un g rand
parti, les Populus nigra et alba. les Alnus glutinosa et i ncana, donnen.t a ces c:am
pagnes un aspec t bien d iff�rent de c e ll es de la basse Moldavte. AjoUlez ci cela le
joyeux cliqueti.s de s mou lins pla ces sur les torrents, au mflieu de 'llillage.! aril.t
rapproches le s uns des autres et caches o�ous des foret:; d'arbre.s frul.tiers ; lo vue
des Karpaths avec leurs dmes couvertes de neige, pendont une grande partle de
l'annee et vous comprendrez que les paysag es de cette contree n'atent nen li
envier aux sites les p lus raints de la France et de l' Allemagne.
Frappe de la difjerence qul ext.ste e nt re le s vllla ges de cette part ie du pc�ys
et eeux de la basse Moldavle, oit rien., . cependant, ne s'oppose a la culture de
jardins po tagers et fruitiers, j 'ai cherche des renseignements a ce sujet, aupr�s de
personne in stru ites, et parmi les diverses opinions recueiUies, voiei c elle qui me
paraft le plus plausible :
La Moldavie injerieure etant la part ie du pays la plus exp ose aux inva.rion�
frequentes des Tatars et des Bu.lgares, in.vasions dont la de rnie re ne remonte pas
.(i plus d'une tre ntaine d'annees, les paysans qui cultivaient, soit les terres des
seigneurs, soit les leurs propres, se voyaient, presque chaque annee, forceiJ d'aban
donner leurs chaumiere et de fuir devant des hordes de bar bares.
Comment demander qu' ils prissent de l a tt a chem e nt pour une demeure aus.�i
pTecaire et qu'ils cherchaso�ent d en em bell ir ou utiliser les alentours, par des
plantations d'arbres et de jardins, certains qu'Hs etaient de les retrouver au retour
brules ou devastes. Or, vignt et p lu s d'annees de tranquillite n'ont pas suflă pour
eftacer parmi les paysans le souvenir de ces depredatitms, les quel les forment encore
le texte favori des recits et des chants, pendant les longues veil!ees de l'hiver, et
il faudra bien des annee s encore, ava nt que l e paysan de la basse Moldav ie con
sidere sa tranquillite comme assez assuree, pour se decider a imite r !'exemple de
s e s compatriotes des parties superieures.
Ceux-ci peu ou point inquietes par les barbares, qui ne se '/aasardaient guere
d Jranchir le Sireth, ont pu donc en toute s e curite · don ne r d leurs habitations les
soins necessaires pour arriver au point qui frappe aujou.rd'hui d un e maniere si
agreable, l'oeil du voyageur sortant des steppes arides de la basse Moldavie.
Outre le Sireth, qui forme la limite au sud et d !'est de l a Moldavie centrale,
et qui commence ici a devenir na viga b l e , les deux t orre n t s principaux de cette
partie san t la Poutna 73 e t le TrottrouchUA. Tous deux se je tt ent dans le Sireth
et sont alimentes par une joule de torrents secondaires qui, a l'epoque de la fante
de.� neiges ou des grand e s pluies, amene nt des de bordements et des degats souvent
considerables. En pareille s occasions, la violence des e aux entralne d'tmmenses
,

.
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73 Pîrîul Putna.

7A Pîrîul Trotuş.
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qll a rtl.e rs de roc a d es distanc e.r i n �magLnabfes, aussl blen que maullns maisons
pont.r, bestiaux et quelqu ejois des hommes qu.i n'ont pu se derober au anger pa
un.e promp te jul.te. La rapidlte de l a crue des eaux est vraiment extraordinaire.
J'at vu, pendant l'tl t � . ce l tes de la Poutna s'efever de plus de six pieds dans

d

;

l'espace d'un.e heure
Sauf un s�jour de quelques m.ois sur u n seul point de la Moldavie centrale,
;'ai J)arcouru, pour ainsl d i re, en courant Je reste de cette partte, mafs je vais
sans peu y eta b Z f r mon nouveau d omidle dans une des terres du prince Ale
x[andreJ Mourauzl et j'espe re avant la pu.bUcation de ma Flore voir considera
blement augmenter le nombre des localites a moi connues et dont suit la descrip
tion : .Ji,'a.urej 15• Joii p et i te terre a 1 8 !Eeues nord-auest de GaJatz, appartenant au.
prin-ce Const antin Mourou.zi le second fils du prince Demetrfus defunt 76. Cette
prOJJr !.ete en cla v ee en partie entre deux bras de la Poutna, est dans une position
jort agreable, presq u.'au pied des premurs tlchelons des Karpaths. On retrouve
dans cette localite l e melange qu.e j ' ai deja slgnaZe de terres labourabZes, de forets
et !U landes cailfcnuewes.
"
Les bords de la Poutn a et ses nom b rew es fle.r, couvertes de Be rberi s vulgaris,
ele Tamari:x Pallasii, d'Hippophae rhamnoides m'ont fourni. Z'Epilobium rosmarini
f<>li\llll , l'Euphorbia pa lustr]s, Scrophularia glandulosa, Carex lim.osa etc.
Dans les bois humides et sabloneux des environs de Faorey ;'at trouve Zes
Clematis integrifoHa,
Althaea cannabina, Linum campanulatwn, Xeranthemum
cylindra cetml , Seseli p euced.a.n..i folium, Serratula corona ta et quelques autres pZantes
moins marqu.antes, mais que je n'ai pas rencontrees dans la basse Moldavte.
Fokschan l 11 ci une lk1l.e a l'ouest de Faorey et 17 zteues au. nord-auest de
GQJatz.
Cette ville chef tEeu. de dtstrict est .situ.�e sur la frontiere la plus occidentale
de la MoZda'llie et appar tfent moltie a ce dernter pays et moitte a la VaJachte. Un
ru.lsseau jangeu:r, qu.i l a traverse, marqu.e la ztmtte des deu:r pays 18, et n'offrait
qu'un· blen jal.ble o bst a cle a la contrabande entre les deu:r provinces, avant que
teurş prlnces mieu:r avls�es eussent adopte le sysyteme de ltbre echange quf
su bsiste auj ourd 'htd 7'.
Le sol des envfron.r de Fokschanl. est absolument le m�me que celuf de Faorey
et la 'LIUle ne eUe meme n'ofjre rien de remarquable, mais je ne puis passer sous
sitence quofque s'ecartant un peu du c ad re que je me suis trace, une curiosite
naturelle qui existe en Valach.le a quelques lieues de Fokschani.
Je veu.r parler de Balta Al ba, (l'etang blanc) dont l'ortgine n'est pas moins
e.rtraordtnaire que les proprietes. Un ;ou.r, et U n'y a pas u.n siecle de cela, les
habitants d'un assez grand vtllage ne turent pas peu surpris en voyant jaUlir a
plu.rUrurs endroits des s ou rces d'u.ne eau chaude et sazee. Frappes de ce phenomene
presque tous s'enjuiren.t et bien leur en prit, car des le lendemain leur vUlage
avaft disparu pour ja[re place ă un tltang ou Zac d'une zteue envtron de cfrconfe
rence. Pendan.t Zongtemps cette nappe d'eau n'offrit d'autre fnter�t que celui de
sa formation si ngu liere et instantanee, mais H y a quelques annees un paysan y
ayant jait entrer son cheval, a peu pres perdu, avec Z'fntention de le noyer, fut
fort tltonne de le voir, a pres un certafn tem.ps, ressortir de l'eau, beaucoup plus
ingambe et de la trouver parjaitement gu.ere apres queZques bains semblables. La
•.
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:15 Făurei , sat componen t al comunei G aroafa, judeţul Vrancea.
schimb de la Ioan
76 Moşi.a Făurei a fost luată de Zoe Moruzi, printr-un
Pruncul la 15 decembrie 1 8 1 3 (Gheorghe G. Bezviconi , Boierimea Mo ld ovei dintre
Prut şi Nistru, Bucureşti , 1940, p. 272 ; Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, XI, Iaşi,
Hl22, p. 82, 84) .
77 Focşani.
78 Milcovul.
79 Vezi
I. C.

Filitti, Domniile române sub Regulamentul organic, Bucureşti,
1 915, p. 195-204, 374-377 ; Adrian Macovei, Unificarea vamală între Moldova şi
Ţara Româneasc4, (I), in Anuarul In s t i tut u lui de istol'ie şi arheologie, "A. D. X eno
polu, VIII, 1 9 7 1, Iaşi, p. 201-243.
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reputation des vertus ejfica_ces .de ces ea.u.x ne sortit pas . d'abord du petit cerc!e des
paysans des environs q ui allaient .en ete y cherclz.er un remede iL to.us leurs maur
gueris.�a bles ou non. Ce n�e.�t guere qu� d.epuis deux ou trois a(ls que les clas�.,
eUvees de la Moldavie et _de la yatachie ont c.;omme nce a en faire usage, et inaln
tenant; comme les rares ha bitations des a l ent01l.TS ne .�uf!is., ent . pas O contenir la
foule des baigneurs, la reun ion SU.r les bord.s de .ce lac de 1 5 ii 16 mille peTSOPI
nes 80, capmees le.� unes .sous des ten(es, les autres dans leurs volturo?'s ou sub eoelo ,
·
·
·
·
ofjre u n spectacle aussi ailime que bizarr e : ·
L'analyse

.

chimique qui a · ete jaite de
.

.

•

l'eau· de
.

.

41

.

Bafta A l ba donne- de" sel,

100 . .
con.�tate, pa'r

av"c legere infusion de soufjre et -de fer. Il a ete re connu et
un
>JTOnd nombre de cures presque miraculeu.ses, q u'elle est parttculierement e/ficace
contr.e les rhumatismes, les dou leurs d'e - m embres, les con tusions, les maladies
cutanees etc. ; mais pretendre, comme quelques personn es, que Balta A l ba possede
la panacee universelle; serait de la derniere absurdite 81. Sl<cntej . Couvent · de
femTJ'I.Cs 82 dan s une position magnijique a mi cote d'une .montagne qui forme le
premier echelon des Karpathe.s .e.t · a troi� lieues nord-oruest de Faorej.
Le sol de cette montagne par.ticulierement a . sa llase est essentiellement cal
caire. Le monastere est entoure de bois pour la p tupar t de basse fu.taie ,q ui couvrent
la montagne jusques a son sommet e leve de 1 . 000 pied.s ă peu pres.
Dan.� une seul e herborisation printaniere que Z'Qi /aite sur cette localite j'y
ai trouve une espece nouvelle d'Hep-atica que j 'ai nommee Hepalica mwt iloba le
Petasites · tomentosus,. Ranunculus . Q.W'icon.i�,
Isopyrum ţhal ictrC>ides, . et j'y al
appercu les premieres . pousses. d'une . veg�tatio11- qui dpit 1Ure aussi varieţ qu'inte
res sante et que je me propose d'explorer soigneusement .
.. . sur le · meme plan que SkenCey, m,ais a trois plus a l'ouest se troove
le vignoble d ' Od obEsti , le pl�ţs grand. et le . plus productii . de tau. te la Moldavie 13.
Le · vin qu'il fournit est d'une. qualite s:uperi.eure et doit sans doute a la �t.ure
calcatre
du
sol
la
propriete
de. . se
bonijier
en
proprf,ete
. vieUlsant,
q uf! .n.e partagent ,pas les yin.s . . de. · la
b(lS� . Maldavie. Sauf. l'approvisionn.e
ment du pays la majeure partte des produits d'Odobe!ti s'exporte pour la · Rrushi
merfdionale et quoiqu.e leur. prf.x . (touj�rs .dans les limites indiq_uees poţtT. celui ae
Nikţ)reşti) soit . - aujourd'hui trois jois . plus e leve qu'il y a quelques annees, il laisse
cependant si peu

de

·

a!Ll:. proprie taires qut bon, nombre . d'entr•eU.,r ORt
leu"Ts vignes. N'ayant. .pas e ncore eu l'occasion ci.e 1'i&itn

be.nifice

a bandonne Ia culture de

po.r mol-meme cette localiti, ;e ne puis donne.r aucun detail .sur sa . veget.a tlcm.
Pantchio 84 est un autre · vfgnoble puls au nord . et dans une position plus eJeuee
que le precedent, mais dorit les produtts sont beaucoup motns abondmat.s et MOim

estfmes.
ies

environs

.

de l(l petit"e

11 voit entr'autres un couvent

·

·

vme du

de

meme

moines as,

nom sant tr�s ptttOr-esques,

qui

parte

encore

les

·

et on

•
marques :-if un

eo Albina românească menţionează că in vara anului 1847 au fost la Balta
Albă, peste 15.000 suflete din deosebite ţări (XIX, nr. 67, 24 august, 1 847, p. 270).
Alte ştiri despre Balta A lbă (ibidem, nr. 30, 17 a,prilie 1 841, p. 117-119).
8 1 Informaţiile au fost oulese probabil , în oraşul F�i. Nu a folosit broşura
doctorului C. C. Hepites, Jnsuşire fizică a apei minerale numită Balta-Albă, BuC'Il
reşti, 1847, 16 p.
82 Scin tei a, schit de maici îniiinţat la inceputul secolului al XIX-lea in Mă
gura Odobe!jtilor, pe moşia răzeşilor Bolote!jti. La 31 iunie 1808 primea o danie.
Schitul a fost desfiin ţ at in 1861 (Constantin C. Giurescu, Istoricul podgoriei Odo
l>eştflor, p. 68). După t11!1 el e infonnaţii sehitul a fost clădit de familia Adăm.ească
(N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor medievale din
Moldova, Bucureşti, 1974, p. 613, 624).
83 De fapt, podgoria Odobeştilor este cea mai î ntin să din ţara de jos a Mol
d ovei (Const. C. Gi urescu, Istoricul podgoriei Odobeştilor, p. 22).
84 Panciu, judeţul Vrancea .
85 Schitul Brazi, vezi C. Bobulescu, Schiţă istorică asupra satelor Crucea de
sus, Crucea de jos, cu bisericile lor. cum şi asupra schiturilor Brazii şi Moşinoaele
din jud. Putna, Bucureşti, 1926, p. 56-70.
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.:.uge .soute n u COII.ITe ies t u rcs. Icf on rommence d apercevoir les premiers sapins,
ain.si. que !e Sedum .acre g u � n e se trotLVent pa s au midi de cette localite.

Plusieur.s rulsseou.x traversent la proprU! te de Pantchto, j'ai cueilli sur leun
bords te Sisymbrium strict.i ss.imum et que tques autres plantes plus communes.
Kempouri �. GTand vfllage ii une petite· joum.ee au nord-est de Pantchio. La route
qui y c011duit de ce dernLer pofnt serpente le !ong et au travers d'un petit torrent

dam une vallee caHCouteuse et incu lte re.sserrree entre deux montagnes. Celle . du
c6te du midi ojfre encore des traces de cutture qui deviennent de plus en plus
rares d mesur e que L'on remonte la vatlee et finissent par se resumer en quelques
petUs c hamps de .seigte perchb au flanc des montagnes dans des endroits presque
inacc e s i b l e s. Du. ccjt e du nord ia montogne qui presente une declivite tres abrupte
est .cou11erte de bou l eaux et de s apfns et sert de ret.raite d des ours nombreux qui
viennent ju.sque dans tes jardins m.anger les jruits des villageois.

J'af trouve dans 2a va tte e de Kempouri les Campanula linifolia, Sinapis taurica,
l.!yr-icari.a ger-m a r� i ca, Rumex acetosell n , vars. Multifidus et qu elques belles om
bell1feres. Kasduna eJ. Beou c o uv en t d'hommes et grand village au milieu des
montagnes, ii six tie u es au nord de Kempouri, da7ts une vallee semblable ii !a
pre cedent e , egalement arrosee par un e pet-lte
riviere dont les bords sant gamis de
·
supe rbes Alnus glutinosa.

Vne route presque lmpraticable aux voitures conduit de Kempouri ii Kaschina
!a montagne Halousch, dont j'estime la hauteur ii plUs de 1.500
pieds ee. De grasses e t mag n.Lflque.s pratries garnissent le bas de la montagne et
au travers de

·

j1y al reco lte tes

Pediculari.s foliosa , Lychnis flos cuculi,
Euphrasia
officinalili,
Adenostyles Petas i tes, ainsf qu.e de nom bre u ses orchidees.
Le sommet et te s flancs de Ja montagne sant couverts de foriHs principale
ment de sap fns gigantesqJLe aupres desque1 s j'ai trouve les Pyrol a chlorantha, Oro
.

bw;; vicioides, HiEra cium ram.osum ou tre de nombreux Carex, et les Vaccintum
myrtillus, Hepanthemum vulgare, Oxal i s acetosella toutes plantes etrangeres d la
Oa.sse llloldovfe.
En/in au. bords des eaux dam les environs du. village j'ai vu les Dlanthus
arenarius, Typha minima, S pa rganium romosum.

11 se tien.t clr.a.que anne e a Kaschina une foh�e de bestfaux . quf y attire une
immense quantlte de nationa.u.x · ·ea At rangers, princfpalement de la Hongrfe, dant
la :J ront iire n'e.st plus qu'a g uelgues lieu.es.

· PtloldaPte .superietire ·

;
. La · lllolaavCe lU:Peri,ure .n'est plU.., ii l'exceptlon de q�Ulques dfstricts ag�
cole.s, qu'un assem blage de montagnes, s'elevcint en gradins, jusqu'au majesteueuz
T.s cha kleo, qui le.s domine tO'Utes de que tques "mflliers de pfeds •.
Le Sireth, le Prtlth. et d'innambrables torrents, q ai jafllissent du pied des
montagnes en se precipUona en ca.scades de leurs flancs, arrosent cette partfe du
palfs, oia une trop gronde humtdtae, entretenue encore par de frequentes
plufes,
falt autant de tort aux agri cidteu r.s , que l'excessive ·secheresse dans la basse Mol
davle. · .
116

17

Cimpuri, comună in judeţul Vrancea.'
Caşin, comună in judeţul Bac-ău. Mănăstirea cu hramul Sfinţii Arhangheli

M ihail şi Gavril a fost construită intre anii

1655-1657.

(Al. Papadopol Calimach;

Despre Gheorghie Ştefan voevod, Domnul Moldovei (1653-1668), Bucureşti , 1886,
p. 7 , cu precizar-ea că 2lidirea mănăstirii a ţinut doi ani : 1655-1656, dar Miron
Costin notează că " la anul după urdzitul mănăstirii i-au venit maziliia" lui Gheor
ghe Ştefan (O pe re , ediţie critică... de P. P. Panaitescu Bucureşti, 1958, p. 190) ;
G; Balş, Bisericile şi mănăstirHe moldoveneşti din
veacurile al
XVII-lea şf al
XVIII-lea, Bucureşti, 1 933, p. 1 75�176).
ee Haloşul mare,
640 m altitudine. {Marele dicţionar geografic al Românfef,
III, 1900, p. 686).

• Acest pasaj, ca
botanique, p. 1�23.
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Parmi les torrents plus h.aut mentionnees, le plus remarq1Ui ble est la Bis
trizza 89, dant le sable est m e le de parceUes d'or pur, en as�ez: gran.de quantite,
pou r devenir un objet d'exploitation parmf les populotion.� riverailles, et q-uel.ques
tribus de ziga ne s libres qui tirent de cette i.ndusf;ie leur nom d'aurarf (ch.nclleurs
d'o; ), et un profit que l'on eva lue a envir()n un 1ra nc pa; personne, par jou.r. o.,,
pour des gens, dant les besoirts .mnt si limites, et avec le bas pri.r de toutes le•
nece.�.� ite.� dil! la vie, cette somme represen.te 11ne valeur au moin.s quintuple dan.'
d'autres contnies.
La Moldavie .�uperieure cul tive essfl?ntiel lement le mais, la pomme de terre,
le r ig ne et le fru it s des toute espece, nuli� at tend u la difjiculte et la ch.erte de.�
trnnsporh jusq u'a Galatz 90, de nombreuses distil leries redufsent tous ces praduit &
(.�auj ceux necessaires a l a ccmsommation loca le) e n eau-de-vie, d.ont il s e jait une
immense consommation, tant en Moldav ie que dans les pays limi troph.es.
ce !le

de

L'etabli.ssement d'un chemin de jer qui. longer ait la ·vallee du Pruth
ou
du Siret h a boutir a Galatz 91 et la cana lisation tres facile de quelqu ns

principaux caurs d'eau llil, feraiem de la M olda vie superieure une des
le.� plus rich.es de !'Europe, en facilitant l'exploUation de ,,es immense.1
et magnijiques forets, mais surtou t des mines de tout genre qui abon.dent dens ses
montagnes. On y trout'e l'or, l 'argent, le cuivre, le chorbon de terre, le fer, l11
sel gemme et l'asphalte. Ces trois dernie rs seu.ls sont exploitees, mab d 'une ma 
ni�re tres secondaire et uniquement pour les besoins du pays.
.�e.�

eon t rees

N'ayant pas encore parcouru les hauts Karpaths, j ' ai cependan.t nu me jormer
idee generale de leu; vege tation, en compulsant au Musee de lassy, un petit
he r bfer recoLte dans un seul voyage a travers ces montagnes, par Me ss[ ieurs] Ede!
et Szabo, le premie r, alors j ardini e r du prince regnant, a, depuis longtemps, quitte
la Moldavie, le second, pharmacien militaire, habit e encore lassy, et, quoiqu'il ne
s'occup e plus guere de botanique, il est a meme de foumir d 'ut iles renseignemenh
aux personnes qui parcourent la Moldavie superieure dans un but scientifique.
une

Les plontes karpathiennes sont, ci peu d 'exceptions pres, les memes que celles
des A lpes se condaires de la Suisse, celles qui d e passe nt le point d'elevatfon de la
Soldanella alpi na ne s'y trouvent pas, et sont . remplac es par des esp�ces apparte
nant plus specialement a !a Carniole et a la Carinthie. Un peu plus !J4s la 11ege
tation est toute ;urassique et enffn, dans les p l ai n es, elle s'assimUe a celle de la
Suisse ou de la France centrale.

Dans la haute Moldavie se trouve lossy, capitale de la
,ţous le 47 degres de latitude 9l,
et sur la Baklui 94, autre1ois
jourd'hui ruf sseau fangeu:r, dont les eaux, melees aux . sa b les et
plufes et la fante des neiges entrafnent de la viile, ont fini par
peu salubres. Le Pruth coule a deux lieues .a l'es t de la viile.

prfndpaute, situee
pe tl te riviire, nu
aux boues qu e les
s'e taler en marals

89 Bistriţa.
mai bine de
După datele lui N. Suţu, transpDrtul cerealelor reprezenta
10o;0 din valoarea acestora (Opere economice, p. 182, 339).
91 lncă din 1840 ingi nerul Martin din Cernăuţi propunea, la 14 februarie,
construirea unui drum de fier cu vagoane trase de cai, cnre să lege tirgul Mihăi
f.
leni-deci nordul Moldovei - cu Galaţi (Bibl. A ca d. R.S.R., ms. rom., 1034,
127-128v ; Hurmuzachi, Documente, Supl ement, I , voi. VI, p. 369 ; G. Zane, Un
veac de luptă pentru cucerirea pieţei romdneşti, Iaşi, 1936, p. 55). De asemenea,
in martie 1846, o companie formată din logofătul C. Sturdza, N. Suţu, Iorgu Suţ� ,
hatmanul Grigore Ghica, vorn icu l V. Alecsandri şi alţi i , au cerut un privilegiU
ca să organ i zeze "un drum de fier sau cu vapor sau cai� (Bibl. Acad. R.S.R., ms.
rom., 1034 f. 153 ; Documente privitoa re la anul revo tuţlonar 1848 In MoldO'Va,
90

1960, p, 4 1).
92 Pentru asemenea proiecte vezi L. Boicu. lncercdri de naviga bHizare a riu
rilor m o ldoven e ş ti fn prima jumătate a seco lu lui al XIX-lea, in Anuaru l Institu
tului de istorie şi arheologie, I I, 1965, Iaşi, p. 93-1 1 5.
93 Coordonatele geografice sint 47° 9' 10" -47° 1 0 ' 24.. l atitudine nordică ; 25°
1 5 ' O.. -25° 1 5' 3" longitudine estică (N. A. Bogdan, Oraşul Iaşi, 1913, p. 49).
94 IBahlui.
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l assy co mpt e environ 80.000 habihmts 95, et couvre une immense etendue
d'u11· terrain fort accident e . Bci.tie a ut re fots a l'orientale, c'est a dire presque toute
en bois et sans auCIL ne regularite, le s nombreu:r incendies qui l'ont successivement
d.evastee, et dont le d ernier a eu Ueu. en 1846 9<5, n'ont pas peu contrlbue a l'aligne
ment progres sif d es rues et ă i'embellisseme nt de la ville par des constructions
modernes pr esque touie:� d a n s le style ita lie n, q ui ne me parait que mediocrement
aciapte au climat de c;e pays. L es m a l h eureux t roncs d'arbres qut, couches. trans
t'e rsalement dans le!> ru es prtnci.pale>, 11 jormaien t des chaussees aussi dangereuse
qui incommodes, commencent ă
fatre p lace ă des paves en bois et en pierre, en
d e pit d e squels, pendani les t roie quart • de l'annee ces rues sont litteralement
i mpra t [c a bl e aux pfe tons, e t justifient ple in ement l'assertion d'un spfrituel voya
geur qui, en parlant des villes de Moldavie et de Valachie, observe qu'au re bours
depit desquels, pendani les t rofs quarts de l'annee ces rues sant litteralement
un objet de necessite .

A part ies egali.ses, toutes con:�aerees au rite grec orthodoxe, sauf une pour
le culte catholique, et qui n'o/lrent, en general, rien de remarquable, les prlnci
paux ed iftces sont : le pafais du p rin ce regnant, malheureusement inacheve 97, celui
construit sur les ruinu de l'ancien palois Mourouzi, brule dans un des nom breux
in cendie s dont j'oi porle et qu.i rebâ.ti a la moderne et sur un plan assez grandiose,
reunit dan-s sa vaste enceint e, le D iva n prtncier ou ConseiZ supreme, la Chambre
des deputes, car la Moldavie o aussi un simulacre de systeme representattf, les
c o ur s de jusHce etc. "· H y a enfin le t h eâtre nouveau 99 le palais Roznovano 100,
e' qu.e lq u es autres habitations particu lie res, qu i n'ont rien a envier
aux
plus
beaux h6tels de Paris et de Londres.
Des

auberges

passab te s,

Jronca'io�e e t moldave

un

excellent

restaurant •,

des

troupes

comiques

et l'hospitalfte aimable des habitants, rendent
I�sy un sejour fort agreable auz etrange rs assez •• sager pour ne se meler d'aucune
assez

bonne

cote rle politique ou part i.cu!fe re.

'5 In cata.grafia din 1 84� au fost lnregistrate la Iaşi 12.418 familii, deci o popu
aproximativă de 63.000 de locu i tori (L. Boicu, Despre structura socială a
or�ului moldovenesc, p. 286-287) Gh. Platon însă indică 13.731 familii,
adică
68.655 de suflete ( Populafi6 oraşului moldovenesc, Anexa Il). Intr-un alt stl,ldiu,
Populaţia ora şu lui laşi de la jumătat ea secolului al XVIII-lea pînă la 1859, Gh.
Pl�ton menţionează că Ll1 1845 au fost înregistrate 12.579 familii, deci un total de
62.895 locuitori (Populafie şi s ocietate , Cl uj, 1 972 , p. 328-32 9 ). Catagrnfia din 1849
inrc·�s:rNizR 1 fl.51 :! fami l i i . adieă 92.560 de· l ocuitori (ibidem, p. 330).
96 De fapt, este vorba de incend i u l din 28 iulie
1844, cind au ars in Iaşi
cnteva sute de imobile {Albina Românească, XVI, nr. 60, 30 iulie 1844, p. 249-250).
SJ O scurtă d e scriere a palat ului domni torului M. Sturdza la 1. F. Neigebaur,
Beo�chreibung der Moldau und Walachei, Breslau, 1854, p. 303.
98 Domn i tor u l M. Sturdza propune Adunării obşteşti, la 21 decembde 1839,
•
aă se repare .curtea vecheR - palatul Moruzi - in care să se instaleze instţtu
UHe publice (Analele parlamentare ate României, IX, 2, 1898 , p. 446). Lucrările
s-au terminat pe la sflrş�tul luni i mai 1844 (A l bina Româneascd), XVI, nr� 45, 8
iunie 1844, p. 177. Alte amănunte Ia Dumitru C. Moruzi , Curtea domnească din
I�i. Uliţa mare şi Podut Verde, in 'Drum dTept, I, 1913, 3, p. 1 50-164 ; N. A. Bog
dan, Oraşul Iaşi, p. 1 7 5- 1 78.
911 La 29 decembrie 1846 presa anunţă deschiderea "teatrului nou" opera arhi
tectului Al. Costinescu, ( A l b i n a romci ne ascd , XVIII, nr. 102, 29 decembrie 1846;
laţie

p. 386-387).

100 "
Frwnosul" palat Rosett i-Roznovanu, cum il consideră "Albina româneas
că" a avut �i el de su1erit de pe urma incendiului din 28 iulie 1844 (XVI, nr. 60,
30 iulie 1 844). Nei gebaur , de asemenea, apreciază că pal'atul lui Nicolae R<llsetti

Roznovanu este cea mai i mportantă clădire din or31l (Beschreibung der Moldau und
fostă
Walachei, p. 303). Ln Inşi era şi palatul l u i Alexandru Rosetti-Roznovanu,
re�ed inţă domnească, distcus in incen d iul din 1848 şi refăcut (Ibidem).

• N otice geographique et botanique, p. 22 : restaurateur.
••

Ibidem

:

quand ils sont sages .
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Iassy possede un M1LSee d'hfstoire naturelle et d'antiqu1te.s qu1 a ett! dhige
pendant q uelques annee.s par M[on.sfeu]r · le doteur 2ciacke, savant aussl modeste
que d istingue. Par ses soins, les di.ver.ses coliections, surtout ceUe d'ornf.tholOgie:
avaient pris e n peu de temps u.n accroissem.ent considerable. Mofs apres a tJoir
lutte courageusement contre l'indifjerence qui accueille d ans ce pays-ci ii tcJUte
oeuvre scienti.jfque, il s'est vu en but te il des tnt ri ques qui l'on forc� ii resigner des
fon ctio ns purement grctu.ltes 101.
Si

Ce

Oepuis !ors ce ·musee git dans le plus miseral>le abandon, sans
n'est quelque V01JOgeUT etTanger, Songe j a m ai s a le ViStier.

que

persorine,

Quoique dans une po$itfon elevee (BOD pieds au m.oins au-dessus du. niveau·
de � m e r) lassy e.st ent our e de montagnes, . dont ont voit les cime.s couronnees
de jt-wets et les fla n cs couverts de vignes et de jardbas, ce qui, dans l't!te, forme'
un e"•emble excessi.vement pittoresque. A un petite lieue de la vi ll e sur la rotite'
de Galatz, se tro uve le jardin de Socola, appartenant au. prince regnant mats ou
le pu!->lic est admis certatns jours de la semaine 102. Sauj quelques beaux ar!lores
indtgro e s et etrangers, le ja.rdin par lut-m e me n'offre T!en de remarquable. Le�
jleurt "es plus communes des jardins d Europ e .sant les seules qu'on y cultive,
mats une s err e ass ez spadeuse · renjerme u.ne belle collection de v!!9etaux eroei�·
ques. Sur la colline de CoPCau, du c6te oppose de la vllle, en le jardln public,
rendez-vous des promeneurs dans les soirees d'ete, mclis qui n'a ri� cie partiC'Il"
l.U!r 103.
Le vegetation des environs d'lassy a bea.ucoup d'analogie avec celle de bCJ.!
Jura. Les marais qui avoisin ent la vi ll e fournissent tes Ranunculus l ingua, Ei.lpa
Les vignes et
tor-ium cannabinum, Lythrum hyssopifoli.a, Calla palustris etc.
jardfns produtsent les Galanthus nivali.s, Telekia cordifolia et speciosa, Colutea
arborescens etc., enftn. dans les forets qui ent01.1rent lassy de tous câtes, on tra1Lve
'

les- Erythronium
germanioa etc.

dens

canis,

Fritillaria

Meleagris, Cot.Qneasler vulgaris,

MespUu!'l

A que lques Ueues au .n.ui lassy et pres de la. route postal e sont des montag�Us
coquil liere r tres curfe1Ueş quf n'ont point ete exp loree s jusqU:'ici par les naturalis
tes. J'en al apercu 'de n.oml>reu.:r frcigments parm! les pl er res destinees au.r r�
parattons de la chaussee •. Botoschani 104 est la vflle la plus rapprochee de la
frontiere du Bord de la Mo ldavfe, le terratn du district, dont e lle est le chef Ueu;
offre beclucoup de ressemblence a11ec c elui du plat pays, sau.j qu'U est arrose pa('

ele n.ombreu% caurant.s d'eau, dont . les uns se jettent dans le Sireth et �es cilitre.i
dans le.. Pruth. 1f'011af..t _·pas visUE mof-mem.e cette partie du paws ;e ne puis rien
dire de sa Vegetatton, m.ob fi m'a ete CJJSUre qu'elle n'offre rien de remOrQJI4ble.
Okna 105 vtlle situee dans la partie ocddentale de la haute Moldavle, au pied cles
Karpathes et sur le torrent de Trotrousche 1115. Cette locaHte o!rre un grand tnth:l!t
par .res mlnes de seZ gemme tellement abondantes qu'elles pourraient foumir dea
quantites constdera b les li Z'ezportation .si un · canal, bien lacfle c\ e tabZir, /adlUalt
de transport du sel ;u.squ'ii Galatz. Au;ourd'hul, outre la consmnmatton locale, la
Hongrie volsfne est la seul pays qui vlenne s'approvislonner ld, et encMe · ou.
.

101

Perutru contribuţia doctorului Iacob Cihac la mfilnţarea şi dezvoltarea mu
medi cilor şi natural..iş tilor vezi Paul Pruteanu, Iacob Cfhac, 1 �

zeului Societăţii
p. 64-68.
102

lie 1839.

Pentru programul de vizitare vezi Albina româneascil, X, nr. 32, 23 apri'

103 Copou, grădina s-a organi:z:at prin grija Efori ei Ia!�i in cursul anului l83ol;
(Analele parlamentare, V, 2, 1895, p. 562 ; Hunnuzaki, D o cumente, Suplement, I,
voi. V, p. 136, LXXI).
• Pasagiile următoare nu mai s!�
tanique.
104

105
�

reproduse

fn Notice geographique et bo-

Botoşani
Tîrgul-Ocna.
Piriul Trotuş.
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m(l),l.ea de la -c on t r ebande la�. Okna possede aussi sources d'eaux . minerales di
���rs�s, dont les ma!ad� c!es en:.vironfi font un jrequent usage pendant l'ete�
Le travail des mines .remplace id· la condamnation aux gali�res dans d'autres
. .

•

pays.

. . . J'ai trouve sur les mo n.tagnes .qu i enc lavent de . trois, câtes la ville d'Okna
quelq u.es plan Les in.te ressantes telles qu.e Cytlsus. nigriCQns, LophosciadiWil meifO
lium, Thymw; grav eolens, G a l i u[ţl retrorsum, Lilium martagon . .
. .' La montagne qui recor;.vre les · mines d e sel presente une masse de mame
bleua t re, d'ou sortent un quan.tite de sources salees. La vegetation y est presque
nu !le . L es au.tres ojfrent un. asse.mblage de couches schisteuses .et de roches gra·
niti.ques. couvertes d'ar.b ustes â leur base et de grands arbres a leur sommet. A
l'001est . d'Oicna !i'etend s��:r . une ·Zongueur de quatre lieues environ une etroite
v!Jlle e servant d.e lit a la riviere Sl.a.n.i ka 108 et condubant a-u petit hameau du
m€me nom, · remarquable par sa situation. alpestre, au centre des Karpathes, . et
pa� ses no m breuses sou.rces d'eau mineraLes. Malgre la difficulte de leur acces, car
la, TOUte ţie Okna est a pdne carossa ble, ce Lieu etait il y a quelques annees le
rendez vous des baigneurs de la haute societe et des etablissements spacieux eţ
propres y ont ete construits pou.r leur accomodement.
Mais la mode qui exerce son empire sur les lo ca lit e s comme sur les hommes
a j ait maintenant deserter les bains de Slânika pour ceux de Balta Alba dont
j'ai parte plus haut, et pour le moment ce premier endroit n'est plus habite que
par un ma r cha n d de denrees coloniales, et - ·par les employes d'un entrepdt de sel,
qui reti.ennent dans cette locaUte. l es profits . d'une contre bande organisee avep la
Hongrie dant Slanika est ii peine â deux lieues, et ou l'on arrive par des chefnin.,
i nacc e ssi b les et inco nnu.s ii .to.ut aut re qu'aux habitants de ces montagnes.
Une particularite assez Temarquable qu'on presente la route d'Okna d Slanika,
creusee en quelque sortie entre deux masses de rochers de �i!me nature que
.
ceux des environs d'Okna, c'est que d'un c6te de la riviere les co-uches de ces
rc;�.ches . melan g ees son.t �rfaftement hor iz�n t ales, elles assemblent en . plusieurs
eri.drolts 4 un mur bâti par la main des geants, : tandil que de l'a�tre- cauZe de
l'eau a 60 pieds a peine de di.stance s 11 ces �emes couches forment avec le şal un
angle d'environs 20 degres.
.
J'ai trouve dans le bois qui avoisinent cette route et a l'ombre des . nombreux
blpc.� . de . granit qţti . garniss�nt et obstruent souvent . le cours de la riviere, les
· .

,

.

.

Chrysosplenium

alternifolium,_ Sedwh stepatum, Wald�teinia . . geoides.'
nQii ta�;�gE-re, .Salvia selarea, Geu.m intermedhm:i et pludeurs fougeres.

Impatiens
.
-.

.
A Slani!ca meme - pend.an.t les cou.rts . intervales d'une _ plute a peu pres per�
maneiite dans ces cont re es j'ai recueilti les H ieracium aurantiacum, Pyrola se
cunda et minor, Pinus pum.i lio, Pyrus aucupar.i a etc. Niams 109, dans le partie orien
tale de la haute Moldavie . et un grand. couvent d'�ommes, fortifie et celebre .dans
lf!s .annales historiques du pa y s. Ne l'ayant poiri.t encore visite, je .ne le cite fei que
comme la residence de M[onsieu}r Bredemeyer 11o neveau du (:elebre .botaniste
viennoi.� de meme nom et pharmacien du couvent, lequel s'occupe dans !les mo
ments de loisir a recueillf.r les plants de cette localite, il m'a promis de me les
,

communiquer •.

1117 Amănunte la D. Vitcu, Arendarea ocnelor fn Moldova sub regf.mul Regu
lamentului organic. în Anuarul InstHutului de istorie şi arheologie, "A. D. Xenopol",

IX, 1972, p. 29-79.
101

10�

IlO

Slăn ic.

Neamţ.
N u este aminti.t de Paul Pruteanu, Contribuţie la istaricul spitalelor din

Moldova, Bucureşti, 1957, p. 243-260 ; Nestor Vornicescu, Instituţii pentru fngri
jirea sănă tăţ i i patronate de Mănăstirea Neamţ, în Mitropolia Moldovei şi Sucavei,
XXXVIII, 1962, 5-6, p. 442--450 ; Virgil Molin, Date cu privire la trecutul insti
tuţiilor pentru ingrijirea sănătăţii patronate de Mănăstirea Neamţ, in loc. cit.
XL, 1 961, 5-6, p. 246-2511.
•
Pasagiile ce UTmează sînt publicate in Notice geographique et botanique,
p. 24.
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Les dtstance sont excessitlemen.t dt/1idles ă pr� c·iser dans ce p4ys, vu qu'e Uu
dependent entterem.ent de retat pr.!cafre des routes. Lorsque celles-ct sont rendaes
caros.sable.s par quelqu.e.s semaine.s de beau temps, une voiture legere, avec �on
attelage ordinaire de qu.atre chevau.:c peut jafre aisement de � 1(2 ci J lieues
Jl'C�
heure, mais quand les pl1ties ott. la jante des nefges ont tUJon�e
les
chemiru,
c'est a grand pelne şf l'on arrive ci falre une Heue en deux heures.
Mon but, en t racant cette nottce, encore Men incomplete, sur la M ol davie ,
est qu'elle serve d'encouragement et de gufde aux na turallstes dfsposes d ve'!lir
explorer une contree awsi interessante, non seulement sous le rapport de la bola
nique, mais pour toutes les branch.es de l'htstoire naturelle.
Je crots devatr ojouter encore, ovant de dore mon travail, que, comme il
n'extste en Moldavle qu e deux cla.sses, les l>oyards et les
paysans, ce sont
du
etrangers qul remplissent toutes les professfons lntermecUaires, dt!puf.s le negodant
jusqu'au dernier des artisons, et que parm! ces derniers, ceur qtLi possedent quel
bon
que connafssance dans leur art, et qui saoont resfster a la seducti011 du
marche des vins et spiritueux, peuvent compter de 1aire en peu de templl urae
joUe jortune.
•

•

A N E X A

Charles

Il

Gue bh.ard cdtre A lphonse de Candolle

Poutzeni (basse Maldavle}
1 Z/Z4 levrier 1B4B

Monsfear,
Votre obltgea!lte let tre du 3 ;anvier m'est parvenue la ueille de mon depart
pour Jassy, ou ;'ai ete passer une qutnzaine de jours et c'est la rais011 du retard
que j'ai mis a vous comblen ;'at ete senst ble a votre bon souvenir, car craignant
que vous n'eussiez pas garde memoirt de notre rencontre au Mu.see de Pam, je
n'avafs pas ose vous rappeler cette drconstance.
Je sufs charme d'apprendre que v01U agreez ma propo.slt!on de vous foum&r
les plantes et tous les renselgnements en. mon pouool r sur la vegetation de ce
pays, qui peut aflrir la plus vff tnteret sous le rapport de la geographfe botani
que, dant je vais que vous vous occupez acttvement tont par votre lettre que par
un compte rendu de l'Academle des Sciences.
La Moldavie semble /ormer l'e:rtreme limite de la vegetation orientale et
occidentale, et presente une joule de phe nomene s curieu:r a constater � par exem
ple, dans les nom l>reuses terres en /rich.e que le manque de populatlon empiche
de cultiver, on trouve quand le prfntemps o ete pluvteux, certatnes es pikes de
plantes, mafs q uand le prfntemps est sec ces especes dfsparaissent pour faire place
a d'autres, presque toujours oppartenant aux memes genres. zo Quand apres avalr
cultive un champ pendant deux ou trofs ans, comme cela se pratique, on le laisse
de nouveau en friche, l'annee suivante ce terrain s e couvre de Senecio vernalis
ou de Matricartia charnom.i lla, sott l'une soit l'autre exclusivement, l'annee sutvante
ces deux especes ne se trouvent plus, et sont remp Lacees par l'Amaranthus viridis
ou le Sinapis arvensis. Ce tte marche de la vegetation est tellement reguliere que
nas paysans pour cit er des dates disent souvent, l'anmie de la Chamomille, l'annee
de la moutarde etc. 3°. Lors-qu'on detru.it, soit accid entellement, soit volontaire
ment, une maison, une ecurie ou edifice quekonque construit, suivant l'usage du
cet
emplacement
se trouve
pays, en bois et en terre glaise, l'annee suivante
presque invariablement couvert de Cannabis sativa. 4° Voiei une autre o bserva
tion, qui m'ete communique par une foule de person n es digne de foi, ma!s que je
n'ai pas ete ii miime de verifier par mes yeux : si l'on seme dans un champ de
ble d'automne , Trit.icum hybc-rnum, choisi grain par grain et sans aucune melange
de grains etrangers, la premiere annee le gratn se trouve mele d'un dirieme ii
peu

pres

de seigle.

Ce praduit, reseme

dans

le miime

champ, donne
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annie moitl� bie, mottle sdgie, et la t rwteme annee tou;our.s dans le
mf!me
champ, la recol t e t ot a l e se trouve c'fl.ange e en .seigle. Cette e:rperience facile ci
veri.fler dans que! gues j a rdins botaniqu.es d ' Europe, mettrait .sur la voie pour re·
trou.ver l a souche p remiere de.s dive rs bles cultfves par les agriculteurs et qui
n'ORt jamais , que ;e sac he, ete trouv es a l'et at sauvage.
pays doit naturellement avolr une fnfluence
Le c l imat ext raordi n ai re de ce
marque e .sur sa vege tation e t c'est a cela que j'at trtbue les nombreuses anomalfes
q u'eUe presen.te, dans les contrees du nord ou de l'occident de l'Europe, la pre
sence de cert aine s especes est un i n dic e presque certafn de l'e:ri.stence ci pro:rf·
mit!! de telle8 au tr es planres, o b se r vat ion qui ne peut vous avofr echappe. lm
Moldavte, oU. p end an t
l'htver le t'fl.e rmometre
descend ci 30 degre.s
R[eaumur]
au- ci essous de zero ; tandis qu'H s'eleve en et e a 26 de gre s ci l'ombre et a 45 au
soleiL, les lois ordinaares de l.a vegetation semblent etre renversee, afnsl on trouve
l'Adonis vema l is et u n crocus que ;e crofs le minimus ci 200 pieds ci pelne au-dessus
du niveau de la mer, caoo-ts que les montagnes e leve es de 1 .000-1.500 pteds
dannent phuie u rs piantes medlterraneennes, co mm. e le Teucrium poliium var. ca
pitatwn, Alysswn gemonense, Clypeo l a j onUaspi etc. etc.

Parmi les especes que vou.s me designez comme deslrant savofr sl elles
croi.ssent en elles croissent en Moldavle, je pufs vous fndiquer pour certalnes les

suivantes :
Arnl·g dalus nana, abondant sur tous les ch.amps de la basse Moldavte. Teucriurn
chomaedrys, au bord des bob et sur tes coteau:r. Waldsteinia geoides, j'al ren
ccmtr� cette plante, mais e:n teuilles seulem.ent, dans un bofs de la haute Mol
davie, entre Okna et Stanika a 1 . 500 p[ieds] a peu pres au-des.sus du nfveau de la
mer. Il 11 en a au Musee de JasSJI d es echantfllons provenant de la m�me loca
lUe.

Les autres especes desfgnt!es n'ont pa.s encore ete trouvees dan.s ce pays. J'ai
proltt e de mcm sejour d: Jassy pour campulser
attentivement le comm.encement
d'herhler qui s'y trouve ou Mu see , ce qu i n'etait pas chose facile, vu le mauvais

etat des echantfl lorts et ia !ausse de nomination d'au mofns le tlers -d'entre eu:r
cependant fen ai tire quelques bons docume nts pour ma Flora moldavfca, .surtou
en ce qui concerne la veg�tatfon des h.autes Karpaths, que je n'ai
pas
encore
parcourus, mafs que ;e me propose de vfsiter l'ete prochain. J'af fait aussf un
arrangement avec un pharmaclen de mes amfs, quf a quelques connaissances en

t

botanique, pour q u.'it me recueille tou.tes les ptantes des environs de Jassy, ce qui
d'au.tant mon travail. JasSJI, la capitale de la Moldavie, est sttuee ci
mv•rcm 40 lleues au. nord de G a lat z, la vegetation de ses environs a beaucoup
d'a110logie avec ceHe du bas Jura avec i'adjonctfon de quelques especes particu
Ueres au pays, telles que tes Telekia grandi flora, cardifolia et speciosa et autres.
jaciJUera

J'al en valn cherche dans la d !t e vfUe quelqu'un quf s'occupdt d'observations ml·
teorologfques, pou r sa ti.sfaire ii vas demandes a ce .sujet. Il ne faut pas perdre de vue

que

sorti a

peine depuis J9 ans de la domtnatfon turque, ce pays est encore ci

deml sauvage. On trou v e bien un certain vernis d'education et de civilisation chez

ont voyage a l'etranger,
et injerieures sont p longe e s dans la plus crasse igna.

les grands boya rd s ou proprietaires, qui pour la plupart

mals les dasse s moyennes

rance, du reste ni les uns ni les autre s n'ont la moindre idee des sciences, surtou t
de cetlr.s qui ont t rait ci l'his tofre naturelle. Toutefais le goiU d es fleurs commence

a se moni/e st er che:z: que tqu.es se igneurs, le premier qui en a donne l'impulsfon fut

le d e/unt prince M ourou2i, lequel avait e ta bli sur sa terre de Pekia, se.pt serres
remplies de plant es et rangeres rares et cu r ieu ses , son e:remple a trauve de nom
breux imita teurs ; de l'ho rticulture ii la botanique il n'y a qu'un pas, mafs ce pas.
n'est pas encore franchi. Taus ces seigneurs son t enchantes lorsque des etrangers
s'occupent de l'histoire nat urelle de leur pays , qui offre des richesses infinies non
s e uleme nt sous le rap port de la botanique, mais encore pour l'ornithologie, l'ento
m o t og ie et la mineralogie. Si dane parmi les jeunes naturalistes de votre cannafs

.sance que lqu.'un desirait ent repre n dre un voyage de decouvertes, pas n'est besoin

qu'U s e dirfge ver l 'Aust rali e ou autres pays lointains, mais un trajet de 15 ;ours

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

!FIAUL a>AL'TANEA .

626

30

Z'am.enera au · centre de terrain.! et de j.orets aussi vi·erges q ue ce lle � de l'Ame'rlflue,
et la n011.veaute ne · l1Li jatont pa.s . d.efaut. · Ce cas airlvant; · je . 'tJouJ
engage a reme ttre au . Vot!ageur une lettre pour moi, puisque je pou.rrais, tan.t. pa1
moi-meme . que par Le. prin-ce 1\fourOILZi, . lui jaciliter les moyens d 'arri ve r a· SO'Tl
but, chose imposi ble ii quironque n'est pa:; . de bonnes recommandation:;. Le lloya
ge.u r en arTivant a GQlatz de v ait s'adresser au docteur Herm�nn Mart�n 11 1, mon
ami et co11respondant, qui lui indiq-uerait ma r e.sidence d'alor.o;, car j'en echange
bjen souvent et . lui indiqtLerait comment y arriver. Ces pro·dnces transdanubienneJ
me rit e n t sous tous les·: rapp.DTts d'etre mieux con nu es en Europe qu'el !es ne l'onl
ete jusqu'a ce jour, et je vaudrai., . y contri buer autant qu'il · est en mon pouvoir.
Je compte /4 ir e · pn?ceder ma Flora moldavira, d'une ·. not ice sur . ta geo-grapll.te, lo
!tivision territoriale, La nature d u terrain et la vli getai.on generale du · pcys, e.J
puis que cela parai.t v ous interesser je vous enverrai un extrait de cette n otice ..n1
mcime temps qu'une collection de la plus grand e partie des plantes que j'ai re
euoeills jusqu'ici. Il jaudra que j 'at tend.e , pour vous jaire cet envoi, l'occasion de
quelq.ue ami ce rendant a .Vienne et qui veuille ranger mon paquet parmt ·se.�
bagages, san.'l cette precau tion .les . plantes et le1Lrs e tiq u e t t es soufjriraient de .grcmd.e
dero.ngements .a la quarant.aine d'Orauwa, Pour ce ,qui est deş etiquette.s, -le.s ren 
.şeignements sur les local.ites seront aussi e:zptici te s que. po,ssible . M{onsieu]r .B.ey,
avec lequel je suis tres lie, n' e st malheureusement plus a la direct ion des . bateux
a vapeur du Danube, j'ignore meme s'it e st encore a . Vienne, . mais :.i'ai _d'autre
amis dans 'la dite· vtlle , il l'un desquels j 'adresserai mon paquet avec missw.n rle
vm.s le Jaire parvenir. Si vous · 'tro-uvez: '.que la notice qui y sera )ointe �rite
les honneurs de l'impression,' je serai charme de la _voi r Jigurer dans votre b��lio
theque universelle et d'en rece voir une dizaine : d'e.t;emplaires ; un plus grand

oit Z 'inte ret

·

nombre ne trouverait pas ici des Lectures !
.
Lorsque vous m'ecrivez veuiUe:z, avoir . la bpnte de me dire .si le ă011.ZUme
.
volume du Prodromus 112 a paru ou ·pour qtielle epoque il paraîtra · � .
· la · plu�
'Recevez de nauveau, Monsteur, l'assuran·ce de ma consid'tratfon
·
di.rting1lee.
Votre devoue serviteur
Guebh.ard

Que�ue soit 1'end.roit d'oil. aeront datees
&er Vo& reponses a Galatz.
.

mes Zettres

veuiUez t�jours-

m'odres

•

•.

Anexa III

CharZes Guebhard către Alp honse de Can.dolle
Dimatch (Moldavte centTale)
le 18/30 mai 1848

Monsieur,
Je viens de remet tr e il mon ami et correspondant de Galatz: 1\f[onsieu]r le
docteur Martin, une petite caisse adresse a M[onsieur] Rey, qui d'apres des f'en
seignements positfjs continue a habtt er Vienne et je lui ai ecrit de vous la faire
parvenir par la voie la plus convenabte. Cette caisse contient un choix des plantes
de Moldavie qui m'ont paru pG�uvoir m e riter votre a t en t ion, soit sous le rapport
1 1 1 Date biografice la P. Pruteanu, Contri b uţi e la istoricul spitalelor , p . 1 18.
1 12 Prodromus suptematis naturalis regni vegetalis. Primul volwn a apărut

in 1824 prin grija lui Augustin Pyramus de Candolle.
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efe la rarete, Soit SOU� ce lu t de [O iocolite. Je VOUS Serai fort reconnaissant .de
uou'lo!.r bien, ap re s �es o.voi r examinees, me signaler les erreurs de determinaHon
qu f peuvent s'etre gllssees dans mes �t iquettes, car j'ai trop peu d'ouvrages sau$
ia main pour etre bien certain d e mes denominations ; il y a aussi quelques
espt!ces non determinees et dont une ou deux me paraissent nouvelles ; tios cibser
vatl.ons il ce sujet me serant pr�cieus es .

Vous trouverez dans le meme paquet un catalogue de toutes les plantes que
j'ai recuemies et o b ser v ees en Moldavie jusqu'ă l'automme passee. A la fin de
chaque saisan je VOILS en v er rai la liste de mes nouvelles trouvailles a ajouter a
ce catalogue et . tout ce qu'U vou.�> plaira m e df!mander tant sur les vieilles que

sur le nouvelles n.otes, j'o.i. m ' e mp resse rai de vous le faire parvenir. Si, parmi ceux
de vos omis botanistes, 11 en est qu e les plantes de Moldavie interesse, veuillez
leu.r communiquer mon cataloque et les engager a me demander soit directement
saU par votre en tremise les ptantes qu'ils desirent sans autre conditions que ta
pram esse de me fourntr a leur tour parmi les doubles de leurs her biers une
quantite semol a b l e d'especes que je pourrai leur demander plus tard, soit si je
retoume a Paris, s oi t �i je me de ci d e a faire venir ici mon herbier general .
Enfin j'ai compri.s dans le meme envoi la petite notice geographico-botanique
rur ia Mo ldavie, que je vou.s avais promise et que vous pourrez faire imprimer
da n.s votre Journal scientflique si vous t rouve z qu'elle en vaille la peine. Dans ce
ca.s vous auriez la h.onte d'en corrige r ou laire corTiger les fautes de langue et
l.es e:rot isme s •, car dans ce pays CJ"U, l'on est appele a parler chaque jour cfnq ou
rix langues dijferen.tes, il est bien diffictle d'en conserver une dans toute sa
purete. Je vous serai a u s.s � oblige d'en faire t irer a port une vingtaine d'e:remplaires
dont je vous in diqu.era i ptus ta rd la destinat-ton.

Si vous ne croyez pas que ce petit ouvrage merite les honneurs de l'impres
sion mon amour propre d'auteur n'en sera nullement blesse ; j'af. jamais ambi
tionnl! la pubUcite et pou r ce motlf j'af continuellement resiste aux sollicitations
des quelques ;ournalistes po.risfens, de mes amis, qui me demandaient des arttcle.s
su.r ['etat polltfque, econom!que et agr icu l tu ra ! de la Moldavie.

Veuillez n'att rt b ue r ni a negUjence, ni a manque de bonne volonte de ma
port le retard de cet envoi ; mai.s au..:r preoccupations aussi trtste que serieuses
qui .sant oenues se jetter ci la travers de me.s travaux scfentifique.s. Vou.s aurez
son.s doute entendu parler de la tentat i ve de revolution qui a eu lfeu a Jassy dans
les d erniers :Jours de mau v[teuxl s[tJJle]. De meme que le principe de cette revo

lutfon dtlterait essentieUement de celles du autres paJJs, puisqu'icf c'etait l'ari.rto
cratfe qui reclamait une plus large part de prlvtl�ges et de llberM.s pour la classe
des paJJsans, race ignorante, ingrate, fanatlque et tncapable de comprendre et
d'apprecfer le b l en qu.'on voulaft lui taire ; de mt!me aussi des resultats ont ete
ciiametralement opposes â ceux des autres contree.s de I'Europe, c'est ci dire que

cents des premiers OO'JJ(Irds du pa'JJS, a la suite d'une demonstratfon tmpruciente et
intempe.stive , ont ete maltraUes, bdtonnes, emprisonne.s, le.s un.s eziles dans leur.s
terres, les autres il l'etranger. Parmi ce.s demiers se trouve le prince Alexandre
Mourouzi chez lequel je reside depufs plusieur.s annees. Dans cette fatale circon
stance j'ai dfi me ch.arger de sa procuration gl!nerale pour la gutf.on de .se.s btens
et proprtetes, ce qui me donne . . . lle •• tracas, compltques encore par un changement
de domicile, de sorte que la botanique est restee cruellement neglfgee ce printemps
pour contrecarrer mes goltte.s. Ajoutez a cela que nous avons le cholera en Mol
davie m, non seulement dans les vflle .s, mafs encore dans quelques vfllages, tels
que Poutzeni, ce qui m'a fait a bandonner cette derniere resfdence plus Mt que
je me pensais.

• in text exotfcCsmes.

•• ilizibH.
lU I
nformaţii la Gh. Platon, Situaţia maselor populare din Moldova în preaj
ma � in timpul anu lui revo luţionar 1848, II, în Analele ştiinţifice ale Universităţii
,.Al. 1. Cuza", sec. III, XIII, 1967, p. 49-58.
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D'apres ce que je viens de vous dire, vous jugerez, Mon.suur, que le moment
actue l ne sera it pas t res propice pour enga.jer, comme je le frisais dans la prece
dente lettre, des naturali., tes a venfr visiter ce poys. Il fa.u_t att endre pour cela,
d'abord que le cholera ait cesse ses ravages, puis le retour dans leurs tene s de
no.1 ;eunes bayards, car ce wnt pn?ci sement les plus renommes pour ! eur hospi 
talite que la proscription a frappes.
Esperant pouvoir dans ma. prochaine let tre, vous entretenir de choses plu.�
agreables, et plus en rapport avec la Jcience qui nou$ occupe, je vous rel\ouvelle,
Monsieur, l'assurance de ma com:ideration la plus distinquee.

Vot r e d e voue serviteur
Guebhard
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"HORA. UNIRII" VA.RIANTA INEDITA
MIHA I CROITORU

ldeea şi ten di nţa de unitate la români au fost prezente secole de-a rindul,
aiirmind u-se cu vigoare deosebită in epoca modernă odată cu d estrămarea orin
duirii feudale, cu apan tia relaţiilor de producţie capitaliste şi cu formarea naţiunii
române. Această năzuirltă spre unitate n a ţiona lă şi-a găsi t un cadl"'U prielnic de
mani festare publică, aşa cum arată Mihail Kogăl n icean u incepind cu revoluţia de
la 1 821 1, şi indeosebi, in timpul revoluţi-ei de la 1848. Ideea unirii tuturor romA
onor o găsim exprimată in timpul revoluţiei in progr ame , in presă , in corespon
denţA, in memori i , in manifestările pu.bli� ş i in participarea unor ll1ptători din
tr-o ţară in alta la acţiunile revol uţionare.
.
In acest sens, ne propunem să pun em in circuitul inlormaţional un preţios
document inedit, car e relevă năzuinţa de unire, ce se află în patrimoniul Muzeului
de istorie al Moldovei. Este vor ba de o altă varian tă a poeziei "Hora Unirii", decit
cea cunoscută pînă acu m
In literatura română , dupA cum se ştie, este cunoscută o singură poezie inti
tulată "Hora Unirii", poezie scrisA şi p ublicată de către poetul Va sile Alecsandri,
la 16 iunie 1856, in rev i sta unionJstă de la Iaşi,
Steaua DunărW, redactată de
Mihail Kogă l n i cean u �.
Inainte de această dată, încă de la 1848, in atmosfera de lumină şi entuziasm
n-eată de Adunarea de la Blaj, Vasile Alecsandri publică la 24 mai 1848, la Bra
şov, in revista "Foaie pen tru minte, inimă şi litera t ură poezia intitulată "Către
rom4ni" (Deşteptat>ea Rom&liei), in care reliefează ideea libertăţii şi unirii tuturor
rom4ni lor 3• Peste o lună, la 14 iunie 1848, Vasile Alecsandri va publica sub numele
� U n român", ln aceeaşi revis tă, poezia �Hora Ardealllll. u i" a cărei primă strofă �Şi
Ultim i le două versuri vor fi reluate de poet, cuvint cu cuvint in ,.Hora Unirii" din
1 856 •.
Poezia d i n documen tu l man us cr i s ce il prezentăm nu are nici titlu nici dată ,
nki autor. D at a şi autorul put eau fi, probabil, pe bucata de hîrtie din partea de
jos a docu m en tu lui care, din cauza deselor împăturiri s-a desprins şi s-a pierdut.
Lipsindu-ne aceste elemente de iden tificare ne punem totuşi întrebări le : dnd a
fDst scrisA şi cine poate fi autorul acesteia ?
Faptul că documen tul respectiv face parte dintr-o colecţie de documente de
la 1848 ce provin din Bucovina, unde poetul Vasi le Alecsandri impreună cu alţi
.

.

"

"

·

1 Mihail Kogălniceanu, Te:rte social-politice alese, volum coordonat de Dan
Beri ndei , Ed. Politică, B uc . , 1967, p. 109, 1 10.
2 _Stea ua Dunării", an. II, nr. 34, 16 iunie 1856, p. 136.
3 V. Cheresteşi u , Adunarea naţională de la Blaj, Ed. Pol. Buc., 1966, p. 512IH 3 .
4 " Foai e pentru minte, inimă şi li teratură", 14 iunie 1848, p . 192.
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revol uţiona ri moldoveni se ret.răseseră prin Braşov, faptul că poezia noasb'i! se
aseamănă in proporţie de 80-901/o cu �Hora Unirii � publiCCltA de V. Alecsan dri i n
1 856, ne îndreptă ţeş te să afirmăm cu toată convingerea, că aceasta a fost scrisă in
zilele fierbi nţi ale anului 1848, de acelaşi autor, şi că. ne aflăm in faţa unei alte
variante, anterioară anului 1856. In sprij inul aserţiunii noastre pledează şi alte
fenomene legate de arnJl 1848. Am aminti,t mai sus că P<Jetul Vasi le Alecsan.dri
scrie in perioada de enttlziasm ce urmează AdunărU de la Blnj cele două pcez i i
închinate luptei pentru libertate ş i unire. Este perioada de mare eferve.soenţă re
voluţionară, cind, din toate cele trei ţări româneşti se fac, pri n presă, ("Pruncul,
Român", Poporul Suveran", "Constituţion.alul"), prin co�spcmdenţl! şi al t e mij
loo.ce, nenumărate apeluri la unire 5 •
L a apelul mu.ntenilor pri n ziarele aminti te, insuşi Vasile Alecsandri va scrie
la 25 iulie 1 848 lui Nicolae B ălce-scu că �dorul cel mai înfocat al nostru, a unei m.ari
parti de din Moldova este unir ea Moldovei cu Valahia sub un singur guvern ş i
sub aceeaşi constituţie" 6. Dest;4inuin.d in 1856 gen eza poeziei sale patriotice unioni.ste, V. Alecsandri arată într-o s::riso are către publicistul francez A. Ubic ini
că ea i -a fost cerută de către tovarăşii săi de luptă, pentru că, preciza poetul, Ia
1848 "noi nu înţelegeam o mişcare (revoluţjonară n.n.), a ţări!Of' noostre d ecit in
vederea unirii t uturor românilor intr-un sin.gw corp" 7. Cu această convingere va
scrie, probabi l , in zilele ce au unna.t scrisorii trimise lui N. Bălcescu, acea poezie
- indemn şi invitaţie - la unire, pe care datorită inăbuşirii revolu ţiei şi in Ţara
Românească şi anilor grei de ex il , nu va mai avea răgazul să o publi � . Lucrul
acesta li va face insă attmci cind imprejurările politice i nterne şi extlerne vor fi
favorabile luptei poporului român pentru wii r e �i cind, publicarea ei se . va i mpun e
ca o necesitate obiectivă.
Analizind in parelel eele două varJante ale poeziei remarcăm că, m propor•
ţie de 80-90o;0 acestea sînt aproape identice, avind ac€laşi număr de strofe ; fiipar
ici colo, sînt folosi.te alte cuvinte sau ap.ar versu r i in plus. La varianta noastră
autorul pune insă la inceputul poeziei trei versuri prin CClre vrea să atragă aten
ţia asupra celor ce vor urma, versuri care mai tirziu i se vor p ărea de prisos şi

le care va renunţa in varianta din 1856. De asemenea, dorind parcă să lege infip·
tuirea măreţului vis - Unirea - ele numele celui oare-Şi inchinase intreaga viaţă
luptei pentru păstrarea filn ţei naţi011ale, dedică in in.cheierea poeziei şase versuri
' ·
marelui domn spunlnd :
V;reioar Dumnezeu să fie
Ştefan vodă. sA Invie : ·
Şi să vază a lui rază
Preste munţii cei cu c ea_ţă
In toată ţara romAneascA

:

,1"

Ca de daţi să ni ferea.scli.

Din analiza celor două variante se poate concluziona că varian-ta pe care o
pWlem in circulaţie este opere acel�!.aşi .autor care publ lca in i 856 ,.Hora Unirii'".
dar din faza de incercirl in procesul de creaţie. Varianta noastră la care intllnjm
chiar din momentul elaborăril unele corecturi, va suferi, pîni la publicarea sa,· ·o
întreagă. metamorfozA. Conştient că poezia sa va juca un rol deosebit in antr:e;
narea tnaselpr la lup ta pentru unire şi că se va impune, in final, aa o PQ�
naţională, poetul va incerca să o facă dt ma i accesibili maselor, renun.ţind ast.fel
cu bună ştiinţă, in varianta publicată in 1856, la unele elemente de prisos oare ·at
fi ingreuiat invăţarea acestei a sau care ar fi lezat orgoliul confraţiLor munteni .
s

Lupta romântzor pentru unitatea naţională 1 834-1849, p .
in Prlncipatete Române, Acte şi Doc�mente, tom I, p. 547;-548 ;
de
idem tom II p. 139-140 ; Vasile Maciu, Caracterul unitar al revoluţiet romane
la 1B48 · din ările române, p. 839 ; Gindirea social-politică despre Untre, p. 40-42.
6 Gindirea social-politică despre Unire, p. 43 .
7 V. Alecsandri, ScriSori, Insemnări, B uc . , Ed. ptr. lit. 1964, p. 150.
Corn eli a Bodea,

147 ; Anul

1848

t
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Documentul este scris

cu litere chirilice, intr-o scriere îngrijită, dar fără
versurilor in strofe cwn apar in va
fel de punctuaţie şi fără gruparea
rianta din 1856.
Or, nu putem admi te că acel abil minuitor al condeiului care a fost poetul
Vasile Alecsandri, să fi neglijat, chiar dacă este vorba de una din fazele primare
in procesul de creaţie, aceste reguli elementare ale scrisului. De aceea presupunem
mc1 un

ea

una

ultimă

concluzie că documentul

nu-i

totuşi

manuscrisul

din copiile care au circulat pînă la publicarea poeziei.

original,

Dăm alăturat, pentru comparaţie, textele celor două variante.
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I)
Ascultaţi

toţi dinpreund
Luaţi sam a cum rli!unii
Cd răsunul nui a bun(!
Hai să d4m. mEnd cu rnln4
Toţi cu inima romărul
Sd'n.vlrdm hora fri1ţlti
Prfn pămîntul Rom4nH
Iarba re di n holdd p!eară
Piear4 duşmani din. ţarii
Şintre noi .sii nu mai fie
Decft flori şf veselie
Miii munteni mcli vecine
Vinil prln.dete cu. mine
La vieaţii ta unire
Şi la moortt cu.nfriiţire
Undei unul nuf puteri
La nevoi # la dureri
Undes doi puterea creşti
Şi duşmanul nu .sporeştl'
.Amindoi sfntem dfo sam.4
Dio fl1pturl1 şi dlo mam4
Ca doo flori dlntro grădtnll
Şt doi fraţi dfntro trupin4
Ca doi iochi dintru lumln4
An&tndoi avem un Rttme
.

•

ŞI sa
Pisti

•

•

.

•

•

•

•

•

•

1

t redm drumul mari
a noastri vech.i hotari!

Ca sa vindem sfintul soari
Intra zi de sărbătoari

Hora noastră ce frăţească
Pe cinpia românească

Vreioar Dumnezău să fie
Ştefan vodă sl'l învie
Sii să vazl'l a lui roză
Preste munţii cei cu ciaţa
In toatd ţara româneascl1
Ca de daţi să ne ferească

Muzeul de Istorie al Moldovei,
document inv. nr. 7865.
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Hai să dăm m.dn.ă cu mănd

Cei cu lnim/l romc1nă

S4'nvărtim h.ora fri1ţiei
Pe pă.m.intu l Romăniet
Eorbd Td din holde peară !
PeaTă du,nnănla'n ţeaT/1,
!ntre noi sa nu mai fie
Decdt flori � omenie.
M!li Mtmlene, mcli vecine,
Vină s4 te prinzi cu mine
Ş! la uiaţd cu unire,
Şi �a moart e cu'nfrcifire.

Unde-i u n u l nu-i putere
La nevoi şi l.a durere,
Und e'.s- doi puterea creşte
Şi du,tmanu� n.u Jpmeşte

A mdndoi stntem de-o mamă,
De-o #ciptunl şi de-o samd,
Ca doi brazi fn.tT-o tulpină,
Ca doi ocM in tr - o lumină.

Am.ă.ndoi avem u.n nume
Amă.ncfoi o soartd-n lume,
Eu fi- s frate, tu-mi e�i frate ;
In noi doi un suflet bate.

Vin'�a Milcov cu gTii bire

Sci-1 secă.m dintr-o soTbtre
Ca să treacă. d romu l maTe
Peste-a noastre vechi hotare,

�i sci vadc1 sjtntul soare,
Intr-o zi de sărbdtoaTe,
Hora noastră. cea fră.ţeascii,
P e campiea romcineasc/1.

�Steau.a Dunării",

V ASI LE ALECSANDRI
anul II, nr. 34, 16 innie 1856, pag. 136.
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NOI INFORMAŢII EXTERNE PRIVIND
RAsCOALA TARANILOR DIN ANUL 1907
M. TIMOFTE
O cercetare efectuată in arhivele belgiene ne-a relevat ecoul pe care marea
m� a ţăranilor d in anul 1907 1-a avut in cercurile diplomatice ale acestei ţări.
.
Rapoartele expediate de trimi4ii Belgjei la Bucureşti, incluse in corespondenţa
dJplomatică i nventarl.ată. şi cuprinzînd observaţille acestora in legătură cu eve
nimentele din România au făc ut obiectu.!. altor preocupări 1•
In corespondenţa neinventariată trimisă de aceiaşi diplomaţi am
depistat
alte patru rapoarte care se referă la răscoala ţăranilor din RomAnia. Primul dintre
ele, expediat la 17 apri l i e 1 907, cuprinde informaţii vizînd preocupările diploma
ţiJor stră i n i acreditaţi la Buc ureşti, pentru despăgubirea, de către statul romAn,
a străinilor care au a cuza t pierderi ca urmare a răscoalei ţăranilor.
Următoarele d.ou4 d ocumente se referă la modul in care guvernul rQmân a
soluţionat problema creditării $i indemnizării proprietarilor romAni. Ultim� do
cument - raportul trimis la 20 ma.l:'tie 1908 - conţine aprecieri privind măsura
in care au fost concr e tizate in practică cererile de despăgubire ale strAinilor de
către statul român.
.
. FaptnJl eă aceste rapoarte nu au fost incluSe in cell�lalte rapoarte ale trimi
şilor Belgiei la Bucur�ti ar putea fi datorat atit specificitAţil problemelor abordate
dt şi similitudlnli in priv i nţa modali t6ţilor de soluţionare. Ele con ftnnA şi din
perspectiva intereselor economice, atenţia cu care cercurile diplomatice au unnă
rit evenimentele din. RomAnia. In egală măsură aceste documente vin să intre
�ă largul ecou internaţional al r-ăscoalei ţăran ilor romAni.

1.
LEGATION DE

BELGIQUE
Bucarut, le 17 avril 1907.

No. 249/71

Monsieu.r le Baron,

J'ai prls part bien a UM rthmton des chefs <ie mission accre<iftes en Rouma
·nie, qui voutaient se conce rt e r sur les demarches a faire pour obtenir que le
gouvernement indemnise les etrangers victimes des troubles agraires. Je n'avais
1 Vezi M. Ti mofte, Răscoala din 1 907 ogtindită In documente diplomatice bel
giene, in ,.Anuarul Institutului de istorie şi arheo logie "A. D. Xenopol", Iaşi, XIV,
1 97 7, p. 521, 530 ; idem, Consecinţe imediate ale răscoalei din 1907 fn viaţa socialpolitică a Romaniei, reflectate în rapoartele ministrului Belgiei la Bucureşti,
în .,Cercetări istorice" (serie nouă), VIII, 1977, p. 521-530 ; idem, Documente di
plomatice . belgiene despre legislaţia agretră, adoptată in urma răscoalei de la
"
1907, în ,,Analele Uoiv. Al. I. Cuza Ia.şi, istorie, I, XXIII, S. III-a, 1 977.
.
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ete saisi d'aucune reclaTJUJtion ema nant de sujets be lges. Les e tablf.Jsements de
nos compatriotes n'ont pas e1l a soujj rir heureusement des mtfait� des poysans.
Je me suis dane borne a ecO'lJ.ter ce qui ont di t mes coUegues.

La grande majorite des chejs de miss i on , tout en reconnaissant que la qJLes
tion de savoir si le gouvernement rou m ain doit payer des indemnitlis a cause de.�
troubles agraires etait 11ne question pret ant a La d isclo4 s .�ions, o e t e d'avis dt! lui
en reelamer, en se ba.sant sur ce fait que dans la p lupa r t des dis t r lcts les d e vas
tation ont ele commises par les paysa n s a l'insl igation meme des !onctionna i re s
de l' �tat, pretres, institute urs, maires et notaires d es villages.

Il o ete decide ensuite d'attendre pour int roduire des n? cla mations, q ue �
gouvernement ait jait connaftre ses intentions aux proprietaiTes TQUmains qui on.t
dejâ pose la question, notamment au sein de la Socilit� agraire, ou M. M. Carp et
Marghiloman ont prononce des discours retent issa rus, disant que l es commu!'les
devaient etre rendues responsables des degradations q u ' e Ues avaient operees, si11on
que l les se croiraient sures de l'impunite, ce qui les e ncourageaient a recommen.cer.

de nos collegues ayant ajoute q u'il sauait, de sourc t cer taine, que le
du conseil n'accorderait pas de.5 fndemnites, mais seulement quelque.1
secours, un autre chef de mission lui a replique que la chos e n'etait pas decidee,
car M. Stourd:za a ete .wisi par des proprietaires influents, memb res du parti
liberal et meme ou comite dirigeant de ce parti, de demandes qu'il lui sera tr�s
difficile de repousser.
Un

president

La reunion s'est separee sans avoir pris d'aut res ·resolutions.
Veuille:z agr'e er , Monsieur le Baron, le.� respecrueuses as su ra nces de ma plus

haute consuterration.

Baron Beyens

Son Excellence
Monsieur le Baron de F'avereau,
Ministre des A!!afru Etrangeres,
Bruxelles

Les Archives du Ministere des A ffair es Etrangeres e t du C om me rce Exterieur
de Belgique, Correspondance poli tique, serfe nerelliee, Legat ions, Roumanie, vol. 1

(1859-1912),

LEGATION DE BELGJQUE
No. 253/19

2.
Bucarest,

le

.J9

ovril

1 1)01.

Monsieur le Baron,
Le gouvernement vient de publier, dans un de cret royal, les mesures aux
q uelles U s'est arrete pour venir en aide aux agriculteurs que la revolte des
paysans a mis dans l'impossibilite de continuer leurs exploitations. Les prefets
des departements les pLus eprouves constateront quels s ont les agriculte urs qui se
trouvent dans ce cas, et pour quelle somme chacun d'entre eux reclame l'appui ctu
gouvernement ; ils evalueront jusqu'â concu.rrence de que!le somme il pourra etre
donne satisfaction â leur.! demandes, en tenant compte de leur solvabilite. Ces
constations une jois jajtes, le mini.stre des finance.� ouvrira, par !'intermediare
de la Banque nationale, dans les difjerentes banques du pays, des credites garantis
par l'�tat ;usqu'ii concurrence des sommes flxees pour chl1que agrfculteur. Ces
sommes porteront un interet de 60Jo et seron t restituees graduellement 'dans un
delai de trois ans au plus.
Les besoins urgents · de L'agriculture ont decide le gouvernement ii adopter
cette solution, dans l'attente des dispositions qui pour ront etre prbes plus tarrl
paT les corps legislatijs, et U leur demandera de la legitimer par uru loi speci�de.
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agriculteurs

et

reclamees

par la. Societe ag ra.ire ! Les prop rietaire s presentent de serieuses garanties de sol
vabilite n'attro n.t pas de pe i n.e a emprun ter de l'argent, a 6"/o, sans l'appui du

gouvernem ent , lequei ne sera vraim en t u tile qu'aux agriculteurs peu solvable.�.
H est a cra1n d re que les prejets, la[sses a peu pre.� maftres de choisir les emprun
teu rs et de jixer les sommes a preter, n' a b u sen t de ce pouvoir en faveur de leurs
amis et des membres du parti liberal. Deja les journaux conservateurs se declarent
mal satisfaits des mesures pr i.se!l par le gouvernement.
Veuiltez agrt!er, Mon.s teu r le Baron, les respectueuses assurances de ma . plus
haute conside rat !o n .
Baron Beyens

·son. Excellen:ce
Mon..rieur le Ba ron de F'avereau,
Mini.stre des Alfa ires Etrangeres,
B71Uelles.

Ibidem.

3.
LEGATION DE BE L G TQ V E
N o . 38/ 1 3

Bucarest,

le

4 fevrier 1"908.

Monsieur le Ministre,
Les Chambres viennent

pruHaires dont

moi.s de mars dernier.
La

v 6t ee,

somme

de

voter une

biens avaicm.t

les

et e

qui s' el e ve a

loi accordant d• indemnites aux pro

devastes

15

lors de

mi l l i o ns

la

revolte

de francs

des paysans, au

n'est

pas

destinee

de dommager integralement ies proprietaires des pertes qu'ils ont subies.
nite

qu'ils

ne

recevront

s'appliquera seulemen.t'o

pas

couvrira

les

dommages

pertes

aux

a

L'indem

recoltes,

mais

portes aux in.struments et constructions necessaîres

ceux

ă !.a culture. Cette rutriction est fort importante car un grand nombre de proprie

taires ont su.bi des pertes considerab lement par suite de la destruction de produits
de z.a recolte de 1905 qui se trouvaient encore dans leurs magasins.
Les

dommages

sion compo.,ee d'un

proprietaires

jinan.ces et
Cette

qui

seront

constates,

de legue

n'ont

pas

du

d ans

conseil

subi

de

chaque

des

departement,

ministres

dommages,

d'un

choisi
delegue

par

parmi
du

une

comis

les

grands

ministre

de.,

du president du tribunal du departement.
commission

est

autorisee a recou r i r a des experts quand ce aera ne

cessaire, po'U r l'evaluat ion des d ommages. Sa part revenan t ă chaque proprietaire
sera fixee par le Conseil des Ministres.
Le credit de 1 5

ou il ne

pourroit

mil l i on s

sera

couvert

au mgyen d'un

emprunt dans

etre caut) ert par un excedant budgetaire.

le cas

Veuillez ag reer, Monsieur le Min i st re , les respectueuses assurance de ma plu!

haute consideration.

Son E:c ce llence

Robert Everts

Monsieur Davignon,
Ministre des Affaires Etrang�res,
Bruxelles

I bidem.
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4.
LEGATION DE BELGIQUE
No. 75/31

Bucare.st,

le 20 mars 1908.

Monsieur le Ministre,
Le Gouvernement roumo'Ln vlent d'etablir te mode selol'l letuel .sercmt 4e
dommages les etran.gers quf cmt subi des pertes pe ndant l a revolte des p4fi.IClJU
du printemps demter.
Les sujets etranger.s seront traites dans 14 meme mesure et absolument
comme les citoyens roumain.s. Le s recl4mation.s qu'ils ont adre.sse es par rentrernise
des consulats et des legation.s ne seront prf.ses e n. con.sfderation que pour ouont
que les interesses se con.formeron.t aux condltion.s imposees par la clrculaire ml
n.istl!rielle a laque l le se raportait ma communication du 4 fevrier demier no. 38/13 •.
Ils devront donc s'adresser d ire ct e ment aux administration.s des jinances cles
departements oU. fls ont subi des pertes en toumissant les preuves a l'appui · de
leurs demandes. Leurs reclam.ations seront apprectees par les com mission.s clepart(J
mentales constituees ci cet efjet et les dommages leur seront alloues, sur les rap..
ports de ces commiss!ons, par le Conseil des Mfnistres.
Veutnez agreer, Monsieur le Ninistre, les respectueuses assurance s ele ma plus
houte consideration.

Robert Ewrts

Sqn ExceUence
Mansieur Davtgnon,
Ministre des Affaires Etrangeru,
Bruxelles

Ilridem.

•

Subliniat fn tezt.
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UN SCHIMB DE SCRISORI .lNTRE VASILE. ,PARVAN

ŞI ·FRANCISC

'

·' ·· .

A.

. ·. · :u�mărind

LASZLO

LASZ'-'0

�

viaţa . şi · a�tivitatea
tiin ţifi că · lui Tran isc Lâszl6 (1873- 1925),
foşl director-c ustode aJ Muzeului d in Sf. Gheorihe, au început să se contutleze, in
ultiJ11 � i ani .şi relaţiile de C{)laborare ştii ţifică limitate, din nefericire, doar la o
perioadă .foarte scW'tă, 1ntre Vasile Parvan şi arheologul transilvănean· bine cunos
cut la. vremea sa pe plan european, mai · ales datorită săpăturilor sale metodice
în aş�rea neoliti că cu ceramică pictată de la Ariuşd 1 . Două scrisori, identificate
recent, aflate m . posesia familiei Las.zl 6 d i n Cluj. vin să completeze aceast ă

i

magine.

Ş

.

n

�

·

.

· Prima piesă pe c:are o publi căm ai ci este conceptul, în limba maghiară, al
scrisorii lui F. Lâszl6, adresată lui V. Parvan, datată Sf. Gheorahe, 8 iunie 1925
(anexă 1 a-b, fig. 1) 2. Această scrisoare însoţea studiul postum al lui F. Lâszl6,
pregătit, la solicitarea lui Pârvan, pentru primul volum al revistei Dacia 3. Şi ai ci ,

ca şi in corespondenţa sa cu V. Gordon Childe, F. Laszl6 se plin ge de greutăţile
in do cumentarea ştiinţifică, în cunoaşte ea descoperirilor neoli ti ce

r

intimpinate

1 A. Lăszlo, Scrisoarea de condolennţe a lui Vasile Pârvan la moartea lui
Ferenc LaszlO, m A luta, 1970, p. 261-265 ; idem, Date privind viaţa şi activitlltea
ştiinţifică a lu.i Laszl6 Ferenc fn anii 1 923-1925. Corespondenţa cu V. Gordon
Chflde. Colaborarea cu. v'astle Pârvan, in Muzeul Sffntu Gheorghe. Studii şi comu
niccln, 1973, p. 171-205 (in co ti nuare se va cita : Date). S crisoare a de condoleanţe
nu este cuprinsă in volumul Vasile P4rvan, Corespondenţă şi acte. Ediţie îngrijită
de Al. Zub, Bucureşti , 1 973.
2 O ri gi n al ul scrisorii nu se cun�te, nefiind menţionat nici in volumul con

n

sacrat corespondenţei lui Vasile Pârvan, amintit in nota precedentă.

3 Cf. F. Lâs zl 6 Les types de vases peints d' Ariuşd (Erosd), in Dacia, 1, 1924
(1927), p. 1-27. Lucrarea poartă aceeaşi dată de 8 iunie 1925 (ibidem, p. 27), ca şi
scrisoarea de care ne ocupăm. Merită remarcată maniera înţelegătoare a lui Pâr.;
van, prin care a cerut lui Laszl6 să.-şi redacteze lucrarea in limba sa ·maternă, el
in.su!ji ingrijindu-se de traducerea textului in limba franceză. Cf. Date, p. 186 şi
nota 120. In posesia familiei se păstrează o copie, bătută la maşină, a textului ori
ginal, in limba maghia ră
a acestei lucrări, intitulată
Ti puri l e vaselor de la
Ariuşd". Titlul în l i mba franceză al studiului publicat nu corespunde, deci, tiţlului
manuscrisului original, din vase devenind vase pictate, ceea oe nu este in concoc
,

,

"

danţă cu conţinutul lucrării, Lăszl6 mcercind tocmai o clasificare a ceramicii in
ansamblul ei.
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A. LA.sZLO

i nrud i te cu cele de tip Ariuşd '· Partea a doua a scrisorii se referă 1a săpâturi1e
de la Ariuşocl din a n ul 1 925. Reluate - d atorită sprijinlll'Lli oferit de V. Pârvan după o intrerupere de 12 ani , lu crări le şantierului s-au desf.âşur8t inlre 6 augmt
şi 5 septembrie, avind drept rezultat princ ipal descoperirea �i d e zvel i rea parţială
a două noi locuinţe (L 5 şi L 6) şi preci zarea unor deta lii s trati grafice $,
In cea de a dooa sc ri soare, pe care o publicăm al e i , Vas i l e Pârvan, râspun
zjnd invitaţiei lui F. Laszl6, îş.i. anun tă vizi ta la şantie rul arheol!>gic de la Ari\JŞd.
Vizita a avut loc, Pârvan sosind cu automobilul foarte punctual, in ziua � la om
ammţată. El a asc ul tat cu atenţie explicaţiile lui Lăszl6, intervenind doar cu
citeva intrebări. S-a întors la Bucu�ti încă in seara aceleiaşi zile '·

Chemat la Cluj Ia un eJ!amen de limbă, la � septem brie F. LăS2l6 intrerupe
săpătura. Suferind, in u ltimii ani ai vieţil, de o boalA cardJ()-vascularâ, el moare
subi t la Cluj in ziua de 16 septembrie, in urma unei hemoragii cerebrale. Aflind
vestea morţll lui Laszlo. PArvan va tri mite neintirziat familiei şi Muzeului o fru
moasă scrisoare de condoleaz1ţe 7, iar ceva mai tirziu, referlndu-se La legături l e
sale cu Lăszl6, va nota următoarele intr-o scrisoare adresată lui M. Roska • :
"Intre \imp l\m cunoscut pe mult regretatul Francisc Lasz16 şi i-am oferit spri
jinul el prietenia mea ; şi Lăszl6 rămin.ind un membru devotat al minorităCii n.a
ţjonale din ,.are fAcea parte, a deveni t totU4i un eminen t şl devotat colaborator
al nostru. De areea volwnul J din "Dacia". Rech�hes et deCOI\lvertes archeol�
giques en Rownanle" va cuprinde la loc de onoare articolul său despre tipurile
de vase d e la Ariuşd ş i u n căl-duros articol al meu despre d.lnsul.. •.

4 F. Laszl6 a avu t prilejul, in anul 1 9 1 3 , cu ocaz:ia unei dllătorii de studii,
să ex amineze descoperirile de la Cucuteni , aflate la Bert.!.n, precum �i cele de la
Şfpeniţ, păstrate la Viena. Cu acestea di n urmă s-a ocupat apoi V. Ga-don Childe,
lucrarea sa (Schtpenft:z : a Late Neolithic Station with Paimed PotteFy in Bu,ko·
vina; J.R.A.I., 1 923 , p. 263-288), fiind recenzată de Uszl6 in Convorbiri literare,
1924, p. 876-877. In ce pri veşte descoperirile din aria trlpolianoă, acestea nu Cll\1
putut fi studiate la faţa locului , ci doar dln l iteratura de specLalit.ate, precum şi
datorită legăturilor, stabiUte prin corespondenţă, cu Ernst von Stern, ciJ vădu"'"a
lui A. S. U varov şi mai ale s cu V. V. Hvoika, care i-a trimis multe informaţii pre
ţioase, i nclusiv fotografii inedibe. Cf. Date, p. 174-175, 182-183, 1 9 1 .
5 Conform unei înţelegeri, mediate d e Childe, săp ăturile d e l a Ari\Hf(i urmau
să fie rel uate in vara anului 1925 in colaborare cu Muzeul de Arheologie şi Etne>
logie al Universităţii din Cambri dge (Anglia). L a intervenţia lui Pârvan ministerul
de resort a repartizat suma de 50 000 de lei pentru săpătu:ride din an u l 1925, co
labora rea cu Muzeul din Cambri d ge fiind amînată astrel pentru anul urmitor.
Cf. Date, p . 1 85-186 . Autorizaţia de săpătură a fost emisă încă la data de 15 mar
t ie 1925 de Comi sia Monumentelor Istorice, Secţiunea pentru Transilvani.a !li sem
na tă, in calimte de secretar, de C. Daicoviciu . Rezultatele a ceste i campanii au ră
mas inedite, păstrindu-se doar un scurt raport dactilografiat, in limba maghiară,
intitulat .,Descri erea săpăturilor arheologice efectuate de dr. Fran c i sc Lâszl6 în
staţiunea preistorkă de la Ariuşd, in va ra anului 1925". Ace;t raport, păstrat in
d ouă exemplare - în arhiva muzeului din Sf. Gheorghe, respectiv în posisia fa
miliei -. a fost redactat probabil la inceputul an u lui 1926, după m oartea 91.lbită a
lui F. Lâszl6, pe baza jurnalului său de săp ăt ură , de către custodele Arpad Lâsz\6,
fratele arheologului, p8rticipant �i el la s ăpături ; cf. A. Lasz16, Un raport inedit
asupra săpăturilor arheologice d e la Ariuşd din anul 1 925, Aluta, X-XI, 19781979 (1980), p. 1 1-21 .
6 Informaţie de l a F. Laszl6 jr. , partidpant l a campania din anul 1925.
7 Cf. nota 1.
a Vasile Pârvan, Corespondenţă şi acte, Bucureşti, 1973, p, 247.
9. In tr -adevăr, primul volum al revistei Dacia se desc hi de cu st udi ul postum al
lui F. L as zl 6 şi se incheie cu un elogios necrolog. semnat de V. Pârvan. Cf.
Dacia, I, 1 924 (1927), p. 1--27 şi 368. Datel e biografice ale lui F. Laszl6 au fost
întocmite de fratele său, Arpăd Lâszl6. O copie a acestora, aflată in posesia fami
li ei, este însoţită de următoarea notă, în limba maghiară, a autorului lor : .,Datele
de mai sus au fost întocmite pe baza scrisorii, sosite la Muzeul Naţional Secuiesc
sub nr. 47/1927, a domnului H. Metaxa, conservatorul Muzeului Naţional de Anti
c hi tăţi din Bucureşti (bul. Academiei nr. 7) in v ed erea necrologului, care ur
mează a fi pu bl i cat in revista Dacia, de către Dr. V. Pârvan, secretarul general
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Conceptul scrisorii lui Francisc Lăszl6
Fotocopie
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Fig. 3

-

Plicul scrisorii lui Vasile Pârvan.

Fotocopie
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A N E X E
1 a

Con ceptul sc cisodi , în Limba magh iară, a Lui Francisc Lcl$?:16, �dresată Lui
Vasi le Pârvan în Legătură cu studiul său din Dacia şi cu săpăturile arheo
logice de la Ariuşd din anul 1925.

Sepsisz[en]tgydrgy 1 925 jun!u.s 8 .
Jgen til>Z t e �t professzor Or !

Nehany napi kesedetemme1 ku l d {lm er te kezesem magyar sziWeget . . A,z erte
kezes, bcirmenn.yire igye keztem az an.yagot <lssze vonni, terjedelmese bb lett, mint
amelckorara tervezt em. A k ese d e 1 em oka e b b en rejlik, azt -- hiszem azonban ez az
ertekezes • e lonyere uăli�. Saj n ă t o m, hogy csak keves galiciai adathoz juthattam
ho� . s Bulgaricib6[ semmit sem kozo_rhe ttem. Mindket irodalom megszer.zese .erde
k�fb en tobb iran]IU utanjârcirt ·ve g eztem - azonban eredmeny ntHkill. Amennl/iben
o lap intenct6iva[ megegyezik, khem res%emre 50 db. killi>nlenyomatot nyomatni.
Az er6sc!.f cisat dsok megkezc!esenek fdejeill junius 25-et tuztem ki. Kerem
sztves intezkedeset a b ban a tekintet�en, hogy addig az ideig az asatasi Mltseget
megkapha ssam. Az cisotcis tenyl eges meg ke%4eser6Z s annak elohaladasar6l ertesi
tese lcet fogok kUldeni. Nagy 6rdmămre fog szolgcilni ha fge n tisztelt professzor
urh.oz az asatcis rendjen szerencsem lehet. - A sztlkseges el6intezkedeseket reszben
mcir megtettem, reszben folyamatban vannak. Az asatasi iSsszeg megkUldese alkal
mcival oz osszeg jelhaszndlasâ[ra] es elszamolascira vonatkoz6 utbaigazitcist kerem

.IZinten kăz6 !nl.

Kiudld euztelettel stb

Dr. LF.

'· '
1 b

Traducere
Sf, Gheorghe, 8 iunie 1925.

Mult stim at e dcm�-nule profesor !'

. . Trimit, cu . citeva zile Intirziere, t e.r tu l · in lţm ba maghiari
studiului meu.
L.�rarea, oricît m-am străduit să comprlm materialul, a devenit mal. �amplei . decit
.
plănuiam. Acea sta este cauza intirzierii, ce ea ce, cred, va fi fnsă fn avantaju.Z lu
crării. Imi pare rău că nu o m reuşit să obţin decit puţine date privind Galiţia,
�r din .Bulgaria nu am pUtut. publica nimic. Am făcut (iem.41rsuti· în mal .multe
direcţH pentru procurarea ambelor Hteraturi - dar fără rezultat. Dacă este în
concordanţă cu intenţ-li! e revistei, rog sl1 .mi se tlpl1rească 50 de e.rtrase.
Pentru. inceperea săpături wr de la A r iuşd am fixat data de 25 iunie. Vă rog
să · bi ne voiţi a dispune ca pfnă la acea dată să pot obţine fondurile n e cesare săpă
turilor. Despre incepe7ea - efectivă a săpăturilor şt' inaintarea· lucrărilor vă voi
iRforma pe parcurs. MI-ar tace o deosebită plăcere dacă aş avea onoarea, mult
stimate domnule · profe so r; să ne vizitaţi tn cursul săpăturilor. Măsurile necesare

:ai

al Academiei. Exp(ediat) 1 1. III. 1927". In acest necrolog, Pârvan îşi va aminti · cu
oele mai calde cuvinte şi de�re vizita sa, făcută la Ari�d : .,Noi nu vom uita nici
odată întîlnirea � care am avut-o cu aces-t cercetător neobosit, chiar la locul des
c.:operirilor sale cele mai fericite, la Ariu.şd, în august 1925, cu abia citev·a săptăm.tn1
înainte de m6artea sa ne�teptată. Faoarte fericit că şi-a putut relua săpăturilc,
după lunga intrer upere provocată de anii atît de trişti ai Marelui Ră2Jboi, Laszl6
era de-a dreptul transfjgura.t de dragostea pentru disciplina sa, explicîndu-ne pe
loc nu numai ultimele sale descoperiri, dar şi întreaga istorie a săpăturilor de la

Ariuşd, cu detalii topografic-e şi stratîgrafioe deosebit de preţioase, calre niciodată
nu . pot fi înţelese exact, decit descrise La. fa ţa locului, pe şa.ntierul de săpături".
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{�esfdşurdrii sdpdturi!or} in p6rte au fost luate deja, in. parte sint In
e:rpedierU sumelor alocate săpăturilor' vă rog s4-mi transmiteţi
privind utilizarea şf decontarea sumelor.

Zia

cun

��

Cu oca
fndru.m/lrt

Cu deosebftd stim.4 etc.
Dr. F. L.

Scrisoarea in limba germană
cu vizi ta sa la Ariuşd.

în legătură

Z a

a lui Vasi le PArvan adresatA lui Francisc Usd6

Bucarest, d[en] 1. VIII. 1925.
Sehr geehrter Herr Doktor,

Sonnabend, den 15. August, gegen 5 nachmittags, werde ich (per Auto) in
Ariuşd eintreffen um Ih.re Ausgra bungen. zu be si c h.tigen. Hojfentlich wird Ihre
Gesundheit so gut seln, um Ihnen zu. erlauben mir und der Gesellschaft die mic"
begleitet lhre schtlne Spatenarbeit a.uch mit Worten zu erkldren.
Mit meinen besten Grii.ssen
lhr Erge bener

V. Pârvan

2 b
Trad ucere

Bucure�ti, 7. VIJI. 1925.
Mult stimate Domnule Doctor,

Sfmbata, 15 august, in jurul orei 5, dupcl amiază, voi so�i (cu automobilul}
la Ariuşd pentru o vfzfta sdpdturile dumneavoastra. Sper ca starea sancltllţU dum
neavoastra va va permite să ne explicaţii şi prin cuvinte, mie şi companiei core
md va insoţi, frumoasa Dumneavoastrll săpătura.

Cu salutarile mele cele mai bune,

al

dumneavoastra credfncfo.!
V. Pdrvan

Pe plic se află următm-ul text :

Recomandat 1 Domniei Sale 1 Domnului Dr. Froncbc Lciszld 1 Custos-Director 1 Mu
zeul Naţional sacuesc 1 Sf. Gheorghe (r ecto). V. Pdrvan, Bul. Academiei 7, Bucu
reşti (verso).
EIN

BRIEFWECHSEL

ZWISCHEN

VASILE

PARVAN

UND

FERENC

LASZLO

Zusam men fassung
Das erste Dokument das wir hier veroffentl ichen ist der Entwurf in unga
ri scher Sprache des an V. Pârvan gerichteten Schreibens F. Lăszl o's, siebenbiir
gischer Archăologe, ehemaliger Direktor-Kustode des Museurns von Sf. Gheorghe
(1873-1925), vom 8. Juni 1925 (Beilage 1 , A bb . 1). Dieses Schreiben beglei tete die
postum er schienenne Arbeit F. Lăszl6's, die, au( Anforderung Pârvan's, fiir den
ersten Band der Ze itsch ri ft .,Dacia" vorbereitet worden war (siehe : Les types de
vases peints d'Ariuşd (Erosd), Dacia, 1 , 1924, Bukarest, 1927, S. 1-27). I m zweiten
Teil des Schreibens, bezi.iglich der archăologischen Ausgrabungen bei Ariuşd, Uid
Lăszl6 Pârvan zu einem Besuch der Aus.grabungen ein.
In seinem 7. August 1925, datierten Schreiben (Bei lage 2, Abb. 2-3), der
Einladung Folge leistend, meldet Pârvan seinen Besuch in Arii.!Şi an. Die Be
gegnung fand zum angegebenen Zeitpunkt statt, und Pâr van wird sich ihrer in
einem lobenden, F. Lăsz l6 gewidmeten N e krolog in wăMnsten Worten erinnern
(siehe : Dacia, 1, 1924, S. 368).
Die Schreiben befinden sich im Besitz der Familie Lăszlo in Klausenburg. .
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EVOCARI

BIQGRAFU PAŞOPTISTE (1)
GH. SIBECHI
Moment de referinţă al istoriei noastre naţionale, revoluţia română din 1848
de-a lungul vremi i aten ţia cercetătorilor, eforturile lor fiind concretizate
In multiplele Lucrări ap ărute 1• Incontestabil, intre acestea se găsesc numeroase
l ucrări de anvergură care au L'Ontribltit la elucidarea diferitelor aspecte ale revo
luţiei, p regăti nd terenul pentru o istode a acesteia intr-un viitor poate nu prea
indepArtat. O atenţie deosebită s-a acordat prezentării vieţif.l şi activităţii principa
lilor lideri ai revoluţiei, dat fiind faptul că u n i i dintre aceştia au avut un rol de
seamă in viata pol i tică românească din deceniile următoare. In mai mică măsură
s--a scris pînă acum despre ac-ei paşopti şti care, fiind pe planuri secundare, nu
s-au detaşat prin ni şte merite deosebite, din cîte cunoaştem, despre unii dintre
ei fiind elaborat doar un stud iu 2• Rindur i le ce urmează plecînd de la acest con
siderent, îşi propu n să prezinte citeva coordonate ale vieţii şi activităţii
WlOC
paşopti şti moldoveni . Deşi modeşti , ei au totuşi meritul de a fi slujit cu abne
gaţie cauza poporu l u i, de a fi purtat alături de marile personalităţi ale vremii.
flacăra vie a luptei pentru progresul societăţii româneşti. Şi, pentru devotamentul
lor, pentru cauza ce i-a animat, pentru sa cri fi cii l e ce le-au făcut acum 130 de ani,
merită sa stăruie in memoria noastră.
a

reţi n ut

•

GRIGORE ROMALO

Ştirile răzleţe despre acest p81jopt.ist cu Wl destin atit de tragic, au fost
parţial grupate in diverse note din unele lucrări editate in ultimii ani l. Date des1 Vezi bibliografii in Anu.l 1848 fn Principatele Române. Acte şi documente,
B uc . , tom. VI, 1910, p. 309-325 ; C. Gol l n er, Anul revoluţionar 1848 fn Principatele
Romăne. O contribuţie bibliograjicli, Cluj, 1934 ; Istoria României, IV. Buc . , 1964,
p. 175-179 ; H ori a Nestorescu, 1848 in ţările române in "Revista bibliotecilor" , an,
XXI, 1968, nr. 5, p. 295-297 ; Paul Simon esc u , La nouvelle historiographie de la
revolution de 1848 dans les Pays Roumains in "Revue Roumaine d'Histoire", 1968,
tom. VII, nr. 3, p. 413-433 ; BibliogTajfa istorică a României", I , 1944-1969, Buc.,
1 970, .P· 1 66-172 ; Robert Deutsch, Istoricii şi ştiinţa istorică din România, 19441969, Buc., 1970, p. 210-21 1 , 224-22 9 ; Bibliografia istorică a României, IV, 1969-

1 974, Buc., 1975, p. 232-236, etc.
2 Corn el ia C. Bodea, Figuri puţin cu.noscute din revoluţia de la 1848 tn "Stu
"
di i , an. XIII, 1960, nr. 2, p. 131-164.
l Consemnăm intre altele : C. Negri, Scrieri, val. Il, ed. îngrijită df' Emil
Boldan, E.P.L., Buc., 1966, p . 474 ; D. Ivănescu, Virginia Isac, Alexandru Ioan Cuza,
Acte şi scrbori, laşi, 1973, p. 60, nota 1, etc.
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familia sa sînt relativ puţine, şi incerte •. Tatăl său,
IoC"CC nchi
Grigor iu,
s-a sta b i l i t în Mo l dova în timp ul lui Scarlat Cal!imach i , ocupînd - după măr
t ur i i l e unui contemporan - modesta funcţie de grămătic 5• Se JX!re că se născuse
in a n ul 1792 sa u 1 793, după cum se poate deduce dintr-un
document
ulterior '·
A vansat între timp căminar, prin 1818 s-a c ăsătorit cu M<:�ria 7, f i i ca vomicului
Iordachi Roset 8• In timpul d omn iei. lui loniţă Sandu Sturdz.a, beneficiar;ă d e i nfla
ţia de boieri generată de c ătre acesta, şi ca atare dobîn deşte noi ranguri : la 21
ianuarie 1823 era paharnic 9, i ar la 25 februarie 1826 era me n ţi on a t ca spătar 1 0 •
In acest rang a stat m<ti mu l t de un deceniu. Abia d upă 1838 a fost f!icut pos
telnic, rang ce-l avea in 185 1 1 1 , fiind vornic la sfîrşitul vie ţi i 12. In citeva rinduzi
a fost " cilen la D i van " 1 3 şi p rezident la Cri mi n a l 14. Ştim de asemenea, că locuia
in Bei ! i c la nr. 249, după cum rezultă d intr-o in ven t ariere al locuinţ-elor oraşu l u i
l a'!i, efectuată in a n u l 1853 1 5• N u ş t i m ce considerente I - a u determinat să adop te
numele de Grigoriade, deşi contemporanul său, Sion, cu spiri tu-i grecofob, susţ i
ne a că şi-a atribui t acest nume .,de cind s-au mai eli ru t� , iar ulterior fiii săi şi-au
sp\15 Ro mal o 16. Un fapt e cert : posibilitâţile materi ale ale acestei fami W , ca mul
tele ce alergau după rangur i, au fost destul de modeste. Chiar dacă la un moment
dat ace s te ranguri ur putea să impresioneze , trebuie retinut că, dobîndirea lor, la
anumite i n tervale de tim p , nu însemna şi o amplificare a averii. Reţinem în acest
sens citeva situaţii , produ-se la
diferite intervale de timp, situaţii ce atestă că
acest ' I ordachi a fost în re ali tate un foarte · modest boi ernaş. Astfel, doi din iiii săi,
p�c

4 O. G. Lecca, Dicţion-ar istoric, arheologic şi geografic el României, Buc.,
1937, p. 144. Se afirma aici că familia Romalo, de origine greQ(:ă, trăia în ·M()l
dova. secqlului al XVIJI-lea. Se pare că autorul a confwt.clat n umele Romalo cu
Rom.ano. lntr-adevăr, prin 17 77, trăia un bivvcl că.minar Ma nolache Romano (cf. Do
cumente privind relcţiile agrare în secolul al XVIII-lea, Il, Moldova, Buc., 1006,
nr. 479, p. 234).
s Costandin Si on, Arhondologia Moldovei, Buc.1 1973, p. 234. Asachi explica
prezen ţa in M old ova a unor familii d e origine străină ca Romalo, Rola, Coz.adini
etc. , prin perpetuarea coloniştilor genovezi d in Crirneia. (Cf. Alexandru Marcu,
V. Alecsandri şi Jtalw in "Analele Academiei Româ ne. M emoriile secţiunii lite
rare", Seria I II, Mem. 9, 1927, p. 332). Nu trebuie ornisli insă n ic i legătura exis-:
tentă intre d iferi tel e familii greceşti ce se stab i leau in Moldova şi domnii fanarioţi.
· 6 In i anuarie 18j8 avea 65 de ani (Cf. Arh. St. laşi, Colecţia de stare. civi lă,

m.i tr ica bis. Sf. Ioan gură de aur, nr. 302). La 15 a prili e 1851 Grigore Grigoriadi
menţiona tatăl s ău , Grigore Terisie ori Tarsiţa. Tot at unci specifica fraţii şi
surorile sale : Manoil, Alexandru, Costan t.in, Smarand.a,
Zamfiriţa şi Soltana (ci.
Buleti nul oficial a Moldovei, an. XXVII, a d aos la foaea nr. 7,· nr. 5 şi 6, din 22
ian. 1859, p. 12). Nu se poate preciza cind anume şi de ce acesta a renunţat 'la
numele Terisie (ori Tarsiţa) adoptîndu-1 pe acela de Grigoriu. Ar fi doar o expli
caţie : prin lnfiere.

7 D. Ivănescu, Virginia I sac , op. cit., p. 60, notâ 1 .
·a C . Sion, op. cit., p . 234 ; Surete şi izvoade, vo i. X , p . 280 ; înaintaşii aces
teia au fost : Gheorghe, Ecaterina şi iar un Gheorgh e (cf. �Buletinul ofi-cial... .. p.
12). Aceasta era opinia lui Iordachi Grigoriu. Se pare că, ori el; ori Sion, a confun·
dat pe un Iordache cu Gheorghe sau in vers.

9 Surete şi izvoade, vol. X, p. 266.
1o Ibidem, p. 280.
11 Boerii moldoveni

după lista Secretariatului de Stat, Iaşi, 1851, p. 4.
'12 Arh. St. Iaşi, Colecţia de stare civi lă, mitrica · bis. sf. · Ioan gură de aur,
·
·
·
1858, nr. 302.
'
13 Apare ca membru al Di va n u lui obştesc in
1850 (cf. Analele parlamentare
ale României, tom. XVI, p. II, Buc., 1910, p. 2 şi urm.). şi in 1851 (ibidem, p.
187 şi urm.).
· 14 C. Sion, op. cit., p. 234.
15 Listele caselor şi dughenelor capitaliei supuse la vremelnica dare a someloT
pentru îmbunătăţirea uliţelor capitaliei legiuite de divanul obştesc,
Iaşi,
1853,
p. 51.

16

C. Sion, op. cit., p. 234.
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între care ş.i Grigore, a u fos t întreţin u�i L a Ac a demia Mihâileană d e către Casa şcoa 
leJ.o.r 11. Ori, un om cu o stare mater ial ă prosperă, dat fiind spiritul vremii, nu ar
fi ucceptat aşa ceva. Mai apoi, aceia � i fii au fost trimişi să-şi continuie stud i ile
în străinătate graţie unei burse 15• !n fi ne, situaţia sa materială modestă o recu
D()1olea însăşi lordachi in testamentul s ău 19. S-a stins din viaţă in laşi, la 24 ianua
r ie 1 858 de . ,.troahnă" , (tuberculoză), fi ind inmormintat la biserica sf. Ioan G ură
de aur 20_ Dintre numer�ii săi coj)i i !1, Grigore s-a născut in anul 1820 22. Dacă
primele i n i ţi eri in ale i n v! ţături i le-a rea l izat sub îndrumarea directă a tatălui
său, ori in vreun p ensiO>n part icular e x i st en t La acea v�eme in Iaşi, e greu de
precizat. Ce rt e că, in a n ul 1 835 frecven ta, impreună cu fratele său mai mare Ale
xandru, clasa lit eraturi i grec�ti de la Academia Mihăileană 23. In anul
şcolar
1 83 7 {38 cheltuie lile legate de şcO>Lari zarea fraţiLor Romalo au fost preluate de Casa
ş c oa letor ��. De�i s-a afirma t că. Grigoce a devenit absolvent in anul 1838 rs, el a

pînă in anul 1840 26, urmînd an ul I şi II de filo
so fie 'ZI; precum �i un an de drept !1!. A plecat spre învăţătură, n frecventat, de ase
continuat de fapt pregătirea aici

men ea, clasa de france ză. 211, cît
calificativele

şi

de

clasa

.eminent" cu care a fost deseori

guinţ.ei dar şi a înzestrădi

sale

intelectuale.

insti luţi.a de învăţămînt ieşeană e reliefată
prin decretul domnesc nr. 49
17
1e

p. 601.

se

literatură

ordon a

şi

cotat 31,

elină 30,

expresie

Pre gătirea

sa

detaşîndu-se

optimă

de alt fapt. La

15

prin

a sir

cO>ncludentă

acumulată

în

octombrie 1838,

epitropiei Şcoalelor ca, acei "mai învăţaţi

.,Uricariul", vol. VII, 1886, p. 221 .
I oa n C. Fi l itt i , Domnii l e române

sub

Regulamentul

Organic,

Buc.,

19 15,

1� "Buletinul ofic i a l. . . ", p . 1 2 . ,,Singtu·a mica averea me ce este astăzi, stă
în ci tev a vite
mari albe
şi 50 oi, care se af lă in lucrarea moşiei, pe lîngă aceste
pr<llls tele casn i ce mobile a casei din Iaşi".
2l Arh. St. I aşi , Colecţia de stare civilă, mitrka bis. sf. Ioan gură de aur,
1858, n r. 302.
21 Aceştia au fost : Alexandru (Alecu)
care era cel mai mare, Grigore, Ma
n.olachi şi Va sil e care .,sint numiţi Romale!lti" (cf. C. Sion, op. cit., p. 234) pre
cum şi patru fiice : Efrosina, căsătorită in a n u l 1844 cu Constantin Roset, Sma
randa, căsătorită în 1 1!50 cu Sc arlat Lambrino, Pulcheria - "nevîrstnică" şi Ca
tinea - decedată (cf. "Buletinul oficial...", p. 11-12). Vezi şi D. Ivănescu, Vir
ginia Isac, op. cit., p. 60, 1 96, 264. Rectifkăm cu acest prilej, eroarea lui E. Boldan
d i n C. Negri, op. cit., p. 474 , unde se a firma că Vasile Romalo e1·a fiul lui Gri
gore Romalo. In reali tate cei doi au fost fr a ţi. Zulnia Lambrino (cf. C.
Negri,
op. cit., p. 477) era sora lui Vasi le Romalo, d ar nu fiica lui Grigore, ci sora sa.
Zulnia era aceea!ii cu Smar an d a menţionată mai sus. Precizarea se "impune - in
trudt Grigore Romalo n-a fost căsători t , fapt ce rezultă limpede din testamentul
tatălui său (cf. "Buletin u l ofi cial...", p. 1 1-12).
2Z "B ucovina " , nr. 24, din 5 a ug. 1849, p.
133, consemna că, în acel an avea
vîrsta de 29 de ani . De asemenea, un cat al og din anul 1837 ii aprecia vîrsta la 17
ani (cf. Arh. St. Iaşi, fond Academ ia Mihăileană , ds. 3f1837, f. 8 8) . Rezultă aşa
dar, din cele două însemnări făcute independent la interval de peste un deceniu,
că G r i gore s-a nsăcut în an ul 1820.
23 Arh. St. Iaşi, fond Academia Mihăileană, ds. 1/1835, f. 124.

24 "Uricariul", voi. VIII, p. 22 1 .
2s De la Academi a Mihdfleand la liceul naţional, 100 de ani, 1835-1935, Iaşi,
Brawo, 1 936 , p. 440.
211

I bidem, p. 1 12 ;

27

Arh . St. Iaşi, fond

voi. I I, p. 162.

f. 33.

V. A. Urechi a, Istoria �coalelor de la 1800-1864, Buc., 1892,

Academ i a

Mi hăileană,

ds. 4 / 1838,

f.

35 ;

ds.

5/1839,

211

I bidem, d s. 6/1840, f. 37.
i bidem, ds. 3/1 837, f. 12 ; ds. 4/1838, f. 40.
30 I bidem, ds. 3/1 8 3 7, f. 13.
31 V. A. Urec hia, op. cit., p . 45 ; Arh. St . Iaşi, fond
4f1 838, f. 40, 67 ; ds. 5/1839, f. 33 ; ds. 6j 1840, f. 37.
2!1

Acad.
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elevi" să fie angajaţi in tă l mădrea în limba română a unor lucrări străine, utile
atît procesului de în văţămî n t, cit :şi nevo i lor spiritua le ale vrem ii. Confonnîndu-se,
c orp u l p rofesoral a atr.as la această acţiune mai mulţi elev i , fruntaşii de
fa.pt,
între car e se gă se au şi f1·a ţii Romalo. Toţi , in t run i ţi în sOc: i etatea l iterară av�au
m isi un e a de a transpune in romilneşte �Galeria morală" de Scgur şi "Abrege du
voya ge du j e une An acharsis" 32. �le două l ucrări au ieşit de sub teasc la sc u rt
tiinp, in anul 1839, m ăr turie a z:elulll\i cu care au mLIIl cit t ine ri i traducători 33.

In anul 1 84 0 procesul de invăţăntint în ţară pen tru Grigore R oma lo se in
cheiase. Prin intermediul tmei burse a fost trimis, impreunA cu fratele său şi
Mate i Millo să-şi con tinuie pregătirea la Paris l4. Timpul petrecut in ca pitala Fran
ţei la studii n-a în semnat pentru Romalo d oar o importantă et.apă de acumu lări d e
cunoştinţe, ci şi contac tul cu tiner i i români d i n t o.a te provinc ii le rornAneştl aflaţi
aici, contc:Jctul cu i d e i l e cele mai avansate ale epocii. Se aflau la Paris o pleliadă
de tineri , toţi ani maţi de a croi un făgaş înnoirilor în viaţa politico-socială a 1ă
ri loc romane. Iată de ce G rigorc Roma.lo, va adera î n că de l a constituire - in
dec em br ie 1845 - la Societatea studenţilor români de la Paris 15• Dacă momentan
n u se poate detalia ac t i v i ta t ea sa d in această p erioad ă şi nici cind s-a inap oiat in
patrie, precum şi mod.Lll itAţile ce i -au permis să-şi valorifice pregătirea do-bîndită
in anii de studi i , ştim că s-a sit.u.at in rîndurile pa.şoptiştilor ieşeni 3�. Nu este
exclusă prez enţa sa Ia acel e intruniri organizate in Iaşi de elementele înaintate,
progresiste, intruniri la care se dez:băteau moda li tăţile de innoire a societaţii l1.
Cert e că, in ziu a de 28 martie, cind Miha i l S turd za a ordonat soldaţUor şl ar
nău ţ i lo r aflaţi sub coma n d a fi u lu i său să aresteze pe revoluţionari 38,
Grigore
Romalo se găsea in casa Mavrocordat 39• Fină cind mili tar ii ameţiţi de băutură a u
în con jur a t casa situată i n Copou 40 trâgin d focuri d e annâ i n aer, unii d i n tre pa
şoptişti, mai prudenţi, in tui nd poate c onsecinţele nefaste, au scăpa t pe uşile �i
fere5trele din dosul casei 4 1• Roma.lo n...a fugit, d ovadă că nu se găsea acolo ae;:i
den tal, că mai participase la adună ri simi lare, că �tia ce voia . Arnăuţii şi sol
daţii a u prins mai mulţi tineri care fură "grozav maltrataţi" 42 : bătuţi cu paturile
armelor, l e gaţi , iar apoi arestaţi la cazarmă. Martori i oculari menţionau ca, d intre
toţi cei ce avuseseră neşansa de a fi fost arestaţi , . Romalo a fost � maltratat mai
crud decit toţi ceilalţi de cătră amăuţii trimişi de curte. Cu capul spart, cu piep
tul zdrobit de straturile p�tilor soldăţeşti , plin de răni, şi singe, el a fost t.idt
de p·ăr pînă la c azarm ie " 43. Ce a generat atita brutalitate din partea brutelor inar
mate ale lui Di mi trie Sturdza ? Fie că tînărul j urist a făcut apel la forţa ideilor,
a cuvîntului , re fuzînd să se Lase arestat, fie că a încercat să opun ă rezistenţă
fizică. Iritaţi, şi in tr-un caz şi-n al tul, haidamac i i îmbătaţi au lovit necruţător. I n
3 2 V . A. Urechia, op. cit.,
33 I bidem, p. 132.

p . 81.

34 Ibidem, p. 162 ; I. c. F iJ i tt l , op. cit., p . 601 ; De la Academia Mihilfleană . ..,

p. 1 1 2.

lS Corn el ia c. Bcxlea L upta românilor pentru unitatea naţională,
1834- 1849,
Buc. , 1 967, p. 78 ; A. Ştefănescu-Galaţi, C. A. Rosetti, O biblf.ogTa/ie critică în · Lui
C. A. Rosetti (1816-1 9 1 6) la o sută de ani de la naşterea sa, 1916, p .4.
36 N. Iorga, Studii şi documente, vol. XVIII, Buc., 1910, p. 95, nota 1.
37 c. Colescu-Vartic, 1848 zile revo luţionaTe, Bu.c., 1898, p. 94.

de

3a

Elias Regnault, Istorie politică şi socială a principatelor dunărene, tradusă

Ioan Fetu, Iaşii, 1856, p. 430, nota.

39 Anu l revoluţionar 1848 în Moldova, Buc., 1950, p. 209, nota 1 .
40 P e locul ace stei case, si tua t lîngă ac tua la clădire a Universităţii Alexandru
Ioan Cuza in anii din urmă a fost fixată o placă comemorativă. Materialul infe
rior cit şi in temperi il e au făcut textul greu lizibil.
4 1 D. Vitcu, Mihail Kogălniceanu şi evenimentele din martie 1848 de la Iaşi
în �Anuarul Institutului de istorie şi arheologie A. D. Xenopol", laşi, tom . IV,
1967, p. 1 66.
42 Elias Regnault, op. cit.. p. 430.

43 "Bucovina", n r. 24, cUn 5 august 1 849, p. 133. Alt contemporan nota că Ro
malo a fost .,sdrobit la piept de s traturi l e puştilor" (cf. Elias Regnault, op. cit.,
p. 430, nota).
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zilljl de 29 ma rti e, cei 1 3 otrestaţi impărţi ţi in două convoaie au fost trimişi la
Gala ţ i sub pază mil i ta ra. �Urcati in căruţe de p oş t e şi legaţi cu fringhM ude" ''·
Al. Moruzi, Al. l. Cuza , N. Catar g i u, V. Canta, Gr. Romalo şi Dim. Filipescu 45 au
fost escorta ţi de către căp itanul G heucil t.S_ Drumul pînă la Galaţi a fost un cal 
var, d-atorită tratamentul u i inuman a p l i cat deţinuţilor ce au fost "legaţi in căruţe
1 . . • ] fără a li se da n i ci apă măcar, intr-un drum de 14 poşte, fără a li se da
nici mantale de cope rit, spre a fi f e ri ţ i de ră cea la nopţii" "· Odată ajunşi in Ga
laţj, revoluţionarii au fost internaţi in cazarma de aic i Wlde "umezeala inchisorii
şi l i psa de grij ă " au e x erc i tat o i nfh1€nţă n efastă asupra lui Romalo, zdrunci
nind u-i s ăn ăt a tea '8 D i n cazarma d e la Ga laţi cei 13 revoluţionari au fost escor
.
taţi p-e D Wl ă re de un deta:şament de mil i tari sub comanda colonelului Mi şcenco,
�l)re a fi predaţi a u to rit!lţilor turceşti de la Măcin. Odată ajWls convoiul la Brăila,
fie din cauza unei f urtun i �'. fie din cauză că mi l i t a ri i au fost îmbătaţi cu vinul
pregăti t d e deţin uţi 50, a avut loc ace a spectaculoasă evadare, ce se pare t:ă a fost
min u ţios pregătită, in u rma căreia şase dintre revoluţionari şi-au redobindit liber
tatea, refugi indu-se In C onsulatul britanic din Brăila 5 1. Demersurile
colonelului
Mişcenco de a-i fi pr edaţ i au ră ma s zadarnice 52, acesta predind la Măcin pe cei
7 ares taţi, in tre care şi Rorrwlo SJ. · D-es-igur, fii n d convalescent n-a putut să se
salveze prin fugă. De l a Măc i n , exilatii au fost transportaţi cu o barcă la Hirşova
imde se găseau l a dr1ta de 7 (19) aprilie 54 • Nu este exclus ca, la intervenţia lui
M. Sturdza exil n ţii să fi fos t rea-duşi la M ăc i n , deoarece era semnalată prezenţa
lor acolo la data de 17 aprme ss. Clima ne sănătoasă de aici, umezeala, lipsa as.is
tenţei medi cal e 5 6 n-nu făc u t decit să agraveze boala contractată de Romalo: Mu
tarea grup ului de revoluţionari mo ldoveni l a Brussa, unde erau l a 27 iu lie 57, deşi
<J U fos t destul de bine trataţi se n-a putut să-i stopeze evoluţia rapidă a tub erc u
lozei. Poziţia lul M. Sturdza, atit de osti lă faţă de revoluţionari i-a determinat pe
aceştia să-i refuze .,clemenţa" ci nd ' a<:esta le aproba, la 20 decembrie 1 848 i na 
poiJi!rea in patrie s�. Lui Romalo, fiindu-i refuzată ingrijirea de către rudele ce le
avea la Con stantinopol, a fost internat in spitalul francez din Pera. Boala însă
avansase prea mult. Cu toate îngrijiri le pri mi te acest "fiu scump al Moldovei"
n umi t pe bună drep tate de către Alecsandri "marti r al li bertăţii" - s-a stins din
viaţă Ia 3 1 mai 1849 la numai 29 de ani. Pe ultimul drum, spre biserica Tămă
duiri! a fost condus · de către toţi emigranţii român i .
Impresionat de dispariţia
sa prematW'l'i, Alecsandri i-a ded i cat un mănrmchi de versuri intitulate .,Adio la
mormintul lui Grlgoriu Romalo" "· La peste W'l deceniu de la dispariţia sa, in
1860, A, C. Go lescu, pe atWlci mi nistru al cultelor şi instrucţie! publice, propu-

.

tt C. Colesc:u-VarUc:, op. cit., p. 124 .
.s An.ul . 1 B48. . . , I, p. 181 ; I I , p. 504 ; Surete şi lzvoade, X, p. 373.

u

p . 154.

u

u

Documente

P,ivLtoare

Ea

anul
·revoluţionar
.

Anul revoluţionar. . ., p. 209 ; Anul

1848. .. ,

1848

fn.

Moldova., Buc:.,

1960,

I, p. i28, nota 1.

"Bucovi na", nr. 2t, din 5 aug. 1849, p. 133.

" Anul 184 8 ..., I, p. 236--237 ; 240.
sa R. Rosetti, Amintiri din c:opiEa.ne, 1, p. 144�- S-a procurat vin de Madelra
�Fi Sauternes cu care au f06t imbAtaţi cei � ofiţeri :si 30 soldaţi. Rosetti menţiona
ci mi litarii din escortă erau la un moment dat aUt . de beţi ,.incit nu mai putea
nimene să rninuie vislele".
51 Ibidem, p. 145, Anul 1 8 48 ... , 1. p. 240.
51 Anul revotuţtonor..., p. 62. 7 1 .
u Anul 1848. . ., I, 249.
51 Ştefan Pa scu, Contrl buţfl la cunOQ.#erea mlşc4rti revoluţionare de la 1848
din. Motdova in "Studia universitat.um Babeş et Bolyai", tom. III, nr. 8, series IV,
fasc. 2, Hi storia , Cluj, 1 958 . p. 100.
55 Ibidem.
56 Ibid em, p. 101 .
57 Ibidem, p. 100.
sa R. Rosetti, op. clt., p. 145-150.
" Anul 1848... , V, p. 687.
60 .Bucovina", nr. 24, din 5 aug. -1849, p, 133.
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aducerea in patrie a osemin1elor
revoluţiooarilor stinşi di n
viaţă in exil :
N. B ălcescu, 1 . Voinescu, Ne�lici, Roma.lo şi alţii 6 1 , propunere rămasă neinfă.p

nea

tuită.

Jertfindu-se pentru caur.a progresului
ce-l ocupă în p le iad a paşoptiştilor, rârnlne
nclnfricat impot ri va nedreptitii .
•

sale, Grlgore Romalo, prin locul
exemplu de patrioti sm, de luptAtor

ţări i

un

•

COSTACHI RACLIŞ
Adeziunea la cauza revoluţionară a lui Costachi
Radiş
relevă in esen"ţă,
rL>aqia firească a unei p ărţi a boierimii mărunte, nemultumi lă că i se îngădu ise
doar acc esul la un e le ranguri, dar e ra practic eliminată din competiţia vieţii poli
tke, manifesta dorinţa realizării unor innoiri sociale menite să-i :faciliteze afk
marea în diverse funcţii publice. Iată de ce, atinge rea oces1or scopuri presupu
neau o anumită consecvenţă in acţiuni, consecvenţă lesne de ses iz a t la C. Radiş.
Orientate spre sati sfacerea propriilor i n terese, actiunile sale, ca si a altor paşop
tişti, tot boieri , mal mari sau mai mici, se suprapuneau pe di rec tia progresului
istor ic , meritind aşadar a fi relevate.
Despre înaintaşii săi, proprietari ca şi el , destul de mod. e�ti 62, ştirile depis
t.ate sint relativ insuficiente şi totodată incerte. Astfel, un Apostol Racliş,
era
căsătorit prin 1698 cu () Catrina, fiica vătafului ,.l fti mi ot Dragomir�tiw şi aveau
un fecior, Ion. Si tuaţi a lor materială devenise precară, ei înşişi plingindu-se că au
ajuns răzeşi u. Tot cam in aceeaşi vreme tră ia un Artenie Racliş 64• Pe baza doar
a acestor repere e d� tul de dificil de stab i li t dacă, intre aceşti Racliş lJi cei trăi
tori în secolul al XIX-lea a fost vreo legâtură de r udenie ori d acă e num.aj Wla :
coincidenta de nume. Se ştie cert că, tatăl său a fost un I ancu Racliş care in
apri lie 1823 era medelnicer 55• Acesta se căsătorise cu fiica lui M iha i Duca 61, care
se numea Efrosma 67. Mama Efrosinei a fost una Băla� ce provenea din familia
Miclescu, avind ca fraţi pe Vasile şi Costantin dll _ Aşadar , nume firii nici o re%o
n anţă politică sau socjală, nume ce erau pierd ute in anonima�ul societăţii mal
dave de la sfîrşitul secolului al XVII I-lea şi inceputul celui de-al X IX-lea. Căsă
tor�u-se cu Iancu Racliş, E!rosina a primi t ca zestre moşia Plejăştii din ocolul
Similei "• moşie pentru c are a avut numeroase procese, deoarece terenul respectiv
era recl amat de către Ioniţă Palade şi alţii 10. Cu timpul, iami l i a lu i Iancu Rscli$
Iordach i, Alecu, Costachi şi Ştefanachi precum
s-a mărit numărînd !jase copi i :
şi două fete, Ileana şi Marghioala 11. Despre copilăria lui Costac hi nu s-au păstrat

"· ,.Monitorul. Diar · oficial al Ţării Româneşti", nr. 24, din 30 . ian. 1860.
62 Documente privind unirea prindpatelor, vol. 1, Documente· intern.e. lB.S41857, Buc., 1 961, p. 2:t:7-21B.
, .
_
.
.
·.
.
vol III, Byolad, 1915, p. . 186, 317.
63 1. Antonovici, Documente oirlădene,
·
·
·
·
64 I b idem , p. 300.
. 65. Arh. St. Jaşi, .col. Documente, p. 577, dac: 99 ; p. 609, doc. 50.
" I bidem, .p. 577, d(x:• . 99.. ID. acest context, afirmaţi� lui C. Sion din op, cit.,
. .
· ·
·
·
·
p. :23 1 , pN.Cum că era o .;eostlicheai;d, .. apare ca indoielnicA.
67 "·Buletinul oficial al Moldovei .. , an. XXVII, adaos la foaea nr. �3. n·r. 62 şi
·
63, din 28 mai 1859, p. 136.
.
"' Ibidem.. Tot aici, unde e pub li cat testamentul J!:fro5inel, se arAta · cA vArul
acesteia se numea Gheorghe Costachi. Probabil · că · această rudenie a· generat con
fl,lzia lui C. Sion.
s Petraşcarii, ţinutul Tutovei, la C. Sion, op. cU., p. 231.
10 Arh. St. Iaşi, col. Documente, p. 609, dac. 50 ; p. 615, doc. 1 25 ; p, 598,
·
doc. 1 13-116 ; p. 700, dac. 125.
71 "Buletinul oficial al Moldovei " nr. cit, C. Sion. in op. cit., p. 231, afirma
că un a din fete era c ăs ătorită cu Grigori Voinescu. Tot el prec iza că Aleeu au
fost căpitan de pojarnici�. Intr-adevăr, Alecu era căpitan la 8 ian. 1843 (cf. Do"eu
mente privind anul revoluţionar 1848. . ., p. 29) şi avea acelaş grad şi Ia 30 m.ai
1857 cind Costachi In tervenea pe lîngă Vogoride să-I avanSt!ze maior (cf. Ade �i
·
documente relative la istorio rena�terii Românfei, IV, Buc., 1889, p. 775).
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informaţii. Prima datează din 1 8 31 cind se menţionează că un Costachi Racliş urma
"clasul l i nonnal " la Academi a Mihăileană, pregătire ce-o incepuse la 10 sep
tembrie al acduiaş an rr. D acă nu este şi in acest caz o coinci.denţă de nume, in
tTudt existau şi l a Botoşani familii Racli11 73, atunci, elevul inscris in · cataloagele
instit.uţiei d e mvâ ţâ rnint ieşene, in vîrstă de 15 ani 74, revoluţionarul de mai tir
ziu, rezultă cfl se născuse p rin 1822. La laşi a urmat .,clasul 1 " 1s 11i .,clasul Il co
legial" 76• Se pare că, în această perioadă de timp a fost inrolat, graţie cine ştie
c ăror susţinători in m iliţia pănll n tea.scă, cu gradul de iuncher n. Incă din
acea
vreme a avu t posibi l i tatea să cunoo�;eă direct regimul opresiv patronat de Mihail
Sturdza . La balul mascat organizat la 2 februarie 1 839 tînărul Racliş, intrucit îm
preună cu un arnăut a comis i mprud.enţa de a lovi o santinelă, a fost arestat la
Inchisoarea Criminalului. Spre a fi graţ i a t de pedeapsa ce i s-a aplicat, intrucit
f".r.a "băiat sărac şi p l i n de nevoi" a interven i t postelnicul Ioan Cuza 7e.

Peste citiva ani, in l8�6 Radjş făcea p arte din .,Asociaţia patriotică" împreună
cu T. Rlşcanu, N. Is trati , V. Mălinescu şi alţ i i . In acţiunile indreptate impotriva
orinduirii tînărul Ractiş a dep us Wl zel deosebit. A stfel , împreună cu Mălinescu
a confecţion at gloanţe şi spre a ·atrage noi adepţi şi părtaşi s-a deplasat in mai
multe locuri 79• Depistată de autorităţi .,.Asociaţia" s-a destrămat intrucit unii din
membrii ei au fost prinşi lp.i inc hişi : Istrati, a fo�i; deţinut la Galaţi, iar C. Ra
cliş la Cazarma din Iaşi ee�. De ten ţia sa n-.a fost d e scurtă durată de vreme ce, la 18
februarie 1 647 tribunalul Crimm alicesc solicita să fie predat ma relui armaş Epa
minonda Samurcaş m 1 . Eli berarea sa a sur ven i t fie in cursul anului
1847 fie la
inceputul anului 1 848 mz, deoorece in martie 1848 Mă li nes cu se găsea deja la Pa
ris, venind din Buc ovin a Wlde fusese expulzat anterior. Ar rezulta astfel că şi
eeilalţi membri ai "A socia ţiei patriotice" fuseseră eliberaţi. C. Racliş a participat
la evenimentele din martie 1 848 de la Iaşi situindu-se pe o poziţie radicală. Im
preunA cu V. Ghica şi AL I. Cw..a , Racliş a indemnat la luptă mulţimea adWlBtă
in curtea casei Mavrocordat 1!3. La descinderea făcută de arnăuţi şi soldaţi
n-a
fost prins, ceea ce înseamnă di. s.-a retras l.a timp , impreună
cu alţii 84• E greu
de predzat dad! ul t erior a luat sau nu drumul exilului, dar in iunie 1848 era
to�i in ţară �. fiind mai probab i l că a reuşit să se ascundă la prieteni, fără a
putea fi depistat de autorităţi.

In anul 1851 era revizor in ca.dnll Departamentului dln Lăuntru, post din care
c'lemlsion.a la 2 l august al ac el ui a.ş an u. In anul 1856 era corespondent al "Stelei

7Z Arh.
St. Iaşi, fond Academia Mihăileană, dos. 3/1837, f. 57 v-58 ; 64.
7l C. Sion, op. cU., p. 230.
'4 Arh. St. Iaşi , fond Academia Mihăileană, dos. 3/1837, f. 57 v-58. Era apreciat ca fiind slrguincios şi talentat.
7$ I bidem, dos. 5/1 839, f. 27, 34.
16 Ibidem, dos. 6/1840. p. 36, 106.
77 D. I vănescu, Virgini a lase, op. cit., p. 22.
71
1'1

Jbfdem.

Documente privitoare la anul revoluţionar 1848. . . , p. 60 ; despre zelul depus
vezi şi Gh. Platon, Probleme privind mişcarea revoluţionard de la 1848 din Mol
dol1a, b:t "Studii şi articole de istorie", XI, 1968, p. 78.
ea Documente privitoar� la anul revoluţionar 1848 . . •, p. 154.
11 I bidem, p. 14.

82 Tovarăşul să'l.l V. Mălinescu se găsea in martie 1848 la Paris, rezultind că
parUcipanţii la acţiunea din 1847, fuseseră PWJi in l iberta te anterior acestei date
( d. Documente privitoare la anul revoluţionar 1848. . , p. 136).
83 N. Corivan, Preciziuni [n legdturd cu revoluţia de la 1 848, extra s din ,.Ar
hiva românească", Buc., 19�3. p. 9 ; Istoria României, IV, p. 45-46 ; D. Ivănescu,
Virginia Isac, op. cit., p. 22, nota 1 .
84 D . Vitcu , MfhaU Koglilnlceanu şi evenimentele din martie 1848 d e la Iaşi,
in Anu arul Institutului de Istorie şi arheologie •A. D. Xenopol»", Iaşi, tom. IV,
1967, p. 167.
a D. Ivln.escu, VlJ"IIDia Isac, op, dt., p. 143.
.. 1 btciMJa, p. 246.
.

,.
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Dunării u pentru ţin utul Tutova 87 şi epi trop al ora.şulw Birl.ad, im.preWl ă cu Gh.
Gikă şi C�tachi Popovici M .
Menţionăm c a un merit a l său, activitatea neobosită des făşurată p en tru cauz:a
unirii principatelor, activit.ate ce-a 'inceput-o prin se:rrmarea alături de alţii, a ade
ziunii ţinutului Birlad la Programul un i rii din data de J() (22) iunie 1 8 5 6 811• Desi
gur, bunele sale intenţii erau mult mai f-ertile dacă ar fi fost dublate de o pre
gătire teoretic ă m a i înal tă, )>€ măsura cauzei, cH şi de tactul diplomatic n ecesar.
Astfel, i n elanul său patriotic, a trimis la Ial}i pe fratele său Ştefanachi să-I atac �
in p ublic pe cunoscutul anti unionist N. htrati, m ă s ură aprec iată ca extremi stă, c e
nu folosea cauzei unirii 90• Dc�igur, că, erau realmente ineficiente dezvălu irile unor
persecuţii făcute in ţinutul Tu tov-a de către autorităţi Wlioniştilor, din moment c e
Rac!iş, in naivitatea sa . ad resa aces.te dezvăluiri l u i Vogoride 9 1 sau l u i Catargi u P2,
adică tocmai duşmani lor unirii. Adresindu-se neobos it peste tot, cu perseveren1ă ,
unele din protestele sale au aj un s la destinatari i fireşti ca V. Place 'l sau C. Hur
muzachi 94, contribuind împreună cu a ltele, ca argumente pentru anularea ale
gerilor măsluite.
La a legerile de la Birlad ale micilor proprietari C. Racliş a incercat să de
vină deputat, dar Corpu l electoral L-a preferat pe m.edelnicerul Vasile Nicolau P�.
După aceasta C. Racliş se pierde definitiv în anonimat. ln 1 864 era in viaţă P�.
Participînd la implinirea idealurilor p rogresiste, naţionale din secolul trecut
C.
Racliş şi-a dedicat forţei�. alături de al ţi paşoptişti, cauzei prop�iri i
patriei.

ZAHARIA MOLDOVEANU

aprecioere pe
Pentru N. Iorga acest paşoptist era "cu lotul necunoscut" 97,
deplin justificată intrucit, Zaharia Moldovanu nu descindea din vre-o familie care
să se fi afirmat in viaţa poliUcă a Moldovei. Prin originea sa socială, el apare
politic nou,
ca reprezentant al burgheziei preocupată de asigurarea W1ui cadru
completamente diferit de acel patronat de M. Sturdza, cadrul care să · faciliteze
participarea noii .clase la viaţa socială. Tatăl său, ajWJs numai căminar, a fost Ga
vril Moldoveanu 9B, fiul lui Nicolae �'. şi se născuse prin 1784 1lO fiind căsător it
cu o Ruxanda 10 1• Din informa ţiile depistate rezultă că familia lui Gavril Moldo
vanu era destul de numeroasă. Astfel, un document emanat de divanul apelativ
din anul 1846 menţiona pe "Dimitrie, Zaharia şi Lascăr, fraţi N icolai Moldova
n uw 102. Despre Dimitrie ştim cert că-i era frate mai ales prin atitudinea-i cunos87 "Steaua Dunării " , 1855, p. 1 5 1 .
I . Antonovici, op. cit . , vol. I I , Bîrlad, 1912, p. 1 1 7 .
8 9 A c t e şi documente . . . , vol . I I I , p. 553.
90 Ibidem, voi. IV, p. 252.
9 1 Ibidem, p. 275, 774-775.
92 Ibidem. p. 449.
93 Ibidem, p. 903.
94 Ibidem, p. 945-946.
95 Documente privind unirea . . . , I, p. 2 1 7-2 18.
96 Arh. St. Iaşi, col. Documen te, P. 820, doc. 114.
97 N. Iorga, Istoria Românilor, vol. IX, Bu.c., 1938, p. 124.
98 Arh. St. Iaşi, fond Mitropolia Moldovei, mărtur ii mitrioale,
88

dOIS.

8/1845,

f. 20-21.
99

Ibidem, Colecţia de stare civilă, mitrica bis. Sf. Teodor, 1 845, nr. 14.

1oo Dată dedusă din actul de deceos in care se menţiona că, in anul 1 845,

Gavril Moldovanu era in etate de 60 ae ani (ibidem).
1o 1 I bidem, fond Mitropolia Moldovei , mărturii mitricale, dos. 8/1845, f. 20-2 1 ;
Anul revoluţionar 1848 . . . , p. 166, nr. 220 ; p. 1 7 1 , nr. 231 .
10a " Buletin,
foaie oficial�'. an. XIV, supl. la nr. 25, din 28 martie 1846,
p. 124, nr. 1894. Că au fost mai mulţi fraţi rezultă clar şi din interogatoriul luat
în aprilie 1848 l u i Michel Z isman care declara : "Moldovanu avea să fie cu toţi
fraţii ce-i care" (cf. Anul revoluţionar . . . , nr. 1 76, p. 132, co·l. 2).
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�:ută de a se desoli dilriza de el m ac tiun i le de reprimare ale revoluţiei 103. Gavril
Mold o·van u locuia prin 1820 in l�i pe ul-i ta Munt eni ei şi avea 6 slugi 104. Intre
timp îşi injg.hebase o fabr ic ă de fidea pe care intenţiona s-o vîndă, nu ştim din
ee motive, in anul 1830 m, proiect nerealiza t nici în acel an, nici in următorul 106.
Mai ştim despre el că s -a st:ins din viaţă la 5 martie 184 5 1D7.
Zaharia s-a n ăsc u t in [aşi La
23 ma r t i e 1820 108. Instrucţia şi-a dobindit-o,
se pare, La pensionul lui Cueni n ,
a vi n d colegi după cum se ştie, pe Alecsandri ,
Kogălniceanu, fraţii Mic lesc u , fraţ i i Cuc i uc 1o�. Nu ştim deocamdată dacă şi-a con
ti n uat pregăti rea în străinătat€ (in fond situaţ i a materială a părinţilor i-ar fi
permi s aceasta), d a r e cert că a intreprins citeva călătorii peste graniţă. Astfel,
la 1 7 a p ri l i e 184 1 este semnalată i ntrarea sa in ţară, pe la Galaţi împreună cu
Cons tant i n Gheorgh iu 1 1 �. Doi an i mai tirziu a intreprins o nouă călătorie, inche
iatfi cu sosirea la Galaţi la 30 mai 1843 m. In anul 1845 îl găsim inrolat in mi
l iţia pămîntească 112. Un act din noiembri e al aceluiaşi an precizează că Zaharia
Moldovanu era cadet 1 1l . Nu ştim ce în-călcare a rigorilor vieţii ostăşeşti s-a pro
dus in mi l iţie la in ceputul anului 1846, dar un ordin de zi din 25 ianuarie relevă
că s-au luat măsuri severe : între altele cadeţii Moldovanu, Cuciuc şi alţii au fost
pedeps i ţi cu arest pentru o durată de 3 l u n i m_ Paralel cu activi·tatea ostăşească

se ocupa şi cu comerţul. avind în 1846, împre ună cu fraţii săi "Crăcima i dughea
..
aice in capital l e la uliţa tîrgului de sus, p e locul mănăstirii sf. Spiridon" m.
Legătu rile sate cu mi liţia pămîntească au continuat şi în anul următor, după cum
rezul ta dintr-un r apor t al hătmăniei in urma c ăruia, în aprilie 1847, i s-a acordat
ran g u l d e pitar 116.

na .

I n că din anul 1 847 Zaharia Moldovanu s-a alăturat acelor forţe ce se opu
neau, intr-o for mă sau alta regimului. Astfel, în iulie 1847 s-a situat alături de
h a tma nul Alecu Aslan , spă tarul S ănd u lache Sturdza şi clucerul T udora ch e Co
d re<Jnu - toti opunîndu-se alegeri i in ţ inutu l Bacău ca deputaţi a oamenilor lui
M. St u rd za m. Drep t urmare, ocirmuirea i nterp retind opoziţia lor ca o defăimare
a "o�tii boi erilor " , a di spus in mod samavoln i c ridicarea dreptului lor de a a lege
sau de a fi a l eşi 11.8.

In 1848 Zahari a a participat la intilnirile organizate in laşi arătînd că "a
venit vremea a-şi regulari si drepturile" 11�. In martie Zaharia Moldovanu s•a do
vedit a fi unul dintre cei mai fermi revoluţi onari iniţiind măsuri de atragere a
unor boieri, a m i l iţiei şi a poporul ui 120 cit şi a emigranţilor
polonezi
aflaţi în
Iaş i 12 1. Arestat in casa Mavrocordat a fost transportat la Galaţi împreună cu alţi
tovarăşi de praporcicul Caramalău 122. A reuşit să ev<Jdeze la Brăila, refugiindu-se
Ia Consulatul britanic de unde, la 25 aprilie, împreună cu M. Costache Epureanu

103 I bidem, nr . 1 37, p. 99-1 00.

St. Iaşi , Tr. 166, op. 1 84, nr. 2 1.
"Albina românească'\ an. II, nr. 40. din 29 mai 1830, p. 170.
106 A rh. St. [aş i , Tr. 885 , op. 1 0 l l , nr. 233.
107 I bidem, cole c ţ i a de s ta re civilă, mitrica bis. Sf. Teodor, 1845, nr. 14.
108 Ibidem, fond Mitropo lia Moldovei, mărturii mitricale, dos. 8/1845, f. 20-2 1.
IOP El en a Rădulescu-Pogoneanu,
Vieaţa Eui Alecsandri, Craiova, f. a., p. 32
("aici au învăţat. . . trei fraţi Moldoveanu").
110 Arh. St. Iaşi fond Comitetul Sănă tăţii, tr. 1434, op. 1634, dos. 449, f. 36.
m I bidem, ds. 503, :f. 1 12.
1 12 I bidem, fond Mil iţia p ă m întea scă, tr. 1760, op. II, 2009, condica nr. 38,
f. 6 V.
104 Arh.
105

1 13 I bidem, co l . Documente, p. 653, dac. 1 1 1 .
1 14 " Buletin . foae ofici ală�, an. XIV, nr. 8 , din 2 7 ian. 1846, p . 49.
Ils . I bidem, sqpl. la nr. 25, din 28 m a rti e 1846, p. 124.
1 16 . I bidem, an . XV, nr. 32, din 24 aprilie 1847, p. 166.
1 11 Documente privitoare la anul revoEuţionar 1848 . . . , p. 102.
11B " Buletin, foae oficială" , an. XV, nr. 62, din 7 august 1847, p. 37.
1 1P Anul 1848 . . . , 1, p. 28.
1 20 "A lbina românea scă", an. XX, nr. 13, din 18 , aprilie 1848, p. 123 .
. 1 21 Anul 1848 . . . , 1, p. 283.
122 I bidem, p. 183 ; Anul revoluţionar . . . , p. 17 ; R. Rosetti, op. cit., .p. ;, ţf3:-
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ş i L . Rosetti , s-au imbnrcat, cu concursul consulului austriac Ssnr-delli pe u n vas
cu pavil i o n englezesc 123. La Giurgiu, pe vapor s-au mai imbarcat Negri şi Russo
călătorind pînă la Lugoj m. După ce a partic ipat la adunarea de la Blaj din 3 ( 15)
ma i, a plecat la Braşov unde a semnat a lături
de
ceilalţi
moldoveni
"Princ:i
piile. . . " m _ Tot aici a publicat in Gazeta de Transilvan i a o dezminţire a ştirii ce
se tipărise în Albina românească din care rezultase că fusese ademenitorul mase 
lor in revoluţie w. Chiar dacă gazeta ieşeană exagerase, surprinde poz iţ i a s.a, care
nu mai era atît de fermi, de revoluţionară ca la Ia.şi.
Din Braşov a plecat împreună cu P. Cazimir şi G. Sion, poetul, spre Buco
vina, ajungînd la Cluj m la 17 (29) mai fHnd semnalat la 22 mai l a Mi hăileni T21!,
iar de a i c i la CerntuţL
A participat la şedinţele comitetului revoluţionar de aici, 11edinţe ţinute la
25 iunie 12�. 28 iuni e 130 şi 2 iulie 131. Dupa. destrămarea grupului de revoluţionari de
la Ce rnău ţ i din cauza holerei , dar şi a schimbării de a.titudine a austriecilor i se
pierde urma. La 1 1 noiembr ie 1848 i se interzicea repatrierea m. După revolu1ie
întors in ţară se pare că s--a stabilit in ţinutul BacălL De alei şi-a exprimat alături
de alţi bă.căuani adeziunea la cauza un irU m. S-a numărat printre aleglUorii pri
mar i din ţinutul Bactu, in cadrul ocolului Tazlăul de sus 131• La 10 ianuarie 185Q
semnează cu alţi băcăoani felicitarea adresată lui Cuza cu prilejul alegerii ca
domnitor prin intermediul . Stelei Dunării� 135. In 1862 făcea parte tot dintre ale
gătorii primari din TazlA. u de sus 136 dovadă ca se stabili se in ace-le locuri. Apoi i
se pierde definitiv urma.
•

NI COLAE CHINEZU
Referindu-se la

familia

Chinezu,

paharn i cul

C.

1801 a v enit in Moldova un Ch inezu care avea trei fii
12!

- susţinea cli,
Dwnitrachi - ce-a

Sion

:

prin

ajuns

Şt. Pascu, op. cU., p. 100.
T. Bălan, Activitatea refugfaţ!lor

moldoveni în Bucovina, 1848, Sibru,
1944, p. 1.
12.5 Documente pri11 ltoare la anul revoluţionar 1848 . . . , p. 226.
126 ,.Gazeta de Transilvania", nr. 39, d i n
13 mai 1 848, p. 164, col. 2. IaU
textul in cauză : .,Refruntare. In eazeta din Iaşi, au ie11it un articol pli n de cele
mai ticăloase c levetive imPQtriva subiscălitul ui. Acea gazeta, fără nici o sfială
au in.dră:m i t a tipări in coloanele sale că subiscăJitul ar fi adunat ţigani i!l
noaptea de 29 martie cu gînd de a da foc tirgului şi de a face cele mai mari
neorinduieli in capitalie. Subiscălitul , deşi o asemenea venlnoasă clevetire nu
poate atinge p e iscălitul fiind c u totul impotriva caracterului şi purtlrilor sale
ce sint cunoscute, dar totw;i spre descoperirea adevărului protestează con tra ace
lor clevetiri ce aduc necin ste Albinei române��ti şi proclamează în faţa. lwnii c!
nici un romAn nu au gindlt să-şi cîştige drepturile naţicl sale cu chipuri nele
giuite. Numai o stăpinire ca aceea din Moldova este In stare să rAdice acuzaţi i
at.it de n erw;inate impotriva românilor. Zaharia Moldovano".
127 G. Sion , Suven.fre contimporon.e, II, Buc., 1973, p. 1 15, 233.
128 D ocumente privitoare la anul revoluţionar 1 848 . . . , p. 233.
129 T. Bălan, op. cit., p. 58-59.
uo I bidem, p. 62-64.
13 1 I bidem, p. 70.
uz Anul 1848. . ., V, p. 406.
133 Acte şi documente . . ., VIII, p. 311-314.
134 ,.Sup liment la al No. 8 al Monitorului oficial al Moldovei", la�Ji, 1858,
al doilea supliment, p. 2. 1 s--a contestat totuşi inscrierea in llstele de alegători
pe motiv că .,moşia din Tazlău nu ar avea-<1 cu acturl legale" contestare ce a
fost infirmat! (cf. ,.Supliment la nr. 28 al Mon itor ului oficial al Moldovei", din
27 ianuarie 1859, p. 3).
f3S Acte şt documente. . ., VIII, p. 440-441.
124

". Listele

1. 1, t. a., p. 3.

electorale

diA

toote

tudeţele

Principatelor
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sJ uget· �i s-a stins din viaţă pri n 1 821 ; Mih ala.chi - ajuns paharnic şi un Alecu,
<: ă ru ia, Mihai Sturdz..a, pentru servkiiJ.e ad us e la vi stierie, 1-a înălţat la rangul
de serdar 137• Reocensănii n tul din 1820 constata c ă Mihalachi Chinezu, avea rangul
de paharnic �i disp u n ea in Iaşi de doi sc u te lnic i ua. Prin 1821 acesta cumpărase de
la Vomiceasa Zoiţa BaLş două moşii d i n Basarabia, Nurlăneşti şi Vasilăuţi pe care
le dă in arendă � 3 a n i solici tin(j suma cl.e 8.000 lei pe an u'. Este posibil ca,
�;pre a le valorifica a plecat peste Prut :pi in august 1831, plecare ce o făcea cu
noscută p ubl ic 140.
Din anul 1832 pînă în 1834 a f<lSt i spravnic al ţinutului Fălciu 141. Mai apoi,
prin 18 37 indeplinea funcţia de vechil la aga Scarlat Donici, fiind chemat la divan
să-i reprezin te i n teresele in mezatul moşi-ei Cetăţuia 142. Solicitind, la 13 martie
1 838 să fie inai n tat în rang 141, in februarie 1 842 era spătar şi solicita ocînnuirii
o slujbă �l. S-a stins din viaţă in an ul 1843 u s. Căsătorit cu Ecaterina, Mihalache
Chinezu a avut 3 copii : Neculai, care se p are că era cel mai mare, Smaranda şi
D i mitrie 145• Soţia sa a primi t intre altel e, ca zestre de la părinţii ei nişte locuri
de c ase şi d ughene situate între Podul vechi şi uliţa Sf. Vineri 147, cu care a făcut
mai apoi diferite tranz acţi i ua. A avut, de ase menea, case în Beilic, pe care in
1 84 5 le-a vindut , urmînd ca-n ele să fie amenajat spitalul militar 149. In afară de
acestea, la 1852, Ecaterina C hinezu, era menţionată cu prilejul inventarierii imo
bilelor ieşene, ca posedind o ca să in Muntenime, la n umărul 203 15°. După moartea
soţului , E ca ter ina a deven i t cap de famil ie ocupindu-se nemijlocit, cu meticulozi
tate de educarea copi ilor. CU aceştia pleca în anul 1845 in Basarabia pentru a-şi
regulariza si tuaţ i a m�iilor !.S t. Insemnările sale relevă meticulozitatea, dar şi lovi
turile primi t e in viaţă. In 1 868 1n-că mal trăia 152.
Despre Nicolae Chi nezu, nu deţinem prea multe date. Un document ieşean
menţionează că la 7 iulie 1866, orel e 7 d i m i nea ţ a, a incetat din viaţă in laşi, la
locuinţa pa. ri ntească din str. Buna Vest i re cu nr. 610, Neculai Chinez în vîrstă de

43 de ani, de profesie inginer 153. Acesta era fostul revoluţionar de Ia 1848. Se năs
cuse deci in anul 1823. Dupa �Ştiinţa de carte dobîndită in laşi , Ecaterina vroia
să-�i fac ă fiul medic. La 12 aprilie 1846 i s-a eliberat paşaportul cu nr. 2832 pen
tru Paris �. In z i u a de 15 au gust 1846 într-o
joi "la 4 ore şi jumătate" tinArul
Chinezu îşi incepe călă toria la Par i s, p regă ti t să studieze 6 ani pentru a deveni
medic 15S. In acelaşi an a aderat la societatea studenţilor români din Capitala
Franţej, fiind al ături de fraţi i Cazi mir, Gr. Cozadini şi alţii 156.
'

.

137 C. Sioo, op. cU. , p. 140. Ale<-u s-a stins din viaţă la 1 oct. 1855 in laşi,
fiind in etate de 70 de ani, ca atare- se n ă scuse prin 1 785 (cf. Arh. St. Iaşi, eolecţia
de .slare civili, mitrica bis. · Sf. Andrei, 1855, nr. 340).
131 .,Ioan Neculce'., fasc. 3, 1 923, p. 17.
· : ' · : · 139 TOOdor Vlmav, Istoria vieţii me!e (autobiografie din 1845), Buc., . 1808,
,
:
.
p. 82 $i unn .
� ,.A lb ina romAnească�, nr. 30, din 27 august 1831, p. 120 ; nr� 31, din 30
august 1831, .p. 124.
. .
.
.
.
. ... .
.
.
· · · 1H Arh. St. Iaşi, fond Secretari�tu.l de stat, dos. 402, vof. 2, f. 6�70.
1�2 Documente bfrlăctene , vol. Il, Birlad, 1 9 12, p. 306.
1 u Arh. S t. IBIŞi, fon.Q Secretariatul de stat, dos. 402, vol. 2, f.
€1!1-70.
1�4 Ibidem, fond Ministerul de · j ust i ţie , tr. 1756, op. V, 1994,. dos. 39, f. 1.
1�' Ibidem, fond Com i sia epitropească, tr. 1D7 5, op. 1227, dos.· 66.
·
1"" Ibidem, col. Documente , p. 529, doc. 72. .
.
141 Ibidem, p. 892, doc. 75. Mărturie din 25 august 1847.
148 Ibidem, doc. 78-80, repr.ezent.ind tnvoieli cu fraţii ldJerlu pentru un loc
de uliţă de la Podul Vechi. Vez.i. �i fond Min. de . Int., dos. 6837/1845, unde Eate
rina s-a judecat cu maiorul Cri stea pentr;-u chirie.
149 Ibidem, fond Secretariatul de stat, dos. 1 41 1 .
150 Listele case!or şi dughendor . . . , p. 57.
}l t Arh. st. Iaşi, col. DoCumente, .p. 529; doc. 72.
152 Ibid&m. col. M an u scrise, nr. 1504, f. 264.
m Ibidem, co l ecţi a de Stare civilă, morţ i 1866, voi. III, f. 1 254 , nr. 5458.
154 Documente privitoare la anul revo!uţionar 1848 . . . , p. 196.
155 Arh. St. Iaşi, col. Manuscrise, nr. 1 504 , f. 2 1.
�56 Cornelia c, Badea, LU1Jta românilor• . . , p. 79.
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In anul 1848, a n imat de i-deile progresiste ale vremii, Chine-zu a plecat spre
patrie, împreună cu V. Mălincscu, Iancu Lecca şi Gr. Cozadini evi-dent pentru a
par ti c ipa la revoluţie. Cei patru au îocercat să intre în Moldova pe la Grozeşti
dar, părînd suspecţi a u fost reţinuţi la grani ţă. Contrari·aţi de acest gest, vrind. 5ă
se elibereze, au împuşcat mortal un slujitor şi au rănit pe com.andcmtul trecilw
rii , Sava 1�7. Eşuarea acţiunii l-a determ ina t să se întoarcă l a . Pari s , pentru a-şi
continua studiile 158. Aici era in nO'iembrie 1 849 cind Alecsand r i ii înmîna o sumă
de ban i pentru cheltuială, cît şi-n 18 5 1 1>s. Pentru incidentul întîmplat la Gro-z:eşti
ocîrmuirea interzicea revenirea in patrie a celor patru re"oluţionari la 1 i u l ie
1 849 160, ac eea şi atitudine avind-o şi la 31 mai Ul5 1 "1. Cazul nu se- el ucidase defi
n iti v ni�i in anu l 1 8 54 c ăci , Ia 19 i un i e, Ministerul de justiţie se a<lresa Ministe
ru l u i de Interne in legătură cu jude-carea c elo r patru ti ner i 162. In cele din urmă
însă, aceştia au fost amn istia ţ i 163.
Chinezu s-a inapoiat în ţară în a n ul 1852 dar nu ca medic, c i avind pre
gătire in domeniul ştiinţel()r exac te . La scurtă vreme, prin rezolu \ i a domnească din
27 septembrie a fost numit profesor de matematică 1"'. In anul 18!)4, în laşi s--a
const it u i t "Asociaţia moralo-şti inţifi<:ă'", m€Ilită să sprijine, graţie iondurilor adu
nate, pe acei t i neri care doreau să studieze :ştiinţele speciale atit in ţară cit şi
la universităţile din străin ătilte. Printre membrii fondatori, n u me de prestigiu în
viaţa cultural-ştiinţifică a Iaşu l ui de atunci ca : An a stasie Făt u, Se. Virnav, N .
Ionescu, 1 . Lecca, D . Coza d i ni , D . R a let s-a numă rat ş i N. Chinezu '�5. Este dovada
recunoaşterii necesităţii un€i instituiri sol ide cit şi de promovare a va lorilor au
tentice l i ps i te de posibilităţi mate-riale.
In anul următor , N. Ch inezu era profesor, nu ş tim la ce şcoală, fiind n u mit
să examineze fetele din pensioanele ie�ene Aivaş şi Hadic, la sesiunea de iarnă 1 66 .
Rărnînind co n sta nt pe poziţii progresiste N. Chinezu a ad e r.at la tabăra uni oni.stă,
semnind in anul 1857 petiţi a unioniştilor moldoveni către puterile garante, alături
de marii bărbaţi ai vremii - M. Kogălnic-eanu, A. Panu, V. Mălinascu, D. Ralet 1 '7.
Antiunionişti i au î nc erca t în aprili e 1857, readucind pe ro-l incidentul din 1848
să intenteze proces celor patru, evi d en t cu scop u l de a-i elim ina din lupta elec-:
torală, însă farsa nu a re u şi t 168.
Nicolae Chinezu a cand idat la alegerile din septembrie 1857 din IlU;i, rivali
zind cu A. Panu , D. Co-zadini, V. Mălinescu :şi A: Fătu , dar a fost invins *· Cu
tot acest eşec Ch in ezu s-a si tuat pînă la capăt pe poziţii inain tate, mărturie iilnd
aprecierea lui C. Hunnuzachi care, intr-o scri soare U a l ă tura de M. Kogălniceanu,
N. Ionescu, 1. Lecca şi I. C.uparenc u 110.
In entuziasmul existent in anul tmirii N. Chinezu s-a decis să se !ni'OI.ele
in armatA. La 27 septembrie 1859, a lmbrăcat uniforma milltari fiind avansat cA
pitan. Nu 'tim din ce motive n:..S rimas prea mult tn oştire, căci la 26 ianuarie

1860 ti-a dat demisia

17 1,

pentru ca In 1866 sA-1 găsim incadrat

ca

inginer 112.

In

157 Documente privitoare la etn.ul revoluţiona.r 184B . . ., p. 168, 172-173, 193, 196.
tsa Arh. St. Iaşi, col. Manuscrise, nr. 1504, 1 214.
15P J bfdem.
160 Documente prluftoare la anul revoluţionar 1B4B. . ., p. 400.
161 J bfdem, p. 425-426.
162 1 bfdem, p. 428.
w Acte şi documente. . . , IV, 1889, p. 3.26.
164 De 14 Academia Mlhclfleand. . . , p. 141.
165 ."Gazeta de Moldavia", an. XXVI, 1854, p. 406.
"' Ibfdem, an. XXVII, nr. 1 1 , din 7 februarie 1855, p. 41.
167 Acte şi documente. . . , voi. IV, p. �7.
168 Ibidem, p. 326.
"' Documente prlufnd Unirea.. • . , val. 1, p. 232-234. NumArul de voturi ,.pen
tru" obţinut de candidaţi a fost : Panu - 342 ; Cozadini - 298 ; MAiinescu - 200 ;
Fătu - 149 ; Chlnezu - 141.
110 Ibidem, vol. 111, p. 425.
t71

m

Arh. St. laşi, Manuscrise, nr. 1504, f. 26.
I btdem, colecţia de Stare civilA, morţi 1866, vol. III, f. 125 v, nr. 5458.
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ac:elaşi an, la o virstA prematu ră era răpus de holeră m. La mai puţin de 2 ani,
in ziua de 13 februari e 1368 Ecaterin<J Chin ezu, asi sta îndurerată la trecerea din
tre cei vii �i a celuialalt fiu - Di m i trie m.

Ataşamentul pentru cauza propă� irii patriei, adezinnea la momentele cardi
nale ale istoriei noastre asigurli personal i tă ţi lor prezentate, un loc modest dar
disUnd in galeri a inainta şilor vredn i ci de stimli �i preţuirea urmaşilor.

LES E I O GRA PHIES DES REVOLUTIONN1\IRE DE 184 8 (1)
R e s u m e
L'article prescntc lu \· ic ct l'nct.i vite de quelques revolutionnaires de 1 848 de
la Moldavie moi s connus :
Grigore Rom.Jlo ( 1820-1849) est ne ă J a ssy. Il a suivi les cours de l'Academie
,.Millăileană" (fon<le pendant le regne de Mkhel Sturdzn) puis il a etudie le droit
(la Fac u l te juridique) de Paris. En se mettant a e6te des autres revolutionnaires,
il a ete arrete le 28 m ars 1 848 et exile ă B �ussa. Malade de tuberculose il est
mort le 29 mai 1 849, a l'h6 p i tal fran�;ais de Pera.
Oostac hi Rncliş ( 1 8 22 - post 1864) il a fait partic en 1 846 de ,.l'Association
patriotlque". En 1848 il s'est si tue dans une position radicale. Il a milite pour
!'Unite des Principautes R<Jumaines.
Zaharia Moldoveanu ( 1820 - post 1 862) ne a I a ssy il a adhere au mouvement
revolutionnaire en 1 847. Arrete la 28 mars 1 848 il a reussi ă s'evader, ă Braila,
prcnant la route de l 'exil . Il a l utte pDur l'Unite des Principautes.
Nicolae Chinezu (1823-1866) ne â Iassy a etudie a Paris. En 1 84 8 il a tente
d� rentrer dans 5011 pays, mais comme con sequence de l'incident de Grozeşti, il
a du rester a l'etranger j usqu'en 1852. Il a lutte pow· l'Unite des Principautes.

173 lbtdem, col. Manuscrise,
stins din viaţA la 12 iulie.
174 Ibidem.

nr.

1504, t. 28 v. Mama

sa
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ELENA GHICA (DORA D'ISTRIA)
182 8-1888
M ARJA H UMINI C-TECLEAN

In secolul al XIX-lea al il>torJei românilor, mai mult ca oric i n d, idealurile de
d reptate, Libertate socială şi naţională, de progres şi civi lizaţie au form<lt con
şt i mţe şi a u devenit principii de viaţă şi luptă ale unor i n treg i generaţi i . In această
tpocă, multe fem ei, cu un inalt simţ al datori ei patriotice, s-au mani festat cu
i nteligenţă in diveTse domenii pentru propăşirea patriei ro mân e. Una d intre aces
tea a fost Elena Ghka, de la a cărei naştere au trec.:ut 150 ani .
S-a n ăscut la Bucuret�ti in 22 ianuarie 1828, fiind unul din cei şase capii ai
banului Mihalache Ghica, care in p erioada 1 835-184 1 a fost ministru de in terne .
El era frate c:u Grigore Dim. Ghica (1 822-1 828) şi cu Alex. Ghica ( 1 834-1842),
domni in Ţara RomAneasc a.
Se cunoaşte :fa!ptul cA banul Mihalache Ghica era un om interesat de ştiinţe,
mai ales de istorie. că avea o bogată colec ţie de piese arheologice şi numismaticP,
pe care a donat� oraşulu i BucW'eşti� fiind unul din ctitorii mu:reului acelui oraş 1.
Mama, Catinca Ghica, avea serioase preocupări intelectuale ; in acest sens, men
ţiollăm că ea a tradus 1n limba romAnă. şi a comentat prima carte de ped�ogir:>
d espre edocaţia copiilor a publ!cistei franceze Jeanne Loulse Campan, traducere
ap!rută in 1839 in tipografia sf. Sava din Bucureşti.
,,
In asemenea atmosferă de elevati spiritualitate , pe un fond de profund pa
tri otism, Elena Ghic.a a primit o excepţională educaţie intelectuală şi fizică. ln
casa părintească a invăţat cu profesori deosebit de dotaţi, aşa cum era grecul
G. G. Pappadopulos, ajuns, mai tirziu, profesor de arheologie la Uni versitatea din
Atena. Cu multă uşurinţă, Elena Ghica a învăţat nouă limbi, străinii admirindu-i
perfecţiunea şi eleganţa exprimării l:n limbil e latini, elină, greacă modernă, alba
neză, franceză, italiană, germani. engleză !ii rusă.
In casa părintească l-a cunoscut şi l-a auzit pe Ion Eli ade Rădulescu : "am
pAstrat amintirea acestor momente preţioase şi nu degeaba ele m-au invăţat dra
gostea de li bertate şi cultu l a tot ce este mare şi sfint" - va consemna Elena
Ghica in studiul La Htterature roumalne 2.
1 Dora d'Istria. La Htteratu.re roumaine, B ruxell es, 1857, trad. in limba ro
mAnă de Grigore G. Peretz, impreunA cu al te lucrări de aceeaşi autoare sub titlul
Operlle doamn.el Dora d'Istrta, BliCUI'e!Şti, 1876, voi . 1, p. 248 : "Se cuvine a incuraja
ca s! se cree2:e un fel de muzeu. . . \lllrl e să se adune cu cea mai mare ingrijire tot
ce este relativ la natfun-ea dacă".
a In Operile doamnei Doro d'lstrlo. trad . de Gr. Peretz, Bucureşti, 1876, voi.
1, p. 2 1 1 .
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In 1842, cind domnitorul Alexandru Gh.ica este demis din scaunul 'Ţării Ro
mâneşti, întreaga fami lie a l u i Mihalache Ghica pleacă m Apusul Europei, stabi
;indu-se la Dresda, oraş nles d e către capul f"miliei ca loc pentru şcolirca cop i i lor
săi. De aici, imp reuna cu tatăl său. Elena G h ica călător�şte foarte mult in int re ag<J
Europă, vizitind muzee, studiind in mm·i le biblioteci , in suşindu-şi sol ide şi vaste
c:unoştinţe ştiinţifice, mai nles in istoric şi literatură. La vîrsta de 1 5 ani traducea
ltia.da in limba germană, păstrin<l forma originală a v e rsurilor : hexametri i. InaJta
!Jregătire intelectuală
la ca.rc ud ăugăm cultivar e<l muzicii şi un remarca bil ta
lent la pictură
era dublată de o bl.lil1ă pregătire fi z i c ă. pri n pr<Jct icarea inotului ,
călăiriei, mînui rii armelor, e xcursiilor.
In 1849 familia Mihalache Ghica revine in ţară şi se stabileşte la Iaşi. A ic i,
pe tînăra Elena o cere in căsătorie un ofiţer rus de lmsari , nobil vechi al Rus.ie-i,
Alexandru Koltzoff-Masalski 3. Se cunosc foorte puţine lucruri despre această căs·
nicie. In unele materiale documentare, scrise după moartea El enei G hica, se pu
neau întrebări referitoare la motivele ce ar fi determi nat-o să accepte acea căsă·
-

-

·

Elena Ghica (Dora d'Istria)

3 Un portret l i terar reuşit al Elenei Ghica ni-l dă publicistul francez Armand
Pommier : "C'etait u.ne delicieuse jeun.e fille, grande et svelte, a la fois cHegtante
et forte, privilege exquis des races hellenique ; sa figure d'un ovale parfait, d'une
grande purete de lignes dans tous ses detaHs, etait d'une b la:ncheur edatante, re-.
levee de tons roses, et ani mee par de magnifiques yeux bruns, dont les regards
penetrants et vifs respiraient la bonte et la bienveillance ; des cheveux châtains
oow-onnaient son front large et bien developpe sur lequel brillaient toutes les
lumieres du genie", ve zi Armand · Pommier, Profils
cont emporaines
M-me
la
comtesse Dora d'Istria, Paris, 1863, p. 1 0 .
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părin ţilor ? P u ţ in probabi l. Incl i naţia ei pen;onală ? E greu de
ştiut, căci nici intr- un a d in scr i eri le ei. ca nu atinge acest subiect . . . Ştiut este că

torie : �Voinţa
nu a

f<>st deloc fer i cită in căs1 Hfrde" '·
Prezentată la c u rt ea ţaru]ui N i colae, cwwscută pentru inalta pregătire ştiin
ţifi c ă , aprecia tă la Petersburg prin tr-fr med alie de argint pentru remarcabile c aii
l aţi arti sti c e. Ele n a Ghica nu s -a simţit bine intr-o societate dominată de un
�ti ranic abs<>lubsm" şi unde n u -!l i a\·eau loc ideile ei progresiste. La aceasta s-au
a u ăuga,t cli ma aspră ce-i p e :ic l i ta săn ătatea., neînţelegerile cu soţul ; ambii au luat
hotărîrea de a se despărţi.

Elena G hica , temp orar , s -a stabilit in Elveţia, de unde, an de an, călătoreşte
diverse ţări ale E u.ropei , n eu.i tind patria-mamă. In 1855 s-a remarcat ca un fapt
raJ·isi m in E uropa, ascensiW'l.ea mun telui Monch din Elveţia de către o femeie.
Elena Ghica, căci despre ea este vorba, a infipt pe virful veşnic îngheţat al mun
tel ui drapelul t rico loc româ nesc 5. Intre timp, părinţii, pe care-i iubise enorm, s-au
st in s din viaţă. In 1 8 70 i�i cumpără o vilă cu grădini la Florenţa, unde, dC!Ii bo
gată, a dus o viaţă modestă. Fire energică , hotărîtă, optimistă, preocupată de
bogata e i acti v i tate literară, istori că, socială, Elena Ghica a scris sub pseudonimul
Dora d'J st ri a •.
.

in

Incă din timpu l vieţii ei s-a bucw-a t de o mare popularitate, fiind numită
_femeia genial a � . A fo st membră onorifică a academiilor şi a societăţilor ş tiin ţi 
lic:c din Ital i a , G recia , Franţa, A ustria, Spania, Argentina ; numeroase oraşe gre
ceş ti şi italiene i -a u ofer i t ce tăţenia de on oare 7• G. Garibaldi a intimpinat-o in
l lal i a cu cuvinte entu ziaste : "soră in tru eroism şi un suflet deschis celor mai
in<tlte năzuinţe" a. Pentru inaltele sale c a l i tăţi i n te l ec tuale, îmbinate cu o desăvir
sită demnitate a caracteru l ui, pentru chipul moral de o rară perfecţiune, Elena
Gh1c a a fost mult admir-ata. aprecia tă şi considerată ca fiind superioară altor
lemei scriitoare ale timpului ( G eorge Sand , d-n a de Staei, Karoline BBhmer, Fre
derica Bremer, ş . a.).

S-a stins din viaţă la Floren.ţa, in 17 no iembri e 1 888 ; a dori t să fie inc inerată.
Cenuşa ei a fost dep usă sub o lespede de marmoră în cimitirul de la Trespiano 9•

4 El eonor a Stratilescu, DoTa
l;:llfi , anul I, nr. 2 , 1909, p. 121 .
-s

d' Ist ria,

în

revista

nUnirea

Femeilor

Române" ,

Armand Pommi er, op. cit., p. 15.

"Le n.om d e Dora d'lstri a, pseudooyme purement litteraire, vient de l 'anci en
nom du Danube, appele jadis l'Ister", notă explicativă 2 in Armand
Pommier,
op. dt., p. 6. !n bio grafi a scrisă de Bartolomeo Cecchetti la vol. I din Operele
doamnei Dora. d'IstTia, traci. Gr. G. Peretz, la p. 14 se reia un fragment din An
gelo de Gubern.atis (1840-1913), scr i itor, profesor de literatură italiană, orienta
list, autor de dicţionare biogra fice ·cu privire la această problemă : "Pentru ce . Elena
Ghica s-a refugiat într-un pseudonim, Dora d'Istria ? Pentru oa să se boteze prin
ea sin.gură, cred. Numele Elena, destul <3e răspîndit in Orient, trebuia să-i fie drag
cu atit mai mult cu cit cel mai mare poet al României, salutind-o cu acest nume,
cî.ntase gin�ia copilăriei sale. Să-i fi fost teamă, poate, ca nu c-umva omagiile
admiratorilor să se adreseze mai mult condiţiei sale de prinţesă şi familiei ei
strălucite, decit operei sale ? S-a deposedat astfel singură de un avantaj , dar pe
de altă parte fu sigură de gloria sa. Dara d'Istria e într-adevăr numele sub care
va trăi atî ta vreme cit printre popoarele pe care le-a apărat cu atîta căldură,
var bate inimi generoase".
7 Lista completă a societă:ţilor ştiinţifice, a academiilor, a căror societară
c.:orespon denta sau membr a onorifică era Elena Ghica a fost întocmită şi publicatA
de Oscar Greco in luc rarea "Bibli ografia femminile italiana del XIX secolo", re
produsă şi in Operile doamnei Dora d'Istria, traci. de Gr. G. Peretz, voi. I, Bucu
6

reşti, 1 8 76, p. 383-384.
a Armand Pommier , op. cit., p. 18.

9 Inscripţia fW1.CTară : "La pdncipessa Elena Kol tzoff Massalski Ghika 18281888 / Albanese d'o.rigine, rumena di nasdta 1 Fi orentina di elezione 1 nobi lito e
glorifico se stessa j Per excelse virtu d'ani.mo e d'ingegno nel nome europeo di
Dora d'Istria 1 A memoria d el SI.10 trentenne soggiomo 1 in questa casa dove mori 1
Grato e .r everen t e pase il comune".
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Elena Ghica (J:?ora d' Istria), prin ce le 122 lucrări menţionate de i$toriografie 11
spi ritual european - o remarcabilă pr�zenţă românească
român c ă de l imba franceză. Comentind de ce a scris h t
limba franceză, Radu Ionescu încă din 1852 menţiona c ă El en a Gh:ica a utili;;:.u l
a· 'est instrwnen t ştiinţjfjc pentru a răspunde neccs.ităţii c a. occi-dentul să a ibă
informaţii exacte despre i storia social-poli ti că a român i Lor şi a celorlalte popo.are
din Balcani, despre rDl ul lor in istaria Europei, să popularizeze experienţa ele
viaţă a români lor, să fie ap.ărătoare a aspiraţiilor :şi d rep turilor noastre naţionale 11.
Upera Elenei Ghica are o vastă :şi erudită tematică : i storie, literatură, folclor, polic
tica, economie politică, sociologie, e tnologie, religie, note de călătorii, nuvele, Jl<l
lE'micl, etc. 12•
lncă din -timpul vieţi! ei, in anul 1868, Bartolomeo Cecchetti , profesor la Ar
hivele regale din Veneţia, a operat prima clasiii care a opel"e i compab'i o.atei noas
tre : 1. 1 storie lit erard (poe:zi i populare di n orient, epopei, p ortr ete li terare), f
Probleme religioase (amintiri de la m ănăstirile Căldur�an i, Cernfca, Văratec ,
]l;eamţ, etc., studiile "R<lmânii şi papalitatea ", �România ş i biserica orto<ioxă " , etc.) ,
3. l'robleme sociale (scrierile privind situaţi a f emeii la d i ferite popoare :şi jn dHe
r i i l timpi istorici, privind emanciparea economică !ii social-politică a femeii, pole.,.
mici cu caracter antirăzboinic, etc.). La aces.te tr e i capitole , B. C ecchetti mai
adaugă şi grupul lucrărilGr de ecooomie politică, studiile privind agricultura, notele
de călătorii.
In 1 876 la Buc�.�re:şti apar Operile D6mnel Dora c!'lstria, in douA volume (din
seria de zece volume proiel:tate), m grijite şi traduse de Gregorie G. Peretz cu un
interesant aparat critic : b iografie introductivă de prof. Bartolomeo Cecchetti , .,Citeva
<.precieri asu pra d6mnei principesa Elena Ghica de diferiţi scriitoriw �i mai ales
o bib liograf ie a operei, precum şi o no-tă de Oscar Greco cuprinzind scriitori, ziare,
reviste despre Elena Gtlica. De această dată, avind in ved!!l'e apari ţia unor noi
studii al Elenei Ghica, biblic>grafia, referi ndu-se la perioada 1 855-1873, C"Uprlnde
noi capitole. In ansamblul el, acest util instrument de cercetare a operei Elenei
Ghica este împărţită in zece ,.părţi� şi ru mai mu l te subdivizi uni numlte ,.clase" 13•

rd.mine - in peisajul
o Yaloroasă scri itoare

:

A stfel :

Partea 1. Istorie literară.

CI.. L Poezii populare din peninsula orien tlllă (balcanică, n.ns.), C"Uprinzind
c omentari i ale poeziilor populare ale românilor, sirbilor, bulgarilor, elenile>r, alba

nezilor.

CI. II. Poezia populară a fino-m.ongol.Llor (maghiari şi turci) .
CL III. Epopeele, cuprinzind studii privind indianistica i n Italia, Mahabharata
şi regele Nala, epopeele indiene Ramayana, despre moartea regăui Dasarat.a, des
pre Utaracanda.
CI.. IV. Portrete literare cuprinzind :.tudii privind literatura romAnâ, lon
Eliade Rădulescu, scriitori albanezi din Italia meridională , istorici ai literaturii
germane, Giuseppe Veludo, Marca Polo (numit �Cristoforul Colurnb al Asi ei " ) , des
pre călătoriile lui Ion du Plan de Carpin in Rusia :şi Mongolia, etc.

Partea a II-.a. Chestiuni religioase cu interesante articol e ca : Viaţa m<JI'l.aS'tică
in biserica orientală (CAld.ăruiJani, Cernica, Văratec, Neamţ, Muntele Athoa, etc.),
RomAnia şi biserica ortodoxă, Rom!nll �� papalitatea, Scrisori către W1 filozof ate.
w.an, etc.

111 Magda N ice>l.aesC'U Ioan, Dora d'lstria, "Cartea · romAneascA", Bucureşti, fără
an, p. 77-94.
n Radu Ionescu, Dora d'lstrfa, in revista
"Transilvania", Braşov, a:nul XI,
nr. 5, 1 martie 1878, reluarea articolului de acelaşi autor dln ,.Revista rom.An.A" ,

1861 şi 1862.
12 Crezul vieţi! ei a fost munca activA, concepută nu ca "o necesitate fatală ,
un blestem ca-n evul mediu, ci ca o lege sa lut&"ă şi bin efăcătoare, un principiu
de sănătate intelectuali, morală şi fizică", din Magda Nicoloaescu Ioan, Dora d'Is
tria, ,.cartea românească", Bucureşti, fA.ră an, p. 52.
u B.artolomeo Cecchetti, Btbliogro/fo prlndpe.ret Dora d'I•tria, 1 BSS-187J, In
Operile doomf\d DOFa d'Inria, vol. 1, .,._ trad. de Gr. G. Peret&, p_ 371-382.
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Partea a l ll -a . Probleme sociale.

CI. 1. Chest i l.IXl e.a femeiască. Un mare ecou a avut lucrarea .,Des femmes par
une femrne" u_ De as emenea , un in tere s deosebit au av ut o serie de ,.scrisori" pu 
blicate despre s i tuatia feme i i la diverse popoare.
CI. H. Pol em ica con tr.a războe>iului : "Războiul", ,.Pol i ti ca oamenilor şi poli tica
femeilor", " Răz boi u l IŞi femeile"', "Re}jgia şi războiul", .,Afacerea Albaniei".
Partea a IV-a. Eccmomia politică şi agr ic u l tu ra , cu prinzind citeva lucrări re
feri toare la Societatea americană a ştiinţelor socia le, la reimpăduriri ş i alte " scri 
�ori publice".

Partea .a V-a. P robleme at·ii�ti ce, cu st udii d e spre arti.oştii greci (1871), d·espre
G aovanni Dupre ( 187 0) , vizi ta la muzeul lui Felice Schiavoni (1868) ts _
Partea a VI-a. PoUt i.ca. Din cele 13 l ucrări vom cita citeva : "Observaţiuni
nsupra organizării P rincipatelor dl.ll1 ârene" , 1856 ; .,Despre frăţietatea popoarelor
latine şi despre opera lor asupra dezvoltării omenirii", 1856 ; .,Propa ganda aust:-o
rom.an ă i n Principatele dunărene" ; � Un pr i nci pe străin in Moldo-Romania", toate
publicate în "Diri ito" din Tori no , etc .

Partea a VII-a. Is torica, c ap i tol in care sint incluse 21 lucrări, intre care cele
refe ritoar e la situaţi a femeii ca : �Femeile in Orient", tradus in numeroase li mbi 16,
q}o"emeile in Occident", "Femeile în Asia", ,.Fe me ile in In d ia " , etc. De asemenea la
această parte a bibl ie>graHei sint c:i tate şi �Eroii României", .,Istoria princi pi loc
G hica în secolele al XVII-lea, al XVI II -lea şi al XIX -lea de pe documente· i nedite
din arhivele d e la Veneţia , Vien a , Paris, Berli n , Constantinopol, Haga, etc." 17,
•

Hom.a capitala", etc.

Parte-a a VI II-a Călătorii, cupr i nz.i!11d 25 descrieri din Elveţia cu ascensiunea
Monch, Lugano, in R um.e l i a ş i in Moree a , lacul Maggiore, Borcea in
J1omânla, Toscana, Venetia, Alpii, etc.
Partea a IX-a citează trei rom.an e : ,.Proscrisul de la Biberstei n" , 1857, "Eleo
nora de Haltingen" , 1 866, ., Veneţi.ana'., 1848- 1861.
m �.mtelu i

Partea a X-a. Viaţ a ori entală, adieă Lucrările: ,.Serbările romAne", 1861, " Orien 
tali la Paris", 1 867 , Schiţe al banEZe, 1868, "Scene din viaţa sîrbească", 1868.
Din acest sintetic tablou al activităţii ştiinţifice a El enei Ghica reiese multi1udinea problemelor ce au preo:up at-o, i.ar ana l i za atentă a fiecăreia dintre ele
relevă profw1Zimea şi seriozitatea cu care ea le-a tratat. Cu totul remarcabil este
faptul că · editorul celor două volume din 1876 traduse in limba romAnă, şi singu
rele pină .aStăzi, a selectat acele Lucrări ale scri itoarei care au tangenţă directA
. u L�crarea a fost ţradusă in 1865 in limba rosă, apoi in limba engle7A eu
titluJ. "Womanhood of ali Nati.ons". Cele mai _ importante reviste ale Europei au
p ubl icat ample relatări şi elogioase aprecieri asupra lucrării citate, ca : .,Gazeta
ofidale del Regno d' Italia'., ..Revue de Paris", "Revue contempor-aine", .,Revue des
deux mondm", �Re'll'tle ·brit&nnlque" , ,.CoiTespondanoe litt�rai:re", .,.Monde iliUs�".
t.Revi.Je criUque" , .,P.resse", ., Le: siecle!!', . "Indtpendance belge" , "Mellou" din Atal&,
�unsere · Zclt.., "Freya"' din Stuttprt, ;,Neue freie Presse" . din Viena, ,.I l lustrierle
·
2ieitung",- vezi trad. G r. G. Pe-retz, op. cU., vol. I, p. 374.
\5 U l tima scriete a fost reprodusă de .,Messager francD-"an1erlcain" di n New
York, de "Gazette rose" din Paris, de "Magyar. Ujsag" dln Pesta, "Illustrierte Zei�
fung" din Leipzig, cu portretul aUtoarei de
pictorul Fel ic e Schiavoni, vezi trad. de
·
·
Gr. G; Peretz, - op. ci�. • ·voi. I, p. -371.
16 Sint inserate numeroase - titlUri de reviste europene care au apreciat' lucra
rea, intre care şi "severul Atenaeum, cel mai principal organ al criticii britan ice" ,
vezi trad. de Gr. G. Peretz, op. cU., vol. I , p. 378.
17 Bibliograful comentează : · ,. Viaţ.a aces tor domni este negreşit destul
de cu
no;;cută · in Europa, deoarece este tratată in Dicttonnatre universel des contempo
raans de Louis Gustave Va pereau ( 181 9-1906), Par is, 1858, în Dictionnatre de la
conversation et dtţ la lecture de William Duckett (1804-1863), fn Istoria caselor
prindare publicată la Geneva in inai multe volume. . . Această lun·gă şi grea lu
crare, defini tă de Drawtng Room Gazette (ca) o operă colosal ă. . . a fost primitA
cu interes de publicul ital.i.an şi exterioc", vezi trad . de Gr. G. Peretz, op. cft.,

I, p. 380.
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:1au in di rectă cu istoria poporuluj român în cele trei ipostaze : lrE!(:ut, prez-en t, vi it<Jr
�i in corel are directă : istori c naţională - istori e un iversală 18_ Concepţi a de bază
u scriitoarei con s i stă in afirmm-ea cu mCJ.re m1ndric a ori ginii noastre l atin�. in
m area conti n ui tate şi permanenţă a poporulu i român P€ aceste meleaguri, în "a
nu uita niciodată că orice dezvoltare dăinuitoare tre butie să se lege cu glorioS u l
li ecut al p atr i ei " 1'1 .

In peisajul pol itic-ideologic d i n a doUJa j umă late a secoluJui al XIX-len, opera
E lenei Ghica propaga in Europa, in tr-o limbă drc c irculaţie eur-opeană, i dei de o
mure actualitate, pentru generaţiile d e <1tunci şi d in totdea.unil, <l{:Centuind în primul
rind necesitatea cunoaşterii cor ecte a i storki României de către străini, a păstrări i
specificului nostru, a i mbinării acestuia cu �treb u inţele" n oastre, in concord a n tA
ş i c u preluar ea unor �elemente d e progres" din afară : .De la UJl timp incoace scda Elen a Ghica in 1 859 - cei din occid ent se ocu p ă mult cu studi ul ţări i noas
tre, dar citeod ată aceasta se face cu o uşurinţă regret abilă 2o. Spiri�le cu adevărat
serioase care v oi esc să-!ji dea o seamă exactă de spre tendi n�ele unui popor sint
d.:.toare, în l oc s ă primească in pripă prejudec ăţi le vulgare, să examineze car·e sLnt
ori ginea, i s toria şi principiul inclinărilo.r l ui.. . � 21•
"Deşi ad mit că occiden.tul poate să înlesnească mai multe elemente de pro
totuşi eu am convingerea că noi trcbuj e să conset'văm caracterul or igina l ş i
tendinţele esenţiale ale un e i civilizaţiuni conforme cu organizaţiLm ea noa.stră mo
rală" 22 • Răspunde cu fennitate occidentului care . . nu-şi aminteşte tot ce a făcut

gres,

o rientu l

pentru dînsul�. înfi erea ză reau.a cred in ţă d e spt'e popoarele din ori.entul
Europei şi mai intii despre români : "Există chiar o şcoală care se înverşunează in
mod sistematic să innegrească pe oo-ien,tali , institu ţ i i l e lor
rel igioase.
tradi ţ ii le,
Ideile .şi legile 10!'".
Din

toate aceste motive s-a născut docinţa profund patriotică

cunascuţi Europe i , de a purta un viu d ial og cu oamenii

de

a ne face

de pretutindeni, de a in
cerca să răspundă d efăimătorilor cu fruntea ridicată, demn, cu o mare luciditate :
"Ştiu ce ne l ip s� te şi il.iciodată nu am ascuns erorile şi greşeli le noastre ... Dar
drep�ea nu cere oo.re ca, dup ă ce s-a vo rbit d espre defectele noastre, să se zică
ceva şi despre calităţile noastre şi des'J)re serviciile ce am făa.It ?" 23•

Cu tact şi cu subtilitate, dar cu o energie bărbătească, cu un mare curaj şi
acut simţ politic al v remi i, compatrioa.ta noastră atrăgea atenţia asupra fap
tului cA - intr-o vreme cind insăş.i Europa trecea pri ntr-o epocă de mari fră
m.intlri - romAnii se integrau perfect in peisajul istoric uni versal, că au reallza.t
un stat naţional modem, care şi-a cucerit independenţa, inaintea unor popoare cu
un grad inai mare de dezvoltare economică şi social-politică decit noi. ,. ...A sosLt
momentul de a arăta popoarel.oC'... că enel'gia unul stat de al doi lea ordin poate

cu un

•

UrmA!tciarele

lucrAri

ale scriitoarei

au

fost traduse 1n vol 1 : La n.attonalUe

roumatne d'apres ses chants popu.lolres, In .,Revue des dţu.x mondes", martie 1859 ;
GU eroi delia Rumenia, in .,Dicitto", Torino, 1856-1857 ; La lftelfrature roum4ine,
BI"UXelles, 1857 ; La propaganda avstro-romano nei Prfn.cf.patf danubian.t, In .,01-

rltto", Torino, noiembrie 1856 ; Les Roumatn.� et la papaute, m ,.Spectateur de
!'Orient", Atena, 1856-- 1857 ; Roma, in "Dirltto", Torino, octombrie 1856 ; La na
tfonoltte hellentque d'apres les hutorlen.s, m ,.Revue Suisse", NeuchAtel, 1860. Voi.
II cu;Jrinde : Les jemmes en Orient, [n două volume, ZOrlch, 1859-1860, Les fem
mes en Occident, in ,.Nouvelle Paruiare d'Athen.es", 1860-- 1 861.
19 Dora d'Istria, Naţionalitatea rom6nlf de pe clntecele populare, in Operile
doamnei DO!Ta d'lstria, trad. de Gr. G. Peretz, Bucureşti, 1876, vol. 1, p. 91, 9twilu
inspirat de culegerea de poezii populare a lui Vasile Alecsandri.

20 "Dispreţul este pentru unii publicişti mai comod dectt studiul", rn I>Ma
d'lstria, Literatura rom4nă, trad . publicată de Gr. G. Peretz, op; cit., p. 240.
2 1 Dara d'lstria, Femetle fn Orient, trad. publicată de Gr. G. Peretz, op. cit ,
.

p.

61 .

Z2
23

Ibidem, p. 18.
I bidem, p. 6.
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indepli n i min u n i pe c are altele mai m a ri n u ştiu totdeauna a le realiza" 24, "mi
nun'i '' ce nu si n t capri cii le no rocului", ci � L uptă de mai mulţi seooli cu o vitejie
€roieă" inconjurati de trei puted mar i .
Dezv o l tarea naţiun ii este' raportată de E.Lena Ghica la cadrul universal [n
<:.are
are loc procesualitatca istorico-politică, stabilind relaţia naţional-universal
Pt'inlr-<> c<Jnceptie înaintată, progresis.tă nu n umai la vremea respectivă, ci şi astăzi :
l . "Fiecare naţiune are nu numai dreptul de a duce o viaţă liberă, conformă cu
c aracterul ei propriu , dar are �i o menir e pe lume şi anume de a contribui la pro
g,resul omen i rii in tr egi. 2. N aţ i unile nu nu n evoie să se sfîşie sau să se duşmănească
pentru a-şi afirma fi ecare dreptul ei ; conflictul intre ele nu e inevitabil, ci numai
iz vor i t din Lăcomi a wtora de a-� 'iin tindc puterea de dominaţiune asupra altora.
D ominaţia străină însă dis truge ind ividualitatea unui popor şi de acew e odioasă
fimd că e ti r<1nie . . De liber ta te au nevoie. naţ i unil e ca şi indivizii ca să-şi poată
.,

.

păstra şi dezvolta in d.i >idualitatea lor'" :!S.

Pentru Elena Ghka e:ra un ti tl u de glorie in a face cunoscută Europei "eroica
noastră istorie" , i storia "naţiwtii române, considerată in in tregul săuw 26, autoarea
inţe!egind o amplă prezen tare n argumen telor latinităţii n oastre, a monumentelor
noastre, a li�raturii noastre populare şi culte.
In lucrarea La litte rature Toumaine 21 si:n.t consemnate preţioase idei privind
dezvoltarea social-p o Litică a român i lor, puterea lor de rezistenţă in faţa vicisitudi
nilor istorice. Utili zind o vasta literatură de specialitate in.ternă şi externă intre
I.:W"e : Dim. Cantemir, Gh. Şincai , P. Maior, D. Fotino, Gh. Asachi, N. Bălcescu,
A . T. Laurian , Eliade R ă d ule scu M. Kogălniceanu, V. Al ecs andri , N. Şuţu. 1. Ghlca,
C. Bolll.ac, apoi lucrăr ile lui Engel, Ubicini, Desprez, J. A. Vail!ant, Ed. Quinet,
J . Michelet, P. Bataillar d , A. Th iers, Elias Regnault, Emest Desjardines, A. Demi
dol, Saint Mare Gi rardin Vegezzi Rus-calla, ş.a., autoarea concluzionează că ,.pen
tru istoric i chestiunea originilor era mult mai puţin complicată decît este astăzi.
La epoca aceea se lua naţi une<! 1<J punctul ei de p lecare oficial", că, deci, ,.s-ar
,:;.ăl"ea că Româ:nia se n.ru;.te odată c u cucoerirea lui Traian w 2e.
E.lena Ghica a iost o entuziastă, păs.trin d u�şi luciditatea, obi ectivitatea in ju
oec.area majorităţii pr{)b!emelor de bază ale istoriei n oastre. Printre altele, a sesi
:�.at justeţea procesului de rornaniz.are a dacilor proces ce a inceput cn mult ina
inte de cucerirea propriu risă : d n.cii era u ntLt de sensibili ,.la influenţa civilizaţiei,
incit, cind renumele Romei pătrunse in orient, ei atra seră la dînşii arti.<1ti şi în
v ă ţaţi roma n i care-i indemnară să facă progrese însemnate. Aşa dar a fost in
Dacia un fel de la tinizn.r·e in ain te de cuceririle lui Traian. Insă admiraţia pentru
gE'!J'liul R omei nu slăbea gust u l de independenţă la suveranfl din Sarmisegetuza".
Vorbind despre trecutul nostru îndepărtat, Elena
Ghica precizează că, de
fapt, in treaga noastră istorie, a evului m ed i u şi pînă in zilele ei, se caracterizează
prin Lupte fie de ordi n m i litar, fie de ordin moral, spiritual, diplomatic de a ne
păstoo fiinţa popor ullli, l i bertatea, patria : ,. Dacă un popor ar avea vreodată drep
tul de a despera de viitorul său, apoi. rom ân ii ar fi fost de mult cuprinşi de des
curajare. Minwtata vale a Dunăir ii
această cale mare a naţiunilor
a fost
pustiită secoli nen umArati de hoardele care părăseau Asia ca să se năpustească
:c.supra occidentului. . Cind in undaţia prăpăditoare inceta, fiii veteranilor lui Tra
ian părăsir ă locur i le infundate din Carpaţi ş i intemeiară aceste principate asupra
cărora de mu lte ori, in a.ceste din urmă timpuri, s-au· fixat pri.virile lumii. Dar
de abia redeveniră stăpîni peste o parte din acea Dacie veche pe care părinţii lor
o croiseră pe ci vi liz aţia latină şi indată fuseră nevoiţi de a se lupta contra oto,

,

·

,

,

,

-

-

.

Z4 Dore d'Istria, ETDi ai României, troo. publicată de Gr. G. Peretz, op. cit.,
94.
zs Comentariu făcut de Eleonora Stratilescu, doctor in filozofic, in Dora d'Is
tTia, in revi sta c itată, p . 1 29 şi 1 37.
z6
Dora d'Istria, Na ţionalitatea română de pe cîntecele populare, in op. cit . ,
p.

p.

72.

lcle

:

Lucrarea tradusă in limba română in op. cit., de Gr. G. Peretz cu coplto
Cîntece şi pove�ti populare, Eliade Rădulescu, George CTeţeanu, George Şin

17

cai şi istorici.
28 I bidem, p. 245.
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manilor.. . " 29•

Ca un real simţ politic, la data cind scria stu d iul mai sus
citat
( 1 857, n. ns.), autoarea preci za că imperiul otoman "nu are semne de un lung
viitor", că d oar "cîţiva ani" il despar te de "ca tastrofa care-I amen inţă.. .. e chesti un e
numai d e timp".

In anii 1856-1857 Elena G hica a P·Ublicat in revista "Diritto" di n Torina
studiul Glf eroi della Rumenia JO, un adevărat imn de slavă adus ţării, libertă ţ i i
poporu l ui român. Capito-lele lucrări i poartă , simboli c , nume de domnitotri ca : Rad u
Negru, Ioan I Basarab, dinastia Asani lor, M ircea cel Bă tr î n , Ioan Huniad, Ş.tef8il
cel Mare - toate sub li n i in d eforturile i men� ale rom<in ilo1· de a rezista tuturOI'
grelelor încercări "cit timp a rămas in vi n ele noastre o p i căt u ră de singe�.

Subliniind că ..naţiunea română , departe de a fi st.ea.rpă in eroi. a prod u.S
u amen i ca Ştefani cei Mari � i ca Mihai cei Vite zi, al căror rE>n urne trebuie s.ă
vieţuiască etern in inimile ce bat pentru sfinta dragoste de patrie", autoarea re 
marcă spiri tu l nostru de li bertate î n poli tică, î n d i p lo ma ţie, ba chiar şi i n religie;
faptul că "nu am fost absorbiţ i", că am ştiut să ne conservăm drepturile noastre.
,.Noi nu induram n ici pe papa, nici pe im.perator . Mul t timp s trăb u.n i i naştri a u
ştiut să apere egalitatea & i libertatea d e care aveau d reptul să fie mindri . · Dacă
au căzut într-o zi, cel puţin e i ne-au l ăsat exemple care nu vor rămînea s terpe
n i ci pe n t ru noi, n i c i pentru occident" 31.

La acuzaţiile unor contempor:u1i prPCum că rom ân i i ar fi fost supuşi ai lm:.·
p eri u lui otoonan, El en a Ghica rl! sp unde în l uc ra rea citadt cu s oli d e argumente is
torice, începînd cu redarea in extenso a unor articole din tratatul de la Nicopole
d i n 1 392 : "Noi (su l tan u l Baiazid I Ilderim, n. ns.) consimţim ca principatul să <;('
guverneze d upă legile sale pro p rii , domnul 'Ţ ări i Româneşti să aibe dreptu l de a·
face război şi pace, drep tul de viaţă şi de moarte a supra supuşilor săi . . . Domn i i
creştini vor fi a leş i de mi trop-olit ş i boieri".
Intr-o Largă viziune istorică, autoarea, permanent, raportează victoriile local�
ale românilor împotrivu difer i ţilor cotropitori la cont ext ul soc ial-politic a l istorie i
sud-est europene, dar şi la cel pe plan gen eral , european . A stfel , acţiunile lui Iotih:
Huniade occotea u "creştin ătatea" (Eu ropa, n. ns.), "dar încă avu şi gloil'ia de a
d eştepta simţămîntul naţiooal in sufletul lui Scanderbeg.. . care a. fost timp de :20'
ani stilpul cel mai solid al c reş ti nătăţ i i şi numele lui s i ngur ingrozea pe turc i :
care făceau s ă se cutremure Eu.ropa" 32•

Surprinzind just raportul necesar de inţelegere intre d oi facto1·i im po.Manţ i in
istorie , conducăto1· i-popor, Elena Ghicu menţionează că l i psa de un i tate intre cele
două elemente duce chiar la "deslipirea" de .,cauza patriei", că duş man u l "se fo-·.
loseşte de aceste greşeli . . . şi va şti să exploateze în folosul său dezbinări c are e K:-·.
pun naţiunile la neno.rocirile cele mai cump lite�. Con cepţi a autoarei este că tot
deauna să ne încredinţăm .,destinele" numai unor conducători " a le căror lumini;
in dependenţă şi patriotism să nu poată fi c on testate nici măcar un moment".

asupra cărui a scriitoarea s-e opri t
Mare care " prin geniul politic ş l
poziţie considerabilă printre naţi u.
r. i le orientale". Capi tol ul acesta poartă drept motto celebrele versuri ale lui Vasile.
Alecsandri : "Ştefan, Ştefan domn cel mare / Seamăn pe lume nu are 1 Decit numai'

Conducătorul-exemplu din i stOT ia noastră
cu j ustificată emoţie şi mindrie este Ştefan cel
prin energie războinică a asigurat Moldove i o

mindrul soare /" etc. Autoarea citează şi comentează lucrări istorice stră i ne care
relevă că însăşi istoria Europei din a doua jumătate a sec. al XV-lea ar fi rămas·
" sără ci t ă şi d espoi a tă " fără Ştefan, "absenţa ac e stui personaj strica echili brul is-'
toriei". Şi ce al tă apreciere ar fi mai obiectivă d acă nu fraza cunoscutului istoric
'?i public ist francez
Ed. Quinet, care exc lam a : "Iată acel care desch id ea şi închi
dea la ti mp p or ţi l e Europei orientale ! " 33.
2?
31

Ibidem, p. 2 1 9.

Studiul
trad. de Gr. G.
3 1 I b idem,
32 I b idem,

33 I b idem,

este tradu s în l imb a română in voi.
Perctz, Bucureşti, 1 876, voi. 1.

p. 9�.
p. 1 4 3.
p . 161.

Operile doamnei Dora d'Istria,,
•

"'

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

· ELEN A

GHJIC A

667

Elena Ghica n Wi.t intens istori a ţ1irii , e v en i men tele corttemporane c u ea.
Studii ca Les roumaini et la papaut e 34, La propaganda austro-romano ne t · Prin
rlpat f danu.Mani � demascau i:n faţa opinh�i publice europene .,interesele materiale"
�i ,;un mare- i nteres p.oH.tic" ce-l oon-d uce pe imperatorii austriaci de a fi " duşmani
I n dependen ţe i Moldovei !li Romdniei" . ' Arătînd că se .,cunoaşte starea de plîns a
ţirianţe lo r nustriacie"' din pric ina necesi tăţii inăbuşi ri i prin forţă" a lupte i naţio
n alităţi_lor ce le-a subjugat, auklarea remarcă fa ptul că .,Austria ne-a răpit deja
teritorii... şi rîvneşte cu a rdoare puţin u l ce ne'-a mai rămas ... de la Mihai Bravul.
Sub pretextul de a ne prote j a (precum protej ează Italia), guvernul m ai estăţi i sale
ap6Stolice pretinde �n realitate să ne robească cu totul". Şi pentru că românii
au putern ic i mplantate in conş tiin ţa lor in stinctele li bedăţii .,care d�i gur s-ar
dezvolta cu e'T!oergie sub un guvern naţional, Austria m ărt ur i se şte că.. . nu. vo i�te
să ai bă in orient un nou Piemont- in ooastelll!' sale'" J6 .
După ce laudă domni.a in Mol-dova a lui Grigore Al. Ghica .,energic şi inte
l i gent... ce aparţinea unei fBI!TI.ilii care s-a impotrivit de a preda Bucovina A ustriei
şi tocmai poartă num ele eroicului domn care şi-a sacrificat viaţa pentru cauza
sfkl tă a indepC!JlJdenţei naţ io-nale .., Elena Qhica m enţ i oneaz ă că cea mai bimă armă
de apărare crea.tă in timpul domniei ci tate a fost dec re tarea libertăţii presei , ci
tind , in acest sens, ziarele "Steaua Dunări i � şi ,.Zimbrul". Concluzi<_� autoa rei este
optimjst.ă in c eea ce p rive!jte succesul Luptei pentru l i bertatea tuturor popoarelor :
.,I talia se zbuci umă in mormint u-i sec u lar !)i ecoul si mp atic din Carpaţi repetează
strigătele de libertate care răs'U:I1ă
in poalele Alpilor şi pe
ţăr mul
Med.Uera•
oei" 37.
.
In directă rela ,i e cu dreptul natural , istoric, al popoarelor de a-şi trăi pro
pria lor viaţă, in viziun61 Elenei Ghi ca a stat şi con diţia sociel-politică a femeii.
Studiile în treprinse in această problemă au con sacrat-o pe plan european pe com
patrioa.ta noast:.r § ca pe o eminentA Luptătoare pentru drepturile femeii. Eveni men 
tele revoluţiei de La 1848 ("provoca-tă de dorinţa român i lor de a intAri mai bine
independenţa lor � 38) şi ale Wlirii Moldovei şi Ţării Româneşti in 1859 au dat un
puternjc impuls creşterii conştHn tei de sine a poporu lui nostru, a dăru.i.rii pentru
�;�uza libei-tătU şi progresului societăţii româneş ti , antrenind şi nwneroase femei
i� lupta pent.nJ propăşirea patriei.
:
.,Mişcarea feministă s-a născut · cu ideea de stat modernA despre cetăţean şi
dcepturile lu.L Odată cu noţiunea de cetăţean s-a formulat şi noţiunea de cet4ţeancă" 39. MişCarea feministă et"IS o mişcare ,.a un·ui spiri t nou Impotriva unui spirit
v�chi", insă.şi societatea ..,are nevoie de colaborarea femeii alături cu bărbatul in
pi�U$111 tuturor bunurilor material e şi morale.. 40•
.
·
Astfel de concepţii de avangardă în · Dliş ca rea i deilor politice progresiste, do
tqina.nte in a doua j umătate a sec. al XIX-lea şi in c eputul sec . al XX-lea , au că
lăuzit.:.O şi pe Elena Gtaica in analiza amănunţită a 'condiţiei femeii la peste trei
z� de poj)(lare din E uropa şi Asia. 'Analiza ştiinţifică a problemei feministe a
� �t-o in context1,1l istoriei popo�re lor · respective şi din tirmă toare l e P�· .. de
• �dere : politic,
social, geografic, etnografic, · l i terar, cultural, religios, moral; etc.
J\mplel:e d escri eri şi COII'lduziHe . .au fost consemnate in c irca 12 studii, care au de
venit un importan t capitol bibliografic al istoriei mişcării feministe in ternaţionale ,
�le care nu poate t.recx! nici un cercetAtor. Cu totul notabile răm.in citeva lu34 Publ icat in �Spec tator de ] 'Ori ent", Atena, 1 856, concomitent şi in limba
. ,
Tarina, 1856. In limba română publi cat in trad. Gr. G. Peretz,
i�l,iană, in .,Diritto",
.

ap.

. cit.

JS Publ ic at fn
G. Peretz, op. cit.

"Diritto",

8 noiembri e 1856. Pub l i cat in

li,mba română de Gr.

36 D ora d'Istria, .La propaganda austro-romano net Principati danu biani, pu
bl ic at in limba română de Gr . G. Peretz, op. Cit., v ol . 1, p. 263-264.
37 Ibidem, p. 265 şi 267.
38 Dora d'Istria, L iteratura română, publ i ca t de Gr. G. P.ere<tz, in limba ro
m ân ă, op. cit., vol . I, p . 2 15.
39 Eleono.l'a Stratilescu, Temeiul mişcării feministe şi scopurile pe care le
unnăreşte, Bucureşti, 1 9 19, p. 24.
40 Ibidem.
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crări tradus-e in mai multe lim bi : Les femmes e n Orien.t do-uă volume 1859-1B6(J
Les jemme5 en Occ:!dent, 1 860-1861, Des je mmes par
ne jemme• d
vohJ1mc '
1 865.
lneă d in prefaţa studi ului F emeile in orient, au toarea p rec,iza c<'i scopul el!
"nu este de a s cr ie tot ce-rni iz�te ochii şi pr()voacă reflecţii le mele ; ci de a
vă vorbi mai cu sea mă despre noi, f-emeile, şi, pentru că familia este baza insă.ş.i
a societăţii şi conţine toţi germeni i viitorului ei , să examinăm dacă in Europa
orientală soţia !ji mama sint în s'tare de a contribui cu eficacitate la regenerarea
socială� 41.

�

�

Constatarea de bază a a utoarei este c:ă acele popoare s!nt mai înaintate la
care femeia se află in coodiţii sociale mai echitabile : că arolo Wlde femeile sint
i gnorate , ingenunchiate, unde nu sint privite ca egalele bărbaţilor, acolo nici 1>04
cietatea nu poate pro-gres.a pe treptele celei mai i n al te civil izaţii.

De acest adevăr erau pătrunşi inşi�i bărbaţii , con temporan i e u EleruJ G hi oo ,
comentind favorabil opin iile ei femin iste. Cunosc utul biograf şi bibliogr.af a l ope
rei ei, prof. Bartolomeo Cecchetti aprecia : ,.,Secolul nostru, punind termen la o
l un gă serie de injustiţii, recunoscu !ji adUS€ omagi u calităţilor i n telectu.ale �i. ope
relor femeii". Munca trebuia să fie "dreapta balanţi" de mă surare a contr i b u tiei
la progresul societăţii, căci "reabilitarea morală" a femeii nu se poate datora nici
"concesiilor indulgente� , nici ,.simplei gen.tileţe", n ici .admiraţiei". nici ,.c:om.păti
mirW 42•

&riitorul italian An gelo de Gubernatis saluta in cuvi nte entuziasmante căr
ţi l e Elenei Ghica privitoare la n ecesi tă ţ ile autoinstruirii femeilor, a contribuţiei l<JI',
alături de bărbaţi, la progresul social-poli tic : "Femeia tre b u i e să se emancipeze de
prejudecăţi le ei, de nimicurile e-i, de i gnora'l1ţa ei , şi bărbatul care o împiedică
de la aceasta este un barbar, care ar trebui combătut de noi, bărbaţii. Dar civi
lizaţia îna i nteaz ă şi Dara d ' I stri a cu cartea sa asupra fem ei lor. . . a con �ri..buit m u.It
in a o grăbi" 43.

Di.n studi.ul Femeile in orient, unul din capi tolele de un interes ap.art.e pen tr u
noi îl con.stituie cel intitulat ,. Româncele". Este un adevărat elogiu adus hărniciei
lor, hărnic i e considerată ca .f<>Mte superi oară bărbaţilor" : "De cîte ori nu m-a
prins mirarea de ardoarea neobosită a româncel or pe ca re le vedeam semănînd,
torcind, ţesind, brodind (este ştiut cu cîte artă ele împod obesc căm ă!;i le lor c u
cusături rO!:jii, albastre 11i aurii ) ş i încălecînd c u sumeţia unor adevăra te ama 
zoan e" 44•

Capitolul citat este plin de versuri populare despre hă.micia, veselia, isteţi 
mea, drăgălăşenia femei lor romAnce , relief'md u-se in ace laşi timp că ele ,.ca toate
femeile lati ne, au un simţăm.înt înnăscut de eleg anţă şi se investmintează In ge
nere cu o coc h etărie ingenioasA" 45• Citin d pe Eliade Rădulescu, autoarea este de
acord cu afirmaţia acestuia cA femeil.or noastre li se datoreşte in mare parte con 
servarea limbii, tradiţiilor şi mcralei sănătoase a poporului român . De altfel, ală
turi de Eliade, scriltowea citează nenumăraţi poeţi şi prozatori români din prima
jumătate a sec. al XIX-lea, dovedind o foarte b ună coooaştere a literatw-ii ro
mAne : V. Cirlova , Gr. Al�xandrescu, C. Bolliac, V. Alecsandri, C. Negruzzi , Cichin
deal, Al. Donici, B. P. Mom.uleanu, V. Pogor, D. Bolin.tineanu, G. Creţeanu , Gh.
Asachi, N. Tâutu, Al. Beldiman, Nic. şi Ion Văcărescu, C. Negri, Ion Ghica, �- Ko
găh:l.iceanu, N. Bălcescu, etc.

Mii de pagini respi ră în plin de simţămintele de mindrie patriotică, de înalle
şi sincere emoţi i sufleteşti cind a descri s frumuseţea istorică, morală, geografică a
ţării şi a oamenilor săi, ceea ce îndreptăţea pe mulţ i să afinn e că ,.ar fi interc4 1 Operi!e
voi. I l , p. 18.

doamnei

Dora

d'I!tria,

trad.

de

Gr.

G.

Peretz,

Bucur� .

1 876,

'2 B artolo-meo Cecchetti, \!faţa şi operele principesei Elena Ghica, in voi. tradus
de Gr. G. Peretz, voi. I, p. 3.

43 Ibidem, p. 37.

44

45

Dora d'Istria, Femeile fn Orient, in op. dt., voi. II, p. 24.
I bidem, p. 26.
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sant s.ă putem avea măcar toate scrie:rile ei despre români şi pentn.l român i , căd
ea e.ste demnă i nt e:rpi'Ct.ă a asp iraţ i i lor şi intereselor noastre
naţi onale" 46.

Elena G h ica a făcut, in or i ce scriere a sa, o caldă pledoarie pentru priete
nia :şi colaborarea mtre popoare, şi-a măr tw- isit credinţa in realizările ştiinţei cace
vor apropia ]XlPOarel€, credinţa in izbmda deplină a libertăţii : "Electricitatea şi
a burii sint agenţii p-rodigioşi ai 1Ulei transfOII"Iă
Il ri universale ale cărei unnări.
nu
le poate prevedea nici cel mai poăt.rWlzător spirit. Nici o forţă omenească nu va
mai putea zvirli pe om in iobagie şi n i ci inlănţui popoarele de stinca martoră a
martir i ului lor secular" u.

!ncă din set'Olul trecut, �i oameni de cultură români printre care Ce
Boll iac, Gh. E ariţi<U., Radu. I onesc.-u , Ia.n�u Gion, continuind cu cei din pri
mele decen ii a l e secolul ui nostru ca El eonora Stratilescu, A. Vasculescu, Magda Ni
colaescu Ioan şi culmjnind cu savantul Nicolae Iorga, cu toţii au adus deosebite
elogi i inteligenţei şi for ţei de creaţie a Elenei Ghica, puterii neobişnuite de asi
milare a unor cunoştinţe din cele mai d ifer i te domenii ale cult1.11ri i, spiritului ui
m i tor de sinteză.
zar

l ncă din 1 8 73, Cezar Bolliac in • Trompeta Carpaţilor" (22 i·ul ie, 26 august)
men ţiona necesitatea i mperioasă ca opera Elenei Ghi ca să fie tradusă in limba
română, să fie cunosc u tă de intreg publicul românesc, in slujba căruia a fost toată
viaţa ei , căci ea este "cel mai mare autor român... singw-ul care a putut să-şi
facă

un

renume

tecile străine" .

O

succiniă

cărţi Magdei

european

şi a cărui scrieri

ocupă

un loc de frunte in toate biblio

ca racteri zar e a Elenei Ghica o notează Nicolae Iorga in prefa ţa
Ioan : .,.Dora d'I stria nu trebuie uitată... (trebuie) a citi,

N icolaescu

a inţ.elege şi a respecta o

inteligenţă

multil aterală,

îndreptată

către

toate

marile

întrebări ale timpului. . . E de ui mi1 cite cunoştinţi se adunaseră in mintea acestei
excepţionale femei şi cu cită uşur in ţă le putea ea scoate în front de cite ori era

o

bă tălie de dat . Căci ea a fost o predi catoare de crez luptător ... (a fost) o neobo

sită apărătoare. . . a dreptului d e a
Numită in unanimitate :

triOitism şi

inamică

a ori cărui

trăi

.,generos

a l naţiunilor"
�"Pi rit

despotism

şi

u.

de libertate", "cel Ill6 i desăvîrşit pa

absolutism" 49, Elena

Ghlca,

la

vremea

respectivă în plină creaţie, s...a bucurat de atenţia criticii europene care - prin
va loroşi şi numeroşi repre zentan ţi ai culturi i din di ferite ţări - a apreciat inte

ligenta şi ene rgic-a activitate a co:m.pa.trioatei noastre, dedlcindu-i-se ample articole.
In acest sens cităm (in
ordinea
cron ologiei a publicaţiilor) pe : A. Pommi.er' 50•
P. Mantedr. Sch. Wei ssenfels � 1• C. F. Gabba �, B. Ceochctti 53,
P. Dolgoruki 54,
Eleonora Strati.lescu, op. cit., p. 1 30.
d' Istria, Rom<�. in "Diritt.o•,
ap. cit. , voi. I, p. 284.
46

47

Dora

• Magda Nioolaescu
;m, p. 7-8.

I OOll ,

24

octombrie

1856 ;

in

Dora d'Istna, Cartea romil.nească,

limba

română,

Bucureşti ,

fără

• Citate din _Ind�pendance Belge", 1 1 aprilie 1837 şi din ,.Conversations Lexi
oon, 10 Auflage 1859", reproduse in ,.Transilvania - Foaia Asociaţi unii transilvane
pentnl l i tera tura română şi cultura poporului român", anul XI, nr. 9, 1878.
so Arman.d Pommier, op. dt., trad. in limba românA in 1864.
51 Dr. Schmidt Wcissenfels, Eine ungewohnlf.che Frau, in "Gartenlaube", nr.
1 5, Leipzig, 1 864.
5o2 Carlo Francesco Gabba, La questione femmtnile e la principessa Dora d'ls
tria. Firenze. 1865.
53 Bartolomeo Cecchetti , Dora d'lstria e la poesia al banese, Venezia, 1866 ;
Di alcune opere della principessa Dara d'Istria, Venezia, 1868 ; Bibliografia delia
priRdpessa Dora d'Istria, sesta ed i zione, Firenre, 1873.
54 Petru V. Dolgoruki ( 1 807-1868), Memoires, Geneva, 1 867-1871. Principele
rus a publicat cîteva lucrări de genealogie a nobilimii ruse, intre care : Hi1toirr
� la !amil�e Dolgoruki, 1840 ; Genealogles russes, 1840-1841 ; Notice sur les prin
ctpales tamllles d e la Rwsie, 1843 ; Dictionnaire de la noblesse russe, 1854-1857.
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gazza 55, G . G . Pappadopulos 5•, A. de

E. Panzacchi 50, şi alţii.

GUJbernatis 51,

A . z. P i eroma ld i

sa,

O . Greco· l9,

Publicistul francez Armand Pommi er a dedicat Elenei G h ica cu vinte cntu
llliast.e, de profundă adntiraţi�. nwni.nd-o " femeie ra1·ă� in care s-a.u Intruchipat cele
mai de seamă calităţi umane : frumuseţe, for tă, spirit, bun ătate, geruu, ,.o naturn
intr-adevăr excepţi onală" : "Elle aime le progres et ce lebre les h!�ros et les mar
tyrs de la gran de �use de l'humanite" 61. ln ceea ce pri veşte opera ei, A. Pomrnier
�i-a exprimat uimirea faţi de seriozitatea 'i prmunzi me<J gindurilor· autoarei, ex 
clam.ind : " C'est un geni e penseu.r et serieux, un coeur d'horrune d'etat, : un . espri t
profond et assimi lateur" 62. "La naiss ance, la n.ati<malite, la .vie, les etudes empreints
du caractere de l'universalite, iont, ă cou.p sOI-, de madame Doro d'Istria l'UJ1.e des
personnalites le s plus o rig in�l es et les p l us i nteressante s de cette SEConde rnoitie
du siecle 63.
·Cunoscut pentru severi tatea cu care judeca femeile, principele rus Petre· Pol
goruki, in memoriile sale, îi dedică Elenei G b.ica o frază : .. o doamnă dotată cu. o
inteligenţă superioară, foarte cunoscută în lwnea li t erar ă sub pseudonimul -de prin 
cipesa Dora d' Ist ri a " 64•
Incă din 1866, prc>fesoru l italian Paolo Man tegaz.,;a r emarca marea putere de
sinteză şti inţi fică a .Elenei Ghi ca, w;urinţa cu care se ridica de la studiUl part i 
cularului la problema genera lulu.i, reliefînd totoda tă o caracteristică : .,imparţiali
tatea, virtute cu totul rară la o :femeie... St<lfa sa este inainte de toate aceia. a
unui om pc>litic . . . perspicace, clară, elegantă . ca s crii tori i francezi... imaginaţia cal
dă, şi stilul colora t ca o femeie din ori en t ; a analizat faptele· istorice ca un german
şi a păstrat Simţul realităţii ca u.n englez" •5.
In anul stingerii din viaţă a Elenei Gb.ica, 1 888, Enrico Panzacchi ' m.ărturi
sindu.-şi marea admiraţie pentru creaţia e i . S'U bl i ni a atit l atuc a patrioti că< a acet;
teia, cit şi spiritul larg de prietenie cu celelalte wpoare inconjurlttoa re : "Cit de
frumoase şi inflăcărate s.int paginile in care 'vor�te des pre eroii ţării sa'i.e ! To
tuşi nu uita niciodată că şi celelalte naţi W1 i vecine, înrudite sau chiar vrăjinclşe
au putut să ai bă un trecut
vitejesc, uneori chi<Jr comWl cu al poporului său" 66.
·
·
. ln zi lele noastre, f<>artc puţin se aminteşte Şi . se scrie despre această multi
taterală scriitoare. Intr-un studiu din ultimU ani ,
cercetătorii Elena Georgescu
şi Titu Georgescu rezumă activitatea Elenei Ghica in c!teva rindua-i, vâzind-o
doar . ca pe o. feministă : M . . .CIJQoscută şi ap rec ia tă scriitoare sub pseudonimul Dora
d'Istr.ia, a pledat inaintea Europei culte cauza fernini smului. A fost .membră a.
--�------ · · '

1 90 5 .

55 Paolo Man tegazza, Le donne del mio tempo.

56

.

Una principessa, Rom.'l. 1866,
.

.

'

'

G. G. Pappadopulos,. Dora d'Istr.ia, in limba greacă, 1867.
.
57 Ang(!lo de Gu�atis, Jlli.istri stranieri in Italia . Dom d'Irtda, in "Rivista
conternpoiranea", Torill o, aprilie 1869 ; Dizfona.ri_o dei scritt�i contemporani. Fi 
ren:z;e, 1879. In anul 1 900,· Societatea Ateneulw romăn din· Bucureşti a decernat
scriitorului A. de Gubernati s o medalie de aur cu următoarea i n scripţie : <;:OMI�
n;l..U I ANCHELO DE GUBERNATIS ILUSTRULUI AMIC AL ROMANILOR LA
OCASIUNEA JUBILEULUI SEU DE. 6iJ ANJ / ADMIRAŢIUNE R8CUNOSCINŢA*
BUCUREŞCI 1900 'APRII,-IE 7, vezi BUletinul Sbcietăţii numismatiee române · cu
pfnă
prinzind Catalogut medalfilor moldo-romdne· cunos-cute de la anul 1 600
·
·
·
ld 1906, Bu cureşti , 1906, p. 104-105.
sa A. z.
P ieromal d i , La principessa Elena Ghica, 1874 .
59 Oscar Greco, Bi biiograjia femm ini le italiana del XIX secolo, Mondovi , 1875.
60 El!lrico Panzacchi , Dora d'Istria, in "Nuova Antologia", vol . XVIIr; Roma,
1 888, p. 772.
6 1 Annand Pom mi er, op. cit.; p. 19.
62 Ibidem, p. 20 .
. 63 Ibidem, p. 96.
64 Citat redat din Operile doa.mnei Dara d'lstria, voi. I, p. 373.
65 Citate r edate din Magda Nicolaescu Ioan, op. cit., p. 58-59.
.
66 Idem, p. 55.
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mai multor acad� i . In scrierile sale s-a preocupat de situaţia femeii, revendicind
drepturi " 67•
Foarte recent, in notel e de c ălătorie prin India ale lui Ion Dumitru-Snagov
sint con9€111Jl at e cuvintele de mare admiraţie pentru celebra n oastră româncă ale
unei cercetătoare indi-ene, Radha Ma ya Ac char rya, doctor in i storie şi filologie :
" .. . o mare capaci.tate i.n telectu.a H ! ! Am ci'W t dou ă conferin� ale ei 68 şi m-a cucerit
p uterea sa de sinteză . . . Ce posibilităţi altele decit in te l i genţa i-au favori z at cuprin
derea orizon tulw indian, pe acolo unde p i c i orul ei n-a călcat niciodată ? ! 69.
Simbol al credin1ei nes t.cămuta te in progresul poporului nostru, al li bertăţi i
s.ale, al demnităţii, i:nfieri:nd cu asprime intu n er icul , neştiinţa şi despoti sm u l . Elena
Ghica - cunoscută mai mult sub p seud onimul Dara d'Istria, a l es de ea insăşi lllC'Tită toată aten ţin celor ce studiază istoria n oastră din a doua jumătate a sec .
al X IX-le a , fi i nd o rern.a:rc&b i lă sursă de c ercetare a gindirii social-politice româ
neşti pe plan europe an .

H:€LENE GHfKA (DORA D'ISTRIA)
1 828-1888
R

e s u m e

HtWme Ghi k a a �te une ecriv.aine roumaine de la ngu e fran<;aise d'une grande
valew- lltter.a:i.re. EUe a pris le pseudonyme de D or a d'Istria.
.
· Elle
est nee ă Bucarest le 22 Janvier 1828 ; ses parents Mi c hel et Katinka
Ghika ayan t une haute posi tion sociale et une ed ucation d' elite. Les deux freres
de son pere ont ete des princes regnants di.lll s . l a Valachie pendant la premiere
moitie du XIX-cme s ie cl e. Son pere avait accompli la fonction de Ministre des
a flait-es interieures .. dans la p eriode 1835-1841. Sa mere, elle meme une fenune
cultive, avait traduit en roumain un trai te de ped ago gi e, l'oeuvre d'une rwnar
·
cable publiciste fr an �aise , Jeann.e Louise Campan.
Dans la m a i son de ses pare:nts, Helene Ghika avait re<;u une elil.ucation ex
ceptionnelle, grâce aussi â ses p-rofesseurs qui etai ent des intellectuels eru.dits.
E lle avait aussi acheve des multiples et des in teressantes connaissances pendant
les voyages entrepris dans l.a pl upart d es p-ays de !'Europe, aussi que penda.nt des
nornbreuses v isi.tes aux musees et aux plus celebres bibli othegues ou elle avait
as si mi le de profondes i n fonnati 0il1s sci en tifiques.
Les etran gers ont admire chez elle l 'e l egance ct l a perfcction d.ont elle
s'expr:ilnait en lati n, en grec anc ien et moderne, a l banai s, fran<;ais, anglais, italien,
all.ernand, r usse . Helene Ghi ka avait aussi une serieuse education physique ; elle
prati q uait la natation, l'equitati<llf1 , elle ava i t connu aussi la manip ul ation des dl
verses armes, ainsi qu'elle avai•t orga ni se de nombreuses exc ors i ons .
En 1849, elle s'etait ma ri ee avec un o ffi ci er Russe - le prince Alexan.d.re
Koltzoff-Masalsky, membre d'une ancienne fa m i l i e des nobles russes, mais le
mariage f ut in fortune el les epoux se sont separes de commun accord, quelqu.es
annees p l us tard.
Helene Ghika a con tin ue ses e tudes, ses voyages d a ns de diverses pays de
!'Europe en revenant, cha q ue annee, dans son pays natal. Puis, e:n 1870 elle s'etajt
e tab lie ă Florence (Italie), ou e ll e etait rest� jusqu'a s.a fi n : le 1 7 n ov. 1 838.
He!E�ne Ghika (Dora d'l sbia) etait une femme d'une energie et d'un opti
mi sme consi derabi l e ; ayant de multiples preocc upations scientifiqu.es qui se sont
concretisees dans les 120 publications scientifiqu.es d'une haute erudition dans les
plus di vers domains ; l'histoire, l itterature, folk lor e, politique, economie poli tique,
socio log ie, eth n o l ogi e , religion, n o tes de v o ya g es, etc.
67 Elena Georgescu, Titu Georgescu, Mişcarea democratică şi revoluţionară a
femeilor din România, E di tura "Scrisul românesc" , C rai ova , 1975, p. 18.
611 Dora d ' fstria, Marco Polo - il Cristoforo Colombo dell'Asia, Tr ieste, 1869 ;
Dora d'lstria, Il Mahabharata, il re Nala e gli studi indiani in Italia, Firenze, 1870.
69 Ion Dwnitriu-Snagov, India. Meridian u l Gandhi, Editu ra Sport-Turism, 1878,
p. 105-106.
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Pour ses hautes qualites intelectu..el ks joi n. tes a son carac tere- di � e. H!Henoe
tres adm i r�e et aprec iee pa-:- ses conte-mp o r.n in s, on l'ava irt suxnomee , .la
femme geniale""
Elle avait ete Jc membre honoraire de diverse s ocademies et :;;ociete"s scienli

Ghika,

Iiques co mme de l ' I La li e, Grece , France , Autrk he, Espagne, Arg em ti ne Elle avait
ete aussi consideree comme cito:yen hClllor ifi�;�. ue eLe nombreuses villes grecques et
i taliennes.
Helene Ghika, par W1e oeuvre vas-te et rem.arquable, avait attir e l'attenti.oll.
de !'Europe sur l'histoire du peuple rownain et celle des autres )>e'Uples balcanique,
clle avait decouvert ! 'importante de ces peuples dans le contexte d'E:urcpe.

Les titres cornme

ritteTature roumaine, La nationalite roumaine d'ayres
propaganda austro -romano nei Principa1i danubiani, Le:\
papaute, GU eroi deLia Rumeni4 ant d.emontre l'or:igine latine, la
:

La

ses chants populaires, La

roumains et la

pennanence et, en meme temp&, la continuite des rourn a in s dans t'espace carpatho
da.nubienne - pontiq'llle . Elle a va.it a1.1SS5 presente les grand s hkos de notre h.isto�e.
les dirigeants du peuple dans la l u tte pour la li berle non seulement de notre
patrie, m.ais pour toute l'Europe- devant le danger ottoman.
Helene Gh i ka avait ressenti i mtensem.&l t l'histoire de son pays en soute!lant
la cause de la liberle, l' W1ite et l'independance nationale des roumains ai n si que
la ne cessi te que toute l'Europe connai55e l'hist<Jire et Ies aspirations legi ti.rn66 de
notre peuple. El le avait cru ă 1111 aven.ir jus�e et meilleur ou chaque nation mene
sa propre v ie libre.
Dans le rapport directe avec le droit naturel et h istorique des peuJJl es de
vivre leur propre vi�. d'apres Helene Ghika, la cooditi oo sociale-politique de
ferrune OCOUij)e une place tres importante. Ses et�s : Les jemmes en. Orient
(Ziirich, 1859), Les femmes en Occiden.t (1 861l), Des femmes par ttn.e femme ( 1855)
tradu:its en quelqu es Iangue-s, l'oot consacrie sur le plan europeen, comme une
em inente millitante po'Jr les droits des femm.es.
On l'avait consi>deree pour cela comrne Wle ., gen ereux �rit de la liberle�,
� l'en nemie du despotisme ainsi que de l 'abso-lutisme". Helene Ghika avait attire
.aussi l'attentiQI'l de la critique europeen.n.e qui avait elogie son oeuvre, et I'atten
tiQI'l des iUustres taut co!lUlle : Annand Pommi er, Ba rtolomeo CecchettJ, Paolo
Mantegazza, G. G. Pappadopulos, An gel o de G ubernatis, A. Z. Pi eromaldl, Oscar
Greco, Enr i co Panzacch i lui ont consacre des etudes amples.

Dans la se ri e .,Profils contern.porains", Pac·is, 1863, Armand Pommier notait :
� Dora d'I s.tria a i me le progres et celE�bre les her<'<: et les martyrs de la gran.de
cause de l' human ite . . . C 'est un genie penseur et serieu x, un coeur d'homrne d'etal,
un esprit profond et assimilateur. . . La naissance, la national i•te, la vie, les etudes
emprei nts du caractere de l ' un iversalite, font , â cou p sjlr, de madame Dora d'Is
tria l'une des personnalites les pl'LLS originales el les plus interessan t.es de cette
secande moitie du siecle " .
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ECOURI NATIONALE ŞI INTERNAŢIONALE
LA MOARTEA LUI S. FL. MARIAN
PAUL LEU

Pe cind in.că nu implin ise şai2Jeci ani, sănătatea l u i S. Fl. Marian se şubre
zise simţ itor. Munca pînă la ore tirzi i intre cei patru pereţi ai biroului său şi
coosumul excesi v de tutun, presiunile m orale exercitate de ocupanţii habsbu.rgici
as upra p.atriotu.lui român , unele lipsuri m ateri ale inerente oricărei fa m i lii nu
meroase. intreţinută nume�i dintr-un modest salar de profesor, au dus la perma
nentizarea şi agravarea unor suf€1"inţe mai vec hi . La 20 ianuarie/2 februarie 1907,
etnograful şi folclorist u.l de la Suceava se îmbolnăveşte de pneum<JII1ie, din ca re
cauză nu poate p art icipa la sesiunea generală a Academiei Române din martie
aprilie anul curent. Comentind scrisoarea p'l"in care Mar i a n moti va .a bsenţa sa de
la lucrări le inaltu lui f()r, pr�edi n tele Aca d em i ei anunţa plenu l că ha.mkul l or
cokg bucO'Vinc;m nu ,.u p·a rticipa le dezb a te ri nfiind cam indispus şi in acea scri
soare nu regreta atît indi�poz.iţ i'a de care era c uprins, cît regreta că nu poate lua
part e la lucrările noa stre " 1.
La 10 febru a rie pneumonia s-a inst."llat de-a b i n elea in c orpul său şubred şi,
reţinin du-1 la pat, nu i-a mai dat ră g a z să l U>Crc ze . Pc la căpătiiul lui s-au perin
dat mai mulţi me dici din C ern ă uţ i şi Suceava, d upă cum se poate c on stata din
reţetele presc ri se şi din notele de plata cu pri v ir e la onorariul achitat. ln unul
din ele, eli berat la 20 martie 1907, se p rec i z a că S. FI. Marian a plătit, conform
normelor in vigoare , W"'lnătoarele sume : "pentru şaptezeci de vizite patru sute
douăzeci coroane, pentru cinci vizite noct urn e cinzeci coroane, pentru zece consilii
o sută coroane, total cinci sute şapte zeci coroaill€ " 2, iar intr-o alta, din acee�i
perioadă, se spec i fi c ă că p en tru douăzeci şi c inci de consilii a ac h i ta t două sute
cincizeci de coroa ne . Opt s.u te d o uăzec i de coroone date, intr-un scurt interval de
timp, n umai pentru asistenţa med icală impusă de situaţie, au con stituit, pen.tru
buget u l familiei, o i mpQTtantâ povară, ce-ca ce l-a determinat pe suferind să re
curgă la ajutor financia.r străin.
Spre sfîrşitul l unii martie, \'ăzin du-şi sănă tatea grav periclitată, Marian se
adrese az ă Ministerului Cultelor şi al lnvăţămintului de la Viena cu rugămintea
de a-i acorda de urgenţă un ajutor
A j un s intr-o situaţie cri tic ă , informa Marian,
din motive de care nu mă. fac vinovat, imi permit să cer, In a ltul ui Minister, apro
barea pen tru un aj utor in v aloar e de o mi.e cinci sute coroane din fondul biseri
cesc bucovinean, din următoarele moti ve :
.

•.

1

Ana�ele Academie� Române, Seria I I, t.Qmul XXIX, 1906-1907, p. 176.
2 Manuscrisul inedi t in limba germană al Notei de plată d i n 20 martie 1907,
inv. nr. 193, Fondul mem orial-documentar S. FZ. Marian, Muzeul Suceava.
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Potrivit certificatului medie&] alătuorat m-am tmbol.n.ăvit pe data de 10 fe
bruarie a.c. de influenţi1 (rubl inieTea autorului L-ererii) care a avut drept urmare
o pericul oa.� aprindere de plămîni (bila len.li) , ce mă ţine la pat de �pt saptamini.
AtU ajutorul medica l, cit şi medicamentele presc ase, preocum şi întâritouele
devenite necesare peste prescripţia medi cului , au depăşit, conform calc ulelor a l ă 
turate, mi jloacele personale de aju ·tor, care se limitează la sal ari ul meu de pro
fesor şi I-au inilu.enţa.t in aşa măsură incit fără J)el' ic ()lu l unei indatoriri pecuniare,
nu sunt in stare să acopăr viitoarele cheltuioeli cerut e de boală şi mai ale5 nu pot
să-mi perm i t a şedea mai mu l te săptămi:ni intr-o st.<Jţie sudică, şedere ce a den:nit

necesară.

In sfîrşit, imi permit să subliniez fap-tul că starea proastA a sănătăţii SC)ţiei
mele şi întreţinerea şi educarea cel�r doi ropii imi ccnsumli intreg salariul, sper
să fi dovedirt din plin Mini sten.Jlui că e:xistcnţa mea şi a rumiliei, d in motive i n 
dependente de voinţa me.\, vor fi pus.e pentru multă vreme sul> semnul intrebari i.
Jl'ără ajutorul organelor superioare nu voi fi i n stare să mă descw-c• 1.

Nu ştim dacă profesorul ele la Suce-ava va fi primi t S<JU n u <Jj utorul rinanciar
solicitat din fon durile bisericii greco-orient<Jle, dar am aflat de la urmaşi că fiul
său, Li vi u. a avut d-e ach i tat n·ume.roase datorii con tractate de v e.nerabilul ta tă .
Gu toate i mp ru mu turi l e făcute, Mari111n nu a av ut posi bilitatea să-11i amelio-re'le
şi să incetinească evol u ţ i a boli i in vreo statiune m e d i terane ană. Ma ladi a pulmo
nară s-a agravat de la o zi la al t<� , i -a secătuit din ce in ce mai mult puteri l e, i<tr
in dimineaţa zilei de miercuri, 1 1/24 apt· i l i c 1907. r ă pus de .aprinderea de plă
mâni", după cum stă c01n semnat in Certificatul de moarte nr. 94, pleacă d intre
cei vii cu regretul de a nu-şi fi valori ficat pe dep l i n m un c<J.

Vestea morţi i lui S. FI. Mari·a.n s-a răsp i:nd i t de indată pe tot cuprinsul t eri
toriuhri locuit de români şi in afara lui. LlJ 24 april ie 1907, aflind că s-a pctrecut
din viaţă un u l di ntre membrii ei , Academia Română a convocat o şedinţă specială.
Făcîndu-se ecoul simţămin.telw.· şi a opini ilor celor mai de se<llll ă oameni ai epo
cii, printre altele, 1 . Kalinderiu afirma că prin di spariţi<J .. mult regretatului M a rian
Academia pierde un membru de frunte, i u·r neamul românesc nu numai un vred
nic păsklr şl apo stol lumin.at al poporului, d un cărturar şi scriitor iscusit, car e
şi-e inchinat partea cea mai m<Jre d in viată inălţâri i naţionale. Noi p ierdem un
co leg stimat şi i u bi t. un coleg blind şi în totdeauna <Jmabil" ' ·

In aceeaşi intilnire reun ită ad h.oc s-n stabilit ca Gr. TocilesCUl şi l. G. Sbier a
să depună o coroană de flori din partea Academ iei Române 1<� cataCalcul unde se
aflau rămăşi ţele pămînteşt i ale cerre t ător u l ui bucovinean �i să participe la fune

ralii. ln d i m inea ţa zilEi de l :l/26 aprilie 1. G. Sbiera soseşte la Suceava ş i , in
prezenţa a mai multor personalităţi ale culturii Ţării de Su5, printre cal"e se afla
şi un me mbru corespondent al Academiei Român e, Di mitrie D<Jn din Straja, dep une
o coroană de fiori la sicriul d in casa cu n umărul 852 de pe u l i ţa Sf. Neeulai.
Ceremonialul

inhumării

s-a

ofi ci a t

în

după

amiaza

ac1 Ieeaşi zile. "D�i
dupA ce a avut loc

timpul era ploios şi rece, povestea un participant la trei zile
eveniment,

tristul
mînate

L'll

totuşi

străzi1e umede şi glodoase erau tixite de

oameni şi l u.::.

lămpile nocturne ale oraş ulu i , iar prăvăli ile erau închise. Prohodul s-a

săvîrşit in bise.r i oo Sf. Dumitru cu un număr mare de preoţ i" 5• După deplasarea

la cimitir şi aşezarea lUi in cripta famili ei, p 1·im u l vorbitor a fost I. G.
Sbiera, care, printre altele, spunea : "Nu de la mine insumi, ca vec h i <:Unosou.t şi
prieten al ilustrului răposat, am sosit aici, ci ca trimis al Academiei Rom â ne din
Bucureşti, eare este compusă din bărbaţi de cul tură şi ştiin ţă din toate ţăr ile
locuite de r�mâni , şi care, stă in fruntea culturii şi l iteraturii tuturor românilor . . .
Neaşteptat<! şi preatimpuria lui plecare pe calea v�niciei n e-a adunat aici, ca,
cu intristare adîncă şi cu durere sfişi etoare, să ne luăm rămas bun de la acest rar
sicriului

3 FI. Marian, Manuscriwl i n ed i t in l i mba germ an ă al cererii adresată Minis
terului Cultelor şi Invăţămîntului , Viena, 30 martie 1 907, inv. nr . 186, Fondul m•
morial-documentar S. Fl. Marian, M uzeul Suceava.
• Analele Academiei Române, Seria II, Tomul XXIX ' 1906-1907' p. 1 77.
s

Ibidem, p. 202.
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de C'U)tură şi distins l i te-rat popor.anist. El a luat indemn de la mişcarea
li terară poporanistă pocnită de români l buc ovineni de pr i n 1857 incoace, şi mai
ales cind a î nceput a se p ublica la Cernăuţi Foa ia Societăţii pentru cultură şi lite
,·aturci română. in Buco vina, 1 8 65-1869 şi încă era elev de gimnazi.u (1862-1871)
cind a i nceput răposat ul a aduna şi a publica chiar ( 1 869) cîte una a lta din lite
ratura popora.nă ne scris ă a românilor buco vin en i , conti nuînd aceasta cu mai mare
ind emi nare, c u llUl i muLt spor şi cu extin<lere in tot decursul mănoasei sa l e activi>
tăţi pa storale (1 876- 18 83) şi profesorale ( 1 883-1907). Scr i er i le lui sînt foarte nume
bărbat

roase ş.i se e x tlnd pretu tindeni, alia indt p.rîn cetitul acestor cărţi aj.unge omul a
cunoa�te p i nă l<l ce grad inalt de intelec Lu.alitat.e 1wninoasă, de simţire nobilă �
de cuminţenie rară a ajWJs poporul român d i n păturile lui necărlurare în decunu.l
e x i sten ţei şi a l dezvoltării sak
Aceste s lrieri vor păstra \"Cşnic printre căr tw-ari nl.lll1ele acestui neîntrecut
poporan i st roman, că c i nn prova""b românesc ne spune că : � el ce scrie şi după
moarte cu alţii vorbeşte, de acee-a şi nemurttor se socoteşte" 6.

După reprezcn tontul Aca d emiei Rorrulne au w-mat la cuvint în că unsprezece
delega ţi ai di fari lor asociaţii şi inst.itut€ culturale, printre care s-a IliU11lărat :ti pro
fesorul Matei Friedwagner, reprezen.tanl al Catedrei de limbi romanice de la Uni
ver.loitatea d.in Cernăuţ i .
Vestea morţii l u1 S . Fl . Marian s - a intins c u iuţeala fulgerului nu numai
printre- romAnii ce locuiau deoparte şi de a l ta a arcului carpatin, ci şi în str&�
năta.te. In ti m p ul priveghiului şi imediat după inmonnintare au sosit la Suceava
nenumărate telegr ame ş i scrisori de condole-an ţe. Personalităţi culturale şi ştiinţi
fice ca : Sextil Puşcariu, 1. Kalinderiu, dr. C. I. I strate, N. Quintescu, At. Mari�
nescu, Pedcli Papahagi, Duiliu Zamfirescu, Nestor Urechia, Al. Lapedatu, dr. N.
Leon , L Bogdan, Dimitrie Onciul, societăţil e A rmonia, Dacia, România jund, So
cietatea doamnelor Tomâne şi multe alte persoane partic ula re şi asooiaţ ii au ţinut
sa aducă Wl ultim
omagiu etn.ogrefului şi folcloristului român decedat.

1. K.aUnderiu, fiind in.soirdnaJt de plenul Academiei Române intrat in sesi une
gen.erală, transmite La Sucea.va ,.,cele mai sincere condoleanţe pentru pierderea du..
reroasă pe care o încearcă famili-a blindului şi preall'leritosu1ui ei părint2, pe care
o deplinge Academia şi pe care o simte li terat.w-a şi ştiinţa română. . . " 7.

Printre mesaj ele primite, oele mai elogioase apy1ee ieri , cele mai sinc ere şi cu
rate sentimen te , cele mai profunde corn,pasiuni vin din partea unor academicieni şi
a wwr oameni d e cultură ai epocii. Manifestăr i de adîncă indurerare faţă de di s
pariţia patriotului mi1itant, de respect pentru activitatea creatoare a neobositului
sluji tor al intereselor poporului român sint. atestate de cele peste o &Uită de tele
grame şi scrisor i ce s- a u păstrat pînă acum, primite din diverse col� ale ţări i .
La 24 apr i l ie 1907 Pericli Ba poa.hngi astfel îşi exterioriza starea , de spirit creată
la auzul v�tii morţii l u.i Ma:rian : ,.Depling pierd erea ireparabi lă a neintrecutului
fol.c lorist român" 5, iar Se x til Puşcariu, cu o zi mai tirziu, telegrafia : "Vestea du..
reroasă despre adormirea so ţul ui iubit n-e-a zgudui·t sufletul. Depl îngem împreună
pe cel care prin scrisul său soump şi l impede n-a fost numai al dumneavoastră, ci
şi l'll nea m ului intreg căruia i-a sLujit cu credinţă şi dragoste pfnă la moarte. Deci
primeşte, întri stată doamnă, lacrimele noastre pe timpla incănmţită in cinste şi
neitl;.tovită mtmcă" �.

Ca şi ceilalţi cole gi ai săi, aca.demici.anul N. Quintescu ţinea să-şi
exprime
bucovinean :
siii.I!:ular emoţiile p rovooate de d i spari ţi a
neaşteptată a ronfratelui
"Ireparabilă este in adevăr pier derea ce a ţi incercat, prin ducerea din viaţă a
iubitului dumneavoastră soţ, dar mare este pierderea suierită de Academia Ro
mână in persoana a acelui care fu Florea Mari.an. Mult va trece pînă ce română
mei! să capete un fol c loE"ist de talia fostului nostr u roleg, stimat de toţi care avea
' Ibidem, p. 206.
7 Telegrama inedită a lui I. K.alinderiu, din 25 apci li e 1907, către familia
Marian, inv. nr. 881, p. 3, i bidem.
e Telegrama inediltă a lui Pericle Papahagi, din 24 aprilie 1907, către fami lia
Marian , inv. nr. 881, p. 6, ibidem.
v Telegrama inedită a lui Sext il Puşcariu, din 25 aprilie 1907, către Leontina
Marian , i.nv. nr. 881 , p. 1-2, ibidem.
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fer'cirea să-I c unoLISCâ şi iubit de toţi pentru carac terul său inger-esc. Prin intreaga
sa fiinţă el era, pc cit e cu putinţă, ca oameni ce s[ntem, el era idealul unei per-
soralităţi preuţeşti .
Este pentru nCJi, r espectată doanm.ă, o mulţwnire suflete-ască a vă exprima
ad'nca noastră întristare pentru nen1>rocirea crudă în t.împlată du.IlUl.eavoas.tră şi
fan1iliei dumne avoastră.
Aminti rea lui F l or ea M.arian va rămi111 e neştearsă din
in.I'Tla noastră. Oarecare min giiere puteţi găsi tn a ceasta, că nllJl1ele său a iost as.i.
gurat pentru viitorime prin în �mn.atelc �i preţioasele opere c-e a lăsat" 10•
Dacă omul de ştii n ţă dr. C. 1. Istr.ate pariicipă afectiv alătw·i de suferinţel e
familiei Marian �cu adîncă str:i.rl gere de inimă ... " 1 1, At.Marienescu ţinea să subli 
rueze că prin moartea iubitul u i său confrate .,naţiunea română ln.t.r-adevăr a pi er
·dl••. un bărbat învăţat, 0111cst �i venerat de toţ i , însă Academia Română a p ierdut
pt> cel mai d il igin 1e lucrător al său" 12.
La n11.1mai doLJă zi le de la moarte a academi cianului bucovinean, profesorul de
la un i versitatea din Leipzig, Gustav Weigand , se destă.in ui a -văduvei de la Sucea\'11 :
"Ş•.irea morţii iubitului dumruxrvoa.stră soţ, pe care şi cu, ca om �i colabo rator, il
stimez � de mu lt, m-a mişca.t profund cu atit mai mult cu cit a fost n�teptată.
J ni pot inchip ui in ce adîncă jale vă găsi ţi d umneavoa stră şi copiii dumneavoa >tră
ir> urma a c estei regretate pierieri.
Aşi dori să afl�ţi mingi iere că tmprcună cu dumneavoastră jelesc mu lţi din
cf'i care l -au cunoscut şi iubit pc scumpul răposat şi, i ntre ace!;tia, in nu mai mică
m'\sură, este !ii al dumneavoa stră prea devotat profesor Weigand� 13•
Tot acum. profesorul universitar praghez Jan Urban Jarnik i�i man ifestă com
p:>�i.unea. faţă de p ierde rea suferită de familia Mari an şi de cultura rom âne<lS{:ă. Cu
ru-spusă durere el a citit vestea de tot n�tep tată a morţii lui Mari a.n . � P<'rsanal
n· i!1T1 avut fericirea să-I fi cunoscut, scria Jarn.ik Lecn tin e i Marian, îl cunoştNlm
cu atit mai bine din lucrările sale teme inice, atit de n umeroase. In privinţa asta
moartea s oţ ul ui dumneavoastră a pricin uit in l itera tura română un gol care cu
greu se v a umple. Căci, pentru ca c ineva să poată produce asemenea lucrări, tre
bllie să a i bă nişte talen te deosebite şi m.ai cu seamă, lucru ne npapărată trebuinţă,
sc1 fie pătruns de iubire ş i dra goste necesară pentru obi ectul său de studiu. Numai
o dsemenea iubire n emărginita este în stare să facă pe o m să jertfească vr·eme şi
bani, să aducă chiar j ertfe care pa r a păgubi inte resele per>onale ale lui însuşi şi
alP. persoanelor care sint legate cu el pr i n legături s finte de rudenie.
Luind în considerare numărul aşa de mare a lucrărilor, rodu l îmbelşugat al
mllnci i sale n eob os ite , am gjndit că este {:U mult nmi înaintat în vîrstă, d e cît in
realitati! era. Se vede că a î.ncepurt: a se indeletnici cu studiile sale iub ite de tim
puriu, simtind in inima-i
mare atr agere pentru ele. Pent r u un asemenea bărbat
moartea este, drept vorbind, inceputul unei vioeţi nemuritoare : numele soţului dum
neavoa stră este unul dintre acele numoe care nu se vor uita n ici.oda.tă.
Dară ce e şi mai mult, lucrările lui se voc ceti şi si:Uldia şi cEle ce vor unna
pe terenul cultivat de el, n -o să fie altceva de dt n.umai nişte spicuiri dUpă un se
ooriş îmbelşugat" ,._
··Revista suceveană Junimea literară, fă cînd u- se ecoul celor care au apreciat
şi iubit pe credinciCJoSUI. fiu al popol"uJ.ui român, in numărul său di n mai 1 907 lan
sează un apel către cititori prin care-i anunţă că : "Pierdut-am doară pe unul din
tre cei mai vrednici şi h arnici b ăr baţi ai ţării noastre, ca re in dec ursul laborioo.sei
sale vi eţi ne-a prins in grai viu obiceiurile, n� codificat zbuciumările, ne-a tîlcuit
destinul, ne-a tălmăci t graiul păsărilor şi al florilor. Numele Mari�;m este o carte
deschisă care c.uprin d.e toate manifestările sufletului român esc.

10 Scrisoarea inedită a lui M. Quintescu, din 17 april i e s.v. 1907, către Leon
ti na Marian, inv. nr. 893, i bidem.
11 Sc risoarea inedită a lui C. I. lstrate, din 1 1/24 aprilie 1907, către Leontlna
Marian , inv. nr. 895, ibidem.
12 Scrisoarea inedită a lui Al Marienescu, din Sibi.u, 9 mai 1907, către Leon
tina Marian, inv. nr. 897, ibidem.
13 Manuscrisul inedit al scrisorii 1u.i Gustav
Weigand, din 26
aprilie 1907,
către Leontina Marian, inv. nr. 910, ibidem.
·
14 Paul Leu, S. Fl. Marian in contemporaneitatea sa europeană, in Cercetdri
istorice, (seria nouă), V I I I , Muzeul de istorie a Moldovei, laşi, 1977, p. . .
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Memoriei scwn.pul:ui defunct V()ffi inchina numărul proxim al acestei reviste.
Invităm deci pe toţj prie tenii şi cuJWscuţli mult regretatul ui la colaborare" 15•
.
La apelul făcut de rev:ista mceveană. au răsp un s numeroase personalităţi re
preeentative ale culturii româneşti precum şi unii romanişti de peste hotare. Abun
den ţa matErJ.a l e lor pri mi te a obligat
colectivul de redacţie al revistei menwale
Junimea Uterară să scoată Wl număr dub l u. In per iodicul bucovinean, din iunie
i ulie 1 907, in<:hinat î n exclusivitate persona lităţii l u i S. Fl. Marian, intilnim ar
ticole eu earacter omagi.uJ -memori.alistic, studii, documente i l ustra tive, opinii şi re
latAri semnate de personalităţi marcante ca : racob Negruzzi, A. D. X enopo l, N.
Iorga, Sextil Puşcari u , Jan Urban Jarnik, C. 1. [ strati , Teodor T. Burada, At. Ma
rJencs.cu şi de buco v i n eni ce I -au c u n oscut sau au colaboret cu defunctu l în di
·
vţrse · etape de evolu tie : cin d era elev, ca tihet la Si ret, profesor la g imna z i ul supe
rior- din Suceava �. a . Printre ac eşba din urmă se numără Gherasim Buliga, Di
mitrie Dan, C. Morariu, Iancu L N i sior, Elena Nicuţă-Voronca, Mihai Lungeanu
şi alţii.
După cum se poa.tc con�>tat.<.t din relatări le emise indată după
moartea
lui
Marian,· disjXIriţ ia sa nea.şt.ep tată.. în p lină putere de creaţie, nu a stirn it numai
u.i rairea şi Sllll"prinderea i n telectoo lilor vrem.i i , ci şi regretu l lor că au p ierdut pe
unul din tr e cei m<Ji harnici şi inimoş i l ucrători şi apărători ai libertăţi.i , unităţii
şi independenţei p opor ului şi culturii
române .
' Folcloristul şi muzicologul de la
Conservatorul d in laşi, Teodor T. Bura d a , adre i>indu -s e
colaboratorului şi priete
nului de curind di spărut dinb·e cei vi i , spunea : �Cu tine. i u b i te Sim. Fior. Ma
riene, a d i spărut unul d in tre prietenii mei cei mai buni şi unul din tre cei mai d e
se�rmă bărbaţi ai români lor, căci tu ai inţăles că geni ul poporului este m<�i mare
şi mai puternic decit ori ce gen i u individ u.al, de aceea ţi-ai dat osteneala a de z
_grupa şi a ad u ce la lumină toate comorile ascunse in mintea poporului
român.
M u lte din ele ne par stran i i, n ouă . celor din stratul pretins civilizat, d<Jr ele
au
legănat, mingiiat şi susţinut în treg u l 1110Stru popor in ti mp u ri de veacuri grele prin
'care a trecut şi ace le paveze ale sufletului s ău oricit d e ş ubrede şi de înşelătoare
ne-ar părea astăzi, (descj,p.toce, vrăji, farmece, poveşti etc.), au f06t oţelul ce a
apăriit fiinţa poporului român . in toate vremurile de urgie prin care a trecut. Ne
pieritor îţi va fi nwnele căd ai scăpat de Peire to<Jte acele odoa1·e , pe care poporul
le �d.unase din izvoarele cele I:Rai deosebi te in adincul sufletului să u " 16•

LES :tc.HOS N A TIONAUX ET INTERNATIONAUX DE LA MORT DE
S. FL. MARIAN
R e s u m e

Av<Jnt l'age de 60 ans la sante de S. Fl. Marian s'ebait peu ă peu affaibl!ie.
L'cxces de tabac,
le
trava il fatigant, prolonge
jusqu'aux heures, tard ives , les
p ress ions morales cxercitees par les autorites de l'Em pi re Autrichien-Honerois con
tre le p atriote roumain, les manques materiaux, etc., ont
aggrave
les v iei l le-s
souffrances de l'ecrivain . Le 1 0 fevrier 1907 il tombe m alad e de pneumonie. A
s on chevet, plusieurs medecins vi ennent se succeder, m<�is c'est en vain. Les reser
ves financi eres e tan t eplllisees, il demande u ne aide pecun i aire d es fonds de l'eglise
orthodoxe d'Orient pour pouvoir se f<J i re un traiteme nt dans une stat.ion au bord
de la Medi terranee. La malad i e ctant trop n ggravee, il meurt le 24 avril 1907.
La nouvelle de sa mort se repand partout. Le meme j o ur , l'Acadmemie Rou
maine convoqu e une seance spec ia le ou s ' etab l i s sent les de legues qui vont parti
ciper aux funerailles ct l e president d u grand for, 1. KalLnderiu en ex p ri man t les
Ge!l ti ments de plus representatif du grand for, 1. Kalinderiu en
ex pri man t les
l5

Junimea literară, anul I V, nr. 5, mai 1907, p. 1 .
16 Teodor T . Burada, C u tine iubite .. . , in Junimea

1907, p. 137.

literară, anul
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sentiments d e plus represem tatif gens de l'epoque alfirmait · qlll€ par le d ispari tion
de S. Fl. Narian "L'Academie perd un membre d'elite et le peuple roumain non
seu leme n t un d i g n e pretre et apotre ec l aire de la nation, mai s un erudit et t1n
ecrlvain h;LbiJe q u j a dedie W p[lll5 grande partie de sa Vie a J'eh�vation nati<r
nale. Nous perdons un col legue esti rne et airne, l..lil1. col legue doux
et toujours
aimable".
L'ente-rrement a eu !ieu au cimetit'!re de Suceava, un jour pluvieux. Devaat
la crypte a pris la parole I. G. Sibera coonme delegue de )'Academie Roumaine,
:;uăvi par onzc rcpresentants d<• diverses assoc i ations parmi lesquels <JII1 peut c i ter
l e prof. M . Friedwagn·er d e l'UniveTSi te de Cernăuţi.
La nouvelle de la mor t de M ari an s'est r ea ndue non seulement dans les
contrees habitee s par des rou.m.ai.ons mais · .oussi a l'etranger. A Suceava viennent
d'aJTiver beauc.oup de tel egranunet> et lett res de condoleanees de la part des per
sonnal i te s comme : Sextil PLJ.'}cariu, I. Kalillder iu, DuHiu Zam!irescu, C. I. Istrati,
N. Quintesou, Pcricli Papahagi, D. Onciul, Nestor Urechia, A l. Lapedaltu, Jan Ur
ban Jarnik, Gustav Weig,and, les s.ocietes Dacia, Armonia, România jună, e<l:c, et
beaucoUIP d ' au tres personnes part.:iculieres et associ ald.on s qui ()(lt tenu d'apporter
un d erni er hommage a l'ethnographe et folkloriste roumain.
Les numeros 6 ei 7 de la revue La Jeunesse litte raiTe ont ete ded.ies au
devOIU.e :Pils de Bukovine qui a lu.tte pour l'afiirmation et l 'independence de san
peuple. A cette occasion Iacob Negru.zzi , A. D. Xenopol, N. Iorga, S e xtil Puşcariu,
T. T. Burada, Atan asi e Marienescu etc, ont mani feste leur r egret pour la . dispa
rition de l'acadernicien de Suceava et ont :fait des elo.ges A l'esprit de sacrifice, et
a.ux reaJ.isations de l'homme de science S. Fl. Marian.
Dans la lettre a.dressee a Leontina Mari.an le professeu r
uni �i.ta ire de
Praga Jan Urban Jarn ik a fait la remarque : " Prenant en consideration le nombre
si grand des ouvrages, le fr uit abondant de son t.ravail infatigable, j'ai
pense
qu'il etait plus age qu ' en rf.ali.te. On vo!t qu'il a commence a s'oc:cuper de
�
cheres etudes prematurement, en sent.a.n t dans son coeur une grande attraction
pour elles. Pour un tel homme, la mort est jlistement le commencemen:t d'une vie
immortelle : le nom de vo1re epoux
est un des noros . qu'on ne
saurait
j�s
oublier.
M.ais, ce qui est d'avantage s'est que ses travaux seront lus et etudies sur le
terra in cultive par lui, ne seront que de5 glan.age.s â.pres un e rtKlisson abondante".
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MARCEL BOTEZ - ANIMATOR DE FRUNTE
AL MUZICII COHALE KOMANEŞTI
VIOR[CA TEIŞANU
Viaţa lui Marcel Botez ( 1885-1 954 ) se identifică cu activitatea sa de dascăl
l wninat, com petent !ii patriot, cu societ.<l.tea corală "Cintarea Român iei" pe care a
fondat-o şi diri jat -o timp de peste un sfert de veac, cu aceea de cri tic muzical,
militant pentr u a!jezarea muzici i la locul de cinste ce i se cuvine, indeosebi a celei
român�ti.
Născut la 10 i ul ie 1 885 la Brăila, un de tatăl er;a funcţionar, Marcel era pri
mul din cei trei copii. Mama, rămasă văduvă de timpuriu, cu greu şi-a crescut
copiii dintr-o modestă pensie. Marcel Botez a urmat liceul "Nicolae Bălcescu" din
C"raiova, unde a avut ca profesor de muzică pe Ilie Mihăilescu. Fiind dotat pen
tru muzică, Marc el se refug i a in pivn i ţă ca să cinte pe o vioară i mprovi za tă de
el, ascuns ca să nu fie auzit, căci nimeni nu voia ca el să devină " lăutar" . "Lii u
tar să nu te faci 1 " i se repeta mere u . Chiar d in copilărie s-a manifestat ca
un
luptător pentru idealul său, m u zica, impotr i va prejudecăţ i lor timpului.
Atmosfera craiov ean ă, de un ardent patriotism, a influenţat şi format pe tÎ
nărul M arcel , greutăţi l e 1-au căl i t . devenind un luptător neinfricat şi cu pana şi
c._'!\.1. muzica , pentru afi rmarea
Rom ân iei pe plan european şi pentru
propagarea
muzicii ca mijloc de educare patrioti că pe toate meleagurile României.

Destinat studiului dreptului (1-a urmat doar 2 ani), a intrat în Conservatorul
de muzică şi artă dramatică din Bucureşti , muncind in acela!ji timp ca pedagog la
diferite licee , ca să-şi cîştige e xisten ţa şi să-şi ajute familia. In liceu fusese coleg
cu Nirolae Titulescu. pe care l -a vizitat mai tirziu la Geneva, în turneu cu corul ;
la Conservator l -a cunosc u t pe D. Ch iri.ac , care i -a fost profesor, fiind in acelaşi

timp discipol al celebrului tenor Gabrielescu.
După terminarea studi i lor la Conservator, Marcel Botez intră în învăţămînt
predind mu zica , se distinge şi este numit i n spector general de specialitate, păs
trînd contact cu şcoala secundară t i mp de 22 ani. In calitate de profesor de m u
·zică la l iceele m i litare , este evacuat in primul război mondial la Iaşi ; aici este
mobi lizat, lucrind la cenzură cit timp a stat în refugi u. In 1 9 1 8 este n umit pro
fesor de muzică la l i c eul militar d in Mănăstirea Dealului. Şi aici maestrul a do
vedit probitatea sa !i i spir itul său democratic, progresist, căci intr-o situaţie cri
t i că cind trebuiau să fie eliminate cîteva elemente patriotice, Marcel Botez a luat
atitudine a lături de cole gi i săi , viitorii academicieni N. Bănescu şi S. Ţiţeica, pen
tru restabilirea dreptăţii.
In

calitate d e critic muzic a l ,

Marcel

Botez

a

fost

intransigent

cu

mediocri

tatea şi delăsarea a l u pta pentru afirmarea cîntului românesc şi pentru punerea
,

sa In drepturile-i fireşti, ca educatoare, ca element de unificare sufletească dintre
toţi locuitorii României, indiferent de naţionalitate. In 1936 el scria : "De nenu
mărate or·i s-a ridicat prin presă problema propagandei româneşti peste
hotare.
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Ineficac itatea procedeelor noastre este una
nim recuno scută şi cu toate ac es tea nime.:1i
dintre cei cărora l e incumbă
elem-en tar a
datorie, nu ia indeaproape in -cercetare în
gri j orătoarea problemă", sugerind apoi orga
nizar ea de "e:xJl(lziţii de cărţi , ţesâturi şi
costu me naţionale, manifestări artistice de
tot fel ul , in c a re m u2ica să stea la loc de
frunte" 1•
I d eea că. muzica este W1 eficace element
de ed u ca ţi e patriotică a fost susţi n u tă cu
sol i de argumente în tr-un serial de articole
ale lui Marcel B otez inti tulate : "Mu2ica ş i

şcoala - consideraţiuni generale", �MU2i ca
şi şc oala secundară : gimnazi u l �. ,.Muzica şi

şcoala secundară : liceul" 2• Iată. ci teva s pi
cuiri din presa acelor a ni : ,.Muzica trebuie
să pregătească publ icul ascultător �i înţe
legător de miine al di feritelor man ifes tări
artistica-muzicale" ; "toţi el evi i trebui e să
a ctiveze şi să ia c on t act pe. cale auditivă
cu cit mai multe fragmente din l i teratura
muzicală populară, cultă, cu fragmente din
op erele marilor compozHori w ; ,.este util ca
e l evul de liceu si! cunoască in mod concomitent cu e le m ent ele literare şl pe acelea
Marcel Botez
care se' referă la muzică. Materialul son or ,
ritmul, structura melodică, forma muzicală,
etc. nu sînt elemente şi n i ci cunoştinţe de desconsiderat".

In acest sens, credem că este util a sub lini a o lucrare a m aestrului intitulată
m ij l oc de e:d <1 caţie muzkală prin Concreson ", aparat pentru concre-
ti zarea sunetelor cu brcn�tul nr. 25.564, a cărei carte explicativă a fost editată de
Carte a românească, .,aparat ce folose.<�tc ca temelie edu.caţiei
muz ica le a copiilor,
care ··fără
oboseală, ba chiar sub forma un.ui j oc , să. p oată
recunoaşte sunetele
.
gamei" 3•
Din prodigioasa activitate a lui Marcel Botez, t reb u i e să menţionăm �i pu
b l i carea a numeroa se manuale �colare de muzică pentru cl asele I-VII a şcoli lor
secundare. De asemenea, un t i mp , a d irijat şi corul comunităţii armene "Com.Ltas".
In 1 9 1 9, sub auspiciile "Casei şcoalelor şi a culturii poporului", Marcel Botez
a întemeiat asociaţia d e acti vitate şi propagandă muzicală ,. Cintarea
Român iei".
'
Timp de p este 25 ani, maestrul a dirijat cu un mare sucoes in ţară !Şi pcsre ho
tare concertele co.r a l e ale ,. Cîntării României", activitate as upra cărcioa vom face
.,Un · ingenios

ce urmează.
La 1 decembrie 1 9 1 6 i dealu l secular al unirii tuturor românilor intr-un sin
gur stat naţional s.ca împliait. România putea să cinte acum,
Hberă şi mîndră,
cintul vi ctoriei, cintul idealului realizat. Străbuna
"Cîntare a României
a lui
Alecu Russo rena�te acum, nu sub forma unui cintec sin guratic, ci realizat ca
ansamblu coral ou denru.mirea de "Societatea corală Cintarea României", formaţie
de peste 120 membri, aleşi din toate categoriile de cetăţen i, oare s....a.u dăruit cu

mai multe referiri în . cele

"

t "Naţionalul" , 14 octombrie 1 936, nr. 129.
2 "Naţionalul", 3 aprilie 1934, 1 7 mai 1934 şi 8 iulie 1934.
3 Aparatul "Concreson� a fost don.at Conservatoeului "Ciprian Porwnbescu"
din Bucureşti de către Alexan.drina şi l'Yiarcela Botez, soţia şi fiioa maestrului,
împreună cu un enorm dosar cu sute de criti ci muzicale. Pentru preţioasele infor
I1113 ţii despre viaţ.a şi activi tatea lui Marcel Botez, aducem mulţumiri soţiei şi fiicei

muzicianului.
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en11uzia.sm cintecului. Muzic i a.n.u l

patriot

a i niţiat şi a animat această
cintul şi portul
românesc in

Marcel Botez

corală .îal. vrernwi le grele de cLupă războoi ,
toate ţinuturile Românjei, in. toată Euroj)'il.

ducînd

'

"
·� .

"'i
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1� şi

11

din Statutele Socieltăţii

corale "Cintarea României",

1919

In 1919 s-a .ridoptat statutUl Societăţi i corale "Cintarea Româ niei " , semnat de
: D. Cuclin, G. Breazul,
Alfred AlessandresC·\1 .' Joo 'Noita Ottescu, Mihail Jora, Alfonso Castaldi, Dimitrie
Dinicu , G. Folescu, '&:L · J st'ratty, · Jean Atanasiu, Romulus Vrăbiescu, Bogdan Duică ,
S. Mehedinţ i , Şt. Sihleanu, luliu Valaori , publicistul Horia Furtună, Peretz - di
rectorul teatrelor, şi bineinţeles , maest:·uJ Marcel Botez.
personalităţi marcante, insufleţi,te de um cald patriotism ca

Ş

: Paginile 10 i 1 1 din stat u.tul Societăţii corale, pe care le publicăm alătu�at,
subliniază rolul muz i cii în educarea poporului nostru şi mai ales a muzicii româ-·
neşti : �Sub aus!:)iciile Ministerului Instrucţiuni i şi altor autorităţi, Societatea co
rală Cîntarea. Romcîniei va veghea şi va cljuta ca societ ă ţi fi lial e , cu acelaşi n u me,
să se intemeieze şi să se dezvolte c � t mai :puternic şi in cît mai multe locuri. Nu
nwnai oraşel or. dar şi sc,tc1 or, U se va p reti n d e să se apuce de lucru"... "Se va
face muzică de to..îte genurile, d i n UXtte epocil e şi a� la toate popoarele, dar se
'
'va da · cea mai mare n ten t iuae muzicii populat"€ româneşti şi autorilor români";
Printre filele ingălbe,:J.ite, aflăm alături d e un articol al lui Nicolae Iorga din

2 martie 1928, o preci zare a unui

conferenţiar,
Gh. Lun g�le sc u :
"Profesorul N.
Iorga ca istori.c obiec.tiv al epocii post-belice de afirmare naţională arată in acel
articol rolul insemnat pe car e l...a indeplinit corala Cîntarea României fn prezen
tarea strălucită a cîn tului şi portului românesc peste hotare,. . . in tot cuprin su l Da
ciei deoebaliene. Profesorul N. Iorga precizează că Societatea Cintarea României
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a fost fondată şi condusă de Marcel Botez. Prin fondatorul şi con ducătorul coralei

s-a afirmat primatul
Din i mensul
act'Stui

Ullli lăţii

şi

al

străvedtii

materi al doc umen tar , vom

prodi gios ansamblu

coral.

Nu

am

daco-ronlill'le �.
ale activităţii
fi:xa număr u l i m en s al concertelor

civilizaţii

ci ta

pu lut

d«W..·

s j>irituale

unei�

d.1te

cu corul "a capel la", nenumăratele festivaluri, audi ţii , şezători muzical e, precum
şi o serie de come[ll() rări ale U('l.()r i lustre personalităţi ca A lex. VLa.huţă, Gh. Coş

buc, B. P. Hasdeu, Titu MaioTeSCfll ,

etc.

Pagini dintr--un program de conoert
al Societăţii corale "Cintarea RomAniei.•

La aceste audiţii-şezători , in afară de M arcel Botez, colaborau şi muzi.cien.i,
poeţi, artişti, de frunte ai teatrului românesc. S-au organizat festivaluri de m1l%.ică
veche italiană, franceză, germană, fiamandă , rusă, dar pe prim plan a fost intot
deauna folclorul româ nesc in pre.llucrarea lui G. Mu.sicescu, 1. Vidu !Ji 1. Teodo
rescu, pentru care sin.t Ot"ganizate seră speciale, seri de �doine".
Maestrul patriot Marcel Botez şti a cum să sărbătorească datele ce maroau
evenimente istorice, prin concerte exclusiv de muzică românească : "Un
frumos
cancert la Ateneul român ne-a fost oferit de Societatea corală Cîntarea României
t"U prilej uJ zilei de 24 ianuarie 1923. Programul alcătuit din cîntece populare a fost
cea mai nimerită sărbătoare a Uniri i. Mar�el Botez, cu mi nunatul său. cor, a exe
cutat cîntece şi doine. Re\u!ita serbării a fost mai presus de orice laudă, concertul
festiv fiind incheiat cu "Hora Uniri�" 4. Conferenţiarul Gh. Lun.gulescu aprecia
ci maestrul Botez a ştiut să răspîndească pe intreg teri toriul ţării limbajul liiD i 
versal al muzicii, să proclame "principiuJ. de înfră\ire universală prin puterea şi
frmnuseţea ei".
•

"Lupta", 25 ianuarie 1923.
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Periplul corului �Cln.taraa Rom aT.ll e:i '" in ţară cuprinde peste 40 oraşe prin-
tre c.-are : Cluj , Or:a-dea, Carej j Mari, Satu Mare, Baia Mare, Tim..işoara, Arad , Bra
şov, Sighi:Joara, Brâi lo , Galati ş.a. lată citeva spi cuiri din
presa
română care
anunţa primul mare ooncert al .,Cin.lăr ii României" : "La teatrul naţional, in seara
de 3 mai 1920, Marc el Botez, i.nimosu! L'Cilducător al Soc ietăţii , va umple desigur
golul ce se resimte prin lipsa Wlei serioase preocupări pentru propaganda mu
zicii vocale" '· "Concertul dirijat de Marcel Botez a adus un program foarte bo
gat, din. sec . al XIII- I Ba �i piil !! la muzica de ma re armonie a lui Haydn, frag
mente din Rameau şi OOT\Iri (tr.anscrise de Gevaert) oare au fost deo5ebit de aplau
da"tle" ,_
,.C! ntarea Romaniei a linu.t să reliefeze in terpretarea şi coloratura pieselor
executate, fi111 eţele cele mai gin� şi să redea stăp îni rea şi perfecţiunea, dato
ritA studiulw . lntr-a.devăr, preciziWlea C'\.1. care atacă intrările, dicţiu.nea de o cla
rita·te uimitoau şi UfPW' i nţa de execuţie, cu o perfectă unitate in voci, ne arată
a\ Inaintea noastră avem o reuniune corală compusă dintr-o falangă de distinşi
murz::ic ieni fnamorati de artA" 7•
.,Concertul SocietăţH cora l e

Cintarea Romdniei a foot pentru noi , braşovenii ,
suflet muzical de o deosebită fineţe, a maes
trului M. Botez:, ni s-<a elat s.ă au zi m u.n program al cArui nivel inalt artistic a
fonns t o adevărată surprindere" a.
La Să1işte, �Ctntareo României a fo.st primită cu o adevărată dragoste fră
ţească. In fata unei săli arhi.pline, talentul lui M. Botez s-a putut mani festa in
toa.tă măreţia lui. Fennecătoarea-i baghetă a hipootizat nu numai L'Orişti i, ci in 
tl'e g auditoriu]" '·
La Arad şi la Timişoara presa consemna : "0 sală intr-adevăr tixită, tunete
de a.pla1..12e, J m pănate cu strigă.te de bravo, bfs, bucăţi subliniate cu suplimente,
smulse insistent, mai ales in c-ompoziţ i i le româneşti ; o superbă coroană de lauz-i,
felicitări entuziaste şi elogii" 1:1_ ,.Este meritul l ui Marcel Botez că s-6JU obţinut
aoeste tri.um fw-i, in opern de propagandă culturaLă, incit s-.a făcut să se cinte in
9ală spontan, entuziast, rornânescui, p.at.rioticul Pe al nostru steag" 1 1•
La OradBa, presa locală nota au entuziasm : ,.Marcel Botez, sufletul acestei
intreprinderi, este, de altfe l , Wl dirigen.t care prin cuceritoarel e sale calităţi mu
zicale, are o influenţă fasci natoare e x traord inară asupra
c intăreiilor.
Muzicant
plnă in virful deg etel or, cu o sen sib i l i tate nervoasă, care ştie să exprime cele mai
fine gradaţi i şi modulaţii de- atmosferă muzicală, reuşeşte să impuie voin ţa cu im
petuozi-tate 12.
- Ziarele din
Braşov şi Tim işoara s u.b liniau că ceea ce a făcut "Cintarea Ro
m â niei a depăşit toate aşteptările, fiind cons i d erat un eveniment artistic c u totul
excepţional" . ,.Corul Cintarea Român.iei c u dirigentele M. Botez au înţeles rostul
unei astfel de propagande, mai ales La Caransebeş, unde, laolaltă români cu nemţi ,
c u maghiari s-au inteles d e minune, in subli mul grai al muzicii" 13_ ,.Pentru noi,
Cîntar ea României a deve'l'l i t o miil drie naţională şi un element de cucerire morală
şi de unifi care a sufletului naţional" 14.
o rurprindere. Sub conducerea unw

s

•

"lndrept.area", 3 m<:�i 1 920.

"Dimineaţa", 8 mai

1 920.

"Gazeta Transilv nn i ei ", 12 iulie 1922.
& "Krons tad t er Zci tung", 1 2 ianuarie 1922.

r

9 ,.. Cuvintul poporul ui ", 16 i ulie 1922.
ID
11

,.Adevărul", 23 septembrie 1923.
"Temesvar Zeitrm g ", 30 ianuarie 1923.

Orad ea , ,.Cronica muzicală", 13 apri l ie 1923.
o �Clipa", 30 mai 1926.
14 " Cel e Trei CriJFuri ", 13 aprilie 1923.

1i!

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

684

6

l.l'll ui concert al Soc ietăţii
corale
"Cin tarea României", 1919

Programul

Societatea "Cintarea României" a conti nuat febri l activitatea sa artistică, pa
triotică, in ţară :şi pest e hotare pînă în 1945, cind a dat u ltim u l concert cu un
program avin d în final num<ti m uzică românească.
Activitatea de peste hotare a coruluj
,Cîntarea
României" a fost strălucit
apreciată in presa euro-peană a vremii. Astfel, in anlll.l 1922 aflăm corala la Con
stantinopol şi Atena, unde cul eg e lau:rii vi ctoriei : "La concertul de ma rţi am as·
cuLtat corul românesc sub conducerea lui Marcel Botez. Plăcere d ublă ! Ochii in
cîntaţi, înain·te de a cuceri auzul. Coristele erau îmbrăcate în costume naţionale,
prezentîndu-se cu un buchet multicolor. Publicul a manifestat entuziasmul său
pentru vocile p roaspete şi d i sciplinat.e , care ne -a u fermecat cu cîntece franceze
din sec. al XVII-lea şi al XV I I I -lea şi cu cîntece populare româneşti� 15•
Ecoul în ţară al tum.eu lui din cele două oraşe menţionate mai sus a fost
deosebit de mare : "A fost o reîntoarcere cu adevărat triumf,ală, căci succesul ob
ţinut atît la cel e patru concerte la Atena, cît şi celelalte do u ă la Constantinopol,
n-au mai fost succese obişnuite, ci trium!uri în toată regula. Filarmonica şi Cin
area României s-au purtat admirabil, s-au întrecut pe ele însele şi au oferit în cele
două capitale orientale regaluri muzicale neuitate, concerte i mpecabile" 16.
15

16

"Stambul", 27 aprilie 1922.
"Rampa", 1 mai 1922.
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In anii următori corul "Cintarea României" conccrtează in Cehoslovacia. "So
seşte cu cîntece pc buze, cu cîntece care sint ecoul suferinţelor şi bucuriilor voas
tre, ca ale noast1·e din trecut", scria rm reporter. Cîntecele româneşti au răsunat
in marile oraşe ca : Praga, Pilsen, Pardubice, Brno, Bratislava, iar turneul
din
Cehoslovacia inscriind u-se printre marile succese ale corului românesc. La Praga,
Uniunea celor 314 societăţi eorale cehoslovace a conferit medalia de aur corului
"Cintarea României " . Intr-un ziar praghcz se scria : "Corul posedă voci sănătoase,
care prin ba.şii săi profunzi şi prin finul timbru al sopranului ne ream inteşte de
corurile ruseşti . Vocile sint (X'rfect echilibrate, clare şi de plasticitatea rmei orgi .
Directorul Marcel Botez dă cele mai esenţiale semne de dinamică 'şi expresie, lă
sînd deplină li be1·tatc mişcării" 17• Iată şi alte aprecieri ale presei cehoslovace :
"Cintarea României este un cor de o frumoasă disciplină muzicală şi de o perfec
ţie care a re'Uşit să cîştige pc dată inimile n umerosului public din sală, care i-a
acordat o primire extrem de entuziastă, terminind cu mari ovaţii" 18. "Cintarea
României va rămîne înscrisă in aminti rea locuitorilor din Praga ca un cor care
este un propagator l ompcte n t şi entuziast al muzicii şi cintului patriei sale" 19•
In cadrul raporturilor româno-franccze, in 1923, marele compozitor Vincent
d'Indy a fost oaspetele nostru de onoare. Compozitorul patriot a fost entuziasmat
la culme auzind cîntecele româneşti executate de Cintarea României in onoarea
sa. Momentul a fost profrmd emoţionant.
In 1923 "Cintarea României" dă concerte la Paris şi Nisa. In sala " Gaveau"
publicul parizian a socotit corala românească ca rma din cele mai
bune
corale
auzite, atit prin calitatea vocilor, cit şi prin fineţea interpretări i. S-a cintat din
Muzicescu, Teodorescu, cîntecele populare ; . "Toaca", .,Moşul" de M. Jora şi "Briul
popi i " , variat şi ingrijit pînă la cel mai mic detaliu 20. La "Theatre royal", in sep
tembrie 1923, succesul cancertului a fost desăvîrşit : "A existat o �monie şi
o
coo rdonare perfectă a tuturor vocilor, ceea ce a impus publicului, care nu a în
cetat să aplaude şi chiar să ovaţioneze cîntăreţii şi admirabilul lor şef. Programul
a euprins piese româneşti, germane, cehe, poloneze, flamande şi bulgore. Scara
va rămîne de neui tate spectatori lor" 21 .

Intr-rm interviu cu Paul Leon, directorul "Artelor
frumoase"
din
Franţa,
acesta spunea : "Cu ce călduros entuziasm am primit pe remarcabila dv. Cintarea
României ! Am fost cu toţii. incintaţi de arta puternică şi rafinată ·a acestor cin
tăreţi. de costumele lor. de toate cite au tălmăcit aşa de strălucit şi delicat in ace
laşi timp, din sufletul românesc". La Nisa, "Cîntarea României" s-a produs in di
mineaţa zilei de 5 septembrie 1924 in sala teatrului cazinoului municipal : "Este,
intr-adevăr, o companie de cîntăreţi cu totul deosebiţi. Nu s-au auzit adeseori
ron 1 ri mi xte. c are să se apropie de acel bucureştean, şi care e dirijat cu atîta
eleganţă şi supremă autoritate de remarcabilul şef Marcel Ek>tez".
In 1927 "Cintarea României" intreprinde un turneu in minunata peninsulă
italică, unde face să răsune străvechile noastre melodii şi doine. Ziarele italiene
sint rmanime in a recrmoaşte meritele cîntăreţilor şi a harnicului lor conducător,
Marcel Botez. Pretutinden i, la Roma, Florenţa, Milano, Veneţia, Bologna, Ancona,
Treviso şi alte oraşe, corul românesc a cules aplauze furtrmoase şi elogii din par
tea presei.

La 11 martie 1927 "Cintarea României" dă rm concert l a Veneţia, in cinque
centescul., cortile" al Palatului dogilor, avind ca fundal scara Giganţilor cu sta
tuile lui Marte şi Neptun de Sansovino. Magnificul spectacol in magnificul cadru
a constituit unul din marile succese ale coralei noastre. Nicolae Iorga, care a asis
tat la această manifestaţie de artă românească, entuziasmat, scria în "Neamul ro
mânesc" : "Cel mai mare ambasador al ţării : Marcel Botez ! Ce n-au reuşit oameni
politici, ai reuşit dumneata !".
Presa i taliană a consemnat : "România posedă o masă corală de prim ordin,
prin calităţile vocilor extrem de frumoase, prin vigoare, extensirme, prin frăgezi17 "Tribuna din Praga" , 6 septembrie 1924.
1B "Brno Lidova Noviny", 4 septembrie 1924.
19 "Na rodny Listy", 8 septembrie 1924.
2tl "Rampa" , 7 septembrie 1923.
2 1 " Adevărul", 25 septembrie 1923.
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COIIlCertuJ. coralei "Cintarea României"

la Veneţia
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mea metalică şi pr in matură ed uca ţ i e ; rezultat omogen, contopit, prec is, docil şi
intotdeauna expresiv� 12. La R<lma, presa nota : "ln memorabilul concert de aseară,
cîntăreţii români s-:au dovedi l muz.i c: an ţ i experţi şi disciplinaţi. ·Ei execută com
poziţii de origine gen, melancoli.ce sau vioaie şi vesele, nostalgice sau pasionate,
atingind ill1 totdeauna un max i m um de efect'' 23. "Dulci inim ilor noastre, ne-au ve
ni t din depărtare cîntecele armonioas€ a le D ac iei Traiane. Trebuie să sp un em că
corul românesc e, după si m tirea noastră, cel mai bun din toate" 24•

Aprecieri le la superlali \· •• realizări lor corului
"Cintarea
României.. au re
coman dat cu c ă l d ur ă aces.t a n samblu in frun te cu dirijorul ei. In Elveţ i a ziarele
anun ţau ma re le e\'en i men l, i,"U" p-rezenta rea. corul ui a i n sc ris încă un triumf in
palmaresul lui, deja a tit de- străluc i t. La Zii ric h , Basel, Neuch4tel, Geneva şi BenJa
au răsunt cîntecele rom ân �ti, i.ar " Doina� :şi ,.Răsunet din Ardeal" au fost bisate.
"Organizarea un<Jr astfoe] de manifestări înseamnă nu numai a servi cauza artei,
ci şi aceea a patriei H ��.
Alte spi c ui ri din presă : NCoruJ d i rija.t de Marcel Botez, şef cu gestul simplu,
precis, energic, ne-il dovedit ieri seară solida sa reputaţie. Cintarea României
are c al i tă ţi de p rim ordin : o siguran ţă şi coez iune impresionante, justeţe remar
cabilă şi o disciplina pe care societă.tile n oastre corale sînt departe de a o atin
ge.. 26. " Un cor mi x t , şi <:e cor mixt !... Calităţi de ansamblu extraordinare, omo
geni tate perfectă, atac precis. D irecţiunea sobră, calmă, suplă, expresivă, plină de
via tă� 21• "Voci.Le frumoase ş i s.u.b conducerea sugestivă a lui Marcel Botez, oare
dirijează totul pe din afară ; se ajunge la o rară fineţe de nuanţe şi la un ansam
blu pe rfectu 21.

Pretutindeni cora.la no0astră a avut .acee aşi primire călduroasă şi entuziastă.
Concertul de incheiere a turneului la Berna s-a b uctl!l"a t de prezenţa autorităţilor
superioare a le Confederatiei elveţiene, i a r banchetul dat seara în onoarea Cintării
Rqmdniei a luat proportiile u.nei grandloose manifestaţii de simpatie pentru Ro
m4nia.
Cu acelaşi succes �Cintarea României" a concertat în Iugoslavia, apoi un mai
turneu in Polonia : "La Cracovia cintă>reţii român i au trebuit să repete de
mal mul t e ori �ele piese d in progr-am... La Katowi.ce publicul a acLamat pe di
ri j or !li executanţi după fiecare piesă.... La LOdz, după ovaţii r�petate aduse cîntă
reţilor, publicul a mani.festa.t călduros in :l'avoarea Rom4nieiu.

lung

In Suedi-a, ,.Cîntarea României" a repurtat un m are succes artistic, turneul
coralei noastre contri buind la cunoaşterea �Şi apropierea popoarelor romAn şi sue
dez : ,.Ne-a fost dat sa auzim 1n cursul luni i mai melodiile frumoase româneşti ,
executa te cu atita măiestrie d€ mem bri i Cîntărit României. Succesul a fost mare
şi maestrul Ma'!"ccl Botez: se poute :;im'i lcricil, fiindcă a putut contribui la răs
pfndirea renumelui poporului rom.A.n" 29 ,

�Nu şt i m c e să admiră.m ma i mul t : capacitatea dirijorului d e a obţine din
pur instt'lJJJl.lelltale, efectuJ. discret, gingaş, produ s de primele dntilreţe.
sau pasagH!.e de-abia perceptibile in cintul solistelar. Oum s-a cintat ! Sopranele
dădeau impresia unor viori, în timp ce voc i l e puternice şi profunde ale başilor
aminteau ton uri l e unor orgi. Totul a fost cintat de o manieră superioară : muzica
anticA, folcloru l, cîntecele şi motetele. Nimeni nu a r fi vrut să se sf'IrŞească. Sin
gura pauză a foOSt in timpul aplauzelor , cind publi'C'Ul apla uda cu insistenţă , iar
Intreg corul se rid ica spre a mulţumi. Cred că zadarnic in Sued i a căutăm un ase
menea cor ; fără îndoială avem muzică şi resurse vocale, dar unde avem noi un
Maroe l Botez al Suediei ? ,. 30.

cor

efecte

" I l gazzettino di Venezia .., 13 martie 1927.
23 " La tribuna di Roma .. , 3 marti e 1927.
24 "Il corri ere adriatica di Ancona'". 7 martie 1927.
25 "Le journal de Geneve-", 2 febr ua rie 1928.
26 La feuil l e de Neu.ch4tel "', 9 februarie 1928.
."
2r "Le courrier de Geneve", 2 februarie 1928.
za "La Suisse" , 2 februar ie 1928.
22

2' "Cuvîntul", mai 1929.

3t

"Goteborgsposten", 21 mai 1929.
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La MalmB , p��oblicul a fost frapat d.e prec1:aa ri tmlcă a corului care, lDlită
cu farmecul său sonor (oe b&ii 1), cu compoziţiil e captivante ale programului, au
ţinut audi toriul într-o tensiune nes.firşi tă, de la prima notă la ultima" 31.
La Stockholm : ,.Cfn.tare4 Român.let IIE-a adus o ofrandă de artă ml.lZ ical ă a
ţă.rii sale natale şi eNl fiNsc ca corul român cu :farmecul exotic al cîntăreţelor In
costume naţionale, cu voci clare şi vibrind de temperam.en t, să poată captiva pu
blicul . Din pun.ct de vedere m1.12li.cal, supleţea , preciziunea, tehnica corului , prezintă
un mar e inters. Ba.l; i i SW'Jlrilld eau prin pro1'un z:nnea şi efectele quasi-instru.mentale
pe care maestrul Botez a ştiut să le producă în mod original. A şti ut, de asenienea,
să facă să reiasă efecte puternice, bu.rleşti , precum :şi armonii suave. Impresia
generală, graţie s unetelor şi stilului limbi i rom.â.ne a fost de o mobilitate caracte
ristică � 32.
In Dan emarcu rorul ,.Cintarea Român iei" a repurtat un fru m OIS succes, ve
n ind la Copen haga "ca un mesager cu iorţe p utern i ce in domeniul muzic i i . Cîn
tecele din progr.amul bine alcă tui t dau o idee despre mu z:ica românească, cu rit
mu-i vioi şi cu o armon.ie naturală ce au caracterizat piesele prezentate" 33.
In Germa nia, corul ., Cin t a� României � a con<.:crtat in oraşele
Stuttgart,
Koln , Hamburg, Be rli n şi Dr-e:sda. �Maree .[ Bo� a dirij a t cu gesturi fine c; ; re co�
respund.e.au ritmului �i p uterii de expres i e n�cesare, la care col"iştii se e x ecutau
cu deosebită disciplină. V oc ile feminin·e sint f rumoa se � i viguro�se, iar la bărbaţi
se rema rc ă vocile de bas din răsări t, care deseori pot susţ i n e un acomp an i : l m ent
de orgă. Un farmec deosebit are co.n tra stul dintre vocile ieminine şi cele băr
băteşti. Corul a cîntat in stil poli fon i c ş i s-a rema rcat un cor de Muzic escu in gen
sonata vocală. Au urmat b ucăţi populare, cînd melan c o licc, eind vesele. Se n u zcau
l.rnitaţii in:strumentale cin ta te cu o vi rtuozitate remarcabilă" 34• " F elul cum r o mân ii
execută aceste bucăţi, cu gura închisă, aduoe ca o . e ler.ie de a.bia întrezărită � i -şi
găseşte Wl ecou în s.ufletele noast1·e. Din punct de vedere al sonorităţii este o a d e
văr�tă d e s făfarc să ascu! t<1ţ i E!ceastă �ll easă rc1.m i u nC'. Aplauze tot mai pu te rnice
răsplătiră pe executan \i eyi maestrul Marcel Botez s -a arătat
gen eros in suoli
ment. Oa sp eţ i i se vor intoarce in ţara lor cu conştii nţa că prin arta lor şi-au
cîştigat p rieten i in G<>rmani.a ".
Presa germană a comentat pe larg c oncertele date, a analizat muzica noas
tră pcpulară, a pus în evid enţă farmecul ei , avind cuvinte de frumoasă preţuire
pentru. prqfesorul Marcel Botez:, pentru intregul cor. "Nu putem întîlni aşa de
uşor - afirll':\a reporterul Erwin Barcis - un cor mixt în care ansamblul vocal
să fie atît de b i ne pronunţat. . Trecerile se con topesc intr-o armonie uimitoare.
Dirijorul adeseori a repar ti zat melodiile pe mai multe coruri mici, a căror schimb
de cîntări a avut drept rezultat o po}ifoni e nespus de variată. Vocile vin şi trec
intr-o gamă de· la cel mai sublim pianissimo pînă la cel mai put ern ic forte".
In Spania, coral a românească a intreprins un turneu plin de succese. S-au
făcuf valoroase aprecieri ·in presa spaniolă ca : "Maestrul Marcel Botez o bţin e cu
aceşti trubaduri ro mâ ni nu numai o disciplină de fier şi eficienţă, dar şi o coeziune
SUŢprinzătoare. E uşor de inchipuit astfel, oe efecte magnifice aj unge să producă
Cîntarea României. S-au prezentat diferiţi autori. Bineînţeles emoţi ile cele mai
vi i le-au produs cîntecele popu1are. Di rec toru l M. Botez şi ilntreg ansamblul au
fost viu ş i sincer aplaudaţi. A trebuit să repete lUlele p iese" 35.
·

.. La
Pa lac i o de la M u si ca s-a produs aseară Cîntarea Românie!, corul roma
nesc dirijat de emi n entu l mae�tru M. Botez. Teatrul era complet plin şi a primit
cu aplauze furtunoase pe aceşti mari artişti . Corul buc ureştean se p rezi ntă minu�
nat. Trei părţi ale programului an fost c.omp use din cîntece popu lare române.şti,
cîteva melodii spaniole şi piese de mu n că clasică. Maestrul Ma rce l Botez, care
conduce fără partitură, a merita t elogiile aduse de n ume rosul aud itori u. Cîntarea
României a obţinut un strălucit succ-es, iar maestrul M. Botez a fost obiectul ad
miraţiei en tuz i ast e a publicului" 36. Revista muzicală ilustrată .,Ritma" a d e dica t un

31 "Sydsvenska Dagblat", 1 2 mai 1929.
32 ,.Stockhobn Dagblat", 5 mai 1929.

33 "A ften posten", 8 mai 1929.
34 "Dresdner Neuste Nachrichten ", 6
35 "El Diagrafico", 22 aprilie 1934.
36 "La Libertad", 1 9 aprm-e 1934.

mai 193'0.
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_număr special RomAniei :şi muzicii rom.tneşti ; pe prima pagini era fotografia mae!'lo
trului cu lDl "saludo� adresat Cfntdrii Romdntet, enumerind concertele de la Ma 
dric, Ba rcelon ., , Valencia. B i lhao. c-t:·.
ŞJ Sn Bu,lga.ria corul DOI!ltru s-a bucurat de un mare succes. Primul concert
a avut l oc la . ofia in 1 !1 33. [ată C"e scl'i • i critica : "Nu este o exagerare de a spune
că rar Sofia a a1.1zit un cor ca acela de aseară. Toţi cîntăreţi i , bă rba ţi şi femei ,
au excelat. prin frumo sul timbru al vocii. Există o armonie ş i o coordonare per
feciă intre tocite Y o ci J c. (·ee:1 ('C a impus pub l i c u l u i t a :·e nu a Î!1K'dat s ă aplaude
şi c h ia r să o v aţionezc pe cîn tăreţi :şi pe adlltirab1 l ul lor şef" 37•

Corul "Cîntarea României"
Astfel, timp ae peste 25 ani Societatea " C in ta rea României", condusă de ini
ţiatorul şi dirijorul ei Marcel Botez, a dus o activitate susţinută, artistică şi patrio
tică, in ţară :şi peste hotare, făcînd cunoscut boga tul nostru folclor şi creaţia mu
zi ca lă românească:
Astăzi, din iniţiativa personală a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, avem o CINTAREA R OMA N IEI nu ca un poem
sau W1 cor izo la t, c i ca un f-estival de masă, descoperitor de talente şi ca re a cu
prins întreaga suflare românească : fonnaţii c ora le la oraşe şi sate, solişti amatori,
poeţ i , creatori în ar te plastice, colective teatrale, etc. Repertoriul vast al festiva
lului cîntă liber ta te-<J , implinirea idealurilor istorice ale poporului, i dealul unui
glorios şi străl uei t v ii·tor.

MARCEL BOTEZ - L'ANIMATEUR D'AVANGA�DE
DE LA MUSIQUE CORALE ROUMAINE
R e s u m e
L'article publie p res en.te la s�rete corale " C i NTAREA R O MA N IE I " fon d t:•c
en 191 9, ă l'in iti=lti v r du p -rofesscur Marcel B otez ct �1 l'appui des rnuskien s, dPs

h ommes d'art.s ct de le t..t res, sous l'egide du Com i te des E cole s ct de la Cullure.
l7 .,Bulgari•a �, 20 aprilie 1933.
�• -

Cerc:et!rt 1storlce
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Continuatri<.'€ de la lwdHion folkl.oor:i q \.Jie - car le pcuple J""'l!mlain a chante
depuis teujow-s ses douleurs, s� espoirs et ses victo ires - la cornle "CINTAREA
ROMANJE IK a c ultive la �Doina" (elegi e), la ,.Chora • idanse PIJPu.laire) et les
melodies parvenu.es des t.emps i memot-iaux, qu'ellc a fait connaitre et applaudir
en· Europe, se consideran t l ' ambassa.drioe music.al e de >on pays.
Auj ouro'hui,
a )'initiative personnelle du
c llef
de l'ftat, le presiden t
N icolae Ceauşescu, secreta� general du P. C . R. , le fes tival, "CINTAREA ROMA
N IEI", a prts un essor enc1>re inconnu jus.qu'â n os j ours. C'est le peuple entieT
qui participe, sous toutes l e s formes artistique : la dan oe, le chant, choeurs ct sol :
professionnels et amateurs, les arts plastiques el la poe s i e , etc.
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RECENZII

OTI'O TROGMAYER, Dos bronzezeitrlche Grc'iberfeld bef T4pe (Fontes Ar
chaeologici HUil,lariae), J'\kademiaJ Kiad6, Budapest, 1975, 268 p. + 61 + XXVII
pL + 36 schiţe-plan.

In Cerc€tarea ecpocii bronzul ui din estul Europei Centrale s-a aco r t, in ulti
mele decenii, o deosebită at.enţie p b
i culturii mormintelor twnuLare, a cărei
pătrundere, d
e vest, in regh.11nea Dunări i de mijloc a determinat, in bună mă
sură, evo ţ
i storicA ulter:ioad a acestei regiuni şi chiar a altora,
indepă.r
tate 1• Consecinţele acestu.i eveniment s-a.u resimţit !Ji pe teritoriul ţării noastre,
prin anumite modificări , intervenite in structura culturii
tomani şi mai ales
prin formarea, in aria cu.l tmii Vat.ina şi, parţia , Verbicioara a culturilor Zuto
Brdo-Girla Mare �1 Crureni-BelegiA, care vor evolua pînă la sfirşitul epocii
bronzului 2• Dacă p:ină acum cl.l.ltura mormintelor tumulare era cunoscută indeosebi
datorită unor descoperi ri izolate şi ci mitire mai mi c i în urma săpăturilor efec
tuate la Tăpe, localitate a:flată lîngă Szeged, pe malul drept al Tisei, în faţa văi-
slirii Ml.ll"e!pului , a ieşit la i.vealâ o mare necropol.ă a acestei culturi , cu 687 de
morminte cercetate, dar oonsidedndu-se că iniţial au fost înmormîn tate aici
1 300- 1 500 persoane.

da

ro leme

inspr
lu ia

mai

O

,

l

,

Lucrarea cuprinde : Istoricul săpăturilor (p. 7-8) ; Descrierea mormintelor
; Descoperiri izolate (p. 145) ; Descoperiri întîmplătoare (p. 146) ; Consi
deraţii generale (p. 147-157� ; Anexă (Bibliografie, Indice, p. 159-164), Pl. 1-6 1 .
Lucrarea este completată de analiza an tropologică a necropolei drin epoca bronzti
Jui de la Tăpe, semnată d.e GyuJa Farkas şi Pal Liptak (p. 229-268 + pl. �
XXVII).

(p. 9- 1 44)

RezuJtă şi d in prezentarea d e mai sus că scopul lucrării recenzate este, iQ
primul rind, de o. faoe cunoscut specialiş-tilor materialul descoperit, fără o analiză
detaliată a acestuia. O. T. consideră. că bogăţia neobişn uită a descoperirilor şi
obser vaţiilor necesită prelucrarea datelor pri n computer, promiţînd să revină ln
curînd asupra rezultatelor obţinute, In coloanele Actei Archaeologica. Rezumind
observaţiile privind obice i.uriloe de inmormintare se poate constata, iln Primul rind,
cA orientarea scheletelorr prezintă o mare diversitate, fără a se putea consta;ta
vreo regula. S-a stabilit , tot.uşi, că există mici grupuri de morminte, care au
a.oeea.şi orientare. Comparind aoc:eastă observaţie cu datele antropologice, s-a ajWts
la con.cluzia că în aa.d rul necrop.olei au exi stat anumite grupuri familiale - aşa
cum s-a constatat şi in n€Cropolele din Cehoslovacia. Această structură este, deci ,
cu tot'lll deosebită faţă de necropolele din perioada an ter ioară, căci, aşa cum n e
indică descoperile d e la Deszk şi Mokrin , in cimitirele din bronzul mijlociu mor
mintele erau dispuse în şiruri. Trebuie relevat, de a semenea că, cu toate că n u
J.noa.pe n i c i o îndoială în privinţa a partenen ţei necropolei l a cultura mormintelor
1 A. Mozsolics, in Acta Arch. Hung, 8 , 1957, p. 119-156 ; I . Bona, ibidem, 9,
p. 21 1-243 ; A. Benes, în S borni � Narodniho Musea v Praze , 13, 1959, p. 156 ; A. Tocik, Die Grăberjerder der karpatenlăndischen Hugelgrăberkultur, Prah a ,
1964 ; T. Kovacs, in Arch. Ert., 93, 1966, p. 159-202 ; idem, in Acta A r ch. Hung.,
27. 1975, p. 26-39 ; St. Foltiny, în Musaica, 8, 1968, p. 3-21 ; T. Kemcnczei, i'n
Arch. Ert., 95, 1968, p. 159-187 ; G. Băndi - T. Kovacs, în Evk. Pecs, 1 4--- 1 5, 1P691970, p. 9 7- 1 1 1.

1958,

2 S. Morintz, in Revista de Istorie, 30, 1977, 8, p. 1471-1472. A se vedea şi
K. Horedt, - in G e rmania, 45, 1967, p. 42-50 ; idem ln St. Com. Sfbfu, 13, 1967,
p. 137-153 ; idem" în Acta Arch. Carp., 9, 1967, p. 5-26.
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tumulare, nu s...a putu t ob scrv.a mc1 o mmă , care ar indica exi sten ţla tmor turnuli.
i\ Jtorul nu exc l u de totuşi posibilitatea ex i stenţe i , iniţial, a tmor mici tumuli, dis
păruţi d in cauza Lucrărilor LJgricole. S-a observat, in sch i mb , in fllnele morminte
p i etre de riu, ceea ce ar putea ind ica mantale d e pi�tră (Steinpackung), foaMe răs
pindite in alte parţi, sau C'e] puţin o reminiscenţă a acestora. !n arioc caz, este
demn de t·eţinut că în imprej urimile necropolei nu se găseşte p iilt ră, decit la
aproape 1 00 de krn.
ln pr i v i n ţa rituJui de inmormintai-e, O. T. dCQoSebe!jte patru grupe : 1. Cele
mai numeroase (575) sint monnintele cu schelete in poziţie chircită, de cele mai
multe ori culcate pe o parte . 2. Cele 2 1 de morm i n te cu sche letele în po z iţ ie întinsă
pc s pa te sint con siderate <.a Wl fen omm străin. :J. In citeva cazuri. s-au const atat
inm<Jrmîntă.ri in pithos. aparţ i nînd Wlor sugari. 4.
[n c i nera ţi a (34 morminte),
aproape lntotd ea l.ICla 1n urne, este considerată. ca preluată de la cultura Vatya. ln
sfirşit, mai trebu ie menţjon.ate mormintele si mbol iC(! , cu groapă şi inventar obiş
n ui t, d ar fără res tur i de osern.inte.

Numărul mare de nwrrnmte a permis să se facă şi observaţii interesante
pr i vi re la port şi p-od oabe . In ce prive�te fe meile, se pare că nu pur ta u
n i ci o podoabă de cap. Sin.t foaxte rare şi inelele de buclă, COIIl fucţiona te din
sîrmă de bron z şi, intr-un singur caz, din aur. La git se purtau Lanţuri compuse
d i n ţevi&Qai'e spiralice, prin t re care se gaseau şi perle de pastă. Un alt tip de
lanţ, compus din ţevişoare sp ira lire, pandantive cordi!orme şi perle, treb u ie con 
siderat mai degmbă o podoabă pectorală, căci atîrna p]nă l a mijlocul pieptului.
Mai rar, se in tilnesc şi Lanţuri din scoici marine. Imbrăcămintea era totd eaWla
prinsă cu d-ouă ace, de multe ori cu capul în formă de pecete (Petschaftkopf).
Un el emen t tipic H c ons titui e şi cen tur i l e din tablă de bronz, descoperite nwnai
în mormin tele de femei. Din regi unea D unări i de m i j loc se c unosc 11 asemenea
pi€SC, considerate un fel de i nsigne, purt.ătoarele lor ocupind probabil un rol im
PQrtant în v iaţa comunităţi i . ln multe cazuri, în regiunea mi j locului, s-a desa>
Perit un şir de tutuli de bronz, cusute ini ţial p r o b abi l pe un cordon d in piele sau
ţesătură. Pe bra ţ u l inferior se p urtau brăţăr i, iar pe degete inele de d i feri te tipuri.
Interesant, inele s-au purtat şi pe deg.etelc p icioarelor, ceea ce indică, fără în
doială, e xi s ten ţa unor î n<:ălţămi nte deschise, gen sandale.
Podoabele de git şi pectorale al€ bărba ţilor sint similare celor ale femeilox.
lmbrăcămi n tea, in schimb , este fixată pe umăr cu un singur ac, de ob i ce i mai
scurt. Şirul de tutuli , c.are a impodob i t p robabil m arginea unei haine gen caftan,
Jnchis cu nasturi perforaţi din os, ind i că un a lt tip de îmbrăcămin te.
Obiectele d<' metal sint, i:n general, prost conservate. Autor•u.l remarcă, ina
inte de toate, l ipsa armelor. (Sint menţionate, totuşi, două pumnale, unul triun
ghi ular, iar celălalt cu minerul trapezoidal). Cele citeva virfuri de săgeată des
ooperite nu sin t considerate ca piese din jnventarul mormintelor, ci ca arme,
care au pătruns in corp, cauzînd răni morta le. Pe lîngă obiectele de podoab ă ş�
port deja menţionate, s-au mai descoperit pandat i ve in formă de frunză de salcie,
i mportante pent.ru datare. nume:·oose n i turi , precum şi p en sete, sulie şi un cuţi t
(pentru trepanaţ i e ?) .
Di ntre celcl;Jlte obiecte se remarcă cochili ile marine. provenite probabil din
regiunile mediteraneene. pericle din pastă de sticlă şi de chihlimbar, iar d i.n os
şi corn fii n d confecţionate nasturi, verigi, p sal ii şi săpăligi. S-au mai descoperit
şi colţi de mistreţ şi can ini perfm·aţi, ac ejtia din urmă, frecvenţi şi in peri o ada
an-terioară, au servit p robab il ca podoabe sau amulete.

cu

Autorul a ajuns la concluzia oă tipurile de obiecte menţionate sîn t unitare
în tot cuprins ul nec!"opol c i şi că, cel puţin deocamdată, nu se poate stabili succe-
siunea in ti mp a mormintelor, cu a tit mai mult cu cit inmormÎintările au inceput
concom i ten t în mai mu lte pliiilcte ale cimitirului.
Vorbi nd despre cer.amica, numeroasă şi, in general, b ine conservată, O. T.
constată că î n morminte, cu excepţia urnelor, au fost depuse de multe or i vase
detcriorate, inuti lizabile. Cea mai mare parte a cerami c i i aparţine, ca forme şi
decor, culturii mormintelor tumulare, vasele cu pintecul canelat fi in d c0111 s ideratc
c.a ap arţin în d fazei mai noi a necropolei . Dacă d escoper i ri l e de la Tăpe prezintă
an u m ite particularităţi faţă de ramura din S l ovacia a acestei cultu ri , faptul se
datorc�pte su.bs tratul ui deosebit, asimilat de noii veniţi. Se poate menţiona, in
a(-cst sens că unele vase prezintă .trăsăturile culturilor Vatya şi Szoreg, acestea
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fiind considerate ca moştenite d i n pe rioada anterioară. de la populaţia locală, care
s-a contopit apoi cu purtători i cultLI!rh mormi n te lor tumulare. Alte vase provin
d in aria unor culturi învecinate !Şi contemporane, c a cea " Vîrşeţ--Cima" sau
Egyek. Autorul consi d eră că a oeas t ă din urmă cu l tur ă a vehiculat pînă la Tape
şi un vas cu trei torţ i , asem.ăn.ător vasu lui depozitului de la Rakospalota, probabil
o . relicvă � a culturii "vaselor cu proeminen ţe spiralate" 3 din n ordu l Alfold-ului .
Din nccropolă se semn alează (p. 1 54) !li un vas cu suprafaţa lustruită, avînd mar
gi nea răsfrintă in af.a ră :!}i o too rtă cu un buton cilindric, ale cărui analogii se
intilnesc în .c u l tura N oua , .afirmă O . T., fără a se referi însă la vreo asemenea
descoperire. După cit se pare, este vorba de vasul din mormîntul 596 (p. 12 8,
pl. 5 1 ) . o oa l ă pintcc'Msă (i = 21 ,6 cm) cu gura largă, gitul relativ înalt şi arcu it,
iar fund ul ingust, avind pe umăr trei mici proeminenţe ascuţite. Acest tip de
vas. după părerea noo stră, nu are n i m.i c comun cu ceramica culturii Noua 4, legă
tură ingreunntă !Şi de decal nj u l cr·onologic, exi stent între ac ea stă C1Ultură şi peri
oad-a nccropolei de la Tape, problemă asupra căreia vom reveni mai joo.

In ce pr i v � te d ata rea necropolci, cde mai vechi obiecte de bronz (tutuli
"mit Dorn" , lunulae) s1n t de tip K()Szider şi, încadrate de autor în perioada
Hein ec ke Bronz Bt. sint cons i derate ca ma.rcind momentul post quem al u tiliză ri i
cimitirului. Mare.a m.ajori tate a obi ectelD!r d e bronz (ace c u capul în formă de
�te, pandantive cord iforme , b răţări cu capătu l spiralk etc.) poate fi clasificată
in etlap.a Bronz B2 • o bună parte a acestor tipuri supravieţuind însă şi în faza
Bronz C, cimi tirul este incad rat în l i mi tele fazelor Bronz B2-C. In felul acesta,
este greu de pres u p us aparitia in necropo1a de la Tape a unor elemente ale cul
turi i Noua, datată in faza Bronz D, n-efi i nd exclusă nici supravieţuirea ei, cel
puţin in estul ariei sale. pînă in etapa Ha A 1 5• Prin prezenţa acelor cu protube
ranţe - pi ese caracte'listice complexului Nou.a-Sabati novka - în unele depozite
şi mormin te din nord.-es tut Ungariei (Opâlyi, Tiszabezded, Nyirkarasz-Gyula
hăza) 6 cultura Noua poote fi sincronizată abia cu .,orizontul" Opalyi, respectiv
cul tura Berkesz-Dem.ecser 7, deci cu perioada ce urmează dupd orizontul Forro
'1i cultura Egyek, contemporane. după C'Um s-a menţionat şi mai sus, cu necropola
de la Tape. Cultur.a Noua este p robabil contemporană cu grupa Csorva a culturii
mormintelor twnulare, care urmează în timp perioadei necropolei de la Tăpe.

In cad.rul unor scurte consideraţii i storice autorul critică teoria "marei migra
ţii" e, potrivit căreia a.p a.riţi a culturii mormintelor tumulare la Dunărea mijlocie
ar fi insemnat un curent războinic atotd i strugător. Interpretările greşite se dato-

J Kultur d er Spiralbuckelgefăsse, Spiralbuckel-Kultur : denumire folosită pen
tru a ingloba "grupele" Vărşand şi F ti zesabony. Cf. 1. B6na, Die mittlere Bronze
zeit U ngarns und i.hre sii.d.-ostlich.en Beziehung en ,
apest, 1975, p. 120-170.

�

4 In legătură cu cerarrtioa cu l turi i Noua vezi A. C. Florescu, in Arh. Mold.,
2-3, 1964, p. 150- 1 5 7, fig. 1-8, 14, 24-25.
5 M. Pe trescu-Dimbov i ta, in Dacia, N.S .. IV, 1960, p. 151-152 ; A. C. Florescu,
î n Arh. Mold . , 2-3, 1 9 64 , p. 190-191, 206 ; idem , in Daci a, N.S., 1 1 , 1967, p. 93,
nota 1 4 3 ; A. L Terenozkin, în SA, 1 965, 1, p. 84 ; K. Ho.redt, in St. Cam. Sibiu, 1 3 ,
1967, p. 1 52-153 ; V . A . Safronov, i n Pro blemy Archeologii, 1 , 1968, p . 1 2 0 ş i urm. ;
V. A. Dergatev, Pamjatn i Tci epohi bronzy, Kiăinev, 1973, p. 64.
6 A. Mozs.oli cs, Bronze- u nd Goldjunde des Karpatenbeckens, B udapest, l !J7J,
p. 67, pl. 20/1-3, 57/D 18, 67/7. Al.htoorea consideră că depozitele orizontului Forr(J
au fost ascunse la sfîrşitul fazei Bronz C, iar c ele ale orizontulUJi Opă l yi pe la
1200 i.e.n., ele corespunzind primei j umătăţi a perioadei Bronz D (ibidem, J.!.
108-1 15).
1 T. Kovâcs consideră că grupele timpurii ale culturii mormintelor tumularc-,
da tate în Bronz 82-C, işi vor incheia evoluţia în nord-estul Ungariei , cedind I0<'\11
cul turi i Berkesz-Dem.ecser, datorită unei mi ş căr i etnice dispre Trans i lvnnin (cu l 
tura Noua) ş i Ucraina :s.ubca.rpatică (cultura Kornarovo). C f . Tumulus CulturP
cemeteries of Tisz.afii.red (Regeszeti Fiizetek, ser. II., II, no. 17), Magynr Nemzcti
Muzeum, B udapest, 1975, p. 48-49.

8 Autorul se referă, des i gur la mult discutatele "Contribuţii a rh eo logi c e la
marei migr aţ i i
ale AmaJi.ei Mozsolics, în Acta Arch. Hung., 8, 1957,
p, 1 1 9-156.
i storia

"

,
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resc, după O. T., SUJ)I'aaprecierii importanţei depoctelor , precum :şi cercetării I.nsu
fidente a necxopolelor şi mai e les a �ilor. In viziunea auto rulu.i, sp re sfîrşitul
perioadei Re:inecke Bronz E, in aria cult.urilor locale a avut loc, ş.i in sudul AlfBld 
ului mari schimbări economice şi sociale, marcate, arheologic, prin dispariţja qe
zărilor-tell ş.i prin apariţia unor necropole cu grupuri de morminte familiale, in
locul mormintelor dispUSoe in ş.in.wi. Drept urmare a acestor trandormAri, atelie
rele metalurgice au inceput sâ lucreze cu ma teriale noi ( fap.t indicat de schimba
rea compoziţiei bronzului), apărlnd, totodată, noi tipuri de vase, necunoscute plnă
atunci , ale cAror anahlgii se intîln.esc la vest de Dunărea mijlocie. Schi mb A ri le
intervenite lh ri tul şi ritualul fWlerar, ca şi noile elemente ale portului, lasă si\
se întrevadă apari ţia unei noi populaţii. Din n.elericire, studiile antropologice de
pînă ac um nu au reuşit să ful'ni:�JeZe decit puţ in e date in această privinţă şi nici
nu se poate a11tepta ca metodele tlaxonom,jce singure să ofere pua1cte de spri.jln
sigure pentru rezolvarea a(.'eS.tei prob-l.e.me. Se pare cA deplasarea spre regi1..1lleB
vărsării Mu.re!;ului a noii populaţii, care a )>lJS capăt domi naţiei cul·turii Vatya, a
a:vut loc prin sudu l Tra.ns<kln.ubiei. Necropol.a de la Tăpe datează din perioada
de relativă consolidare, care UJ'Jllle!B ză după ac este evenimente. Prin co n tras-t cu
cimitirele cu un număr mic de morminte din perioada i mecH at anterioar ă, cele
probabil peste o mie de morminte ale necropole:i de la Tăpe ne sugerează condiţli
politice p�ke. Noul mod de viaţă s-a bazat probabil pe creşterea animalelor,
ceea oe putea să ducă Ioa o complexă stratificare socială, indicată, printre al tel e,
şi fie oenturi le d i n tablA de b�nz. ca semn de rang (pent.I'U femei).

Faptul că cele ma i multe desc()l)eriri a.parţinind culturii mormintelor turnu
l-are din Unearia apar în im.prejUJ"imil.e ora!Şului Szeged, pare a fi doar o fericită
intimplare. ln regi unea invecinată din no r du l Voivodinei (Iugoslavia) se CWlOSC
peste 20 de asemenea descoperiri, care prezintă insa anumite pa rticularităţi faţă
de cele din zona vărsării M'I.JZeiului. ln această regiune din urmă se poate vorbi ,
deci, despre o grupă aparte .a culturii mormintelor twnulare, r4spinclită spre nord
pînă la vărsarea Cri.şului, pen tru care autorul p ropun e denumirea de grupa Tăpe.
Evoluţia acesteia va lua sfirşit in urma apariţiei grupei Csorva, cuprinzind noi
elemente vestice şi practi cind exclusiv incineraţia.
Nu putem încheia aceste rinduri fără a menţiona că utilizarea materialului

extrem de bogat, cuprins in această monografie, fără în doial ă importantă, este
mult in.gre\Ul!lltă de lipsa oricărei clasificări a descoperirilor - exceptînd sumara
lor trecere in revistă, in caclru.l. considera ţiilor generale. Aici însă nu se fac tri
miteri la pl a�e şi nici lllDrmintele din care provin descoperirile nu sint indicate,
decit in unele cazuri. In felul a.cesrta, de cele mai multe ori , sint greu de identificat
descoperirile, discutate in cadrul consideraţiilor generale. De asemenea, anumite
detalii, menţionate in text (referitoare la ornamentarea ceramicii, de pildii.), nu
pot fi recunoscute pe desenele cuprinse in planş�. Din motive greu de înţeles,
vasele, in bună p arte, nu stnt desenate din iaţă ci privi te puţin de sus, ceea ce
ne împiedică să ne dăm seama de forma lor reală. Sperăm că aceste lipsuri, ca şi
altele, asupra cărora nu am maă insistat ai c i , vor fi înlăturate cu oc a zia publicării
analizei detaliate a descoperirilor provenite din această necropolă. d.cos<'bit de im
portantă pentru o mai bnnă înţelegere a acelor fenomene complexe, c ar e carac
terizează epoca tirzie a bronzului din estul regiunii Dunării de mijloc, respectiv ,
din vestul spaţiului carpato-du:nărean.

A. Laszld

N. GRIGORAŞ, Ţara RomâMasc:ă a Moldovei de la intemeierea statului pînă
la Ştefa.n cel Mare ( 1 359-1451), Editura " J un ! me a ", I�i. 208 p.

Istoria pol i t ic ă a ţări lor române in zorile evului mediu rămîne, in conti nuare,
o pagină în ceţoşată a cercetării ştii.n ţ i fire. Puţinătatea informaţiilor, p:retabile unor
interpretări variate şi nu intotdeauna si gure, lasă istoricului semne de intrebare
fire!lti c a re rămîn tot atîtea ocazii de a-şi rosti punctul de vedere.
In ceea ce priveşte trecutul Moldovei , istorigrafia zilelor noastre a ad\15 con
tribuţii remarcabile, menite să îmbogăţească datele şi interpretări le privitoare la
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Inceputurile statul u.i med ieva l (C. Cihodaru, Constituirea statului feudal românesc
# lupta pentru realizarea tncfependenţei �ui, in Studii şi cercetări ştiinţifice. Istorie,
X I , 1960, fas.c. 1 ; Aur�] Sac.-erdo�u. Succesiunea domnilor Moldovei, pfnă la
Alexandru cel Bun. . . , in Romanoslavica, XI, 1965 ; Ştefan S. Gorovei, Dragoş şi
Bogdan, intem eietorfi Mo�dovei, Bucureşti, 1973, etc.). •
In şirul acestor preocupăr:i se incadreaza ş i lucrarea cercetătorului N. Gri
goraş, a că.rci titlu exprimă o cutezătoare o p i nie, capabilă să genere2e reflecţii şi
controverse am în rindul speciali�tilror, cit şi in rindul cititorilor pasionaţi de
istoOrie. Acesta este, de a l tfel, Wl motiv bine ales pentru parcurgerea tuturor eve
ni mentelor politic e dintr-t.m veac de istorie, primul veac din istoria politică a
statu lui feudal al Mo l d o v-ei (de la personalitatea legendar-istorică a lui Dragoş
pînă la Ştefan cel Mare). Demersul e, desi gur, binevenit dacă ţinem seama de
lipsa Wlei lucrâ rl de sinteză la indemina marelui public, referitoare la epoca

respectivă.
Concluziile autorului nu. sSnt in intregime noi. Ele intăres.c concluziile cerce
tărilor mai vechi ale i storiografi ei noastre, nuan ţin d puncte de vedere şi intre
gin d anumite i.poteze formulate de-a l ung ul vremii. Din cauza aceasta, in mod
firesc, autorul n-a găsit necesar să reevalueze, intr-un capitol special, considera
ţiile istorioOgrafice mai vechi sau Il'loJi no0i pe care însă le judecă prin prisma
vederilor sale, la locul oportun..

Afirmind acestea, n -am dorit să surprindern decit citeva cal ităţ i ce reco
mandă, la prima vedere, ca.rt.ea lui N. Grigoraş. O nobilă idee ii călău2:eşte inten
ţia. Ea se despri nde din motto-ul a les la prefaţa volumului, din Kogăln iceanu :
,. . . . eu privesc pa tri.a mea. toată .aceea întindere de loc Wlde se vorbeşte româ
n.eoşte, şi -ca istorie naţiona lă, is tori.a Moldovei intregi, inainte de sfiŞ ierea ei, a
Valahiei şi a fra ti l or din TransHvania�. In virtutea acestei rivne, N. Grigoraş a
i n sist at să dovedeasc ă că ,.denumirea cea mai adecva tă pentru statul intemeiat la
est de Carpaţi este aceea de Ţara Românească a MoLdovei" (p, 1 1), impunindu-se
prin această numire- caracterul de unitate ce a reliefat istori a ţărilor romane.

Argumentele invocate de autor sSnt concludente. In evul mediu, Moldova n..a
incetat vreodată să fie consi derată ca provincie românească, adesea chiar prin
n umele ei de Moldovlahia, c.uprins .i.n documentele oficiale ale statelor vecine �Şi
tra.du.s de N. Grigora� pri.n "ţara romAni lor din părţile Moldovei". De altfel, chiar
Ştefan cel Mare se socotea d()m al unei Valahit, de vreme ce referindu-se la Ţara
Romanească o numea (mai 1478) � l 'altra Valachia". La fel i l socotea �Şi Giovani
Maria An.gi()lello - ,.si gn.or delia Valachia", aşa cum era socotit �Ji Petru Rareş,
,.palatinus Valach i ae '". Sin t n umai citeva din argumentele invocate de autor in
sprijinul ideii sale . In oric e caz, reţinem din această demonstraţie o nouă contri
buţie menită să sublinieze unita tea de n eam, puternic reflectată de suprastructura
societăţii feudale române 1ti .
După aceste preci zări introductive, N. Grigoraş se referă la i storia propriu
zisă a Mol do vei In peri oada indicată de titlul cărţii. Evenimentele sint tratate In
trei p ărţ i : I. Intemeierea ; II. Inceput de veac in ist oria Ţării Româneşti a Moldo
vei ; I II . Urmaşii lui A �exandru cel Bun. După ce prezintă condiţiile generale ale
apariţiei statelor f-eudale romAneşti, N. Grigoraş se întreabă, prin titlul unui sub
capitol : A fost sau nu Dragoş Voievod al Moldovei ? Raliindu-se părerii lui D.
Onciul şi in opoz i ţie cu al te opinii afi.nnate in zilele noastre, N. Grigoraş răspunde
cu rezerv el e de rigoare di Drag011 n-a fost voievod ci, pro0babi l, un cond uc ător de
oaste in slujba rege lu i WJgar (p. 1 8). Opţiunea provine mai ales dintr-o prudenţi
excesi vă faţă de i nterpretarea izvoarelor istorice, practică cunoscută, de altfel, lfl
in alte lucrări ale lui N. G rigor�.
După momen t u l Drage>ş, N. Grigoraş înfăţişează domnia lui Bogd an 1, �Inte
mei etorul" , domn ie ce a marcat un pas insemnat pe calea dezvoltării relaţlllDf'
feudale la est de Carpa ţi. In continuare, subcapitolul Urmaşii fntemefetoruluf şf
opera lor politică, N. Grigoraş se referă la Laţcu I, Petru 1, Roman 1, Ş tefa n cei
Bătrîn , Iuga " Ol ogul " , stabi l i nd î n concluzie că in acest interval de timp, In
lupta impotriva expansion ismului maghiar, s-au pus bazele şi s-a dezvoltat la est
de Carpaţi statul românesc independent de tip feudal pe care N. Grigoraş Il nu
meşte Ţara Româneescă a Moldovei, întinsă, sub Roman Voievod, "de la mUJlte
pînă Ia mare". Pe această moştenire a soc ietă ţii româneşti se fun damentea ză reali
zările celor trei d ecen ii in care a domnit AlexB.Pldru cel Bun. Acum s-au inrep-
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trat multe din caracteristicile ulterioare ale societăţii feudale, şi tot acum se
fixeaseră hotarele statului care vor rămîne neschimbate de-a lungul veacurilor.
Sint evidenţLat.e, cu acest prilej, trăsăturile person.alitâţH lui Alaandru cel Bun,
spiritul lui. tolerant �i înfăptuirile remarcab i l e ce-L indreptăţesc pe N. Gri goreş
să-1 considere " a l doilea cti·tor a l statu lui românesc de la est d e Carpaţi", un
exem p lu de felul in care trebuia con d u s 1lll stat pentru toţii domnii ce 1-au urmat
şi care, din aces t motiv, 1-au numit .,cel Bun" {p. 1 2 1).
Epoca ulterioară este s�udiată din nou, in functie de domniile ce s-au perin
dat la tronul ţării : IUaş, Şte-fan Il, Roman II, Petru II, Bogdan I I, Alexăn.drel,
Petru III Aron. Sint analiza te frămjntările pol itice interne care au avut unnări
nefaste a supra statului feudaL Capitolul aoesta .confuz !pi primejdios din istoria
poporului român'' s-a incheiat la 12 april ie 1457 pri.n urcarea pe tron a lui Ştefan
oel Ma re a cărui domnie a deschis pa gin i le unui capitol nou.
Şt. Lemny

•
•
•
PETRU RAREŞ, Redactor coordo nator,
miei R.S.R., Bucureşti, 1918, 336 p.

Leon Şimanschi, Ed i tura Acade

.
Reevaluarea unor figuri de seamă din galeria d o mn i lo r rpmâni, mai a les
cînd este vorba de rep1·ezentantul unei epoci de prestigiu., ca aceea a lui Ştefan
cel " Mare, şi de o personalimtc atit de copleşitoar:e prin faptele sale, rep rezi n tă o
acţiune deplin j ustificată. Petru Rar�. eroul acestei investigaţii, iJ cont inuat cu
încă două decenii p ol itica i l u strului înaintaş, c onducind desti:1Ul ţării sa le intr-o
vreme de c ump li te vicisitudini şi contribuind la inflorirea şi la menţinerea presti
giului Moldo vei. De ac eea, i stori ogvafi,.a românC!ască, in toate virstele dezvolt�H
ei , · i-a cinstit . d oJIIDi a 'şi a p reciat-o, in chi.p varia1, de la o gener a ţi e la alta.
Scrutînd i storia acestei domn i i , odată cu istoriografia ei, ne apare f iresc şi ne
cesar ca eţcum, la scurger ea a 450 de <mi de la însc ăun ar ea . Măjariul ui", cer�e
tători i zilelor noastre să-1pi alăture con tri b uţia la cunoa� terea unei file glorioase
din tre cu tul patriei . Este tocmai ceea ce rellije!pte să exprime, intr-o ţi nu tă edi.:.
, t.orialâ admirabilă, cartea la care ne referim, rod al colaborăr i i dintre specialiştii
a do.uă institute (�A. D. Xenopol" din Ia!)i şi "N. lorg..'l" din Bucureşti), sub coordo
narea cercetătorului i eş e an Leon Şiman.schi.
Cuvîntul înainte este scris de Ştefan Ştefănescu ; prefaţa, semnată de redac
.torul coo!"donator, aduce precizările de r i go are in legătură cu i mperativele şi resor
turile cercetării întreprinse.

· Fi ind că studiile cUJprinse în volum sint subsum ate tratării domniei lui Petru
Hareş in chip monografie, vom încerca să recapitu lăm aici, nu contribuţiile fie
cărui autor in parte, ci stru ctura pentru care- ei au optat in org<m izarea materiei.

Pri mul capitol (Restituiri istoriografice, de Leon Şimanschi) , a duce în di scu ţie
istoriografia generată de domnia lui Petru Rareş şi prin cip alele probl eme legate
de cercetarea ei. "Reflectarea istoriografică a do·mniei şi personalităţii lui Petru
Rareş - . scrie auio·rul - se înfăţi1pează astiizi , după o desfăşurare de aproape
patru secole şi jumătate, la fel de i negală şi de contrad ictorie cum se dovedeşte
a fi fost însăşi seria fap telor istorice din cel de-al
doi l ea sfert al sec ol ul u i al
XVI-lea". Reţinem din studiul lui Leon Şi manschi că, cu excepţia marilor sinteze
de is t ori e a româ n i lor şi a mi cromonografiei lui I on Ursu (Petru Rareş, Bucu
reşti, 1923), domnia l u i Petru Rareş a fost vi tregit ă de opere speciale (cu titlu de
curiozitate adăugăm ai ci că lui Eminescu i-a ser vi.t ca îndreptar în acest sens
nuvela istor ică a lui At. M. Marienescu, Petru Rareşu, principele Moldovei, S i biu ,
1862). Se evidenţiază astfel şi mai mult rostul l ucrăr i i colective la care n e re
ferim.
Pri m a domni e a lui Pe tr u Rare!p ( 1 5 27-1538) şi s it uaţ ia
Moldovei in acest
timp formează obiectul c ap i tolului al II-lea. Ion Toderoşcu analizează imprejură
rile înscăunării lui Petru Rarel/, profesorul Constantin Ci ho d aru , poUtica internă,
N icolae G rigo raş, acţiunile domnului în Transilvania ca anticip are, a unirii între
prinse de Mihai Vi teazul (Precursor al lui Mihai Viteazul), Veni amin Ciobanu, re
la ţi i le c u . Polon ia şi c onfl ictul in problema Po cu ţi ei (Apărător al moştenirii lui
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Ştejan ce� Mare), Tahs i n Gemil, luptele cu turCii (In faţa impactului otoman). Capi
tolul III stăruie asupra evenimente lor dintre ce le două domnii. Tahsin Gemil sur
prinde căderea lui Petru Rareş in condiţi i le agresi uni i otomano-tătaro-poloneze,
Ştefan S. Goro v ei evocă, in două studjj , domniile lui Ştefan Lăcustă şi a lui Ale
xandru Carnea , i ar Consta n tin Rezachevici urmăreşte anii de pribegie şi redobin
direa. tronu lui Moldovei. Capitolul al lV-lea reia stud iu l compartimentat al situa
ţiei din Mol dova in- timp-u l celei de-a doua domnii a lui Petru Rareş : politica
internă (de Constan tin Rezac hevic i ) şi politica externă (de acelaşi autor). Tot aici
Ştefan S. Gorovei adaugă unele d a te 1·eferitoare la familia lui Petru Rareş. In
sfirşit, capi·tolul V, lmp l i.caţtt spiritu a l e, con ţine p reţioa se analize ale ideologiei
(Con/runtărf ide o l ogice de Leon Şimanschi), ale realizărilor artistice din epocă
(Ion Sol aa.n u) şi ale pel"S()nalităţii lui Petru Rareş (Leon Şimanschi). Cartea se in
cheie cu un rezumat l.n l i m.boa franceză.
Par-curgînd o l u-crare atit de subs tanţială am reţi nut o seamă de idei capabile
să lărgească vi ziunea no astră asupr-a l u i Petru Rareş şi a d omniei sale. Astfel,
unnaş u l lui Ştefan cel Mare apare, in studiu l lui 1. To de raşc u , ca un personaj
bin e iniţin.t in rea lităţi le ţării încă inainte de a urca pe tron ul ţării, oa un bun
cunoscător al rel aţiilor economiC)(', intotdeaun a la curent cu problemele vieţii de
stat, cali tă ţi care il vor ajuta să cirm ui ască cu înţelepciune din prim ii ani ai
domn iei. Profesorul Constant i n Cihodaru precizează, pe baza cerx:etării politicii
interne, că �programul � soc i a l al domnului n u putea decit să reflecte raporturile
de clasă, el fiind ,.consecinţa fireasc ă a unei politici economice pa1-ţial con tradic 
torii : de stimuJ.are a de-zvoltării oră şe-ne.şti , a me şteşugu rilor şi a negoţului, dar in
condiţiile conservării i munită ţ i lor de Hp feudal" (p. 67). Interesante ni se par opi
ni i le lui Nicolae Grigoraş du.pă care ,.natura feudală a legăturii dintre domnia
Mo ldo vei şi cele do u-ă cetăţi d in Transilvania (Ciceu şi Cetatea de Baltă - n . .Şt. L.)
a fost treptat depăşi tă, a jungindu-se la a devă ra ta şi fi reasca comuni.tate de viaţă
a pop ulaţ i ei rom âneşti din cele două rone geografice
învecinate" (p. 87). Petru
Rareş apare astfel ca ,.precursor a l operei lui Mihai Viteazul. Mai mult chi ar ad.a.ugă Nicolae Grigoraş - indră.znind această posibi litate şi încercînd s-o rea
l iz-eze tocmai pentru a putea opune presiunii otomane un front ro mânesc unitar,
d in care nici o c li p ă nu a omis Ţar.a. Românească, Pet ru Rareş prefigurează o
reci procitate a celor două impe:rative, va l abil ă p-entru formarea statului român
unitar" (p. 108). tntr-un sens as emănător este şi aprecierea lui Constantin Rcza
ch evi ci că ,.trecerea românjlor din Transilvania de partea lui Petru Rareş (în
o ct . 1 542-n. Şt. L.) se beza pe unitatea de limbă şi implicit pe conştiinţa de neam
pres upusă de aceasta" {p. 2�3}, autorul făcînd şi alte precizări valoroase cu pri
vire la a doua d()Inni e a lui PetJ."U Rareş. Preţioase sint şi contribuţiile genea.lo
gioe ale l u i Ştefan S. Gowvei. Ele prob::-ază că r a porturile largi de rudenie ]-au
ajutat pe dmnn să întreţjnă şi .să promoveze, cu mai multă izbîndă, interesele pcr
l itioce proprii sau obşte�ti. Aspectele semnalate pînă aici capătă contururi mai pre
ci se prin anchetarea mentalităţii ep ocii respective, investigaţie relativ temerară
în medievi stioa românea scă dar de reală însemnătate . ., I deologia vremii lui Petru
Rareş - consideră Leon Şimanschi - poate fi considerată, aş adar, ca reprezen
tind un moment de criză. formele ap te de pînă atunci nemaifiind apte să supor te
cerin ţele înnoitoare ale societăţii iar cele de dală recentă neavind încă potenţialul
ruecesar pentru a se impune rec unoa.�terii majore" (p. 273). Constatarea este intre
gită şi de plan ul real i zărilor artistice unde I. Solcanu ajunge la concluzia că
"ansamblurile picturale dLn timpul domniei sale (a lui Petru R<lreş - n. Şt. L.)
reprezintă . . . momentul culmin an t al evoluţiei acest ui excepţional fenomen al artei
româneş ti" (p. 30i>). Avin<l in vedere toate aceste aspecte ale domniei l u i Petru
Ra:reş, Leon Şimanschi formulează, mai distinct, personalitatea voievodului in ra
port cu ch i pul ilustru l ui său înaintaş : "Se surprinde... in opera poli.t ică a fiului
lui Ştefan cel Mar-e, acel aşi caracter activ al gindirii, aceeaşi intensitate şi pu te re
de discernăm'int, &r, c:oncornitent, şi înc l ina ţia acestuia spre formal şi aparenţă"
(p. 321).

In a nsamblu, cartea la care ne--am referit demonstrează
in a ltele
exigenţe
ştiin ţ ific e ale au tori lor în cercetarea şi scrierea istoriei, o solidă documentare pe
baza căreia au fost fonnulate, cu prudenţă, aprecieri noi şi interesante. Ei au ambi
ţion at, mai ales, să cup ri n d ă toate faptele domniei lui Petru Rareş, cele de însem-

nătate capi tală dar şi CEle ce păreau mărunte, fii nd preocupaţi de
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Din aoest motiv, configura ţia politică externă n-a constit.uit obiec
tul unui capitol aparte, referiri la aces t cadru epărind însă de fiecare dată cind

mai complexă.

se dovedea necesar. Chiar dac:ă metoda pentru care au optat autorii se dovede!Jte
mai mult e\"id enţială - ar fi fost interesantă o sin teză
c;le
interpretare,
in
sensul in care îşi definea P. P. Panaitescu scrierea fun damentală despre Mihai Vi
tearul - credem că opţil.111 � este justificată, dată fiind nevoia de a se in treg i fap
tele unei d omnii destul d� ignot"ată de istoriografie in c i'tlda i mportanţei sale. In
acest fel , volumul Petru Rllreş se anunţă drept o scriere de valoare durabilă in
lit.eratura ştiinţifică.
Ştefan Lemnr

•

•

DAN CERNOVODEANU, Ştiinţa şi arta heraldicc'l în
şi enctclopedică, Bu.cu:reJiti, 197 7, 566 p., CLX pl.

România. Ed. ş tii n ţifi că

Binecunoscut p u b licului şi specialiştilor r o mân i sau din străin ă tate datorită
unor lucrări despre hera ld i.<: a românească , intre care amintim "Noi l e stemc ale
judeţelor şi municipiilor din R.S.R." (in col a bora re ' cu 1. N. Mănescu), Buc ureş ti,
1974 - şi o serie lar·gă de studii pub li cate prin reviste sau prezentate la intruniri
�Jti in ţ ifiee internaţionale, c�rcetătorul Dan Cernot,odeanu semnează tratatul .,Ştiinţa
şi arta hera ldică în Români a " (Ed. şt. şi e.ncicl., Buc. , 1 97 7).

Regretatul istoric A. Sacerdoţeanu prev in e d titorul printr-o prefaţă i ntrod u
cindu-ne in a ceastă temerară carte elaborată jn condiţii �de puţin ă documentaţie,
'i slab prelucrată, b i bliografie sporadică şi arareori consistentă. cwn ş i lipsa stu
d i i lor de teori� a heraldicii şi de apl i care a tehni c i i ci" (p. 7) şi eviden ţiază de la
bun inceput meri t ul herl!ldistul u i Dan Cernovodeanu de a fi prezenta t cel dintii
publicul u i român .,un sist('m închegat" asupra heral d icii româneşti .

Din această viziune de sistem, a utor ul şi-a structurat c artea in două părţi 
ştiinţa hera.ldică şi a rta h.traldică, urmate de o an exă conţinînd peste 900 de ima
gini alb-negru a le d i verselor sterne româneşti din cele m a i vechi timpuri şi pînă
le cele elaborate in anii eonstruc ţiei sociali smul u i . Din p agin i le ce trec in rev istă
noţi un ile de teorie a blazonul u i (cap. 1) sau dezvoltarea ş ti i n ţe i heraldice in ca
drul istoriografiei n oastre (cap. 2) urmooză că ştiin ţi! h era l d i c ă se c o n st i tuă e din
investigaţiile şi evidenţierile asupra l egităţ i i funcţionării i ma g inilor armoriate. Au
torul atruge aten ţia că "în evul mediu, in epoca creă rii stemelor cit şi in perioada
Imediat următoare, ştiinţa şi arta blazonului constituiau termeni sinon i m i , repi'e
zentind una şi aceeaşi noţiune şi an ume cunoaşt erea
modali tăţi lor de
al cătuire
precum şi explica-rea şi descrierea corectă a unei steme" (p. 13). Caracterul de sin
teză al lucrării, precum şi lipsa unor stud i i refe r itoare la rea l i zarea ştiinţi fică a
stemelor româneşti medievale fac însă pe autor să omi tă a da c i ti torul u i un
exemplu concret incit impre�Sia, după ce p arr urg em şi partea a doua a lucrării Arta heraldică - e că românii au cunoscut ma i degrabă o artă h erol dică şi mai
puţin o şti inţă in acest domeniu. Faptul, de p i ldă , că n ici un sigili·U domnesc din
Mold ova nu conser vă imaginea cap de botlr cu git sau lambrechinuri (Bula de
aur a lui Petru Şchiopul nu-i propri u-zi să un si gi li u, v. pl. XXXIX, 6) şi că această
imagine e prezentă doar pe obiecte de funcţionalitate artist ică pune intrebarea
unei distincţii întemeia te pe cri teri i sigure. Cită şt ii n ţ ă heraldică aveau un i i meş
teri care foloseau pentru realizare.a unei opere de artă h era ldi că modele mai mult
sau mai puţin conforme cu l egil e heraldice se poate proba cu imaginile f olc lo
rice de pe d i scurile smă!ţuite din vremea lui Ştefan cel Mare, jilţurile de lemn
d<' la Hwnor şi Vatra Moldoviţei, j i lţul de piatră de la Suc eava sau c hi ar cu ace l
ca o rlc bour cu git di n piatril pi san iei mănăst i r i i Sla ti n a, ctitorie a l ui Alexandru
Lăpuş� eanu , d-ar p i � ilnie pusă 14 ani după moartea ctitorului, cind prin "plasarea
.acvilei hice fa l e in scutul
stemei lui Alexandru Lăpuşneanu " - observă
Dan
Cernovodeanu - ar urma că "sensul heraldic al s temei dispare" (p. 103), ceea ce
nu trebuie pus d ecit pe seama meşterului ce a luat de model aversul
monedei
emise de Dcs,:.{)t Vodă în 1563 (v. pl. XXXVII, 4), monedă c i rcul ind şi in v re mea
lui Alexandru Lă •)uşnpanu (pînă la 1568), astfel că dăltuitorul pisaniei nu -şi mai

punea pl·obkma, in 15B2, cui aparţine de d re pt sensul imaginii (v. pl. XL, 2).
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I a tă , deci . că arta heraldică este un l i mbaj ce spune mult mai rrwlt despre
adevărul i storic. Obs.ervaţiile şi concluziile autorului (cap. 2. Ţara Românească ;
cap. 3. Moldova ; cap. 4. Transi lvania ; cap. 5. Principarele Unite ; cap. 6. Româ
nia ; cap. 7. Steme boiere}ti ; cap. 8. Steme ecleziastice ; cap. 9. Steme districtu.ale
şi orăşen€!}ti), totdeauna ba zate pe o documentaţie extrem de riguroasă şi la zi,
ceea ce şi era de a.!j teptat de la Dan Cernovodeanu, autor al singurei bibliografii
in acest domeniu la noi tn ţară (v. Bibliografia heraldicii româneşti, Academia de
ştiinţe sociale şi poli li ce, Muze-ul de istorie al R.S.R.. Buc., 1977) - �ac din acest
tratat o lucrare i n d ispensabilă in discutarea chestiunilor controversate din istorio
gr;:lfia noastră.
Va trebui fructificată, d e exemplu, observaţia că "stema dinastică a Basara
bilor ce va conti n11<1. să apară in generol pe aversul monedelor acestor
voievozi
pînă la B asarab al I I I- lea L.aiotă ( 1473-1477), va dispare definitiv odată cu in
eetarea la <leca epocă a emisi uni lor monetare a domni lor Ţării Româneşti, nemai
fiind întîlnită ulterior pe nici un <J l t vestigiu de ordin epigrafic... deşi stingerea
respect.ivei dinastii. . . se va produce- aproape două secole mai tirziu"' (p. 68), ceea
re pune problema, deosebit de importantă, referitoare la imaginea scutului fasciat,
care pare să fie sol i dar.ă doar cu funcţia monedei şi nu cu dinastia propriu-zisă.
Numi tul scut nu apare nici in sigiliile domneşti din Ţara Românească sau Mol
dova şi a1unci prezen ţa lui in diverse opere de artă se întemeiază pe un model
monedă ? Autorul însă nu d iseut.ă asupra funcţiei obiectelor purtătoare de insemne
heraldice cu toate că, neindo-ielnic, <Jutenticitatca unui sigiliu stă in puritatea ima
ginii iar aut.enticitaea unei monede, cel puţin in evul mediu, sta in puri tatea şi
cantitatea metalului, i maginile de pe monedă fiind secundare.
Alteori , autorul se. lasă furat de datele i storice şi afirmă, fără temei, cum
că acel cap de bour din xil ogravura cu simbolurile evangheliştilor din .. Tetraevan
ghelul" lui Filip M oldoveanul (Sibiu, 1546) este un ,.prototip care a servit drept
model tipografilor moldoveni� fapt infirmat de însuşi Dan Cernovodeanu prin pre
zentarea i1Ub1raţiilor de carte moldovenească, din care nu se poate nicăieri bănui
sau recun004te vreo filiaţ ie între bourul de la Sibiu (v. XXVI, 3) şi capetele de
bouri de la Iaşi după aproape un secol (v. pl. XXIX şi XXX).
I se poate reproşa au.to1:'1Jlui abordarea însem.nelor dintr� perspectivă natu
ralistă preocupindu-se excesi v de aspectul ambiguu al păsării heraldice munte
neşti : "in orice caz constatăm că o bună parte a reprezentărilor autohtone înfă
ţişează pasărea heraldică in această formă hibridă (vultur, acvilă, col"b), in timp
ce realizările de ordin hera ldic executate peste hotarele ţării
privÎIIl d acee�i ste
mă, pasărea apare în maj oritatea cazurilor sub fonn.a unei autentice acvile"' (p.
49). Trebuie spus însă că in această înfăţişare hibridă stă adevăratul înţeles al
stemei Ţării Româneşti, de a fi un semn al puterii statale iar nu reprezentarea
unei anume spec i i păsăreşt.i. N-avem dreptul să ne indoim, deci, de autenticitatea
imaginilor autohtone, chiar hi b ride fiind, şi credem că această hibriditate ar pu
tea constitui un mod de autentificare şi particularizare a sigiliului. O rezervă ase
mănătoare are Dari Cernovodeanu şi faţă de documentul asupra aspectului cro
matic al stemei de stat moldoveneşti din "Tetraevanghelul" din 1502 - "manus
crisul nu ne poate fi de nici un folos" (p. 121) - deşi in comparaţie cu celelalte
mărturii contradictorii, de dincolo de hotarele ţării, imaginea respectivă, aurtorul
o reproduce trunc hiat (v. pl XXXVII, 5-6), a fost elaborată in Moldova şi de
către un cunoscător direct.
Ştiinţi ficitatea disciplinei heraldice o probează însă Dan Cemovodeanu in orice
moment in care imaginea este
încadrată in contextul
istoric şi, ca să dăm un
exemplu, au torul observă că stema dinastic.ă a lui Şlefan cel Mare nu a fost folo
si·tă de urmaşii săi direcţi sau legitimi, ci tocmai de acei domni tori care, dată
fiind patemitatea lor domnească echivocă, doar prin inse.mnul heraldic puteau
să-şi susţină pretenţia 1a tron , cazul lui Alexandru Lăpuşneanu (p. 1 13).
Ştiinţa heraldică aduce aşadar un spor de cunoaştere a adevărului
istoric,
insemnele armoriate avînd un manifest caracter social, in imagine mcifrin.du-se
relaţii interumane, psi hologi i , aspi raţii sau insăşi voinţa poporului, in care sens
pledează faptul că nici un domn străin de dinastie sau de ţară nu a folosit altă
imagine heraldică decit cea a ţării - capul de bour in Moldova, de pildă, - con 
filrmind că insemnul reprezenta puterea politică conducătoare a ţări i iar nu per
soana implinind această funcţie.
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Lucrarea .,Ştiinţa ş i arta lleraldică in RomAnia" rămîne deocamdată singu
corpus temeinic in acest d omenj u şi, in afara problemelor ce le enunţă sau
l e rezolvă, D.an Cernovodeanu mai are marele merit de a ad uce in atenţia publi
cului şi a speciali�tilor necesitatea unor monografii ştiin ţifice asupra unor însemne
herald ic e româneşti c u m sint te1ll, cer but. acvila. bourut, Nova Plantatia, precum
şi cerinţele de .a se rea li w a lbume exhausti ve - ilustraţiile din pl.an şe o şi dove
desc - cru i mng i n i le acestora, fiindcă heral d ic a este inainte de toate un li m ba j
formulat dintr-o serie de seiJUle funcţionînd intr-un anumit cod şi nu ma i cunos
cind întregul sistem în amăn u.n t vom fi în măsură să ne folosim de adevăruri le
exprimate de poporul român prin stemele sale d i n veac·uri.

rul

I. Fi lipci"c

CORNELIU ALBU, Alesandru Papiu Jlarian. VIaţa şi activitatea sa, Editura

ştiinţifică şi enciclopedică, Bucure)ti, 1977, 328 p.

Al. Papiu I larian a av ut mari merite pentru activitatea politkă ce a desfă
şurat in perioada 1848-1873, precum şi pentru scrierile ce a publicat. De aceea
i-au şi fost consacrate pagini elogioase şi bine documentate de auto r i de seamă,
ca I oan Bianu, Vasile Pârv an, N. Ior ga, Ioan Lu pa ş, G.Bogdan-Duică, Ş tefa n Pas
cu, Ioan Clopoţel, Vasile Netea ele.
In
1972, Iosif Pervain şi Ioan Ch_i n dri ş au
.
tipărit la Cluj-Napoca două volume, cu ti tlul Corespondenţa lui AL. Paptu llanan,
cuprinzind un mat eri.a l foarte preţios. Publicind a cest material, Iosif Per va i n şi
Ioan Chindri!l com;tatau că �la mai b in e de 90 de ani de la moartea l u i Papi.u
U.arian, monografia acr>stui a rămine un dez id era t
important şi urgent al istorio
gmfiei culturale din ţara noas.tră, neexistînd n ici o lucrare de sinteză despre viaţa
şi activitatea s�" 1.

O asemenea monoirafi e a apă rut recent. Au to r ul ei, Corneliu A l bu . a adus,
încă d in 1945, interesante cvntdbuţii la b io grafi a lui Al. Papi·u I larian 2. In de
cursul anilor care au urmat, Cornel iu Albu, c unoscind li m ba maghiară, a c on ti 
nuat cercetă r i l e sale, alia incit l uc rarea ce recen zăm este ro du l muncii sa l e de
peste trei deceru i.

In această lucrare, d upă cum de altmin teri este p r ecizat in
descrisă viaţa şi activi tatea lu i A L Pap i u Ilari.!m.

!:.-ubtitlul ei, este

Născut la 27 septembrie 1827 in satul Bezded din Transilvania, Al. Papiu
Ilarian a fost, in anii 183B-1 843, elev al ginmaziului roman<:K:atolic din Tîrgu Mu
reş.' In 1843-1844, e l a fost e lev al liceu lui român din Blaj, din care a fost eli
minat p entru că a organizat o grevă împotriva unui profesor. In 1 844-1847, el a
urmat cu rsuri le liceului piaristilor din Cluj, tmde a obţinu t, in iulie 1847, diploma
de �absolvent al cu rsurilor de drepturi �.

In mişcarea revoluţionară de la 1 84 8 din · Tran si lvania, Al. Papi u I l ari an a
avut, prin tre români, un rol · i mportant, pe crire Cornel i u Albu îl de scrie in mod
am.1ntmţit. Foarte just, el c ons ideră � Al. Pa p i u Ilari:an ca pe unul din fruntaşii
rom ân ilor ardeleni di n acea epocă , alătur i de A vram Iancu, Io a n Buteanu, Simion
Bărnuţiu,
Axente Sever etc.
·

I n 1 849, Al. Papiu Ilarian se afla la· Vi€J1a pentr u studii. I n sc ri s , ca stud en t,
la Facultatea juridică din capitala Austriei, el a folosit răgazul de care dispunea
pentru a publica l ucrarea intitulată Istoria românilor din Dacfa superioară. Volu
mul 1 a a părut in 1851, iar vvlumul II în 1852.

Studiile sale juridice Al. Papi u Ilarian le-a conti n ua t la Un ivfi�sitatea
din
Pa dova din noiembrie 1 8 5 2 la 10 ian�rie 1854, cînd a obţinut d i ploma de doctor
în dÎ-ept. Pe baza a ce stei di plome, domnitorul Moldovei Grigore Ghika 1-a numit
1 Iosif Pervain şi Ioan Ch i ndriş , Corespondenţa lui Al.
Ed i tura Dacia, C luj -Napoca , 1972, p. 255-256.

Papiu Ilarian, vol 1,

2 Corneliu Al bu. Al. Papiu l larian, Societatea de editură şi arte grafice "Dacia
Traiană", Bucureşti, 1945, 20 p .
/
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pro{ţ!sor de drept penal şi statistică la Facultatea juridică din Iaşi.
Alexandru
Pap i u I larian a fLmcţionat la această catedră - cu o scurtă intrerupere - pînă in
iaDuarie 1 858, cind demisia lui din învăţămînt a fost definitiv primită. El a demi
sionat, manilestind astfel solidaritatea sa cu August Treboniu Laurian care, in
ca li tate de insp ector general şi de preşedi nt e al Consi l i ului şcolar din Moldova ,
intrase în co-nfl ict cu uni i prQofesori ieşeni .
La 6 aug ust 1 860, Al. P ap i u l l arian a fost numit jurisconsult al Moldovei,
functiune pe care a păstrat-o pînă la 28 iunie 1862, cînd i s-a încredinţat impor
tan ta sarcină de procuror la Curtea de Casaţi e, recent in fii nţat ă. El s-a mutat
a tunci la Bucureşti.
Pe cind era in capitala M oldovei, el a ina i n tat domnitorului Cuza, în 1860 , un
Memorand despre raporturi le românilor cu nemţii, cu slavii şt cu ungurii, în timp
de pace şi in cazu! unei revoruţii în răsăritul Europei, memor and in care a propă
văduit ., uni rea tu t u ror românilor intr-un singur corp politic, adică Daco-România".
Călăuzit de ac-elaşi gind, Al. Papiu l larian a publicat la Iaşi, în 186 1 , lucrarea
Independenţa constit uţională a Transilvaniei, l ucra re in care el s-a impotrivit uni
r i i Transil vaniei cu Ungaria şi a c erut ca reprezen tan ţi i românilor din Ardeal să
"
se întn.mcască intr-un � congres , spre a rosti dorinţel e lor.
Transferarea lui Al. P a p i u Harian la Bucureşti in i mp o rtantu l post
de
procuror la Curtea de Casatie d ov-edea cit de apreciat era el de către şeful sta
tul ui. In a ceas tă privintă, o nQuă d ov ad ă va da C uza Vodă în a n ul următor, cind
va n u m i pc Al . P a p i u J la ri an m in i stru de j u stiţie şi ad-interim la controhd de
stat în cab i n et u l constitu i t d e Mi h a i l K ogălniceanu la 1 2 octombrie 1863.
La conducerea Dep artamentu l u i D rep t ă ţ i i Al. Papiu Ilarian n-a ră ma s decit
patru l un i şi j umă tat-e. La 2 7 febr u a r ie 1864 . . el a .. dcmisio.nat", "din cauza opo
zi ţi-ei tot mai înver şunate a de p utaţilor V. BQoCrescu şi Gh. Costaforu". după cite
a firmă Cornel iu Albu.
Ca mi n i s tr·u al j u stiţie i , Al. Papiu I larian a prezentat A dun ăr ii deputaţilor
p roiede de legi deosebit de importante. d i ntr e c·<u·e cel mai de seamă a fost pro
i ectul de lege pentru secularizarea a veril o r mănăstireşti.
Scurt timp d u p ă p l ecarea lui din guvern, Al. Papiu Ilarian a fost i arăs i rtl.lr
m it procu ror la Curtea de Casaţ ie. Va fi inaintat procuror general a l acestei 'I nal te
Curţi la 10 martie 1856, a d i că d u p ă abdicare a silită a lu i Alexandt·u Ioan c�:za.

1862-1864, A l. Papiu Ilarian a publicat vol um-ele I, II şi I I I din
car e C'llprind un ma teria l de mare însemn ătate pen
tru i stor ia ţării noastre.
Funcţiunea de p rocu ror general la Curtea de Casa ţi e Al. Papiu Uarian a
păstrat-o pînă l<t 8 d ecembri-e 1 868, cind - precum scrie Corneliu Albu - e! a
fost "d estituit � de V. Boerescu, necruţătorul său ad v ersar , devenit v remeln ic mi
n i stru al justiţiei.
După ce a fo st îndepărtat din magistratură, Al. Papiu Ilarian a exer<:i t.il
profesiunea de avocat. Şi in această fază a activităţii sal e, el a obţinUJt mari suc
cese, dintre care cel mai răsunător a Iust în 1873, cu prilejul procesului bivola
rilor d i n G iurgi u . cind toţi cei tr imi şi în judec ată şi apăraţi de Al. Papiu Ila:·iAI\
au fost achitaţi de C urtea cu juri a j udetului Teleorman.
fn p-erioada

Tesaur

de monumente istorice ,

In 1867. din iniţiati,·a lui Al. Papiu Ilarian, a fost in fiin ţ ată , la Bucu.rC'!; l i ,
societatea "Tra n silvan i a ", pe care el a pr ezi dat- o pînă l a 1874 şi care a acordat
tiner i l or a rd el en i .,stipendii" şi fel urite alte aj utoare pentru studii. Din l i sta pu
blicată de Corneli u Albu rezultă că, in perioada 1858- 1 9 1 3, adică pînă în prcajmu
primului război mondial, 45 de ti ner i ardeleni au pr i m i t asemenea stipendii, p r in 
tre e i fiind Ioan Lap-edatu , En ea Hodoş . George
Moroianu, 1. Scurtu .
Octavl<lll
Goga, Iuliu Haţieganu, Alexandru Borza etc.

In 1868, Al. Papiu Ilaria n a fost ales membru al Societăţii Aca demice llo
mâne. El a participat foarte asiduu Ia lucrările ei, cit timp i-a îngăduit starea să
nătă ţi i . Din acti v i tatea sa academică se cuvine să fie indeosebi amintit discursul
de recepţie ce a rostit la 14 septembrie 1869 şi care a fost consa cra t lui Gheorghe
Şincai. "Viaţa, operele !Şi i dei le " marel u i cărturar a rd elean au consUtu i t tema acc>
tui discurs.
La ineeputul anului 1 8 74 s-au i v i t la Al. Papiu Ilarian simptomele unei grave
boli . Tra ta men tul prescris de medici n -a putut impiedica agravarea bolii. A fost
n ecesa ră , in iunie 1 8 74, i ntt'rnarea la Vi ena, intr-o "clinică de alienati mintal i � .
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De acolo a fost mutat, in octombrie 1875, într-un spital din Si<biu. Wlde a incetat
din vi aţ ă la 23 octombrie 1877, in vîrstă de 50 de ani .
Am rezumat astfe l biografia lui A l . Papiu llarian sc r isă de Corneliu Albu.
Pentru claritateil ex p un eri i şi poen tru bogăţia ma teri al ulu i referitor la tmele peri
oaae d in Vi·ata lui Al. Pnpiu Jlarian , îndeoseb i La anii tinereţii sale, l ucrarea lui
Corneli u Al bu are merite eviden te. Este msă. re gre tabil că aceste meri te sint um
b r ite de un mare n u m ăr de erori ş i omisiuni.
Spaţiul l imi ta t de care dispunem nu ne în gădu ie să indi c ă m toate aceste de
ficienţe. Vom semnala deci num<Ji erorile şi omisiunile care ni s-au părut a fi de
mai mare însemnătate.
Inc epem cu erorile.
I. La p. 1 24 , nota 3, din Lucrarea ce rece:nzăm, Corneliu Albu afirmA că Al.
P.apiu I la r ia n �n funcţionat efectiv ca profesor la Facultatea juridică din Iaş i intre
20 noien brie 1854 - 26 ianu arie 1858. adică trei ani , două luni şi ş.apte zile".
La p. 1 1 6, nota 3, Corneliu Albu. scrie că A l . Pap i u Ilarian a � inau gura t" la
latji cursu l de statistică la 2-i ianuarie- 1 854.
La p. 161 şi la p. 257, Corneliu Albu menţionează că Al. P api u Ilarian a fost
numi t profesor la Facultatea de drept di n Iaşi la 5 decem brie 1855.
·
Cit itor ul este ui m it de nepotrivi rea datelor in di cate de Corneliu Al-bu. Cert
este că Al. Papiu I l ari an n-a putu t fi profesor la Facultatea jurid ică din capitala
Moldovei decit după în fi in ţarea ei, ca..re a avu.t loc in octombrie 1 855 3. Abia la
24 februarie 1856 au inceput ·să fie ţinute cursuri l a această Facul ta te de
către
profesorii ei, printre care a fast şi AI. P.api u Il-ari an 1•
I I. La p. 140 d i n l ucrarea ce recenzăm, Corn eliu Albu i ndi că alcătuirea

guvernu l ui constituit la 12 oc1ombri e 1863 şi prezidat de Mihail Kogălniceanu, gu
vern ln car e A l . Papiu I larian a rost mini stru a l justlţt ei şi ad-interim al contro
Albu afirmă că .,toţi membrii cabinetului "' au fost .,oa
lalui de stat. Corn eliu
mEni in afara Adunării". Afirmaţia este greşită, deoarece Mihail K ogă ln iceanu era
deputat.
I II. La p. H7, Corneli u Albu scrie că, la 27 ianuarie 186-i, Al. Papiu llarian
,.a demis ionat" din guvernul Kogălniceanu şi că, in l ocul lui, a fost nwnit Dimi
trie Bolintmeanu ministru ad-inter:im de j ustiţie. După cum reiese din de<:reWI
lm Cuza Vodă, publicat in ,.M oni torul o.ficial" 5, P apiu I l.arian a incet<Jt de a fi
mjnjstru la 21 februarie 1864, iar nicidecum la 27 i anuari e 1864 ; el n-a fost înlo
cuit la Ministerul justiţiei prin Dimitrie Bolintineanu, ci p ri n P. Orbescu, rninis
t.r'll'l luc rări lor publice, care a fost ,.însărcinat cu i nteri m ul Ministerului j ustiţiei" 6.
In sfirşit, in nici unul din actele oficiale de atunci nu este menţionată �demisia"

lui oPapiu I larian, ci Inlocuirea lui .
IV. La p. 1 5 3, Corneliu A1bu afirmă că Domni,torul Cuza a num it procuror
geleral la Curtea de Casa ţie pe Al. Papiu Ilurian. Or, această numire a fast făcută
printr-un decret al Locotenenţei Domneşti din 10 martie 1866 7. a.şadar dUipă abcli
Oill'e8 silită a lui Alexandru Ioan Cuza. De altmi nteri , la p. 258, Corneliu Albu
citează acest decret di n 10 martie 1866. Cum a putut el săvîrşi greşeala de la
p. 153 ?
V. La p. 177, Corneliu Albu menţionează că, la 1866, o ,. ep idem ie de ciumă ..
a bint:ui t in RomAnia. Şi de astA dată Corn eli u Albu săvîrşeşte o greşeală, căci ,
3 Gh. Ungw-eanu, lnt•ăţi1mintul juridic i n A cademia Mihdileană, in volwnul.
De la Academia Mfh.clileană la Liceul Naţional, 100 de ani. 1835-1935, laşi, Inst.
de arte gra fice wBrawo", 1 936, p. 376 ; Mihail Avadanei, Din trecutul invclţdmln
twui juridic in Moldova, cu prilejul implinirii a o sută de ani de la înfiinţarea
Facultclţii de ştiinţe juridice din la�, ,.A n alele ştiinţifice ale Universităţii ,.AI. 1 .
Ou!l.a
" di n Iaşi", Serie nouă, Secţia I I I , Ştiinţe sociale, Tomul Il, an u l 1956, p" 430.
·
4 Gh. Un gu reanu, op. cit., p. 376 ; M. Ava danei , op. cit., p. 430.
5 "Monitorul oficial", 28 februari e 1864, p. 201.
6 Printr-un decret din 6 mai 1864, P. Orbescu va fi ,.confirmat" ministru de
justiţie, M i hai l Kogălniceanu, C'Sre era preşedinte al Consiliului de mini,tri, şi
ministru de interne, fiind numit ad - in teri m şi mi n istru al lucrărilor publice. (,.Mo
nitorul ofici.al", 7 mai 1864, p. 469).
7 "Monitorul oficial", 13 martie 1866, p. 25.7.
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la 1866, Rom4n ia a fost bintuită de holeră, iar nicidecum de ciumi. Ca dovadA,
cităm raportul doctorului Marcovici, publ icat în .,Monitorul ofici al " de la 17 august

1 866 , p. 892.
VI. La p. 176, nota 2, Corneliu Albu afirmă că, la 1866, printre membri i So
cietăţii Literare RomAne numi ţi de Locotenenta Domnească a fost şi B. P. Haşdeu.
Realitatea este însă alta. La in fiinţarea Societăţii Literare Române n -a fâcut
parte d in ea Bogdan Petri oeicu Hasdal, ci tatăl său, Alexandru Hasdeu e.
VII. La alegeri le pentru Adun area deputaţilor din 1870, Al. Papiu Ilarian a
candidat la colegi u l al III -lea din judeţu l Vlaşca. Corneliu Albu susţine (p. 1 7 1)
că atunci el a co m b ătut violent .,guvernul bandelor prez idat de Lascar Catargi.u•.
Guvern ul aflat l a cirma st atu lui in 1870, in perioada alegerilor, n-a fost însă pre
aidat de Lascar Ca targiu . ci de M.anolache Costache Epureanu P.
VIII. La p. 186 şi la p. 194-1 95, Corneliu Albu scrie că, l.a 9 decembrie
1868, Al. Pa piu Ilari an a fost "dffitituit" din funcţiunea de procuror general la
Curtea de Casaţie de c ă tre m:ini!>trul ju sti ţiei Vasile Boerescu. Prete xtul "destitui
ri i " ar fi fost "polemica � dintre Al. P.apiu Ilarian şi generalul Tiirr, "emisarul lui
Kossuth Lajos" , această polemică fiind " considerată de guvernul conservator al
lui Lascar Ca largi u ca influen tind n egati v politica ex ter nă a României".
Corneliu Albu săvîrşeşte trei ·greşel i ş i anume :
a) Prin decretul din 9 decembrie 1868, Al. Papiu I La rian n-a fos.t · destituit, ci
.,pus in d isp on i bil i ta te " 'KI. Destituirea nu era identică cu punerea in disponibilitate.
In adevăr, punerea în di sponibil i tate era "eli berarea d i n serviciu" a unui salariat
al statului , iud e ţ u l u i sau comun e i . Ea p utea fi o sancţiune d isciplinară, dar era
mai puţin severă decît destituirea, care era cea mai asp ră di ntre pedepsele disci
plinare. Punerea în dispon i bilit-ate putea fi ap l i c a t ă şi în cazuri in care salaria
tului respectiv nu i se a du('('a vreo învin u ire, de exemplu, pentru reducerea n u
mărului fun cţ io n a rilor sau pentru reorganizarea serv ic i u l u i public.
b) La 9 decembrie 1 868, preşe dinte al C on si l i ul ui d e min iştri n u era La.scar
Catargiu, ci Dimitrie Ghi ca. Lascar Catargiu n-a făcut parte din acel gu v e rn "·
c) Este adevă1·at că. în şed in ţa Senatului de la 29 noiembrie 1 868, genera lul
Christian Tell, în cuvintarea sa la discuţia gene ra lă a proiectului de răspuns Ia
mesajul do m n esc citit la desc h iderea sesiunii, a rostit şi unele critici la ach·e.sa
lui Al. Papiu I larian, acuz.îndu-1 , printre altele, că "de�i înalt funcţionar al sta
tului�, totlllj i "a fo<; t in relaţLune cu comitetele ungare" 12. Pa sa j ele din discursul
lui Ch ri st i an Tel! referitoare la AL Papiu I l a ria n n-au avut nici un răsunet .in
Senat. Oratorii care au luat cuvîntul după el - printJ-e aceşti a au fost primul

ministru Dimitrie Ghica !ii mini strul j ustiţiei Vasile Boerescu - n-au dat nici o
în vi nuirilor pe c a re Chri stian Tell le adusese procurorului general de la
Curtea de casaţie, considerin<i u-le, probabil, fără însemnătate.
Pentru inlocuirea lui AL. Pap i-u Ilarian din importanta funcţiune ce avea la
cea mai înaltă i n stanţă judecătorească din România n -a fost folosi t pretextul
.,polemicei" cu generalul Ttirr, "emisarul" lui Kossuth - cum crede Corneliu Albu.
Inlocuirea lui AL. Papiu I laria n a fost determin a tă de con fli ctu l ivit intre el şi
un i i consilieri ai Curţii de Casaţie. Motivul acesta, deşi n-a fost indicat în decn:
tul de inlocuire, a fost bine cun09::ut de con te mp ora n i.
a ten ţ ie

In ce a consi s tat acest conflict ? Amănunte găsim în st.udiul lui Constantin
Prodan, publicat in re vista juridică .. Dreptul'", in 1 93 2 13. Pe baza cercetări lor intre
prinse in arhi va din Bucureşti a Min isterului justiţiei, Constantin Prodan arată

a Petre Popescu-Gogan, Istoria A cademiei Române, Bucureşti , 1 973, p . 57.
Alexandru Hasdeu, "numit membru fonda tor la 22 aprilie 1866. a decedat la 2
noiembrie 1872". Bogdan Petriceicu Hasdeu a fost ales "membru titular" al Socie
tăţii Academice Române la 13 sep tembr i e 1 877 (I bidem, p. 58).

' Dimitrie Costescu, Fazele min isteriale în România,
versul. 1930, p. 53.
1° "Mon itoru l oficial", 10 dec em b ri e 1 868, p. 1357.
1 1 Dimitrie Cos t esc u . op. cit., p . 4 5 .

1 862-1930,

Tip.

Uni-

"Mon itorul ofic ial", 4 decembri e 1 868, p. 2333.
1 3 Constantin Prod an , Pentru amintirea lui Vasile Sturza, intiiul prim-pre
şedinte al Curţii de Casaţie, ,.Dreptul", LX, 4, 31 ianuarie 1932, p. 23.
12
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că un ii membri ai Cur ţii de Casaţie reproşau lui Al. Pap1u Ilarian de a avea faţă
de ei o pu rtare necolegi al.i!. Il invinUiiau de .,atacuri grave aduse Ourţi.i", de "săgeţi
l a adresa primului-preşedinte�, de procese discipl inare inscenate impotriva unor
t.:ClllSilicri ai Incaltei Curţi, de atitudini sfidătoo.re, ca aceea cind ordon.ase reares
tarea unui inculpat a cărui eliberare fusese decisă de suprema instanţă etc. Cert
este că Al. Papiu I larian, care a avut conv ingeri pol i t i c e progresiste şi a fost in
bune relaţii cu guvernele radicale de La 1867-1868, nu putea fi decirt in diver
genţă de opini i cu majoritatea membr ilor Curţii de Casaţie, alcătllită din simpa..
t 1 zanţi ai partidului conservator. Pentru a pune capăt acestui conflict, cabinetul
canstituit la 16 noiembrie IS68, sub p reşedinţia lui beizadea Di mitrie Ghica, venind
la cirma statului după c:: abinetul ,. roşu.. al lui Nicolae Golesou, a pus in disponi
bilitate pe Al. Papiu Ilarian, prin dQ.cretul din 9 clecembrie IA68. Că acesta a
f;ost motivul înlocuirii lui AL Papi·U. llarian reiese foarte cl a r din discursurile
rostite la inscaunarea succesorului său,, care a fost Paul D. Viorea.nu.
In adevăr, la 14 d ece mbrie 1868, Clll1ea de Casaţie s-a intrunit in secţii
unite pentru "instalarea• lui P. D . Vioreanu ca procuror general pe lîngă acea
Curte. Cu acel prilej, pre�edin tele A. Ca.targiu, ad r esi ndu -se noului procuror gene

ral,

a

spus :

"Org1an s.Ulj)rern al legii, Curtea va fi totdeauna ferice a vă asculta conclu
ziile. Ea este sigură că va d()!!Ul i t(}tdeauna intre dinsa şi D-voastră annonia cea
mai perf-ectă ş i sperăm, cu toţii impreW1A, Domnule procuror general, că respec
tln d u-ne unii pe a lţ ii in atribuţiunile noastre şi ajutindu-ne reciprocamente, vom
ma:nţ i n e acel prestigiu de c are magistratura are atîta trebuinţă" 14•
rn răspunsul s.ău, Paul D. Vioreanu a subliniat şi el necesitat�a ca "armo
n i a" să domnească la suprema i nstanţă. Din acest di scurs desprindem următorul
pasaj :
"Din parte-mi , vă pot asigura <'ă voi culti...a , cu o vie plăcere, raporturile de
confra ţfetate, de mutuală bună voi n ţă şi de respect ce Curtea şi parchetul ei îşi
datoresc l'·eci p roc. Numai prin armonie şi bună înţelegere vom putea implini inal
tele şi deli catele noas tre f wx:ţ iw1 i cu scrupulozitate, cu independinţa şi cu impur
ţialitatea care, in toate timpurile, sin t prima da t o rie a magistraturei" tS.
Este deci n cindoi e!lnic că AL P apiu I l arian a fost i n l o c ui t din postul de
procuror genei'al spre a se restab-i l i " armonia" la Curtea de Casaţi e . Nu s-a recurs
la tăi nuirea acestui motiv şi ,.pretexte" de a ltii n atură n-au fos t i nvocate .
IX. La p. 20i, greşit afirmă Corn eliu Albu că Al. Papiu I laria.n a fost ,.pro
fesor al Facultăţii de filozofie din Iaş i " . Alexandru Pap i u Ilarian a f ost profesor
la Facultatea j uridică d in laşi , iar n ic i d ec u m la Facultatea de filozofie din capi
tala Moldovei.
X . La p. 219, Corn el i u Albu scrie că, LJ tunC'i cînd Alexandru Ioan Cuza a
fost silit să abdice, "Al. P.api u Ila rian a c unoscut dezamăgirea şi dcscurajarea" şi
că �tot restul vieţii [ e l ] a rămas un aderent al lui Cuza".
Dacă, pînă în 1865, Al. Papiu Ila ri an a rostit numai cuv i nte de laudă la
<l<lresa lui Cuza Vodă 16, după 1 1 februarie 1 866 el nu s-a mai comportat c a un
p arti za n al fostului domn itor. Astfel, in martie 1866, el a acceptat să fie numi t
nroc1 Tor general la Curtea de Casaţie, ştiind desigur că, in a c e a s·tă calitate, va
;wea sar ci na de a rusţine acuzarea împotriva foşti lor miniştri ai lui Alexandru
Ioan Cuza, trimişi in j u decată de noul regim. Un decret al Locotenenţei D<>mneşti
de .Ja 29 martie 1866 i�a şi încredinţat ac eas tă misiune 17•
O altă dovadă că Al. Papiu I larian, după 11 f·ebruarie 1866, n-a mai fost
.,aderent" al lui Alexandru Ioan Cuza reiese <;lin asi-dua sa colaborere la ziarul
"Homânul". ln adevăr, in perioada 1867-1873, A l . Papiu Ilarian a publicat zeci
de articole in acest ziar. Or, nRomânu l " era prop rietate a lui C. A. Rosetti , care,
în acea perioadă, s-a manifestat, in dese rinduri, prin articole foarte aspre, ca
14 n Mo n itor ul oficial", 15 decembrie 1868, p. 2389.
15 I bidem.
16 Vezi, de ex., scrisoarea lui Al. Papiu I lar i an către Al e xan dru Roman d i n
6 i an uar ie 1865 (Iosif Pervain şi Ioan Chindriş, op. cit., voi. I, p. 161).
17 .,Monitorul oficial", 31 martie 1 866, p. 307.
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un adversar ne îndupl eca t, al fostului domni tor 11. Red actor răspunzător era Eu
gen�u Carada, vaj n ic du�man al lui Cuza Vodă. In coloanele .,RomAnului.. au
apărut şi articole ale maiorului D. Lecca 1�, al cărui rol in complotul d e la 1 1
februarie 1866 este b i ne cunoscut. Dacă Al. Papiu Ilarian a r fi fost .,aderent al
lui Cuza", el desigur n - ar fi colaborat la ziarul care a combătut c u aUta înver
şunare pe fostul domn pînă la moartea lui.
XI. La p. 227, nota .4, Corneliu Albu relatează că, in 1854, la Paris, Ion C.
Brătianu a fos t condamnat la trei luni inchisoare, pen tru că "a complotat impo
tri va lui Napoleon al I I I -lea".
Această succintă relatare nu corespunde realităţii. In adevăr, la 1 6 noiem
brie 1853, Curtea cu j uri d i n Paris a achitat pe Io� C. BrăUanu, trimis in jude
cată pentru participare la un complot în c on tr a împăratului Napoleon al I I I-lea 211.
Două luni mai tirziu, J.a 16 ianuarie 1 854, tribunalul corecţlanal din Paris a con
damnat pe Ion C. Brătianu la trei ani inchisoare şi 500 franci amendă pentru
delictul de afiliere l a o soc i etate secretă şi p en tru deţinerea unei ti.pografii clan
destin e 21• Con d amn are a rămînînd definitivă, Ion C. Brăt1anu a executat doi ani
şi �ase luni din pedeapsă, fi ind graţiat de restul osindei la 1 iulie 1856 22.
XII. La p. 224, in legătură cu răscoala bivolarilor de la Giii.U"giu, Corneliu
Albu menţi onează că, la 18 martie 1 873, .,procurorul, venit la faţa locului, a poto
l i t l uc rurile şi a cerut răgaz să poată telefona la c�ntru", adică la Bucureşti. In
Enciclopedi:a Larousse se precizează câ telefonul a fost inventat de americanul
Graharn Bell ş i că, la 10 martie 1876, la Boston, a avut loc prima convorbire prin
acest aparat 23 . Aşadar, l a 18 martie 1873, cind telefonul nu fusese încă inventat,
procurorul de la Giur gi u n-a putut telefona la BUC'I.l reşti, con trar celor afirmate
de Corneliu Albu.
Oprim aici înşirarea erorilor săvîrşite de Corneliu Albu. Mai sint şi altele,
dar ele sînt de mai mică insemnăta·te şi spaţiul ne lipseşte pentru a le enu
mera pe toate.
Vom proceda la fel �i pentru omisiunile din biografia lrui Al. Papiu Ilarian,
Vom indica pe cele mai de sea mă d inbre ele.
1. Cele două volume publicate de Iosi·f Pervain şi Ioan Chindriş, cuprinzind
corespondenţa lui Al. Pa,piu I l ari'an , sint citate de Corneliu A1bu la p. 87 şi la
p. 1 1 1 . Din aceste volwne el n -a cules decit foarte puţin material . Nu ştim pentru
ce a procedat astfel. Dacă el ar fi ·uti l iza t Intregul material adunat de Iosif Per
vain şi Ioan Chindri!l, desigur el n-al" mai fi săvîrşit unele erori. De exemplu, in
voLumul li, p. 1 1 1 , Iosif Pervain şi Ioan Chindriş publică scrisoarea trimisă din
Iaşi, la 19 ian uari e 1855, de Simion Bărnuţiu, prin care ilnştiinţează pe Al. Papiu
llarian, că n-au inceput încă, in capitala Moldovei, cursurile "şcoalei de legi" şi
că, poate, ,.pe anul viitoriu se va incape şi ceva din legi". Dacă ar fi ţinut seamă
de această scrisoare, Corneliu Albu n-ar mai fi comi-s eroarea de a afirma că
AL Papiu Ilarian a fost profesor la Faoultatea j uridică din Iaşi in 1854 24 şi câ a
"inaugurat" prelegerile sale de statistică la 24 ianuarie 1854 25•
II. In octombrie 1 862, Al. Papiu Ilarian a fost numit membru in ,.j uriul exa
minator" al con.cursuri lor ce urma.u să aibă loc pentru ocuparea catedrelor vacante
la Facultatea. de drept din BuC'Uil"eşti 26. Din acest juriu au făcut parte j urişti care
se b uc urau de un mare �i pe deplin meritat prestigi u , ca Vasile Boerescu, Gheorghe
Costaforu, Te odor Veisa, P. D. Vioreanu. Numirea lui Al. Papiu Ilarian dovedeşte
că şi el era considera.t atunci ca un em in ent jurisconsult.
I I I . La 8 iun i e 1863, odată cu în sărc i narea lui Nicolae Ionescu de a aduce de
la Palermo in Ţara Românească "ţără.na'" lui Nicolae Bă lcescu , a fost instituită o

18 De e x . : .,Românul", 29 octombrie 1867, p. 923-924 ; .,Românul",
nuarie 1868, p. 1 7-18.
19 De ex. : .,Românul", 22 iunie 1873, p. 548-549.
2D Rev i sta "Stud i i şi cercetări istorice", Iaşi, voi. XX, 1947, p. 190.
21 Ibidem, p. 194.
22 I bidem, p. 202.
III Grand Larousse Encyclopedique, voi. X, Pari s, 1964, p. 219.
24 Pagina 124, nota 3.
zs Pagina 1 16, no\a 3.
26 ,. Mon i torul oficial'', 1 7 octombrie 1862, p. 958.
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com1s1e, nld!tuitâ d i n A. T. Laurian şi A l . Papiu I larian, pentru "adunarea şi pu
b li carea tuturor serieri lor� ale lu i N i colae Bălcesc u �' .
IV. Printre legi le i m poctantc, adoptate de Ad u n are a deputaţilor in peri oada
cînd Al. Papiu Il arian era ministrul justi ţiei , a fost şi
legea pen tru înfiinţarea
Consil i u lui de Stat, pe care Corneliu Al b u o mi te a o menţiona. Decretul pentru
promulgare<l acestei legi a fost contrawmnat de Mihail Kogălniceanu şi de A l.
Papiu Il ari an le.

V. Precum am indicat d eja, Al Papi. u Ilarian a fost numit procuror general
la Curtea de- Casnţie printr-un decret al Locoten en ţei DOlliDeş ti d e la 10 martie
1 866. "lnst.a larca" lrui in ac;cas1ă îna ltă funcţiune a avut l oc , cu un· ceremonia!
deosebi t, la 14 martie 186 6 . Cu acel prilej. Al. Papiu I l arian a rostit o cuvl.n.tare
al c ărei text int<-g1·al a fost pub licat in .,Monitorul oficia l � 29• Cuvintarea sa pre
zintă un deosebit interes, deoarece noul procuror general a precizat prin ci pi ile
care il vor călăuzi i 11 e:xerci tareu inaltelor f u n.c ţju ni ce-i fuseseră încredinţate.
,.Lege a şi datoria - a spus el - vor fi ţinta la eare pururea voi năzui.
Legea care totdeaun<J mi-a plăout a o con.sidera suverană peste toţi suveranii, su
verana l ume i morale şi a lumei fi zice, neexorabilă şi neînduplecată, unicul ju,g
pe care-1 d()resc cu dor nestins şi-1 p oa rtă cu p lăcere toţi adevăraţii amici ai
libertăţii . Datoria, pentru că nu e m u l ţumire nici fericire omenească mai presus
de aceea de a p ute a zice pe fiecare z.i : legea am păzit, datoria am implinit".
·
Acest d i scurs nu este dtat de Corneliu Albu nici măoar in bibliografia ce
a intocmit cuprinzind scrierile şi discursurile lui Al. Papiu Ilaria.n.
VI. La 2B septembrie 1866 s-<Lu intrunU, in sala Slăti neanu din Bucureşti ,
numeroşi alegături şi au ales un comitet el ecroral, alcătu i t din 27 membri, în
vederea viitoarelor a leger i pentru, Cameră şi Sen at. Cei al � i erau mai toţi liberali
radicali, adică "roşii", cum li s e spunea pe a tunci ; printre ei se afla şi Al. Papiu
Ilarian. El a m u lţumit alegătorilor prezen ţ i pentru increder ea oe-i exprimaseră
prin votul lor, regrelind însă că nu putea primi această însărcinare, deoarece nu
era inscri s în listele electorale 30 . Mot i v u l real a fost des1gur acela c ă, fiind p:··)·
cu.ror gen er a l la Cur tea de Casaţie, nu p ut ea faoe parte din comitetul electoral al
unui partid politic. In wice caz. prezenţa sa în seara aceea la intrunirea din
sala Slătineanu constituie o dovdA a ·legăturilor sale cu li.beralii radica li .
VII. In ziarul ,.Românul" de la 15 aprilie 1866 (p. 190) a fost publicat textJUl
integral al · adreselor procuroru lui general de- pe lîngă C ur tea de Casa ţi e, Al. Pa
piu Ilarian, către primu l pi"C!Şedinte al acestei Curţi. cu privire l a crima de inaltă
trădare comi să de M itropolitul Moldovei Ca lini c Miclescu, Nicolae Rosetti Rosno
van.u şi complicii lo.r, Ia 3 aprilie 1866, cind au dezlănţuit singeroasa răscoală
separatistă de la Iaşi 3 1.
VIII. Constituţia d i n 1866 prevăzuse, in art. 132, intocmirea, "in cel mai
scurt timp", a an umi tor legi, precum !li revizuirea codurilor şi a legilor ex istente ,
.,spre a le p W1 e in armonie" cu ooul pact fundamental al României.
· Pentru realizarea acestei dispoziţii a fost numită, la 1 septembrie 1866, o
comisie, aloătuită din z.ece jurişti care erau. cEi mai de· seamă ai acelei epoci.
Printre ei era şi AL Pa.piu, I,Iari an 32,
Deoarece _comisia instituită la 1 septembrie 1866 n-a împlinit la timp misiu
nea oe-i fusese incredin ţată, a fost numită, la 3 octombrie 1867, o nouă comisie
cu a<Jeea!ji sarcină, alcătu ită nwnai din şa se jurişti, in fruntea listei fiind AL Papiu
Il arian 33. In curind, noua echipă, prezi.dată de Al. Papiu Ilarian, a publicat patru
proiecte de legi ce Întocmise şi anume :
Zl "Moni tor u l oficial'., 1 1 iunie 1863, p. 441.
28 ." Moni t oru l oficial", 13 februa rie 1864, p. 149-1 5 1 .
:!il " Mon itorul oficial'., 1 8 martie 1866, p . 280.
30 �Românul", 30 septembrie 1866, p. 690.
)1 A dresele procurorului genera l de pe lîngă Curtea de C<lsaţie nr. 351 din
6 ap ri lie 1 866 şi nr. 353 din 8 aprilie 1 866.
32 "Românul .. , 3 septembri e 1866, p. 607, şi 23 septembrie �866, p . · 66�.,
33 ,.Monitorul ofici a l.. , 6 octombrie 1867, p. 1 1 47. ·
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1. Proiectul de lege relativ la responsabili tatea penală şi civilă a agenţilor
puterii publice 34 ;
2. Proiectul de lege pentru "admisibilitatca in funcţiunile judecătoreşti" 35 ;
3. Proiectul de lege pentru modificarea articolelor 1 1 6-127 şi 4 1 9-421 din
Codul de procedură penală 35 ;
4. Proiectul de ](>ge privitor la Curţi le cu juraţi 37.
Activitatea desfă4ur.ată de Al. Papiu Ilarian in cadrul comJsJel care a ela
borat aceste prO"iecte de legi n.-a fost cunoscută de Corneliu Albu.
I X . Pe baUJ raportul u i · lu i Anton I . Arion, ministrul justi t iei in, guvernul
prezidat de Niicol-ae Goleseu, a fost numită. la 19 iulie 1868, o c oan i sie pentru
redactan'a unui proiect dE' lege avind de ob i ec t , in conformitate ru art. 24 din
Com;tituţi.a de la 1 866, "revizui rea ş i completarPa Codului penal", cu privire la
san cţionarea .. abuzurilor Iăcute prin grai, scris şi presă". Comisia era aldituită
din Al. Papiu. Il arian, ca preşedinte şi alţi cinci jurişti, printre care era şi Gri
gore Peucescu ,38 .
Precwn relatează Grigore Peucescu, a fost redactat atunci un proiect de lege
relativ la regimul presei 3�. Inlocuirea guvernului liberal radical al lui Nicolae
Golescu, la 16 noiembrie 1868, prin cabinetul prezidat de beizadea Dim itrie Ghica
a avut de consecinţă înlăturarea acelei chestiuni de la ordinea zilei.
X. Intr-un supliment al ziarului .,RomAnul" de la 1 1 - 1 2 mai 1867, a apărut
in extenso rechizi\oriul procurorului general Al. Papiu Ilarian in procesul intentat
judecătorului de instrucţie Athanasiade pentru arestare ilegală şi antedatare a
actului pe baza căruia fusese erriis un mandat de arestare.
XI. La 3 i u l i e 1 867, Consiliul de Miniştri a numit o comisie, alcătuită dÎn
trei membri, pentru a cerceta la Galaţi împrejurările in care, cu prilejul expulzării
a zece .,vagabonzi ", doi dintre ei se înecaseră in Dunăre. Preşedintele comisiei a
fost AL P ap i u Ilarian . Raportul pe care el 1-.a intocmit şi al cărui text integral
a fost publicat in " Monitorul oficial , constată că autorităţile române au procedat
în mod legal şi că vinovaţi de ineearea celor doi "v-agabonzi" erou SIOldaţii turci
care i....a u azvîrlit in Dunăre lO,
XII. In ziarul "RomAnul"' de la 22 octombrie 1867 (p. 903) a fost inserată o
scrisoare a lui Al. Papiu Ilarian, prin care răspunde comentariilor făcute de ma
gistratul A. Zeucianu cu privire la cazul lui Ion Polescu, judecat de secţia crimi
nală a Curţii de Casaţie, comentarii publicate in .,Romanul" de la 20 octombrie
,

"

1867 (p. 895) .

XIII. La 6 mai 1870 s-au Intrunit, rn sala Slătineanu din Bucureşti, numa-oşi
cetăţeni - in ziarul "Românul" se afinnă că numărul lor ar fi fost de "peste
două mii" 41. Ei au protestat energic impotriva metodelor samavol.rtice la care se
recu.rsese "rle aproa pe doi ani " pentru guvernarea ţării şi care primejdu.iau "chiar
existenţa naţională a Român iei" . In moţiunea adoptată, ei au subliniat că trebuie
să înceteze sistemul in vigoare, care considera Constituţia ca fiind "o ficţiune", şi
au ceru t oa "guvernul să fie expresia unui parlament li-ber ales". După votarea
acestei moţiuni, cetăţenii adunaţi in sala Slătineanu au încredinţat unui comitet
de 27 de persoane miiSiunea de a lupta pentru realizarea revendicărilor lor. Din
acest comitet fă cea parte şi Al. Papiu Ilarian, alături de Nicolae Golescu, fraţii
Ion şi Dumitru Brătianu, Eugeni u· Stătescu, Radu Mihai, Ion Ionescu, George
Missail etc.
.

·

34 Textul integral al proiectului de lege, însoţit de o scrisoare a lui Al. Papiu
Ilarian. a fost publioat in ziarul "Românul" de la 8 noiembrie 1867, p. 956 .
35 "Românul", 1 1 noiembrie 1867, p. 964.
36 "Românul", 15 noiembrie 1867, p. 077.
37 "Româ.nul", 1 7 noiembrie 1867, p. 984.
311 ,.Monitorul oficial", 25 iulie 1868, p. 999.
39 Gr. Peucescu, Modificarea
Codului penal, revista "Dreptul", 21 martie
.
1874, p. 1 82.
40 "Mon itorul ofic i a l
16 iulie 1867, p. 873-874. Vezi şi "Românul", 17-18
iulie 1867, p. 597-598. Raportu l este i scăli.t de cei trei membri ai comisiei. Stilul
şi argumentarea n u lasă nici o îndoială că el a fost redactat de Al. Papiu Ilarian.
41 "Românul", 8 mai 1 8 70, p. 393.
",
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Corneliu Al b u nu men ţionează intrun i rea d e la 6 mai 1 870 şi nici alegerea
lui Al. Pap i u I larian i n comitetu l celor 27 de fr un taşi . El citează numai "mani
festul electoral al opoziţiei�, semnat şi de Al. Papiu l larian şi publi"C at in "Roma
nul" de la li mai 1370, p. 426. Or. acest manifest a fost p rim ul apel adresat ţă r i i
de călre comitelul ales în sala Slătinea n u , la 6 mai 1870, pentru ca viaţa politică
a Român iei să se desfă.şoru-e conform programului ce fusese at;unci adoptat.

XIV. După ce a f1)st înlăturat din magi stratură, Al. Papiu I la rian a profesat
avocatura. Exercitind această ptnfesi\mc, el a obţin ut mari succese, aş.a încît in
curi:nd el a d even it u.n fruntaş al baroului bucw·eştean.

Despre această fază a a<:t iv i tăţ i i sale sint puţine informa ţ ii in biografia în
tocmită de Corn eli u Albu. Doar proc esul bivolarilor de la Giurgiu, i'n .care Al.
Papiu I l ari an a pl-e dnt obţinînd achitarea oelor trimiş i în j udecată, a fost bine
rezumat.
lntr-o notă de la pa gina 236, Corneliu Albu preci zează că Al. Papiu l larian
"a fost un avocat foart-e i'lpre ci at" şi c ă , in perioada 1869-1874, el a "încasat ono
rarii de p e9le 38.0DO lei, sumă apreciabilă pentru vremea aceea". Ar fi fost necesar
să se lămurească pentru ce Al. Pap i u Uarian a fost un av ooat aşa de apreciat şi
să citeze principalele procese in care el a �ledat.

ln aceast ă privinţă, inforrn.aţi i pre ţioase se află in revistele juridice ale ept>
cii, îndeosebi in revista .D1·eptul" şi in "Buletinul hotăririlor Curţii de Cas aţiun e " .
Oercetind aceste reviste, se constată că, in 1 8 7 2, Al. Papiu Ilari<IJI a pledat l a
Curtea de Casaţie in cinci proeese, fiind in,frind intr-un singur proces şi biruind
pe adversari i lui in celelalte patru procese. ln 1873, Al. Papiu Ilarian a pledat
la Curtea de Casaţie in opt procese, fiind infrint in două procese şi obţinînd
cîştig de c auz.ă in celelalte �ase. In 1974, el nu s-a mai prezentat la bara Curţii
supreme d i n c auza stării săn.ătăţii sale.

Cifrele citate mai sus dovedesc temeini ca pregătire juridică a lui Al. Papiu
Il.larian, care i-a asigur-at i zbinda in a·ş.a de dese cazuri. La asemenea rezultate el
a ajuns desi gur şi prin corectitudinea sa profesională, acceptind să apere numai
pe împricinaţii despre care se con vinsesc că aveau d repta t e.

El a fost şi un j uri s t foarte conştiincios, d upă cum reiese din rechizitoriile

sale, cind era pJ'ocuror g en eral , precum şi din pledoarriile sal e, cind era avocat.

Două din aC'este p ledoarii, după ce textul lor a fost rev i zuit de insu!ji Al. Papiu
Ilarian, au fost tipărite 42• Ele se c arac teri zea ză printr-o foarte clară expunere a
faptelor, urmată, de an aliza aprofundată a di spoz i ţiilor d i n legile care aveau să
fie . aplicate. Adesea Al. Papiu I la rian i nvoca şi vechiul drept românesc. Din argu
mentarea sa, .întemeiată stri ct pe log ică, se desprin dea de la sine C'Oiflclu:zia. El n u
l ăs a ni.ci o chestiune neexaminată din cele ivite in cursul procesului. Papiu Ilarian
se prezenta intotdeaun a la bara j ustiţiei b i ne documentat. De aceea a şi izbutit
să bi rui e adversari prestig.ioşi, ca Vasile Boerescu 43, Petre Grădişteanu 44, C. Bo
sianu 45, G . Verne�u 46, George Danielopol 47, Teodor Veisa 4B etc.

Dintre p rocesele mai de seamă, în car e a pl edat Al. Pap iu Ilarian, nu este
citat de cătr.e Corneliu A l bu - precum am indicat d eja - decît procesul bivola
rilor din Giurgiu. Papiu I lari an a pledat şi în alte mari procese, c um au fost pro
cesul Compan i ei Căii Ferate Roman-Galaţi-Bucureşti cu oraşul Roman 49, pro42 Pledoaria in procesul lui A lex an dru Egor Balş la Curtea de Casaţie, "Ro
mân.ul", 5 aprilie 1873, p. 312-31 3 ; 6 aprilie 1873, p. 316, şi 7 aprilie 1 873, p. 3 2 1 .
Plednar:ia in procesul bi volarilor de la Giurgiu, judecat de Curtea c u juri din
Turnu Măgurele, ftRomânul �. 7 octombrie 1 873, p . 884 şi 8-9 oc tombrie 1873,
p. 888, pledoarie republicată în b.roşura Causa bivolarilor din Giurgiu înaintea
Curţii Juraţilor din Turnu-Măgurele, Bucureşt i, Tip. Dacia, 1873, p. 7--40.
43 "Dreptulw, 17 mai 1873, p. 3-5.
44 .,Dreptul", 7 ianuarie 1873, p. 2.

•s "Buletinul hotăririlor Curţii de Casaţiune",
46

Ibidem.

47 Ibidem.
4B "Dreptul", 7 oc lombrie 1873, p. 1-2.

XII,

1873, s.

" ,.Dreptul", 18 octombrie 1 873, p. 4-5.
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cesul aceleiaşi Companii cu or"aşul Bacău so, procesul lui Iorgu Sion cu Neron
Lupaşcu 51, procesul C8t.incăi Ghika cu Lucreţia Bogdan şi Elena Docan pentru
moştenire 52, p rocesul lui Alexandru Egor Balş cu principele Mihai Sturza şi Sta
tul român S3 etc.
Pledoaria lui Al. Papiu ILarlan la Curtea de Casaţie in procesul lui Alexan
dru Egor Balş, care este publicată in trei numere din ziW"Ul "Românul", nu este
menţionată in bibliografia întocmită de Corneliu Albu.
XV. ln 1870, in luna mal , au avut loc alegeri generale pentru Adunarea de
putaţilor. Papiu Ilarian a candidat la colegiul al III-lea din judeţul Vlaşca, spri
jinit de Uberalii radicali atunci Ln opoziţie şi care combăteau ener�lc guvernul
de nuanţă conservatoare, prezidat de Manolache Costache Epureanu.
Pentru a impiedica intrarea lui Al. Papiu Ilarian in parlament, prefectul
judeţului Vlaşca, Pavel Pereţ, a recurs nu numai la măsuri ilegale, dar şi la acte
de violenţă. ln ziua de 29 mai 1870, cind avea să fie ales deputatul colegiului al
I I I-lea, prefectul Pavel Pereţ şi procurorul tri bunalului local . . A . C. Scurtu, însoţiţi
de poli ţie şi de armată, au pătruns in clădircu in care erau bi!'OUI'ile de vot ş.i au
alUDflilt pe alegători . S-:1 procedat npoi · la un s i mu1ac::-u de alegere . . Pr in pro cesul 
verbal, incheiat la inchiderea scrutinului, s-a afirmat că a fost ales deputat al
colegiului al I II-lea negustorul Niţă Gogoaşă, care a intrunit 177 voturi din 195
'
voturi exprimate 54•
Corneliu Albu relatează succi nt condiţiile Î!l1 care Al. Papiu Ilarian a fo9t
in.frint, in lupta electorală de la 29 mai 1870. El apoi arată că "Giurgiuvenii, ultra
giaţi, s-au adresat Adunării legislative", cerind invalidarea lui Niţă Gogoaşă, dar
cererea lor n-a fost adm i să şi Niţă Gogoaşă a rămas deputat (p. 1 73).
S-ar fi cuvenit, după părerea noastră, ca din acest c�itol al biografiei lui
.
Al. Papiu Ilarian să nu fi fost omise dezbaterile din Cameră referitoare la alege
rea de la 29 mai 1870 a deputatului colegiului al I I I -lea din judeţul Vlaşca . . Dacă
Niţă Oogo<!şă n-a fost invalidat, acele d ezbateri au pus insă in evidenţă că Al.
Papiu Ilarian avea increderea majorităţii corpului ele:toral şi că numai urgia dez
lănţuită de reprezentanţii locali ai guvernului conservator împiedicase alegerea sa.
In adevăr, 282 alegători din colegiul al III-lea al judeţului Vlaşca au inaintat
Adunării · deputaţilor o petiţ'ie, in ro re au relatat în ce împrejurări au fost alungaţi
din sala de vot de către prefectul judeţului şi acoliţii săi, pentru ca Niţă Gogoaşă
să fie J)t"<r.lamat deputat. Ei au declarat că erau hotărîţi să voteze pentru Al.
Papiu I larian şi, în consec i nţă, Niţă Gogoaşă nu era reprezentantul lor, "ci repre
zentantul prefectului şi al agenţi lor lUi, ales prin baionete şi singe" 55.
Corneliu Albu c itează (la p. 1 73) această petiţie, însă omite să preci zeze că
numărul total al alegătorilor colegiului a l II I-lea din judeţul Vlaşca, înscrişi in
lista electorală afişată la primăria Giurgiu, era de 549 56 şi că semnatarii petiţiei
in număr de 282 alcătuiau majoritatea alegătorilor din acel colegiu. O asemenea
preeizare era necesară, intrucit majoritatea corpului electoral, prin petiţia men
ţi onată. s-a rostit in favr�o:ue.a lui Al. Pap i u Ilarian şi împotriva lui Niţă Gogoaşă.
ln Adunarea deputaţilor. alegerea reprezentantului colegiului al I I I -lea din
judeţul Vlaşca a fost îndelung discutată.
tn primul r;nd, ea a fost cercetată . de secţia a I I I-a a Adunării. Avind in
vedere petiţia celor 282 alegători, precum şi declaraţiile lui Al. Papiu llarian,
această secţie a ajuns lo concluzia d! o anchetă parlamentară era necesară la
faţa locului. deoarece erau �bănuJeli grave" că in acea alegere a inte:·venit "o
ingerinţă a administraţiunii şi o i n terven ţie ilegală a forţei armate". Ancheta
pnrlamentară avea sarc i n n de a "constata adevărul", urmind să fie pedepsiţi cei
vinovaţi �1.
50 "Bu!et. Cas.", X I I , 1 873, s. I l , p. 190-191.
5 1 Ibidem, XII, 1873, s. II, p. 78-79.
52 "Bulet. Cas.", Materie civilă, XI, 1872, p. 2.
53 "Dreptul", 17 mai 1873, p. 3-5.
S4 .Mon itorul oficial", 1 i ulie 1870, p. 781.
ss Textul integral al peti ţiei a fost publicat in "Românul", de la
1870, p. 5 1 7-518.
S6 Precizarea este dată de înşişi semnatarii petiţiei.
s1 " Monitorul oficial", 1 iulie 1870, p. 781.
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In şedi n ţa Adunării deputaţi lor de la 2B i un i e 1 8 10 a început d i ocuţi a asupra
raportu lu i se�ţici a I I I - a referito.r la alegerea lui Niţii. Gogoaşă. A intervenit în
d i scuţie însuşi preşedia telc Cons il iului de miniştri, Manolache Costache Epureanu.
El a l u at apăra re a p rcicctuhJi de V laşc a . susţi n î n d că Al. Papi u · I larian şi
prieten ii lui puseseră lu c-ale m.a�i neori n d uicli la Giurgiu, aşa încît a fost nece
sară i n tervenţia for ţei armate pe n tru restabi lire:1 ordin e i 5B. A luat cuvintul şi
ministrul justi ţiei, Al. Lal lm:a•·i, care a i n vocat, in apărarea sa, raportul procuro
rului Iorgule.scu de la Curtea de Apel din Bucureşti, raport relativ la cele petre
cute la G i·urg i u cu prile jul ale-gerilor 59.
Di:'!IICUţia a continuat in şedinţa Camer ei de la 29 iunie 1870. Ioan Cimpi
neanu, I. C. Brătianu şi N. Voinov a u dezvăluU proc e deele folosite de guvern şi
de agenţii lui pen tru a obţine ca rezultatul alege ri lor să le fi e favorabil. Au luat
din nou cuvîntul, in apărare, preşedintele Consili ului de miniştri, Manolache Cos
tache Epureanu, şi ministrul justiţiei, A L. Lahovari 60.
In inc heierea acelor dezbateri, a u fost puse l a vot concluziile raportu lu i sec-
ţiei a III-a şi ele au fost aprobate de A dunarea deputaţilor cu o mare majoritate :
65 bile albe; contra 44 bile ne-gre 61_ In consecinţă, o comisie ai cărei membri aveau
să fie numiţi de Cameră avea să oerceteze la faţa locului, adică la Giurgkl, împre
jurările in care Niţă Gogoaşă d evenise deputat al col e giul ui al I I I-lea.
Abia în şedinţa de la l d ecembrie 1870 Camera a ales pe cei trei membri ai
comisiei şi anume pe : N. Voion ov, N. Racoviţă şi 1. Adrian 62•
La 5 decembrie 1870, N. VoinO>v a făcu t cunoscut că refuza să
primească
această jnsărcinare 63.
La 14 decembrie 1 870, Manolache Costache E pureanu a comunicat Adunării
deputaţilor că guvernul, pe c a re-I prezida, a de mi sionat 64• La 18 decembrie 1870,
s...a constitu it un nou guve rn , Ion Ghica fiind preşedinte al Consiliului de miniştri
şi Nicolae Racoviţă fiind mi.nistru al cultelor şi in struc ţiunii publice şi ad-interim
la exteme '5•
La 19 decembrie 1870, in l ocul lui N. Voinov, demision.:�t, şi al lui N. Ra
COV:iţă, numit ministru, au f�t desemnaţi de Cameră, ca membri ai comisiei de
anchetă, deputaţii A. Georgill şi A. Holban 66 .
Rezultatul cercetărilor ef-ectuate la faţa locului a fost adus la cuno.!ftinţa Adu
nării deputaţilor in şedinţa de la 15 februarie 18.71 67. In ac ea şedinţă, 1. Adrian
a .citit raportul comisiei de anchetă care confirma că prefectul judeţului Vta.,ca,
Pavel Pereţ, s.ăvirşLse, la 29 mai 1 870, gravele ilegalităţi denunţate
de Al. Papiu
Ilarian, precum şi de cei 282 alegători prin petiţia ce inaintaseră Camerei. Con
cluziile raportului erau că trebuiau trimişi in judecată prefectul Pavel Pereţ şi
procurorul A. C. Scurtu, care comiseseră a cele ilegalităţi, şi că trebuia să fie decla
rat vacant colegiul a l III-lea d in j udeţul Vlaşca, deoarec e "n-a existat alegere re
gul ată şi legală" 68.
După lungi şi pasionate discuţii, concluziile raportului comisiei de anchetA
au fost puse la vot, in şedinţa de la 19 feb ruari e 1871. S-.a procedat la două scru
tine. La primul scrutin, Ad unar ea deputaţilor s-a rostit asupra propunerii de in
validare a alegeri i lui Niţă Gogoaşă. Propunerea a fost respinsă : 64 bile albe s-au
pronunţat pentru invalidare şi 45 bile negre c on tra, dar, intruc it regulamentul Ca
merei prevedea că pen tru invalidarea alegerii unui deputat era necesară o majo
ritate de dou.ă treimi, adică. in oazul de faţă , ar fi fost necesare 73 bile albe, Niţă
Gogoaşă a rămas d eputat '9.
La al doilea scrutin,.a fost pusă la vot propunerea
se

"Monitorul oficial", 14 iulie 1870, p. 844.
Ibidem, p. 845.
� Ibidem, p. 845-847.
61 Ibidem, p. 847.
62 "Monitorul oficial", 4 decembrie 1870, p. 2190.
63 "Moni toru l ofic ia l ", 10 dec . 1870, p. 2229.
64 "Monitorul oficial", 18 dec. 1870, p. 2290.
's "Monitorul oficial", 19 dec. 1870, p. 2295.
66 "Monitorul ofic ial " , 2 2 dec. 1870, p. 2304.
67 "Monitorul oficial", 19 februarie 1871, p. 206.
68 Ibidem, p. 207.
69 "Monitorul ofici al " , 28 februarie 1871, p. 249.
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ca Adunarea deputaţi lor "să invite gurvcrnul a da in judecată" pe prefectul şi pe
procurorul care, la 29 mai 1 870, săvirşi seră " ingerinţă şi violinţe". Propunerea a
fost admisă de Cameră, cu 57 bile albe şi 46 bile negre, majoritatea simplă fiind
suficiootA int r-un asemenea caz 1o.
Aceste lungi dezbateri pun in evidenţă că, dacă, in alegerile din 1870, dato
rită samavolnicii lor agenţilor regi mului c onser vator, Al. Papiu ILarian a fost in
frint, el totuşi a reu şit să obţină adeziunea unui mare n umăr de alegători din
judeţul Vlaşca, aşa încît majoritatea Adunării deputaţilor a consi derat de datoria
ei să oblige guvernul să trimită i n j u decată pe princip al ii autori · ai acelor samavolnicii.
In biografia lui Al. Papiu I larian s-ar fi cuvenit să nu fie omisă această fază
din luptele pol itice, la care el a partici pa t in 1870.
Oprim aici enumerarea omisiunilor lui Corneliu Albu, deşi nu le-am înşirat
pe toate. Mai sînt şi alt e omisi llll i , însă de mai mică însemnătate.

Aşadar, in lu crarea ce recenzăm, sînt numeroase erori şi . omisiuni. Cum nu
!Şi...;.a dat seamă de aceste deficienţe cercetătorii ştiinţifici pe care editura i-a însăr
cinat să citească manuscrisul lui Corneliu Albu inainte de a fi i mprimat ?

Constantin C. Angelescu

MIRCEA POPA,

222 pag.

" Ioan Molnar Pfuarfu". Editura "Dacia", C luj-Napoca, 1976,

Pentru istoria naţională a romAnilor mişcarea culturală, cunoscută sub denu
mirea de Şcoală ardeleană , reprezintă un moment cu profunde semnificaţii, evi
denţiind spiri tul novator in gindirea şi acţiunea românească, conştiinţa menirii is
torice a poporului român in zorii epocii naţionalităţilor.

Pornind de la faptul cii. istoriografi a românea scă a consacrat lucrări fllll da
mentalc "cu precădere mişcării generale, de ansamblu" şi concepînd monografia
drept "una dintre metodele cele mai adecvate pentru realizarea WJei (• • •) radio
grafii a· epocii, deoarece ea pennite să se urmărea scă pas cu pas drumul devenirii
unui scriitor, a constituirii sale ca entitate de sine stătătoare pe fundalul agitat
al eoocii şi al problemelor cu c a re el trebuie să se confrunte" (p. 6) autorul lu
crării şi-a pr opus să unnăreasc!l. "traiectoria spirituală" a unui scriioor ca Ioan
Molnar Pi uariu .
Lucrarea cuprnde două părţi, prima constituind in fond
şi mi litantulu i ardelean, iar a doua prezentarea operei sale.

biografi a scriitorului

In prima parte, prezentînd m ediu l social, spiritual din ca re provine militan
tul ardelean, familia, in special tatAl, figură interesantă a luptei naţi onale a româ
ni lor, adversar al Un iri i reUgioase, autorul şi-a permis unele consideraţii intere
sante privind complexitatea vieţii religioase, cu implicaţii asupra luptei naţion a le,
a românilor ardeleni in secol u l al XVIII-lea. Fiul "popii Tunsu" , născut în 1749
la Sadu, "învăţînd din fraged ă virstă reHgia l uptei pentru existenţă şi pentru drep
turi naţionale" , se dedică, in urma absolvirii l iceului de stat (săsesc) din Sibiu,
··
ca rierei medicale .

Demne de reţinu t sint consideraţiile autorului privind pregătirea ca medic
oculist a lui Ioan Molnar Piuariu, ca urmare a frecventării cursuri lor faC'ultăţii
de medicină a universităţii vi eneze, ca şi cele pri v i nd gradul său : academic. pro
blemă asupro că�eia s-au purtat "lungi discuţii" in presa noastră medicală. Cu
merite deosebite ca medic oculist, care impun, în 1777, să fie numit ca medic
oculist al Marelui Principat al Transilvaniei, Io an Molnar consideră necesară frec
ventarea c ursurilor aceleiaşi facultăţi , in speciali tatea chirurgie. Prin crearea, la

7D Ibidem.
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iniţiativa sa, a catedrei de o-ftalmologie de la Liceul medico-chinJ.I'Igical din Cluj,
d evenit intre· timp Academie, in ţeleg e să ţ i n ă cl.lll"surile de oculistlcă �in scopuJ
ri di cări i fericil"ii intregului popor.. (JJ . 39). MeTitorie, concep ţi a sa privind rolul me
dicului in societate, şi-a expus-o cu oc-a zia l ec ţiei de d esc hi dere a cursului de ocu
listică, ţi nută in no iembri e 1 7 9 1 , la numitul li ceu , ti pări tă peste d oi ani şi consi
derată de Valeriu Bologa •·prima lucrare ştiin ţifică scrisă de un român în dome
niul mecl i .cine i » ( c f. p. tO). Activ itatea med ica lă ce o d e sfăşoară, in scopul men
ţionat, n u numai in Tran.silvania, dar şi in celelalte provi n ci i româneşti , se înscrie
luptei de emanci p are a români lo r, luptă na ţ iona l ă in toate mij loacele şi formele
de manifestare.
Credinţa in i deil e novat<Jar-e, in reform ismul iosefinist, necesi tatea contac t ul u i
cu elemen tel e aderente Ia acestea , il determină să frecventeze loja sibiană franc
mason ică, .cea mai puternică şi mai prosperă a socia ţi e de acest tip la noi" (p. 45)
însă cen trul activităţii sale politice şi cu l turale va rămine legat de acţiunile ce
pri vesc naţill'll.ea română.
Interes de<Jse'bit prezintă c onsi deraţJ i le autorului privind acţiunile lui Ioan
Molnar Piuariu prilejuite de miljcarea cond.usă de Horea ca şi de cea a Supplex 
lui.
Mişcarea co n dusă de H<Jrea, e·xpresie a conştiinţei român i lor de faptul că dez
ide rat ele lor vor fi rea l i zate numai ca urmare a acţiunii pro pr i i . determină apro
pierea fruntaş ilor mişcării na tionale atit cei un i ţ i confesional cu Roma, cit şi cei
neun iţi . . l n tocm i n d r aportul privind doleanţele revoltaţilor, cu ocazia mi si un ii de
impăciuire in tabă ra a«:estora, Ioan Molnar dă dovadă de înţelegere justă a situa
ţiei lor - cara.cter-istică recunoscută în general de istoriografia noastră pentru
reprezen tanţii intelectualităţii române ar delenoe din epocă. Este perioada i n care
activitatea scriitorului devine preponderent politică. Sin t puse in evidenţă încer
căril e sale, încă din 1 789. de .a ed ita un organ de presă in l im ba română, ca şi de
a orga niza invăţărruntul ortod o x de stat.
Lupta românilor pe n tru drepturi l e naţionale, in condiţiile in ca re nobilimea
maghiară refuza să le recu n oa sci! şi căuta să i mp un ă Wlirea Transi lvan iei la Un
ga ri a , îşi afla expresia majoră in editarea rnemoriului ce sintetiza revendicările
n a ţ i on ale cunoscut sub n ume l e de Suppler U be llus valachorum, ca re vede lumina
tiparului in 1791 ., gra ţi e grij i i lui Ioan Molnar Piuariu, unul dintre autorii lui"
(p. · 58). Partici parea la ed i ta rea memoriului , .,rezultat al gin d i ri i şi frămintării in
treg ii , intelectualităţi române transilvănene" (p. 59) are urmări profunde pentru
activitatea · utteri<Jară a învăţatului român, consi d er at de al ţi i , in epocă, "un a de
vărat iacobin", un --conspirat<Jr,. (p. 88). N ereu.şi ta editării unui ziar m limba ro
mână, lucru la C" are ţinea foarte mult. dată fiind menirea presei pentru răspîn
d i rea ideilor noi in limba naţi onală , ca urmare a refuzu l ui guvernului de a apro
ba o atare iniţiativă, î l determină, .. indirjit de refuzurile p ri m i te ". să devină sufle
tul .,Soc iet ăţ i i filosofiC€şti a Neamului Românesc din Mare Principatul Ardealu
lui" (1795). Acea stă societate va pol a riza fruntaşi ai intelectualităţii române din
Transilvania, ca şi din c el ela l te provincii român eşti.
Frecventarea de Mo1nar a societăţilor cu ltura l e, participarea la viaţa social
polit ică a prin.cipatului, i nsistenţel e pentru obţinerea innobilării survenită la 21
martie 1792, ezprimă căutările intelectualităţi i române din Ardeal in p r ivin ţa căi
lor de a ieşi di n in erţia la care o condamna sistemul p olit ic anacronic al pcinci

pat.ului.

ln fata nou lu i refuz de a edita un ziar românesc, ce trebuia să se i nti tuleze
"Vestiri filosoficeşti şi rnoraliceşti", M()Jnar se de dică acţiunii de tipărke şi răs

p în d i re a

operelor religioase româneşti, intenţia de a cultiva limba română fiind
tipări te se răspîn d esc pe a mbe le versante ale Carpaţilor, acr en 
tutn.du-se contactele dintre i n telectual i i români a parţ in în d tuturor
provinciilor,
contacte culti�ate de · M.olnar, i nvocînd u-se ceea ce e românesc,
fapt ce deschide
noi o ri zon tur i luptei na ţionale a românilor.
Cît Priveşte pl"e2entarea operei lui Ioan Mo lnar Piuraiu., autorul lucrării nu
se rezumă doar la c on sid era ţi i pe ma rg inea wwr l ucră r i deja cunoscute, dar, rezol
vînd u nele chesti uni privind paternitatea, ne edili c ă şi a supra altora, ma i puţin
cunoscute literaturii de speci-ali tate. Analizată în funcţie de epoca ..,luminilor" de
reali tăţi le româneşti, opera militan tului ardelean i-a prilejuit unele concluzii inte

vădită. Lucrările

resante.
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713
Pornind de la concep ţia lui Mol nar

in ridicarea unui popor, sint reliefate şi

privind

rolul

preocupările

învăţămîntului
de

sale

a

şi

educaţiei

in

veni

inti�i

economi ce, oferind unele studii ca Economia al binelor sau Po
văţuiri către economia de cimp pentru folosul şcoalelor româneşti celor din Ţara
Ungurească şi din părţile ei impreunate. Ne sint prezentate lucrările
medicale,

n.area ocupaţiilor

dicţionarele, traducerile, in temeietoare

ale

terminologiei

ştiinţifice

româneşti.

De

asemenea, �vestita sa gramaticău , a cărei importanţă este pusă, in primul rin.d, pe
sea ma materi alului practic oferit

(p. 136) meritorie fiind

ticii propriu-zise, care transforma gramatica in ghid

de

partea anexă" a grama

conversaţie

şi

de

manual

lui Micu şi Şincai, ca şi ObservaţiilP
sau băgările de seamă asupra regulelor şi orinduielflor gramaticii româneşti (1787)
a lui lenăchiţă Văcărescu, re prezintă încă �un pas insemnat in di recţia elaborăriJ
unei gramatici generale şi interpretative a limbii române" (p. 139). Vocabularlum-ul
nemţesc şi românesc, apărut şi in germană, este considerat drept ui'Illare a ampl:
ficării listei de cuvinte cuprinse de Gramatică (p. 140) i nteres prezentind "maree.
Acea stă l ucrare,

stilisUcă".

ca

şi Elementa

sa bogăţi e in termeni dioalectali, populari", astăzi in circulaţie pe o
Sint evidenţiate şi preocupări l e

lui

Molnar

privind

arie

îngustă.

istoria,

atribuin

du-i-se trad ucerea in româneşte a pri mei părţi a lucrării istoricului francez Claude
Fran�ois Millot, E�ements d'histoire generale ancienne et moderne, lucrare apărută
intre 1772-1783

in 9 volume, "în care ideile lui Voltaire şi Montesquieu se desco

peră la fiecare pas.. (p. 1 4 8). Această lucrare nu este insă sin gu ra de care se leagă

preocupările lui Molnar privind istoria, autorul invocind lucrarea "manuscrisă ne
cunoscută" a lui Sa mui l Micu, care "aduce in discuţie din nou colaborarea Micu
Molnar" şi care s-ar fi desăvîrşit
in plan i storic prin Chronologia turcica (p. 156).
Lucrările filologice, ca şi cele
scriitorului ardele<Jn , autorul

istorice,

insi stind

scot in

evidenţă

calităţile

elementelor

asupra

de

literare ale

formă

şi

stil

din

Dialoguri, din exemplele de scrisori cuprinse in Gramatică. Inclinaţiile literare 1\şJ
află expresia majoră in Retorica. Adecă invăţătura şi intocmirea frumoasei cuvfn
tări. Acum întUu izvodită pe limba românească. Impodobftif şf intemefată cu piL
dele vechilor filozofi şi dascăli biseri ceşti, apărută în 1798 la Buda şi consideratA
"lucrarea fundamentală a lui Molnar P i nariu�, (p. 164) avind .,trăinicia şf profun
%imea vib rantă a unui testament literar" (p. 195) fapt ce va determina să-i con
sacre o mare parte a lucră ri i . Lucrarea lui Mircea Popa reuşeşte să reliefeze �evo
luţia şi deveni rea interioară a idei lor lui Molnar Piuari u , importanţa lor pentru

epocă". In

înţelegerea

avute in vedere două
în privinţa
cealaltă

locului pe care- I acordă

�prej udecăţi�.

Şcol ii ardelen e

:

invocate

lui

Molnar

,.cea dintii exagerează

reprezentanţi i
dimensiunea

blăjenl ai Şcolii

�ortodoxă''

ardelene,

să

rolul
a

cultural

lega

Pinariu

parte a
al

mişcarea

trebuie

lucrării,

Blajului
ei

( ... )

iluministă

7). Prin urmărirea evoluţiei perso
_!! a
plan secundar. in comparaţie cu

pe

autorul

lucrării

caută

considerăm strict necesară

a v i zeze cititorul asupra

torului şi considera �iilor

Molnar

să

evi denţieze

şi

a i lumin ismului românesc.

In privinţa întocm i r i i lucrării.

introductiv , men it

(p.

Piuariu, de obicei trecută

lui

autor in prima

neglijează i n fluenţele sud-dunărene pentru

di·rect de Occident, de Franţa in special"
lităţii

operei

de

sa le

privind

i mportanţei

istoriografia

fiinţarea

problemei,

problemei,

studiului

intenţii lor au

condiţie

fundamen

tală a une i lucrări moderne.
Avind in vedere consideraţiile
bibliografic,

pl"ivind

in

evidenţierii

autorului ,

întemeiate

pe

un

activ i tatea şi opera literară şi ştiinţifică

a

bogat
lui

material

I oan Molnar

Piuariu , cit şi cele pri v ind epoca in ca r e a activat acesta, lucrarea prezintă interes
privinta

unor

aspecte

privind

istoria

luptei

naţionale

a

români

lor.

Gheorghe Cliveti
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ŞERBAN 'RADULESCU-ZONER, România şi Tripla Alianţd la începutul seco
lului al XX-lea (1900-1914), Bucureşti, Ed. "Litera", 1977, 187 p.

Lucrarea, se mnată de cercetătorul bucureştean Şerban Rădulescu-Zoner, abor
dează o temă extrem de interesantă, necerceta tă , in totalitatea ei, pînă in prezent
in i storiografia noastră.
După 1877-1878, România, aiJ.ată in imposi bilitate să adopte, datorită con
juncturii internaţionale, o politică externă de neutralitate s-a orientat spre Pute
rile Centrale · - G�rmania, Austro- Ungaria şi I talia de care a fost legată prin tra

tatele' încheia te in 1 S83 şi rein noi le în
nante eu avut in vcdt're necesi tatea
obiectfvă a politicii

1892,

1896,

mDmentului

1902

şi

1 9 1 3.

Cercw-ile guver

istorie, tratatul

externe de a t u nci. Nu insistăm

aici

fiind

realizare

o

tuturor

a<;upra

consecin

ţelor pe care le-a impl ica t nderarea României la gruparea Triplei Alianţe, pozitive
sau negative, menţionăm n u mai că actul diplomati c săvîrşit de ţara noastră a fost

rezultatul anal izei realităţilor complexe

Marile Puteri şi, in spedal,

ale

timpului, a rapor-tului

de forţe din tre
statului, el fiind singura

in teresele fundamentale ale

soluţie acceptabilă a momentului.

Lucrarea are la bază un impresionant şi variat

mai mare parte inedit, documente diplomatice

material

extrase

din

in

documentar

arhivele

cea

româneşti

străine (austriece, germane, franceze , engleze, italiene şi ruse) ; de asemenea, o
străină, completează,
,ga.tă Hteratură de specialitate românească şi, mai ales,

şi

bo
in

f�ricit, baza d ocumentară a lucrării.
Autorul şi-a ales ca Lemă de cercetare ultima perioadă a pre2Enţei Româ
niei în cadrul Alianţei cu Puterile Centrale cînd mutaţiile semnificative sw-venite
in reportul de forţe di n tre marile puteri imperialiste nu au impiedi'cat diplomaţia
românească să aibă propri a ei linie de conduită. In această etapă, RDmânia, ţinînd
seama de politica imperialistă a Marilor Puteri, a in ceput să promoveze o poli
tică externă care să o desprindă treptat de sub tutela Puterilor Centrale, incer
modul cel

mai

cind să realizeze o concordanţă

intre

bile oferite de realităţile situaţiei
iost întărită

naţi e străină .

intereselE',

aspiraţiile

internaţionaie:

Fără

de atitudinea şi acţiunile românilor

ţării

îndoială,

din

şi

soluţiile

posi

ac eastă politică

a

teritoriile aliate sub domi·

Cu pricepere, discernămînt şi înţelegere a complexului mecanism al relaţii lor
Rădulescu-Zoner ne dezvăluie factorii care au făcut ca
alianta României cu Puterile Centrale să dureze, in pofida presiunii opiniei publi 
.re din ţara noastră
pentru adoptarea unei linii in politica externă conforme cu
internaţionale, Şerban

desăvîrşirea unităţii naţional-statale.
Lucrarea

este

structurată in patru

capitole,

După

ce

expune

Roma

situaţia

niei · şi a Triplei Alianţe în conjunctw-a internaţională de la inceputul secolului al
XX-lea,

autorul

analizează

poziţia diplomaţiei noostre

neconformismu:l politicii externe româneşti faţă

a con tribuit, astfel, la criza Triplicei.

Urmează un capitol de o importanţă

de cea

deosebi tă

in

timpul

crizei

a monarhiei

bosniace,

dualiste, care

cercetătorul

pentru

politicii

externe a României din perioada premergătoare primei. mari conflagraţii mondiale :

războaiele balcanice, cind s-a p rod us un moment

maţiei noastre faţă de Puterile Centrale.

de

cotitură

Aceste războaie

au

in

ati tud inea

diplo

adincit criza Triplei

Alianţe, mai ales a raporturi lor dintre monarhia dualistă. pe de o parte, şi ceilalţi

aliaţi, inclusiv România, pe de alta.

In

toată

această

perioadi,

conchide

autorul,

p roblema Troansilvaniei a continuat să rămînă o cauză permanentă de fricţiuni cu
monarhia austro-ungară. In
noastre cu Tripla Alianţă

fine,

ultimul

capitol

este

consacrat raporturilor

în perioada august 1 9 1 3-august

toare pentru dezangajarea politicii

externe româneşti

de

1914,

cea a
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Lucrare densă. cu multe lucrw"i noi, România şi Tripla Alianţă la începutul
secolului al XX-lea, repre zin tă o realiza•·e deosebită a istoriografiei noastre con 

tempor<Jne, un model de an al i z marxist-leninistă a un ei probleme de o importanţă
vitală pentru progre"iul ştiinţei istorice româneşLi. S ti l u l sobru, f 1·a nc hcţea inter
· a b l e.
pretărilor, bog ţia i n forma ţională sint a lte calită\i ale
m

ă

ă

acestei lucrări re an

i

Din B.<"este consi-derente, ne e xp ri mă m surprinderea că o cer ce tare de o Ya
loare ştiin ţifică certă nu a a pă ru t la o ed i tură dC' s!)e<' ial i ta tc şi in tr-un tiraj co
respunzător, ea tipă;·indu-se, in regia autoru l u i , la Ed i t u rn "Litera".

Valeriu Fl. Dobrinescu
•

AUREL KA REŢK I, MARIA COVACI , Zile
1941), Bucureşti, Edi tura politică, 1978, 129 p.

insingerate la laşi (28-30 funie

O monografie consacrată evenimentelor de tristă amin tire petrecute la Iaşi
in iunie 1941 s-a impus de mai multă vreme, nu ca subiect de istorie
ci
na ţiona l şi
ind eoseb i in leg tură
a doua conflagraţie mondială a
secolului. Istoriografia zilelor noastre s-a achitat de această i-ndatorire prin inves
concentrate in ar h ive ,
datorate lui Aurel
t igaţii le plu.rivalente, în mare măsură

locală,

ă

universală,

ă

cu

K>Meţki şi Maria Covaci, cercetători cu i n del ungi state de
de nobi lă şi de plină de

9ervici u

în breasla atit

a scr i eri i tcecutului. Pentru
triplul
interes
pomenit mai sus, trav al i u l trebuia intreprins in limite strict reale, eliminînd dena
turările consemnate de o cercetare voit frugală.
ră�"Pundere

O prefaţă de o temei n i c ă erudiţie, cu caracter mai mult de studiu introduc
tiv, semnată de N i col� Minei, prez i ntă genocid ul fascist in timp şi s paţiu, des
ch i zind larg uşa unei cărţi care, fact.urată de atmosfera instanţei judiciare, pro
prie i storiogra fi ei postbelice, dnţă.reşte cu severitate şi osîndeşte fără cruţare cul 
pele.
Volumul, cu o tipică structură de istorie comparată, incluztn.d imensul cor
tegiu de suferinţe i m pUs poporu l ui ln

anii . dictaturii antonesciene, consecinţele pre
morţii, proba omeniei

zenţei trupelor naziste, dezmăţul fascist, tragedia trenurilor

româneşti in salvarea com u ni tăţi i evreieşti şi unitatea de nezdn.mcinat a poporu
lui,

lşi propune să staţlilească proporţiile autentice ale freneziei

pe motive exclusiv rasiL8le, a
capi tal ă

a

Moldovei.

In

acest

lichidat
mod,

citeva mii
cartea

poartă

de crimă.
Din cap ul locului
bazată

pe

exploatare,

se detaşează ideea că,

antisemitismul

şi

deşi,

celelalte

sanguine,

de cetăţeni p8.'1nici
caracterul
.
ca

propriu

p retutinde ni

IT�anifestări

de

care,

din vechea

ln

dosarelor
societatea

discriminare

au

deosebire

de

servit adesea drept arme perfide cercurilor reacţionare pentru a canaliza pe fă
gaşe

diversioniste

valul

nemu lţumiri i

asupriţilor,

RomâniiCI.,

spre

unele state din centrul şi estul ccmti.rientului european, nu s-a dovedit priel n ică

seminţelor otrăvite ca ura de rasă şi n u a cunoscut excesele genocidului nazist.
Omenia poporului. român s-a t ransforma t intr-un stăvilar de rezistenţă in faţa
năpraznicului

torent

aJ.

per9eeuţiei

ra siale. Insuşi

regim ul

antonescian,

care,

in

fapt, nu era pen tru exterm inarea p opu l aţi ei evreieşti, ci pentru con strin gerea eco
nom i că şi lngrădirea drepturilor poli ti ce , pentru inlesnirea mi graţiunii ei s-a vă
zut claustrat de invindbil u l zid al

um a.ni tarismulu i tradiţional. De aceea, cu ex

unor foarte răzleţe şi pasagere i n i ţiati v e , semiţii din România nu au fost
ingrămădiţi in ghetou.ri, nu au cunoscut grozăviile lagărelor de nimicire nici pe
teritori ul propriu, nici prin deportare. Mai rnul.t, unele frontiere l3lU rămas pene

cepţia

trabile pentru numeroşii evrei din ţări sateU.te sau ooupate, scăpînd astfel de o
certă ; tn consecinţă, România - pmrivit aprecierilor contemporane şi
post-belice - devenise .,platfonna lor de salvan!".
moarte
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2fi

fiind adevarul, autorii explică inoompallii bHiilatea evenimentelor de la
p rofund.uJ şi statorn icul umanism, prin p ostulatele dogmei naziste care

Acesta
Iaş i

cu

declara pe evreu duşmanul său de moarte, prin situaţia neuzitată ca Wehrmacht

aibă

ul să

in imediata a propiere de spatele frontului o comunitate evreiască (la

ex istau tn ace] moment 51 200 inşi), pe oare autorHăţile româneşti nu o oon

Iaşi

strinsese in conform i.tate

cu

preoeptele fasciste şi prin pa.tranarea in total i tate de

eătre em isari i l u i Hitler a acţiunii de elâeNninare.
scop, cu metode de

a celaş i

In

mată

sau

din

in grozi nd

astfel

de autori

pun

mane

in

oraşul

atestase la

culturii,

de

ordine

de a prinde şi

la.'Ş i ,

faimă, au

nedorită

care

civile

uman ismu l ui

contau

luc.rat

legionarii

pe prezenţa

şi democraţiei.

din

ar

Wehrmacht-ului,

Materialele cercetate

ev.idenţă n.u nltLIIla i .amestecul tot mai brutal al trupel o r ger

in

chestiunJ le

antonesciene

pcJpul.aţie.i

rindul

ca

i nterioară, ci

pretutindeni,

că

şi

ordinea

autorităţi lo r

incapacitatea

pe făp taşi .

sancţiona

.,Duminica

nazistă

nu

dezmăţului

locale

fascistw

era altceva decit Intro

narea j afur ilor şi crimelor. a bestialirtăţi i şi neomeniei.
Aurel

in

trat

prin

Maria

şi

Kareţki

ci rcuitul

pun

istoriografiei

încercări

de

Covaci , în baza bogatei şi variatei documentaţii,
actuale i nformaţii de Wl p i lduitor wnanism, ilus

:frLnare şi

chil8lr oprire

a

anarhiei

şi

masacrelor naziste,

prin di rijarea convoaielor in alte dl.recţii şi eli berarea celor arestaţi, limitind ast

fel

numărul victimelor,

ten ţ ie şi

prin

ln condi ţi i omeneşti a evreilor In de

lnoartiruirea

alimente şi imbrăcăminte a celor aflaţi

aproviz-ionarea cu

morţi i ...

tn

"·trenurile

Destrămind plctora de dEI19tturări

e p isod,

autorii

viaţa in

stabi li t la

au

împrejurări,

a cele

care s-a creat ln jurul cutremurătorului
3 233 numărul cetăţenilor evrei oare şi-au pi erdut

de concludentă pentru a proba, pe de

cifTă suficient

o parte, efectul ferocităţii naziste In acţiune, iar pe de al.ta, Cla!paci t atea şi potenţa
umani smului

t rofale.

in

a

limita

f enomenul

Aşadar , ne găsim In faţla unei

ca.re

In

une l e

luase

state

că rţi -r echizi toriu ,

sever

proporţii

subordonată

catas

investi

de analiză multilaterală a evenimentelor petrecute la Iaşi In ii.J""j;ie
1941, o cal'lte pe cit de documentată, pe aJtit de atrăgătoare şi facilă la leeturat,
o carte indispensabilă istoriografiei naţionale şi u n i versale , utilă cercetătorului şi
c.e tăţean ului de rin d . Impărtăşim i deea că un rezumat Intr-o limbă de c i rcu laţie
universală ar fi inlesnot consultarea ei peste hotare Inainte ca traducerea inte
grală a textului, pentru care pledăm, să fi avut l oc.
gaţiei

atente ,

l. Soizu

Dacoromania, Jahrbuch fiir ostliche Laltin.ită·t, Karl Alber Verlag, Frei burg
Munchen, 3, 1975-1 976, 312 p.
Anual'Ul
articole ş i
Eminescuw
(Manga lia) ,
cele patru

1975-1976 grupează un

·anii

dint.re ele

număr de

prezentate la colocvii le Societăţii

23 de
"Mihai

din mai 1972 ([aşi), iulie-august 1974 (Maraml.ll'eş) şi septembr ie 1975
ceea

ce

explică

di versibaltea

a

tematică

materialelor

prezentate

tn

secţiuni ale volumului : istorie, literatură, lingvistică şi fol clor.

Inc ercind să
istorie,

pentru

Dacoromania

s t ud ii , majoritate

cititorul

găsească

un crirteriu

va remarca

co� u n de caracterizare a contribuţiilor de

p redi lecţ i a

autorilor

pentru

probleme

controversate

ale istoriografiei, şi cu ltur i i spirituale româneşti. Astfel, Stelian Brezeanu (Byzan
tini&che Wirtschaftakontakte an. der Unteren Donau in der ersten · Hălfe des 13.

Jahrhunderts,

1204-1261) şi

Victor Spine i (A1pckte

der politilfchen
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de1 Gebiete1 zwil chen Donou und Schwarzem Meer zur Zeit der Mongolenherr
schaft, Xlll-XIV), fo losind material documeM.ar de facturi diferită, tşi concen
trează atenţia asupra istoriei Dobrogei secolelor XI II-XIV. Continui tatea rel aţi
i lor economice d in,tre Bizanţ şi teritorii le de la Dunărea de Jos In contextul
creăr i i i mperiu lui mongol, a p ierdel'!ii poziţiilor ne�ustorilor italieni pe coasta
siriană prin noua ofensivă musulmani, este dovedită de Brezeanu prin anal iza
situaţiei comerţu l u i Mării Negre in timpul Imperiu1ui de la Niceea ( 1 204-1261).

Ter itor iul romAnesc este Incadrat astfel In istoria relaţiilor economice i n,tem.aţio
nale ale acestui secol. Aspectele poU.tice sint ceroe11ate de VicUir Spinei, care dis
cută literatura de specialitate cunoscutA (vezi boptul apaMt ci'Iitic şi In special
nota 1) şi valori fică unele sune dOCUtillelrlltar neglijate pi.nă ln prezent (de exem
p lu textele unor croruoari oa Răăid oei-Din şi Ibn-118gribirdi), dar ş i rezultatele
unor cercetă·I'Ii arheologire. Autorul ajunge 1a concluzia că In ci.uda oon glomere
tului etnic ce predom i nă in teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră in perioada
mongole, nu s-a ajuns la eliminarea pop ulaţie i române<1ti, aceasta păs
trînd totod�ată legătur i le cu ciVlilizaţia romano-bimntină. Ambele contribuţii relie
feazA şi dificultăţile ri d icate de eterogenibatea etnică a populaţiei. In aces t sens,
S ablne Rieckhoff-Pauli din Freiburg (Die ethnische Deutung aUI der Sicht der
Ur- und. Frilhgeschicht e), pune în d i scu�ie o problemă de n atură metodologică,
interpretarea et nică a datelor arheologice, folosită mai intti de Gustav Ko ssi nna
( 1895), iar apoi de Ernst Wahle ( 1 939) şi alţ i speoitBHşti ; spre exemplificare cer
stăpînirii

cetătoarea se opreş.te asupra delimitării

cul turi i

ce lţi lor

şi

germanilor

la

Rin

la

inceputul erei noastre.
Continui tatea populaţiei daca-romane după părăsirea Daciei de către romani

pină la venirea slavi lor este doved ită de D umi.tru Protase (La population daco

romaine en Tran111lvanie et dans le Banat, depuis l'abandon de la Dacie ;usqu'ă
la venue des &laves) prin reluarea sa.u comp let81!"ea unor argumente de natură
a rheolog ică sau numismmică, arti colul intr.unind caracterul de generalizare i.nten
-:
ţi ona t de autor.
Istori'a

conternpoMn ă

este Teprezenbattă

p ri n

contribuţia

lui

Şerban

Rădu

SteUung der TUmănischen Diplomatie gegenii.ber dem interna
tfonalen Schiffah ts �tat ut auf dem Schwarzen Meer zu Beginn des 20. Jahrhun
derts) şi AlexanrlJ'U Zub (Le Maramureş dans la vision de N. Iorga). Prim ul ar
iicol re l ie fează insemnătt!lltea nJavigaţiei prin strlmtori şi pe Marea Neagră tn
perioada de la dobindi rea independenţei pină la primul război mondial, tn cadrul

lescu-Zoner

(Die

.

mal larg al raporturilor internaţion.ale care au dus la un moment dat la ade:
ra rea RomAniei lia Tripla Alianţă şi ulterior la orien tarea aresteia spre Antantă.
Istoricul i eşean Al. Zub ne propune o i n cursiune ftn is toria şi cul,tura unei
provinc i i româneşti - Ma.ramureşul
din perspectiva l u i N. Iorga, raportată
lnsă nu la l ucră rile de amploare dedicate acestui spaţiu geograf ic, ci La note de
-

călători e, conferinţe şi
şi

unul

articole.

imagiiT1tBr, rezultat d in

Pa.I1alel cu i•tinerariul
f'!lrprinzătoare asociaţii

geogmfic
de

idei,

ni

se înfăţişează

ce ne relevă nu

numai i n formaţi a minuţioasă a autorului, ci Şti sensibilitatea sa arlt.istică.

Secţiunea de li teratură. oarecum

mai

unitară tematic,

cuprinde cinci studi i.

Christian Wentzlaff-Eggebert (Lea innovations metrique1 de Platen et l'originalite

du sonnet e mines ci en) , porn ind de 1a lucrări mai vaste dedicate sonetului (W.
Monch, W. Th. Elwert, W. Kayser ş.a.), remarcă că protati.pul eminescian, deve
nit In scur.t timp un model românesc al sonetului, are un caracter original, deta
şindu-se de tipul italian, francez sau englez.

nd se pare lucrarea Ilinei Gri gorovi ci ("La trilogie
et les premisses d'une hermeneutique roumain e) in care sînt
analizate citeva noţiuni fundamentale din opera lui Blaga : ideea de metafi z ică,
"cenzu ra ·., stlins legată de "revelaţie", "misterul". Autoarea remBII'Că originalita
tea ginditorului romAn,_ p e fondul unei informaţ i i de speciali11a.te enciclopedice
De

un deosebit interes

de la connaissan ce

"
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- sint trecute in revistă curentele filozofice cunoscute de Blaga (fenomenologil(l,
teoria �tiinţei neop ozi·ti vismul, Lebe nsphtlosophie ş.a. - ,.dirijată de o conştiinţă
profesională in sensu l modern al cuvintului", aflată "in conflict cu .,febrilitatea
creatoare". Pe aC'castă cale, ea aj.unge la următoarea concluzie : .,Considerăm că
ideea de .. fenomen.. (cu care «misterul.. are multe trăsături comune) de «revela
tie in.adecvată», care poate fi apropiată de ideea de ..medit.aţie.. , sugestia in ce
priveşte rolul ,.formulă.rii••, ca şi altemativa reducerii logica-raţionale, şi mai
ales locul acorda t problemei creaţiei inţeloosă ca esenţă a cunoaşterii umane,
toaic aceste el emente pl edează pentru compatibilitatea gindirii lui Blaga cu prin
cipiile fundamentale ale hermeneut icii'�. Tot lui Blaga ii este dedicat şi articolul
semnat de Mihai Zamfir (Le motif de la mer chez Lucian Blaga).
Jurnalul de călătorie, o specie literară mai puţin cercetată ca atare, consti
tuie ob i ect ul articolelor lui K la us-Henning Schroeder (J. F. Neigebaur in Rumă
nie n ( 1 84.l�1845) si Horst Fassel (Die Dobrndscha und das Schwarze Meer in den
Berichten deutscher Don aure isendeT des 19. Jahrhunderts). Schroeder urmăreşte,
după o scurtă prezentare a j urnalelor de călătorie din acea epocă şi o ooracte
rizare a consulului general al Prusiei la laşi, o valorificare a consideraţiilor aces
tu.ia despre România, insistind asupra observaţiilor geografulu.i, statisticianului
şi juristului. Ut.Hă ni se pare lista lucrărilor lui Neigebaur despre Europa de
sud-est şi est, ca şi cea a studii l or dedic ate acestei personaHtăţi.
Studiul lui H. Fassel despre jumalul de călătorie german se remarcă prin
bogăţia inforrn.aţiilor şi a surselor folosite, precwn şi prin varietatea criteriilor
de j udecată propuse pentru aprecier ea acestei specii literare. Dintre acestea,
două par a fi esenţiale : unul de natură documentară, referinţele la Marea Neagră
şi Dobrogt'\3., iar al tul mai mult de natură stilistică, calita.tea artistică a jurna
lului de C"ălătorie. Aceasta e� apreciată după oanoanele literaturii de ficţiune :
se fac referiri asupra spooifioului timpulu i şi spaţiului in jurnalul de călătorie,
precum şi asupra rolului naretorului şi a modalităţii aamcterizării personajelor.
Nu este uil!;at raportul d intre real şi i ma g i nar cănlia in această specie literară
ii revine un rol deosebit. I n consecinţă, autorul stabileşte o tipologie varmtă :
jurnalul de călătorie intlim, forma analelor, fonna ghidului ş.a.
Lucrările UJnOr colabON!tori de pl:'l69tigiu din Germania, Franţa, Polonia,
Jugoslavia şi România a flate in paginile secţiei de lingvistică dovedesc impor
tanţa deoSebită pe care o a.re li mba română pentru un romanist. Secţia este
deschisă de un studiru amplu semnat de cunoscutul lingvist din Ti.ibingen Eugen
Coşeriu (Rumănisch und Romanuch bei Herviu. ti Panduro), care urmăreşte con
sideraţiile lui Hervăs cu privire la limba român ă şi la romanitatea românilor. 1
se recunoaşte meritul de a fi primul lingvist din vestul Europei care a privit
limbile romanice (inclusiv româna) ca un tot. Cu toate greşelile sale, analizate
in mod sistematic, contribuţia lui He.rvăs la filologia română este apreciată pozi
tiv, mai ales pentru faptul că a acordat limbii romAne un rang egal cu a celor
lalte limbi romanice. Tezele acestuia (cu privire la unitatea limbii romAne, ·a
identităţii istorice şi actuale dintre Dacia şi România, asupra .,romanităţii� ro
mânilor ş.a.) coinci d cu cele ale reprezentanţilor Şcolii ardelene, cu care a fost
contemporan, dar despre care totuşi nu a ştiut nimic.
!van Petkanov (L'element roumain dans les langues balkaniques) urmăreşte
pe baza unei statis.tici prezenţa elementelor române ln limbile balcanice, iar Pe
ter Wunderli (Au su;et de l'article TOumain : affi:ration, determfnation ou "posi
tion" ?) analizează l:ntr-1\ln studiu cuprinzător poziţia articolului in limba romAnă.
Particuli&Cităţile dialcatale ale Dobrogei sint studiate în două J1lalteriale scrise
de N. Saraman.dru (Die Aromunen in der DobTU.dscha und ihre Mundart) ş.i Paul
Lăzărescu in colaborere c.u N. Sarmnaru::lru (Les paTiers de la Dobrliudja dans le
cadre du daco-roumain). Mai semnalăm apoi prezenţa a trei studii dedicate par
ticularităţilor limbii române in cadrul limbilor romanice senmate . de Jacques
Goudet, Jean-Claude Bouvier ş.i Momcilo D. Sav�c
,

..

.
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Secţia de folclor cupri nde contribuţii despre etnograful cantemir şi folclo
rul din Ori entu l Apropiat (Petru Ca.raman), imaginea mării In poemele turceşti
preislamice (Neoret Mamut), motivul ,,stinei prădate" şi folclorul din Maram u reş
(Dumitru Pop), precum şi despre vechea artă a construcţiilor din lemn in M a
ramureş (Gabriel-a Mocanu şi Carmen Oehler).

Noua serie a revi stei Dacoromania, a junsă acum la numărul 3 prin strădu
i nţa coordonatorului ei (Paul Miron) şi a secretariatului redacţiei (Elsa Liider),
reprezi n tă, după cum rezultă şi din prezentarea de faţă, un adevărat fOI'Um in
ternaţional pentru dezbaterea celor mai Vlariate probleme de istorie, lilter atu ră
şi cultură română. De!){;hisă celor mai variate orientări, ea se adresează nu nu
mai specialiştilor, ci unui cerc ma i larg de cititori . De a ceea este regretabilă pre
zenţa unor greşeli de ti par, care ar fi putut fi evitate. Şi incă un amănunt :
volumul este de d ica t profesorul u i Ştefan Teodore5CU cu ocazia Implinirii virstei
de 70 de ani.

Sorin
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In mod n eaşteptat, la 23 octombrie 1978 ne-a părăsit pentru totdeauna, pro
fesoru l N. Gostar, de la Uni versitatea "Al. 1. Cuza" din lalji, cunoscută persona
l i tate în domen i u l istoriei vec h i , arheologiei şi epigmfiei.
Născut la 2 martie 1 922, la Deva, urmează în oraşul natal şcoala şi liceul pe
care îl termină in 1942, cind îşi susţine bacalaureatul . In acelaşi an, se inscrie ca
student Ia Universitatea d i n Cluj , aflată cu sediul la S ibiu, unde urmează cursu
rile Facultăţii de litere şi filozofie, secţia istorie. In anul 1!J44 îşi intrerupe stu
d i i l e pentru a participa ca militar la l upta de pe frontul antifascist, pentru eli
berarea Ardealului de nord, v itejia sa fiind răsplătită cu decoraţii. In 1947 îşi
susţine l i cenţa în istorie veche, arheologie şi istoria României cu calificativul
Magna cum Laude la Universitatea din Cluj. In \'ara anului 1948 participă ca
brigadier pe şantieru l d e la Bumbeşti-Livezen i pentru ca în acelalli an să fie
numit asistent la Facultatea de istorie a Universităţii din Cluj, disciplina de
istorie universală veche in care calita t e a funcţionat pînă în 1957, după care
ocupă prin concurs postul de c<imferen ţiar la aceeaşi disc ip lină, la Facultatea de
istorie a Universităţii "AL I . Cuza'· din Iaşi, în care c a l itate a muncit pînă în
ultimul an al vieţii. A fost membru al P.C.R. din anul 1 969.
In afară de activitatea sa didactică pe oare a ilustrat� ou multă strălucire,
profesorul N. Gostar s...a distins oa eminent arheolog participind la săpăturile din
cetăţile dacice de la Costeşti, Blidarul, Făooagul, Piatm R�ie, Grădi ştea M.unce
lului (judetul Hunedoara), a.p oi in aşezarea dacică de la Poiana - Tecuci, în
ti

-
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castrele romane de Ioa M-ehadia şi OrA�tioara de Sus, In •zările neolitice de la
Rastu (Olten i a) �� Hăbă�eşti- laşi. De numele său se lea gă şi reali zarea săpătu
rilor s.istematice de la ceta tea dacică de la PLatm Neamţ - Bltoa Doamnei şi
din castrul şi castel lum-ul romarJ de la Barboşi - Galaţi. De asemenea a parti
cipat şi la săpătu rile de La cetatea Tropaewn Traiani �i ln ultima vreme a efec
tuat cercetări la valul djn rwrdul Moldovei.

Incepind din anul 1951 profesorul N. G<lstar a publ icat peste 80 de studii
din d omen i ul istoriei vechi a RomAn iei (In spECial epooa dacicA şi romană), de
epigr<Jfie lat i n ă şi de arheologie în revistele din ţară şi d i n străinătate (Belgia ,
R D. Germană, R. F. GermanLD), o monografie pri vi nd cetăţile dacice din Mol 
dova şi un curs de istorie u.nivemală veche, lucrări care au dovedit soliditatea
pregătirii, vast.Ele sale eunoştinţe !n domen iul istoriei vechi, arheologiei şi epi
gra!iei, acestea făcindu-1 cun01cut In ţad. şi peste hotare ca un redutabil cerce
tător. De asemenM, este notabil ă participarea sa la alcătuirea "Reper1oriului ar
heologi c al României", la redactarea luc rări i "TabuLa Imperii Romani" şi la ela
borarea e<� pitol ul ui "Provincie Dacia", din Tratatul de istorie a RomAniei, vol. I,
1980. Acti vita tea sa atit de bogată a fost compl e t ată in chip fericit cu participări
La co n gresele intt-rnaţionale de !itii n ţe de la Pmg�a, Belgl13d, Milnchen, Freiburg
etc., la Congresul istolli eilor de la Moscova etc., unde a susţ i nut interesante co
municări şi a par1icipart la discuţii. I nainte de d ispariţia sa premi<Mtură avea In
lucru importante lucrări care prin finalizarea lor ar fi adus o contribuţie !nsem
nată la progresul i�toriei vechi şi epigm.fiei.
Profesorul Nicollae Gos'bar, a cărui dispariţie prematură nu poate fi Indeaj uns
deplînsă, lasă in unna sa o impresionantă operă, amintirea unei vieţi închinată
cu pas iun e şi dăruire :;tiinţei, pe care a sluj it-o In chip exemplar. Dar alături
de cercet\itorul care impresiona lnltotdeauna prin vastiltlatea şi profunzimea cunoş
tinţelor sale, prin subtilitatea şi tăria argumentelor ne apare profesorul, plin
de căld u ră , del icateţe, ap ropÎia1. atit de colegi dar şi ele studenţi, un adevărat
dascăl care alături de inalta sa adtivi.tate şti in ţif ică nu a uitat nici odată să fie om.
S.T.T.L.
C. Ieonomu
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