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

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

695

5

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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