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ELENA GRAUR,

secretar al Comitetului judeţean
al Partidului Comunist Român - Botoşani

STIMAŢI OASPEŢI,

DRAGI TOVARAŞI,
Sesiunea ştiinţifică a Muzeului de istorie "Per11'Ulnenţe ale
istoriei, judeţul Botoşani -- străvechi pămînt românesc, vatră
de locuire continuă" se înscrie în şirul manifestărilor iniţiate
de Muzeul judeţean cu dorinţa de tradiţionalizare şi se desfă
şoară sub semnul înaltelor exigenţe puse · în jaţa ce1·cetării
istorice, a istoriografiei noastre de documentele Congresului
al XII-lea al Partidului Comunist Român.
Indicaţiile tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general
al P.C.R., preşedintele Republicii Socialiste România, privind
valorificarea trecutului istoric, determină ca aceste manifestări să evidenţieze coordonatele fundamentale ale istoriei patriei noastre, continuitatea poporului român pe teritoriul unde
s-a plărn.ădit, factorii care au determinat evoluţia societăţii româneşti.

In contextul acestor cerinţe, la realizarea cărora particila sesiune se străduiesc să-şi aducă contribuţia, permiteţi-mi să salut călduros, în numele Comitetului judeţean de
partid prezenţa la 11'Ulnifestarea noastră a unor cunoscuţi oameni
de ştiinţă şi cercetători în domeniul istoriei din centrele universitare Bucureşti şi Iaşi, dLn judeţele Bacău, Suceava, Galaţi,
Vaslui, Vrancea, Mehedinti, Cluj-Napoca, Dimbovita să le
adresez sincerele noastre mulţumiri pentru solicitudinea de
care au dat dovadă, să le urez o activitate rodnică în cadrul
sesiunii şi o şedere plăcută în reşedinţa judeţului nostru.
Muzeul de istorie al judeţului, lăcaş de cultură şi educaţie
patriotică, revoluţionară şi socialistă a 'ITUlSelor, reorganizat pe
baze moderne, reprezintă un omagiu adus poporului, făuritor
·de istorie, eroilor neamului, fnaintaşilor noştri de pe aceste
panţii

meleaguri care prin munca şi lupta lor şi-au adus contribuţia
la făurirea României de azi, liberă, suverană şi independentă.
Continuind activitatea de cercetare, sesiunea noastră îşi
propune ca, pe baza descoperirilor arheologice şi a rmaterialelor din arhive să dovedească că Botoşanii, veche vatră de cultură materială şi civilizaţie românească, au cunoscut alături
de ţara întreagă - toate etapele de dezvoltare ale istoriei
noastre naţionale.
Mărturii scoase la iveală în ultimii ani jalonează drumul
pe care l-a parcurs poporul nostru din cele mai vechi timpuri
pînă azi, demonstrează că şi această parte a ţării a fost şi este
o vatră de locuire neîntreruptă de-a lungul mileniilor, că
oamenii de aici şi-au adus partea lor de contribuţie la evoluţia
generală a societăţii româneşti.
Zona Botoşanilor - parte din statul lui Burebista, conţine mărturii importante ale apogeului civilizaţiei geto-dacice,
dovezi de netăgăduit ale vechimii şi permanenţei noastre,
precum şi nenumărate urme care amintesc de lupta necurmată,
eroică şi îndîrjită a înaintaşilor noştri pentru apărarea vetrei
strămoşeşti.

Considerăm potdvit prilejul pentru a adresa mulţumiri
tuturor cercetărilor care, cu însufleţire şi pasiune, au lucrat
pe meleagurile botoşănene, dînd la iveală mărturii şi dovezi de
civilizaţie, de viaţă rrrwterială şi spirituală neîntreruptă.
Istoria acestor locuri consemnează la loc de cinstire cuvenită prezenţa voievozilor neamului, între care Ştefan cel Mare,
domn gospodar şi înţelept, apărător viteaz de glie străbună,
de al cărui nume se leagă mari bătălii pentru păstrarea fiinţei
neamului, precum şi mari ctitorii.
In lucrările sesiunii noastre, îşi găsesc locul cuvenit momente de seamă ale istoriei Botoşanilor, în perioada modernă,
evidenţiind contribuţia pe care locuitorii acestor meleaguri
şi-au adus-o în lupta pentr.u independenţă şi neatîrnare, pentru
progres social.
Apariţia şi dezvoltarea unei puternice vieţi culturale in
aceste locuri, ai căror reprezentanti au intrat nu numai in
panteonul naţional ci şi . în patrimoniul culturii universale,
între care se detaşează Eminescu, Enescu, Iorga, arată ră în
acest colţ de ţară, oamenii au ştiut nu numai să-şi ape:e glia,
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dar şi limba, cultura şi arta, pe care le-au dezvoltat şi înălţat
în valori universale.
Dezvoltarea de timpuriu, pe aceste meleaguri, a unei combative mişcări sociale şi muncitoreşti, cre:..rea unor organizaţii proprii ale clasei muncitoare, crearea şi activitatea organizaţiilor partidului comunist, apariţia şi activitatea unor organe de presă care au reflectat lupta comuniştilor, între care
ziarele "Clopotul", "Raza", "Hoda", "Valul", "Steagul",
"Cloşca", "Soarele", "Slova" aflate sub îndrumarea Partidului
Comunist sînt momente care înscriu Botoşanii la loc de cinste
în istoria naţională şi care îşi găsesc oglindirea şi în programul manifestării de astăzi.
Cu convingerea că relaţiile de colaborare statornicite între
un număr mare de cercetători şi muzee judeţene cu Mu:<.eul
judeţean Botoşani se vor amplifica în viitor, permiteţi-mi să
urez tuturor participanţilor la sesiunea noastră mult mcces în
nobila activitate de punere în valoare a rezultatelor cercetă
torilor lor, noi şi însemnate realizări în activitatea lor laborioasă, să le adresez de pe acum invitaţia de a ne onora cu
pt·ezenţa şi la alte manifestări ce vor avea loc în judeţul
nostru.
Declar deschise lucrările sesiunii noastre de referate şi
comunicări.

_-\RHEOLOGIE

TOPORUL CU GAURA TRANSVERSALĂ DESCOPERIT
LA OROFTIANA DE SUS, PE PRUT"
PAt:L

ŞADURSCHI

Topoarele de aramă sau de bronz, prevăzute cu gaură transversală
:.==:.:t·u fixarea cozii, constituie o categorie de descoperiri care în ultimii
:o:-.: s-au bucurat de atenţia mai multor cercetători 1.
S-a ajuns la concluzia că aceste topoare îşi află obirşia în Orient 2,
_:-_cie apar încă pe la sfîrşitul mileniului al IV-lea î.e.n. şi de unde, pe
;:.c.rcursul perioadei timpurii şi de mijloc a epocii bronzului, pă<trund di:-e-:·: - pe calea mării - sau prin intermediul Anatoliei ori al triburilor'
:-_ ~>T.ade din stepele nord-pontice, pînă in zona noastră 3• Topoarele des: ~-perite pînă în pre-zent pe teritoriul României conduc la ideea că unele
::pari ale acestei arme s-au format în mediul triburilor t.radlor timpu~ii '>, suferind multiple influenţe, între care trebuie avute în vedere în
;::·im ul rînd influenţele sudice.
Recent s-a descoperit un topor de aramă cu gaură transversală şi
;:;e teritoriul judeţului Botoşani 5, la Oroftiana de Sus, pe Prut, în extre::nitatea nord-estică a ţării. Toporul a fost descoperit în 1974 de autorii
Repertoriului arheologic al judeţului Botoşani, cu prilejul investigaţiilor
de teren, în colecţia rnuzeală a Şcolii generale din ®roftiana de Sus 6.
La intervenţia noastră piesa a fost transferată Muzeului judeţean
Botoşani 7.

1. O situaţie a to.poarelor cu gaură transversală de&."'perlte pma m 1970 pe
:c:·Jto:·iul României se află în studiul lui Alexandru Vulpe şi 'Il Ersiliei Tudor,
:::.~blic3t în SCIVA, 21, 3, 1970, p. 417-427. Tot acolo se află şi bibliografia acestor
:opoare.
2. Alexandru Vulpe şi E.rsilia Tudor, în SCIV, 21, 3, 1970, p. 4:<.7.

3. Ibidem.
4. Producerea pe loc a unor topoare cu gaură transversală este document<ttă prin forme de turnare descoperite în c'idrul depozitelor de bronzuri de pe
teritoriul României. Vezi în a~est sens lucrarea M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozitfle de bronzuri din România, Editura Ac3demiei R.S.R., 19i7, p. 39, 43.
5. Alexandru Păunesou, Paul Şadurschi, Vasile Chimica, Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, 1, 1976, p. 243, LIV.4.A.
6. Din păcate, ace-astă colecţie rea.lizată prin activ:ităţi extraşco1are în ca-

drul unor cercuri cu elevii, nu dispune de o docunrent:tţie
tate.
7. Mulţumim şi pe această cale tova•ăşului profesor
director al şcolii, pentru înţelegerea de care a .dat dovadă
lui jtrdeţean Botoşani unde a primit numărul de inventar

asupra pieselor colecGh: Şerban, in 1974
donînd piesa Muzeu1802.

l:n topor oarecum

asemănător

pe Nistru, în apropiere de Ro tin 8 ,
lui

s-a descoperit în trecut la Darabani,
care a intrat în col~cţiile Muzeu-

piesă

judeţean Suceava 9.
Trăsătura comună

a topoarelor cu gaură transversală de la Darabani
Oroftiana este ourbura muchiei superioare, caracteristică a tipurilor
de topoare răspîndite în Moldova şi Ucraina apuseană 10. Piesa de la Darabani este reprezentativă pentru această zonă 11 şi se încadrează în bronzul mijlociu 12.
Prin .alte trăsături, toporul de la Oroftiana se apropie de tipuri mai
timpurii, avînd secţiunea transversală de formă pentagonală şi manşonul
de fixare .a cozii, bine profilat, ca la toporul de tip Dumbrăivioara, încadrat pe criterii stnatigrafice şi ti.pologice spre sfîrşitul bronzului timpuriu 13• Aspectele formale ale piesei de la Oroftiana par să documenteze
obîrşiile acesteia în tipul Veselinovo I, prin intermediul tipului Dumbră
vioara, consti•tuind o verigă de 1~egătură în ~re acesta şi tipurile Izvoarele şi Darabani, care prin secţiunea hexagonală se prezintă ca forme
mai evoluate.
Aceste consideraţii ne permit să încadrăm toporul de la Oroftiana
la sfîrşitul bronzului timpuriu, existind probabil concomitent cu tipul
Osebiţi 11 • · Cronologii recente ale epocii bronzului ne permit să încad!·ăm
acest tip cu puţin înainte de 1700 î.e.n. ~~•.
Fără să se poată preciza locul şi împrejurările în care a fo~: descoperit toporul în discuţie, se poate afirma că acesta provine din zona satului Oroftiana de Sus. comuna Suharău. Cepeetări noi ne vor permite
poate să aflăm amănunte cu privire la lecui de descoperire şi să-1 atribuim eventual unui anumit cerc cultural.
Forma precis conturată .a toporului, prezintă încă o anumită stîngăcie
în tehnica execuţiei. Aspectul aspru, zgrunţuros. al suprafeţei. inegalitatea grosimii peretelui manşonului şi în general. forma asimetrică a piesei par să fie determinate de lipsa unei experienţe mai îndelungate in
metalurgia cuprului şi a bronzului, situaţie pusă în evidenţă prin secţiunea transversală pentagonală a penei (Fig. 1-2). Partea superioară a
manşonului de prindere a cozii este turtită din vechime. ca urmare a
folosirii muchiei toporului, drept ciocan. Tăişul gros de aproximati\·
3 mm, prezintă cîteva şU.t~bituri, în urma lovirii unor materiale mai
şi

8. D. Berciu, ln Wiener Prăhistorische Zeitschrift, 29, 1942, p. 51.
9. Poate fi văzut în expoziţi':l de bază a Muzeului judeţean Sucea\·a.
10. Alexandru Vulpe şi Ersilin Tudor. op. cit., p. 423.
11. Ibidem, nota 18.
12. Ibidem, Fig. 1 (Schema t:pologică şi evolutivă a tipurilor de topoare).
13. Ibidem, p. 425 şi Fig. 1.
H. Mar·ilerut FJ.orescu şi Viorel Căpitanu, în Cm·pioa, 1, (1968). p. 52-5:l.
15. Vezi tabelul cronologic propus de Sebastian Morintz, în Contribuţii arheologice la istoria traci lor ·timpurii, 1, 1978, Editur.a Aoademiei. R.S.R., p. 190,
in care fa:z.a 1 C 3 a culturii Montroru, fază în rare este documentat toporul eu
gaură transvei'Sală de la Osebiţi, coresptmde în cronologia absolută
perioadei
1700-1600 î.e.n. Alexandru Vulpe ar::ttă dilema în care se află în privinţa datării
tipurilor răsăritene, pentru care propune perioada 1700---<1500 î.e.n. (A. Vulpe şi
E. Tudor, Op. cit., p. 426).

\)

d
D retinut faptul că aceste lovituri au produs turtirea tăişului în
ure. l e.t :. "'1. nu desprl·nderea unor aschii sau fisurarea. Intreag:l suzona ov1 urn ..,
: •
.
- ·
1
d
prafaţă a piesei este acoperită de o patma brun-vwleta, Iar aco o un e

Fig. 1.

a suferit de pe urma frecării cu alte corpuri, se vede culoarea originală,
arămie a metalului.
Culoarea, cît şi turtirea muchiei şi a ascuţişului ne determină să
c-redem că piesa este turnată din cupru. Surplusuri de material de la
turnare se observă numai pe marginea inferioară a manşonului.
.-\lte date tehnice privind toporul cu gaură transversală de la Oroftbna : Lungimea totală a piesei : 98 mm, din care 66 mm revin penei
şi 32 mm manşonului ; lăţimea maximă a penei, în apropierea tăişului,
este de 43 mm iar sub manşon, de 32 mm ; lăţimea piesei in regiunea
manşonului (lungimea manşonului) este de 38 mm ; grosimea penei sub
man1)on este de 27 mm, pentru a se reduce pînă la 3 mm în regiunea
tăişului, diametru! orificiului de fixare a cozii este de 25/23 mm. Greutatea toporului este de numai 395 g, fiind printre cele mai mici piese
de acest fel.
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Toporul de la Oroftiana de Sus, comuna Suharău, din judeţul Bonu aduce schimbări în tipologia acestor obiecte, întocmită deja w,
ci îmbogăţeşte cu încă o piesă patrimoniul topoarelor cu gaură transversală descoperite pe teritoriul României. Această nouă descoperire ne
sugerează şi alte legături posibile între tipurile de topoare cunoscute pînă
în prezent.
toşani,

l:NE HACHE EN CUI VRE A VEC ORIFICE TRANSVERSAL
A OROFTIAN A DE SUS

D~COUVERT

Resume
L'auteur presente une hache en c-uin·e avec un orifice transversal pour fixer
la manche. decouverte dans des circonst.ances inconnues dans le voisinage du
village Oroftiana de Sus, sur la rive droi..te de Prut.
16. Alexandru Vulpe şi ErsWa Tudor. Op. cit., p. 417-427
• Comunicare prezentată la Sesiunea anuală a Muzeului
la dat'l. de 13.XI.1981.

şi Fig. 1.
judeţean

Suceava,

11

Typologiquement cette piece complete le scheme elabore p3r Alexandru
Vulpe et Ersilia Tudor (1970) avec un autre type intermediaire, situe entre le
type Dumbrăvioara et les types Izvoarele et Darabani.
Chronolog:quement, la piece est situee a la fin cLu bronze an·eit€'11, en coexistant probablement avec le type Osebiţi, peu avant 1700 avant notre ere.
EXPLICATION DES FIGURES

rmage 1-2 photo et dessin presentant la hache en cuivre avec un orifice transversal d'Oroftiana de Sus.

DESCOPERIRILE DIN PRIMA EPOCA A FIERULUI
DE LA LOZNA-DEALUL MORII
SILVIA TEODOR

şi

PAUL

ŞADURSCHI

In decursul anilor, in zone diferite de pe teritoriul comunei Dersca,
au fost descoperite prin cercetări în special de suprafaţă, diferite vestigii istorice, care dovedesc că pe acest teritoriu a existat o continuitate
neîntreruptă de viaţă, incepind din cele mai vechi timpuri şi pînă in
prezent 1•
Cele mai multe dintre acestea au apărut in timpul exploatării turbei formată pe pîrîul Bahna, pe porţiunea sa dintre capătul estic al
satului Dersca şi podul de pe şoseaua Lozna - Călineşti, care traversează pîrîul pe o porţiune mai îngustă şi und'e mlaştina a fost asanată 2.
Prin denumirea de Bahna, nu se inţelege numai pîrîul ce ourge prin
această zonă ci o porţiune mult mai lată, mlăştinoasă, dintre dealurile
Pietriş şi Dealul Morii, unde s-a format unul din cele mai mari zăcă
minte de turbă din ţara noastră.
Din punct de vedere geografic, această zonă se încadrează in marele
şir de dealuri de pe stinga rîului Siret, ce face parte din Podi~ul Siuc~.._
vei şi indeosebi din sectorul numit Dealul Bourului, dintre satele Dersca,
Mihăileni şi Virful Cîmpului spre sud-est şi Dealul Şendricenilor spre
nord-est. Inălţimile acestui masiv culminează cu Dealul Pietriş dintre
satele Dersca, Căline.şti şi Mihăileni, unde atinge 472 m înălţime şi unde
în vremuri străvechi au existat întinse păduri de foioase 3• Anumite
Petrescu-Dîrnboviţa, E. Zaharia, Aşezări din Moldova. De
în secolul al XVIII-lea, Bucureşti, 1970 ; Al. Păunescu, Paul
Vashle Chirica, Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, Bucu-

1. N. Zaharia, M.

la paleolitic
Şadurschi

şi

şi pînă

te?ti, 1976.
2. Silvia Teodor şi Paul Şadurschi, Descoperirile arheologice de la Lozna, com.
Dersca, jud. Botoşani, in Hierasus '78, Bo.toşani, 1979, p. 121-140.
3. Nicu FiLipescu-Dubău, Dicţionar geografic al judeţului Dorohoi (intocmit
şi prelucrat, în formă lexiconică de C. Chiriţă), Iaşi, 1891 ; V. Băcăuanu, Cîmpia
Moldovei, Bucureşti, 1968, p. 19-:n ; N. Doniţă, V. Leandru şi E. Btll1cai'iu-Soroceanu, Harta botanică, in Monog.rafia geografică, 1, 1960.
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condiţii

geografice din diferite perioade geologice ", au favorizat formade turbă în mlaştina de la poala Dealului Morii sau
Bolniţa, într-un depozit adînc, în unele locuri de pînă la 10 metri 5.
Cele mai multe ~i mai diferite obiecte de mare importanţă arheologică, s-au găsit în timpul exploatării turbei, aflindu-se în porţiunea dintre - 1,50 ~i 3 m adîncime, pătrunse pînă acolo datorită greutăţii lor,
prin scufundare. După cum. s-a apreci4lt de special~ ti, straturile de turbă in anumite perioade preistorice au fost mai rare.şi mai moi, astfel incit au inghi.ţit diferite resturi din piatră, metal şi mai ales <resturi osoase
provenite in urma scufundă·rii animalelor mari pentru ·care mlaştina a fost
o adevărată capcană. In acest sens amintit diferitele specii de cornute
mari, bouri cerbi, elani şi alte, dintre care cele mai multe se găsesc în
colecţia muzeului de ştiinţe naturale din oraşul Dorohoi.
De asemenea, specialiştii în paleofaună 6 în studiile preliminare
asupra unor cranii de cornute mari, au observat existenţa unor vite fără
coarn~, specie considerată un fenomen rarisim in această part-e a Europei.
Plintre importantele vestigii păstrate în turbă amintim <;irca 7 sau
8 platforme din lemn, în genul unor drumuri late de 4 pînă la 5,5 m
care traversau în diagonală mlaştina într-o perioadă corespunzăto~re
Provinciei Dacia, cind se presupune că se putea e~ploata şi "fierul de
baltă" aflat în cantitate mare în unele porţiuni din turbă 7• Prin amtliza
unor reziduuri recoltate din cîteva lentile mai mari cu astfel de minereu
din turbă, efectuată în laboratorul Muzeului de istorie al R.S.R., a rezultat existenţa la 100 grame turbă cu astfel de compoziţie, a 41,98 g
oxid de fier, din care 29,93 g fier curat. Existenţa unei cantităţi atît de
mari de .fier în preajma unui mare depozit de combustibil care putea
fi folosit la topit, nu lasă nici o îndoială asupra faptului că în decursul
rea

zăcămîntului

4. N. Macarovki, Considerations sur la formation des gisement de tourbe?
du district de Dorohoi, în Compte Rendus des Seances, T XL-XLI (1952-1954),
1961, p. 143-144; Leonard Olaru, in Analele Ştiinţifice ale Unlversităţri Iaşi, XIV,
1968, s. 11-b (geolog:e-geografie), p. 93-99. După autor, turba de la Lozna a inccpCit să se formeze în preboreal cu circa 8.000-9.000 de ani in urmă. Săpăturilc
întrep; in ce de Paul Ş'idurs-chi in marginea de sud-vest a depozitului de turbă
lHi80), <lll dus la de.:;coperi'!"ea sub depunerea de turbă, a 12 locuinţe cucuteniene
c>.:n faza A-B, construite diJ·ect pe sol. Autorul cercetării consideră ca atare că
le! pc:ţin cea de ,a do:.~a fază a fm:mări.i turbăriei de la Lozna este contemporană
c:nui n:\-el de locuire Cucutooi, faz'i A-B, avind deci o vechime de aproximativ
4.5CO de ani. (Vezi P. Şadurschi, Aşezarea eneolitică din turbăria de la Lozna,
in Mii,erialc şi c:ercetări ocheologic:e. A XV-a sesiune anua!ă de rapoarte, Braşov,
198! . .Sub tipar.)
5. Uitimele măsurători ale depozitului de turbă au fost făcute in anul 1977
cie către specialişti ai Ministerului mdnelor, care au estimat o lăţime maximă de
:'o.J :~~ ~.i o il::lîn~ime de peste 10 m.
6. Materialul faunist'k din turbăria de la Lozna se află în studiu la Catedra
ele pa:{;()faună a Facultuţii de biolog.je d.:n Iaşi, sub conducerea lui Sergiu Hain:'J><.-i.
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nemurilor acest căutat minereu a dezvoltat în această zonă o intensă
activitate metalurgică s.
în anul 1952 s-a săpat, pentru exploatarea manuală a turbei, în
lungul mlaştinii, aproximativ pe mijlocul ei, un canal lat de 2 m, pentru
o relativă asanare care să permită exploatarea în mod' organizat a turbei. Cu acest prilej s-au scos la lumină primele vestigii arheologice
printre care s-a remarcat ceramica, diferite unelte din piatră şi fier,
resturi din platformele din lemn amintite mai sus şi oase 9 • De asemenea, tot în acea perioadă de început a exploatării turbei, s-a găsit o
monoxilă în stare bună, dar care nu s-a putut păstra mult timp, lipsindu-i o restaurare adecvată. Probabil că această ambarcaţiune a fost folosită de locuitorii
unei anumite perioade vechi dintr-o aşezare din
preajmă, pentru a se deplasa prin canalele posibile din mlaştină, chiar
pentru a exploata pentru anumite nevoi combustibilul aflat la discreţie.
In anii următori, pe măsura extinderii lucrărilor, cantitatea acestor
Yestigii s-a mărit, ceea ce a determinat deplasarea în diferite perioade,
a unor specialişti care au ţinut sub observaţie acest important obiectiv
arheologic. Prin ·cercetările de suprafaţă din zonele din preajma mlaş
tinii, pe "Dealul Morii", în ripa şi imprejurimile ei, numite "Hlibicioc",
Dealul Pietriş, "La Ocoale" etc., efectuate de specialiştii de la Institutul de istorie şi arheologie din Iaşi şi a Muzeului judeţean Botoşani,
s-au găsit diferite obiecte, dintre care un brăzdar de plug, un vîrf de
lance, vase din ceramică şi alte diferite resturi din mai multe perioade
istorice, care se află la Muzeul judeţean d'e istorie, la Institutul de arheologie din Iaşi şi la muzeele şcolare din satele Dersca şi Lozna 10•
In anul 1~75, cînd suprafaţa exploatată s-a extins pînă la mai mult
de 800 m spre capătul din Dersca al mlaştinii, s-a descoperit de către
muncitorii din acel sector situat la circa 2,50 m adîncime, un depozit
de unelte din fier, care după caracteristicile pieselor se încadrează
in perioada mijlocie a celei de a doua epoci a fierului (Latene CD) 11
perioadă care corespunde cu o .întinsă aşezare in curs d'e cercetare, situată la aproximativ 2 km sud-vest de mlaştină, numită Hlibicioc 12.
Cele mai numeroase vestigii descoperite pe parcursul exploatării
turbei, se încadrează tipologie in epoca finală a bronzului tirziu, corespunzătoare culturii Noua şi perioadei timpurii a primei epoci a fierului,
cu o trecere aproape nesimţită de la o etapă la alta.
Dintre cele mai importante descoperiri din aceste perioade apărute
in timpul exploatării turbei, menţionăm un celt din bronz de tip tran8. Mulţumim şi pe această cale speciaL.,.tilor de la Muzeul de istorie a
R.S.R. d~n Bucureşti, care au efectuat aceste analize.
9. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, E. Zaharia. Aşezări ... , p. 290-191 ; Sil\·ia Teodor şi Paul Şadurschi. Op. cit., in Hierasus '78, p. 126-129.
10. Cadrele didactice şi elevii de la şcolile generale din Dersca. Lozna ~i
Străteni, ne-au ajutat permanent in cercetările noastre, la fel ca şi autorităţile
din comuna Dersc-a, fapt pentru care le mu-lţumim şi pe această cale.
11. Silvia Teodor şi Paul Şadurschi, Depât d'outils en fer de l'epoque La
Time de Lozna, distr. Botoşani, Inventaria Archaeologica. XI, 1979; Slolvia. Teo:::!or, Das W erkzeugdepot van Lozna, in Dacia, NS, XXIV 1980, p. 133-150.
12. Silvia Teodor, Paul Şadurschi, Aşezarea din cea de-a doua epocă a fierului de la Lozna, jud. Botoşani, Materi3.le, XIV, Craiova, p. 223-235.
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silvănean, două ciocane din piatră, din care unul fragmentar, de culoare
neagră şi celălalt întreg din piatră de riu, decorat cu caneluri în porţiunea din jurul găurii de fixare pe miner, fragmente ceramice din
pastă grosieră decorate ou brîu şi găuri in partea superioară a vasului,
precum şi oase de animale dintre care unul cu urme de folosire, provenit de la "patinele" caracteristice perioadei Noua 13•

Toate aceste descoperiri întîmplătoare, făcute prin cercetările de
precum şi numeroasele obiecte apărute în timpul exploatării
turbei, au determinat organizarea unor săpături arheologice sistematice,
care au început în anul 1976, efectuate prin colaborarea dintre Institu·
tul de istorie şi arheologie din Iaşi şi Muzeu1 judeţean Botoşani.
Primul oondaj s-a efectuat pe Dealul Morii, pe latura dinspre valea Bahnei. In capătul estic al pantei, între stratul arabil şi solul viu
se afla un nivel de culoare brună intunecată din care s-au adunat extrem
de rare fragmente ceramice, în general atipice (fig. 1).
Am e~tins apoi cercetările într-o zonă centrală a dealului, efectuînd' secţiuni perpendiculare pe direcţia ml'ruttinii, în dreptul unor resturi de lemn ce se aflau in profilul rezultat în urma scoaterii turbei.
In una din secţiuni a apărut culmea unui pod din lemn amintit mai, sus.
care s-a degajat pentru a putea fi observate toate· detaliile de construcţie şi pe cît posibil încadrarea cronologică. Prin aceeru?i secţiune s-a
descoperit un pavaj din pietre ce se îmbinau perfect intre ele, pavaj
construit în acee~i direcţie cu Bahna, la circa 25 m distanţă (Fig. 1).
S-.a re~it în continuare să se degajeze prin casete laterale şi secţiuni paralele, circa 16 m din acest pavaj, mai ad[ruc spre cele două extremităţi decît
în partea centrală unde dealtfel era şi mai lat (intre
1-1,5 m). Pavajul a fost construit relativ la mijlocul pantei, el fiind
împins spre sud în decursul vremii, de alunecările de teren, a căror
stratigrafie se observă perfect în mai multe din profilele păstrate. In zona
cercetată din jurul pavajului, nu se aflau decît foarte rare fragmente
ceramice atipice, lucrate cu mîna din pastă poroasă, aparţinînd în general unei perioade mai vechi in raport cu fragmentele descoperite anterior în turbă, in acee~i zonă, atribuite în genera1 celei de a doua epoci
a fierului.
În anii 1977 şi 1978 s-a cercetat o suprafaţă întinsă la nord de pavajul de piatră, prin secţiuni paralele şi casete, amploarea cercetării
fiind provocată de apariţia unor cantităţi mai mari de fragmente cera:nice şi alte obiecte care ne indicau existenţa unei aşezări, încadrată
la început cu aproximaţie în faza de început a primei epoci a fierului.
Printre primele indidi a fost prezenţa fragmentelor de vase mari, din
p2.stă amestecată cu cioburi pisate,
cu suprafaţa neagră decorată cu
caneluri. Alături de acestea se mai aflau numeroase fragmente provenite
de la vase cu pereţi drepţi, marginea rotunjită şi cu brîu simplu, uneoi"'iJ
suprafaţă,

Paul

13. Silvia Teoclor şi PaJUJ. Şadurschi, Op. cit., în Hierasus '78 ; Al.
Şadurschi şi Vasile Chirica, Repertoriul arheologic al judeţului

19i6, p. 109.
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însoţit

de adîncituri (găuri) pe partea lor superioară, modelate din pastă
de culoare cenuşie.
In urma sondajului efectuat, s-a putut observa că aşezarea care
ocupa partea cea mai înaltă a pantei sudice a Dealului Morii, era formată din trei sau patru şiruri de locuinţe, construite în lungul pantei.
S-au delimitat cu precizie marginile de sud şi de nord ale aşezării şi
parţial cea de est. În afară de acel pavaj din pietre de pe latura sudvestică a aşezării, nu s-au putut observa alte sisteme de apărare, şanţ
sau val. În această privinţă aşezarea se aseamănă cu altele asemănă
toare din nordul Moldovei, care sînt amplasate pe pantele unor dealuri,
în ,preajma unor ape, nefiind apărate în mod artificial.
Din punct de vedere stratigrafic, nivelul de locuire hallstattian
timpuriu se află imediat sub solul arabil, fiind din această cauză foarte
afectat de lucrările agricole, alunecările de teren şi eroziunea solului.
In profilul secţiunilor acest nivel se evidenţiază printr-o culoare
cenuşie închisă, cu resturi de cenuşă, pămînt ars de culoare neagră sau
galben roşcaată, cărbuni de pămînt, fragmente ceramice, oase de animale
şi pietre de rîu.
Aşezarea se caracterizează prin locuinţe de suprafaţă situate la distanţe nu prea mari una de alta şi prin cîteva gropi menajere şi rituale.
Forma locuinţelor nu se poate delimita cu precizie deoarece resturile de pereţi şi de vatră sînt răspîndite pe suprafeţe diferite ca dimensiuni, în general mici, de forme neregulate, cu prelungiri în diferite
direcţii, indicind
uneori şi anumite construcţii auxiliare. Trei dintre
aglomeraţiile de chirpici şi resturi de lipitură arsă sint destul de nesemnificative, dar le-am considerat locuinţe pe baza profilelor care indică acest lucru prin aglomerarea chirpicilor în sol şi a resturilor de
cen~ă, precum şi prin alveolarea respectivă în strat faţă de nivelul de
poroasă

cultură.
Locuinţa 1
runţi, împreună

se caracterizează printr-o aglomerare de chirpici mă
cu fragmente ceramice, răspîndite pe o suprafaţă de
aproximativ 10 m 2, dar resturi asemănătoare se mai aflau Şl m JUr, pe
o rază de circa 2 m (Fig. 2). Fragmentele ceramice fac parte din vase
lucrate cu mîna din pastă grosieră cu suprafaţa lustruită, uneori decorată cu caneluri sau mici proeminenţe (Fig. 3). Adîncimea maximă faţă
de nivelul actual de călcare este de 0,45 m.
Locuinţa 2, se
prezintă sub forma unei
aglomerări aproximativ
rectangulare, cu o suprafaţă de cea 9 m 2 şi este formată din chirpici
sfărîmaţi proveniţi de la dărîmarea unor pereţi construiţi din nuiele şi
lipituri pe care se mai păstrează amprente. In afară de fragmente ceramice asemănătoare cu cele din locuinţa 1, se mai aflau cărbuni şi
cîteva resturi de vatră. În apropriere dar în afara spaţiului conturat,
se aflau resturile unui vas d'e dimensiuni mari care s-a întregit parţial.
Locuinţa 3 este asemănătoare cu celelalte în ceea ce priveşte aspectul său în momentul degajării, de dimensiuni relativ mai mici dar
de aceeaşi formă (Fig. 5). Fragmentele ceramice aparţin unor vase de
dimensiuni mi:ci, folosite la uz comun. Pe numeroase fragmente de li-

pituri se află amprente de nuiele. Alte fragmente de lipituri cu urme
de ardere senmdară provin desigur de la vetre. În zona locuinţelor 1 şi
3 se aflau la adîncimea de 0,45 m mai multe grămăjoare de cărbuni de
pămînt la fel cu altele de la aceeaşi adîncime din mai multe locuri de
pe Dealul Morii.
Locuinţa 4. Această locuinţă se caracterizează printr-o mare aglomerare de chirpici arşi, pietre şi fragmente ceramice pe o grosime de
aproximativ 0,50 m, ce se aflau oarecum mai grupate decit în alte complexe. În această locuinţă s-au descoperit 8 greutăţi relativ piramidale,
perforate la partea
superioară, grupate într-o
formă semicirculară,
într-o zonă a locuinţei unde se aflau şi multe resturi de vatră (Fig. 4):.
Tot în această locuinţă se mai afla un cuţit din fier de mărime mijloci~·
şi o piatră de ascuţit. Numeroase fragmente ceramice proveneau de la
un vas de dimensiuni mari, zgurificat în cea mai mare parte. Dinţi de
mistreţ şi o mare cantitate de cărbuni completau restul inventarului
acestei locuinţe (Fig. 2).
Locuinţa 5 se află la circa 3 metTi spre est de locuinţa 4, avind
dimensiuni mai mici, dar asemănătoare în ceea ce priveşte conţinutul,
constînd din resturi de pereţi arşi şi numeroase fragmente ceramice.
Printre resturile acestei locuinţe s-au descoperit fragmentele a două topoare sau ciocane din piatră şi cîteva bucăţi mai mari de vatră. Pe
intreaga suprafaţă se aflau răspîndiţi cărbuni, fragmente de oase de
animale şi pietre de rîu (fig. 4).
Locuinţa 6 era situată la circa 1 m spre sud-est de locuinţa 4, încît
putem înclina a crede că este o anexă a acestei locuinţe. Ea se caracterizează tot prin aglomerarea de chirpici şi fragmente ceramice amestecate, prin resturi de arsură şi cărbuni (fig. 5).
Sub locuinţa 6 se afla o groapă care se adîncea cu 0,50 m de la
nivelul de călcare al locuinţei.
Pe întreaga suprafaţă cercetată s-au conturat numai două gropi cu
material arheologic, celelalte alveolă'l'i, mai mult sau mai puţin adinci
avind altă utilitate.
Groapa 1 avea diametru! de 1 m, în partea superioară, lărginrl'u-se
spre fund, şi adincimea de 1,40 m faţă de solul actual de călcare. În
păm[ntul de umplutură nu se .aflau resturi de importanţă arheologică
(fig. 6.). Pe fundul său însă se găseau resturile unui vas (circa o jumă
tate) de dimensiuni relativ mari, modelat din pastă roşcată amestecată
cu cioburi pisate, cu suprafaţa neagră lustruită şi decorată în partea superioadă cu oaneluri paral,ele :orizontale (fig. 12/1). În groapă se mai
aflau fragmente dintr-o cupă de dimensiuni mici, cu fundul rotunjit, modelată din pastă fină, de culoare cenuşie deschisă, cu suprafaţa netedă,
uşor lustruită (fig. 13/10). În acelaşi grup de fragmente se mai aflau
cîteva oase de animale, cărbuni, bucăţi de lipitură arsă, unele bucăţi cu
urme de netezire, pe care le-am considerat resturi de vatră, şi pietre
mari de riu.
Groapa 2. După cum am amintit, sub locuinţa 6 se afla o groapă
care avea de asemeni formă rotundă, cu diametru! de 0,90 m şi adînci-

19

mea de 1 m faţă de solul actual de călcare. In umplutura sa ·se aflau
resturi d'e vatră şi de pereţi, fragmente ceramice, care au aparţinut unor
vase 4e asemenea destul de mari, cu suprafaţa neagră şi lustruită şi
din pastă poroasă de culoare cenuşie. In groapă se mai aflau pietre, cenuşă şi cărbuni (fig. 7).
In afara complexelor menţionate, in secţiunile efectuate in anii 19771978, precum şi la suprafaţa solului, se aflau fragmente de vase de aceeaşi factură, precum şi resturi de chirpici, care provenea-ti de la alte circa
10 locuinţe de suprafaţă, dar care fiind foarte distruse de lucrările agricole n-au putut fi nici chiar cu aproximaţie delimitate.
Din analiza inventarului acestor complexe, o deosebită importanţă
o au atît uneltele, puţine la număr, dar destul de semnificative pentru
această perioadă, cît şi ceramica, care după caracteristicile sale încadrează această aşezare la începutul perioadei timpurii a primei epoci a
fierului. H
·
Cuţit din fier. Piesa respectivă s-a descoperit în locuinţa '1, între
resturile de vatră şi de pereţi. Cuţitul are lama dreaptă, cu limba de
mîner aproximativ de aceeaşi lăţime. Pe întreaga suprafaţă este acoperit cu rugină, care a cauzat şi unele mici ruperi în porţiunea de vîrf şi
tăiş (fig. 10/4). Această formă de cuţit, realizată din fier, îşi are prototipul în cuţitele din bronz din epoca mijlocie a bronzului, după a căror
formă s-au conceput şi cuţitele din os din perioada tîrzie, respectiv cultura Noua. 15 Un cuţit de fier asemănător s-a descoperit pentru prima
dată in aşezarea din perioada timpurie a primei epoci a fierului, cercetată parţial, cu mai mulţi ani în urmă la Truşeşti-Movila din Şesul
Jijiei. 16
Ciocane din piatră. Două astfel de unelte fragmentare s-au descoperit în locuinţa 5 iar un altul asemănător, a cărui orificiu de fixare pe
mîner n-a fost terminat, s-a găsit la suprafaţa solului prin cercetările de
teren amintite (fig. 10/1-3; 15/H-16). Alte unelte din piatră, mai ales
ciocane, s-au descoperit după cum s-a mai amintit la diferite adîncimi
în stratul de turbă. lmpreună cu celtul de tip "transilvănean", descoperit
în acelaşi mod, aceste unelte sînt caracteristice pentru teritoriul Moldovei în perioada de sfîrşit a culturii Noua şi începutul primei epoci a
fierului. H
Greutăţi piramidale din lut ars. După cum am amintit, în locuinţa
4 se aflau grupate, într-o poziţie aproximativ circulară, opt greutăţi din
lut ars, de forme piramidale, sau tronconice, aproximativ întregi şi mai
14. Silvia Teodor
com. Dersca.

Aşezarea

şi Paul Şadurschi, Descoperirile arheologice
hallstattiană, A XIII-a sesilllne anuală de

dea, 1978, p. 81-84.
15. Attila Laszlo, Inceputul metalurgiei fierului pe
SCIVA. 1, 26, 1975. p. 33.
16. Adrian Florescu, Şantierul arheologic Truşeşti,
p. 212-21-4, fig. 13.
17. Idem, Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua,
III, 1964, p. 143-216 ; idem, Sur les problemes du bronze
XI, 1967, p. 59-94.
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multe fragmente de la piese asemănătoare, fiecare avînd altă formă şi
mărime (fig. 9/1-12; 15 1-13). Ele provin cu siguranţă de la un război de
ţesut ce se afla în această locuinţă, documentînd ţesutul ca un meş.teşug
casnic, ob~nuit în această vreme în cadrul unor comunităţi de păstori şi
c:rescători de vite.
Referitor la utilitatea acestor obiecte s-a discutat şi ipoteza potrivit
căreia, ele ar fi putut fi "căţei de vatră" sau puteau folosi la menţinerea
căldurii în încăpere. Astfel cercetătorul clujean I. H. Crişan, crede că
aceste bucăţi mari de lut rotunjit în diferite moduri şi găurite la un capăt, puteau fi înşirate pe un fir (din ce material '?), înfierbîntate în cuptor şi apoi răspîndite în diferite locuri unde trebuia să fie păstrată mai
mul timp căldura emanată. Jr: Desigur că aceasta este doar o ipoteză de
lucru, care urmează să fie demonstrată prin alte descoperiri asemănă
toare. În general în studiile de pînă în prezent, aceste greutăţi s-au considerat întotdeauna ca piese componente în cadrul războiului primitiv
de ţesut.
CERAMICA

In ceea ce priveşte materialul ceramic descoperit, care in general
este destul de bogat, deşi din cauza micii adîncimi a stratului de cultură, deranjat continuu de lucrările agricole, se află numai in stare fragmentară, neputîndu-se reconstitui decît un număr redus de forme.
În ce priveşte pasta din care s-au lucrat aceste vase, se pot deosebi
două categorii. O specie de calitate bună, fină, de culoare brun-cenuşie
sau numai cenuşie, avînd cioburi pisate şi microprund~uri ca degresant
şi o categorie de pastă de calitate inferioară, poroasă, foarte sfărîmicioasă.
Din această din urmă categorie de pastă a fost modelat vasul de dimensiuni mari din groapa 1 (fig. 12/1).
Deşi materialul ceramic este fragmentar, se poate constata totuşi că
forma care predomină cantitativ este aceea aparţinînd tipului "în formă
de sac", cu difurite vari,ante, a'V[nd diametrele gurii şi a fundului de dimensiuni relativ egale. Marginea buzei este în general dreaptă sau uşor
evazată. Decorul acestor vase este acela format din brîu în relief, simplu,
crestat, sau în cazuri mai rare, alveolat (fig. 11/3, 6 ; 13/4, 7, 9 ; 16/3, 4).
Acest brîu este dispus pe partea superioară a vasului, adesea sub un şir
de găuri perforate, nu întotdeauna complet. Brîul este întîlnit în general,
pe vase de dimensiuni nu prea mari, dacă ţinem cont de grosimea fragmentelor de care dispunem (fig. 9).
O altă formă modelată din pastă poroasă este vasul de fmmă bitronconică, cu gitul strîmt şi marginea evazată, cu suprafaţa lustruită şi decorată cu caneluri şi proeminenţe (fig. 11/2, 4; 16/1, 7, 10).
Un mare număr de fragmente provin de la vase cu pereţii verticali
şi marginea tăiată drept sau oblic, fără a prezenta vreun element de decor. Ele au fost modelate din pastă bună, de culoare cenuşie sau cenuşiu-gălbuie (fig. 11/1, 5, 7, 8; 13/5-8; 16/5, 6, 8, 9).
18. Discuţii purtate
jea, 1978.
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În afară de oale şi borcane, multe din fragmente provin de la stră
chini de formă tronc.onică cu marginea uşor arcuită în interior şi cu caneluri oblice pe porţiunea rotunjită a diametrului maxim (fig. 13/1).
Fragmentele de străchini sînt totuşi destul de rare în unele complexe.
Printre descoperirile sporadice ele pe dealul vecin, numit Hlibicic..c, se
află un fragment de strachină cu marginea decorată cu două rînduri de
impresiuni făcute cu şnurul, iar altul cu mici adîncituri pe umăr (fig.
12/2, 3).
Din pastă fină s-au realizat căni şi cupe de dimensiuni în general,
mici (fig. 13 '10 ; 16/2). Cănile de formă ovală, cu marginea verticală,
tăiată sau rotunjită, sînt prevăzute cu o toartă suprainălţată, ele secţiune
ovală (fig. 13/11 ; 14/1, 2).
În ceea ce priveşte decorul, s-a remarcat că în afară de brîul simplu
sau crestat şi canelurile, se mai întîlnes-c adesea mici proeminenţe conice,
dispuse pe umerii vaselor în formă de sac, sau pe diametru! maximal
oalelor bitronconice, decorate cu caneluri şi uneori striuri dispuse în
diferite direcţii.
Aşezarea din care s-au prezentat complexele de mai sus, prin caracteristicile sale, privind în special cerarnica, la care se adaugă cuţitul din
fier şi restul inventarului, se situează în faza de început a primei epoci
a fierului.
Pe teritoriul Moldovei s-au descoperit şi alte numeroase aşezări încadrate din punct de vedere cronologic imediat după dispariţia resturilor
de cultură Noua, cum sînt descoperirile de l;:1 Andrieşeni 19 , Corlăteni 20 ,
Dăneşti u, Prăjeşti :n, Truşeşti 2:1, Grăniceşti 21 şi altele. Aceste
aşezâri
sînt concentrate mai ales în două zone cu caracter de stepă din nordestul Moldovei, Cîmpia Jijiei superioare şi bazinul Bahluiului şi apar
mai rar în Podişul Central Moldovenesc sau în depresiunea Huşiului.
Acest grup de des-coperiri numite şi de "tip Corlăte~i", este caracterizat
prin aşezări des-chise, cu locuinţe de suprafaţă, situate în general pe terasele inferioare ale rîurilor şi prin ritul de incinerare. 25
Şi în aceste descoperiri cerarnica prezintă două aspecte şi anume,
aceea fină şi de bună calitate, de culoare neagră, brt.m-roşcată sau cenu19. Adrian Florescu, Siipilturile de salvare de la Andrieşeni, Materiale, V,
1959, p. 335, fig. 6.
20. Ion Nestor şi colab. Rapoartele de săpături publicate in: SCIV, 1. 1950,
I, p. 30-32; SCIV, II, 1951, 1, p. 68-73 ; SCIV, III, 1952, p. 84-94; Adrian Florescu, op. cit., în MaterialE', V, 1959, p. 335.
21. M. Petre~u-Dîmboviţa ~i Emilia Zaharia. Săpăturile arheologice ele la
Dăneşli, în Materiale, VIII. 1962, p. 47-6:1.
22. C. Buzdugan, Descoperirile arheologice de la Prăjeşti, jud. Bacău, în
Carp:ca, 2. 1969, p. 81-86.
23. M. PetTescu-Dîn;boviţa şi colaboratori!. mpoarte asupra săpăturilor arheolog:ce de Ia Truşeşti. publicate în : SCIV. IV, 1953, 1-2, p. 29-37 ; SCIV, V,
1954, 1-2, p. 19-27 ; SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 172; Adrian Florescu, op. cit., în Materia:e, Ill, 1957. p. 203-215.
24. Attila Laszlo, op. cit .. in SCIV, 1, 26, 1975.
25. Idem, Region extra.carpatique orientale (fin IIe mil.-Ier mil. av n.e.), in
:\d(•s d:J ne Congres International de Thracologie, I, Bucureşti, 1980, p. 181-187.
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şie, lustruită. In ceea ce priveşte formele, se remarcă vasele bitronconice
cu marginea evazată, decorate cu caneluri orizontale paralele pe git şi
caneluri oblice pe umăr, cîteodată cu două rinduri de proeminenţe mai
sus şi mai jos. Sînt la fel de frecvente străchinile simple, cu marginea
dreaptă sau înclinată spre interior, cîteodată decorate cu caneluri orizontale la exterior. Caracteristice pentru această gr-upă sînt cupele cu corpul
aproximativ oval în plan şi semisferic în profil, cu fundul în umbo şi o
toartă puţin supraînălţată, decorate cu caneluri p3.ralele drepte în zona
de contact cu marginea. Două astfel de cupe s~au descoperit în punctul
numit "Hlibicioc" :w, într-un complex format dintr-o locuinţă de suprafaţă distrusă (fig. 8).
Alături de această categorie de ceramică, în general de calitate fină,
se află şi cer.amica comună care se caracterizează mai ales prin vase în
formă de sac, decorate cu proeminenţe pl2.te şi brîu alveolat. Această
ceramică apl'lre alături de aceea de calit<~te fină şi în aşezări din aceeaşi
epocă din podişul Transilvaniei, Gvînd legături directe cu cea din Banat
şi din zona Mureşului Inferior n şi de asemenea, alături de vase bitronconice decorate cu caneluri şi prevăzute cu două rinduri de proeminenţe
pe umăr, oum sînt ceJe descoperite în aşezările de la Trifeşti, 2 ~. · Pră
jeşti 29 , ZapodenPO. şi altele .. Acest tip ele vase apare deasemeni la est
de Prut la Kişinău, ceea ce arată existenţa anumitor legături stabilite
timp îndelungat între grupul numit la noi Corlăteni şi cel Kişinău-Lu
kaşevka_din regiunile de silvostepă ale R1.S.S. Moldoveneşti :JJ. Nu se dispune de date care să permită Îne<ldrarea cronologică sigură a acestor
descope'l"iri de la est de Prut, care din punct de vedere al eronologi~i relative, corespunde cu nivelul hallstattian inferior de la Corlăteni. Avînd
în vedere că civilizaţia Noua nu pqate depăşi secolul XII î.e.n. grupul
Corlăteni poate fi incadrat iri mare în a doua jumătate a perioadei Hallstatt A şi in faza Hallstatt B ::12.
·
Prin săpăturile efectuate de Atiila Laszlo la Grăniceşti, jud. Suceava,
în nord-vestul Moldovei, s-a identifiC<lt o grupă hallstattiană veche cu
ceramică canelată. Este o aşezare nefortificată, situată pe o terasă superioară a rîului Suceava, unde s-au descoperit citeva locuinţe sub formă
de bordeie. La prima vedere ceramica este analoagă cu cea de la Corlă
teni dar prezintă o serie de particularităţi în ceea ce priveşte tehnica de
lucru, a modelajului şi decorului. Din acest punct d'e vedere, vasele cu
partea superioară bombată, cu gît lung cilindric sau tronconic şi marginea evazată, decorată cu caneluri în formă de ghirlande sînt mai
puţine. 33

26. Săpături efectuate de Silvia Teodor şi Paul ŞadUTschi în an.ul 197!1. DescopEririle d:n această pe-r:oadă sînt inedite.
27. Attila Laszlo. op. cit., în SCIV, 24, 1973, 4. p. 575-609.
28. Ion Ioniţă, Săpăturile de la Trifeşti, în Materiale, VIII. 1962, fig. 3/4-5.
29. C. Buzdugan, op. cit., in Ca'!"'pica, II. f!g. 1:1-8 ; 2/14.
30. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, E. Zaharia, Aşezări .... pl. 284-'6.
31. A. I. Meliukova, MIA. 96 1961, fig. 111/10.
32. Attila Laszlo, op. cit., in SCIVA, 1975.
33. Ibidem.
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S-au mai remarcat la Grăniceşti, vase cu corpul bombat, prevăzute
două anse verticale, precum şi vase cu marginea lobată. Se mai
remarcă însă şi o mare frecvenţă a vaselor decorate cu striuri sau cu
linii ondulate incizate, forme şi decor remarcat şi în cadrul ceramicii din
cu

aşezarea

de la Botoşana 3 ~ cercetată parţial şi care suprapunea o aşezare
sporadică din ultima perioadă a bronzului superior. Tot aici ca şi la
Grăniceşti s-au mai descoperit vase în formă de sac, prevăzute cu patru
proeminenţe plate pe margine, decorate cu brîu alveolat.
Printre alte descoperiri din aşezările hallstattiene timpurii din nordul Moldovei printre care şi aceea de la Lozna, sînt greutăţile masive
elin lut, de formă tronconică.
Remarcăm ca un fapt deosebit lipsa în aşezarea de la Lozna a statuetelor zoomorfe reprezentînd bovine, ovine, cai, porci etc. legate bineînţeles de viaţa spirituală a acestei comunităţi. intrucit în alte aşezări
din această perioadă astfel de piese sînt frecvente, lipsa lor la Lozna
poate fi o simplă întîmplare.
Din analiza materialelor descoperite în grupul de aşezări hallstattiene timpurii din nord-estul Moldovei şi din zona fostei Bucovine, dintre care amintim pe cele de la Lozna, Botoşana 3.5, Budeni-Dolhasca :-lll,
Corlăteni 37, Truşeşti 38 şi altele, se observă că ele prezintă aceleaşi caracteristici ca vestigiid.e culturii Holihrady din Ucraina subcarpatică, încadrate de G. Smirnova în vastul complex Gava-Holihrady 39• Ţinînd
cont de stratigrafia orizontală şi verticală din aşezarea cercetată de cercetătoarea amintită, la Mahala, jud. Cernăuţi "0, descoperirile noastre pot
fi încadrate în faza veche a civilizaţiei Holihrady, corespunzînd orizontului Mahala III. Alte descoperiri de tip hallstattian vechi, identificate
prin cercetările de teren (a se vedea catalogul anexă), din Podişul Sucevei şi mai puţin din regiunile subcarpatice ale Moldovei, fac parte din
această grupă. În ceea ce priveşte înmormîntările din această perioadă,
singurele date cunoscute provin prin cer.cetarea necropolei de la Cucorăni, jud. Botoşani, caracterizată prin ritul de incineraţie 41, obiectiv situat în zona de contact dintre Podişul Sucevei şi Cîmpia Jijiei superioare.
Nu este exdus ca întregul complex de descoperiri de acelaşi tip din
zona menţionată, care-şi încep evoluţia în a doua perioad'ă a Hallstattului A, să constituie etapa intermediară dintre cultura Noua şi începutul
34. Silvia Teodor, Vestigii sporadice din epoca bronzului şi a fierului de la
Studii şi materiale Suceava, VI-VII, 1979-1980, p. 48-51.
35. Ibidem.
36. Silvia Tcodor, Săpăturile arheologice de la Budeni. comuna Dolhasca,
jud. Suceava, in Studii ~i cercetări, Suceava. V, 1978, p. 141-142.
37. Ion Nestor şi colab., Rapoartele citate din SCIV.
38. M. Pctrescu-Dimboviţa şi rolab. Rapoartele dtatf' din SCIV.
39. G. r. Smirnova. Complexele de tip Gara-Holihrady - o comu11itate cultural-istorică, SCIV, 25, 1974. 3, p. 326.
40. Ibidem, p. 372, fig. 4/1-5.
41. Silv!a Teodor, Săpăturile de la Cucorăni (jud. Boto~ani), in Arheologia
Moldm·ei, VIII, 1975, p. 122-124.
Botoşana,
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etapei Ha 1. In acest sens merită a fi menţionate şi depozitele de bronzuri de la Ili.şeni, judeţul Botoşani şi Dolheşti, judeţul Suceava ~2, care
provin din aceeaşi arie. In componenţa acestor depozite se află piese de
origine orientală, tipice pentru civilizaţia Noua. Prezenţa unor unelte
şi arme cum sint, un topor cu tub de tip transilvănean, seceră cu buton,
cu limbă şi cui şi sabie a languette, leagă de asemenea aceste descoperiri
de etapa Hallstatt A din Transilvania. S-a menţionat dealtfel in acest
sens că aceste două depozite pot corespunde cu prima manifestare a Hallstattului in Mo~d'ova şi anume Ha A 1.
• ·
Pe teritoriul României in general, prima epocă a fierului incepe aproximativ în secolul al XII-lea î.e.n., odată C'U Hallstattul timpuriu, iar după
unii autori în secolul VIII şi durează in general pînă la mijlocul secolului al V-lea î.e.n., cronologie care seamănă cu cea central-europeană. 43
Din punct de vedere istoric, cunoaşterea populaţiei şi culturii din
fazele Hallstattului prezintă importanţă deosebită, întrucît aceasta este
perioada de cristalizare a triburilor tracice şi de accentuare a diviziunii
ramurilor nord şi sud tracice. 4" In spaţiul Carpato-dunărean, perioada
de trecere de la epoca bronzului la prima epocă a fierului nu este încă
definitiv precizată. In general se menţin elemente de cultură mai veche
din epoca bronzului şi apar în acelaşi timp elemente noi, care se vor dezvolta tin fazele urmărtoare ale primei epoci a fierului. Aceasta dovedeşte că
în dezvoltarea societăţii omeneşti din aceste perioade nu a fost o cezură
ci o continuitate etnică şi culturală, s-a remarcat astfel că se continuă
felul de viaţă predominant păstoresc de la sfîrşitul epocii bronzului caracterizat prin aşezări mici în formă de sălaşe, de tipul movilelor plate
de cenuşă, aparţinînd grupurilor Noua din Moldova, elemente caracteristice şi primelor etape ale Hallstattului timpuriu.
Aspectele tîrzii, dezvoltate pe baze lorale anterio':lre, respectiv epoca
bronzului tirziu, permit in parte şi lllmărirea trecerii la prima epocă a
fierului, după cum o dovedesc unele forme ceramice şi alte resturi cliG
complexele cercetate.
In zăcămintul d'e turbă de la Lozna s-au gi:'tsit numero:1se resturi, în
,;pecial ceramică şi oase cu urme de prelucrare caracter:stice epocii
Noua, incit apariţia pe Dealul Morii a unui aspect mai timpuriu h:'tllstattian, poate fi legat de existenţa unei aşezări anterioare, pe acelaşi loc
sau în apropiere.
Sfîrşitul Hallstattului timpuriu şi to:1tă perioada mijlocie a acestei
epoci în teritoriul situat la est de Carpaţi, este încă destul de puţin cunoscut. Aspectul cultural care ar trebui să corespundă cu faza
Babadag III nu este pînă în prezent atestat în afara zonei istro-pontice.
~2.

Ge. Foit. Depozitul de obiecte de bronz de la Ilişeni (raionul Botoşani,
S:<eeava), în Arhcologia Moldovei, ll-III. 1964, p. 460-468 ; Attila Lasrlo. în
Actes du ne Congres International de Thr<tcologie, I, Bucureşti, 1980. p. '184.
-13. M. Petrescu-DîmboviţJa, Scu.rlă istorie a Daciei preromane, p. 106.
44. Ibidem, p. 99 ; Attila Laszlo, op. cit., în Actes du IIe Congres International de> Thracologie, I, Bucure~ti, 1980, p. 185.
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REHERmORIUL DESCOPERIRILOR HA.Ll.JSTATII'IBNE TIMPURII
PE TIElRIITORIUL JUDEŢULUI BOTOŞANI

1. Albeşti, corn. ALbeşti, punctul "La Sili.şte" sau "La Ostrov".
La sud-vest de sat şi la sud d'e drumul care merge spre gaTa Zlătu
noaia, între rîul Jijia şi calea ferată, se află un grind ·în formă de
potcoavă, de pe care s-au cules fragmente ceramice aparţinînd Hallstattului timpuriu, aspectul Cozia-Brad. Bibliografie : I. Nestor şi colab.,
SCI_v, 3, 1952, p. 38-39 ; M. Petrescu-Dîmboviţa, SCIV, 4, 3-4, 1953,
p. 445 ; Colecţia Institutului "A. D. Xenopol" - Iaşi. Repertouriul arheologic al judeţului Botoşani I, 1976, p. 40. (In continuare se va cita
RA.JB).
2. Măşcăteni, com. Albeşti, punctul "Mamginea sudică a satului".
In prelungirea terasei mijlocii a Jijiei, în marginea de sud a
satului, s-au găsit fragmente ceramioe atribuite perioadei de sfîrşit a
epocii Noua şi probabil hallstattiene. Bibliografie : M. Petrescu-Dîmboviţa, Op. cit., p. 39 ; RAJB, p. 41.
3. Tudor Vladimirescu, corn. A1be~ti, pct. ,,Faţa satului".
In marginea de est a satului, pe partea stîngă a pîrîului Tudor, spre
confluenţa sa cu pîrîul Sărata, pe panta lină a culmii dintre aceste
două pîraie, se află o întinsă aşezare de unde s-au cules bucăţi de chirpic şi fragmente ceramice neolitice, precum şi elin prima epocă a fierului.
Bibliografie : RAJB, I, p. 42. Colecţia "Periegheze, Muzeul judeţean
Botoşani. (în continuare P/MJIB).
·4. Călăraşi, corn. Călărru;;i, pct. "Bulgăria lui Gîlcă".
La circa 2 km est de sat, spre poalele versantului de vest al dealului Călăraşi, s-au identificat trei cenu~are. S-au descoperit fragmente
ceramice aparţinlînd sfîrşitului epocii bronzului (cultura Noua) şi primei
epoci a fierului.
Bibliografie : A. C. Florescu, AŞUI, I, 1955, p. 57-58. Colecţia institutului "A. D. Xenopol" - Iaşi ; RAJB, I, p. 64-65.
5. Corlăteni, corn. Corlăteni, pct. "Pe Ţarină".
Pe partea stîngă a Jijiei, sub Dealul Cetăţii, între satele Corlăteni
~i Vlădeni, pe o terasă joasă care înaintează către Jijia, s-au efeotuat în
perioada 1949-1951 săpături arheologice de căh·e un colectiv condus de
prof. I. Nestor. Printre alte descoperiri s-a cercetat un strat de locuire
elin epoca bronzului care cuprinde două niveluri ; cel inferior atribuit
de A. Vulpe culturii Costişa şi cel superior aparţinînd sfîrşitului epocii bronzului (cultura Noua). Această depunere constă din aglomerări
de cenuşă provenite de la locuinţele-colibe incendiat.e In afara materialului ceramic în care sînt frecvente vasele în formă de sac, s-au
găsit şi oase de animale domestice, obiecte din os, obiecte din bronz,
piatră etc. Deasupra aoestui strat s-a ]dentificat o locuire hallstattiană
timpurie cu fragmente cerami:ce din care s-au recuperat două vase
mari.
Bibliografie : Ion Nestor, ~i colab. SCIV, 1, 1950, 1, p. 30-32; idem.
SCIV, II, 1951, 1, p. 68-73; SCIV, III, 1952, p. 84-94 ; A. Florescu, Ma-
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teriale V, 1959, p. 335 ; idem, Arh. Mold II-III, 1964, p. 144-145, 168-169,
180, 189-190; A. Vulpe, Dacia, V, (NS), p. 105-121 ; RAJB, I, p. 76.
6. Carasa, corn. Corlăteni, pct. "Între Carasa şi Vorniceni".
La circa 2,5 km de-a lungul drumului care duce de la Carasa la
Vorniceni, spre gara cu acela-şi nume, s-au găsit fragmente ceramice
care după formă şi ornament, aparţin sfîrşitului epocii bronzului( cultura Noua) şi primei epoci a fierului (Hallstatt).
Bibliografie : I. Nestor şi colab. SCIV, II, 1951, I, p. 75. Colecţia Institutului de arheologie Bucureşti, RAJB, I, p. 78.
7. Mateeni, corn. Corlăteni, pct. "Curtea Şcolii generale".
In curtea şcolii genrale s-au descoperit, in anii 1970, 1971, cu ocazia săpării fundaţiei unei clădiri, fragmente ceramice, un vas intreg şi
unul fragmentar, două verigi şi un fragment de brăţară, aparţinînd sfîrşitului epocii bronzului, precwn şi fragmente ceramice cu caneluri late,
atribuite primei epoci a fierului (Hallstatt timpuriu).
Descoperire întîmplătoare. Informaţii de la învăţătorul Gimiga Nicolae
şi cercet. Dan Teodor. RAJB, I, p. 80.
8. Corni, corn. Corni, pct. "În Văiugi".
Pe versantul nord-nord-estic al Iazului Morii, s-au găsit bucăţi de
chirpic şi fragmente ceramice aparţinînd primei epoci a fierului (Hallstatt timpuriu).
Bibliografie : RAJB, I, p. 82.
9. Havîrna, corn. Havirna, pct. Loc neprec-iza~.
De pe teritoriul comunei Havirna, cu ocazia excavării pămîntului
pentru barajul de pe Başeu, s-au descoperit fragmente ceramice de culoare neagră, decorate cu caneluri aparţinînd primei epoci a fierului.
Bibliografie : Informaţii primite de ORL<\ de la cercet. Mircea Babeş şi
Viorica Perian. RAJB, I, p. 137.
10. Slobozia, corn. Hăn~ti, pct. "Dealul Viei".
Pe muchia nord-vestică a Dealului IVIălăişte, către şesul Ba~eului,
in punctul denumit Dealul Viei, s-au descoperit fragmente ceramice
aparţinînd primei epoci a fierului.
Bibliografie : N. Zaharia, SCIV, 6, 1955, 3-4, p. 902 ; N. Zaharia, :rvi. Petrescu-Dîmboviţa, E. Zaharia, Aşezări din Moldova, de la paleolitic şi
pînă în sec. XVIII, 1970, p. 262. Colecţia Institutului "A. D. Xenopol"-Iaşi, RAJB, I, p. 142.
11. Hlipiceni, corn. Hlipiceni, pct. "La Movilă".
In şesul Jijiei, la circa 1 km nord-nord-est de podul ele cale ferată
de peste Jijia, pe partea stingă a riului, pe un martor de eroziune, aflat
la nord-nord-vest de sat, s-a descoperit o aşezare din care s-au cules
fragmente de la sfîrşitul epocii bronzului şi din prima epocă a fierului.
Informaţii primite de CRA de la prof. Froicu Petru în anul 1974.
Col. M.J.B.
12. Liveni, corn. Manoleasa, pct. "Valea Ciocoiului" ..
La circa 100 m nord de sat, pe terasa de pe partea dreaptă a Prutului, s-a descoperit o întinsă aşezare din care s-au cules fragmente
ceramice aparţinînd inceputului epocii flerului (Hallstatt timpuriu).
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Bibliografie : N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, E. Zaharia, Aşezări ...
1970, p. 275 ; RAJB, I, p. 163.
13. Liveni, corn. Manoleasa, pct. "La Bîtci".
In depunerile nisipoase de pe terasa din dreapta Prutului, la circa
3 km sud de Mitoc şi la aproximativ 3 km nord'-vest de Liveni, intre
Pîrîul Istrate şi Valea Ciocoiului, s-au găsit fragmente ceramice atribuite începutului primei epoci a fier>Ului (Hallstatt timpuriu). .
Bibliografie: N. Zaharia, Arh. Mold. I, 1961, p. 19 ; N. Zaharia M. Petrescu-Dîmboviţa, E. Zaharia, Aşezări ... , p. 275. Colecţia Institutului
"A. D. Xenopol" - Iaşi; RAJB, I, p. 164.
14. Manoleasa-Prut, corn. Manoleasa, pct. "Stînca-'Hrîţeni".
Pe terasa de pe partea dreaptă a Prutului, la circa 1 km est de
satul Manoleasa-Prut şi la aproximativ 1 km nord de satul Sadoveni, pe
o colină sarmaţiană, puţin ridicată, numită Stînca Hriţeni, s-a descoperit
o întinsă aşezare din care s:...au cules numeroase fragmente ceramice
aparţinînd prime! epoci a fierului.
Bibliografie : RAJB, I, p. 16±-165.
· 15. Cucorilni, corn. M. Eminescu, pct. "Medeleni".
Terenul pe care s-au efectu~t cercetări arheologice, se află situat
pe malul stîng nl pîrîului Loeşti şi face parte din coUnelE~ prelungite
ale Podişului Sucevei. Ii1 perioada 1964--1970, s..:al). descoperit trei morminte de incineraţie, avînd fiecare ca inventar cîte trei vase ; urnă, capacul urnei şi un vas mai mic, aparţinînd unui cimitir din prim'a epocă
a fierului.
Bibliografie: Silvia Teodci:-, ArhMold, VIII, 1975, p. 121-125; RAJB,
I, p. 172-173.
'
16. Seliştea, corn. Iviileanca, pct. "La Seli.şte".
La circa 0,500-0,600, lrm .sud de sat, pe versantul stîng al pifîului
Podriga, s-a descoperit o aşezare din care s-au cules fragmente aparţi
nînd sfîrşitului epocii bronzului, ·primei epoci a· fierului şi altor· perioade.
Bibliografie : RAJB, I, p. 186.
· 17. Păltiniş, corn. Păltini~, pct. Loc. neprecizat.
De pe teritoriul satului Păltiniş (în diferite locuri neprecizate exact
de descoperitori) provin diferite vestigii din mai multe perioade
dintre care unele pot fi atribuite perioadei de sfîrşit a epocii bronzului
şi începutului primei epoci a fierului.
Informaţii primite de CRA de la prof. M. Pavel. R!AJB, I, p. 198.
18. Răuseni, corn. Răuseni, pct. "Marginea de nord a satului".
In vatra satului, în partea efe nord a sa, pe un martor din terasa
inferioară a Jijiei, s-a descoperit o aşezare din care s-au cules numeroase fragttnente ceramice aparţinîru:l sfîrşitului epocii bronzului şi
primei epoci a fierului. Unele obiecte (cuţit euro din silex alburiu trecut
prin foc, lucrat bifadal şi cu urme de lustru a fost atribuit de A. C. Flot·escu unui cenuşar din perioada Noua I cu elemente de tradiţie Belopotok-Costişa.
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Bibliografie : A. C. Florescu, Analele Ştiinţ'ifice ale Universităţii Iaşi
rSN) secţ. III, t. 1. 1955, 1-2 p. 59·; RAJB, I, p. 214.
19. Rău.seni, corn. Răuseni, pct. "La Odaie".
La circa 1 km nord-nord-vest de sat, pe terasa in evantai din
dreapta Jijiei, s-a descoperit o întinsă ~re din care s-au oules fmgmente ceramice aparţinînd' sfîrşitului epocii bronzului şi primei epoci
a fierului.
Bibliografie : N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, E. Zaharia, Aşezări ... ,
p. 259-260. Informaţii de la A. C. Florescu; RAJB, 1, 214.
20. Doina, corn. Răuseni, pct. ."Valea Doinei".
Pe interfluviul de la confluenţa văii Doina cu Valea Domnească, la
c:irca 2,5 km sud-vest de sat, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice
aparţinînd sfîrşitului epocii bronzului sau eventual inceputului epocii
fierului (Hallstatt timpurru).
Bibliografie : N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, E. 7.-aha.ria, Aşezări ... ,
p. 237. Colecţia Institutului "A. D. Xenopol" Iaşi, RAJB, 1, p. 216.
21. Rîşca, corn. Ri:piceni, pot. "in Lot".
La circa 2,5 km sud de sat, pe terasa Prutului în apropierea Movilei
dintre C>goare, intr-o depunere loessoidală s-au descoperit fragmente ceramke dintr-o aşezare hallstattiană timpurie. De asemenea, în marginea estică a satului, pe marginea terasei Prutului, s-au găsit fragmente
cerarnice de la inceputul primei epoci. a fierului.
Bibliografie : N. Zaharia, M. Petrescu-Dimboviţa, E. Zaharia. Aşezări ... ,
p. 280 ; RAJB, 1, p. 231.
22. llişeni, corn. Santa Mare, pct. "La Holm".
La circa 1 km est de sat, pe suprafaţa înclinată a Dealului Holm,
de pe partea stîngă a pîrîului Corogea, s-a descoperit o întinsă aşezare
din care s-au eule.; fragmente ceramice atribuite sfîrşitului epocii bronzului, inceputul epocii fierului şi celei de a doua epoci a fierului. În
anul 1960 s-a descoperit un depozit de bronzuri format din 33 obiecte
întregi şi fragmenwe (3 ·celturi de bronz de tip transilYănean. patru
seceri cu buton, 22 securi cu cirlig, două săbii cu limba la mîner şi un
\·irf de lance cu lama folioformă şi tub de inmănuşare. Depozitul stucliat şi publicat de Gr. Foit a fost atribuit sfîrşitului epocii bronzului,
fiind probabil contemporan cu aşezarea Noua tot din acel loc.
Bibliografie : Gr. Foit, Arh. MoJ.d, II-III, 1964, p. 460-468 ; l\I. Pett·escuDimboviţa, ArhMold, II-III, 1964, p. 255-256; N. Zaharia, ~I. Pe:rescu-Dimboviţa, ArhMold, II-III, 1964, p. 255-256 ; N. Zaharia, :;\l. Petrescu-Dimboviţa, E. Zaharia, Aşezări ... p. 274 ; RAJB, 1, p. 237 ; M. Petrescu-Dimboviţa, DepoziteZe de bronzuri din România, 1977, p. 119-120,
pl. 279-280 (la pag. 24 greşit trecut în judeţul Suceava).
23. Truşeşti, corn. Truşeşti, pct. "Movi-la din Şesul Jijiei".
În albia majoră a Jijiei, lîngă podul din dreptul înălţimii Ţugueta,
pe malul drept al Jijiei, există un martor de eroziune de formă oval
Pl'elungă de dimensiuni marL în care s-au efectuat săpături arheologice
intre anii, 1952-1955. S-a constatat existen~a unei aşezări de tip cenuşar,
ic!entificindu-se cinci săla-e. Din punct de vede!·e sLratigrafic s-au desco-
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perit depuneri mai mult sau mai puţin bogate, aparţinînd sfîrşitului epocii bronzului şi primei epoci a fierului (Hallstatt timpuriu), şi din alte
epoci. În inventarul celei de a dcua faze a perioadei Noua, identifica~J
aici, s-a descoperit ceramică cu decor format din linii canelate sau din
proeminenţe mici plasate pe umerii vaselor. Depunerile de locuire atrilmită primei epoci a fieru1ui (cu ceramică canelată) îi apal'ţine şi o lamă
de cuţit din .fier cu lamă triunghiulară.
BibUografie : 1. Nestor şi colab. SCIV, III, 1952, p. 37 ; M. PetrescuDîrnboviţa şi calah. SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 29-37 ; idem, SCIV, V, 1954,
1-2, p. 19-27 ; idem, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 172 ; A. C. Florescu, Materiale, III, 1957, p. 203-215 ; A. C. Florescu, ArhMold, II-III, 1964,
p. 145-203 ; A. Laszlo, SClVA, 26. 1975, 1, p. 22, 24, 34. Colecţia Institutu~ui "A. D. Xenopol"-Iaşi; RIAJB, I, p. 272-273.

LES DltCOUVERTES DE LA PREMIERE €POQUE DE L' ÂGE DU FER A
LOZNA- DEALUL MORII

Resume
Les fouilles archeologiques aux environs de h tourbiere de Lo7llla (commune
de Dersca departement de Botoşani) ont mis au jour un vioil habitat humain de
la premiere epoque de l'âge du fer, dont on a pu deLimiter avec oerti.tude seulement si:x: logements de surface et deux fosses, d'un ensemble detruit, quant au
reste, par les travaux agricoles.
Les aute.urrs presentent cet ensemble et le materiei decouvert (ceramique
grise et noire, decoree de cannelures et autres elements plastiques, un couteau
de fer, des contrepoi.ds en tenre cui,te, des marteaux en pienre, etc.) de meme que
les ana1ogies entre ce complexe et d autres ensembles contempora:ins du Nord
de la Moldavie, ce qui permet de Ie placer tot dans la premiere epoque de l'âge
du fer; c'est du type dit "Corlăteni" par les specialistes, com;prenant habi·tations
de surface groupees en ensembles nom fortifies (ouverts), situes sur les terrasses
inferieures des rivieres, et ou l'on practique le rite d indneration.
En fin de 1 ouvrage on ajoute le oatalogue des decouvertes concernant la
meme epoque faites sur le territoire du departement de Botoşani, avec la bibliographie respective ; cette periode-lâ est, en conclusion, assez bien representeee
s~ le terri toire en q uestion.
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Fig. no. 1 Lo7l!la, Dealul Morii. Le pavage cn pierre de l'extremite sud-auest de
l'ensemble hallstattien.
Fig. no. 2 Lozna, Dealul Morii. Plan et profH de l'habitation no. 1 : 1, terre arable;
2, couche hallstattienne; 3, sol brun; 4, sol vierge; 5, fragments ceramiques;
6, briques en torchis; 7, restes d'âtre.
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Fig. no. 3 Lozn.a, Dealul Morii. Plan et profil de l'habitatian no. 2 : 1, sol arable;

2, couche halLstatt:enne ; 3, ··sol vierge ; 4, fragmemts ceramiques ; 5, briques en
torch's ; 6, restes d âtre.
Fig. no. 4 Lozna, Dealul Morii. f'ilan des habjrtation 4 et 5 : 1, fragments ceram:ques; 2, brique<; en torchis ;. 3, pierres; 4, restes d'âtres; 5, contrepoids pyramidaux en tei"lre cui te; 6,. restes brules et charbons.
Fig. no. 5 Lowa, Dealul Morii. PLan et prof!l des ha;b:tatioru; 3 et 6: 1, sol arable;
2, couche hallstattieau1e ; 3, sol vierge ; 4, restes d âtre et briques en torchis ;
5, fragments ceramiques ; 6, charbons.
Fig. ·no. 6 Lozna, Dealul Morii. PJan et profil de la fosse no. 1 : 1, sol arable ~
2, restes de briques en torch:S ; 3, couche hallstattienne ; 4, fragments ceram.iques ; 5, restes brfiles ; 6, sol v:erge.
Fig. no. 7 Lozna, Dealul MOTii. Plan et profil de la fosse no. 2 : 1, sol arable ~
2, couche hallstattienne; 3, sol vierge; 4, briq:.!es en torchis; 5, fragments ceramiques ; 6, restes brules.
Fig. no. 8 Lozna, le point Hlibicioc. Complexe hallstatt:en de debut: 1, sur face
couverte de restes brfiles et briques en ton:h:s cassees ; 2, p!erres ; 3, poterie.
Fig. no. 9 Lozna, Dealul Morii: Con:trepoids pyramida:Jx en terre cuite du logement 4.
Fig. no. 10 Lozna, Dealul Morii. Outils de fer et do pierre des logements no. 4i
et 5 (1, 3, 4).
Fig. no. 11 Lozna, Dealul Morii. Cerem.ique poreuse noire (2, 4) et grise (1, 3, 5-8).
Fig. no. 12 Fragment de pot en pâte noire de la fosse 1, du Ec-u Dealul Morii (1),.
et fi·agments decouverts accidentellement dans le !ieu Hlibicioc.
Fig. no. 13 Lozna, Dealul Morii. Ceramique fine (10-11) et g~ossiere (1-9).
Fig. no. 14 Lozna, le !leu Hlibicioc. Pote~•c du coPlplexc hallstatt!en.
Fig. no. 15 Lozna, Dealul Morii. Objets en tcr~·c- c:.:::e et pierrc des logements•
4 ot 5.
Fig. no. 16 Lozna, Dealul Morii. Ct>ramique grise pon·use et ceram:que noire aux.
decoratic-ns cannolees tro:.:yees dans rhab:taticn 5 et Ia fosse 1.
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Fig. 1 Loma. Dealul-Morii. Pavajul din piatră din marginea
hallstattiene.
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Fig. 2 Lozna, Dea•lul-Morii. Planul şi profilul locuinţei 1 ; 1, sol arabil ; 2, strat
hallstattian ; 3, sol brun ; 4, sol v1u ; 5, fragmente ceramice ; 6, chirpici ; 7, rest
de vatră.
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Fig. 3 Lozna, Dealul-Morii. Plan'll:l şi profilul locuinţei 2 ; 1, sol arabil ; 2, strat
hallstattian ; 3, sol viu ; 4, fragrnen·te ceramice ; 5, chi·rpici ; 6 rest de vatră.
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Fig. 4 Lozna, Dealul-Morii ; Planul locuinţelor 4 şi 5 ; 1, fragmente ceramice ;
2, chirpici ; 3, pietre ; 4, resturi de vatră ; 5, greutăţi piramidale din lut ars ;
6, arsură şi cărbuni.
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Fig. 5. Lozna, Dealul-N
orii. Planul şi profilu.
locuinţelor 3 şi 6 ; 1
, sol arabil ; 2, strat ha
Ustattian ; 3, sol viu ;
4, resturi de vatră şi c·
hirpici ; 5, fragmente ct
ra- mice ; 6, cărbuni.
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Fig. 6 Loz:oa, Dealul-Morii. Planul

şi

prefilul gropii 1;

l, sol arabil ; 2, resturide chirpici : 3, strat hallstattian ;
., :fraJmeote ceramice ; 5, arsură : 6, sel viu.
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Fig. 7 Lozoa. Dealul-Morii. Planul şi profilul gt
opii 2; 1, sol arabil ; 2, strat hallstattian:; 3, sa
l viu ; 4, chk- pici ; 5, fragmente ceramice ; 6,
arsură.
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Fig. 8 Lozna, pct. Hlibicioc. Complex hallstattian timpuriu ; 1, suprafaţă acoperită cu arsură şi chirpici sfărîmaţi ; 2, piatră ; 3, vase.
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Fig. 9 Lozna, Dealul-Morii.

Greută\i

piramidale din lut ars din L. 4.
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Fig. 10 Loma, Dealul-Morii. Unelte din fier
(1, 3, 4).
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F:g. 11 Lozna, Dealul-Morii.

Ceramică poroasă

(1, 3, 5-8).
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Fig. 12 Fragment de vas din pastă neagră din groapa 1, din punctul Dealul Morii
(1) !"ji fragmente descoperH:e fortui·t in punctul H!ibicioc.

3

6
8

(

~·~~--

'

.

\

__ ,-:---,-

\

1

'

1

\~~,:::E·.:;;k~:::'- _ ~ _

'-,

'

'1

1

1

1
1

1
'

1

1

1
1

1

1
1

Fig. 13 Loona, Dealul-Mmii.

Ceramică Hnă

(10, 11)

şi grosieră

(1-9).
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Fig. 14 Lozna, pct. Hlibicioc. Vase din complexul hallstattidn.
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Fig. 15 Lozna, Dea•l ul-Morii. Obiecte din lut ars
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SĂPĂTURILE

ARHEOLOGICE DE LA IPOTEŞTI
(JUD. BOTOŞANI)
şi

ION
OOfAVIAN LIVIU

IONIŢA
ŞOVAN

In vederea recons,tituirii cît mai exacte a Casei memoriale ,,Mihai
Eminescu", în primăvara anului 1976, un colectiv al Muzeului de istorie
din Botoşani, condus de Paul Şadurschi, a efectuat un sondaj la Ipoteşti, cu scopul de a dezveli temeliile vechii case a Eminovicilor, demolată în 1924. O serie de informaţii şi documente fotografice recent
descoperite lăsau să se înţeleagă faptul că la construcţia casei din 1936
de la Ipoteşti nu fuseseră respeclate nici orientarea şi nici dimensiunile
edificiului iniţial. Sondajul efectuat în Hl76 a confirmat această presupunere şi a oferit datele necesare pentru înlăturarea erorilor. Pentru a
surprinde eventual şi alte construcţii anexe care existaseră în curtea
casei căminarului, tot în 1976 a mai fost executată o mică secţiune
(1X12 m) la circa 20 m est de Casa memorială. În afară de unele imprăştieri de moloz din construcţii dărîmate din epoca modernă, pe traseul secţiunii s-au descoperit şi resturile unei locuinţe de suprafaţă datînd din secolele II-III e. n. 1.
In vara anului 1979 au fost începute săpăturile de salvare elin aşe
zarea dacică de la Ipote<>ti, urgenţa fiind determinată de proiectele de
amenajare a Complexului memorial. Aceste săpături au continuat şi în
toamna anului 1980, rezultatele confirmînd existenţa unei dense aşe
zări a dacilor liberi din această parte a Moldovei. Locul în care au
fost efectuate săpăturile este situat în vatra satului, pe o pantă de
deal înclinată de la nord-est spre sud-vest, la marginea căreia curge
un pîrîu cu debit redus. În cursul celor două campanii de săpături au
fost efectuate patru secţiuni şi mai multe casete, insumind o suprafaţă
totală de aproape 400 m 2, în care s-au descoperit materiale sporadice
elin epipaleolitic, o aşezare dacică din secolele II-III e.n. şi resturi de
locuire d n scc-ol:•'e XIX-XX.
Stra~~Jrafia
:a 1 iunii este destul de simplă, fiind semnalat un singur s~r--.
·1:;ologie. ·., culn::t~2 .:·enusie, core<>punzător a~ezării dacice.
ln•re··u!J" î 1 '''1"12 zonP. s· în genera: destul d'e subţire, numai pe
'oc-·y; ati·,_,îr'd g ·:mea c],_, P.::;-0,15 m, el zace direct peste solul gal1. A'.
'J-;: "an', 1.

P'l·:n~''
c~u

P.
c :i, 1''

Sa~~u:·s

h, V. Chi,.'ca. Repertoriul arheologic al

;> 170 ~··-·'"VT·. 1. C·

judeţului
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ben. La rindul lui, acest strat arheologic era suprapus de solul vegetal,
in care se găseau şi resturile de locuire din secolele XIX-XX.
Cele citeva piese din silex de Prut apar,inind epipaleoliticului erau
antrenate în depunerea corespunzătoare ~ezării dacice. Dintre ele menţionăm un nucleu tipic pentru faciesul tardenoisian (fig. 1, 1) şi o ~hie
cu urme de retuşe.
Aşezarea dacică, din care au fost dezvelite total sau parţial cinci.
locuinţe şi două gropi cu resturi menajere. este singura din vremea că
reia au rămas depuneri arheologice in strat. După densitatea complexelor, intensitatea locuirti pare să fi fost destul de mare, deşi depunerile
arheologice în strat nu sint prea consistente. Aceasta se datoreşte atit
înclinaţiei destul de accentuate a terenului, de pe care torenţii formaţi
in urma ploilor au cărat in permanenţă materialele arheologice, cit şi
construcţiilor moderne de tot felul care au afectat continuitatea stratului pe zone destul de largi.
Din cele cinci locuinţe descoperite, una era ingropată in sol, fiind
de tip semibordei (locuinţa 2). Ea are forma rectangulară (3X4 m) şi
adincimea medie de 0,50 m de la nivelul antic de călcare. Celelalte patru
erau lo·cuinţe de suprafaţă (locuinţele 1, 3-5). Forma lor este greu de
precizat, întrucît, cu o snigură excepţie (locuinţa 1), ele n-au putut fi
săpate în întregime din cauza arbuştilor şi copacilor plantaţi în perimetrul curţii Casei memoriale "Mihai Eminesou". Ţinînd seama de forma
rectangulară a locuinţelor 1 şi 3, ultima săpată şi ea aproape în intregime, se poate presupune că şi celelalte locuinţe de suprafaţă aveau o
formă similară.

Inventarul aşezării dacice este în general destul de sărăcăcios, o
mare parte din el fiind probabil îndepărtat din zona aşezării prin acţiu
nea torenţilor. Materiale~e sînt puţine chiar în interiorul locuinţelor. Oa
obiecte menţionăm doar un fragemnt din partea mobilă a unei rişniţe
(catillus) din rocă locală (fig. 1, 13) .şi o fusaiolă de lut. Ceramica, deşi mai
numeroasă, nu ajunge totuşi la abundenţa obişnuită din alte aşezări
dacice contemporane. Proporţia majoritară o formează vasele lucrate cu
mîna din pastă grosolană, din care nu lipsesc ceştile tronconice şi borcanele, decorate uneori cu briuri şi butoni in relief (fig. 1, 4, 8-11). Ceramica
lucrată la roată, din pastă fină de culoare cenuşie sau cărămizie, este
în proporţie ceva mai mică. În cuprinsul ei se intilnesc diferite tipuri
~i variante de oale, castroane, fructiere şi căni, ornarnentate cîteodată
('U motive realizate în tehnica lustrului (fi,g. 1, 2, 3, 5-7, 12). Oea de
a treia ca :egorie o formează ceramica romană de import, reprezentată
prin fragmente de amfore. In locuinţa 1 a fost găsită în 1976 o amforă
~partă pe loc, care a putut fi reconstituită în întregime{ fig. 2).
Pentru încadrarea cronologică a aşezării nu dispunem încă de materiale suficiente care să ne permită o datare foarte precisă. Amfora
descoperită în locuinţa 1 poate fi incadrată, pe baza analogiilor exis-
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Fig. 1 Ipoteşti. Ob:ecte din epipaleolitic (1) ~i din secolele II-III e. n. (2-13) :
1, nucleu de silex tard€'II.Oisi.an ; 2-12, fragmente de vase din pastă fină lucrate la
rc.ată (2, 5, culoare cărămizie; 3, 6, 7, 12, culoare C€nuşie) şi din pastă grosolană
lucre.te cu mina (4, 8-11) ; 13, fragment de rîşniţă (catillus) din rocă locală. 1, strat;
2-4, 6, 7, locuinţa 2 ; 5, 9, 10, 13, locuinţa 1 ; B, 11, locuinţa 3 ; 12, locuinţa 4,
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tente 2, în secolul al III-lea al e.n. Ea ar constituit un indiciu că aşe
zarea de la Ipoteşti a fost folosită în perioada respectivă. Proporţia
destul de mare de ceramică lucrată cu mîna, în comparaţie cu aceea
execut&tă la roată, ar fi un semn că a.şezarea la care ne referim a fost
folosită şi într-o etapă mai veche,
cind tehnica la roată era mai puţin
răspîndită, de aceea am opta pentru
coborirea limitei cronologice Inferioare în secolul al II-lea al e.n.
Desigur, cronologia largă, in secolele II-III e.n., va putea fi restrinsă
şi stabilită cu mai multă exactitate,
1
pe măsură ce des(operirile de la
1
lpoteşti vor fi mai numeroase.
1
in ceea ce priveşte apartenenta
1
culturală şi etnică, toate ·elementele
de care d1spunem pt:;rmit atribuirea
acestei aşezan populaţiei dacice.
Dealtfel, trebuie menţionat că în aE
o
propierea ei au fost semnalate şi
U"l
o
alte aşezări dacice din aceeaşi vreme.
Una din acestea se află chiar în
preajma Ipoteştilor, in punctul "La
luncă" (300 m sud de sat) 3. Alte
două aşezări se găsesc pe teritoriul
satului vecin Cucorăni, prima în
vatra satului ", iar cea de a doua în
care s-au făcut şi ample săpături în
punctul "Medetleni" (circa 3 km nordvest de Ipoteşti) 5. Aşadar, se poate
afirma că în această microregiune de
la marginea estică a Podişului · Sucevei (zona de contact cu stepa JiFig. 2 Ipoteşti. Amforă romană
jiei), locuirea dacică arvea o mare
ct:n locuinţa 1.
densitate în secole1e IT-III e.n.
In sfirsit, clesroperirile din secolul al XIX-lea sint importante prin
pro\'f'lienla lor din casa familiei Eminov~d. Intre materialele recoltate
:t:m:o<tli.m mo:1ecirc· (între ele un exemp':T di11 prima emisiune româneasc{t de la 1U67), resturi de cahle ~i vase de factură românească~

'

" S. Sn'l'e. Dr' r'l m'('i depozite de amfore romcne descoperite în Moldova,

"
\

1 •. •'

·

JJ. c; •d :sdri. V. Clti•r,. a,

';. i: !-.t · <1. 1\'l.
1!1 ,-". p. 2:;~

; :::.. T, n:,or,
p. 121, ]:)9-100'<1.

.C.ujd•.

OJ'.

cii., p. 170 (XXXVII, 1. A).

"<"''Cc;'·u-Dimboviţa, Em. Zaharia, Aşezări din Moldova,
(10~.1 a) ; Al. Păunescu, P. Şadurschi, V. Chir·ica, op. cit.,

uri 'c de la Cucorăni (jud. Botoşani), în ArhMold, 8, 1975,

Destul de numeroasă este însă şi ceramica provenind din ateliere din
centrul şi apusul Europei. Toa ~e aceste materiale, legate de mediul in
care a trăit o parte a vieţii S<Le m 'Tele poet român, şi· asupra cărora
nu ne oprim aici, vor îmbogăţi colecţia de exponate a Casei memoriale
"Mihai Eminescu" din Ipoteşti.

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

D'IPOTEŞTI

(DEP. DE

BOTOŞANI)

Resume
Par les fouillrs effe. tuees a l!nle~.ti pendcm t ll's annees 1979-1980, ont ete
decouverts des reste~ isol!~s d'ep:pa:l'cJ!ith quc, un etablissement dace des ne-rne
siecles de n. e. ct des restes d'habita!ion des xrxe-xxe siecles.
Parmi les restes epipaleolith:ques on a trouve un eclat â retouches et un
nuclous tipique au tardenoisien.
Dans l'etabLss·Pment da.e on a dec·ouvert une hutte enfoncee dans le sol,
quatre habit:ltions de surfat:c et dcux fo·-.•cs aYec des •estes menage:-s. L'inventai.re
est constitue par un fragment de m•Julin <1 bras (catillus) en roche local (f:g. 1,
13), une fusaiole, des Iragments ele 'ases dacPs trn,·aillees a la mai.Jn (fig. 1, 4,
8-11) et fil<;:onn es au taur (fig. 1, 2, 3, 5-7, 12) a·nsi Cjue des restes d'amphores
romaines (fig. 2). L'etabl:ssPment dace d'lpoteşti peut etre date au cours des
lle-nre siedes de n. e.
Les decouvertes de xrxe siecle off.·ent des in formations impor-tantes sur la
maison dans laquelle a vecu une pat·te de sa Yie le grand poete roumain Mihai
Eminescu.

EXPLICATlONS DES FIGURES
Fig. 1 I>I:>oteşti. Objets d' pipai olithi'1 ue (1) et des ne-nre siecles de n. e. (2-13) :
1. nucleus en silex tipique au tarde ; 2-12, fragments des vases en pâte fine
fa<;onnees au tour (2, 5, pâte ro ·gL' ; 3. 6, 7, 12.- pâte grise) et en pâte poreuse
f.aites â la ma:in (4, 8-·11) ; 13, fragment de moulin â bras (catillus) en roche local.
1, couche archeolog:que; 2-4, 6, 7, hubitation 2 ; 5, 9, 10, 13, habitation 1 ; 8, 11.
habitation ~ ; 12, hab:tation 4.
F·ig. 2 Ipoteşti. Arnphore romai.Jne de l'habitation 1.

NOI DESCOPERIRI DE AMFORE ROMANE
IN JUD. BOTOŞANI
OCT.A VIAN LIVIU ŞOV AN
PAUL ŞADURSCHI

Cercetările din ultimii ani şi materialele publi.cate privind perioa-·
da sec. TI-III e.n. la est de Carpaţi au reliefat, in afara aspectelor looale
ale civilizaţiei dacilor liberi, şi elementele de cultură romană care atr
pătruns pe diverse căi în zonă, fiind preluate şi influenţînd pozitiv evoluţia acestei părţi a fostului regat dacic.
Formele materiale şi spirituale ale civilizaţiei superioare romane au;
pătruns at'it din sud, cit şi din vest, peste Carrpaţi, după oum era şi
firesc, frecvenţa descoperirilor arătînd pînă acwn o diminuare treptată
a acestora, pe măsura măririi distanţei faţă de hotarele statului roman.
Intensificarea activităţii de cercetare arheologică permite însă in ultimul timp, reevaluarea bagajului de informaţii asupra acestor aspecte,.
prin înmulţirea continuă a descoperirilor de materiale de factură romană:
pînă în zonele din nordul Moldovei.
Elementele caracteristice ale civilizaţiei romane care pătrund aici"
sint amforele, opaiţele, monedele, produsele metalul'giei etc. 1, a căror·
diversitate tipologică arată vechimea şi continuitatea legăturilor·
amintite.
Un loc aparte în rîndul produselor romane importate il ocupă am-·
forele, a căror întrebuinţare uzuală in comerţ, transport şi în gospodă-rie este bine cunoscută 2• Dorim în cele ce urmează să punem inl
circuitul ştiinţifk cîteva din exemplarele de amfore intregi şi fragmentare inedite aflate în colecţiile Muzeului judeţean Botoşani, provenite
toate de pe teritoriul judeţului Botoşani.
1. Botoşani, Calea Naţională, "La stadion" 3•
a) Fragment de gi:t de amforă, din pastă friabilă, nisipoasă, culoare roz-gălbuie, formă cilindrică cu evazare la bază. Lipsa urmelor
locurilor de ataşare superioară a torţilor presupune o lungime iniţială

1. Silviu Sanie, Civilizaţia romană la est de Carpaţi şi romanitatea pe teritoriul Moldovei (sec. II î.e.n.-III e.n.), Laşi, 1981, p. 128.
2. V. Canarache, Importul amferelor stampilate la Istria, Bucureşti, 1957,
p. 8 şi urrn.
3. FragmenteJ.e de amfore de la "La stadion" au fost desooperi:te cu· ocazia lucră
rilor de canalizare şi donate Muzeului j-udeţean de ing. D. Cantemir, căruia ii.
mulţumim şi pe această cale.
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pînă

la gură de cel puţin încă 10 cm. Înălţimea, 0,22 m, nr. de inventar 6462. (Planşa IV, fig. 1).
b) Fragment de amforă, pastă alb-gălbuie compactă. cu pigmentaţii
negre numeroase în compoziţie, care-i dau un aspect cenuşiu. Buza inelară răsfrîntă spre exterior, gîtul cilindric. torţile cu secţiune ovoidală
şi nervură longitudinală exterioară, în dreapta liniei lor mediane. Inciz e 2ctîncii înainte de ardere la nivelul superior al ataşului torţilor.
Inălţ. 0,10 m, inv. 1:380. (Pl. IIL fig. 2. Pl. V, fig. 4).
c) Fragment de amforă din p 'c'tă zgrunţuroasă. dură. cu pigmentaţii negre în compoziţie, culoare cărămizie, buza inelarC:i răsfrîntă la
exterior. gîtul cilindric lărgit spre bc:?.ă, începînd ele sub ataşul superior al torţilor. Torţile ovoid::t:e în sectiune. cu nervură longitudinală
mediană etxerioară. Înălţimen, ll.lD m, im·. tiltil. (Pl. IV, fig. o).
2. Buimăceni, corn. Albeţti, "în Deal L1 Biserică" '•.
a) Amforă din pastă dură, nisipoasă, culoctre roz-gălbuie, buza inelară răsfrîntă la exterior, gîtul înalt, dlindric, uşor evazat spre gură,
pornind de la ataşul superior al tonilor. Torţile ovoidale în secţiune şi
cu nervuri pe partea exterioară. lateral, în dreapta liniei lor mediane.
Corpul conic, cu diametru! maxim în zona superioară prezintă caneluri orizontale caracteristice rămase din timpul lucrului la ro9.tă. Fundul
inelar cu U)Oară evazare. Înălţimea, O,cO m, inv. 1385. (Pl. 1, fig. 1 a
şi 1 b, Pl. V, fig. 1).
b) Amforă din pastă dură, nisipoasă, de culoare roz cu p3rticule
negre în compoziţie. Buza inelară răsfrîntă la etxerior, gît înalt cHindric, uşor evazat spre gură, ca şi exemplarul r~nterior, faţă de care prezintă doar mici deosebiri de clim2'l':iuni. Torţile ovoiclale în secţiune
cu cîte două nervuri longitudina:e în exterior, dispuse simetric faţă de
linia mediană a torţilor. Înălţimea, 0,58, inv. 1382. (Pl. I, fig. 2 a şi
2 b, Pl. V, fig. 2).
3. Cucorăni, corn. M. Eminescu, "Medeleni" ,-..
a) Amforă aproape întreagă, lipseşte gura, din pastă dură, culoare
roz-gălbuie, gîtul scund', lărgit spre baz:1 începînd de sub ataşul superior al torţilor. Torţile ovoidale în secţiune, cu nervură longitudinală
exterioară mediană, pîntecul bombat, fundul inelar cilindric. Inătţimea,
0,44 m, inv. 6459. Pl. III, fig. 3).
4. Amforele de la Bulmăceni au fost descopc:·:,te în 1969 pe un platou inalt
ce domină Valea Jijiei, delimitat la ENE de Valc-'a Hurmuzarhi (Al. Păunescu,
P. Şadurschi, V. Ch'rica, Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, 1, Bucure!jii, 1976, p. 40). Menţionăm că o cercetare la faţa loc:ului pentru identificarea
împrejură:-;lor în care au fost descoperite amforele, efe~tuată de către autorii
ac·estu: articol a perm;s sesizarea faptului că platoul "In Deal la Biserică" pare a
f' r cda~c d'n pămînt, recuperîndu-se ~i rest•1ri din lemn de stejar ce proveneau
p:·obah·. de la palisade, cetate ce pare a fi geto-dacică. Tot atunci. în apropiere,
in Yal"a sat't:ui s-au rec.:oltat fragmente ceramilce carcter'stice seC"olelor II-III e.n.
ii. Pi<>e:e de La Cucorăni prezentate airi provin din colecţia învăţătorului
A. Cr·s.c:J. U1tcr'0r, în zrma în care au fost găsitl' s-au întreprins săpături arheolc glce de S lvia Tec-dor. în nive:ul core.<punzător af,iezării d'n secolele IT-III gă
sind·:-sc si a:te fnagmE>nte de amfoce romane, din care două cu inscripţ;e. (Silvia
Teodo: d, Săpături le de la C :icorăni, AM VIII, p. 139, 151, fig. 41, 43, 58).
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b) fragment de amforă din pastă compactă, dură, de culoare rozgălbuie, buza inelară răsfrintă la exterior, torţi ovoidale în secţiune, cu
nervură longitudinală exterioară, lateral dreapta faţă de linia mediană.
Ină'lţimea, 0,09 m, inv. 6466, (Pl. III,
4. Vatra-Hudeşti, "Ceacîru" G.

fig . .f).

Fragment de amforă din pastă dură, nisipoasă, culoare roz-gălbuie,
negre în compoziţie, buza inelară, răsfrîntă la exterior,
gîtul scurt cu evazare spre bază, începînd' de sub ataşul
superior al torţilor. lnălţimea, 0,17 m, inv. 6464. (Pl. IV, fig. 3).
5. Ipoteşti, corn. M. Eminescu 7•
Amforă din pastă dură, nisipoasă, culoare roz-gălbuie cu urme de
ardere secundară. Buză inelară, gîtul scurt, evazat spre buză, pîntecul
bombat, fundul inelar cilindric, torţi ovoidale, cu nervură mediană exterioară. lnălţimea, 0,50 m, inv. 6468. (Pl. VI, fig. 4).
6. Jijia, corn. Albe~ti, "Vatra satului""· H.
Amforă din pastă dură, de culoare cărămiziu-deschisă, buza inelară, răsfrîntă la exterior, gîtul se lărgeşte spre bază imediat de sub
ataşul superior al torţilor. Torţile cu nervură longitudinală pronunţată,
lateral dreapta faţă de linia lor mediană, pîntecul bombat, fundul inelar cilinrclric. Pe gîtul amforei se găsesc opt semne incizate înainte de
ardere, grupate de două ori cîte patru, în formă de rozetă, probabil
marca atelierului. lnălţimea, 0,46 m, inv. 1383. (Pl. III, fig. 1, Pl. V,
fig. 3, Pl. VI, fig. 3).
7. Stînca, cam. Şteiăneşti, "Dealul Rîşca14 !l.
a) Amforă din pastă dură, nisipoasă, cu pigmentaţii negre şi maronii în compoziţie, culoare cărămizie. Buza inelară, răsfrîntă la exterior, gîtul scurt cu evazare spre bază, începînd de sub ataşul superior
al torţilor. Torţile cu nervură longitudinală mediană, pintecul bombat.
fundul inelar cilindric. Inălţimea, 0,43 m, inv. 6469. .Pl. II, fig. 2 a şi
2 b, Pl. VI, fig. 2).
b) Amforă din pastă dură, nisipoasă, cu pigmentaţii negre în compoziţie, asemănătoare în forme cu exemplarul anterior, diferind prin
culoare, care este alb-gălbuie şi prin dimensiuni. Înălţimea, 0,15 m.
inv. 6470. (Pl. II, fig. 1 a şi 1 b, Pl. VI, fig. 1).
8. Localitate necunoscută.
a) Fragment de arnforă din pastă friabilă cu mult ms1p în compoziţie, culoare alb-gălbuie, buza inelară răsfrîntă la exterior, cu canelur&
circulară interioară la 0,8 crn sub gură, gîtul cilindric, cu uşoară evapigmentaţii
torţile lipsesc,

cu

6. Provine d!n colectia scolii din localitate.
7. Exemplar descope;·it in 1976, vezi în prezentul volum, Ion Joniţă -:;1 Octavian-Liviu Şovan, Săpăturile arheologice de la Ipoteşti, jud. Botoşani, .p. 46, Fig. 2.
8. Găsită în grădina locuitorului Andril'Sl'U Gheorghe în 1970, la 1,60 m
adîncime.
9. Amforele au fost desmperite în 1980 de Toma Gheorghe ~i BrC'benl'i Ioan
pc malul lac•ului de acumulare de la Stînca-Co~teşti, împreună cu un \'as întreg
elin pastă fină cenuşie, lucrată la roată. In vara anului 1981, Ion Ioniţă şi Octavian-Liviu Şovan au întreprins o săpătură de salvare în nel:ropola de incineraţie
descoperită aici. găsindu-se 40 dC' morminte.
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ovoid'ale în secţiune, pe porţiunile păstrate nu se
nervuri sau caneluri. Inălţimea, 0,27 m, inv. 6463. (Pl. IV, fig. 2).
b) Fragment de amforă, pastă dură-, nisipoasă, de culoare roz-găl
buie, buza inelară, gît lărgit spre bază, începînd de sub ataşul torţilor,
torţile cu nervuri longitudinale exterioare, lateral dreapta faţă de linia
lor mediană. Inălţimea, 0,24 m, inv. 6460. (Pl. IV, fig. 5).
c) Fragment de amforă, din pastă zgrunţuroasă, fria:bilă, cu mult
nisip, culoare .că·rămizie, cu pigmentaţii negre în compoziţie, buza inelară, răsfrîntă la exterior, torţile lipsesc, gîtul scurt, cu evazare spre
bază. Inălţimea, 0,18 m, inv. 6465, (Pl. IV, fig. 4).
După cum se poate observa, amforele întregi şi fragmentare inedite
prezentate mai sus aparţin unui tip cunoscut şi cu o arie mare de răs
pîndire, asupra originii lor emiţindu-se păreri diferite 10 •
In cele ce urmează, încercăm să punem în discuţie cîteva aspecte
de tipologie ale amforelor resepctive, în urma observaţiilor asupra exemplarelor din colecţiile Muzeului judeţean Botoşani şi a celor publicate
în literatura de specialitate.
Se consideră că unul din tipurile caracteristice secolelor II-III e.n.
îl constituie amforele •cu pastă zgrunţuroasă, de culoare alburie trecînd
succesiv la nuanţe mai închise pînă la cărămiziu, cu pigmentaţii negre
în compoziţie, cu mică şi nisip, de formă alungită, cu gît cilindric înalt,
care se lărgeşte spre bază, cu trecerea lină spre umerii amforei, buza
profilată, picior scurt şi inel de susţinere 11•
De asemeni se consideră că în cadrul acestui tip există două variante,
una timpurie, datînd din sec. I-II., cu corpul mai alungit, conic sau
fusiform şi o variantă tîrzie, de secol II-III, cu corpul mai bombat. S-a
mai făcut o observaţie, referitor la această a doua variantă mai tîrzie, în
baza unei amfore de ·la D:mxini-Botoşani şi a trei amfore descoperite în
inventarul mormîntului nr. 7/1978 de la Barboşi 12, opinîndu-se că amforele cu corpul mai scurt şi mai bombat, cu piciorul mai îngust ar fi
de sfîrşit de secol III 13.
Considerăm că observaţiile noastre bazate pe un număr sporit de
exemplare ale unor asemenea recipiente ne permit să întărim această
constatare. Din cele cincisprezece amfore întregi şi fragmentare prezentate mai sus, patru (Pl. I, fig. la şi lb, 2a şi 2b, Pl. IV, fig. 1 şi 2, Pl.
V, fig. 1 şi 2) aparţin unui tip cu analogii mergînd aproape pînă la
identitate cel puţin ca forme şi dimensiuni cu cele descoperite la Holboca H sau la Neapolis 15 în regiunea nord-pontică. Remarcăm uşoara
evazare a gîtului între ataşul superior al torţilor şi gură, ca şi uşoara
zare la

bază. Torţile

observă

10. Silviu Sanie. op. c't., p. 136 eu bibliografia.
11. Ibddcm, p. 135; Gh. Bichir, Cultu!'a carpică, Bucureşti, 1973, p. 90; Uierasus, I. 19Î8, p. 150.
12. Silviu Sanie, op. r'it., p. 83, 136.
13. Şeiva Sanie, Două mici depozite de amfore romane descoperite în Moldova, SCIV, 19, 1968. 2, p. 349.
14. Ibidem, p. 347, f:g. 2.
15. I. B. Zeest, Keramiceska~a tara Bospora, MIA, 83, Moscova, 1960, p. 118,
pl. XXXVIII, 94, a, b.
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evazare a fundului inelar. Formele suple ale acestui tip de a..-rnforă coroborate cu aspectul evident mai bombat al pîntecului faţă de exemplarele mai timpurii datate în sec. I-II e.n. ll', le circumscriu producerea
şi folosinţa la sfîrşitul sec. II şi începutul sec. III.
Celelalte exemplare prezentate aparţin tipului mai scurt şi cu pîntecele mai bombat. Amfore similare au fost găsite la Barboşi 17, SchelaGalaţi 18, Draxini 19 şi Cucorăni-Botoşani 20, ca şi în zona nord-pontică,
ca de exemplu la Ilurat H şi Tiritake 22 • !Jatarea destul de exactă a acestor amfore poate fi făcută atît printr-o logică a evoluţiei evident de
recunoscut a acestui tip ce continuă pe scara evolutivă pe cele de tip
Holboca, cH şi prin găsirea unor exemplare în complexe datate cu monede de la Claudius II Goti-cus (268-270) 23 , fapt ce restrînge limitele
cronologice ale producerii acestor recipiente la sec. III, avîndu-se eventual în vedere şi faptul că se acceptă în general posibilitatea utilizării
unei amfore în jur de 50 de ani 2r..
Exemplarele întregi cit şi fragmentare găsite pe teritoriul jud. Botoşani denotă, cel puţin pînă in prezent, circulaţia unui tip unitar de
amfore ca forme şi dimensiuni, caracterizat prin gură cu buză inelară
răsfrintă la exterior, gîtul scurt ce coboară cilindric pînă la ataşul supe~
rior al torţilor, iar de aici se evazează pînă la umăr. Pintecele bombat
\e termină cu un fund inelar cilindric. Mici diferenţieri apar la această
variantă de recipiente doar la două din exemplarele din mormintul de
la Barboşi amintit mai sus, la care evazarea gitului porneşte direct de
la gură, prelungin:du-se aproape direct in pintecul amforelor respective,
umărul de obicei caracteristic lipsind in aceste cazuri. 25
În ceea ce priveşte torţile, facem observaţia că de regulă atit amforele de tipul celor de la Holboca şi Buimăceni, ca şi cele de tipul celor
găsite la Jijia-Albeşti, Ipoteşti sau Stinca-Ştefăneşti, au torţile ovoidale
în secţiune, cu nervuri mediane sau laterale liniei mediane ale torţilor,
însă fără o repetare a aceloraşi elemente la amfore idenitice ca pastă,
culoare sau datare.
Avînd în vedere cele expuse mai sus, considerăm că se poate accepta
cu mai multă siguranţă delimitarea între cele două tipuri de amforă
înglobate in general pînă acum în sec. II-III, noi descoperiri viitoare
putînd eventual să ducă la tipologii mai amănunţite.
16. Şeiva San:e, op. cit., p. 346.
17. Silviu Sanie, op. cit., p. 83, pl. 68 bis (8-10), p. 138,
18. M. Brudiu, O amforă cu ulei de măsline din sec.
Schela-Galaţi, Muzeul Naţional, III, 1976, p. 159-163.
19. Silviu Sanie, op. cit., p. 136, pl. 31. 2.
20. SJ\'ia Teodor, o:J. cit .. p. 14:1, pl. 41, 43, 53.
21. V. F. GaidukeYici, MIA. 85, 1958, p. 36. fig. 2J.
22. Un exemplar asemă,năl.or reprodus de V. Canarache
,·ine dLn săpălurile de la Tiritake din 19:15-1940. publicate
in MIA, nr. 25. Hemarcăm inăl\imea însă de aproape 0.90
după l'llll1 reio:-~e din scar·a alătul'ată amforei reprodusc in
23. S:JYiU Sanie. op. c:t .. p. 8:1, 136.
24. lb:dem. p. 129.
25. Ibidem, p. 8:3, pl. 68 (8 şi 10).

pl. 38/6 etc.
II-III descoperită la

in op. c:t.. p. 10. prode V. F. GaidukeYici
m, a a~esto:-i amfore,
lucrarea citată.
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NOUVELLES DECOUVERTES D'AMPHORES ROMAINES DANS LE
DEP ARTEMENT DE BOTOŞANI
Les re~:herches des dernieres annees ont conui.t â 1a decouverte, dans le departement de Botoşani, de nouvelles amphores entiers et fragmentaires, dont Qll1
va pader cet ouvrage. Elles appar.tiennent â un type d'am!Phores connu, qui etait
1·encontre au II-eme et Ili-eme sieoles, en Moldavie et dans region Nord-Pontique.
en deux variantes ;
1. Des amphores du type qu'on a decouve.rt â Holbo2a, avec une base annulaire, un col un peu elargi entre le side-car superieur des anses et de la bouche,
ave:: une panse voute, le fond annulai·re h~gerement elargi, des anses ovoidales,
en section avec des nervures exterieures longitudirnales.
On les date au II-eme-III-eme siedes.
2. Des amphores avec un col plus oourt une panse cylindrique elal'gie vers
la base, le fond annul•a.i.re cylindrique.
Une logique de l'evoloution manifestement admise ainsi que la decouverte de
que·lques exemplaires de Barboşi. dans des ensembles dones de rr.ona:es de Claucl:us II Gothicus, tout cela permet l'insertion de la production et de l'utilisation
de cettes amphores au IIH~me- siecle n. e.

1b,

l'lan'i<l 1. Buimăceni-Albe~ti, fig. 1 a şi 1 b, 2 a şi 2 b.

Plan~a II. Stînca-Ştefăneşti, "Dealul Rişca", fig. 1 a şi 1 b, 2 a şi 2 b.
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PROBLEME PRIVIND ORIGINEA AURULUI
LA GETO-DACI IN LUMINA CERCETARILOR
INTERDISCIPLINARE : ELABORAREA METODEI
DE CERCETARE
DAN

DRAGUŞ

Studiul de fată constituie o introducere în domeniul metodelor de
lucru ale fizicii n~cleare în a analiza urmele de elemente chimice din
piese:le de aur din patrimoniul cultural naţional al R. S. România. Totodată el încearcă să cuprindă probleme legate de elaborarea unei metodologii cît mai eficiente pentru studierea metalelor preţioase. Cercetarea este necesară în contextul noilor date dobindite în cunoaşterea
structurii materiei prin metode nucleare moderne. 1
Fragmente din minereu de aur recoltat în urmă ou multe zeci de
ani de pe teritoriul ţării noastre 2 ce se află în di.!ferite colecţii din stră
inătate au fost obiectul unor studii 3• Rezultatul acestor cercetări prin
numărul mic de fragmente analizate, aJ metodei folosite, este neroncludent, el neputînd caracteriza zonele aurifere ale ţării noastre pentru
aurul primar (de zăcămînt) cît şi pe cel secundar (aluvionar), cu atit
mai mult cu cît metoda de cercetare folosită (spectrală) la unele probe
analizate nu evidenţiază decît două elemente componente, eventual trei.
Puterea de rezoluţie a analizelor ashfel efectuate este puţin probabilă
în cazul unei încercări de stabilire a apartenenţei unei piese sau a unui
grup de piese din aur dintr-o perioadă istorică la o zonă geografică 4•
Cu toate că cercetătorii au efectuat o serie de analize ale unor piese
şi din alte ţări ale Europei, rezultatele nu sînt conclud'ente prin cumulul
de date oferite spre susţinerea afirmaţiilor 5 •
1. G. E. Baiulescu şi T. Născutiu, in Metode fizice de anali·ză a urmelor, 1964,
p. 31-210.
2. E. Comşa, Folosirea am·ului în epoca neol.itică, APULUM, XH, p. 13-23.
3. A. Hartmann, Spektralan.aly.tische Untersuchungen bronzezeitl:icher Goldfunde des Donauraumes, în Germania, 46, 1968, 1, p. 19-20.
4. A. Hartmann, Op. cit., p. 23.
- A. Hartmann. Prahistorische Goldfun.de aus Europa, Stud. Anfangen Metalurgie, 3 (1970), als sam 3.
5. A. Hartmann, Ergebnisse der spektralanalytischen Untersuchun,g aneolithischer Gold:!iunde aus Bulgarien, in Studria Praehistorica, 1-2, Sofia, 1978.
- idem, Tezaure preistorice din Europa 1977, p. 9-45.
- idem, Ergebnisse spektralanalptischen Untersuchung bronzezeitlicher Goldfunde der Iberischen Halbinsel, in Actes du VII Congres intern. d€5 Sciences
Prehist. et Protohist., Belgrad, 52-57.
- A. Mozsolics - A. Hartmann, Goldfunde des Depathorizontes von HajdusamsOill, 46 BRGK.
- A. Mozsolics - ACTA ARCH. Hung., 16, 1963, p. 65-83.
- N. Angelov, Tezaurul de aur de la Hotniţa, în Arheolog~a Bulg., Sofia, 1,
1959, 1-2, p. 38-46.
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In luna mai a anului 1976 cercetătorul A. Hartmann de la Muzeul
Wurttemberg elin St:uttgart a recoHat un număr de cca. 120 probe din
piesele expuse în Tezaurul Istoric al Muzeului de Istorie al R. S. România. Rezultatele analizelor trimise G, grupate pe perioade istor;ce, evidenţiază doar două trei şi-n unele cazuri patru elemente chimice surprinse în cadrul cercetării. Aceste rezultate au fost suprap:.tse, probabil,
peste "rezultatele" analizelor efectuate pe puţinele probe de minereu elin
colectiile mentionate mai sus.
Deducem ~stfel că încadrarea geografică a zonelor de unde ar fi fost
obţinut aurul din piesele analizate nu putea fi făcută cu precizia cerută
de importanţ'l studiului.
Cercetările ce se vor face la noi in ţară 7, pe baza noilor metode de
<1naliză pot stabili prln coroborarea cercetărilor interdisci,plinare o serie
de noi elemente ajutătoare în datarea şi aflarea în cazul nostru ::t localizării geografice a materiei prime aur, argint cit şi aria de răspîndire.
Peqtru ·obiectele de valoare istorică şi artistică din aur s-au elaborat o serie de metode de analiză.
"Analiza udă" este o metodă chimică distructivă cu care s-au analizat deseori piese din metal preţios ~. Această analiză nu are totuşi o
eficacitate. concludentă, deoarece valorile componentelor principali'! şi
secundare ale proibei analizate insumate nu dau valori cumul de
100%, atît de necesar concluziilor finale.
In Ultimul deceniu in ţară s-au făcut o serie de analize cmm,ice pe
o serie de piese istorice, analize ce au dovedit o remarcabilă punere la
punct a metodologiei de lucru 9.
Metodele de analiză ce urmează fac obiectul cercetărilor noastre iar
rezultatele lor, efectuate pe baza analizelor nucleare moderne in
premieră pe ţară, vor sprijini sau infirma o serie de concluzii datorate
cercetărilor efectuate pînă acum cu mijloace şi interpretări de date mai
mult sau mai puţin obiective.
I. METODA ANALIZEI ACTIV ARII CU NEUTiRONI. Această
metodă nu distruge proba analizată, şi se bazează pe supunerea probei
(piesei) unei bombardări cu neutroni iar spectrul obţinut în final reprezintă componenţi majori şi minori. Cercetători străini 10 afirmă că platina, nichelul, plumbul sînt metale ce nu pot fi depistate prin această
analiză. In ţară prin ce!'cetări incununate de succes nichelul este surprins în cadrul acestei metode 11.
6. Buletinele de anal:ză au fost trim:se pe adresa Muzeului de Istorie al
R. S. România, aflindu-se în p<eezeni la secţi<1 Tezaurul Istoric.
7. Institui de F:z:că Atomi.ă posedă mijloace ne~.:t:sare efectuării acestor
analize.
8. Gettens R. şi Waring CI., în T'he composition of same ancien>t Persian and
other Ncar Eastcrn <h·er obiects, Ars Or'ent. 2, 1957. p. 83-90.
9. E. Stoicovici ~i FI. Sloicovicc'. Monede de arg:nt dacice ~i specHicul lor
chimic ~i melalografi,·. în Ar-la MN. lX. 1972. p. :no-:132.
- iclem. Compozi•,ia <l;·g n.ul •: ciin obie ·tc>:c' d .. podoabă daci,ce, p. 541-543.
10. A. Harimann, în GC'rman:a, 45, 1968. p. 19-27.
11. G. E. Bai·ules,:u şi T. Născ utiu, Metode fizice ele analiză a urmelor, 1974,
p. li8-179.
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Metoda permite cunoaşterea prec.sa a unui mare număr de elemente chimice în domeniul unor concentra)i de 10 p.p.m. (părţi pe milion).
Analiza fiind directă, în profunzimea probei studiate, se deosebeşte
ele metodele de analiză ce dobîndesc informaţii doar de la suprafaţă. Studierea marelui număr de elemente rezultat prin analiza aceasta în concentraţii de la 1 p.p.m. la IOO% p.p.m. au o precizie a măsurătorilor de
cea +30/0. Această metodă are limite după cum s-a mai spus, atunci
cînd se caută să se stabi,!ească prezenţa unor elemente care au timpul
de înjumătăţire foarte scurt sau secţiune eficace de radioactivare improprie.
II. - METODA FLUORESCENŢEI CU RAZE X 12 • Este o metodă
nedistructivă şi constă în iradierea probei (piesei) cu un fascicol de
raze X, emiţîndu-se o radiaţie secundară. sau de fluorescenţă ; lungimea
de undă a acestei radiaţii este caracteristică calitativ şi cantitativ fiecărui element prezent în probă. Se pot analiza un număr de cea. 65-70
elemente, iar timpul necesar unei analize este de cea. 30 sec. La analizare,
grosimea stratului cercetat al probei este dat de numărul atomic al elementelo'I" componente cu o variaţie de la 10 la 30. (.L
Menţionăm că domeniul analizelor de urme începe cu concentraţii
de ordinul mkrogramelor iar limita inferioară depinde de perfecţiona
r~a continuă a metodelor actuale şi de elaborarea unora noi în momentul
testărilor practice a metodologiei.
Alegerea cu discernămînt a unei metode în analiză impune o cunoaştere prealabilă a proprietăţilor fizica-chimice a metalului 13 cercetat, cît şi cunoaşterea în detaliu a metodologiei de obţinere a piesei istorice, a intregii sale tehnologii 14 • Afirmăm aceasta deoarece există o deosebire sesizabilă între concentraţia de elemente chimice aflate la suprafaţa pieselor turnate şi concentr.aţia de la suprafaţă a pieselor obţinute
din aurul primar prin batere directă.
Rezultatele analizelor efectuate pe probe prelevate din piesele de
aur de valoare istorică şi artistică vor fi comparate în final cu rezultatul analizelor făcute pe probe de aur primar (montan) şi secundar (aluvionar), cu surprinderea particularităţilor zonelor de unde aceste ultime
două categorii d'e probe au fost recoltate. De aceea este necesar un număr cît mai mare de probe din aceste două categorii pentru ca în final
precizia analizelor să definească zonele de exploatare a aurului în decursul istoriei pe pămîntul ţării noastre.
Această metodă poate fi. utilizată la piesele cu valoare istorică şi
urtistică din argint, bronz, fier, cupru ; pentru orice epocă istorică cu
mici modificări metodologice. La ceramică metoda poate fi aplicată în
12. idem, p. 86-104.
13. 1. Lăzărescu şi V. Brana, Aurul
anexată.

14. Stu.dLu in manllScris.

şi

argintul 1972, p. 7-272 cu bibliografia
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vederea stabilirii surselor de materii prime şi autentificarea unor obiecte
din acest material.
Pe lîngă localizarea extragerii minereului elin pie~e:e ce vor fi analizate se pot face şi o serie de identificări e~alonate gr::td':lt de procedee
tehnologice, de observare directă a acumulărilor c::mtihttive de tehnologii, care au dus la salturi calitative - , oclevărate puncte de referinţă
pentru studiul meşteşugului aurului elin neolitic pînă în zilele noastre - , în această zonă carpato-danubiano-pontică.
Pentru perioade vechi, analizele sînt mai clare atunci cînd piesa a
fost executată din aur "primar". Nu acelaşi luCI"u este posibil b piesele
în componenţa cărora au intrat atît minereurl diferite ca zone de apartenenţă cît şi piese mai mid. În aceste situaţii se va ţine seamă de particularităţile elementelor complementare cu valoare certă.
Pe baza analizelor de laborator. efectuate pe probe prelevate, cercetătorul A. Hartmann grupează pe criteriul "originii" şi al compoziţiei,
aurul european, el atribuind grupului A 3 apartenenţa aurului transilvă
nean 1". La această concluzie s-a ajuns studiindu-se şi o serie de piese
din zona Dunării mi,jlocii care au fost legate de exploatarea aurului din
zonele BRAD şi VERESP A T AK w.
Alţi cercetători li ajung şi ei la aceleaşi concluzii pe baza aceloraşi
analize, dar leagă zona Dunării mijlocii de descoperirile tezaurelor de
aur făcute în zonele Irlandei. Aceste afirmaţii au fost combătute cu
fermitate prin dovezile concrete date de analizele efectuate de o serie
întreagă de alţi specialişti 1 ~.
Datorită cercetărilor actuale cît şi a celor viitoare considerăm că
este utilă prelevarea de probe de pe piesele ele aur şi păstrarea lor îm-preună cu probele recoltate din zonele aurifere ale ţării noastre într-un
singur loc, accesibil specialiştilor într-o BANCA A PROBELOR.
De o importanţă deosebită este şi recoltarea probelor necesare analizelor, de modul în care se face această operaţie şi de păstrarea lor, depinzînd în mare măsură rezultatul anali/.f'lor. Preleva rea de probe de
pe piesele istorice indiferent de natura metalului, dar cu atît mai mult
la aur şi argint, trebuie executată cu grijă c.'l în fi:lal prejud[ciile aduse
valorii piec;e:or s~1 fie minime.
Punîndu-se la punct aceste metode ele cercetare printr-o serie de
anRlize - teslări la început, se va pu'ea o!J1.:ne în fin;1l o serle de c1ate
noi, ajutătome, completîndu-se şi mai mult tablcul de chte !7t;in ifice
ce privesc obiectele de aur de valoare istOJ ică şi artis':ică de h noi.
15. A. Har tmann, Tezaure preistorice ct:n a~1r ci:n Eum"lil, p. ~'-15.
16. A. Hartm<Jnn fii Sangn,eistcr E., în An.~cwandte C'wrn::. 2,

p.

6~0-b2\l.

1'1. H. Neuninger, E. Prcuschen, Pitioni în Arch. A~1~t.. 40. 1971, p. 23-35.
18. P. lLirb:son fii J. Hoyy, în [:i:Jc. Anliq., llil, Ld, p. 1"~·-lliJ.
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DIE PROBLEME HINSICHTLICH DER HERKUNFT DES GOLDES BEI GETODAKEN IM LICHT DER ZWISCHENFACHGEBIETE FORSCHUNGEN
DIE AUSARBEITUNG DER FORSCHUNGSMETHODE
Dieses Studium steUt die neuen Forschungsrnethoden im Bereich der Kernphysik dar, die Metohden die Forscher im Bereich der Geschichte helien
konnen um die HerkUJift der Metalle (in unserem Fall Gold) zu erfahren, die die
Stiicke mit geschitchtikhen und kiinstlerisclwn Wert bestehen.
Gleichzeltig, nach einer kritiiSrhen Zerl!'>gung der alten Methoden, wir versuchen elne neue Forschungs me.thodologie zu ausarbeiten.
Diese bestehet aus dem Vergleich der Ergebnisse der Analysen der Goldstiicke zu den Ergebnissen der Analysen der Erzproben geerntet aus ve:rschiedenen
Strukturen der Goldgruben wie auch der angeschwernmten Sand aus unseren
Land.
Wir erwăhnen da~ diese Methodologie sich in dem praktischen Proze~ der
Erote der Proben, der ausfiirung der Analysen wie auch ihrer Auffassung vervollkomrnen konnte.

NOI DESCOPERIRI SARMATICE
IN ZONA BlRLADULUI
V ASI LE P ALA DE

cîţiva am m urmă semnalam prezenţa unor morminte de inhu ...
atribuite populaţiilor sarmatice, descoperite pe raza or~ului
Birlad şi în unele localităţi din zonă 1. între timp s-au mai făcut şi alte
descoperiri care vin să întregească tabloul prezenţei sarmatice din
această regiune.
In cele ce urmează ne propunem să prezentăm aceste noi descoperiri :
1. Com. Băcani, jud. Vaslui.
În urma unei ploi, în vara anului 1975, apele au descoperit oasele
de la picioarele unui schelet uman, in .şanţul de pe partea stingă a drumului, în dreptul casei lui Alexandru Ţocoi. Sesizaţi de descoperire şi
ajunşi la faţa locului am constatat că monnîntul se afla pe porţiunea
de teren dintre malul şanţului şi gardul curţii locuitorului amintit. Apa
distrusese numai capătul de sud al mormîntului împreună cu labele picioarelor, dezvelind şi o căniţă lucrată la roată din pastă fină de culoare
gălbui-cărămizie acoperită la suprafaţă cu angobă lucioasă cărămiziu
wşcată (fig. 2/2 ; 3/4). Capetele tibiilor şi peroneelor indicau orientarea
scheletului pe axa nord-sud. În funcţie de aceasta, s-a deschis o casetă
spre a se dezveli întreg mormintul. Astfel s-a constatat că cel decedat
fusese aşezat într-o groapă de formă rect<mgulară, lungă de cca. 1,90
m., lată de 0,80 m şi adîncă de 1,50 m., orientată pe axa VNV-ESE, depus întins pe spate cu capul la nord şi miinile pe lîngă corp. Sub cuşca
toracică se afla o fibulă de bronz lucrată din două părţi : corpul din
tablă de secţiune rect,angulară şi acul împreună cu resortul şi coarda
din sîrmă de secţiune circulară. Fibula în forma literei "D" are piciorul
intors pe dedesubt înfăşurat de trei ori. Capătul opus de secţiune circula•·ă este încToit spre exterior pentru a fixa axul pe care se înfăşoară
resortul bilateral format din cite două spire. Deosebită la această fibulă
este co-arda care se înfăşoară în jurul capătului posterior al arcului

Cu

maţie,

(fig. 2/1).

2. Sat. Peicani, com. Găgeşti, jud. Vaslui.
Cu prilejul amenajării unei gropi pentru stins var, în curtea şcolii,
la adîncimea de 1,40 m a apărut un schelet uman pe care înv. Marin
Rotaru l-a salvat de la distrugere recuperind şi obiectele de invenbr
care-I însoţeau. După spusele sale, cel decedat fusese aşezat în groapă
1. V. Palade, Ccrcetă:·i istorice (sc:·:e nouă). IX-X, 1978-1979, Inşi, p. 24 7-238.
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cu faţa spre sud. Pe fundul gropii, sub schelet Şl m
acestuia se aflau următoarele obiecte de inventar : a) Co~ier format din 77 mărgele dintre care 70 tubulare şi 7 inelare. Un număr de
23 mărgele tubulare sînt lucrate din pastă de sticlă de culoare alb-găl
buie, poleite cu foiţă de argint. Alte 23 mărgele sînt din p3stă de sticlă
alb-verzuie, dînd impresia de coral. Un număr de 22 mărgele sint lucrate din sticlă translucidă cu nu an \e de bleu-vert ori roz-mov. Acestea
au pereţii corpului dubli şi sînt îngemănate cîte două. Una dintre măr
gelele tubulare este din c-:ihlimb<1r iar alta din coral de culoare albă. Un
număr de 6 mărgele inelare sint tot din coral de aceeaşi culoare h1r
una din ,a,gat (fig. 6 b). Cană lucrată la roată din pastă fină cenuşie
(fig. 3/9 ; 5/3). c) Strachină lucrată la roată din pastă fină cenuşie.
spartă .şi reparat{! îminte de a fi depusă în mormînt (fig. 2/4 ; 3/1).
d) Oală de dime;1silmi mici lucrată. cu mîna din pastă grosieră (fig. 3:'5 :
4/3. e) Fusaiolă bitroncnn:c·ă elin lut (fig. 3/2; 5;1). f) Fragment de cercel ( '!) lucrat elin s)r::nc\ C:2 bronz. distrus prin oxidare (fig. 2/3).
:.L Sat. Vc~deili, com. j\Jurqcni, jucl. V8<;lui.
In punctul numit .,L~l lutilrie'; situat spre panta dealului, între satul
nou şi cel vechi, în \·~tra :mului ll180 a fost descoperit un mormînt dP.
inhumaţie, cu prJejul niYetării unor gropi de scos lut. Sesizaţi la timo
ne-am deph:isat h faţa locuh.1i unele am constatat următoarele : scheletul
fusese distrus in mare parte de bma plugului păstrindu-se "in sit<!"
doar o parte ::1 mem 1)relor inferioare, pqrte din oasele bazinului şi br<>ţul drept. Restul Cc1selo1· fuseseră c1islocate şi împinse în gropile de scos
lut din apropiere. Fundul gropii mormîntului se păstrase aproape intact
pe toată suprafaţa Jces:e~a. a<;;a încit diferitele obiecte mărunte care
însoţis·e-ră deced2tul se afl<~u pe lcc, iar amprentele unui Vâ!S şi a unei
fusaiole se observ:1u foarte bine. Pe această bază s-a putut stabili că
cel clecedal a fost aşewt, în groapă, intins pe spa.te cu capul la VNv- şi
piciuCirele E.SE, cu mîinile pe lîngă corp. Fundul gropii se afla la 1,50-1,80 m adîncime faţă de solul actual.
Inventar : a) Colier format .elin 66 de mărgele dintre care 43 sferoidale, 10 tubulare, 5 inel-are. 3 elipsoidale pla.t.e, 2 ·În formă ele butoia.ş,
1 tronconicii, 1 bitronconică şi 1 imitînd un ulciora? fără toartă. Dintre
cele 13 de mărgele sferoidaJe 36 sint lucrate din p31stă de sticla translucid~'. G dmtre ele avîncl corpul şănţuit. Alte 7 mărge:e sînt lucrate
din paslă de culoJ.·re cafen•ie cu nuanţe mai închise ori mai deschise,
sau din pastă de culoare bleu-vert, albastru închis sau roşie. Acestea
sînt decorate •cu motive incrusta-te, reaHZ<ate di.n cerculeţe concentrice
de culoare ·albă .şi caf,enie închis pe fond <:afeniu deschis ori bleu-vert,
cu punc:t alb sau cafeniu în centru. Mărgica de culoare roşie este decorată eu r.erculeţe galbene şi albastre cu punct galben în centru. Un.a dintre mărgele nu este incrustată dar are co~·pul decorat cu crestături în
felii. Dir:tre cele 5 mărgele cu corpul mai mult ori mai puţin inelar 4
sint lucrate din pastă de sticlă de culoare cafenie ori bleu-cenuşie şi una
turnată din metal (bronz). Una dintre mărgele din sticlă din această
categorie are decor încrustat formînd o linie circulară in zigzag de cu
in

poziţie şezînd

faţa
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albă pe fond cafeniu deschis. Altă mărgică are corpul crestat il.
prevăzut cu decor încrustat format dintr-o linie circulară de ct.
albă pe fond gri-cafeniu. Dintre cele 10 mărgele tubulare una estE'
lucrată din coral de culoare roşie iar restul din pastă de sticlă de ct..loare cafenie cu nuanţe mai închise ori mai deschise. Toate exemplarele
din sticlă au decor încrustat. Astfel, 5 dintre ele au decorul de culoart"'
albă pe fond cafeniu şi cerculeţe roşii (două) ori bleu-vert (una) la extn;
mităţi. O mărgică are decorul de culoare galbenă pe fond' cafeniu şi cerculeţe bleu-vert la extremităţi iar alta are decorul bleu şi cerculeţele cit'
la extremităţi albe. Un num{n· de 3 mărgele tubulare au încrustată c
linie albă dispusă în spirală pe fond cafeniu închis, iar una (mică) este
clecorată cu cerculeţe cu punct în centru. Cele 3 mărgele plate de formă
elipsoidală sînt lucrate din pastă de culoare maro ori cu nuanţe bleuvert, amestecate cînd aceasta era în stare vîscoasă formînd ape la suprafaţă şi în compoziţie (fig. 7). Mărgica tronconică este decorată cu
cerculeţe albe şi punct galben în centru, încrustate pe fond cenuşiu, iar
cea bitronconică are încrustate porţiuni ·translucide alternînd cu altele
cafeniu-cenuşii. Mărgica cu corpul în formă de ulcior este lucrată din

!oare
felii,
!oare

sticlă ele culoare maronie avînd ca decor o linie de culoare .albă, încrustată, dispusă circular, în zigzag în zona diametrului maxim, încadrată
de cîte o linie albă dispusă în spirală spre fund şi spre buză (fig. 7 }.

Cele două mărgele cu corpul în formă de butoiaş sînt lucrate din pastă
de sticlă translucidă. b) Brăţară lucrată din sîrmă de metal de culoare
albă, de secţiune circulară, avînd capetele lăţite imitînd capul de şarpe,
ruptă de lama plugului şi recuperată parţial (fig. 2/5). c) Fusaiolă bitronconică din lut
(fig. 5j2). d) Ulcior de lut lucrat la roată din pastă de
culoare cărămizie, acoperit cu angobă de culoare roşie la suprafaţă,
spart de plug, recuperîndu-se cîteva fragmente (fig. 4j5).
4. Sat. Nou, corn. Pogana, jud. Vaslui.
Pe terasa inferioară de pe partea stîngă a pîrîului Tutova, în gră
dinile locuitorilor Gh. Stanciu şi Amărgărintei Gavrilă cit şi în curţile
lui Andrei C. Castan şi Gh. Petrea, în acelaşi perimetru, au apărut mai
multe morminte de inhumaţie dintre care unele, după spusele descoperitorilor, erau însoţite de inventar funerar. Întrucît obiectele recuperate şi predate muzeului din Bîrlad provin numai din două morminie
nu le vom lua în discuţie decît pe acestea.
Mormîntul 1. Cu prilejul săpării unei gropi, in grădina lui Gh. I.
Stanciu, s-a descoperit un mormînt de inhumaţie cu scheletul aşezat
culcat pe spate cu capul la nord şi picioarele la sud, cu mîinile întinse
pe lîngă corp. La cap pe partea dreaptă se afla un vas mic (unguientar)
lucrat la roată din pastă aspră, nisipoasă de culoare cărămizie-deschis
(cu buza spartă şi reparată) aşezat culcat (fig. 3,'8 ; 4/4) iar spre umăr,
pe aceeaşi parte, se găsea o săgeată ( '!) de bronz care s-a pierdut.
Mo1mîntul 2. În grădina locuitorului Amărgărintei Gavrilă, in malul
unui şanţ săpat de apă, a apărut un mormînt de inhumaţie care, după
informaţiile date de localnici, fusese a~ezat in groapă în poziţie şezînd
cu spatele, la nord şi faţa la sud, capul fiind căzut pe femure. Pe partP<~
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dreaptă
cenuşie

în dreptul podului se afla o căniţă lucrată la roată din pastă fină
(fig. 3/7 ; 4/6) iar spre labele picioarelor, pe aceeaşi parte, o
sabie de fier, care s-a prăpădit.
5. Com. Tutova, jud. V a.slui.
In punctul numit "Pe Taga." situat la aproximativ 2,5 km spre
nord de sat şi 0,8 km vest de şoseaua Tutova-Bîrlad, pe partea stîngă a
văii pîrîului Taga, locuitorul Dumitru V]ziteanu a descoperit întîmplrltor o căniţă lucrată la roată din pastă fină cenuşie (fig. 3,'3 ; 1.'2). Aceasta se afla la suprafaţa solului, ca urmare a unor alunecări masive de
teren din deal. In acelaşi an (1976). in punctul respectiv locuitorul
I. Lehăduş a descoperit, tot la suprafaţă, o a doua căniţă lucrată 18
roată din pastă fină d'e culoare cenuşie (fig. 3/6 ; 4/1). Fiind sesizaţi
ne-am deplasat la faţa locului şi împreună cu cei doi locuitori am identificat punctul unde apăruseră cele două căniţe. Nu am putut id2ntifica
nici un fel de alte urme arheologice. După toate probabilităţile acolo se
aflaseră unele mormjnte izolate (de inhumaţie) dislocate ele alunecările
de teren care au rostogolit suprafeţe relativ mari pe o adîncime de pînft
la 1,50-2,00 m.

•
*
*
Mormintele de inhumaţie, prezentate mai sus, oferă date importante,
prin rit şi ritual precrun şi prin inventarul funerar, cu privire h înc8drarea lor etnică şi cronologică. Astfel, mormîntul nr. 1 de 13. Pogana
(Satul Nou), împreună cu cele de la Bacani şi Vădeni, avînd' sc:1eletele
aşezate, în groapă, întinse pe spate cu capul la nord şi mîinile întinse pe
lîngă corp, îşi găsesc corespondenţe în majoritatea mormintelor se~rma
tice descoperite: anterior în sudul Moldovei ca de altfel pe întreg teritoriul ţării noastre şi în regiunile nord Pontice. Fibula de bronz în form:1
literei "D" din mormîntul de la Bacani, vasul de lut lucrat cu min~1 elin
mormîntul de la Peicani, fusaiolele bitronconice de lut din mormintele
ele la Vădeni şi Peicani, împreună cu vasele lucrate la roată din pastFt
fină subliniază caracterul etnic sarmatic, al celor înmormîntaţi, toate
''cestea constituind particularităţi specifice populaţiilor sarmatice penetrate în aceste regiuni~. Din punct de vedere al poziţiei scheletelor în
groapă, deosebită este situaţia mormintelor de la Pogana (1\l 2) şi Peicani în care cei decedaţi au fost aşezaţi în poziţie şez.înd cu faţg spre
sud. Luînd în consideraţie observaţiile celor care le-au descoperit, cele
două morminte atestă existenţa unor ritualuri de înmormîntare neîntîlnite pînă la această dată la sarmaţi. În ce priveşte factorul etnic, ritul
de înmormîntare şi inventarul acestora, ne confirmă că atît mormintele
cu scheletele aşezate, in groapă, întinse pe spate cit şi cele în poziţie
şezînd aparţin populaţiilor sarmatice.
2. Eug. Zahad.a, Materăa:e, VI, 1959, p. 897-901 ; N. Zaharia, M. PetrcscuEm. Zahar.:a. Aşezări din Moldova, de la paleolitic pînă in sec. al
XVIII-lea, Bucureşti, 1970, p. 343-344; Al. .Andcon:c, SCIV, XIV, 1963, 2, p. 347:l58 ; Ion Ioniţă, Arh. Mold., lU-NI, 1964, p. 3H-325 ; V. Palade, op. cit.
DimboYiţa,
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Din punct de vedere al inventarului funerar· remarcăm prezenţa
vasului unguientar, de provenienţă romană, din mormîntul nr. 1 d'e la
Pogana, apariţie singulară pînă la această dată. Dealtfel şi colierul din
mormîntul de }a Vădeni-Murgeni se constituie ca o noutate in inventarul funerar sarmatic de pe teritoriul ţării noastre. Acest colier ca şi cel
din mormîntul de la Peicani şi căniţa de la Bacani atestă legăturile grupurilor sarmatice din zonă cu Imperiul Roman. In acelaşi timp ceramica
cenuşie de factură geto-dacică, prezentă în aceste morminte, reflectă
relaţiile sarmaţilor cu populaţia în mijlocul căreia aceştia îşi duceau
viaţa.

In legătură cu aceste morminte, ca dealtfel şi cele descoperite anterior în a'ceastă zonă, atribuite, de asemenea, sarmaţilor remarcăm faptul că toate erau însoţite de vase ceramice pe lîngă diferite alte obiecte
ori piese de vestimentaţie şi de podoabă. Alături de ceramica proprie,
lucrată cu mina, şi cea romană de import, vasele de factură geto-d3cică
ocupă un loc important, căniţa cu toartă fiind prezentă aproape în fiecare mormînt. Semnalăm, de asemenea, lipsa copiilor printre mormintele
~armatice descoperite, în aceste părţi pînă în prezent. Aceste caracteristici diferenţiază net grupul de morminte sarmatice, în discuţie, de
mormintele de inhumaţie din necropola de la Poieneşti socotite, de unii
cercetători, ca aparţinînd sarmaţilor 3• Se ştie că marea majoritate a
mormintelor de inhumaţie din necropola de la Poieneşti aparţin unor
copii şi nu sînt însoţite de v-ase ceramice, ca dealtfel şi cele cîteva morminte de adulţi de aici lipsite de orice fel de inventar. In acest context
este mai plauzibilă părerea potrivit că.reia mormintele de la Poiene.şti
aparţin populaţiei de origine geto-dacică, susţinută de unii cercetători 4,
cunoscut fiind faptul că aceştia obişnuiau să-şi inhumeze copiii, aşa
cum o dovedesc descoperirile din necropolele de la Văleni-Boteşti 5, Să
băoani 6, Moldoveni-Gabăra 7, Săuceşti 8 etc. din Moldova, cît şi in necropola dacică de la Soporu1 de Cîmpie 0 din Transilvania, ori în cea de
la Locusteni 10 din Oltenia. Mormintele sarmatice descoperite în diferite
localităţi din zona Bîrladului oferă astfel posibilitatea unei analize comparative mai complete pentru delimitarea apartenenţei etnice a indi\·izilor inhumaţi din necropola de la Poieneşti ca şi din alte necropole
daco-carpice din Moldova, datind din secolele II-III e.n.
Cronologic mormintele nou descoperite se plasează în sec. al IIIlea e.n. Unguientarul din mormîntul de la Pogana îşi găseşte corespon3. Gh. Bichir, SCIV, XII, 1961, 2, p. 262-269 ; idem, SCIV, 20, 1969, 2, p. 221235 ; D. Protase, Dacia, NS, 1962, p. 191-192.
4. Ion Ioniţă şi Vasile Ursache, SCIV, 19, 1968, 2, p. 220-225.
5. Ib.i.dem.
6. V. Ursache, Carpica, II, 1969, p. 199.
7. ll\llian Anonescu, Materiale, VII, 1961, p. 449-457 ; V. Ursache, op. cit.,
p. 200.
8. Viorel Căpitanu, Carpica, VIII, 1976, p. 153.
9. D. Protase, Un cimitir dacic din epoca romană la Soporu de Cimpie,
Bucureşti,
1976, p. 73.
10. G. Popilia,n, NecrGpola daca-romană de
la
Locusteni, Craiova, 1980,
p. 58-59.
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denţe

în recipientele similare descoperite în aşezarea civilă de la Barb,)şi
datate în sec. al III-lea e.n. 11 • Spre o datare mai tîrzie şi anume cea de
a doua jumătate şi sfîrşitul sec. al III-lea e.n. pledează colierul elin mormîntul ele la Vădeni-Murgeni, în care se <1flă unele mărgele cu decor
zebrat cu bune analogii în necropola carpică de la Poieneşti 11 , apropiate
tipologie şi de unele exemplare descoperite în neoropola romane-bizantină de la Callatis datată în sec. al IV-lea e.n. l:l. Unele amănunte d-=corative ale mărgelelor cu decor zebrat elin colierul ele la Vădeni cît şi
restul inventarului aparţinînd aceluiaşi mormînt nu ne îngăduie datarea acestuia mai tîrziu ele sfîrşitul secolului al III-lea e.n. Dealtfel şi
mormîntul de la Bac:ani se datează mai tîrziu în raport cu descoperirile
sarmatice anterioare din zonă. Astfel, fibula din acest mormînt deşi se
apropie tipologie de cele descoperite în mormintele de la Unţeşti '" şi
Birlad-Fabrica de confecţii 15, este totuşi ele o construcţie deosebită, în
sensul· că este lucrată din două bucăţi. avînd resortul fixat pe ax şi
coarda la interior, identică cu exemplarele descoperite în necropola carpică de la Poieneşti 11.i datată în a doua jumătate a sec. al III-lea e.n. Se
poate astfel conchide că mormintele de la Pogana, Bacani şi Vădeni reflectă, probabil, pătrunderea unor noi grupuri de populaţie de neam 'Sarmatic în regiune la mijlocul şi în a doua jumătate a sec. al III-lea e.n.,
pendulind aproximativ pe aceleaşi spaţii în care se aflaseră anterior asemenea grupe ajunse aici în sec. al II-lea e.n. 17 •
Noile descoperiri ne permit, în acest fel, să surprindem cu mai multă
precizie, din punct de vedere cronologic, succesiunea infiltrării unor grupuri sannatice în luncile de pe valea Bîrladului şi a Elanului cît şi ale
unor afluienţi ai acestora începînd cu sec. al II-lea şi pînă la sfîrşitul
sec. a:l III-lea e.n., a relaţiilor acestora cu populaţia geto-dacică şi cu
lumea romană limitrofă.

NOUVELLES Dl:COUVERTES SARMATIQUES AUX ALEUTOURS
DE LA VILLE DE BlRLAD
L'auteur cnvisage quelqucs tombes d'inh:unati.on, recemm0nt decouvertes dans
quelques localites au m!di des collines de Tutova Pt dans la depression d'Elan
(afflucnt de la rivierc Prut).
Selon Ies rites et les rituels funeraires, autant que l'inventaire qui Ies accompagne, Ies tombes n~cemment deeouvcrtPs ont et~· atlribu<''. au point de vue
ethnique, aux population sarmatiques penetn~es d<ms cctte n'gion. Les divers
11. Silviu Sanie, Ion T. Dragomir, Danub:us. IV, 1970. p. 138, fig. 5/6; 8/5.
12. Radu Vulpe, Materiale, I. 1953, p. 4fi2-463, fig. 364/2.
13. Constantin Preda, Callatis, necropolă romano-bizantină, Bucureşti, 1980,
p. 56.

14.
15.
16.
17.

V. Palade. op. cit., p. 248, fig. 2/1.
Ibidem, p. 250, fig. 4;5
Radu Vulpe, op. cit., p. 462, fig. 364/1. 3.
V. Pa!ade, op. cit., p 257-258
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objets vestimentakes et de parrure, autant que quelques vasses cer.amiques d'importation, prouvent les relaEons des groupes s:~rmatiques de ces regions au monde
roma in.
La ceram:que fine grisâtre d'origine geto-dace qu'on y a decouvert pour Ia
plupart des tombes atteste des rellations tres serrees existantes entre les sarmates et J,a population autochtoJI.e d'or:gi'!le geto-d:tce au milieu de laquelle ceux-ci
mena'ent lcur existance.
Au point de vue chronologique certaines tombes se situent dans les dernieres
decenuies de la premiere moitie du 3-ieme sicle notre ere., pendant que les
autres, a la fin de ce siecle.

LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1 Carte des decouvertes sarmates de SE et de la depresion de Pr·ut.
Fig. 2 Objets ,provenant des tombes de Băcan', Peic:m'-(iăge')ti et Vădeni-Murgeni.
Fig. 3 Vas.es ceramiques et puids du fu-seau decom•prţs dotns les tombes de Peicani"Găge)ti, Tutova, Băcani et Pogana.
Fig. 4 Vases ceramiques proven.an.t des tombes dec:ouvertes a Tutova, PcicaniGăgeşti, Pogana et Vădeni-Mmgm;.
F:g. 5 Des · poids du fuse:~u et cruche en terre cu: te provenant des tombes ele
Pcican:-Găge~ti et Vădeni-Murgcni.
Fig. 6 Collier de perles en verre provenant de la tombe de Peicani-Găgesti.
Fig. 7 CoUier de perles en verre provenan·t de la tombe de Vădeni-Murgeni.
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DESCOPERIRI SARMATlCE PE VALEA PODRIGEI
JUDEŢUL BOTOŞANI
ARISTOTEL CRIŞMARU

Am semnalat mai demult existenta unor urme ale populaţiei sarmatice la Drăguşeni, pe valea pîrîului Podriga, un afluient al Başeu
lui t. Dealtfel este binecunoscută prezenţa sarmaţilor roxolani la răsărit
de Carpaţi, deci şi aici, in Cîmpia Moldovei, prin numeroase de&Coperiri
el-e ,,morminte izolate sau grupate in mici Cimitire răspîndite pe văile
Prutului, Jijiei şi Başeului ~.
, An de an, descoperirile sarmatice se înmulţesc, aducînd noi dovezi
d-e convieţuire a acestei populaţii de păstori nomazi cu strămoşii noştri
carpi şi dad liberi. Informaţiile cu privire 1:"1 tribur:ile sarrnatice -care î5i
păşteau turmele in regiunile stepice din părţile noastre, provin, deocamdată, numai din mormintele lăsate de ei, întrucît încă nu se cunosc a';ezările in care au locuit.
De cele mai multe ori an:ich!U, 1,'le s?rmc:tice ;:;par ocazional, pe
urma unor lucrări de interes go"poCtuesr. J\.oa s-a în1în:.pl·1t şl l1 Dră
guşeni, unde au ieşit la iveJlă ·7 m~1rm''l+e c:e î·,ilLFrF 1_·,. :J1-·ii1 11 i~e :Testei populaţii, în două locmi: 1t în puP.:~ul ,.L'- Oco2L · ,; ~{ în ,/)s'r:w'',
grupate, pe cît se pare, în elomi. m:ci necropole. La n~:e de mai sus se
mai adaugă încă douf1 morm:nie C:e î;:hum:t';e desc:or;"·; e ul~e"ior in
"Ostrov", pe albia veci1e a pîrîului Poc;riga ~i numere: ·n:::u-!e în continuare, relatăm ce~e ce urrne~JZ[t 3 :
- -~ Mormîntul nr. 4 a fost dec.;coperit în sPDtembrie 1078 de c"itre un
tractorist care disloca cu lama trc~c~orului p·~mînt pentru a-şi face chirpici· necesari· unei conslruc'di. Împltlglncl p2nnhl tul a el ic ·rus, filră să-şi
dea seama, un mormînt de înhuma~)e".c::1.re foe '-' fla num!'li la 30 cm adîncime. Cînd au apărut la supr,,-'a' iJ o''"e~e schr'letul t';, trnr:loristul s-a
oprit şi a renunt,at la nefasta sa lucrrcre. A cules oasele şi )e-a pus gră
madă alături împreună cu f.ragme1'~e:e cer:~mice porven.te dintr-o cană
Drăguşeni. Cont iouţii la o monografie arheologică,
1977, p. 132-143.
2. O eviden1,ă a dc~scope: iri lor sarmatice de pînă în 1970, \'ezi : N. Zaha-r:a,
M. Pe.tresou-DîmiJO\ ~1.a, Em. Z'lhar:a. Aşeză1·i din Moldova de la paleolitic pînă
în secolul al XVIII-lea, Bu·.:uresli. 1970; la care se adaugă descoperirile ulterioare de la Vlăs:ne~.t .:tco:JL·n' . i 1vlilo,·.
3. Urmare la cele t. ei morminte de înhuma;ie des-coperite în "Ostrov" vezi :
Aristotel Crîşmaru, Op. cit., p. 136-137.

1. A-r:stotel Crî,maru,

Botoşani,
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după cum a spus el, la picioarele înhumatului. Spărtura recentă arată că vasul se găsea intreg inainte de a se deranja pămîntul.
Cercetind pămîntul răscolit şi impins grămadă, am mai găsit in

ce se afla,

ţărînă parte din
cuţit sau poate

oasele scheletului, cîteva foarte mici iragmnete dintr-un
un mic pumnal şi încă două cioburi dintr-un vas lucrat
la roată, resturi dintr-o căniţă mai mică.
Mormintul acesta se afla în apropierea celor descoperite anterior,
la circa 15 m mai spre sud, către marginea Ostrovului. Condiţiile de
descoperire nu ne îngăduie să discutăm asupra poziţiei scheletului şi
plasării obiectelor ce vor fi alcătuit inventarul funerar.
Cana reconstituită (fig. 1/1) este lucrată la roată, din pastă fină, de
culoare cen.u~iu închisă, de formă bitron1conică, cu buza răsfrintă şi
marginea puţin îngroşaUă şi rotunjită. Pe umăr, deasupra diametrului,
maxim, se observă un uşor prag. Sub buză este prinsă toarta în bandă
lată, care prezintă o şănţuire longitudinală îngustă, trasată asimetric ;
are marginile rotunjite şi capătul inferior lipit pe umăr, la nivelul de
maximă dezvoltare a vasuLui, printr-o puternică apăsare cu degetul. Fundul este mărginit de un inel pronunţat ce-i asigură o bună stabilitate.
Pe gît este ornamentată cu benzi late, verticale, realizate prin lustruire.
Vasul are următoarele dimensiuni : înăltimea 16,5 cm; diametru! gurii
9 crn; diametru! maxim 15 cm ; diametru! fundului 8,2 crn. Căni asemănătoare s-au descoperit şi în alte morminte sarmatice "·
Obiectul din fier nu s-a putut recupera. S-a putut deduce că avea
minerul terminat cu o mică bară orizontală, şi nimic mai mult.
Mormîntul nr. 5, aflat in apropierea celui precedent, a fost descoperit de către locuitorul Vasile D. Tărnăuceanu, care scotea pămînt
pentru făcut chirpici, in iulie 1979. După ce a deranjat partea
inferioară (pînă la genunchi), unde a găsit un vas şi o fusaiolă, şi-a dat
seama că a nimerit un mormint şi a renunţat să mai sape, anunţindu-ne
asupra descoperirii şi prezentind totodată vasul ce se afla lîngă genunchiul drept al inhumatului.
Restul scheletuLui rărnîntnd neatins am luat măsuri pentru protejarea locului pînă la o eventuală cercetare. După o lună - in august,
acelaşi an cu prilejul campaniei de săpături arheologice din cunoscuta ~ezare eneolitică de pe "Gstrov", s-a dezvelit şi restul mormîntului, operaţie la care a asistat şi dr. Silvi'a Marinescu-Bilcu, cercetă
toare la Institutul de Arheologie d'in Bucureşti, conducătoarea şantie
rului arheologic de la Drăguşeni.
S-a deschis o casetă de 1,30 m X 1,30 m în care oasele scheletului
au apărut la adîncimea de 0,45 m. Incă mai inainte de a se vedea
oasele, la 0,30 m adincime, s-a găsit o mă!"'gică şi un mic fragment
dintr-o oglindă.
Scheletul inhumatului se afla intins pe spate, orientat cu capul spre
NNV şi picioarele SSV, avea craniul cu faţa spre stinga, cu evidentă
deformare artificială şi cu braţele in lungul corpului (fig. 1/2). Oasele
4. Ibidem, p. 137, nota 41; ca analogie perfectă menţionăm pe cele
prototip şi in Istoria României, I, 1960, p. 677, fig. 169/4.
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mari, în majoritatea păstrate şi la locul lor, afară de cele ale "'ntebraţului drept cubitus şi radius - deranjate de rozătoare. Partea scheletului dezvelit, neafectat de lucrările descoperitorului, măsura pînă la
genunchi 1,18.
Mormîntul avea un inventar funerar tipic sarmatic. Pe lîngă cana
şi fusaiola menţionate mai înainte s-a mai găsit o brăţară de bronz,
aflată pe antebraţul stîng, o oglindă de mea! fragmentară şi mai multe
mărgele de diferite mărimi şi forme, aflate in jurul gitului pînă pe
piept şi pe lîngă brăţară.
Cana întreagă (fig. 1 /3), avînd doar o ştirbi tură recentă h buză,
produsă de cel care a descoperit-o. Este lucrată la roată, din pastă fină
de culoare cenuşie. Are aceiaşi formă bitronconică ca şi precedenta, cu
buza răsfrîntă şi rotunjită, corpul mai bombat in partea inferioară se
termină cu un fund inelar. Toarta lată, puternică şi bine prinsă sub
buză şi pe umăr, este prevăzută cu o nervură mediană care separă
două caneluri marginale, iar pe partea inferioară are două şanţuri longitudinade. Este ornamentată la fel cu cea din momrlntul 4, cu benzi
late, obţinute prin lustruire, trasate vertical pe gît, de sub buză pînă
pe umăr unde se termină pe o altă bandă orizontală, lustruită mai neglijent. Dimensiuni : înălţimea 15 cm; diametru! gurii 10 cm; dlametrul maxim 14 cm; diametru! fundului 7,5 cm. Ca mărime, formă tipică
şi d~or, îşi găseşte asemănare in multe descoperiri sarmatice din Moldova şi din Cîmpia munteană 5.
Fusaiola este lucrată în ceramică cenuşiu-închis, de formă tronconică, cu faţa inferioară în linie de profil oblic şi concavă în jurul
orificiului (fig. 1/4). Şi astfel de obiecte apar adesea în complexele şar
matice 6 • De remarcat că majoritatea fusaiolelor aflate în mormintele
sarmaţilor roxolani sint de formă tronconică cu partea inferioară mni
mult sau mai puţin plată.
Brăţara aflată in situ la mîna dreaptă (fig. 1/5) a inhumatului, mai
bine zis a înhumatei, este lucrată din sîrmă de bronz simplă, de grosime inegală cu capetele subţiate prinse prin învîrtire unul peste :1ltul
5. La Vlăs:neşti, în mormintele de înhumaţie cl€scoperite întîmplător la .,Iazul Nou", pe Valea Jijiei, cf. Grigore Foit, Mormintele sarmatice de la Vlăsineşti
(jud. Botoşani), SCIV. 21, 4, 1970, p. 668 şi urm.. fig. 1/4, 5 ; la Şerboteşti-Codăeşli,
jud. Vaslui, (!. Ioniţă, Noi descoperiri sarmatice pe teritoriul Moldovei, Arh.
Mo:d., II-III, 1954, p. 312, fig. 2;'2. Două căni identice cu cele din mormintele de
la Drăguşeni s-a:.~ descoperit şi la Dorobanţu-Ialomiţa, cf. Cri5an Muşeţeanu şi
Radu Lungu, Noi descoperiri sarmatice din judeţul Ialomiţa, SCIVA, 29, 3, 1978.
p. 426, f:g. 2/8, 9. Astfel de căni s-au descoperit şi în mormintele sannatice din
jurul oraş,ului Olteniţa, vezi : Sebastian l'viorintz ~i Barbu Ionescu, Cercetări arheologice în împrejurimile oraşului Olteniţa (1958-1967 ), in SCIV, 19, 1, 1968,
p. 102, fig. 6/5, 6.
6. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, op. cit., se oonsemnează asemenea descoperiri la Ştefăne~?ti-Botoşani, în Vatra Tîrgului (p. 281. pl.
CXLVlll/31, de la p. 524); la Cristeşti-HoJboc'l-laşi, (p. 184, pl. XXXIV/15, de la
p. 410) ; la Epureni, jud. Vaslui (p. 343, pl. CLll/3, de la p. 528) şi la Probota-Ia-:;i
(p. 278, pl. CXLVll/17, 25, de la p. 523); Ghe. D:acon.u, Tîrgşor necropola din
secolele III-IV e.n., 1956, p. 23, pl. X/3 ; şi la Olteniţa-Renie, mormîntul 7, vezi :
Scbast:an Morintz ~i Barbu Ionescu, op. cit., SCIV, 19. 1, 1968, p. 100, 110.
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şi acoperită cu
6,7 crn, arată o

o patină verde destul de groasă. Dlarnetrul interior, de
deschidere potrivită pen~ru a fi introdusă pe o mină de
femeie tînără. Brăţara, din mormîntul 5 de la Drăguşeni, îşi găseşte
analogii in multe morminte sarma1ice, descoperite în ari3 de pendulare
a acestor triburi noroade, pentru care am da doat· două exemple : intr-un
mormint descoperit la Ulmeni jud. Călăr.aşi 7 şi în altul la Gura Ialomiţei,
comuna M. Kogălniceanu jud. lalomiţa tJ precum şi in alte descoperiri
similare.
Oglinda, aflată tot in mormintul nr. 5, spartă, cu fragmentele răs
pîndite in regiunea toracelui, n-a puLut fi 1·2f8cută decît p:1rţial (fig. 1/6).
Unul dintre aceste fragmente a fost găsit, asa cum s-a amintit, chiar
înainte de a se ajunge la dezvelirea total_ă a scheletului, iar altul într-o
galerie de rozătoare la marginea gropii. Este 1urn:1~ă d;ntr-un metal albpatinat - în culoarea argintului, cu plesn\turi la supra[a1,ă. Pe ambele
feţe prezintă pete groase, de culoare verzui~. care îi acoperă porţiuni
însemnate !l. Nu se vede să fi avut pe dos vr.eun decor (tamga). A avut
formă discoi:dală, cu marginea subţiată, fă,ră chenar îngroşat şi fără mîner
lateral. Re-grţtabil că nu s--a putut recup2ra decît a-o1·oximativ pe jumă~
tate, ceea ce ne conduce la un di-ametru ele ti,7 cm. destul de mare fată
(t~ al\~ "Q\.~-s~ 'S\.m.\.lo.Y~. 1?~ mo.y~\.'CI..~, os~ 'l~c\1! u.n_ 1.w\.-\.\s.:\.u. \)\\.\1 ~o.\~ 'SI! \~troducea o siom·ă pentru atîrnat.
Presupunem că a fost spa!'tă ritual, in momentul înhumării. Asemenea prLlctici s-au semn:ilat 1'1 Cicin1gi Balintesti, jud. G:=t!aţi 10 ~i la
T'irgşorul vechi Prahova 1 1. Oglinzi fără mÎi1er s-au descope,·it şi i:-.
alte morminte sarmaiice, spre exemplu, la Şl:efăneşti-Botoşani l~ şi i3
Poiana-Tecuci 1:1• Din categoria oglinzilor cu mîner latenl. cE~re de regulă e3te şi perforat, se cunosc mu~te asemenr~a descoperiri l't,
Mărgelele recuperate 37 întregi şi mai multe fragmente - sin~
din pastă de sticlă, de culoare verzuie-irizată, cu reflexe albastre sa:.:
fumuriu-negricios. Cele mai multe sint, însă, dintr-o pastă albă, cak~
roasă, sfărimkioasă. Unele dintre acestea sînt poleite cu o culoare a::-gintie. Ca form1e predomină cele ovoidale, apoi sferoidale, discoidale ~
tubulare nefaţet.ate. Ca mărime va-riază de la 8 mrn diamet1ru pînă l~
cele mici sub 2 mm, (numite "boabe de mei") (fig. 1/7).
7. Ibidem, în SCIV, 19, 1. 1968, p. 110.
8. Crilil<tn Muşeţeanu şi Radu Lungu, op. cit., SCIV A, 29, 3, 1978, p_ ~
fig. 2/14; 3/17
9. Petele. de oxid prinse pe '!mbelc feţe ale ogliiTizii au uspeclul unei pat~
groase depusă neuniform şi care. de obkei, se formează pe Dbiectele de bl"''CL
Nu i s-a făcut anal'za de labor<ltor dar, •e pare că al;ajul, din care s-a tu~~:.
ecn~ine mai puţin cupru şi mai mult din "llte metale (plumb. z'nc. staniu. e!•_-_)
10. Eugenia Zaharia, Mormintele sarmatice descoperite la Cioinagl. i'l 1~.
MatPriale, VI, 1939, p. 901.
11. Gh. Diaconu. op. cit., p. 24.
12. N. Zaharia, M. Pl'trescu-Dimbov:ţa. Em. Zaharia, op. cit., p. 281. ~~
CXLVIII_.·2:l, de la p. 524.
1:3. Gh. Bichir, Helaţiile, dintre sarmaţi şi geto-daci pînă la sfîrşit•! !~:-
lului 1 e.n., SCIVA, 27, 2, 1976, p. 207-208, inel. nota 33.
14. Gh. Diaconu, Roxolani sau alani la Dunărea de Jos, SCIVA, 31, 2. 191U
p. 276, f:g. 1, cu harta răspindirii antichităţi!or sarmatice.
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După cit s-a observat, majoritatea acestor mărgele au alcătuit un
colier în jurul gîtului, pînă pe piept, unde au fost găsite şi multe sfă
rîmate. Citeva, din cele mici, s-au aflat lîngă brăţară, unde au fost, probabil, cusute pe mineca hainei.
Asemenea obiecte de podoabă sînt cunoscute în numeroase descoperiri satmatice, dintre care menţionăm pe cele mai cunoscute şi în
primul rînd pe cele mai apropiate : Mitoc 1:; şi Ştefăneşti - Botoşani 16,
Probota - Iaşi 11 , ca şi pe cele din aria sudică, pe unde s-au răspîndit
aceste populaţii ale sarmaţilor roxolani IN.
In apropierea mormintelor menţionate mai sus, s-au mai găsit încă
două căniţe izolate, scoase la suprafaţă cu prilejul lucrărilor de nivel~ a unor vechi gropi din care s-a scos nisip. Cu siguranţă că şi aceste
vase provin tot din nişte morminte distruse. .
Prima căniţă, descoperită în 1976 (fig. 1/8), este lucrată la roată din
pastă fină, cenuşie, are o formă accentuat biironconică, gura strîmtă şi
buza evazată. Umărul în carenă, fundul îngust şi mărginit de un inel
subţire. Ii lipseşte toarta, care pare să fi fost in bandă îngustă. Pe gît,
pornind de sub buză, este ornamentată cu benzi verticale obţinute prin
lustruire, la fel cu vasele din mormintele nr. 4 şi 5. Vase de talie mică w
se intilnesc adesea în mormintele sarmatilor.
Cea de a doua căniţă (fig. 1/9), descoperită în 1978, are buza spartă ;
este deasemenea lucrată la roată, tot elin pastă fină, de culoare cenu.~ie·,
cu umărul rotunjit şi cu un uşor prag pe linia de legătură cu gîtul. A~'e
fundul îngust, prevăzut cu inel marginal puternic profilat. I s-a păstrat
toarta în bandă mai îngustă, cu o uşoară canelură longitudinală. Şi această căniţă păstrează, pe git, acelaşi decor lustruit în benzi verticale, mai
şters însă ca pe precedenta, fiind şi ceva mai înaltă ~o şi mai sveltă. Menţionăm că ambele căniţe îşi găsesc asemănare în multe descoperiri atribuite sarmaţilor ~ 1 •

•
Cu aceste două morminte (n. 4 şi 5), din Ostrov, se ridică la 9 numormintelor sarmatice descoperite in perimetrul comunei Dră-

mărul

15. In mormintul nr. 1 descopert în 1957, pub!icat de N. Zaharia, in M·1te"
riale, Vl, 1959, p. 20-21; Vasile Chiric'a, Morminte sannatice descoperite la Mitoc
(jud. Botoşani), in SClV A, :w. 4, 1979. p. 634, fig. 2/1-9.
16. N. Za!Jar:a, M. Pctrescu-Dimboviţa, Em. Zaharia, op. cit., p. 281, pl.
CXLVlll/21, 22, (1"1 p. 524).
.
17. Em. Zaharia şi N. Zaharia, Sondajul ele ... alt·are elin necropola de la
Probota, in Materiale, Vlll, I96:l. p. 605 ~i urm.; N. Zaharia, M. Pclrescu-Dimboviţa. Em. Z·1ha:·:;1, op. cit., p. 278. pl. CXLVll · J 8. (p. ~:>:1).
18. La L<1rgu-Buzău (1. T. Dr<Jgcm:r. in l\-f<ltl'ri:lil'. V, 1~J59. p. 477; Ia Tîrg'jOr, vezi Gh. Diaconu. op. cit., ·p. 27. pl. Xi7 ; XI/5 ; Xll/2 ; 'ii in mormintele sarmat~c:e de Ja Olten:ţa-Henic, cf. .Scoastiiln Mrl:"intz ~i Barbu
lom•scu, op. cit ..
P. 102, fig. 6/3; in jud. Ialomiţa-Unirea-, wzi : Cri':'·m Mu!jeţeanu ~i HaJu Lungu,
op. cit., p. 4:lv, r;g, 2; 1:3 ; :l.-16.
19. Căn:ţCJ arc urm<Hoa!'clc climens'imi: înălţimea 8,7 cm; d!amet!·ui gurii
4,3 cm; diamcti·cll maxim 8,6 cm; ct:ametrul fundului 3,6 cm.
20. Din~en,buni : înălţimea păstrată 9,5 cm ; d:an~et.·ul maxim 8,5 cm ; eliametrul fundu,Jui 4.6 cm.
21. Aristote-l Cri'in:mu, op. cit., p. 137, f:g. 78/5 ; 80/6, inel. nota 41.
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guşeni

- Botoşani, - patru "La Ocoale" şi cinci în "Ostrov". Alte descoperiri atribuite acestei populaţii nu se cunosc încă pe Valea Podrigei.
Primele trei morminte din Ostrov, după ritul funerar, orientarea
scheletelor şi puţinul inventar recuperat, au fost atribuite sarmaţilor 22 •
Odată cu descoperirea a încă două morminte, în acelaşi loc, concluzia,
la care s-a ajuns mai înainte, capătă noi dovezi cu privire la apartenenţa
etnică a celor înhumaţi aici. Aceeaşi poziţie şi orientare a scheletelor,
dar, de data aceasta avem şi determinările antropologice asupra lor 23.
Scheletul din mormîntul nr. 4, incomplet, a aparţinut unui bărbat
matur de 45-50 ani, a cărui statură, calculată după oasele lungi, era de
1,70 m.
Mai complet este scheletul din mormîntul nr. 5, care a aparţinut
unei femei mature de aproximativ 25 de ani. Craniul prezintă o deformare artificială "(de formă maorocefală) în mod' intenţionat cu ajutorul
unui aparat special de deformare aplicat încă din timpul copilăriei".
După cum se ştie, moda cleformării artificiale a craniilor este- atribuită sarmaţilor roxolani, care au venit cu ea din stepele pontice şi
practicată frecvent în seco:ele II-IV e.n. Acest obicei este cunoscut din
mai multe descoperiri menţionate pe teritoriul p1triei noastre ; - 16 pînă
în 1980 - din care 8 în Moldova 2".
Ceramica, din inventarul mormintelor sarmatice descoperite .în
Ostrovul de la Drăgw;;eni, este reprezentată de vase (căni) identice ca
tehnică, pastă şi decor, diferenţa fiind doar de mărime. ln toate mormintele s-a găsit numai cîte un singur vas, aşezat, de obicei, in partea
inferioară a scheletului. Tipul acesta de căni mai mari sau mai mici
- ·este binecunoscut în descoperirile car:po-dacice din Moldova, de unde
le-au preluat sarmaţii 23 , care au trăit laolaltă cu oamenii acestor locuri.
Oglinda din mormîntul nr. 5 este cel de al doilea obiect hotărîtor
(după practicarea deformării craniilor), cu privire la atribuirea etnică a
mormintelor de care ne ocupăm. Oglinzile discoidale fără mîner sînt considerate ca fiind mai vechi ; ele se datează în secolele I-II e.n., eventual la începutul secolului al III-lea e.n. şi apar mai numeroase în complexele sarmatice de pe teritoriul U.R.S.S., dar şi în aşezădle şi necn'polele carpo-dacice de pe teritoriul patriei noastre 2fi ; dovadă a convieţuirii, influenţei şi schimburilor cu populaţia autohtonă. Totodată, după
frecvenţa şi aria de răspîndire, oglinzile, cu sau fără miner, indică şi
direcţia de pătrundere a sarmaţilor roxolani spre teritoriile noastre şi
22. Ibidem, p. 142.
23. Determinările au fost făcute de praf. dr. dac. Olga Necrasov, membru corespondent al Academiei române şi Dan Botezatu, Universitatea "Al. 1. Cuza"
din Ia5i, cărora le aducem mulţurniriJe noastre şi pe această cale.
24. Gh. Diaconu, OJJ. cit., în SCIVA, 31, 2, 1980, p. 277, vezi şi harta cu localităţile unde s-au descoperit schelete cu craniile deformate.
25. Gh. Bichir, Unele observaţii cu privire la necropolele de tip Poieneşti
din Moldova şi relaţiile acestor necropole cu lumea sarmatică, tn SCIV, XII, 2,
1961. p. 264; idem, Cultura carpică, Bucw-eşti, 1973, p. 83-84, pl. CXXII~CXXX·Il.
26. Idem, Relaţiile dintre sarmaţi şi geto-daci ..., SCIV A, 27, 2, 1976, p. 207.
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anume dinspre Cuban-Caucaz, unde se crede că au apărut pentru prima
aceste ohi1oote 27.
Pe baza inventarului prezentat mai sus, mormintele sarmatice de
la Drăguşeni pot fi datate cronologic in secolul al III-lea e.n. Descoperire acestor vestigii se adaugă celor cunoscute pînă în prezent în Cîmpia Jijiei Superioare şi semnalizează pătrunderea populaţiilor sarmatice
spre nordul ţinuturilor romîneşti.
drttă

i LES DF:COUVERTES SARMATIQUES SUR LA VALLF:E DE LA PODniGA
(DF:P. DE

BOTOŞANI)

Resume
Dans le p6rimetre de la connai~sance etabtssement en:~olithique ele Drăgu
ont ete mises â jour, par hasard, dans 1978-1979,-·enoore denx tombes
d'inhumation sarmatiques qui s'ajoute d'autres tro:s decouvertes anterieur.
Le tombe no. 4 (1978) a appartenu â un individu de, sexe masculin, d'âge
mur (45 â 5o ans). Dans ce tombe se trouve une tasse (cruchon) fac;onnEe au tour,
de faeture dacci"carpique.
Le tombe no. 5 (1979) a appartenu d'une femme mure qu'elle ava:t le crâne
ddo~me arlilfidel:ement, habitude specWque de la population s'armatiques : L'in,·cntaire fun~aire continait vn vase travaille au tour, d'a-rgile em. pâte fine, gris,
une fusaiole (une toupie de fuseau en ceramiq.ue) et objets de parure.: un bra< Llet en fil de brcnze sur la main droite, un miroire en metal,' fragmentaire, du
type sans man.che lateral et plus:eurs perk>s en pâte de \;erre et calcaire en
diverscs grandeurs et formes.
En tenant ~mpte .~.~ l'inventaire et de le riie funeraire les tombes !>armat'ques decouvertes a :Eli:'ăg~eni pt>Ut-etre datee du Ilie· siecle de n. e., eventue]
meme dans le prem:cre .mO~tie dt> ct> s:ecle.
La decouverte des cettes vestiges designe la direction de pemelration vers
NO aux Sarmates roxoLan<:s sur le territoire de la Moldavie qui contribue en
meme temps au bien connaissance au:x: relations entre ces tribus nomade et 1ct
pop1.1lation au.tochtone.
~eni-Ostrov,

EXPLICATION DE LA FIGURE
Fig. 1 Drăguşeni-Ostrov. Les objets decouverts dans les tombes sarmatiques :
1 c1·uchon dans le tombe no. 4 ; 2 le tombe no. 5 ; 3 cruchoil ; 4 fusaiole ;
5 bracelet ; 6 miroire ; 7 perles ; 8, 9 \·ase (cruchon) decouverts isol!~ment.

27. Gh. Diaconu, op. cit., în SOIVA, 31 2, 1980, p. 280, vezi lii notele 19-26.
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Fig. 1 Drăgu şe ni-Ostrov: 1 cană din mormintul nr. 4; 2 schclcLll d :n mo:·mîntul
nr. 5 ; 3 ca nă ; 4 fusaiolă; 5 br aţară ; 6 oglindă ; 7 mărgel e ; 8, 9 c ăn:ţe des coperi te izolat.

STUDIUL MATERIALELOR PALEOFAUNISTICE
DE EPOCA DACICA, DESCOPERITE ÎN TURBARIA
DE LA LOZNA
S. HATMOVICI t;;i E.

ŞADURSCHI

Studiul resturilor faunistice poate Gduce unele d<~te importante privind c::~racterlsticile culturii me~teriale Rle popub\iilor umane din staţiu
nile din care au
fost colectate aceste res:uri, în urma săpăturilor
arheologice.
Astfel, în turbăria de la Lozn-:1, ~lttntJ în nordul Moldovei, la limita dintre Podişul Sucevei şi Depre<unc:t .Jijiei, au fost găsite multe
resturi animaliere, unele nedatate, clar altele apaqinind' precis la diverse epoci pre şi pro~oistodce. î '1 cele ce urmea:dt ne vom ocupa de
materialul faunistic de epocă dacicJ, nre a fost foarte bine datat datorită prezenţei sale alături de o serie de resturi ceramice, unelte şi arme, toate de farlură dacică 1•
Resturile faunistice de epocă dacică sînt in cantitate destul de
micd., ele fiind reprezentate doar prin 68 fragmente osoase toate provenind de la mamifere. În general, putem spune că aparţin unor resturi
menajere, deşi fărîmiţarea lor nu este chiar atît de puternică, făcînd
astfel posibilă precizarea unor caracteristici morfologice ale speciilor
de animale de la care provin.
Pe lîngă animalele domestice reprezentate prin taurine, porcine,
ovicaprine, cal şi ciine au mai fost găsite resturi şi de la două specii
sălbatice : cerbul şi mistreţul. Repartiţia pe fragmente şi indivizi prezumaţi a speciilor determinate este trecută în tabelul care urmează.
Bas taurus. Din tabel reiese că frecvenţa cea mai înaltă o
aveau taurinele, ca~re reprezintă aproape jumătate din totalitattea
materialului •osteologie. .Resturile aparţin de aceea aproape la i:oate
părţile scheletului.
Se remarcă mai intii un fragment de corn, care este însă rupt
în partea sa distală, incit nu au putut fi considerate decit diarnetrele
bazei şi circumferinţa acesteia. A vind diametru! mare de 69 mm., cel
mic de 60 mm., iar circumferinţa de 210 mm., cornul apare oarecum
masiv, el intrecind, în general, limita superioară pentru co:::~rnele tipu1. Conform cu datele furn'zate de Silvia Teodor şi P. Şadurschi, care au

condus
aceasta.

săpăturile

şi

ne-au

remis

materialul

faunistic,

mulţumirndu-le

pentru
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Tabelul I
Repartiţia pe fragmente şi indivizi prezumaţi a speciilor de mamifere descoperite in staţiunea dacică de la Lozna.

Specia

Fragmente

!nd:viz:

Nr. abs.

Ofo

Nr. abs.

Ofo

Bos taurus

33

48,51

11

37,94

Sus scrofa domesticus

22

32,33

10

34,49

Ovicaprinae

3

4,41

2

6,89

E1uus caballus

3

4,41

2

6,89

Canis familiaris

4

5,89

2

6,89

Sus scrofa fcrus

2

3,00

1

3,45

Cervus elaphus

1

1.45

1

3,45

TOTAL

68

29

lui brachyceros, ajungind astfel să se incadreze intre acelea ale tipului
primigenius.
Piesele cele mai importante aparţinînd taurinelor sint reprezentate
prin două cranii, unul aproape intreg, iar altul fragmentar, ambele provenite de la tip acornut.
Craniul, considerat intreg, intrucit ii lipsesc doar nazalele şi o mică
porţiune din intennaxilare, poate fi socotit drept una dintre extrem de
puţinele piese subfositle de taurine acornute păstrată sub forma sa completă, avind de aceea o valoare muzeistică de prin ordin. El aparţine
unui individ abia adult, căci cele mai multe suturi nu sint încă obliterate, dar din păcate, intrucit toţi dinţii lipsesc, nu se poate stabili
vîrsta exactă. Craniul are o lungime totală de aproxima-tiv 397 mm. şi
o lungime baz.ală de circa 369 mm.
Piesa fragmentară cuprinde o porţiune a frontalului, a parietalului
şi occipitalului de pe partea stîngă, observindu-se foarte net caracteristicile unui craniu acornut.
Trebuie să facem remarca că in mod sporr1dic indivizi de taurine
fără coarne s-au găsit în neoliticul din Polonia, cît şi spre sfîrşitul neoliticului în Ucraina şi Slovacia~. În cantHate mf're însă, vite acornute
au fost semnalate in materialele faunistice provenite elin săpăturile executate in cetăţile greceşti de la Bosforul cimerian cît şi in cetatea 01bia 3 . Toate aceste resturi, provenite de pe ţărmul nordic al Pontului Euxin, ar aparţine taurinelor lipsite de coarne, caracteristice populaţiilor scite, care locuiau in stepele nord-pontice din jurul cetăţilor
2. Haimovici S., Unele caracteristici morfologice ale taur!nclor din a)cză
rile traco-getice, ASU, Iaşi. biologie, 13, 1967, p. 322.
3. Ţalkin V. 1., Domaşn!e i dikie jivotnâe severnovo pricernomoria v epohct
r2nne\'f1 jc!cz;!, MTA. 53. 1969, p. 10-16.

93
greceşti

("). Despre acest tip de vite ale sciţilor, avem indicaţii in scrierile autorilor antici greci Herodot, Hippocrat şi Strabon, care dau de
altfe'l o explicaţie puerilă fenomenului, arătînd că fie vitele se nasc
acolo fără coarne, datorită frigului ce domneşte in acele regiuni (evident în raport cu clima din Grecia), fie că locuitorii sint obligaţi să le
taine coarnele, care reprezintă partea corpului cea mai sensibilă la frig(").
Noi am găsit resturi provenind' de la acornute in cetatea traco-getică
de la Stînceşti-Botoşani 6), dar se pare că taurinele fără coarne nu sint
cunoscute în aşezările geţilor de la sud de Carpaţi i). Totuşi scriitorul
roman Claudius Aelianus (sec. II-III e.n.) vorbeşte de existenţa vitelor
fără coarne în Moesia, dar se· ştie că povestirile sale au fost concepute
nu după informaţii directe, ci folosind ca izvoare operele diverşilor autori greci şi latini 8) şi este posibil ca el să nu fi localizat exact provincia imperiului unde se găsea acel tip de taurine. S-ar putea deci ca dacii
de la est de Carpaţi, să fi crescut, ca şi sciţii, un tip de taurine acornut,
dar ei aveau pe lîngă acesta şi vite cu coarne, aşa cum ne-o atestă
materialul osos găsit la Stînceşti şi totodată cel descoperit la Lozna,
unde există, aşa cum am văzut, un corn relativ masiv, care s-ar putea
incadra la tipul primigenius.
In materialul de La Lozna aparţinînd taurinelor mai enumerăm resturi de maxilare inferioare, dinţi izolaţi, vertebre, coaste şi oase ale extremităţi1lor. Dintre acestea din urmă cităm ca semnificative un fragIll€nt de rnetacarp cu urme de prelucrare, un femur complet cu lungimea maximă de 345 mm., după care s-a putut calcula o înăţime la
greabăn de 1114 mm., şi un metatarsian complet, la care s-au executat măsurători, s-au calculat indici, stabilindu-se astfel sexul şi înălţi
mea iJ.a greabăn.
Măsurătorile executate pe metatars (in mm.) :
1. Lungimea maximă
228
2. Lărgimea epifizei superioare
50
3. Lărgimea epifizei inferioare
59
29
4. Lărgimea minimă a diafizei
2x100
21,93
Indice
1
Indice
Indice

3x100
1
4xJOO
1

Sexul
Inălţimea

4.
5.
6.
7.

la

greabăn

12,71
mascul mastrat
1244

Op. ci·t., 3, p. 26-27.
Op. cit., 2, p. 322.
Op. cit., 2, p. 322.
Hairnovici S., Date privind resturile de animale descoperite in
getică de la Zimnicea, ASU, Iaşi, biologie, 18, 1972, p. 193-195.
8. Op. cit., 2, p. 322.
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Aşadar la Lozna gă~lm în staţiunea dacică atît taurine cu coarne cît
un tip accmut. T::da lor era relativ joasă (cu o medie a înălţimii
la greabăn de 1,18 m.), dar totuşi mai înaltă decit în alte aşezări tracogetice. Cantitatea foarte mică a ·resturilor provenHe de la tineri, prezenta
mascu~ilor c<·.~:.raţi, ne amtă cii cornu ~ele muri erau folosite cu precă
dere pentru diferite scopuri utilitare ţi doar în mod secundar ca furnizoare ce ca;T!C.
Sus scrofn. domest ieus. In ordinea frecvenţelor, după tauri ne se plasează porcinele care aa re,:i.ni"i IoarLe fn.•gmentare predominind mai ales
maxilnrele inierioare ~i d;nţii izolaţi, neputindu-se executa m~surători
pe pie·-;e mai semn< fie ati ve.
S-a rew;;it stabilirea pentru 9 din cei 10 indivizi prezumaţi a virstei
aproximative ae s·~cdficare a lor. Se constată că 2 aveau între 12-18
luni, 4 înh·e 1:1..:22 luni, şi doar 3 cu ceva peste 2 ani, astfel î•1c:ît 2/3
erau nematuri şi· 1/3 atinsese maturitatea, ceeace apare normal pentru
o s·pecie num<tl ca ~mimal furnizor de carne. După caracteristicile canini~or se poG'.:e str.:bili că predominat1 femelele.
Scma~osccp:c se pare că porcul din a~ezarea dacică era de talie relativ :r:nică, c:oa~- cu ceva mai masiv decît tipul palustris.
Ovicc:.prinac. Cornutele mici a1,.1 o frecvenţă foarte jcasă în raport
cu cele două specd sludiate pînă acum, arătînd că ele prezentau o importanţă economică foarte mică pentru locuitorii din s~aţiunea clacică.
S~a de'erminat un corn provenit de la g,enul Capra, e.l fiind de tip
prisca, cît şi clouă tibii .fragmentare despre care nu se poate p:·eciza
dacă ap;nţlr:e caprinelor sau ovinelor.
Equus cc,!Jallus. Calul are de asemenea foarte puţine resturi şi an:umea un fragment de maxilar superior, aparţinînd unui individ sub 3
ani, un rest de omoplat şi altul de cu:)lLus. l~u- se poate da Vleo precizare Cel pr~vire la talia şi tipul acestLli cal.
Canis familiaris. Cîinele este relativ bine reprezentat prin r-ele 4
resturi ce-i aparţin ; dintre acestea 3 şi anume 2 maxilare infer;oare şi
o t bie sînt complete, arătînd astfel cii specia nu era foolsită în aH menta \ia locuitorilor aşezării.
Cele 3 piese complete au fost măsurate putîndu-se calcu1a după
maxilare lungimea bazală a craniuh:i şi după tibie înălţimea ll greabăn, care ne dau un indice destul de precis despre talia ciinelui ţinut
de populaţia dacă de ~a Lozna.

şi

Măsură tarile

executate pe maxilarul inferior (in mrn.).

1. Lungimea condilară
2. Lungimea de la condil la partea anter. a alveolei
canin ului
3. Lungimea de la eşancrură la partea anterioară a
alveolei caninului

143;

144

137;

139

131;

137
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4. Lungimea dinţilor jugali
Lungimea bazală a craniului
coeficientul Brinkmann
Lungimea bazală a craniului

76;
calculată

după

calculată

după

77

191,26; 200,08
176,40 ; 179,30

Măsurătorile

executate pe tibie (in mm.) :

1. Lungimea maximă
2. Lărgimea epifizei superioare
3. Lărgimea epifizei inferioare
Inălţimea la greabăn

217

31
26
633,64

Lungimea bazală a craniului cu o medie de 186,76 mm., cît şi o
la greabăn de ()3 cm. arată un ciine de talie mare, chiar
foarte mare.
Sus -scrofa ferus. Mistreţul este reprezentat prin 2 res·turi printre
care un fragment de craniu neural, provenind de la un individ de talie
foarte mare, arătînd astfel că această specie avea condiţii foarte bune
de trai în epoca dacică în imprejurimlie turbăriei de la Lozna.
Cervus elaphus. Cerbului îi aparţine doar un fr.'lgment de corn stîng,
care poartă ur-me de lucru, întrucît ramurile prăjinii sînt tăiate şi secţi
unile şlefuite. Facem remarca că această specie, astăzi restrînsă la zona
pelicarpatkă, se întindea în trecut şi în regiuni cu altitudine mai joasă.
După trecerea în revistă a speciilor de animale găsite in turbăria de
la Lozna în epoca dacică, considerînd şi frecvenţa resturilor, putem
conchide că populaţia dacă avea drept o ocupaţie principală creşterea
animalelor. Taurinele (printre care se găsea şi un tip acornut) ocupau
primul loc, urmate îndeaproape de porcine. Ovicaprinele aveau însă un
rol economic foarte scăzut. Totodată vînătoarea (resturile mamiferelor
sălbatice reprezintă doar 4,45% dintre fragmente şi 6,90% dintre indivizii prezumaţi) prezenta o importanţă minimă, ea executîndu-se probabil
doar în mod sporadic.
înălţime

L'ETUDE DES MATERIELS PALEOFAUNIQUES DE L'EPOQUE DACE,
DECOUVERTS DANS LA TOURBICRE DE LOZNA

Resume
Le maler.e: d'etude est represente par des restes menageres de l'epoque
d:t: t?. Le~ l.:~Jleau 1 conticnt les especes determinees, ainsi quc !cur Ire·ruence.
L"(· .... ::~ dat l' :ne des o.:~upali:ms prin. ipalcs des hab:~.Inc':. En premit'r !'cu
cn . :·: u. c ies ta urinc: (par mi le~quels il y a aussi des ind~ <dus sans. c-o: n:· ),
5
.. .,t :~> p.: , ne.s, tand:s (:ue les ovicap:·ines ont une rr.::cr'.~'n<e tre·; b:Fse.
L:1 c.J.., L' a-.. :t 11n 1 <J:e cxtrl:mcmel)t petit, en s'exe~:ulant ,po:·.,~iq'JL'mcn~.

Fdg. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 -

Bos
Bos
Bos
Sus

taurus. Craniul unui exemplarr acornut.
taurus. Craniu fragmentar al unui exemplar acornut.
taurus. Corn fragmentar.
scrofa ferus. Cra niu fragmentar.

F ig. 5 Fig . 6 F:g. 7 -

Bos t au.rus. Metatars.
Cervus elaphus. OJrn fra gmentar.
Cani s fcmi liaris. M axilar infer ior.

lSTORIE

PODOABE MEDIEVALE DIN SECOLELE XVII-XVIII
IN COLECŢIA MUZEULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI
GABRIELA COROLIUC

Obiectele de podoabă, prin varietatea şi frumuseţea lor, alcătuiesc un
interesant şi original capitol al artei feudale. Produse ale unei munci
răbdătoare, executate cu multă migală, de multe ori anonime, dar dă
ruită cu talent, bijuteriile în general îşi reclamă pe bună dreptate, un
loc in istoria artei vechi româneşti.
Referindu-se la "Negoţul şi meşteşugurile in trecutul românesc".
istoricul N. Iorga nota că " .. .în această săpare a metalului şi a preţioase
lor, in această măiestrie de argintari sau zlătari se încheie chiar cea
mai rodnică şi mai adevărată artă profană a trecutului" 1•
Pe întreg continentul european, clasa nobiliară, deţinătoare de bunuri, latifundii şi aur, desfăşoară un lux fără limite, imbrăcind cele
mai frumoase şi mai scumpe costume. Calitatea artistică a materialelor folosite pentru costume este legată direct de nivelul economic general al ţării la un moment dat. Autoarea "Istoriei costwnului de curte
in Ţările Române", Corina Nicdlescu, nota între altele "Ţesăturile
împreună cu podoabele şi blănurile imprimă veşmintelor nota proprie
epocii, fastul şi luxul corespunzător unei anumite categorii sociale şi
împrejurării in care este folosită îmbrăcămintea" 2•
Autorul lucrării "Mode şi veşminte din trecut", Al. Alexianu, nota
în prefata cărţii că "moda a pendulat mereu intre răsărit şi apus" 3 referindu-se la aceeaşi perioadă istorică din viaţa societăţii româneşti. Cu
cit se purtau mai multe podoabe, cu cît veşmintele erau din ţesături
fine, cusute cu fir, împodobite cu mărgăritare şi pietre scumpe, cu atit
creştea averea şi puterea celor care deţineau aceste bunuri.
In lucrarea amintită, N. Iorga, menţiona că " .. .in acest răsărit
asupra căruia a fost totdeauna aşa de puternică inriurirea Asiei, este o
mare iubire pentru scule, pentru juvaiere, sau, cum se zicea in vremile
vechi, pentru "giohale". Ele nu sint numai frumuseţea de căpetenie din
1. N. Iorga,
p. 9.

"Negoţul şi meşteşugurile

în trecutul românesc",

Bucureşti,

1906,

2. Corina Nicolescu, "Istoria costu.mului de curte în Ţările Române", Ed. şti
1970, p. 65.
3. Al. Alexianu, "Mode şi veşminte din trecut", voi. I, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1971, in "Cuvint inari111te"

inţifică, Buoureşti,

lOJ

casa fiecăruia, pînă la cel mai mic boiernaş şi pînă la cel mai s~irac ne
gustor, ci încă ceva ... Semnul bogăţiei era ... pe atunci : juv:1icrul, care
avea o răspîndire şi o căutare pe care n-o putem nici bănui astăzi. .. "·~.
Din categoria podoabelor medievale, un loc aparte îl deţin paftalele, aceste accesorii vestimentare folosite mai ales în veacurile nl XVITlea şi al XVIII-lea, executate din materiale diverse ca : aramă, brom:.
argint, argint-aurit şi aur, constitu:ncl mîndria dar şi eleganţa celor carP
le-au purtat odinioară.
Iată de ce vom căuta în rîndurile ce urrnenii să ne oprim asupra
cîtorva piese aflate h colecţia muzeului r:ostru. Cele trei paftalc. carP
dealtfel constituie sub'ectul intervenţiei noastre, au intrat în colecţie>
muzeului de istorie din Botoşani în anul 1969, in urma transferării ob,ectelor de istorie de la Muzeul din Dorohoi. Asupra provenienţei ace;,
tor obiecte nu sîntem ln măsură să precizăm cui au aparţinut şi nic:"
prin ce împrejurări au ajuns în colecţia <'.mintită.
·
Cert es·te că, începînd cu secolele XVII-XVIII, paftalele se înmul-.
~esc tot mai mult, iar descoperirile arheologice sau cele fortuite n2
oferă un numă>r însemnat de exemple\
In mod obh;nuit ele se compun din două elemente şi au de cele
mai multe ori forme circu~are, ovale, sau mai mult sau mai puţin dreptunghiulare, fiind fixate la capetele vestitului ;,colan", Ia modă mai ales
în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, "care încingea trupul femeilor, nu chiar pe jumătate, ca oarecare cingătoare obi.şnuită, ci mai
jos de brîu", după cum nota Al. Alexianu, în lucrarea menţionată").
Repertoriul ornamental folosit pentru decorarea paftalelor este
foarte variat. Deseori se utilizează plăci de sidef, încărcate într-o montură de argint, alteori aplicaţii cu fir şi perle, pietre preţioase, filigranul ajurat sau aplicat pe suport metalic, sau se foloseşte smalţul in
culori diferite.
1. Paftaua de argint cu sidef din colecţia Muzeului judeţean Botoşani, (nr. inv. 1241/2709; FAE/72), are o lungime de 18,2 cm.; lăţimea
ele 7,2 cm, şi o greutate de 194 gr. Se compune din două părţi, fiecare
avînd forma unui sîmbure de migdală prinse printr-un cîrlig şi verigă.
fn mijloc cîte o placă de sidef. La una din plăci lipseşte o mică porţiune
de sidef, ruptura fiind făcută mai de mult. Pe versa, pe fiecare din
plăci sint amplasate două benzi de metal, una mai lată şi alta mai ingustă, pentru fixarea colanului, a centurei propriuzise.
In ceea ce priveşte decorul acestei paftale, montura este ornamentată cu două şiruri de incizii, ce încad'rează un şir de perle care alternează cu un motiv vegetal, formînd o ghirlandă, iar central este amplasată pLaca de sidef recorată în relief cu motiv vegetal şi Z'Oomorf, un
vultur cu aripile depărtate de corp, ca şi cum şi-ar lua zborul, iar in
cioc poartă o ramură.
4. N. Iorga, Op. cit., "Negoţul...", p. 8-9.
5. M M. Popescu. "Podoabe medievale în
Buc;ureşti, 1970.
6. AL Alex:anu, Op. cit., "Mode ...".

Ţările

Române", Ed.

Meridiane,
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2. Paftaua de argint, (nr. inv. 1240/2 710; F'AE/71), are lungimea
egal ă cu 17 cm. ; lăţimea cu 7 cm. ; greutatea de 102 gr. La rindul ei
şi această pafta este compusă din două părţi de forma sîmburelui de
migdală, la fel ca precedenta, pri nse to t printr-o verigă şi cîrlig, iar
pe \·erso, acelea~i două benzi metalice pentru petrecerea cordonului.

Paftaua este decorată în relief, pe margine avînd două şiruri de
i:lcizii, ce încadrea:iă . o ghirlaiîdă florală, iar central un mănunchi de
arme ': · arc şi săgeţi ; lance; bardă ; · două · capete zoom ode, schematizate,
'fc'lntastice, trecute · ·una peste . alfa: · un coş cu flori.
3. Paftaua din bronz, (nr. inv. · 1601/2711; F'AE/70,, are lungimea
de 13 em. ; lăţimea de 5
greutatea de 120 gr. Ca şi celelalte două,
este formată din două plăci de f9i:-ma pEmtagonală, cu capetele laterale
'fiduse în uhghL Sistemul de prindere · 8e compune dirrtr-uri
de susţi
nere ''cu tb ·tinţ!Şor ·şi ·cu ·o verigă p~ un il -db pfă ci 1:J. p ar:ea supe:·ioară:

cm. ;

ac
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La încheietură există o mică placă dreptunghiulară, cu trei pietre colorate, una verde şi celelalte două roşii. Pe verso paftalei, sînt trei nituri care maschează întrucîtva închizătura.

In privinţa decor·ului, piesa prezintă un şir de perle pe margine, iar
in interior pe toată suprafaţa şiruri fine, perlate, cat'e descriu benzi sau
motive florale, terminate uneori cu granule. Interspaţiile sînt umplute
cu smalţ de culori diferite : alb, galben, roşu, violet.
Recent în colecţia muzeului nostru a intrat o nouă piesă, identică
cu cea descrisă mai sus, descoperită întîmplător, cu ocazia unor conskucţii din imediata apropiere a bisericii Duminica Mare din Botoşani. Din
păcate, o porţiune a paftalei nu se păstrează. Este tot din bronz cu ace-

103
laşi decor periat, iar spaţiile libere pline
seşte în momentul de faţă la laboratorul

cu smalţ colorat. Piesa se gă
de restaurare, şi după tratade celelalte exemplare, în ex-

mentul necesar, îşi va lua locul alături
poziţia de bază.
Descoperirea şi păstrarea in diverse colecţii, muzee7 a vremii, rle
a multor obiecte de podoabă şi a pieselor vestimentare de o mare frumuseţe şi de un rafinat gust artistic, ne facilitează compararea, analogiile şi încadrarea în epocă a pieselor prezentate.
Dacă ţinem seama de bogata şi variată iconografie i) a vremii, de
chipurile voievozilor şi a doamnelor lor, a boierilor şi a jupineselor,
aşa cum sînt zugrăvite în biserici, sau portrete realizate uneori de pictori necunoscuţi, de schiţele executate de unii călători străini ca şi descrierea cu lux de amănunte a aspectului şi valorii obieotelor de îmbră
căminte avem o im_agine vie !! societăţii româneşti în plin ev mediu.

Resume
Dans les collections de musee historique de Botoşani sont conservees quelques
bo-ucles de ce1nture. Elles oot etees transferees dans nas collections de celles de
anden musee de Dorohoi (1969).
Ces boudes de ceintJure, qui constituent le suget de notre intervention, sont
exe0ll'tees en argent et en bronz, decorees avec des plaques de nacre et email, en
diven; coul€urs, cealisee par la technique du filigrame et du granulation.
Ces pieces peut etre facilement encadres dans les XVII-eme et XVIII-eme
siecles, quand ont avait une grande circulation prouvee par les nombreuses decouvertes de m~me genre, signalees dans le teritoire de Roumanie.
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1. BOTOŞANI! DE LA INCEPUTURILE SALE
PINA LA JUMATATEA SECOLULUI AL XVIII-LEA
1. D. MARIN

Botoşanii sint o 3.!iezare urbană dintre cele. mai vechi ale Moldovei
de Nord. Atît Nicolae Iorga cît şi C. C. Giurescu îl socotesc ca fiind anterior intemeierii MoLdovei ca stat feudal de sine stătător. Dar in timp
ce Nicolae Iorga il consideră un tirg în curs de afirmare 1, a cărui locuitori se ocupau în principal cu agricultura, C. C. Giurescu îl aşează,
încă pentru acea vreme, în categoria oraşelor, care dispuneau de "mijloacele lor economice" 2, înţelegînd prin aceasta comerţul şi meşteşugurile,
ca ocupaţii predominante ale locuitorilor săi.
Cunoscînd o dezvoltare permanentă Botoşanii s-au impus în scurt
timp atenţiei generale, fiind luat ca punct de referinţă în reliefarea
unor evenimente istorice. Astfel Grigore Ureche vorbiru:l de expediţia
tătarilor din 1439, arată că aceşrtia "au prădatu şi au arsu pînă la Botoşani şi au arsu şi tirgul Boto~anii" 3. Acelaşi cronicar pomeneşte Bot~anii şi cu prilejul expediţiei polonezilor în nordul Moldovei, din anul
1506 "cind au făcut multă pagubă şi pieire şi au arsu pînă la Boto}ani" "·
Datorită bunăstării sale economice Botoşanii s-au bucurat încă de
la începuturile sale şi de atenţia domnilor Moldovei. La sfîrşitul secolului al XV -lea Ştefan cel Mare a zidit la Botoşani curţile domneşti, la
adăpostul cărora meşteşugarii de prin imprejurimi precum şi negustorii
in trecere se simţeau mai în siguranţă, contribuind prin activităţile pe
care le desfăşurau aici la inflorirea economică a tirgului. De acee3.!ii
atenţie s-au bucurat Botoşanii şi din partea lui Petru Rareş. Încă din
primii ani ai domniei sale domnitorul a desfăşurat la Botoşani o intensă
activitate comercială. În 1527 şi în 1528 el trimite din "tirgul Botoşanii...
lor" scrisori de afaceri bistriţenil.or 5, iar in 1529, după 'Victoria de la
Feldioara, adresează din Botoşani scrisori de ameninţare braşovenilor.

1. Artur Gorovei, Monografi.a oraşului Botoşani, Fălticeni, 1926, p. 2.
2. C. C. Giuresc<U, Tîrguri sau oraşe şi cetăţi nr.O'ldoveneşti din secolul al X-lea
pînă la mijlocu'J. secoluLui al XIV-lea, Bucureşti, 1967, p. 49.
3. Grigore Ureche, Letopiseţul Ţă•ii Moldovei, E.S.P.L.A., 1956. p. 76.
4. Ibidem.
5. C. C. Giurescu, Istoria Românilor, voi. II, ~rtea a II-a. Bucureşti, 1940,
p. 44.
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Tot aici îl găsim şi in 1531, anul cînd s-a bătut cu polonezii la Obertyn,
de asemenea in 1542 şi in anul morţii sale 1546 6•
Starea economică infloritoare şi interesul arătat Botoşanilor de Şte
fan cel Mare şi Petru Rareş au impus Botoşanii ca un centru important
al comerţului internaţional din acele vremuri. Faptul este atestat de un
urie al lui Petru Şchiopul din 1579, în care se arată că cel mai vechi
iarmaroc de vite în Moldova s-a ţinut la Botoşani 7• Pomenitul document a fost adresat de domnitor "neguţătorilor mari şi mici din Liov
şi din celelalte părţi ale crăiei leşeşti", cărora le făcea cunoscut că "locul
nundinelor era in Botoşeni" s. La acest iarmaroc au venit in număr mare
negustori evrei din Polonia, pentru a cumpăra vitele albe pe care le
exportau apoi pînă la Danzig şi de acolo in Anglia şi aduceau cu ei
postavuri leşeşti 9.
Fiind un centru economic infloritor, de unde domnul încasa venituri importante, Petru Rareş a donat aceste venituri doamnei sale, Elena
Rareş. Exemplul lui a fost urmat şi de alţi domnitori ai Moldovei, Botoşanii devenind astfel apanaj al doamnelor Moldovei JO.
Căderea Moldovei sub dominaţia otomană in al doilea sfert al primei jumătăţi a secolului al XVI-lea a afectat serios şi comerţul cu vite
al botoşănenilor. Vreme de mai multe secole acest comerţ a cunoscut o
stare aproape perpetuă de lîncezire. Marele iarmaroc de vite pomenit
de Petru Şchiopul a fost mutat mai aproape de graniţa cu Polonia, Ia
Sipeneţ şi in satul Lenţeşti, apoi la Hotin, lăsînd Botoşanii în afara pieţtlor de desfacere din Europa Centrală. O dată cu căderea comreuţlui
de vite au slăbit şi celelalte soiuri de comerţ, care se practicau in zilele
iarm arocul ui.
Dar în timp ce comerţul de vite lîncezea, începînd cu a doua jumă
tate a secolului al XVII-lea, Botoşanii şi-au recăpătat vigoarea economică, de data aceasta datorită activităţii meşteşugarilor locali şi a comerţului cu produsele lor. La Botoşani au apărut, în această perioadă,
m~teşugari bogaţi ale căror produse au inceput să iasă din cadrul pieţei
locale, răspîndindu-se pe arii geografice tot mai întinse. Pe la 1662 este
pomenită breasla armenilor, care făceau comerţ nu numai la Botoşani u,
iar la 1670 se dau mărturii despre "tîrgoveţii rumâni şi armeani de tărg
de la Botoşani", care mergeau cu mărfurile lor în alte părţi ale Moldovei 12 •
In prima jumătate a secolului al XVIII-lea dezvoltarea comerţului
local şi a meşteşugarilor este mai evidentă. De mare faimă a fost meş
teşugul pz elucratului pieilor. La 1742 intilnim la Botoşani pe Toader
blănaru l:l, iar la 17 4 7 documentele îl pomenesc pe Ştefan Blebe blă6. N. Iorga, Istoria RomâniJor în chipuri

şi

icoane, voi. II,

Bucureşti,

p. 185-186.

7. B. P. Hasdeu, Arhiva Istorică, tom. I, partea I, p. 172-174.
8. Ibidem.
9. N. Iorga, Negoţul şi meşteşug-urile în trecutul românesc, 1906, p. 111.
10. I. D. Marin, Botoşani - istor.ie şi eontemporaneZtate, p. 29-44.
11. N. Iorga, Studii şi documente. voi. V, p. 222.
12. Ibidem.
13. N. Iorga, Studii şi documente, voi. VII, B-uoureşti, 1904, p. 123.

1905,

107

naru 14. S-a dezvoltat mult şi comerţul cu făină. Locul unde se vindea
făina, adică partea de jos a oraşului, a căpătat cu timpul denumirea de
tîrgul făinii. A crescut în intensitate şi comerţul cu băcălii "mărfuri
mărunte". Numărul negustorilor bacaii era aşa de mare încît la 1742
este pomerâtă la Botoşani "uliţa băcăliilor" 1:>.
Atraşi de perspectiva unor afaceri fructuoase, într-un oraş ma1 mdepărtat de principalele căi urmate de armatele otomane în campaniile
lor împotriva Poloniei, un număr tot mai mare de negustori veniţi din
alte părţi ale Moldovei, s-au stabilit la Botoşani. Au venit aici negustori armeni, turci, evrei şi greci. Prezenţa lor, la Botoşani, este dovedită de o scrisoare a lui Ion Vodă, fiul lui Constantin Mavrocordat, din
17 45, adresată tuturor negustorilor moldoveni şi armeni, jid ovi şi alţii
din "tirgul de sus din oraşul Botoşani" 16.
Urmare a creşterii producţiei de mărfuri pe plan local a fost dezvoltarea legăturilor Botoşanilor cu tîrgurile din apropiere. Dovadă a
acestor le:gături sînt mărturiHe documentare, care pomenesc de drumurile cele mari, ce duceau la Botoşani. Astfel la 17 45 este pomenit
drumul cel mare, care ducea de la Suceava la Botoşani 17, iar cu un an
mai înainte, la 1744, este menţionat drumul cel mare dintre Dorohoi
şi Botoşani 18.

Insemnatele legături economice între oraşele din nordul Moldovei,
mai înainte menţionate, ne indreptăţesc să credem că în această parte
a Moldovei, încă din prima parte a secolului al XVIII-lea, a început să
se formeze o piaţă umca de desfacere. Fiind situat într-o regiune unde se practica agricultura, creşterea vitelor şi a oilor producătoare de piei de calitate superioară şi nu prea îndepăl'tat de regiunile muntoase, Botoşanii au devenit în scurtă vreme centrul cel mai
important al acestei pieţe. F.aptui este atestat, pe lîngă marile drumuri
comerciale, mai înainte menţionate, cu orientarea spre Botoşani şi de
mărturia documentară din 1761, foarte semnificativă în această privinţă,
potrivit căreia în Botoşani era rezervat pentru negustorii din oraşele
vecine "îndricul dulgherilor din capul tîrgului" un loc bun "unde să-şi
vîndă marfa lor la uliţă" 19.
Activitatea economică - comercială şi meşteşugărească -- care a
avut loc la Botoşani în perioada care s-a intins din secolul al XIV-J.ea
pînă la jumătatea secolului al XVIII-lea, a avut consecinţe dintre cele
mai importante pentru dezvoltarea oraşului nu numai pe plan economic
iar şi pe plan social. In conţinutul acestei dezvoltări se distinge cu uşu
rinţă şi procesul apariţiei premiselor social-economice ale burgheziei,
:mre din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea incepe să se afirme ca
o clasă dis-tinctă, de sine stă-tătoare.
14. N. Iorga, Studii ~i docume-nte, voi. V, Bueure~ii, 1903, p. 245.
15. S1iudii şi documente, VII, p. 122.
16. N. Iorga, Istoria come:rţului românt>sc, I;poca mai nouă. p. 140.
17. N. Iorga, Sturlii şi documente. XI. Bueure;ti. 1906, p. 58.
18. Gh. Ghi.bănC'SCU, Dorohoiul, Studii ~i documente, Iaşi, 1924, p. 24.
19. Artuc Gorovei, op. cit., p. 332.
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In primele secole ale existenţei sale (secolele XIV-XVII) Botoşanii
s-au afirmat mai mult ca centru comercial. La loc de frunte s-a situat
comerţul cu vite, cumpărate în număr mare de la populaţia locală de
negustorii străini, veniţi din Transilvania, din Polonia şi chiar din Austria. N-a fost vorba deci în această perioadă de o populaţie locală prea
numeroasă, ci mai mult de una străină, care nu s-a stabilit la Botoşani,
dar care a întreprins marile activităţi comerciale, cu vite şi alte produse
pe care le cumpăra de la populaţia locală. Datorită marilor negustori
străini sezonieri la Botoşani, produsele au fost incluse în circuitul internaţional, iar oraşul şi ţinutul înconjurător angajate în sfera pieţelor de
desfacere ale Europei Centrale. Deşi serios afectat de monopolul turcesc,
comerţul botoşănean şi-a revenit repede, dat fiind legăturile oraşului cu
Polonia şi Austria Antrenarea oraşului în sfera comerţului internaţional
şi posibilitatea valorificării produselor locale la preţurile de pe piaţa internaţională au constituit una din premisele economice important ale
formării burgheziei la Botoşani.
Funcţiunii comerciale, caracteristică oraşului în secolele XIV -XVIII,
incepind din a doua jumătate a secolului al XVII-lea i s-a adăugat o
nouă funcţiune, cea meşteşugărească, cu bresle bogate, a căror produse
erau renumite pînă departe 20. Noua înflorire a oraşului, întemeiată pe
activitatea localnicilor a constituit o atracţie şi pentru alţi meşteşugari
şi negustori. Atraşi de starea prosperă a oraşului mulţi meşteşugari şi
negustori au venit din alte părţi ale Moldovei şi s-au stabilit la Botoşani.
Această stare nouă de creştere a stabilităţii populaţiei negustoreşti şi
meşteşugăreşti este tot mai des atestată în documente în formulele "tîrgoveţii... de tîr.g de Botoşani" 21 , sau "tîrgoveţilor ... den tărgul de sus din
oraşul Botoşani" 22 • Concomitent a crescut şi bunăstarea acestei populaţii.
A luat amploare cumpărările şi construirea de noi dughene şi ateliere
meşteşugăreşti. Unii negustori au cumpărat pămînt in satele din împrejurimi. Bunăstarea negustorilor şi meşteşugarilor botoşăneni a impresionat şi pe călătorii străini, in trecere prin tirg. Astfel în 1762 abatele
Boscowich, care călătorea cu un fost ambasador la Constantinopol a remarcat la Bot~ani un număr mare de prăvălii din lemn şi din zid, care
aveau geamuri bune la ferestre, iar geologul austriac Hacquet, care a
făcut o descriere a Botoşanilor în 1763, ne spune că se aduceau aici "pentru cumpărători foarte luxoşi marfă engleză, franceză, stofe turce?ti
scumpe, pentru femei năfrămi frumoase sau tulpane" :!:l. Creşterea stabilităţii populaţiei negustoreşti şi meşteşugăreşti cît şi bunăstarea acestei
populaţii au constituit la rîndul lor alte premise social-economice aie
formării burgheziei la Botoşani.
Creşterea gradului de stabilitate a meşteşuga;ilor şi negu,storilor a!
dus printre altele şi la ascuţirea concurenţei dintre ei. Interesaţi in ·obţi
nerea unor cîştig!.lri cit mai mari şi în menţinerea pe mai departe a
20. E. Pavelescu, Economia breslelor în Moldova, Bucureşti, 1939, p. 75,
21. N. Iorga, Studii şi documente, V, p. 222.
22. N. Iorga, IstQria Com.er.ţuJ(Ui românesc, Epoca mai nouă, p. 40. ·
23. N. Iorga, Istori<t românilor prin călători, ed. a II~a. voi. III, 1929, p. 27.
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posibilităţii unor asemenea cîştiguri unii negustori botoşăneni au încersă impiedice pe alţii să îmbrăţişeze practicarea comerţului. Concludentă în această privinţă este plîngerea adresată domnitorului Grigore
Ghica de negustorii de făină din Botoşani, în care ei arată că acest comerţ a fost îmbrăţişat de un număr mare de dulgheri, care mai inainte
n-au fost negustori şi că din această cauză "ali~?Verişurile lor sînt împie-

cat

dicate" 2·".

~adar şi in rîndurile negustorimii şi meşteşugarilor botoşăneni apă
ruse interese de grup, reflectare a preocupărilor lor economice, ceea ce
i-a determinat pe unii din ei la organizarea în scopul apărării acestor
interese. In 1742 exista la Botoşani o breaslă a evreilor 25 , organizare
specifică, timpului a cărei scop era tocmai de a apăra interesele membrilor săi. Organizare asemnătoare aveau şi armenii. La 1662 armenii
îşi aveau nemeasnicul lor, pe David, iar la 1670 se dau mărturii despre
breslele tîrgoveţilor "rumâni şi armeni de tărg la Botoşani" 26• Apariţia
intereselor de grup şi constituirea negustorilor şi meşteşugarilor în organizaţii profesionale, pe baza acestor interese constituie la rindul lor
alte premise social-economice, care au stat la baza formării burgheziei
la Botoşani.

24. D. Z. Fum!kă, Din istoria comerţului la români, Bucureşti, 1908, p. 15.
25. Este vorba de confltictul care s-a iscat între negll.'ltorii de făină din partea
de sus a tîrgului şi cei din partea de jos. In cartea sa către ,.tîrgoveţii din Botoşani" domnitorul Grigore Ghica hotă,răşte ca tîrgul făinii să nu se mai mute din
locul său din vechime, adică din deal şi că în altă parte făină să nu se mai vîndă.
Confliet•1! a reisbuonit peste 21 de an' şi a fost cercetat de An:tioh Caragea, vornic de Botoşani, care a hotărît ca şi domnitorul mai inainte, adică tîrgul făinii să
rărrînă în deal, dar altă marfă a.:olo să nu se mai vîndă. (Artur Gorovei, op. cit.,
p. 336-337).
26. N. Iorga. Studii şi dnr·ume>nte, V, p. 22.

II. BOTOŞANII IN A DOUA JUMATATE A SECOLULUI
AL XVIII-LEA ŞI PRIMA JUMATATE A SECOLULUI
AL XIX-LEA
Cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi prima jumătate
a secolului al XIX-lea a insemnat pentru Botoşani o perioadă de accentuată prosperitate economică, care şi-a găsit e:10presia in intensa activitate comercială şi meşteşugărească, activitate consemnată de altfel şi
in scrierile călătorilor streini, care au trecut pe aici.
Impresionat de amploarea comerţului botoşănean, cunoscutul geol-og austriac Hacquet scria in 1763 că iarmarocul oraşului este foarte
insemnat, "mai mare decit al oricărui oraş din Austria. Atîta dever arată acelaşi călător nu se face nici într-un oraş european" 1. La fel
şi călătorul polonez Mischosha, atrage atenţia iarmarocului din Botoşani
şi consideră că dacă la acest iarmaroc ar veni şi polonezii ei ar avea mult
de cîştigat 2.
Activitatea comercială intensă se menţine şi în prima jumătate a
secolului al XIX-lea. Călătorul Wincenz Ratyani, trecînd prin Botoşani,
în 1805, rămîne impresionat de piaţa oraşului, pe care o descrie ca fiind
"spaţioasă şi înconjurată cu multe magherniţe ... închiriate foarte soump,
pentru că comerţul mic este liber şi puţin impus" 3. In aceeaşi termeni
vorbeşte şi călătorul Max Friedrich Thielen, in cartea sa Die Europiiische Turchey, apărută la Viena in 1828. El spune că botoşănenii fac un
"comerţ foarte viu, care se intinde pînă la Brody, Brunn şi Leipzig" şi
că iarmarocul de aici "este mai mare decit al oricărui oraş din Moldova""·
Starea de prosperitate a oraşului este consemnată şi de statisticile
vremii. Statistica din 1831 situiază Botoşanii pe locul al treilea ca mărime
intre oraşele celor două principate, după Bucureşti şi Iaşi, cu 3648 de
gospodari şi curţi 5.
Cele oonstatate de călătorii străini la Botoşani, in a doua jumătate a
seoolului al XVIII-lea şi in prima jumătate a secolului al XIX-lea sint
in totul oonfirrnate de dezvoltarea in fapt atit a comerţului cit şi a meş
teşuguriloc botoşănene. Comerţu cu vite, care vreme îndelungată a avut
N. Iorga. Trecut botoşănean, in "Revista Moldovei", an I, nr. 91.
Idem, Istorila Românilor prin călători, Bucure<?ti, 1929, voi. III, p. 32.
Idern, Istoria Românilor prin călători, vol. I, p. 213-214.
Al'tur Gorovei, op. cit., p. 53.
C. C. Giurescu, Princi.patele Române la începutul secolului al XIX-lea, Editura şti:nţifică, 1957, p. 209-290.
1.
2.
3.
4.
5.
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de suferit de pe urma monopolului turcesc, a început din nou să înflorească. Ştirile imediat următoare tratatului de pace de la Kuciuc-Kainargi
dovedesc aceasta 6. In 1776, la Botoşani este menţionat tîrgul boilor "unde
vameşii îşi aveau ceardacul" 7• In 1769 este pomenit tîrgul vechi al cailor pentru a fi deosebit de tîrgul mai nou al cailor 8.
Fbarte activi la practicarea comerţului cu vite au fost armenii şi
evreii. Atît unii cit şi alţii reuşind să ajungă supuşi străini, mai cu seRmă ai Austriei, s-au bucurat de însemnate privilegii din partea acestui
stat, interesat mult să pătrundă pe piaţa românească !1, In 1792 o companie a negustorilor armeni din Liov a primit dreptul de a creşte vite
in ţinutul Botoşani, pe care apoi să le vindă in Austria 10 .
Interesaţi de comerţul cu vite au fost şi boierii şi mînăstirile. Pe
lîngă că aveau în stăpînirea lor terenuri întinse de păşune, atît boierii
cît şi mînăstirile, se bucurau de privilegii însemnate din partea domnitorilor. Astfel, în 1803, Alexandru Moruzi a d'at S:irt.arandei, fiica Cati\n.:.
căi Moruzi, căsătorită cu Alexandru Balş, stăpînul :tnoşiei Dumbrăveni,
un hrisov, prin care-i scuteşte de vama cea mare, de cornărit şi de alte
dări întîmplMoare 500 de boi, destinaţi comerţului în fiecare an 11.
Intr-o altă carte domnească din acelaşi an se vorbeşte despre vitele
de negoţ ale mînăstirii Sf. Neculai-Popăuţi. Scarlat Calimachi a acordat,
in 1817, postelnicului Manolachi Manu dreptul de a face şase iarmaroace
anual pe moşia sa Cucorănii, de lîngă Botoşani, cărora in anul următor
li s-au mai adăugat încă cinci n.
Dat fiind amploarea comerţului cu vite cit şi faptul că acest comerţ
era aducător de mari venituri, conducerea MoLdovei, din anii ocupaţiei
ruseşti a satisfăcut cererile botoşănenilor de a înfiinţa în tîrgul lor noi
iarmaroace destinate comerţului cu vite. Astfel în 1832 au fost aprobate
la Botoşani 8 iarmaroace anuale 13, care aşa cum rezultă din documente,
existau şi în 1842 ilt. In 1844 Mihail Sturza a aprobat la Boto.<jani 12 iarmaroace anuale. In aprilie acelaşi an obştea locuitorilor oraşului îi tri:..
mite o nouă jalbă, cerîndu-i aprobarea a trei iarmaroace anuale, de cite
o săptămînă fiecare 15, motivînd această cerere prin aceea că la Botoşani
"se pot găsi cîrduri de vite pe care negustorii străini le cată în mod
deosebit" 16.
6. Vezi V. A. Urechia, Memoriu asupra perioadei din istoria românilor de la
1774-1786.
7. N. Iorga, Istor:a Romfmilor în chipuri şi icoane, p. 173.
8. N. Iorga, Studii şi documente, VII, p. 138.
9. Vezi A. Oţetea, Pătrunderea comerţului românesc în circuitul internaţional,
Ed:t:re1 Auldcmiei R.S.R., Bucureşti, 1977.
10. Ibidem, p. 1 H.
Il. Arh . .St. Bcc()~ani, fond Bal~. map:'l 1. do~umentul 5.
12. A. Oţetca. Pătrunderea comerţului românesc în circuitul internaţional,
E::i'tw:t AcaJPmici R.S.H., Bucure~ti, 1977, p. 90.
13. Arh. St. Botoşani, fond primă.ria BotOţ;ani, dosar 9/1832, f. 4.
14. Do~ umente privitoare la istoria economica a României - oraşe şi tîrguri
Mo!don1. Seria A, voi. II, Bucureşti, 1960, p. 33 şi 272.
15. Ib:dem.
16. Arh. St. Ia~i. K. 1845, fila 92.
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Strins ·legate de comerţul de vite au fost şi celelalte feluri de co-

.au

merţ cu făină, cu obiecte meşteşugăreşti şi băuturi, care la fel
cunoscţ1t
şi ele o însemnată dezvoltare. Vinurile de la Botoşani, renumite prin
ieftinătatea lor, au format obiectul unui foarte întins comerţ cu Germania 17. In prima jumătate a secolului al XIX-lea Botoşanii ··au fost
o mare piaţă de desfacere a vinuriJor şi in acelaşi timp un mare depozit, unde se strîngea vinul din mai multe părţi ale Moldovei şi de unde

era trimis mai departe în Polonia, în ţara căzăcească, în Ungaria şi în
ţările nemţ~ti 18. Numărul negustorilor care se ocupau cu vînzarea bău
turilor ajunsese în 1832, la 131. 19
Foarte activ a fost şi comerţul cu băcanii. Numărul negustorilor
care practicau comerţul cu băcanii a ajuns să fie atît de mare, incit
pentru buna desfăşurare a activităţilor lor a fost nevoie să se organizeze
în breas-lă. în 1778 bacalii au obţinut de la Constantin Moruzi un hrisov
în baza căruia s-au organizat în .breaslă 20 • Printre altele, în hrisovul
breslei, este înscrisă interdicţia pentru marii boieri de a se amesteca în
treburile bacalilor breslaşi iar pentru bacali aceea de a nu vinde măr
furile lor cu preţuri mai ridicate, decît cele stabilite de domnie 21 •
In a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi în prima jumătate
a secolului al XIX-lea, la Botoşani s-au dezvoltat şi meşteşugurile. Forte
dezvoltat a fost meşteşugu'l prelucrării pieilor. In 1768 a fost infiinţată
la Botoşani breasla blănarilor, care cuprindea 30 de blănari 22. Breasla
avea drept scop să apere pe blănari de concurenţa a1tor negustori, căci
aşa cum rezu1tă dintr-o scrisoare a meşterilor blănari din 1797, cu comerţul produselor din blană se mai ocupau şi armenii, care vindeau,
arătau ei, diferite straie malotele, caţaveici cu felurite "gujulii" 23. In
1832 cînd s-a făcut catagrafia populaţiei, in Botoşani erau 45 de
blănari 2r,.

La începutul secolului al XIX-lea meşteşugurile botoşănene au inregistrat în dezvoltarea lor "premiere" încă neintîlnite in multe oraşe
ale Moldovei. Este vorba de ateliere mai mari cu caracter manufacturier, numite in documente "fabrici", 49 la număr (de pînzeturi, de tulpane, de pălării, de mătase şi lînă, de ciorapi, de vopsele, lumînări, spirt
şi mai multe mori) 25• In 1844 s-a instalat prima moară sistematică de
mare capadtate, care măcina cantităţi însemnate de grîu, in deceniile
următoare Botoşanii căpătîndu-şi un renume european, pentru calitatea
făinii obţinută în morile sale 26.
17. Al. Papadopol-Calimach, Notiţă istorică despre oraşul Botoşani, Bucu1887, p. 8.
18. ll,idcm.
19. A:lm Goro•:c:, op. cit., p. 311.
'cll. D. Z. Furnică. Din istoria comerţului la români, Bucureşt•, 1%e, p. G.t.
21. Ib:dem.
22. N. Iorga, Breasla blănarilor din Botoşani, in Analele A(~ademiei Române,
seria n II-a, tom. XXXIV, Bucureşti, 1911, p. 1.
23. 1bitdem.
24. Ibidem.
25. Arh. St. Iaşi, Tr. 644, op. 708, nr. 411, filele 3B-39.
~6. Victor Tufescu, Botoşani istorie şi contemporaneitate - p. 14.
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Numărul negustorilor şi acel al meşteşugarilor a crescut. In timpul
care s-a scurs de la tratatul de la Kuciuc-Kainargi (177 4) şi pînă in
1832, cind s-au alcătuit cat~rafii sistematice şi complete, numărul negustorilor botoşăneni a crescut de la 156 in 1774 27 la 288 in 182128 şi
la 403 în 1832 29• Dacă avem in vedere şi pe evrei, care în majoritatea
lor se ocupau cu comerţul, atunci numărul negustorilor botoşăneni, în
această perioadă a fost cu mult mai mare 30 • A crescut şi numărul meş
teşugarilor, mai ales după 1800. Intre 1832 şi 1845 numărul acestora a
crescut de trei ori, de la 589 la 1600 :JI.
Intensa dezvoltare a comerţului şi a meşteşugurilor a atras după
sine fenomene social-economice noi, asupra cărora ne vom opri îatrucit
înfăţişează si.tuaţii calitativ superioare faţă de secolele anterioare.
Spre deosebire de perioada secolelor XIV - prima jumătate a secolului al XVIII-lea, în secolul 1750-1850 comerţul oraşului Botoşani
a devenit un comerţ "aşezat", prin care înţelegem un comerţ dezvoltat,
atotcuprinzăttor al întregii game de produse şi nevoi locale şi practicat
in cea mai mare măsură de localnici. Faptul că în perioada de care ne
ocupăm, aşa după cum am arătat mai înainte, numărul negustorilor şi
meşteşugarilor botoşăneni a crescut este o dovadă că meşteşugurile şi
comerţul botoşănean au luat amploare atit pe pl•anul volumului produselor manevrate cit şi pe planul ariei de cuprindere.
Creşterea ponderii în structura socială a oraşului a negustorilor şi
a meşteş.ugarilor a avut ca urmare o mai profundă integrare a activită
ţilor desfăşuvate de ei in modul de existenţă economică a tirgului şi a
locui,torilor săi. O ilustrare a acestei situaţii noi o găsim în hrisovul lui
Mihai vodă Suţu dn 1794 * în care se arată că negustorii botoşăneni, prin
activitatea lor, aduc locuitorilor tîrgului "nu puţin folos şi in~esnire in
alişverişul lor". Tot aşa şi meşteşugarii, din moment ce in 1832, au existat 31 de bresle m~teşugăreşti.
Un alt aspect nou pe care trebuie să-1 reliefăm constă in antrenarea
tot mai pronun~ată a pieţii botoşănene in comerţul internaţional. Ca urmare a cererii tot mai sporite de produse ale economiei locale pe pieţele
străine şi invers a cererii pe piaţa locală a produselor obţinute in alte
părţi, a apărut necesitatea unei desfaceri de mari proporţii, care nu mai
putea fi asigurată de producătorii direţi, dispersaţi pe arii geografice
mai întinse. Necesitatea acumulării produselor în ,cantităţi mari cit şi desfacerea d'e mari proporţii au dus la apariţia unor mari negustori, din
rindul localnicilor, in documente toptangii sau angrosişti. Aceştia cumpă
rau in cantităţi mari produse de la producătorii direcţi şi le vindeau apoi
in zilele de tîrg, la Botoşani.
2"f. T.G.A.D.A., MOScOva, microfilm la Arh. St. Iaşi.
28. Buletinul Ioan Necu1ce, I<L7i, fasc. 7 (1928), p, 140-141.
29. Arh. St. Iaşi, fomd Visteria Moldovei, Tr. 885, dosa.r 200, f. 9-24.
30. In Botoşaflli, in 1821 erau 753 de evrei, iar in 1850, 698 - Leonid Boicu.
14 aşezări cu numele Odaia, vezi C. C. Giurescu, Pr·incipatele Române la inceputul
~ezvoLtarea economică a Moldovei int::e 1848-1864, p. 363.
31. Ibidem.

116
m~teşugarii

au sporit producţia în atelierele lor, pentru care au angajat mai multe calfe şi mai mulţi ucenici. Caracterul de producător de
mărfuri al atelierului meşteşugăresc s-a accentuat, meşteşugarii şi-au
cumpărat dughene unde să-şi expună marfa lor, devenind astfel meş
teşugari-negustori 1,1.

Nevoia extinderii producţiei de marfă s-a resimţit, în perioada de
care ne ocupăm, în toate meşteşugurile dar mai cu seamă în acela al
blănăriei. Pentru a spori producţia, meşterii blănari au cerut în repetate
rînduri de la domnie, acordarea de privilegii, insistînd asupra dreptului
de a avea mai multe calfe şi mai mulţi ucenici. In 1768 au obţinut un
asemenea privilegiu, din partea mitropolitului Moldovei, în care era menţionat dreptUJI. lor de a angaja un număr mai mare de calfe şi ucenici,
pe care îi puteau aduce şi din alte părţi ale Moldovei 1t2•
Ace-aşi nevoie a determinat şi apariţia celor 49 de ateliere manufacturiere, numite în documente "fabrici", care produceau pălării, tulpane, găitanuri, ciorapi, lumînări şi vopsele produse mult căutate pe
piaţa botoşăneană, atît de populaţia locală cît şi de cea veni,tă din altă
parte. În aceste ateliere producţia a fost organizată pe principiul dîviziunii muncii, produsul finit fiind, în acest caz rezultatul muncii mai
multor oameni.
Ne dăm seama din cele mai înainte arătate că şi în practicarea meş
teşugurilor au apărut, la sfîrş1tul secolului al XVIII-lea şi începutul
secolului al XIX-lea, situaţii, noi, care se deosebeau radical de ceea ce
fuseseră în secolele anterioare. Acum meşteşugarii şi-au extins considerabil producţia de marfă şi pentru a o desface şi-au cumpărat dughene
devenind astfel meşteşugari-negustori. In atelierele lor au început să
folosească un număr tot mai mare de lucrători.

41. A. Oţetea, Pătrunderea comerţuJ.ui românesc în circuitul
tura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1977, p. 117.
42. D. Z. Furnică, op. cit., p. 64.
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III. PROCESUL SOCIAL-ECONOMIC AL APARIŢIEI
ELEMENTELOR BURGHEZE ŞI CONSTITUIREA LOR
IN CLASA DE SINE STATATOARE- BURGHEZIA
Dezvoltarea comerţului la Botoşani şi transformarea lui btr-un cocît ş.i progresele înregistrate în practicarea me~te~uguri
lor nu pot explica prin ele însele, felul cum din rîndurile populaţiei
ti!·gului şi din mediul săltesc s-au desprins elementele burgheze şi s-a
constituit noua clasă, burghezia. Pentru a înţelege apariţia lor trebuie
să pătrundem mai adînc în analiza vieţii social-economice şi să ajungem la acele fenomene, care au situat-o într-o anumită poziţie faţă de
mijloacele de producţie şi i-au determinat interese opuso faţă de rînduielile existente.
Aşa după cum am arătat în paginile de mai înainte 1, in a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea şi. in prima jumătate a secolului al
XIX-lea, la Botoşani, a avut loc o sporire neîncetată a numărului negustorilor şi meşte~ugarilor. Creşterea numerică a acestei populaţii a
fost una din urmările imediate ale nivelului inalt de specializare atins
de activităţile de confecţionare il produselor şi a diviziunii sociale a
muncii. Ambele, adică specializarea cît şi diviziunt:>a socială a muncii,
arată Lenin, constituie "baza intregului proces de dezvoltare a economiei de mărfuri şi a capitalismului":.!.
In urmărirea intereselor lor economice atît negustorii cit şi meş
teşugarii au căutat să producă şi să vîndă cît mai mult. S--a ajuns astfel
la o acută concurenţă din care au ieşit învingătorii cei mai puternici.
Concuraţi, micii producă1ori au sfîrşit in cele din urmă prin a-şi pierde
mijloaceJe de producţie (pămînt, unelte de muncă, atelier etc.), devenind
astfel disponibili ca forţă de muncă.
Fenomenul separării producătorilor direcţi de mijloacele lor de
producţie a fost larg răspîndite la Botoşani şi s-a manifestat prin deposedarea ţăranilor şi loeuhorilor tirgului de pămînturile pe care le aveau,
prin camătă şi prin ruinarea micHor rneşteşugari.
Urmărind 'să-~Şi extindă suprafeţele de păşunat, marele negustor de
vite Iordachi Manoli a răpit, in 1776, pămînturile ţăranilor din satul
Cişmeaua, din apropierea ora~ului, iar b
1777 pămînturile ţăranilor
din Iureşti :l. La fel a procedat şi arendaşul moşiei Pop!uţi, care in
merţ "aşezat",

1. Vezi pagin3 12.
· · 2. V, r.· Lf'nin, Opere complet~. voi.· 3, Ed:tura politiră, 1961, p. 54.
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1821 a luat ţărenilor imrujul şi 1-a arat pentru folosinţa lui 4, de asemenea administratorul moşiilor doomnei Calimachi, oare pînă în 1828 luase
în mai multe rînduri din arăturile şi semănăturile schitului Agafton 5.
O altă cale de separare a producătorilor direcţi de mijloacele lor
de producţie a fost cămătăria, despre care Karl Marx spune că a exer'-~tat o acţiune de "subminare şi distrugere a feud!alismului" 6• La mijlocul secolului al XVIII-lea sînt pomeniţi la Botoşani negustorii cămă
tari Dumitru Manole, Hagi Mustafa, Iani Veneţianul şi Iosif Pisariul 7•
La începutUil secolului al XIX-lea făceau negustorie negustorii armeni
David şi Luca Goi1av s.
Din cauza grelelor condiţii impuse de cămătari debitorilor lor,
aceştia de multe ori îşi pierdeau averile. In 1796 lui Ion Boroilă din Botoşani i s-a confiscat averea de către David Goil:av pentru că nu-i restituise suma de 60 de lei după e~pirarea termenului de 3 luni 9 . La fel, în
1813, Luca Goilav a vîndut casa lui I•acov din Hăuleşti, pentru că nu-i
înapoiase la termenul stabilit suma de 3533 de lei 10, iar în 1815, David
Goilav a vîndut dugheana lui Marcu şi Rughina Ciomag pentru că nu-i
înapoiase suma de 100 de lei 11. Tot aşa a procedat şi Rifca Jicloafca, care
a vîndut la lidtaţie dugheana Zoiţei lui Chiriac starostele, deoarece nu-i
înapoiase cei 4260 de lei 12.
Procesul de ruinare şi de separare a micHor producători de ml]loacele lor de producţie s-a manifestat în proporţii impresionante şi în
rîndurile meşteşugarilor. Concuraţi micii me~teşugari s-au văzut nevoiţi
să-şi închidă atelierele lor, acestea în marea lor majoritate intrînd în
posesia marilor meşteşugari. De pildă în catagrafia din 1838 sînt înregistraţi 12 blănari (care inainte de această dată au fost patentari, adică
au avut atelierele lor), în dreptul cărora în această catagrafie se fac
menţiuni~e : "slujeşte la alţii", "au sărăcit şi lucrează la alţii" 1~.
Ruinarea şi separarea micilor producători de mijloacele lor de producţie sint fenomene, care se integrează organic in procesul de formare
al burgheziei. In primul rînd că acest fenomen a dus la adincirea diferenţierii între negustori şi meşteşugari, apărînd acum negustori ai
meşteşugari bogaţi, stă·pini a mai multor dughene şi ateliere, in al doilea
rînd că s-a creat acum o forţă de muncă disponibilă, care putea fi angajată de cărtre marii negustori şi meşteşug·ari şi în al treilea rînd că s ... a
creat pentru marii negustori şi meşteşugari, noii stăpîni ai mijloacelor
de producţie, posibi.Jlitatea de a produce mijloace de subsistenţă pe care
3. Uricariul, \"oi. XXV, Iaşi. 1893, p. 194.
4. Al. S!mionescu. Minăstirea Popăuţi, Boto.~ani, 1912, p. 47.
:1. N. Iorgil, Studii şi document(', V, p. 283.
fi. K. Marx, Capital-ul, voi. III, partea a 11-a, Bucureşti, 1955, p. 52.
7. N. Iorga, Documente privitoare la familia Calimachi, p. 12.
8. N. lorga, St·udii şi documente, VII, Bu~i. 1904, p, 127, 144 .)i 149.
9. N. Iorga, Studii şi docurrrente, VII. Bucureşti, 1904, p. 139.
10. lbi.dem, p. 142.
Il. Ibidem, p. 144.
12. Ibidem.
1::1. Arh. St. Iaşi, fond Vistieria Moldovei, tr. 1316, dos. 1173. f. 142-44 şi 68-69.
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mai inainte micii producători şi le asigurau singuri. În consecinţă s-a
trecut de la producţi:a de mărfuri simplă la producţia capi,talistă, iar
piaţa internă in loc să se restrîngă dimpotrivă se lărgeşte, marii negustori şi meşteşugari avînd acum posibilitatea să producă şi să vîndă mai
mult oa înainte.
Intradevăr diferenţierea negustorimii şi a meşteşugarilor botoşăneni
este evidentă şi constituie dovada concretă a desprinderii elementelor
burgheze din rîndurile populaţiei tîrgului. În ce priveşte negustorimea
situaţia, in prima jumătate a secolului al XIX-lea este urmăJtoarea din
cei 403 negustori, cîţi erau în 1832, 248 aveau dugheni în tirg din care
15 aveau mai multe, iar 14 aveau dughene şi în a1te oraşe (Iaşi, Roman,
Tg. Frumos şi Ştefăneşti) H, 1 precupeţ de vite avea şi atelier de confecţionat aţă, 1 rachier o berărie, iar 11 din cei 123 de circiumari aveau
moşii in arentiă 15. Această diferenţiere a fost consemnată şi in Regulamentul Organic, care a împărţit pe negustori in trei S'tări. În 1838, în
Botoşani, erau 5 negustori în starea a l-'a, 24 în starea a II-a, 181 în starea a III-a 16•
Acumulind mari sume de bani unii negustori şi-au extins activitatea lor comercială. De pildă marele negustor botoşănean David Goilav
a cumpărat in 1796 dughenile lui Postulache din Corlăteni, în 1799 pe
ale lui Malcaz din Botoşani 17, iar in 1802 a închirialt dughenHe şi pivniţa lui Avram sin Marcu, tot din Botoşani, pe 15 ani, pentru cîte 100
de lei pe an 18• Acelaşi în 1816 a construit mai multe dugheni pentru
care a plătit 6000 de lei 19.
Judecind' chiar numai după această modestă statistică constatăm că
la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului al
XIX-lea, majoritatea negustorimii botoşăneni o formau micii negustori,
alături de care s-a constituit şi o pătură subţire de negustori înstăriţi,
care au introdus pe piaţă desfacerea regu~ată de mari proporţii.
In acelaşi timp şi în aceleaşi condiţii a avut loc şi diferenţierea meş
teşugadlor. Diferenţierea lor este mai uşor de urmărit după inrtroducerea
Regulamentului Organic. Impunind pe meşteşugari la plata patentei, în
rapom cu starea lor materială, Regulamentul Organic deosebeşte, în rîndurile meşteşugarilor botoşăneni, trei trepte : trerapa a I-a "cei ce ţin
fabrici mari şi care vor plăti pe an pen:ku pa tentă cite 120 de lei", treapta a II~ "cei ce ţin fabrici mici şi care vor plăti cîte 80 de lei pe an"
şi treapta a III-a "cei ce ţin dugheni şi lucrează meşteşuguri şi care vor
plăti cite 50 de lei pe an" t9.
Catagrafiile care s-au alcătuit la Botoşani după 1832 încadrează pe
meşteşugari in treptele prevăzute de Regulamentul c::>rganic. În catagra14. Arh. St. Iaşi, Visteria Moldovei, tr. 885, dosar 200, f. 9-42.
15. Ibirlem.
16. Arh. St. Iaşi, Viste-ria Moldovei, tr. 1423, dosar 859, f. 90, 91, 102.
17. N. Iorga, Studii şi dooumente, VII, p. 137 şi 140.
18. Ib:dem.
19. J.bidem.
19. Analeile parlamentare ale României, tom. I, partea a II-a. Bucure!:'ti.
1893, p. 151.
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grafia din 1838 sînt înregisrt:raţi la treapta a I-a 7 meşteşugari, la treapta a II-a 23 şi la treapta a III-a 220 20. Rezultă din datale prezentate
că şi în producţia meşteşugărească a predominat în perioada de care ne
ocupăm, micul atelier, alături de eare a apărut marele ateliere, care
va lua asupra sa, în măsură din ce în ce mai mare, p:-oducţia meş~u
gărească, pe care o va ridica la nivelul producţiei de mari proporţii.
iR!uinarea micilor producători şi despă·rţkea lor de mijloacele de
producţie a creat, pentru marii negustori şi meşteşugari, posibilitatea
angajării forţei de muncă pentru lărgirea activităţilor economice. Pentru îngrijitul şi păşunatul vitelor de negoţ precupeţii de vite au angajat oameni pe care-i plăteau, cunoscuţi în documente sub denumirea
de "şuferi de vite". Tot ei angajau o:1meni care să le cosească fînul
necesar întreţinerii vitelor în timpul iernii. Aşa a procedat negustorul
armean Luca Goilav, care a angajat în 1833 şi în 1834 pe locuitorii satului Bucecea pentru a-i cosi fînul de pe moşia Călugăreni 21 . Munca
salariată este foarte răspîndită şi în celelalte activităţi comerciale. Statistica din 1850 înregistrart:ă în Botcşani şi în celel3.lte tîrguri ale ţinu
tului 146 de calfe 22.
Mîna _de lucru salariată este larg folosită şi în producţia meşteşu
gărească. Incă de la 1768 se vorbeşte de folosirea, în atelierele de cojocărie a caUelor, care după cum ştim sint lucrători cu leafă, plătiţi
de patronii lor 2:1• Slujirea la patron era o condiţie pentru un ucenic
sau calfă, pentru a putea să-şi deschidă dugheană. La polli~ul al 6-lep.
din privilegiu breslei blănarilor, dat de mitropolitul Vei1iamin, printre
altele se spune că "un ucenic nu va putea deschide dugheană deosebit,
Ci va sta cu leafa la stăpîn timp de 6 ani 2".
Statisticile din prima jumătate a secolului al XIX-lea ne dau informaţii ample asupra folosirii mîinii de lucru salariate în atelierele me.ş
teşugăreşti. Printre altele catagrafia din 1838 înregistrată 302 calfe 2\
iar aceea din 1846, 508 2ll.
Stdns legat de ruinarea şi despărţirea michlor producători de mijloacele lor d'e producţie şi de folosirea de către marii negustori şi meş
teşugari, a mîinii de lucru salariate, este şi lărgirea pieţii interne, cadru
economic fără de care nu se poate înţelege apariţia elementelor capitaliste.
Criticîndu-i pe narodnici, care susţineau că ruinarea micilor producători "restringe
piaţa internă pentru capitalism",
Lenin arată că
această concepţie este complet greşită, şi că dimpotrivă "eliberarea"
de mijtloacele de producţie, a unei părţi din producători presupune în
mod necesar trecerea acestor mijloace în alte mîini, transformarea .lor
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20. Arh. St. Ia~i, fond Vistieria Moldovei, tr. 1316, dosar 1175, f. 2, 13, 14, 4268-69.
21. N. lol'g<l, Breasla blănarhlor din Botoşani, p. 3.
22. Indus.tria în Moldova intre anii 1848-1864, 1963, p. 363.
23. N. Iorga, Breasla blănar>i~or din Botoşa·n:, p. 3.
24. Ibidem.
25. Arh. St. Iaşi, fond Vistieria Moldovei, tr. 1316, dosar 1175, f. 13~14.
26. Arh. St. IB:?i, fond Vistieria Moldovei, tr. 1423, dosa.1· 866.
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în capital ; "presupune prin urmare, că noii proprietari... produc sub
formă de mărfuri produsele care mai înainte erau consumate chiar de
producători, adică lă'l"gesc piaţa internă" 2i.

Avînd posibilitatea să vînidă şi să producă mai mult marii negustori şi meşteşugari şi-au lărgit activităţile lor. Este tocmai vremea cind
la Botoşani sînt pomeniţi marii negustori 28 , care prin activi•tăţile lor,
de mare amploare, au despărţit pe micii producători de piaţă şi pentru
a căror împlinire, au folosit mîna de lucru sruariată. Tot mai des întîlnite marile ateliere meşteşugăreşti 2!J în care lucrează mai mulţi
salariaţi 30 •

În condiţiile despărţirii micului producăltor de piaţă şi de mijloacele lui de producţie, a foolslrii pe scară l-argă a mîinii de lucru salariate situaţia patronului, fie d;n comerţ fie din atelierul meşteşugăresc,
se schimbă. Referindu-se la atelierele şi dughenele în care lucrează mai
mulţi angajaţi, Lenin arată că acolo unde lucrează 5 lucrători patronul
nu mai participă direct la procesul de producţie ci se ocupă mai mult
de aprovizionare•a cu materii prime şi cu desfacerea produselor, iar
acolo unde numărul lucrătorilor ajunge la 10 sau depăşesc această cifră, patronul devine un mic capitalist, un adevărat "patron" :Il. Ne aflăm
deci în aceste stabilimente (comerdale sau meşteşugăreşti) în faţa unor
capitalişti, care sînt proprietarii mijloacelor de producţie şi a uneltelor
de muncă şi care nu mai pal"ticipă la activitatea de confecţionare a produselor, munca lor fiind înlocuită de aceea a angajaţilor lor, dar care
îşi însuşesc produsele obţinute de aceştia. La aceste realităţi social-economice nu s-a ajuns dintr-o dată ci în cadrul unui proces mai îndelungat dominat de violenţe (răpiri de averi prin abuz şi camătă, ruinarea
prin concurenţă, etc.) ale celor mai puternici împotriva celor mai slabi
din punct de vedere economic.
Elemente burgheze au apărut mai întăi din rîndurile negustorimii,
încă din a II-a jumăltate a secolului al XVIII-lea (precupeţi de vite, circiumari înstăriţi, etc.) şi mai apoi pe la începutul deceniului nl 3-lea
al secolului al XIX-lea, din rîndurile meşteşugarilor.
Apariţia lor este urmarea dezvoltării forţelor de producţie în această
f.xJrte a ţării, dezvoltare care a asigurat satisf.acerea deplină a cererii
tot mai mari de produse ale_ economiei locale, atît pe piaţa oraşului
cît şi pe piaţa internaţională. In asemenea condiţii au apărut marii n~
gustori angrosişti şi marii meşteşugari, singurii în stare a asigura producţia şi desfacerea de mari proporţii devenită acum o necesitate.
Paralele cu procesul desprinderii elementelor burgheze din rîndurile meşteşugarilor şi negustorilor a avut loc şi fenomenul antrenării în
sfera sch'mbului de produse a unor boieri, printre ei şi mari boieri.
27. V. I. Lenin, Opere complete, III, Editura politică, Bucureşti, 1961, p. 26.
28. Vezi mai sus pagin:Ie 18-19.
29. Vezi pagina 20.
30. Catagrafia di.n 1832 îi menţionează pe Tod!raşco Sirghievice care avea
4 Nllfe şi 2 ucenici, pe Dumitraşco Zgirceu cu 6 calfe şi 4 ucenici şi pe Şerban
Popovici cu 3 calfe şi 7 ucenici.
31. V. I. Lenin, Opere complete, voi. 3, Bucureşti, 1961, p. 347.
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Aceştia, după cum am văzut, s-au bucurat de însemnate privilegii (dreptul de a organiza iarmaroace pe moşiile lor , scutiri de dări, etc.) din
partea domnitorilor. Activitatea comercială s-a întemeiat aşadar pe rincluielele feudale şi în consecinţă n-au avut niciun interes să le schimbe.
Dimpotrivă, elementele burgheze provenite din rîndurile negustorilor şi meşteşugarilor a căror activitate şi prosperitate era legată de capacitatea de consum a populaţiei şi de posibilitatea lor de a angaja forţă
de muncă ieftină, împiedicată pe de tltă parte de rînduielele feudale,
erau interesate în înlăturarea lor. Această poziţie comună faţă de rînduielile feudale cît şi faptul că erau proprietarii unor însemnate stabilimente comerciale şi meşteşugăreşti, în care foloseau mîna de lucru
salariată au determinat constituirea marilor me?teşugari şi negust0ri în
noua clasă, burghezia.
Atît marii meşteşugari cit şi negustorii angrosişti erau, în comparaţie
cu marea masă a micilor negustori cît şi a meşteşugarHor de rind, puţin
numeroşi. Numărul lor mic dovedeşte că burghezia botoşăneană, la sfîrşi
tul secolului al XVIII-lea şi inceputul secolului al XIX-lea, era la începuturile sale.
Interesată în dezv0'1tarea comerţului, înlocuind mica desfacere cu
desfacerea regulată de mari proporţii, foolsind mîna de lucru salariată,
practicind cămătăTia burghezia botoşăneană a desfăşurat o activitate de
subminare a orinduirii feudale şi totodată a început lupta de înlăturare
a ei.

IV. LUPTA BURGHEZIEI BOTOŞANENE IMPOTRIVA
RlNDUIELILOR FEUDALE ŞI PENTRU CtRMUIREA
TIRGULUI
Constituită în sînul orînduirii feudale burghezia nu se putea dezvolta mai departe în cadrul acestei orînduiri. Rînduielele feudale, în
totalitatea lor, constituiau o piedică în calea dezvoltării ei şi făceau imposibil progresul social. A apărut aşadar antagonismul faţă de acesta
rînduieli, care pe măsură ce burghezia se dezvolta, deveneau tot mai
anacronice şi ca atare trebuiau lichidate.
Antagonismul faţă de orînduiala feudală a rezultat din însăşi natura
activităţilor practicate de burghezie (oamătă, foolsirea mîinii de lucru
salariate, etc.), care au însemnat totodată eroziunea sistemului feudal
şi afirmarea capitalismului. Referindu-se la cămătărie K. Marx arată
că aceasrta a exercitat o acţiune de "subminare şi distrugere a feudalismului" 1, iar Lenin, la rîndul său, subliniază că "în problema dezvoltării capitalismului, cea mai mare importanţă, poate, o are gradul de
r{tspîndire a muncii salariate" şi că "tendinţa principală ... este ca toată
forţa de muncă să fie folosită în producţie numai prin \inzare ·- cumpărare de către întreprinzători" :!.
Antagonismul dintre burghezie şi ~ierime s-a manifestat şi p~ terenul comerţului ş ial meşteşugurilor. In practicarea aceSJtor activităţi
boierimea şi mînăstirile de privilegii importante, cum ar fi dreptul de
a înfiinţa iarmaroace pe moşiile lor, scutiri de vămi şi înlesniri de tot
felul din partea autorităţilor feudale. Burghezia în formare, a cărei
apariţie este legată direct de aceste activirtăţi, nu numai că nu se bucura
de înlesniri, dar întîmpina şi piedici în practicarea lor, vămile mari
şi destul de numeroase, concurenţa din partea boierilor şi a minăsti
rilor, abuzurile la care aceştia se dedau, cit şi starea de sărăcie adusă
pînă la ultima limită a marii major1tăţi a maselor de consumatori.
Pentru a înlătura piedicile din calea sa burghezia s-a ridicat hotărît la luptă împotriva boierimii şi a rînduielelor pe care aceasta le
reprezenta. In această luptă burghezia s-a bucurat şi de sprijinul maselor, care sufereau de pe urma exploatării feudale.
Lupta cea mai îndelungată dusă de tirgoveţi.i botoşăneni, a fost
pentru eliberarea moşiei şi vetrei oraşului din dependenţa minăstrriî
1. K. Marx, CapitalUl. vOi. III, partea a II-a, Buclll'eŞti, 193'6, p. 5.'2.
2. V. I. Lenin, Opere complete, voi. 3, p. 572.
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Sf. Nicolae-Popăuţi şi redobindirea şi redobîrudirea vechilor drepturi pe
care aceasta le uzurpase.
Bnîndu-Ee pe hrisovul lui Grigore Ghica din 1748 şi pe cele din
l'i"51 şi 1752 date de Mihai Cehan Racoviţă 3 , egurnenii de la această
mînăstire au pretins tîrgoveţilor să le plăltească dijma şi celelalte obligo.ţii. ca oameni dependenţi de mînăstire. Din această cauză timp ele
aproape 100 de ani tîrgoveţii au trimis către domnie numeroase jalbe
prin care au apărut neajunsurile pe care le sufereau elin partea egumenilor şi a oamneilor lor.
Domnitorii au itervenit în mai multe rînduri în conflictul dintre
tirgoveţii botoşăneni şi egu.rrneni, luînd ele mai multe ori hort:ărîri menite
să impace părţile în litigiu. Astfel în 17!J-± domnitorul Mihail Constantin
Suţu hotărăşte să lase tîrgoveţilor vatt·a tîrgului şi locurile libere fără
case şi c!ugheni ". În 1803, în urma unui nou proces între tîrgoveţi şi
egumeni Alexandru Constantin Moruzi hotărăŞ:te să despartă vatra tîrgului de locul mînăstirii după hotărnicia din 1780 3 .
Abuzurile egumeni1!or, care în ciuda hotărîrilor d'J:nneşti, continuau
să le incalce drepturile îi face p2 tîrgoveţi să deschidă un nou proces,
in 1820, care s-a term~nat în favoarea mînăstirii. Pierderea procesului îi
indîrjeşte şi mai mult pe tîrgoveţii botoşăneni, care se pregăttesc pentru
rtoi acţiuni. În 1825 ei reuşesc să organizeze o epitropie, care să strîngă
şi să păzească toate "documenturile tîrgului", iar în timpul domniei lui
~1ihail Sturza au reinceput demersu~·ile pentru obţinerea drepturilor lor.
Jn 1842 vechilii tîrgoveţilor au înaintat o jalbă la domnie arătînd obijduil·ile ce le suferă din partea egumenului mînăstirii Popăuţi. Ei cereau
"ca după dreptăţile de care tîrgul e'>te sprijinit să-şi poată căpăta proprietatea ce cu nelegiurii li s-a răpit şi cu care apştea să poată scăpa
de sup: înjugarea de care este învăluită" n. În anul ur.:nător, 1843, tîrgoveţii au înail1tat o }albă clivanului domnesc prin care îi arătau drepturile
lor asupra unui numă1· de fălci din fotarul moşiei Botoşani 7.
În urma acestor jalbe u avut loc un nou proces între tîrgoveţi ,şi
egumeni. Interesele tîrgoveţilor au fost susţinute cu acest prilej de Mihail Kogălniceanu R. La 13 octombrie 1844 s-a î:-~cheiat "P:mcticaua" de
către divanul domnesc în pricina de jUJC:eaată dintre mînăstirea Sf. NeC\llai-Popăuţi şi locuitorii tîrgului Botoşani. Docume:1tul a fost semnat
de vornkul P. Roset, vornicul N. Milu şi postebicul Hărmeziu. Divanul
<t hotărît să se dea locuitorilor. tîrgului 850 de fMci, pentru care au ridicat
jalba.
Conflictele tîrgoveţilor botoşăne11i cu egumenii de la mînăstirea
SI. Neculai-Popăuţi av fost provocate şi de concurenta pe care mînăs3. N. Iorga, Studii şi documente,. VI, p. 246-247.
_
4. Documente privitoare la istoria· economiCă a României - Oraşe şi tîrguri.
Moldova. -Seria A, voi.. II; Bucureşti, 1960, p. 298.
· ~- In ac-eastă hotărni{,'i,e era recunoscută stăpînirea tirgoveţilor asupra Yetrei
oraşUlui• (Nicolae Iorg<~, Studii şi documen.te, V, p. 260.
6. Documente pr:vitoare. la istoria economică a Români,ei, p. 4i2.
7. Ibidem.'·· -'
:..
8.

Ib:dC'Tl~.

p. 474.
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tirea le-o făcea în practicarea comerţului cu vite. Dispunînd de păşuni
întinse, egumenii puteau creşte şi întreţine un număr însemnat de vite,
des:i:1ate comerţului. Pe pieţele de desfacere vitele mînăstirii erau mai
căutate, din care cauză negustorii de vite botoşăneni sufereau pagube
însemnate.
Pentru a înlătura această concurenţă negustorii de vite botoşăneni
au cerut domnitorilor să interzică mînăstirii de a se amesteca într-un
fel sau altul încomerţulc uvite. Plîngerile lor repetate 1-au determinat
pe Alexandru Moruzi să interzică în 1803, egumenilor de a mai primi
printre Yitele mînăstirii, vitele de negoţ ale altor negustori şi să facă
fîn de negustorie !J. Plîngerile împotriva egumenilor care practicau comerţul cu vite apar aproape în toate jalbele pe care botoşănenii le-au
e~drcsat domnitorilor în prima jumătate a secolului al XIX-lea.
Deşi la începuturile sale burghezia botoşăneană va încerca încă din
primele decenii ale secolului trecut să înlMure piedicile ce-i stăteau în
c8le, generate de rîncluielele feudale, încă predomin:ante. Incădin această
vreme burghezia botoşăneană vizează înlăturarea vechilor orînduieli şi
înlocuirea lor cu altele noi, care să-i asigure o dezvoltare liberă, fără
nic:un fel de oprelişti. Pentru a atinge acest obiectiv burghezia botoşă
neană, încă de la începutul secolului .al XIX-lea a urmărit să pună mîna
pe· cîrmuirea tîrgului.
In ciuda radicalelor transformări social-economice, conducerea tîrgului continua să rămînă în mîna vornicilor. numiţi de domn şi a căpita
nilor de tîrg, care aveau ca sarcină principală strîngerea dărilor de la
tîrgoveţi şi suprovegherea îndeplinirii havanelelor, menite să asigure interesele statului feudal. Asemenea cîrmuire devenise o piedică în calea
tîrgului a cărui populaţie, în majoritate era formată din negustori şi
me,şteşugari.

Abuzuri•le şi samavolniciile de vornicii şi căpetenii de tîrg au făcut,
ca după 1815, locuitorii să adreseze domnitorilor Scarlat Calimachi şi
Mihail Suţu numer.oase plîngeri prin care le cereau o insti•tuţie unei noi
administratii. Jalbele adresate domniei trebuie să fi fost redactate într-un spirit de accentuată răsvrăti-re, fapt ce îl determină pe Scarlat Calimachi să poruncească vornicului de Botoşani să nu primească pe negustorii din familia Manoleştilor la "niciuna din trebuinţele tîrgului...
deoarece ar fi răsuflînd vorbe necuviincioase la adres·a stăpînirii" 10•
La Botoşani, lupta între burghezia în ascensiune şi feudalismul perimat dar dominant, a început să se desfăşoare mai organizat din 1820,
cînd locuitorii tîrgului au obţinut de la domnitorul Mihail Suţu un
hrisov in baza cănlia puteau să alcătuiască o "casă obştească din 6 persoane, alese de obştea tîrgului. Cei ~Ieşi se numeau epitropi şi erau 2
dintre boierii care locuiau în Botoşani, 2 dintre negustorii fruntaşi moldoveni şi greci şi 2 dintre oamenii fruntaşi 11. Preşedintele casei obşteşti
9. Ibidem, p. 34.
10. N. Iorga, Istoria comerţului românesc, epoca mai
11. N. Iorga, Studii şi docume!Ilte, V, 1903, p. 309.

nouă,

p. 132.
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sau epitropiei, cum i se mai spunea, era numit de domnitor, dintre cei
;:;Ieşi.

Dreptul obţinut de tirgoveţii botoşăneni de a alege singuri casa obş
a însemnat o spărtură în monopolul politic al marii boierimi, o
victorie importantă a burgheziei locale, oare şi-au văzut asigurat astfel
un loc în administraţia tîrgului. Hrisovul din 1820 a introdus sistemul
alegerii de către obşte a cîrmuitorilor tîrgului, sitem mult dorit de tînăra
burghezie, care sprijinită de masa locuitorilor, vedea în el o cale sigură
de a ajunge la conducerea tîrgului.
Hrisovul din 1820 nu a înlăturat vechea administraţie a tirgului,
vornicii şi căpitanii de tîrg se menţineau în continuare, însă poziţia lor
era mult diminuată. In hrisovul amintit se arăta că pe lîngă sarcina de
a strînge veniturile destinate întreţinerii străzilor, cei aleşi în casa obş
tească mai aveau dreptul să cerceteze pricinile între locuitori şi să-i
apere de toate asupririle ce se abăteau asupra lor 12• Este evident că misiunea casei obşteşti de a şi samavolniciile la care se dedau vornicii şi
căpitanii de tîrg cît şi egumenii de la mînăstirea Sf. Neculai-Popăuţi.
Anii care urmează hrisovului din 1820 se caracterizează prin lupta
elementE!ilor burgheze de a pune în aplicare prevederile hrisovului mai
sus amintit. Abia in anul 1825 au avut loc alegerile pentru casa obş
tească. Boierimea a refuzat să participe la alegeri, din care cauză obş
tea a ales pe membrii epi.tropiei numai dintre negustori şi meş.teşugari.
Dintre negustorii f<runta.şi a ufost Manolachi Iovga, Tudorachi Bacalbaşa şi Andronic Zaharia 13 • Lui Manolachi Iorga, unul din înaintaşii
marelui istoric, i s-a încredinţat spre păstrare partea din pecetea oraşului, fiind' socotit "cel mai cinstit şi mai de credinţă". Tot Manolachi
Iorga avea în sarcina sa strîngerea "documentelor răsipite ale oraşului"
ca un cinstit şi vechi tîrgoveţ ce era" H. Garabet Bolfos a fost taxildar
şi păstrător al arhivei, Iani Vasiliu şi Ştefan Goi1av au fost epitropi
lucrători, iar calitatea de ostenitori la toate trebuinţele tîrgului a fost
dată lui Tudorachi Bacalbaşa şi Andronic Zaharia 15•
După alegerea primei epitropii în 1825 lupta împotriva instituţiilor
feudale a devenit tot mai or:ganizată. Urmărind îndeplinirea misiunii
sale de a apă>ra pe locuitorii tîrgului împotriva tuturoc asup<ririlor, casa
obştească a obtşească a hotărît, în anul 1827, răscumpărarea căpităniei,
care se deda la multe abuzuri cu prilejul strîngerii dărilor de la populaţie. Prin răscumpărarea căpităniei se urmărea ca această instituţie
feudală să depindă de obştea tîrgului "ca să spunzure şi căpitănia tîrgului de tkg" 16 • Documentelle cercetate nu ne-au permis să constatăm
dacă acest obiectiv a atins cert este că răscumpărarea căpităniei şi trecerea ei în subordinea casei o·bşteşti ar fi dus la înlăturarea abuzurilor
pe care căpitanii de tîrg le comiteau împotriva populaţiei de rind, la
tească

12. Ibidem.
13. Ibidem, p. 268-312.
14. Ibidem.
15. Ibidem, p. 268.
16. N. Iorga, Documente relative la
mul V, Bucureşti, 1903, p. 268.
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limitarea atribuţiilor acestei instituţii devenită anacroncă şi la consolidarea burgheziei botoşănene în conducerea treburilor tirgului.
Paralel cu ac~ ___ lile de limitare a atribuţiilor instit.uţiilor feudale,
burghezia botoşăneană a trecut la o activitate mai intensă de reorganizare a epitropiei, peste prevederile hrisovului din 1820, prin care se
urmărea creşterea rolului ei în organizarea treburilor oraşului. S-a ajuns
astfel la unul din cele mai însemnate episoade ale luptei împotriva marii
boierimi pentru cîrmuirea tîrgului.
Nemulţumiţi că Alexandru Calimachi, mare boier botoşănean, fusese numit de domnitor preşedinte al epi.tropiei, un gNip de negustori d'in
care au făcut parte marii negUSitori Manoleşti !?i Skghievicii alături de
care s-au aflat boiernaşii Negruţ, Cocotă, TeohaTi, Oatu ş.i Popovici au
întocmit un proiect de reorganizare a epitropiei tîrgului intitulat "Extrucţie de închipuire a epitropiei acestui tirg şi urmare ce au să pă
zească după cuprinderea hrisovului şi socotinţa obştească" 1'.
Proiectul menţionat prezintă interes deoarece reflectă concepţiile
burgheziei botoşănene, în perioada ei de formare. Primul punct al acestui
proiect se referă la componenţa epitropiei. Număru'l epitropilor urma să
fie sporit de la 6 la 8 şi format din 2 boieri pămînteni cu locuinţele
în Botoşani, 2 negustori moldoveni sau greci, 2 negustori armeni şi 2
negustori evrei 18• Faţă de hrisovul din 1820 proiectul prevedea o creş.tere
a numărului reprezentanţilor negustorilor şi meşteşugarilor de la 4 la
t), în timp ce numărul reprezentanţilor boierimii rămînea acelaşi. Boierilor li se impunea şi condiţia de a avea locuinţe în Botoşani pentru a
putea face parte din: epitropie. Sesizăm astfel în aceste prevederi ale
proiectului intenţia autorilor de a limita cît mai mult participarea boierimii la conducerea tîrgului şi de a lărgi cit mai mult pe aceea elemente·lor burgheze.
Raporturile dintre epitropi sînt concepute pe baza egalităţii lor
depline, fără să se ţină seama de apartenenţa socială. Indiferent da:că sînt
boieri, negustori sau meseriaşi, epi1ropii vor avea, în conducerea treburilor tîrgului, acel~i drepturi şi îndatoriri. In articolul privitor la
felul cum vor fi adoptate şi aduse la îndeplinire hotărîrile se arată că
epitropii "nu se vor deosebi la sfătuirile cele drepţi mai mult unul
decît altul şi nici nu vor putea fi poruncitoriu decît împreună închipuitori şi împreună toţi şi lucrători" 19. Rezultă deci că autorii proiectului au vizat poziţiile dominante ale boierimii şi vroiau să le înlăture.
In proiect dreptul d'e a hotărî in treburile principale ale tîrgului
eoo acordat obştei locuitorilor, epitropii fiind obligaţi să aducă la îndeplinire cele hotărîte. Atr1buirea acestui drept obştei locuitorilor, de
către aUJtorii proiectului, se baza pe faptul că, fiind în această perioadă
purtătoarea ideilor progresului, burghezia putea să polarizeze în jurul
17. Ibidem, p. 272 şi
18. Ibidem, p. 273.
19. Ibidem.
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său majoritatea populaţiei din· ornş. Totodată nu este· greu de intrezărit,
in acest articol, intenţia ·autorilor de a transforma epitropia intr-un
organ executiv.
Ţinînd seama de corupţia care cuprinsese· pe dregătorii principali
ai tirgului, autorii proiectului au prevăzut ca veniturile să fie încredinţate unuia dintre negustori, membru in epitropie, ,,cel mai cinstit"
şi mai "de credinţă", care' va elibera banii nec:es•ari efectuă•rii lucră
rilor de mare interes, stabilite de obştea locuitorilor. Pent·ru evi tarea
oricăror fraude proiectul prevedea· ca pecetea să fie jumătate la cufierul tirgului iar ceaLaltă jumăi!Jate la unul din negustorii armeni. Epitropii vor avea în slujba _lor cite 2 oameni cu leafă, pînă la 30 de lei
pe lună, pentru indeplinir:ea tuturor treburilor tîrgului, iar ei vor sluji
ca şi mai inainte fără leafă 20.
Succinta analiză a proiectului de reorganizare a epitropiei din anul 1827,
ne permite să desprindem concepţiile de care era animată burghezia botoşăneană, in perioada ei de afirmare. Nu este vorba de o concepţie
inaintaită, de răsturnare a vechii orîndui·rii, ci mai curînd' de dorinţa
elementelor burgheze de a.,-şi spori rolul în cîrmuirea tirgului. Nicăieri
nu se întrezăreşte ideia lichidării pe oale revoluţionară, a vechilor instituţii, ci mai curînd aceea a adaptăifii acestora la cerinţele unei societăţi
in plină transformare. O pozirţie mai avansată se constată faţă da privilegiile boierilor, deoarece acestea constituiau o piedică însemnată în
calea burgheziei.
Conducătorii grupului care a elaborat proiectul mai sus analizat au
fost negustorii Manoleşti şi boierna.şul Anghelachi Climenrt 21 . Fiind sprijiniţi şi de unii dregători de seamă din divan, ei au reuşit să obţină
aprobarea domnească pentru proiectul lor. La inceputu'l anului 1828 au
avut loc alegeri pentru epitropie, rezultatul fiind faNorabil autorilor
planului de reorganizare a tirgului.
Cum era şi aşteptat, marii boieri botoşăneni au reacţionat imediat.
Un grup format din AleXiandru Calimachi, Scarlat Miclescm Aga, Iorclachi Foti, Constantin Arbore şi Teodor Silion trimit domnitorului o
scrisoare, in care caUfică pe autorii proiectului ca oameni "fără căpătîi",
care au adus tirgul "în nelinişte şi nenorocire pentru vreme viitoare" 22.
Ei se opun categoric proiectului, care nu le mai recunoaşte dreptul de
a hotărî în treburile principale ale tîrgului şi cer domnitorului să le
restabilească tcest drept. De asemenea mai cer domnitorului ca alegerea
epitropilor boieri să se facă prin adunarea a atoată sistimea boierească
elin Botoşani" şi nu de către obştea lucuitorilor tîrgului. Formulind asemenea dorinţe marea boierime con~ervatoare se menţinea în continuare
pe poziţia conservatoare de a-şi păstra privilegiile de clasă, impotriva
cărora autorii proiectului se ridicaseră cu hotărîre.

20. Ibidem, p. 284.
21. Ibidem, p. 316.
22. Ibidem, p. 279.

În scrisoarea ele care am pomenit marii boieri manifestă îngrijorare
de numărul mereu în creştere a negustorilor şi meşteşugari~or. Ei
erau îngrijoraţi ele forţa politică în creştere a acestora şi propun domnitorului ca persoanele de protecţie streină, persoanele fără căpăttîi şi
f<-lră acareturi sau venite de curînd în tîrg "să nu se socotească tîrgoveţi
si nici să nu se primească la sfaturile tîrgului 2". Printr-o asemenea
prop~.merc marea boielime urmărea să înlăture prin hotărîre domnească,
ele la dretpul de a alege pe epitropi, op :.1rte a populaţiei de rînd, care
trăia în Botoşani ştiind că nwnai pe această cale se putea menţine în
continuare la cîrmuirea tirgului. Totodată boierii propun ca proiectul de
reorganizare a epitropi ei, din 1827, să fie cercetat şi înlăturat, pentru
a nu rămîne după cum spun ei "o pată morală pentru acei care-şi cunosc
îndatoririle supunerii" 25.
Scrisoarea marilor boieri botoşăneni a avut ecoul dorit la domnie.
În urma unor. cerceiări sumare, domnul a ordonat noi alegeri pentru
epitropia tîrgului, iar conducătorii grupului de reformatori negustorii Manolachi Climent li s..a luat dreptul de a mai fi aleşi în epitropie.
Frămîntările care au avurt: loc în anul· 1827 şi 1828 departe de a fi
fost nişte simple agitaţii, aşa cum le-au nllliilit mari boieri, rămîn o dovadă concretă a luptei bul'gheziei botoşănene, alături d'e care s-a găsit şi
mica boierime, de a înlătur\3. piedicile care stăteau în calea dezvoltării
sale. Proiectul de reorganizare a epitropiei este totodată o reflectare a
intereselor burgheziei în etapa formării ei ca clasă.
Administraţia creată prin hrisovul din 1820 a fost menţinută pînă
la punerea în aplicare a Regulamentului organic, 1834. Potrivit prevederilor regulamentare burghezia ocupă un loc mai larg în conducerea
oraşului. Aceste prevederi n-au fost însă pe placul marii boierirni, care
n-a participat la primele alegeri pentru eforia oraşului din anul 1834.
Ea s-a constituit într-o grupare despre a cărei existenţă ne vorbeşte un
raport al Eforiei tîrgului, din ootombrie acelaşi an. In amintitul raport,
adresat Departamentului treburilor din lăuntru, Eforia se plinge că
"partida veche" se opune poruncilor de a păstra curăţenia oraşului şi a
pieţei şi că îndeamnă pe oameni la nesupunere. Cine face parte din
această partidă ne-o spune aoelaşi raport. Eforia comunică Departamentului că împotriva acestor m~ări nu se pot lua măsuri de::>arece sînt
"feţi cinstite", în afară de a raporta şi cerînd să se ia măsuri pentru a
se pune capăt neascultării 26.
Aşa zisa partidă veche va continua să se menţină şi în anii unnători
în opoziţie faţă de Eforie şi aceasta pentru că in componenţa ei, datorită
creşterii numerice a negustorilor şi meşteşugarilor, locul ocupat de
faţă

23.
24.
25.
26.

Ibidem.
Ibidem, p. 279 şi 280.
Ibidem, p. 280.
Artur Gorovei, op. cit., p. 212.
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aceştia

va fi din ce în mai laTg. Dar deşi majoritară în listele de alegă
tori 27 , burghezia botoşăneană nu va încerca să iasă din limitele stabilite
de Regulamentul OI"ganic ci dimpotrivă le va respecta. Ea nu va mai
întreprinde acţiuni de genul celei din 1827 şi 1828 ci dimpotrivă se va
apropia tot mai mult de marea boierime. In anul 1848, cînd multe centre
C~le Moldovei de Nord vor fi cuprinse de flăcările revoluţiei, la Botoşani
vor avea loc doar citeva acţiuni izolate şi neorganizate, care vor fi repede
suprima<te.

27. In lis,tele de alegărtori din an.ul 1836 erau insorişi 60 de boieri şi 109 de
negustori şi meşteşugari. Arh. St. Botoşani, fond Primăria oraşului, dosar nr. 5/
1834, fiJa 100.

OBLIGATIILE MOLDOVEI IN PRODUSE APICOLE.
FAŢA 'nE POARTA IN SECOLELE XVI-XVIII
IOAN CIUTA

Aşa

XVI-lea

cum este ştiut, la sfîrşituiJ. deceniului al IV-lea din secolul :J.l
dominaţia otomană asupro Moldovei s-a instaurat ca şi în Ţara

Românească

luînd proporţii în secolele XVfl şi XVIII. ln cadrul acestei
române erau obligate să suporte nu numai dreptul de
monopol otoman asupra comerţului extern, ci să şi aprovizioneze în permanenţă curtea sultanului de la Constantinopol cu miere şi ceară. ®
insemnare din 15 mai 1591 arată că s-au strîns de către "casapii şi gelepii" 1 din Moldova : 41 356 oi, 630 boi şi cantităţi de miere şi ceară
(su:bl. ns.), unt, grîne şi material lemnos pentru coMtrucţia corăbiilor 2 •
Cantităţi de produse care se trimiteau în Turcia din ţările române erau
aşa de însemnate, încît o intrerupere a exportului provoca serioase
perturbări in :aprovizionarea Constantinopolului. De aceea, pe drept
cuvînt li se spuneau ţărilor române, in secolell.e XVI-XVIII" chelerul
sau cămara de provizii" a împărăţiei.
Agenţii antreprenorilor turci, aşa numiţii balgii 3, răspîndiţi prin ţară
arvuneau de timpuriu mierea de pe la locuitorii ce aveau prisăci, cu condiţia ca la termenul pus, cîtimea angajată să fi fost pusă 1a dispoziţia
turcului rinduit. In cazul cind timpul sau alţi factori nu favorizau producţia de miere şi nu se avea cu ce să se satisfacă obligaţiile falţă
de turci, atunci spolierea românului ere de neînlăturat ajungffndu-se pînă
la vinderea bunurilor de altă natură de care acesta dispunea. Se cunoaşte dintr-un zapis din 13 aprilie 1703, de la Mihai Ra.coviţă, cum
Neagul şi femeia sa Axhtia au vindut partea lor de moşie pentru a fi
cumpărat 11 vedre şi jumătate de miere cu care era dator la turci 4•
Una din grijile cele mai de seamă ale domnului nou numit era plata la
timp a haraciului, înţelegîndu-se prin aceasta atît suma de bani cît şi
produsele in natură care se trimiteau la date fixe către Poal'ltă. De
exemplu : la 1664, in timpul domniei lui Eustratie Dabija, Moldova tridominaţii, ţările

1. Casapii şi gelepii = negustorii tll!r'Ci care cumpărau şi stringeau vite din
române.
2. C. C. Giurescu, Istoria românilor, voi. TII, padea a 11-a, Bucureşti, 1947,
p. 462.
3. Ba!lgii = neg:ustoru turci oare stringeau mierea din ţările române, iar
darea in miere se numea balgibaşlfc ; mai marele balgiilor = balgi-başa.
4. Melchisedek, Cronica Ruşilor, BUIOUreşti, 1869, p. 87-88.
ţările
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mitea anual sultanului următoarele sume de bani : 120 pungi 5 , 10 000
(j de ceară, 10 000 ocă de miere şi o cantitate de piei,
!iDO cintare
de seu şi 1 330 ocă de ceară pentru nevoile Arsenalului şi 500 bucăţi de
"canava" pentru hainele robilor de la galere i. RezuN:ă, pe de o parte,
că obligaţiile faţă de Poartă in produse apkole erau mult mai mari decit
celelalte (seu, unt, etc.), de unde deducem şi existenţa bogăţiei acestor
produse in Moldova, iar pe de altă parte, menţionarea obligaţiilor in
produse apicole printre cele dintîi, presupune ordinea preferenţială a
Porţii pentru aceste produse. Se observă, de asemenea, că Poarta pretindea pe lîngă miere şi ceară în cantitate de 12 720 kg cît echivalau
fiecare din cele 10 000 ocă şi deosebit 1330 ocă ceară pentru nevoile Arsenalului. ceea ce confirmă părerea lui Nicolae Iorga, că, "exista necon1enita cerere a turcilor de a li se trimite ceară pentru lumînări curate
in multe încăperi ale Sen:iului, mare cît o lume, îrn casele ocrotiţilor
?o1-ţii şi în atîtea moschei împărăteşti..." .... "Mierea de Moldova, Muntenia şi Ardeal - scria Evlya Celebi _, este foarte vestită şi se exportă
în toate ţările. Negustorii culeg mierea în aceste ţări şi o aduc în mii de
butoaie la Constantinopol" ~ 1 , iar în continuare, apreciind în mod deosebit calitatea mierii molcdoveneşiti, călătorul turc sublinia că, "mierea din
Moldova este cea mai limpede şi curată ca museUna albă" JO. Mulţi dintre
prisecarii moldoveni se ruinau prin datoriile şi obligaţiile faţă de balgii
m.ai ales cînd condiţiile climatice şi de floră nu erau f.avora:bile. Aşa se
constată. din mărturia lui popa Ştefan din Ruginoasa, dată Ia 20 martie
17.20 lui Ştefan Pisoţchi pentru o datorie ce a rămas lui Mustafa Capanlăul din Rom<"<n. Prin ea se arată : "a fost rămas cu 40 de vedre de
miere şi cînd s-a dus la Ţarigrad m-iam socotit cu dînsul şi puind dobîndă de 30 vedre de miere s-au făcut 70 şi am rămas să dau în mîna
frăţîne-său lui Hăsan şi dintr-această datorie am dat 3 poloboace de
miere, cîte 18 vedre şi jumătate şi 10 lei, bani am dat şi ţădulă la mîna
turcului" 1 1•
Obligaţiile ţărilor române către poartă în miere şi ceară apar şi sub
denumirea de "rînduiala mierii şi cerii împărăteşti", care în ·timpul lui
Constantin Duca, în 1694, se ridica la valoarea de 6 213 taleri, în 1695,
13 116 taleri, deci mai mult decit dublu, iar în timpul lui Antioh Can~emir. în 1 GD6, a scăzut la 5 840 taleri 12.
ocă

3. 1 ne: pungă = 500 lei ; După C. C. Giures·ou, Istoria Românilor. val. III,
·te a <1 II-a, Hucureşti, 1947, p. 610. Deci, 120 pungi = 60.000 lei.
6. Una ocă = 1.272 kg, după acelaşi ir..ror, p. 458. Deci, 12720 kg ceară si
Ui20 kg miere; 1,288 litri după Alexandru Constaiil.tillleSCU în "Studii şi Ar.ticoie
c:c Ist 1ric", vnl. XXVII-XXVIII, Bucuref?ti, 1974, p. 190.
~. C. C. Giurescu, op. cit., vol. III, parrt. 11-a, p. 458 (după scr:erea lui Paul
Ricaut.
8. ~. Iorga, Istoria Românilor în chipuri şi icoane, Bucureşti, 1906, p. 106.
9. Andret Antalffy, Călătoria lui Evlya Celebi prin Moldova în 1659, in
.. B:.o'e;. Comis. Isto;·:ce a României", XII/1932, p. 39. Vezi şi C. J. Karadja, "Un
:.. ;~x·ic 1 urc despre noi" in "Revista de Istorie", IX, 1923, P. 92-93.
10. C. J. Karadja, Un istoric turc despre noi, în "Revista de .Istorie", IX,
1923, p. 92-S3.
11. Arh:vele Statului, Iaşi, p. 417/64.
12. C. C. Giurescu, op. cit., p. 651.
p:~
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înfrîngerea lui Petru Rareş, în 1538, Soliman 1 a anexat la
- Bugeacul, unde a aşezat pe tătari, iar cetatea Tighina cu
:e!·itoriul din jur au devenit raiaua Bender. Tătarii din Bugeac vasali ai
I:nperiului Otoman, au devenit şi ei beneficiarii produselor moldover-:eşti, printre care un loc însemnat l-a ocupat mierea şi ceara. Conform
:-:-:ărturiilo1· lui Evlya Celebi, obligaţia in miere a Moldovei faţă de Poartă,
fixată în 1538 a fost de 50 butoaie. Aceas,tă cantitate a fost probabil mult
!TI[;rită la începutul secolului al XVII~lea în timpul domniei lui Ieremia
~·loYilă. Din informaţiile lui Miron Costin în Letopiseţul Ţării Moldovei
se degajă ideea că, atunci cînd Ieremia Movilă mijloci pacea între aliatul
,;ău, Jan Zamoiski, cancelarul Poloniei şi hanul tătarilor de la Crîm,
.,capetele" (condiţiile n. n.) de pace au fost: "Ieremia Movilă să fie domn
în ţară, birnic împărăţiei din an în an după obicei, iar hanului să dea
din an în an daruri şi o anumită cantitate de miere de ordinul ,,miilor
de cîntare" cantitate ce credem a fi exagerată, dacă avem în vedere
că un cîntar avea 44 ocale sau 56 kg l::. O astfel de cantitate ar fi însemnat dep~irea cu mult a cantităţilor trimise Porţii, ceea ce nu pare
a fi demn de crezut. În sprijinul părerii noastre vine şi menţiunea lui
Evlya Celebi din 1659, cum că, "Legea lui Suleirnan Chan este în vigom·e pînă astăzi" H, ceea ce presupune menţinerea cantităţii de miere
stabilită în 15:l8, chiar dacă unele abuzuri s-or mai fi comis. Oricum,
cantităţile de miere şi ceară destinate Porţii au crescut in funcţie de
C"erinţele acesteia. Din acela;;i izvor turcesc de informare aflăm că la
fiecare An Nou, Moldova, trebuia să dea Arseno.lului împărătesc : 1 000
~mtoaie de seu prost pentru uns galerele, 100 butoaie de miere stropită~''.
100 butoaie ceară de albine şi piei de bou in nwnăr de 1 000 H1• Ina!h"er~e:1ţele de informare a~e călătorului truc pot fi puse pe seama ştirilor
diverse aflate la indemina acestuia, dar noi sinttem înclinaţi a le pune· in
şi mai mare măsură pe fluctuaţiile cerinţelor Porţii care variau în funcţie
de împrejurări.
Paul Ricaut, contemporan cu Celebi precizează că obligaţia de miere
suportată de către Moldova faţă de Poartă se ridica la 10 000 oca anual.
Cum butoiul de miere avea în secolele XVI-XVII o capacitate de 100
oca 17 , iar una oca echivala cu 1,272 kg miere 1 ~', rezultă că obligaţia
anualii a Moldovei era de 10 000 oca sau 12 760 kg., ceea ce am consemnat şi noi mai inainte. Din chitanţele cancelariei Porţii se constata că
i:1 1 634, capuchehaia Moldovei, Dumitraşco a predat c<'imărilor impe,riale în două reprize totalul de 3 ti30 ocale de ceară galbenă 1;i în ace:aşi
C~ta:ea Albă

13. Miron Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei, l'Oiţie îngrijită de P. !J. Pana:nucurP~ti, 1944, p. 10.
H. N. Iorga, Documente şi cncetări cu privire ta Istoria financiară şi c<·nn-Jmicii a Principatelor Române, But:•lrl?şti, 1900, p. 62.
15. Andrei Antalffy, op. cit., p. 5-6.
1G. Ibidem, p. 39-40.
17. Miere strupită = miere răYac, curafă, care se scurge din faguri desc.'i-

tC';I:.u,

păciţi.

18. ,\nclrc:

An~alffy,

cp.

::i., p. ::l!l-4.0.
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an 3 000 ocale de miere curaltă, deci 4 664,550 kg ceară galbenă şi 3 855
kg miere curată 19.
ln secolul al XVIIJ-lea mu1tiplele sarcini ale Moldovei faţă de tuoci
şi tătari au devenit extrem de grele. Numai balg~ba.şllcu12° hanului de
Căuşani, menţionat în "sămile visteriei Moldovei" pe anul 1764 era fixat
la 6 457 lei. Această sumă reprezenta 2 152 vedre de miere 21 sau 21 520
oca, de peste patru ori mai mult ca în anul 1 538, dacă socotim vadra
de mlere la 3 lei după cum era în general preţul ei pe la jumătatea secolului al XVIII-lea 22.
Putem conchide cu privire la obligaţiile Moldovei faţă de Poal"tă
in produse apicole că, nevoile stringente ale Imperiului Otoman au condus la cereri şi impuneri mari şi variate pentru intreaga perioadă medievală, dar că cele mai crescute au fost începînd cu mijlocul secolului
al XVII-lea cînd domnii Moldovei ca şi cei din Ţara Românească au
fost, de regulă, nevoiţi să dispună strîngerea şi să trimită la timp cantăJţile de miere şi de ceară impuse. Dar, ca întotdeauna, domnii au căutat
să.,şi insuşească o pa~te din ceea ce strîngeau, fie pentru consumul propriu al curţii, fie pentru valorifkare. Actul în sine genera fenomenul,
obişnuit in evul mediu, ca dintr-o obligaţie externă să se fi creat o nouă
sursă de venituri personale. Aşa, bunăoară, Mihai Rlacoviţă imprumutase
in al II-lea deceniu al. secolului al XVIII-lea sume de bani în contul
mierii ~ţ cerii care urnnau să le colecteze din ţară pentru achitarea datoriilor 23 •
Pe lîngă obligaţia anuală in miere şi ceară. faţă de Poartă, domnii
erau forţaţi sub ameninvarea mazilirii, ca în timpul campaniilor turceşti,
care foloseau ca bază de atac şi teritoriul Moldovei şi al celorlalte ţări
române, să pregătească şi . să pună la dispoziţie proviziile necesare armatei. Printre acele provizii se impuneau suficiente cantităţi de miere
şi ceară, ~i,.

·

LES OBLIGATIONS DE LA MOLDAVIE EN PRODUITS APICOLES
VIS-A-VIS DE LA SU:BLtiME PORTE AUX XVI-XVIII-e SIECLES
L'auteur presente dans le cadre d'une etude plus ample Ie developpe-ment
de L'apilou'lture dans la Moldavie du Moyen Âge a, entre autres; il trai.te aussi
des obligations en produits aptcoles vis-a-vis de la Sublime Porte : .ruches, miel
et cire.
19. Cf. L. Şăi.neanu, Influenţa orientală asupra limbii şi culturii române in
"Convorbiri literare" nr, 10 ddn 1900, p. 894-1195,
20. Balgib<~Şlic = dare de mi.ere către Poartă strînsă de balgli.
:D. Una vadră = 10 · ocsa sau 12,88 litri (C. C. Giurescu) ; 15, 20 litri (Al.
Constantinescu, -în "S.A.I.", vol. XXVII-XXVIU, 1974, p. 194.
22. Gh, Ghibănescu, Sămile visteriei Moldovei, lunUe iulie-august 1764, seria
a II-a în "Buiet. Ion Neculce", 1931, flasc. 9, p, 1, 51, 171.
23. Buletinul "Ion Neculce", Iaşi; 1930, fasc. 8, p, 303.
24. Mihail KogăLniceanu, Cronicile României sau Letopiseţele Moldovei şi
VcUochiei, ediţia 1872, Bucureşti, vol. III, p. 8.
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Les quantites de prodJUii.lts apicoles envoyes ă la Sublime Porte entraient dans
le tribut annuel et dans le triliut paye en nature, ma:s aussi dans le droit de
monopole que la Turquie a en sur le commerce des prinoLpautes roumains.
Les marchands turcs, nommes balgii, payaient des 'lcomptes pour le miel
et la cire qu'ils acheta.ient ă des prix irnpooes par eux-memes, et le tribut en
miel vis-ă-vis de la Sublime Forte s'appelait balgi-ba.5lîc d'apres le nom du chei
des marchands, appele balgl-başa.
Les besoins :imp ~ieux de l'Empi~re Ottoman en ce qui concerne les produits
apîcoles ont conduit ă de g~andes imposităons pour toute la periode medievale
et sur1taut ă pal'tir de l:a deuxieme moitiedu XVIT-e siecle.
Le chroniquer turc Evlya Celebi ecrit que : ,.Le miel en provenance de la
Moldavie, de la VaJaohie et de ,]a Tnnsylvani.e etait tres cele-bre et on l'ex;portait
dans tous les pays", mais que "... le miel de Moldavie etait le plus 1~mp~tle et
propre comme la mousseli.ne blanche", ce fait etant confirme par son cantempmain Patt.nl. Ric!l'llt q.ui precisait que "la Moldavie devait foumir annuellement
â la Subl:'.me Forte 10.000 <r...as de miel".
Comme un oca = 1,272 kg, la Moldavie fournlissait donc â la Suhlime Por<te
une quantite de 12.270 kg de miel par an.

IARMAROACE ŞI TIRGURI SAPTAMINALE
IN MOLDOVA (1774-1832)
IOAN MURARIU

Perioada cuprinsă intre pacea de la Kuciuk - Kainargi (177 4) şi
introducerea Regulamentului organic (1832) c;e caracterizează, pentru
]\loldova - dar şi pentru Ţara Românească - printr-o puternică dezvoltare a forţelor de producţie la oraşe şi sate, precum şi printr-un proces
rapid de destrămare a relaţiilor vechi, feudale, şi de dezvoltare, in aceeaşi
măsură, a unor relaţii de producţie de tip nou, capitaliste. A crescut mult
populaţia Moldovei, fapt ce se constată din co.ta.grafiile fiscale ale epocii ;
au avut loc transformări profunde în ceea ce priveşte structura populaţiei ; s-a adîncit diviziunea socială a muncii, prin înmulţirea şi diversificarea branşelor meşteşugăreşti şi a ramurilor de comerţ; numărul
tîrgurilor şi oraşelor moldoveneşti a crescut de două ori intre anii 1774
şi 1832, iar populaţia lor a crescut de 3,5 ori ; aşezările urbane au devenit importante centre de producţie şi de schimb ; numărul negustorilor, de pildă, a crescut între anii 1774 şi lfl31 de la 486 la 7 354,' iar a
ramurilor de negoţ de 1a 19 la 43 1•
Importante prefaceri s-au constatat şi în agricultură unde domeniile
feudale - boiereşti sau mănăstireşti - au devenit treptat, prin folosirea intensă a muncii de clasă, mari producătoare de mărfuri pentru
piaţa internă şi externă.

In oraşe - d'ar şi pe unele domenii - s-au construit multe manuf<tcturi , majoritatea lor avînd o existenţă scurtă. A crescut mult şi
numărul atelierelor meşteşugăreşti de tot felul. In anul 1832, de
exemplu, în cele 40 de tîrguri şi oraşe ale Moldovei au fost înregistrate
1 1-13 de "fabrici" care însă, în majoritate, nu erau altceva decît simple
ateliere de săpun, pielărie, fierărie etc 2.
O dezvoltare intensă au cunoscut, în această perioadă, şi meşteşugu
rile ţărăneşti, care au contribuit din plin la procesul general de dezvoltare a pieţei interne. Documentele păstrate ne arată chiar şi specializarea unor sate întregi în anumite meşteşuguri sau în cultivarea unor
1. I. Mura.riu, Dezvoltarea păturii Mgu.storeşti in Moldova între anii 177 4 şi
1829, în "Studii ~i cercetări ştiinţifice", Institutul Pedagogic Bacău, 1974, anexele
nr. 1 şi 3.
2. Ecaterina Negruţi-Munteanu, Date noi privind structura demegrafică a tirguri/.or şi oraşelor moldoveneşti la 1832, în Popu.laţie şi societate, voi. I, Editura
Da-eia, Cl!uj, 1972, anexa 1.
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plante. In anul 1803, de exemplu, un număr de 331 sate din Moldova
erau specializate în cărăuşie, 217 în cherestea, 202 în vitkultură, 23 în
cultivarea tutunului, 36 în butnărie etc. 3 (vezi anexa nr. 1).
Aceste progrese constatate în economia Moldovei în perioada supusă
observaţiei noastre au condus la o puternică dezvoltare a comerţului in
tern, practicat în numeroasele dughene şi crîşme de prin oraşe şi sate,
apoi cu ocazia ianmaroacelor şi a tîrgurilor săptămînale. In continuare
vom face citeva referiri la activitatea iarmaroacelor şi a tirgurilor săptă
mînale din Moldova în această perioadă, precum şi la înfiinţJa.rea de
noi iarmaroace, fenomen impus de lărgirea continuă a pieţei interne, de
antrenarea moşiilor pe făgaşul economiei de schimb.
Iarmaroacele, sau bîlciurile, au fost o formă de comerţ foarte dezvoltată în ţările române încă din sec. al XIV-lea. Numărul şi activitatea
LJ.cestora au crescut în perioada de trecere de la feudalism la capitalism,
în condiţiile intensificării producţiei de mărfuri şi a economiei de schimb.
Ele se organizau atât la oraşe, cit şi pe numeroasele moşii aparţinînd
domnilor, boierilor sau mănăstirilor "· In Ţara Românească se ţineau
bîlciuri ·Chiar şi în unele sate de ţărani liberi sau clăcaşi 5•
Iarmaroacele în Moldova se organizau la oraşe, sau pe moşii, în baza
unor hrisoave domneşti, adică a unor acte de privi•legii acordate boierilor
şi mănăstirilor care salicitau acest lucru. Intrucit iarmaroacele constituiau
o importantă sursă de venituri băneşti pentru proprietarul tîrgului sau
moşiei respective, este lesne de înţeles interesul multor boieri şi mănăs
tiri în obţinerea acestui privilegiu din partea domniei. Marele savant
Nicolae Iorga scria că la începutul sec. al XIX-lea "în toată Moldova
cererea de iarmaroace şi tîrguri e îndată la ordinea zilei" 6.
Documentele de arhivă care se păstrează nu permit să se cunoască
numărul exact al boierilor şi mănăstirilor din Moldova care au solicitat
de la domni, la sfîrşitul sec. al XVIII-lea şi inceputul sec. al XIX-lea,
dreptul de a organiza iarmaroace pe propriile moşii. Se cunoa.cşte însă
un număr important de hrisoave domneşti - vor fi fost şi altele, dar
care nu ni s-au păstrat - prin care puterea centrală îi miluia pe feudali,
autorizînd ţinerea de iarmaroace. Pornind de la aceste hrisoave, precum
şi de la alte surse de informaţii, am întocmit anexa nr. 2, din care :;e
poate constata că între anii 1792 şi 1828 un număr de 24 localităţi din
Moldova au primit dreptul de a ţine 172 adunări de iarmaroace în fiecare
an. Numărul iarmaroacelor ·anuale care se puteau ţine în oraşele sau
pe moşiile privilegiate, varia între 2 şi 12. Iarmaroacele nou înfiinţate,
împreună cu cele existente mai dinainte, au legat printr-o adevărată
reţea toate centrele economice ale Moldovei, antrenîndu-le în circuitul
4

3. Ln Condica liuzilor, multe sate apar înregistrate cu două sau .trei spePentru specializarea unor sate la începutul secoLului al XIX-lea vezi şi
Corneliu Istrati, Condica Vistieriei Moldovei din anul 1816", în "Anuarul Institutului de istorie şi arheologie "A. D. XenopoJ", Iaşi, . 1979, supliment (1).
4. Gheron Netta, Bilciurile în comerţul ?Wstru, Editura Cartea Românească,
Bucur-eşti, 1939. p. 5-6.
5. A. Oţetea, Pătrunderea comerţului românesc în circuitul internaţional,
Ed. Acad. R.S.R., Bucureşti, 1977, pş 88-89.
6. N. Iorga, Istoria comerţului românesc (epoca .mai nouă), Bucureşti, p. 126.
cia~i.zări.
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pieţei interne şi internaţionale şi contribuind mult la conturaTea profilului pieţei interne unice româneşti.
Angajarea tot mai puternică a mrn?iilor în economia de schimb a
făcut ca toţi boierii şi mănăstirile să dorească a~i organiza iarmaroace
pe propriile domenii. Numeroasele cereri pentru legalizarea ţinerii iarmaroacelor nu se pot explica altfel decît prin avantajele pe care acestea
le aduceau beneficiarilor. In primul rînd, boierul pe a cărui moşie se
ţinea iarmarocul, îşi putea vinde, la faţa locului, deci fără cheltuieli de
transport, principalele produse obţinute pe moşie : băuturi, animale, cereale etc. Preţul acestor produse a înregistrat o continuă creştere în
perioada de care ne ocupăm 7• Vînzarea acestor mărfuri era scutită de
orice taxe băneşti. Dar boierii mai aveau şi alte avantaje. In zilele de
iarmaroc ei încasau şi mortasipia - o taxă de 24 bani pentru vitele
mari vîndute (bou, vacă, cal, iapă), oare taxă trebuia plătită pe din
două de către vînzător şi cumpărător 8 • Ei percepeau taxe în aceste zile
şi de la dughene, şi de la negustorii ce vindeau şi alte mărfuri decît
animale. La începutul sec. al XIX-'lea, de exemplu, hatmanul Răducanu
Hoset, care stăpînea tîrgul Căiuţi, din ţinutul Bacău, primea dreptul ca
în zilele de iarmaroc "să ia cite 40 bani de toată dugheana de la uliţă,
ce va tine orice fel de vînzare". Tot cîte 40 de bani trebuia să încaseze
şi de ia fiecare Sltrăin ce aducea în Căiuţl, spre vînzare, "orice fel de
marfă" 0 • In schimbul acestor mari avantaje, boierul avea doar obligaţia
să pună la dispoziţie o suprafaţă de teren şi să asigure păşuni şi adăpă
tori pentr·l,l vitele aduse spre ViÎnzare.
Ar fi însă greşirt să se .creadă că iarmaroacele aduceau beneficii numai
boierilor şi mănăstirilor, căci ele prezentau importanţă şi pentru alte
clase şi categorii sociale. Pentru ţăranii care veneau să vîndă animale,
păsări, cereale, produse ale industriei casnice etc., iarmaroacele. constituiau un bun prilej de a realiza sumele băneşti necesare în gospodărie
sau pentru plata dărilor. Meşteşugarii expuneau spre vinzare mărfurile
rezultate din munca lor. Negustorli se adunau într-un număr tot mai
însemnat, şi de la distanţe tot mai mari, pentru a vinde, sau cumpăra,
cu scopul de a revinde în altă parte. Unele hrisoave domneşti arată că
alcătuirea de iarmaroace este atît pentru folosul proprietarilor de moşii,
Cit şi a locuitorilor din împrejurimi. De exemplu, la 4 octombrie 1795,
domnul Alexandru Ioan Calimah, aprobînd ţinerea a patru iarmaroace
pe an la Vaslui, aprecia că "iarmaroacele ce se fac nu numai că sînt
pentru alijverişul tîrgoveţilor şi a locuitorilor ţinutului aceluia, dar sînt
şi pentru folosul locuitorilor altor ţinuturi (subl. noastră), căzîndu-le
cu îndemînă a-şi face alijverişul cu cele ce au de vînzare (... )" 10• Uşor
ne dăm seama, din aceste rînduri, că o întinsă zonă geografică, fo:r.mată
Preţurile cu care se vindeau unele mărfuri în Moldova, la
secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, în "Carpica",

7. 1. M·urariu,
s}'îrşitul

MuzeUl de istorie şi artă Bacău, VII, 1975, p. 123-148.
8. Buletinul I. Neculce, fasc. 5 (1925), p. 230-231.
9. Documente privitoare le istoria economică a României. O~e şi tîrguri,
seria A, Moldova, voi. Il, BucUII'eşti, 1960, p, 71.
10. Ibidem, p. 23.
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din cîteva ţinuturi, gravita in jurul unui mare iarmaroc, mai amintim
doar hrisovul din 11 iulie 1814, prin care Scarlat Alex. Calimah, acceptind ca pe moşia Blăgeşti (ţin. Bacău) a mănăstirii "Sf. Spiridon" să
se ţină 10 iarmaroace pe an, arăta că "aceasta este spre mai multă
înlesnire locuitorilor de a-şi face alijverişul cuviincios (... )" 11 •
A.dunările de iarmaroc nu erau permise pe orice moşie. Era obligatoriu ca moşia pe care urma să se ţină iarmaroace să se găsească la o
depărtare de circa patru ceasuri (ore) de mers pe jos adică la vreo
20 de km. --- de aHe moşii sau tîrguri cu iarmaroace 1 ~. Păstrarea acestei
distanţe era necsară pentru a se evita concurenţa unui feudal de către
altul. Pe la 1827, cînd vornicul Costachi Conachi a primit dreptul de
a ţine opt adunări de iarmaroace pe moşia sa, Nămoloasa (ţin. Putna), în
hrisovul domnesc se arată că "depărtarea acestui sat este de 3,5 ceasuri
de FGa?ani" t:l.
Organizarea de iarmaroace pe o nouă moşie :rebuia să fie popularizată în tot ţinutul respectiv, pentru ca locuitorii să ştie la ce sărbători
religioase să se adune. Aşa, de exemplu, prin hrisovul domnului Scarlat
Alex. Calimah din 3 ianuarie 1816, ispravnicii ţinutului Tecuci erau ob-ligaţi să anunţe în tot ţinutul lor organizarea a cinci iarm.aroace pe an
pe moşia Stănişeşti H. Puţin mai tirziu, la 27 iunie 1820, Mihail Gr. Suţu
aproba cererea de a se ţine patru iarmaroace pe an în tirgul Vas lui.
Domnul cerea ispravnicilor să facă "obştească publicaţie în tot ţinutul
acela pentru iarmaroacele aceste a tirgului, preoo.m şi pentru ziua tîrgului de piste săptămînă, spre a le ave lăcuitorii in cunoştinţă" li>.
In perioada de care ne ocupăm iarmaroacele din Moldova erau atît
de importante în ce priveşte volumul schimburilor comerciale, incit i-au
impresionat şi pe unii străini. Polonezul Chrzanowski, călătorind prin
Moldova în anul 1780, scria că in oraşul Bîrlad se ţin immaroace foarte
i.m.porbante, la care se adună, spre vînzare, inke altele, şi cîteva mii de
vite mari; negustori din toate părţile vin să vîndă sau să cumpere
mărfuri din aceste iarmaroace 16• Cam in acelaşi timp Moldova a fos-t
vizitată şi de călătorul austriac Hacquet, de profesie geolog. Între altele,
acesta a fost puternic impresionat de mărimea iarmarocului din Iaşi.
La acest iannaroc - ne informează Hacquet - negustorii mal"i aduc
numeroase mărfuri din Imperiul Otoman, Austria, Prusia, Franţa, Anglia,
Husia şi Italia. La iarmarocul din Botoşani se vindeau - tot după infm·maţia lui mărfud englezeşti, franţuzeşti şi turceşti 17. Este aceasta
dovadă, pe lîngă altele, de integrare a comerţului românesc în comerţul
european. Moldova era nu numai importatoare ci, prin marii negustori.
exporta în toată Europa acele produse care nu erau prohibite de căt~'!:
Imperiul Otoman.

o

11. Ibidem, p. 65.
12. C. C. Giuresou,

zi.ei

COI'IMibuţiuni la studiul origi.nilor şi cU?zvoltării burghela 1848, Ediltura ştiinţifică, Buoure!1ti, 1972, p. 89.
13. Doc. privitoare la istoria economică a României (... ), p. 129.

romane
H.
15.
16.
17.

pînă

Arh. St. lalli, fond Documente, p. 738/6.
Ibidem, p. 406/146.
P. P. Panaitescu, Călători poloni în ţăril.e române, Bucure:;ti, 1930, p. 2.38.
N. Iorga, Istoria româniler prin călători, vol. III, Bucureşti, 1922, p. 24-25,
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La iarmaroace se adunau şi negustori români, într-un număr foarte
mare, apoi ţărani şi meşteşugari care, fie că-şi vindeau produsele muncii
lor, fie că-şi cumpărau cele necesare in gospodărie.
Ţinerea de iarmaroace era interzisă în vremea unor epidemii,
deoarece aglomeraţia putea contdbui la îmbolnăvirea sau chiar moartea
unui mare număr de locuitori. În anul 1829, de exemplu, din cauza ciumei
s-a interzis vremelnic ţinerea de iarmaroace in Iaşi 18 •
Iarmaroacele, ca modalitate de practicare a comerţului, şi-au continuat activitatea intensă şi mai tirziu, in perioada regulamentară 19 • Importanţa lor a scăzut in a doua jumătate a sec. al XIX-lea, din diferite
cauze, cum a1· fi : desfiinţarea relaţiilor feudale, modernizarea drumurilor comerciale, dezvoltarea transportului de mărfuri pe căile ferate etc.

*

*
*

Iarmaroacele - sau bîlciurile, cum se numesc în Ţara Românească
nu sint o creaţie a epocii pe care o analizăm; ele sînt menţionate
în documente îndată după constituirea statelor feudale româneşti. Dar
acum ele sînt chemate să slujească unor scopuri noi, adică economiei
ele schimb în plină dezvoltare. Prin aceasta iarmaroacele au contribuit
foarte mult la uniformizarea vieţii economice şi la formarea, mai întîi,
a pieţelor provinciale, din contopirea numeroaselor pieţe locale, iar mai
apoi, către mijlocul sec. al XIX-lea, la formarea unei pieţe interne
unice pe întreg teritoriul locuit de români.
*

*
*

Tîrgurile săptămînale, ca şi iarmaroacele, erau o formă de practicare a comerţului periodic (considerăm comerţ permanent numai comerţul zilnic, practicat in prăvălii). De obicei, prin hrisoavele domneşti
oraşele şi tîrgurile primeau, pe lîngă dreptul de a organiza iarmaroace,
şi dreptul de a ţine zi de tîrg săptămînală. Ziua de tîrg de cele
mai multe ori lucrătoare - se stabilea in funcţie de zilele de tît'g
ale localităţilor urbane din imprejurimi. Se urmărea ca negustorii sau
producătorii direcţi, care mergeau intr-un tirg oarecare, să poată merge
şi la tîrgurile vecine, in aceeaşi săptămînă.
Intre un iarmaroc şi un tîrg săptămînal existau şi asemănări, în
sensul că în ambele se desfăşura un comerţ periodic, dar şi deosebiri.
Dacă într-o localitate urbană se ţineau maximum 12 adunări de iarmaroace pe an, numărul zilelor de tîrg din aceaşi localitate se ridica la
52, corespunzător cu numărul săptămînilor dintr-un an. Dar existau
şi deosebiri mai importante. Aşa cum am menţionat, la iarmaroace se
adunau negustOTi şi producători (ţărani, meşteşugari) nu numai din
18. Doc. privitoare la istoria economică a României ( •.. ). p. 134-135.
19. Dumitru D. Rusu, Infiintarea iarmaroacelor şi tîrgurilor săptămînale din
Moldova în perioada regulamentară (1832-1858), în "Analele şti:nţifice ale Univ.
"Al. I. Cuza" din Iafii" {scrie nouă), secţ. III, a). Istorie, tomul XVII, 1971, fasc. 2,
p. 234 şi urm.
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ţinutul

resp~iv, ci şi din alte ţinuturi ale Moldovei. De asemenea,
iarrnaroacele, care se ţineau la date fixe şi dinainte ştiute, erau frecventate de numeroşi negustori din celelalte două ţări române, sau, din ţări
străine, care aduceau fel de fel de mărfuri industriale, ooloruale, fructe
mediteraniene etc., saJU cumpărau de aLei anirnaJ.e, băuturi, cereale, lînă
etc. Ziua de tîrg era organizată doar pentru aprovizionarea săptămînală
a unei aşezări urbane cu produse de strictă necesitate : cereale, făină,
fructe, zarzavaturi, lactate, păsări, ouă, şi altele. In ziua de tirg se
adunau în piaţă negustori 20 şi meşteşugari din oraşul respectiv, apoi
ţărani din imediata apropiere. Prin urmare, ziua de tîrg săptămînală
avea o arie de activitate mu1t mai restrinsă decît a unui iarm.aroc.
In a dQua jumătate a sec. al XIX-'lea, aşa cum am mai subliniat,
ponderea iarmmoacelor in totalul general al comerţului intern a început
să scadă. Pe multe moşii adunările de iarmaroc au încetat cu totul.
Ele s-.au mai menţinut în unele oraşe mari unde se ţineau nu de citeva
ori, ci doar o singură d'ată pe an, purtînd denumirea de bilci anual. Şi
azi se mai ţin bîlciuri anuale în oraşe ca Bacău, Roman, Fălticeni etc.,
cu care ocazie au loc şi distracţii populare. Cu termenul de iarmaroc au
inceput a fi denumite fostele zile de tîrg săptămînale, cind erau aduse
şi vite spre vînzare, într-un loc anume, care purta denumirea de obor.
Denumirile de iaT77Ulroc - cu înţelesul de tîrg săptămînal - şi obor de
vite sau tirg de vite se mai folosesc încă şi acum in Moldow.

LES FOIRES ET LES MARCHEs HEBDOMADAIRES MOLDAVES
ENTRE 1774 ET 1832

Resume
L'auteur y analyse l'activite des foires et des m'irches hebdomadaires moldaves durant la periode mentionnee et souligne leur impoirtalllce dans le developprment du rommel'lce interieW", dans l'attra,cttion des grands domaines feodaux
vers l'econom~e d'echange, dans l'uniform.i.sation de la vie economique ert dans
la creatiolll des premices de la formation d'un marche interieur roumain unique.
On y souligne auss[ la creation de nouvelles foires. Ce n'est qu'entre 17921828, par exemple, que 24 localites urbaines et dorn.aillnes feodaux de la Mo1davie
ont :--ec;u, de Ia parrt du prin ce regnan t, le droit d organiser 172 foires par annee.
Cclles-ci avaient 1:eu â 1 occasion de diverses fltes relig·ieuses et etaient freq uen tees par de nombreux marchands roumains et etrangers.
Le present ar,tide fin~t par deux annexes - l'une se rapportant â la specialisation paif metîers de certains vdlages molda·ves dW"ant les premieres annees
du XIX-e siecle, et la deuxieme comportant les noms des localites ayant reQu,
entre 1792 et 1828, le droit d'oi"gla!lliser des foires.
20. Numai precupeţii din OI'IBŞele şi tîrgurile Moldovei erau in număr de 55
în anul 177 4, 102 în 1820 şi 1.582 în 1831 (vezi 1. MU:Nlriu, Dezvoltarea pătu.rii negust ore şti in Moldova ... , anexele nr. 1, 2 şi 3).

Anexa nr. 1

SPECIALIZAREA UNOR SATEE DIN MOLDOVA IN ANUL 18{)3 .-,
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Ţinutul
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1. Suceava
2. Neamţ
3. Roman
4. Bacău
5. Butna
6. Tectu::i
7. Covurlui
8. Tutova
9. Vaslui
10. Fă1ciu
11. Grece-ni
12. Codru
13. Hotărniceni
14. Orhei
15. Soroc a
16. Herţa
17. Dorohoi
18. Bot011ani **)
19. Hîrlău
20. Cîrligătun
21. Iaşi
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1
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8

8
1

27
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13
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3
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3

7

2

1

10

1
1

2

10
11

5

12

331

217

202

2
1

23

36

4

9

52

3

1

13 l4

2

l

*) Th. Codrescu, Uricariu.l, vol. VII, Iaşi, 1886, p. 241-377 şi vol. VIH, Iaşi, 1886, p.
**) La ţinutul Botoşani, probabil din greşeală, nu apar in statistică sate specializate.
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Ane:ra nr. 2
li;;Eu: l!RISOAVE PRIVIND INFIINTAREA DE IARMAROACE IN MOLDOVA
S'-:l\ )" ,IJUJI AL XVIII-LEA ŞI IN PRIMELE TREI DECENII ALE SECOLULUI AL XIX-LEA
Numă-

Nr.
crt.

-A-

An~:l

R

Lo:·alitatea

Ţinutul

c

D

rul iarmaro acelor

Sursa

E

F
economică

1.

1792

Vlădeni

Suceava

4

Documente privitoare la istoria
p. 15-17.

2.

1795

Vaslui

Vaslui

4

Arh. St. Iaşi, fond Documente, p. 406/82. Privilegiul a fost
re înoit la 28 iunie 1805 (Ibidem, p. 406/118).

3.

1802

Herţa

Herţa

4

Idem, Litere, Ia 29, fila 2

4.

1803

Fălciu

Fălciu

12

Bul. I. Neculce, anul 1, fasc. II, iulie 1922, p. 312-313.

5.

1814

Blăgeşti

Bacău

ilO

Documente privitoare la istoria
p. 65.

6.

1816

Fîntînele

Bacău

3

Arh. St.

7.

1816

Pungeşti

6

Ibidem, Tr. 166, dosar 537, fila 11.

8.

1816

Stănişă.7ti

Tecuci

5

Ibidem, Documente, p. 738/6.

9.

1817

Tecuci

Tecuci

3

Documente privitoare la istoria
p. 66-67.

10.

1817

Niocoreşti

Tecuci

2

Ibidem.

11.

1818

Cocorăni

Botoşani

11

12.

1818

Oniceni

Suceav.t

12

13.

1818

Căiuţi

Bacău

7

A.

Iaşi,

Oţetea.

şi

a României ( •.. ),

2 v.

econ~mică

a României ( .•. ),

fond Documente, p. 1009/21.

economică

Pătrunderea comerţului

a României ( .•. ),

românesc (... ), p. 90.

Ibidem. Vezi şi D. Z. Fumică, Documente privitoare la coromânesc, 1473-1868, Bucureşti, 1931, p. 247-249.

merţul

Documente privitoare la istoria econemică a României ( .•. ),
p. 72.

A

B

c

D

F

14.

1818

Laza

Tu tova

8

15.

1819

Rădiana

Bacău

2

16.

1819

Bodeşti

Neamţ

6

17.
18.

1821
1821

Souleni

Iaşi

Paşcani

Suceava

19.

1824

Hăbăşeşti

Roman

20.

1826

Mărăşeşti

Putma

21.

1826

Vlădeni

Dorohoi

12

22.

1827

Hărpăteşti

Cînldgătura

12

23.

1827

Nămolo1sa

P.utna

24.

1828

Bucecea

TOTAL

(Tg. Nou)

Botoşani

12
12

2
6

8
9

I. Antonovici, Mănăstirea Floreşti din plasa Simila, judeţul

Tutova, Bucureşti, 1916, p. 79-81.
N. Iorga! Istoria comerţului românesc (epoca
Bucure~ti, 1925, p. 126.

mai

nouă),

Documente privitoare la istoria economică a României ( .•. ),
p 73.
Confirmat la 7 aprilie 7823 (Ibidem, p. 92-93).
Arh. St. Iaşi, Vistierie, Tr. 166, dosar 537, fila 238.
Ib:dem. fond Documente, p. 548/15.
Documente privitoare la istoria econamică a României ( .•. },
p. 101-102.
C. C. Girurescu, Contribuţiuni la studiul originilor (. .. ), p. 85.
Documente privitoare la istoria econemiclf a României ( .•. },

p. 123.
Buleti.nul I. Neculce, fasc. 5/1925, p. 230-231.
Documente privitoare la istoria econemiclf a României ( .•. },

p. 129.
Ibidem, p. 129-132.
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DIN ISTORICUL PRESEI BOTOŞĂNENE- "STELUŢA"
LUI I. V. ADRIAN
IONEL BEJENARU

Personailitate de marcă a vieţH cu:lturale a Botoşanilor în a doua jua secolului, trecut, Ion Veniamiln Adrian, (1837-1874), s-a afirmat
printr-o diversitate de preocUJpări, de l'a profesor, director saJU revizor şco
lar la tipograf, redactor de presă sau Hterat, probate cu prolfesionalism şi
pasiune. Nu sint, de altfel, singureile, completîndu-se cu servicii în viaţa
politică sau administrativă, fără a se depărta de la condiţia bunului patriot, dată de vechile-i convingeri unioniste, întru triumful cărora se
dedicase. Fondator şi conducător (proprietar), din 1871, al unei imprime.rii, in Botoşani, îşi tipăreşte aici volumele de scrieri : "Din versurile
lui I.V. Adrian". Canţonete. Suvenire şi suspine. Fabule. Imprimeria
BotoŞialli, 1871 ; "Din scrierile umoristice ale lui I. V. Adrian", Editor
C. Manoliu, Imprimeda Botoşani, 1874; "Tipuri I: "Postulachi SJujbulescu. Cîntecel comic, Imprimeria Botoşani, 1874 (d'intr-un ciclu care
urma să mai cuprindă II Flioncone.scu prooopsttul" şi III "Coşcodan gazetarul"). Remarcabilă între scrierile sale, rămîne "Abecedarul ilustrat
pentTu copii începători" (1870, Imprimeria Botoşani), lucrare de pionierat în literatura didactică şi pedagogică din ţara noastră, cu virtuţi moderne, euristice, dublate de altele educative, intr-un format original (o
premieră) cu o condiţie grafică în consens cu interesul celei mai tinere
gem~raţii, aflate în pt1aJgUl instruoţiei.
IntTe vechile publicaţii botoşănene, "Steluţa", redactată de I. V.
Adrian, in 1868, cu apadţie în cîteva luni ale anului, se inscrie ca una
de pionierat, cu rol meritoriu in animarea vielţii literare şi culturale locale. "Foaie literară, redactată de Ioan Veniamin Adrian, vechiu institutore superior, profesore d'e istorie şi fost inspectare şcolar", cum se
preciza in chiar primul număr de apariţie - 21 ianuarie 1868 - "Steluţa" se tipărea la Imprimeria din str. Şoselei, Cassa Teatrului din Botoşani, sumarele numerelor evidenţiindu-1 pe redactorul ei, 1. V. Adrian,
ca principal animator, genurile abordate de el fiind diverse, fără a se
ridica, în parte, la o factură superioară. De altfel, va fi un motiv pentru
Mihai Eminescu de a-l persifla în atit de acidul articol "Literatura şi
pastrama d'e Botoşani", reliefîndu-1 - lucru meritoriu - alături de Dimitrie RaJlet - între scriitorii reprezentatirvi pentru ~8111·i. !n
mătate

1

1. Mihail Eminescu, "Opere CQ1l1iPlecte",

Iaşi,

19H, p. 405.
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"Steluţa", 1. V. Adrian a semnat studii "Cercetări asupra originii ziarelor", ,,Constituirea primitivă a familiei şi a societăţii", "Despre fanarioţi", "Femeia", "Cele dintîi trebuinţe ale omului" romane - in foileton - sub genericul "Romanele Domnilor Moldovei" - "Ştefăniţă al
VI-lea cei Tînăr", "Petru Măj,ea:rul", - poezii - "Plutaşul", "Vochiţa",
"Ce este amorul?" ş.a. - traduceri de Beranger, Lermontov, Theophile
Gauthier, schiţe, maxime, ş.a. Şi-a asigurat colaborarea, ca şi la "Bondarul" ieşean 2, a bunUJI.ui său prieten şi tov·ară.ş de idei, botoşănean de
usemenea, atunci, stabilit in Iaşi, poetul unionist George Tăutu. Sub semnătura lui G. Tăutu, prezent în mai toate publicaţiile literare şi socialpolitice ale timpului, apar poemele "Arcaşul", "R10mânul", "Un flutur",
"0 ! tristă rosă eu mult jelesc".
Apariţia "Steluţei" botoşănene este salutată de mai vechile şi faimoasele totodată "FamHia" şi "Convorbiri literare". Aceasta din urmă
nota apariţia noului ziar hebdomadar din Botoşani, sub redacţia lui I. V.
Adrian, reliefînd, prin scurte comentarii. sumarul primului număr, din
21 ianuarie 1868. Sînt remarcate contribuţiile lui 1. V. Adrian - începutul
articolului asupra originii ziarelor, nuvela istorică naţională "Ştefăniţă
al VI-lea cel Tinăr", scrisă în spiritul lui "Alexandru Lăpuşneanu" şi
care "promite a fi interesantă", cele două traduceri : "Fuga" (după Th.
Gauthier) şi o .,Riomanţie" din italiană, dintr-un autor neidentificat aceasta din urmă avînd să fie pînă la sfîrrşitul secolului trecut piesă de
rezistenţă în repertoriul lăutăresc din Moldova :J ale poetului N. Nicoleanu, "publicate de mai multe ori şi prin urmare cunoscute", ale lui
G. Tăutu - "Acaşul", articolul dr. V. P.runcu asupra rîsului, "scris cu
mulrt spirit""· Şi, conchidea revista ieşeană, "În întregimea lui, ziarul
se recomandă destul de bine prin începutul său şi urăm succes confratelui nostru din Botoşani:;.
Poezia ca în multe publicaţii literare, ocupă - cu diversele-i specii
- un spaţiu însemnat, între semnatari afrlîndu-se şi Vasile Gher.man .Pop
("O lacrimă din dureri", "0 salutal'e românilor bucovineni"), Constantin
Stamati ("Tînguirea unui onb"), Gr. Sorooeanu ("La ea!. .. "), N. Lazu
("Iubind am scris"), Gheorghe Niculiţă ("Aşi vrea să fiu poet!" - •amicului I. V. Adrian"), reproduceri din Dimitrie Petrino ("Vilctoria).
"Dramaturgia este prezentă prin Ştefan Mihăileanu, cu tabloul în
versuri "Blestemul unui bătrîn ţăran murind", prin Teodor Boyan, remarcabil om politic şi de cultură botoşănean, cu vodevilul într-un act
"Teatru la ţară", pus în :scenă la teatrul naţional din Botoşani, la 3 de~
cembrie 1867, în beneficiul sărăcilor G.

2. ,.Bon darul", 1861.
3. "Dicţionarul literaturii române de la origini pînă la 1900", Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1919, p. 7.
4. "Convorbiri literare", Iaşi, an I, nr. 23, 1 februarie 1868, p. 367.
5. lb;dern, p. 368.
6. De relevat tradiţiile teatrale ale Botosanilor, suita de botoşăneni care au
abordat acest gen de la G. Tău tu. T. Boyan, · D. Se. Midescu. D. Rallet la Mihai
Eminescu, Nicolae Iorga, 1. G. Miclescu, Ludovic Da\.L'i, Ion Sân Giorgiu, Mihail
Sorbul.
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"Steluţa" lui 1. V. Adrian s-a dovedit şi o bună animatoare a vieţii
culturale locale. În numărul din 18 februarie 1868 se publica aPf!lul, adresat profesorilor. avoc.Jţilor, tuturor "domnilor orăşeni" de a se aduna în
sa'la Gimnaziului (n.n. devenit, ulterior, liceul "A. T. Laurian") spre a
se constitui rin "Societatea pentru învăţătura poporului rom[m", pentru
ziua de 25 februarie 18fi8. Anul 1868 este rodnic pentru viaţa culturală
de aid, în decembrie constituindu-se o societate literară, cu 22 de
membri 7•
Structurată armonios, nelipsindu-i şi rubrici ele atractivitate în public
- rebus, ghicitori, }ogogrife, gnomogrife, anagrame. şarade - "Steluţa"
lui I. V. Adrian se bucura de o bună circulaţie, număr de număr făcîn
du-şi loc paştele redacţiei, numele evidenţiate indicînclu-ne şi o varietate a categoriilor de citi,tori, multe nume Jiind ale unor famiUi arhicunoscute în societatea boto.'?ăneană a timpului (Botez, Soroceanu, Carp,
Zotta, Gallin, Climescu, Cocotă, Miclescu, Carus, Cănănău, ş.a.).
Cum ţinea să scrie omul de cultură Gh. Burghele " ... Steluţa" pentru botoşăneni a fost un adevărat eveniment. Numerele apărute au trecut din mînă în mînă, păstrîndu-le fiecare ca o icoană", motiv, oarecum,
de intristare dacă ne gîndim că astăzi nu există in patrimoniul instituţii
lor îndreptăţite din Botoşani măcar un număr.
Ea rămîne o revistă de pionierat, cu un mesaj literur-artistic, cultura], de valoare, pl.edînd pentru istoria ţării, pentru unitatea naţională
şi culturală a românilor {nu intimplător semnăturile scriitorilor bucovineni, basarabeni se regăsesc în cuprins) una din acele numeroase publicaţii botoşănene, devenită de referinţă pentru istoria noastră literară.

7.

"R~Vista

Maldnvei 0 '

Botoşani,

an V, nr. 5-6, 1926, p.

a.

DIN ISTORICUL PRESEI BOTOŞĂNENE CARE ESTE, TOTUŞI, CEL MAI VECHI ZIAR
DIN BOTOŞANI?
IOAN MAXIMIUC

Din peste 14 000 de titluri 1 cîte numără presa din ţara noastră
in peste un veac şi jumătate de apariţie 2 mai mult de 200 au apărut
la Botoşani şi Dorohoi, precum şi in citeva sate din această parte de
nord a ţării care alcătuieşte acum judeţul nostru. Multe dintre ele au
apărut in secolul trecut, o parte fiind' socotite drept bune şi chiar foarte
bune de Eminescu 3 şi Iorga 4.
Mulţi şi sirguincioşi cărturari din această parte a ţării s-au străduit
şi au dat le iveală în ultimii ani numeroase date despre publicaţiile şi,
uneori, despre publiciştii botoşăneni din trecut - nu-i locul in intervenţia de faţă să-i numă1· şi în orice caz lista ar fi incompletă iar
meritele nu îndeajuns relevate.
Este de notorietate de-acum însă că primul nostru gazetar - mă
refer la cel care a activat şi scos ziare la Botoşani - este I. V. Adrian,
născut la Mihăileni în 1837 (m. 14.08.1875 la Paşcani). Potrivit cercetă
rilor de arhivă făcute de harnicul profesor Ştefan Cervatiuc 5 se acreditase convingerea că primul ziar apărut la Botoşani ar fi "Terra de Sus"
tipărit in urbe de I. V. Adrian, ca bisăptăminal, intre 10 şi 15 aprilie
1866. Alte cercetări, făcute de Remus Zăstroiu 6 şi publicate recent,
mută data apariţiei primului ziar la Botoşani cu cîţiva ani mai înainte,
de această treabă invrednicindu-se tot I. V. Adrian. Potrivit lui R. Zăs
troiu, ziarul se numea "Independentul", a apărut la Botoşani in 1862,
subintitulindu-se ziar democrat, dar despre care, aşa cum afirmă cercetătorul, se ştiu puţine lucruri. Porniţi în căutarea lui, n-am reuşit nici
noi să descoperim vreun număr. Socotim însă faptul pe deplin .plauzibil
şi iată de ce : 1862 este anul în care I. V. Adrian se mută la Bot()l}ani
unde înfiinţează o tipografie. El plecase atunci din Iaşi unde editase
"Bondarul", care îşi încetează din acel moment apariţia. Cu ce gînduri
să fi venit aici, la Botoşani un ziarist, relativ notoriu, care mai înfiinţează şi o tipografie, decit acela de a edita un ziar, pe care, deltfel,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Şerbănescu, Presa noastră, 7/1980, p. 32.
Curierul românesc, 8 aprilie 1892, Bucureşti.
Mihai Eminescu, voi. IX.
Nicol~te Iorg<t, Istoria presei româneşti, 1922, p. 157.
Dicţionarul literaturii române de la ori:gi.tni... p. 7 şi 812.
Ştefan Cervati~. Clopotul, 3855/24 sept. 1972.

R.
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il şi intitulează semnificativ - "Independentul" - generaJ poate şi de
oarecari conHicte pe care trebuie să le fi avut la Iaşi - titlul ziarului
constituind probabil şi un răspuns la adresa lliilui preopinent?
La 25 de ani, cît îi numără Adrian, socotim, avînd în vedere şi
experienţa
sa anterioară că purt.a în mod sigur in el focul int,etţi/t
al ambiţiei de afirmare pe plan gazetăresc. Ne demonstrează acest lucru
şi spusele lui Iacob Negruzzi, comunicate in 1876 în "Convorbiri literare",
din care extragem : "A!d'rian a avut o viaţă ciudată 7, căci a cercetat
şi gustat din toate. Luarea aminte a publicului a fost atrasă asupra lui
prin BONDARUL, întîiul jurnal umoristic din Moldova (n.n., cel apărut
la I~i), ale cărui glume destul de ghh.rnpo:J.se îi făcu oarecare nume. După
a~ea a fost succesiv tipograf, primar, subprefect, librar, poliţaiu, poet,
deputat, redactor, profesor de filcsofie, inspector al regiei monopolului
tutunurilor ·'?i cîte altele ce numai ştim (... ) Dacă literatura nu-l va cunoaşte, cel puţin lăutarii îl vor pomeni, c<ici mulţi din ei vor fi cîştigat
bani buni de la înamoraţi nefericiţi, cărora le cîntau refrenul cunoscutei
poesii ce Adrian a tradus-o din italieneşrte : O, tu crudule ! / Inimă n-ai,
Inimă n-ai !".
Pînă 'la noi n-a ajuns poesia şi nici cîntecul deşi, cine ştie ! ,
poate-1 mai fredonează vreun lăutar de mahala - dar în mod sigur cu
"Independentul'' - asupra căruia vom continua căutările - înscriem în
anul 1982 o aniversare remarcabilă - 120 ele ani de publicistică, de
apa.riţie a presei locale în judeţul Botoşani. Numind aici şi celelalte publicaţii editate de Adrian la Botoşani H, de care s-a ocup9.t în amănunt
şi cu competenţă Ileana Turuşancu, unele dintre ele de circulaţie naţională la vremea respectivă "Steluţa", cel dintîi periodic literar de
la noi, din nord, (apărut între 21 ianuarie 1868 şi februarie 1868, apoi
între 11 februarie şi 13 iulie 1839), ,,Deşteptarea" (1869), "Foiţă p2ntru
toţi" şi "Bonc1arul" de la Botoşani (1869-1871), ,,Felinaru" (1869) avem imaginea unui publicist harnic a cărui memorie se cuvine să o
e1·ocăm cu respect.
Alături de I. V. Adrian gazetăria botoşăneană din secolul trecut a
fost servită şi de alte condeie ilustre de c2re merită să ne ocupăm
Chiar dacă nu reprezintă culmi ale gazetăriei, ei sunt între acei ce au
concurat, la afirmarea presei pe aceste meleaguri. Şi apoi, piscurile, culmile, nici nu se văd' bine la orizont decît în peisajul de cîmpii şi coline
<·cu·e le premerg.

7. Iacob Negruzi, Convorbiri li-terare, 187G. X, p. 333.
8. llleana Turuşancu, Lintba şi li-teratura română, vol. 111, 19iH.

'·

AFIRMAREA PRINCIPIILOR DE INDEPENDENŢA
IN DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ORAŞULUI GALAŢI
ÎN SECOLUL AL XIX-LEA
M. GUZIEC

Dominanta ideologică ::t pclitiC'ii româneşti din secolul al XIX-lea,
ideia unităţii şi independenţei naţicnale a fost generalizată de forţele
progresiste !În întreg ansamblul vieţii economico-soci:lie.
Pornind de la relaţiile istorice, forţele progresiste au valorificat ac2st
cadru economico-social unde se putea acţiona mai uşor dat fiind multitudinea şi diversitatea formelor de activitate pe care ·le întrunea şi unde
caracterul revoluţionar se putea imprima fără a fi sesizat de forţele
represiYe. 1n consecinţă, în acest dQIJleniu, ideea de unitate şi ind.epenclenţă a putut fi mc.terializatc\, ca o premiză a înfăptuirii marilor ide<:~luri,
încă di;1 primele decenii ;:de secolului trecut, în activitatea curentă şi
chiar de a.n:munt.
Fără a stărui asupt·::: unor elemente de unitate şi independenţă naţională, înserate în legisl:lţia contemporană pe care autorităţile erau obligate a le avea în vedere, ne vmn opri asupra unor elemente de independenţă ce au fost promovate uneori pe~:>te prevederile legale - în diferite sectoare de activibte. Şi în acest sens vom evidenţia cîteva elin
cele ce s-au impus în sectorul construcţiilor edili tare.
Reorganizarea politica-administrativă a Principatelor Române elin
prima jumătat.::! a secolu:ui :c:l XIX-lea, î:1. concordanţă cu dezvolbrea
economică şi socială, a adus în preocupările forurilor de conducere, necesitatea modernizării oraşdo:·.
În preocupările pentru madernizarea ora~elor, Galaţiului i s--a rezer\·at un loc plivilegiat, fiL1.d considerat ca "singurul c::mal al fericirii
ţării" 1•

Acţiunea

ele mcclernizare a oraşului -a impu.<; o vastă şi continuă
odilitare pentru care erau necesare .fonduri bă
neşti, numeroşi muncitori ca:ificaţi, tehniceni etc. În condiţiile existente,
lucr[•rile s-au efectuat prin antreprize sau concesiuni, în modul acesta
rezolvinclu-se atît problemele financiare cît şi ale forţei de muncă. Dintre
lllCTările edilitare realizate prin sistemul antreprizelor sau concesiunilor, în vederea modernizării oraşului cităm : amenajarea cheiului Du~:ării, pavarea străzi:or, construirea cazarmelor, clădirilor ele 1::: barierele
oraşului, a carantinei, canalizării. uzinei pentru aprovizionarea cu apă a
oraşului, a iLuminatului .electric şi a tramvaiului etc-.

c?mpanie de

VPi -

constr:ucţii

1. Hr:sovul d:n 1 oct. 1836 IE15i. 1856, p. 58:1.

Manual i!dministrati\" al Principatului Moldo-

154

Desigur, cei mai mulţi ofertanţi erau supuşi străini ŞI m virtutea
acestui statut, în cazul unor litigii ar fi putut apela la arbitrajul consulatelol· din Galaţi sau jurisdicţiei statelor ale căror supuşi erau. Un
astfel de arbitraj ar fi dat JX>sibilitatea amestecului consulatelor sau a
unor autorităţi externe în treburile interne ale ţării, şi ale oraşului sau
chiar ar fi declanşat conHicte diplomatice, în care implicarea puterii suzerane sau protectoare ar fi fost inerentă. Şi tocmai într-o atare situaţie
s-ar fi contestat dreptul ce şi-1 luase ţara şi autorităţile locale gălăţene
de a-şi rezolva problemele majore administrative, excluzînd' complet
amestecul suzeranităţii.
Pentru a evita astfel de situaţii, autorităţile gă1ăţene au acţionat în
toate cazurile cu spirit de prevedere, întărind prin conţinutul actelor
încheiate la concesionarea lucrărilor, elementele de independenţă.
O succintă analiză a caietelor de sarcini întocmH:e pentru .prindpalele
lucrări ce s-au dat în antrepriză de către primărie, începînd' din prima
jumătate a secolului al XIX-lea şi pînă la sfîrşitul secolului, precum şi
a contractelor încheiate evidenţiază atenţia acordată de edili, asigurării
condiţiilor juridice elementelor de independenţă. Cîteva date extrase din
actele menţionate sînrt elocvente. În contractul incheiat de primărie cu
antreprenorul "iluminării oraşului", datat J8 februarie 1859 în art. 9,
antreprenorul se angaja faţă de primărie "să se considere" în ceea ce
priveşte condirţiile acestui contract supus dispoziţii~or locale" 2.
Ldeia reluată în articolul 16 al contractului încheiat la 13 septembrie
1860, între primărie şi Rudo1f Altman, pentru amenajarea unei grădini
publice : "în tot ce priveşte condiţiile acestui contract, eu grădinarul voi
fi supus .pravilelor şi dispoziţlilor cirmuirii locale fără să fiu apărat de
vreo străină protecţie" 3, în cietul de însărcinări pentru pavarea stră7.ii
Domneşti pînă la Ştefan cel Mare, în articolele 31, 32, in care se menţiona "toate notificările de făcut antreprenorului relativ la conducerea
lucrărilor şi executarea controlului vor fi făcute la Galaţi, ca loc de
reşedinţă pe timpul antreprizei... şi antreprenorul mai este supus condiţiilor generale prevăzute
în regulamentul din 8 mai 1860" ", este de
asemenea regăsită şi în condiţiile stabilite. de primărie pentru antrepri7.a
iluminării oraşului cu 454 fana:re, din 1864, în articolul XI "în ceea ce
priveşte condiţiile ... antreprenorul este supus dispoziţiilor guvernuiui local fără a se putea folosi cu vreo străină protecţie, nici el nici tovarăşii
sau moştenitorii, atî,t în timpul lucrării contractului cît şi în urmii după
expirarea lui":>.
Inaintind in timp, aspiraţiile gălăţenilor au evoluat spre cele mai
înaintate realizări ale civilizaţiei, aspiraţii care s-au materializat în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea in cepîrud' cu dotarea oraşului cu
o uzină de apă, o uzină electrică, introducerea ca mijloc de transport
local a tramvaiului electric.
2.
3.
4.
5.

A.S.G., Primăria oraş Galaţi, dos. nr. 30/1859, f. 12.
A.S.G., f. c., dos. 15/1859, f. 12., v.
Idem, dos. 38/1865, f. 9.
Idem, dos. 28/1864. f. 8.
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De Ia primul proiect de "convenţie pentru concesiunea drumului de
fier american şi antrepouri in Galaţi", din 1872, pînă la contractul încheiat cu Charles Georgi la 3 iunie 1895 6, se înscriu identice următoarele
dispoziţii : "Oonoesionarul. va fi liiber în aLegerea personalulu.i său cm-e se
va compune nu numai din supul?i români, afară de aceia care arr fi însăr
cinaţi cu administraţia camarpaniei şi executarea lucrărilor... Intreprinderea transpo).'lturilor persoanelor şi mărfurilor prin drumul de fier este
considerată ca o industrie privată şi rămîne supusă legilor şi regulamentelor generaJ.e existente in România. Campania nu va putea in nici
un caz să apeleze pentru orice priveşte concesiunea de faţă la orice amestec din partea puterilor străine" 7.
Concomitent cu dezvoltarea încheierii contractului de consionare a
construirii liniilor de tramvai, municilpalitatea de Galaţi, luase in 1872
in dezbatere şi contractul de concesiune a apei"*. Şi în acest context,
în atricolul 27 se prevedea ca "ori ce contestaţiune ,intre comună şi concesionari vor fi judecate de tribunalele ordinare ale ţării" 8 . Articolul
56 din caetul de sarcini pentru iluminatul cu gaz şi electricitate avînd
acelaşi conţinut se completa ou articolul 58 care preciza obligaţia concesionarului de a: "renunţa în ceea ce priveşte executarea controlului
de faţă la orice protecţiune străină şi se va supune în totul jurisdicţiunii
guvernului român. El va fi domiciliat în Galaţi şi în caz de Ji.psă va
lăsa in locu-i un reprezentant cu depline puteri pentru tot ce priveşte
concesiunea, avocat sau inginer 9**.
Subliniind faptul că incă din :anul 1836, gălăţenii stabilise în aşe
zămintul de porto-franc, obligativitatea foloskii limbii române în soluţionarea litigiilor comerciale şi faptul că autorităţile locale au evitat permanent concesionarii şi antreprenorii supuşi ai marilor imperii vecine
sau ai puterii suzerane, p;:ecum şi prevederile - impuse în contracte de neamestec între contractanţi ai unor foruri juridice externe înainte
de 1877, se poate conduziona că toate acestea au adoăugat elemente materiale la politica generală pentru manifestarea României ca stat independent şi suveran, anticipînd proclamarea oficială a independenţei.
Menţinerea acestor prevederi in contractele încheiate de prirnăTia Galaţi
după 1877, se înoadrau efortului general, constituind de asemenea o neresimte cu caracter de permanenţă pentru politica de consolidare a independenţei de stat a României.
6. Idem, dos. 150/1894, f. 103-110.
7. Idem, dos. 22/1872, f. 29e30.
• Primul contact penrtru concesionarea apei a fost încheiat cu Monier din
Marsilia la 13 martie 1872, acesta la 11 dec. 1873 a cedat-o lui G. B. Craw'ley din
Londra.
8. Primăria comunei Galaţi - Convenţia şi regulamentul pentru alimentarea
cu apă f!ltra<tă cwn şi contractul penlt.r1U in:tinderea reţelei in partea de sus a ora~ului. Contractul şi caietul de sarcini pen·tru i'lumimarea cu gaz fluid şi eleotricrtilte. - Convenţiile pentw extensiunea eclerajului, r€ducerea preţUJl:ui iluminatului electl'i'c, construirea şi exploatarea .tramvaiului cum şi tranzacţia interveni,tă
între comună şi concesi0111arll iluminatuLui şi construirii trarnvaillil.ui - Galaţi,
p. 92-93.
** Convenţ~unea pentru lwninatul cu gaz şi electricLtate a fost inche.iat cu
Charles Georgi, acelaş care a luat şi concesiunea tramvaiului.
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AFFIRMATIONS DES PRINCIPES D'INDEPENDANCE DANS LE
DEVELOPPEMENT URBANISTE DE LA VILLE DE GALATZ
AU XIX-E SIECLE
InscriYant dans les contrats an>:.: les concess:ona!res et les cntre.pn'neurs des
d:fferents traveux e:lilitaires l'ob~igation pour ceux-:~i de ne t•e:·ouri:· il r:ntcrvent:on d'aucune pu:ssance etrangere, en cas de Etiges et leur cbl:ga1ion de se sc.umettre seulen:ent i1 la juridiction rouma.:ne, les Galatziotes et les au:or:t.es locales
unt cuinsi ajoute c!cs eh~ments materiels a la IDli>tique genera!e puur la man:festa:;on de la Roumanie en tas qu'Etat :ndc.pE"ndant ct souverain jusqu'en 1877. La
mention de ccs per voyances aussi dans les contrast conoLus apres la porclamation
de l'independance du pays s'encadrait comme unc absolue necess:te il cara~·terc per!l:ancnt dans la poUicrue de consolidation de l':ndependance d'etat de la Roumanie.

ATENEUL ROMAN DIN

BOTOŞANI
GH. MEDIAN

În toamna anului 1889, din iniţiativa unui grup de intelectuali, lua
la Botoşani o filială a Ateneului Român, instituţie creată in anul
1865 in Bucureşti. Botoşanii erau al cincilea oraş din ţară în care se
înfiinţa o filială a Ateneului, acest lucru datorîndu-se pe de o parte interesului tot mai mare pentru cultură al numeroşilor locuitori ai oraşu
lui" pe de alta existenţa unei numeroase intelectualităţi capabile să
susţină activitatea unei asemenea instituţii.
Inspirînclu-se db principiile Ateneului bucureşteo.n, Ateneul din
Botoşani a urmărit prin activitatea sa " ... să contribuie la lărgirea orizontului de cultură în general şi in acelaşi timp să realizeze o introducere
sistematică în problemele specifice societăţii româneşti, în istoria şi cultura românilor, in realităţile pămîntului românesc a orăşenilor adulţi funcţionari, meseriaşi, comerci:mţi, liber profesionişti, militari cu o
pregătire şcolară elementară adesea, dar cu o sinceră pornire către o cultură mai înaltă pe care învăţămîntul de pîi1ă atunci şi condiţiile materiale modeste nu le-o putea asigura 1•
Înfiinţarea Ateneului boto~ănean a fost precedată de amplE: dezbateri în lumea intelectuală a oraşului, dezbateri care prin intermediul
presei locale au fost aduse la cunoştinţa publicului larg. Astfel, "Curierul român~' sublinia încă din anul 1886 că înfiinţarea unui Ateneu la
Botoşani ar duce la stimularea vieţii culturale a oraşului care nu era
pe măsura importanţei acestuia, dat fiind faptul că la acea dată Botoşt'
nii ocupa al patrulea loc între orruşele ţării în privinţa populaţiei,
după Bucureşti, Iaşi şi G3laţi. Argumentîndu~şi punctul de vedere, ziarul
arăta că cele cîteva şcoli primare de băieţi şi de fete, liceul, şcoala de
arte şi meserii, tînă·ra societate filarmonică şi începutul de bibliotecă
publică ce existau la Botoşani nu erau pe măsura unui oraş de importanţa acestuia. Se simţea nevoia unor " ... cluburi de lectură, cluburi comerciale, societăţi de arme şi gimnastică, reuniuni ştiinţifice, întreprinderi teatrale de diletanţi, cercuri literare ... şi nu în cele din urmă a unui
Ateneu care să înscrie Botoşanii in larga mişcare ateneistă ... cari timpufiinţă

1. 1. Zamfirescu, V. Cândea, V. Moga, "AteneuJ Român",
1976, p. 9.

Ştiinţifică şi encidopedlcă,

Bucureşti,

Edihtra
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rile din Uimă a luat un avint fenomenul prin toate o~ele cu pretenţii
de cultură ale ţării 2.
Desigur, înfiinţarea Ateneului punea citeva probleme de actualitate
şi de perspectivă între care pe primul plan se situau găsirea unui număr
ele membri activi care să-i .asigure o activitate permanentă, a unui sediu
şi a unei săli pentru desfăşurarea activităţii, dar toate erau realizabile.
In privinţa membrilor, acelaşi ziar făcind o trecere în revistă a forţelor
intelectuale ale oraşului nota că Botoşanii aveau la acea dată " .. vreo 30
de profesori şi insti·tutori şi patîţia advocaţi şi magistmţi între care mulţi
învăţaţi cu titluri superioare de ştiinţă ... vreo 10 medici şi alţi ciţiva
speciali.şti, toţi oameni de-o distinsă valoare practică şi rutinală, mai
muJţi bărbaţi din societate de-o incontestabilă 'cultură, un număr, în fine
de militari instruiţi şi competenţi - cari toţi la un loc ar putea da
Ateneului nostru un şir de conferenţiari şi-un contingent de-o lungă
trăinicie, răzemat nu numai pe forţa numerică, dar şi p-acea morală şi
intelectuală" :l. Cît priveşte sediul şi sala pentru activităţi acestea se puteau găsi, de vreme ce în oraş existau dtev.a clădiri de utmtate publică
intre care teatrul, Liceul Laurian sau Şcoala primară Marchian.
Prima acţiune concretă vizînd înfiinţarea Ateneului Român din Botoşani a fost iniţiată 1a 25 octombrie 1889, cînd .în aula Liceului Laurian
a avut loc o întrunire la care au participat un număr restrîns de intelectuali, din rîndul cărora s-a ales un comitet de iniţiativă format din
V. Vasiliu, S. Enacovici, Şt. Gane, Gr. Goilav, Gh. Demetr:u, N. Giurgea,
Al. Saint-Georges, Lazăr Teodor şi N. Răutu. Cu acelaşi prilej a fost
elaborat şi un proi·oot de statut şi a f05t redactat textul u!lui apel care
a fost trimis unui mare număr de persoane din oraş.
Scoţînd în evidenţă larga mişcare ateneistă din între<~ga ţară şi rolul
pe care ateneele îJ aveaJU în direcţia " ...vuJ.garizării oricăror chestiuni din
domeniul literaturii, ştiinţei, artelor, al culturii în general .şi mai ales
a culturii naţionale 4, apelul făcea cunoscută iniţiativa constituirii unui
Ateneu şi la Botoşani, cerînd tuturor colaborarea " .. .la înfiinţarea unei
opere atJ.it de folositoare care nu va putea da rezultate însemnate decît
numai atunci cînd va întruni in jurul său toate forţele intelectuale ale
judeţului..." 5• In încheiere, apelul făcea cunoscut că in seara zilei de
4 noiembrie in aula Liceului Laurian era convocată adunarea de constituire a Ateneului, eJq>rimind convingerea că prin înfiinţarea acestuia
" ... oraşul Botoşani care a produs pe un Eminescu şi pe atiţi alţi oameni
de valoare, va ajunge să se pună pe o treaptă de cultură egală cu aceea
a oraşelor mai de frunte din ţară" 6•
Conform celor sta:bili;te, în seara zilei de 4 noiembrie in aula Liceului
Laurian a avut loc întrunirea de constituire a Ateneului român din Botoşani, printre cei aproape 50 de membri fondatori ai acestuia numărindu-se
avocaţii St. Gane, Ed. Ulle, G. Chernbach, medicii C. Aronovici, S. Ena2. "Curierul. Român",

Botoşani,

an. I, nr. 4, 13 martie '1886.

3. Ibidem.

4. "Ateneul",
5. Ibidem.
6. Ibidem.

Botoşani,

an. 1, nr. 1, 'ianuarie 1901.
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:::.·.-:ci, St. Possa, M. Ciomac, doctorul în litere şi filosofie Gr. Goilav,
ziaristul Scipione Bădescu, profesorii N. Răutu, G. C. Velea, AL Roc:-:eanu, institutorii C. Gallin şi 1. Condrea, doctorandul în ştiinţe naturale
3rigore Antipa etc. 7• Tot în cadrul întrunirii din 4 noiembrie s-au votat
~i statutele Ateneului 8 , nereu~indu-se însă din cauza orei tîrzii la care
.,-au încheiat discuţiile să se aleagă şi biroul. Această problemă a fost
rezolvată într-o întrunire ulterioară, preşedinte fiind desemnat Constantin Esarcu preşedintele Ateneului român din Bucuretşi, iar vicepreşedinţi
colonelul adjutant Romulus Magheru, comandantul regimentului de artilerie din Garnizoana Botoşani şi avocatul Eduard Ulle 9. Sediul Ateneului a fost fixat într-una din camerele de la etaj ale teatrUJlui, iar ca loc
de desfăşurare a activităţii a fost obţinută aula Liceului Laurian.
A vind în vedere structura profesională a membrilor săi, condacerea Ateneului a întocmit un program de activitate în care pe primul
plan erau puse oonferiillţelle. De-a lung.wl existenţei sale, Ateneul a iniţiat şi manifestări de altă natură, între care mai multe serbări literermuzicale ,dar cea mai mare parte a activităţii a îmbrăcat forma conferinţelor, desfăşurate în cicluri în aproape fiecare an al activităţii sale
de mai bine de trei decenii. Se impune însă a fi remarcat faptul că
cea mai mare parte a acestora au fost susţinute la un inalt nivel inte~
lectual, că au abordat subiecte dintre cele mai interesante .pentru acele
timpuri din domeniile ştiinţei, literaturii, vieţii sociale şi totodată au
atras la tribună conferenţiari din toate mediile culte ale orru?ului. Nu
este lipsit de importanţă nici faptul că printre printre conferenţiari
s-au numărat şi femei, ceeace spune foarte mult despre gradul de emancipare al femeii botoşănene din urmă cu aproape un secol.
Un obiectirv care a stat de la început în centrul atenţiei conducerii
,\teneului a fost crearea unui buget din care să fie finanţate cheltuielile
legate de buna activitate a instituţiei . Acest lucru a devenit imperios
necesar din mohltenttill în C81l"e, uamărinrl să-şi diversifice .actirviJtatea, Ateneul şi-a propus închirierea unui local pentru întruniri şi lectură şi
pentru constituirea unei biblioteci proprii 10 , cotizaţiile membrilor fiind
insuficiente pentru realizarea acestor obiectve. In acest sens, s-a propus
organizarea unor acţiuni culturale cu plată, [ntre care festirvaluri liJterarmuzicale, reprezentaţli literare şi ar:tistice, conferinţe.
Prima acţiune destinată procurării fondurilor necesare înfiinţării
unei biblioteci proprii, a constituit-o serbarea literar-muzicală organizată
în seara zilei de 28 martie 1892 în sala teatrului, la care şi-.a dat concUI'Sul marele is!torilc A D. XenOipO]. 11 • Desfăşurată intr-o sală m-hiplmă
în caJre " ... Toa'e lojile de sus şi de jos, plătite cu acelaşi preţ, cum stalurile, erau literailmel1'te ocupa.Jte", de tot ce societatea botoşăneană are
mai distins, mai elegant şi mai inteligent... 12 , manifestarea s-a bucurat
7.
8.
9.
10.
11.
12.

"Curierul
Idem, an
Idem, an
Idem, an
Idem, an
Ibidem.

Român", an. IV, nr. 39, a ianuarie 1889.
IV, nr. 44, 30 noiembrie 1889.
V, nr. 4, 13 februarie 1890.
V, nr. 45, 111 decembrie 1890.
VII, nr. 10, 3 aprilie 1892.
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de un deosebit succes. Programul a cuprins o parte muzicală susţinută
ele muzica Regimentului 16 artilerie condusă de căpitanul Toma Ionescu,
un recital de pian al profesorului Manu de la Externatul de fete şi conferinţa istoricului A. D. Xenopol "Românii din ArdeaU.", aprinsă pledoarie pentru susţinerea luptei pentru emancipare naţională a românilor
aflaţi sub dominaţie străină 13.
Mergînd pe linia diversificări activităţii, la începutul secolului al
XX-lea, Ateneul hotă·răşte să-şi creeze şi o secţie muzicală. Pornind de
la faptul că între membrii săi se numărau mulţi dintre componenţi.i
societăţii muzicale "Armonia", societate care în acea perioadă se afla
într~un v.remelnic declin, condUJCerea Ateneului hotărăşte în adunarea
generală din 17 februarie 1901 crearea unei secţiuni muzicale, alegîndu-se totodată şi un comitet de acţiune format din Gh. Pădure, I. Chcsim, Gh. ~angli, şi Al. Smelţ. In aceiaşi adunare s-a adoptat şi textul
unui apel cMre toate persoanele care nu făceau parte din Ateneu de
a-şi da concursul la realizarea noii secţiuni şi s-a votat suma de 100
lei pentru acoperirea micilor cheltuieli ce le va necesita aceasta, pentru construirea unui podium în sala Ateneului şi pentru inchirierea
unui pian 11i.
Tot în cursul anului 1901, pe lîngă înfiinţmea secţiunii muzicale,
Ateneul înregistrează un nou succes - editarea unei reviste proprii.
Purtînd numele "Ateneul", revista al cărei prim număr a apărut la 1
ianuarie 1901, a publicat în paginile sale cronici ale celor mai importante
manifestări organizate de Ateneu, textele celor mai interesante conferim.ţe ţinute, precum şi note referitoare la activitatea culturală din oraş.
Apariţia revistei demonstra după aprecierea conducerii Ateneului " ... că·;Şi-n oraşele noastre de provincie lumea poate să se avînte şi pe
cîmpul ceva mai înalt al ocupaţiunilor intelectuale şi că nu e vecinic
condamnată a-şi cheltui întreaga-i energie numai în incordata luptă pentru traiu, ori în plăcute şi ademenitoare petreceri..." 15 • Apariţia revistei
servea totodată şi scopului mai înalt .al susţinerii şi răspunderii culturii
naţionale în această parte de nord a ţării, considerîndu-se că " ... dacă
sînt oraşe în ţara românească cărora li se cere o muncă mai încordată pe
toate cîmpurile de activitate şi îndeosebi pe cel cultural... acele sînt
oraşele mărgina~, apropiate de graniţă şi Botoşanii e unul din acestea" 16 • Scoasă în excelente condiţii grafice, scrisă cu pasiune şi talent,
revista a apărut pînă în anul 1902 în 10 numere după care, din cauza
dificultăţilor financiare prin care trecea Ateneul şi-a încetat apariţia.
Incercind să facă faţă greutăţilor financiare, în anul 1902 Ateneul
organizează mai multe acţiuni vizînd strîngerea de fonduri, dintre care
cea mai importantă a fost serbarea literar-artistică organizată in ziua
de 7 aprilie, în sala teatrului, în cadrul căreia s-a produs orches.tra condusă de I. Vlăduţă cu un reuşit program de muzică cultă şi profesoar~
13.
14.
15.
16.

Ibidem.
AteneuJ, an. 1, nr. 3, martie, 1901.
Ateneul, an. 1, nr. 1, ianuarie 1901.

Ibidem.

Hil
susţinut conferinţa "Studiu comparativ asupra
\Iunţilor Pădurea Neagră, Alpi şi Carpaţi din punct de vedere pito!·esc li". Dar nici această manifestare nici altele nu au putut echilibra

Ortansa Buzoianu care a
siluaţia financiară

a Ateneului. Consemnînd cu regret o asemenea stare
de lucruri profesorul Nicolae Răutu arăta că " ... Din pricina multor greută~.i cu care am avut de luptat, Ateneul a fost nevoit să-şi restrîngă
activitatea mai mult în discutii intime intre membri, în formarea unei
1
Jiblioteci, în darea unui şir ~le reprezentaţii literare şi artistice şi cu
deosebire în ţinerea a cîte unui şir de conferinţe publice, aproape în
fiecare an de la infiintarea sa. Ceea ce constituie însă cea mai mare
mulţumire-nota el e faptul că acţiunile Ateneului s-au bucurat de inc~
rajarea ce intotdeauna au avut-o din partea publicului botoşănean 1 ~".
Ca o expresie ·a greutăţilo-r în ca.J"e Ateneul se zbătea, în anul 1902
este nevoit să-şi mute sediul din localul teatrului în Casele Voitinovici,
într-un spaţiu mult mai mic, unde va sta mai multă vreme. In ceea ce
priveşte activitatea, aceasta se va reduce treptat, rezumîndu-se la seria
ele conferinţe anuale, ce se vor desfăşura cu intermitenţe pînă in cel
de al treilea deceniu al secolului cind practic Ateneul îşi înoetează acti\·itatea. La aceasta a contribuit şi înfiinţarea Universi.tăţii populare
.. Nicolae Iorga" în anul 1924, a cărei activitate se confunda cu cea a
:\~eneului.

Desfăşurată timp de peste trei decenii, activitatea Ateneului român
elin Botoşani a avut un rol deosebit în crearea unui climat intelectual
in Botoşani, în educaţia maselor şi nu în ultimul rind în creşterea prestigiului oraşului în rîndul celorlalte centre urbane ale ţării. El a constituit cel mai important focar de cultură al oraşului o îndelungată perioadă, fiind promotorul celor mai importante acte cul-turale petrecute în
Botoşani, şi totodată o adevărată şcoală de educaţie a populaţiei adulte
a oraşului.
Demn de notat este de asemenea faptul că în repetate rînduri activitatea secţiei din Botoşani a fost remarcată de conducerea centrală din
Bucureşti, iar unii dintre cei mai activi membrii ai Ateneului botoşă
nean între care la loc de cinste se situează profesorul Nicolae Răutu au
fost popularizaţi prin publicaţiile centrale ale Ateneului. Român. Acestea
sînt doar citeva exemple care dovedesc prestigiul de care Ateneul Român
din Botoşani s-a bucurat, prestigiu cucerit pirintr-o muncă plină de entuziasm pus în slujba unui ideal înalt: propăşirea cul.turală a neamului
românesc.

17. Ateneul, an. 1, nr. 10, aprilre, 1902.
18. Ateneul. an. 1, nr. 1, ianuari~ 1901.
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DIN BOTOŞANI
IN CADHUL ATENEuLUI ROMÂ='i

CONFEHINŢE ŢINUTE

1. ADAMIU Natal:a
2. ALEXANDRESCU M.
3. BARBERIS l.

-

.. Din ale şcolii" 1904.
"Trebu:e industrie Ţării Române')ti" 1906.
"Automob:l:sm 1904.
"Rolul agricultutii in economia noastră naţi::;nală"

4. BAZNOŞANU PopoY:ci, A.

3. BAICOIANU l.
6. BOTEZ Cornel'u

1907.

- "Marea şi mica propr:etate" 1908.
- .,Paraziţii oamenilor 'ii animalelor" 1902.
- "Relaţiunile noastre cu Italia" 1906.
- "Cul·tura albinelor" 1909.
- ,.Tuberculoza si cancerul" 1924.
- "Lupta perytru drept" 1896.
- "Convenţiunile de in:mă" 1898.
- "Evoluţia ideii de drept în legislaţia germană"
1909.

BOTEZ Calyp<oo
8. HOl:REANU G.
Î.

.. Teatrul lui Ibsen" 1901.
"Dragostea de neam" 1908.
"Orig:nea omenirii" 1901.
"Studiu comparativ asupra Munţilor Pădurea
Neagră. Alpi şi Carpaţi din punct de vedere p'toresc" 1902.
"Cultura 1nimei şi a caracterului" 1896.

9. IHTC.)I~ESCU I.
10. Bl;ZOIANU 0:-tens:a

-

11. BUCOVINEANU I.
12. CRIVEANU Ilie

-

"D:n

1:l. CRUDC Tiberin

-

"Luminile istorice din studiul căilor comerciale,
care brăzdau odinioară
pămîntul
românesc"

-

"lmperialismul în trecutul nostru" 1924.

-

-

viaţa şcolară"

"BănciJe

1907.

populare" 1907.

1924.
14. DARlE !. P.

13.

FICŞII,S:::CU

C. V.

lG. FLIPESCU G.

17. GN,;N C.
1?.

c;I·TlOPGHlŢA

V.

-

"Starea psychologică a melancolicilor" 1894.
"Moralul în presă" 1896.
"Două feluri de români" 1901.
"Vodă Cuza şi legile sa!e" 1904.

-

"Emanciparea femeii" 1898.
Educaţia caracterului" 1901.
"Educaţia caracterului" 1902.
"Educaţia caracterului" 1906.

-

"lrigaţia judeţului

Botoşani"

1924.

.,Despre energie" 1924.

"Chestiunea naţională in secolul nostru" 1894.
"Puterea şi privilegi:le Dorr:nilor români în
veacurile trecute" 1892.
- "Omul faţă cu m:tura - Traiul primitiv al on~e
nirii" 1891.
-- "Credinţa în viaţa viitoare şi evoluţiunile ei"
1800.
-
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1~1 .

GANE

Ştcfc;n

--.,- ,,Crim'nal:t.ate" 189-l.
-- .,A: o:::aţi ·.·n!le coope;·atistc·' 1890 .
.. Lămuri!·;
1901..

--'· GIURGEA N.
~!.

GOILAV Gr. T.

asupra originii

-~i

cauzl'!or

răului"

~Alcoo•!:s:~1" 1901.
.,Spi-cuiri de~pre simbol:smul sfintei cruci" 1902.
.,Ind'vi.dualism ~i solidarit-ate" 1906 .
.. Şti:nţă şi ş<datanism în ştiinţă" 1923.
- .. D:n ta:ncle stele:or" 1924.
-- .,Rolul sodal al literaturii vesele" 1904.
- .,Cinerr.atogrnfuJ şi educaţia" 1912.
- "Alexandru Mac·eclcns-rhi" 1923.
- ~Educnţiunea" 1923.
"Cum ~e cunrsc străini:" 1906".
·- .,Invă_ţămîntul nost:u fnţă ele nevoile neamului"
1907.
- "Clasele sodale" 1891.
"T:neri~ea faţă cu societatea" 1892.
- .,Cauze:e ca::-e împ!edică la noi succesul economic.:" 1890.
- "După imîtaţiune" 1893.
- Pr:ncip:ul naţional in dezvoltarea popoarelm·
1896.
- "Trecutul, prezentul şi viitorul economic al
României" 1898.
"Relele de care s-uferim" 1901.
"RoLul industriei în economia noastră naţiona
lei" 1908 .
.,La m•:.:ncă" 1906.
"Cooperat:smul" 1907.
"Scumpirea traiului" 1911.
- "Cestiunea Orien:tului" 1894.
- "Femeile celebre" 1902.
- "B:ologia şi logica faptelor omeneşti" 1894.
- ..Cultura" 1923.
- "Originea familiei şi starea ei de astăzi" 1892.

-

lL\LUNGA O;::t.
~3.

~~-

IACOBESCU Al.
IORDACHESCU C.

25. IONESCU N.
26. IRIMESCU P.

27. LAZAR Teodor

~8.

LAMBRU 1.

~9. LAZĂREANU

Emma

30. LUCA V. 1.
31. MAYER C.
32. MANASTIREANU D.

34. MICLESCU 1. C.

-

35. MICLESCU Se. D.

-

33. MIGHIU C.

"Utopiile socialismului" 1896.
"Psichologia dragostei" 1898.
"Dezastrele alcoolulrui" 1901.
"Mari mici şi mrc1 mari" 1906.
.,Pompeii" 1892.
"Amintiri social-istori<!e privitoare la români de
pînă astăzi" 1922.

la 1877

36. MISIHANESCU 1.

-

"Necesitatea armatei in sta·tele civilizate" 1902.
.,Ieri, azi, miine" 1923.
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"'· :\'AZAIUE N.
38. NADE.JDE Gh.
;39. NICOLEANU C.
40. NICOLEANC P.
41. PAVF:LESCU V.
42. PANTAZI M.

-

~:L

-

POSSA Gh.

"Om şi an:male" 1906.
"Necesitatea armatei în statele civilizate" 1902.
~Părerea celor mulţi" 1904.
,.Educaţia pr:.n muzicii" 1923.
~Necesitatea reEgiunii" 1908.
~soc-ialism şi boL5evism" 1924.
"Combaterea microbilor" 1890.
"Popoarele sălbatice de astăzi" 1891.
"Ereditate şi educaţie" 1892.
"Conducător şi conduşi"

.,Holera
44. RAUTU N.

şi

.,Influenţa

1924 .

mijloacele de-a ne
franceză

păzi

de ea" 1893.

la români" 1890.

"Satira popuhră română" 1893.
"Satira Uerară romfmă" 1893.
"Curentul naţionalist in litera-tura română 1894.
,,Morala poeziei dramatice româ.neşti" 18%.
"Curentul naţionalist în literatura instruiti! a
românvlor" 1901.
43. RAUTU N. N.

-

"Scrieţi băieţ,

num1i

scrieţi"

(1. H. Răd-ulescu)

1906.
"Naţionalism

46. SAVIN N.

4 Î. SBÂRCEA C.
48. SERGHIEVICI C.
49. SEVERIN Em:l
30. SIMIONESCU 1.

31. SlMIONESCU (preot)
3~. S?ERANŢIA

D. Th.

""· SIRETEANU V.
,J'!. SARDIN A.

TUFESCC C.

internaţionalism"

"Libera voinţă" 1906.
"Spionajul ca armă de luptă în
azi" 1924.
- "Ce ~atorăm chimiei" 1924.
- "ComproPlis în natură" 1894.
- "Creştinism şi patriotism" 1911.
-

1911.

războ1:e:-e

de

- "D~pre literatură populară" 1907.
- "Raporturi între drept şi morală" 1891.
- .,Individ şi societate" 1890.
"Credinţa în viaţa viitoare faţă cu şti:nţa modernă"

33.

şi

.,StudEle clasice şi vremea n~>astră" 1923.
"Moldovenii şi românismul" 1923.
"Clasicism" 1923.
"Psichologia religioasă la români" 1902.
"Demon şi răzvră·tire" 1901.
"Migroţiunile în masă şi migraţiunile indi\·iduale" 1902.

1891.

"A fi şi a avea" 1898.
"Radium şi radioactivitate'' 1906.
"Petrolul nostru" 1907.
"Din ale învăţămîntvlu:" 1908.
"Populaţi·unea Rcmâniei" 1911.
"Industr:aliz.area aerului" 1923.
"Evoluţia concepţiei despre n3tură" 1924.

o.;

TILl~NSCHI

M.

l"LLE EDUARD

-

SE \'ASILESCU Iosif

"Ele2trici tate" 1894.
"Sugestiunea mint<~!&." 1890.
.,Pedeapsa cu moartea" 1891 .
.,Despre alcoolism" 1911.

3~i. V.ASILICA 1. G.

-

.,Cultură şi

.: · VASILIU Haralambie

-

"Cosmcgonii" 1902 .
.,Magnetism şi sugestie" 1904 .
.,Unde incepe şi unde sfirşe~te 'iaţa" 1923.
"Importanţa
descoperirilor geografice asupra
progresului social economic" 1890.
"FemeLa şi rolul ei în societate" 1892.
"Capul Nord" 1694.
"Luxul din punct de vedere economic" 1892.
"Curentul naţional:st" 1904.
"Canalizarea oraşului Botoşani" 1907.
"Trecutul, prezentul şi vii.torul tehnic al Botoşanilor" 1923.

"1. V EL EA Cos tin Gh.

62.

VIŞINESCU

N.

-

D. A.

-

63. VOJEN A.
64. ZORIO M.

63.

XE~OPOL

educaţie"

1908.

"Românii di>n Ardeal" 1892.

PARTICIPAREA JUDEŢELOR BOTOŞANI, DOROHOI,
SUCEAVA, NEAMŢ ŞI IAŞI LA EXPOZIŢIA
UNIVERSALA DE LA PARIS DII:J ANUL 1900
CLEOPATHA IONESCU

Ca răspuns la invitaţia Republicii Franceze elin anul 1895, de a participa la Expoziţia Universală de la PHris elin anul 1900 şi ca urmare a
drcularei Ministerului Agriculturii, Comerţului, Industriei şi Domeniilor,
înaintată prefecturilor judeţene, alături de alte judeţe din ţară, au răs
p1.ms prezent şi locuitorii judeţelor Botoşani, Dorohoi, Suceava, Neamţ,
~i Iaşi.
· .
Pe plan judeţean s-au constituit comisii pentru depist.m·ea, strîngerea
şi păstrm·ea pieselor, ca:·e aveau să ia drumul Parisului, din care făceau
parte secretarii şi cîte un impiegat ele la prefectură. Din partea minis.:.
:erului mai sus menţionat a fost delegat Al. I. GhiCa 1. Pentru selectarea
c.xponantelor au fost formate două jurii, unul la judeţul respeo1i v şi
cel ele al doilea la Bucure"?ti.
Exponantele României au fost împărţite în 17 grupe şi 89 clase,
~tructurate în
sectoarele : economice, învăţămînt, siinătat~, ştiinţă şi
cultură 2 şi altele .
. Agricu~tura a fost reprezentată pe un teren jn suprafaţă de 180 m.p.,
pe cuprinsul căruia se afla gospodăria unui ţăran î1,1s~ărit. Loc'..tinţa era
construită din lemn de brad, acoperită cu ~inclrilă. Împrejurul acesteia
erau grupate rafturi cu poliţe, pe care erau a~zaţi ştiuleţi de porumb
c.1 boabe roşii, galbene şi albe şi din speciile cinguantin, pygnoleto,
dinte ele cal şi moldo\·enesc, snopi ele grh1, orz, ovăz, mei. legume usca•e
şi seminţe. h vitrine il'..l fost expuse : grîu ceacir, ele ghircă, ele arnăut :~.
Sortimentele de mălai, făir:.ă şi din produsele acestora au fost bogat
! .:prezentate, eviclenţiinclu-se spirtul fabricat din cereale şi din cartofi
;.•·o~lus de Leon Jt;ster de la Deleni, H. Costiner de la Corni şi Costiner
c h localitatea Dum'Jrăve:1i "· De
asemenea vinurile din MoldoYa de
S!.!S şi în special vinul de Cobari, au fost bine reprezentate în expoziţie.

l. D:n.itrie Ollănesc:J, Raport la expoziţia din 1900 de la Paris, Bucure~ti,
1. ,)1. p 2:3. 24, 23. 32.
..
.
~- D:mitric Ollăriesc'u, România şi expoziţia unit:ersală de la Paris din anul
lr•:.o. Imprimeria Statu!~1i Bu:·urc~li. 1901. p. 14. 19-22.
:l. Direcţia Generală a Arhivelor Statului (D.G.A.S.). fondul Ministerul Culte.·:- ~i lns,·u:·\iunilm· Publld' (M.C.I.P.). do;. 239/19DO,· f. 13fi. U:l.
4. Ibidem, f. 143. 179.
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Au fost expuse ţesături de in, cînepă, bumbac, lînă, mătăsuri, de
la Fabrica din Neamţ, fondată de Mihail Kogălniceanu în anul 1835 şi
de la locuitorii satelor, la care se adaugă broderii ţărăneşti, piese de
port şi diverse obiecte 5 lucrate cu migală şi măestrie.
Prelucrarea lemnului, străveche indeletnicire a locuitorilor din
ctceastă parte a ţări.i este ilustrată prin pijse de roterie. cofiţe, doniţe.
etc. după cum se poate vedea şi din anexe. Şi-au adus contribuţii importante de lîngă locui•torii din sate şi o parte elin şcolile âm aceste
judeţe, şi, şcolile de arte şi meserii, din Bucureşti, Iaşi şi Bucium r;
(jud. Iaşi).
Un loc important l-a ocupat standul cu piesele lucrate în metal,
bastoane de alamă, trîmbiţe, etc., la care au expus Fraţii Astany şi
Şcoala de Meserii din Iaşi 7.
La grupa Educaţia copilului : învă\ămînt primar, şcoli de adulţi, au
fost expuse obiecte, planuri ele ~coli, fo~ografii, din publicaţiile Ministerului Cultelor şi Instrucţiunilor Publice, mcmuale şcolare, printre care
şi manualul de geografi.e a judeţului Suceava. În i<;toricul întocmit, primăriile din or~ele Bucureşti şi Iaşi au arătat p:·ogresul realizat ele şcoli
in special în secolul al XIX-lea"· Demn ele reliefat este şi participarea
şcolilor cu caiete unice, caiete de desen, obiecte lucrate elin nuiele, paie,
carton, scu:ptură în lemn ş.a. Din învăţămîntul superior menţionăm :
Facultatea de Medicină, In.stitutul ele Anatomie şi sala de disecţii din
Iaşi, care au participat cu 11 piese !1, folosite 1::1. orele de, curs şi de studiu ele către profesori şi studenţi.
Exponatele României s-au bucurat de aprecierea publicului, specialiştilor şr a juriului internaţional, primind 1086 recompense, dintre
care 45 mari premii, 224 rnedalii ele am, 35·1 mejalii de argint. 314
medalii ele bronz şi 149 menţiuri.ea onombHă. Printre acestea menţion21ln
"marele premiu", care a fost <corelat Societăţii de mori Abramovici din
Botoşani, Ministerului Agricul-turii, pentTu vinurile din podgoriile Cotnari, Dealul Mare, şi Iaşi, vinului roşu din pepinierele statului şi a diferitelor sortimente ca Feteas.că, Sauvignon, Cabernet ş. a. Medalia de a11r
a fost acorclatii, judeţului Suc.-ea\'a pentru colecţi'l ele cereale, Epitropiei
Sfîntului Spiridon din Ial;ii, şi Primăriei oraşului Iaşi, pentru piesele
expuse ele învăţămîntul prim.1r şi de adulţi. 1\fedali::t de argint a fost
prim:tă ele Sima Brad pentru vinurile din podgori:~ Cotnari, recolta
anului 1882, şi de Comisia expoziţională din Iaşi pentru cereale. Medalia
de bronz a fost acordată lui Iacoboviei pentru vinurile din podgoriile
Urictni şi Cotnari, din producţia anului 1882, Societăţii de medicină elin
5. Tabelul recompenselor obţinute de români la expoziţia universală de le:
Paris, 1900, Instit. de Arte Grafice Eminescu, Bucure!jti, 1901. p. 15.
6. Dimitrie Ollănesl"U, Ilaport ... , p. 210.
Î. Idem, p. 231.

8. D.G.A.S., (M.C.I.P.), dos. 239/1900, f. 119.
9. Ibidem, f. 242.

ldil
!<>şi şi e~poziţiei colectivă a mătăsurilor :•:lmâne reprezentată de Mihai
'.-i:1t!lescu din Iaşi to.
Important de reliefat este şi faptul că statul rom~n a acordat suma
::::e 12.000 lei lui George Enescu, profesorului Dinicu de la Conservatorul
.:';n Bucureşti, care împreună cu cuartetul român au mers la Paris, dînd
,;.:.;diţii muzicale, făcînd şi pe această cale cunoscută muzica noastră
pt:"'~e hotare tt.

ANEXE
MINISTERl'L CULTELOR ŞI INSTRUCŢIUNILOR PUBLICE
SERVICIUL EXPOZITII
TAB E !,
selecţio11ate

- ,,biectele

Paris

şi

şi aşezate

trimise la depozitul t:entral pentru a fi expediate la
în compartimentul "Edu.·aţie l'i învăţămînt"

1
Judeţul Botoşani

Comuna

:. rt.

1.

.,

5

şervete

4

bucăţi

de

pînză

·'·

2 table se

gogoşi

.;.

2 table de
scul uri

gogoşi

5.

sticlă

.;

cu vergi

cu cîte

îmbrăcată

6 pripoane de

Obiectul

două

în rafie

frînghii dife-

Localizarea in prezent

Dumbrăveni

sat,

comună,

Dumbrăveni

idem

Dumbrăveni

idem

Dumbrăveni

idem

Suliţa

sat.

com•Jnă,

jud.

Iloloşani

Tudora

sat,

com:.:nă,

jud.

Botoşani

Idem

idem

Dumbrăveni

sat.

jud. Soceava

rite grosimi
2 chingi.
ti.

batistă

mătase

roşie

comună,

jud. Suceava

:.; ,; .'t..S .. fondul M.C.I.P., dos. 239/1900, f. l'Hv.

10. Dimitrie Olliines<'u. Haport.... p. 279, 280. 432, 427, 448; Tabelul recompende români la expoziţia universală de la Paris, 1900 ... , p. 15; D.G.A.S.,
'· nJul M.C.I.P .. dos. 2:;9, 1900, f. 119.
11. D.G.A.S .. fondul M.C.I.P., dos. 278/1899, f. 20.

'"i'~r <Jbţinute

119

-------------------·----------

Şcoli, Judeţul Botoşani

Nr.
Cit.

1.

2.

Numele elc\·ului

Gheorghe

Şcoa:a

Năstasă

Botoşani

Ion Scurtu

Localizarea
în prezent

Şcoala

1 caiet. şi

nl·. 1 bl!:e;i

Botoşani

Idem

Idem

2. dese-nuri

3.

D. Simionescu

Ş~oala

1 caiet unic

nr. 3

băieţi

Idem

Botoşani

4.

N. D. Teodore<>cu

Idem

5.

Olga Rus

Idem

Idem
Ş:!oala

Idem
nr. 1 de fete

Idem

Botoşani

6.

Ştefama

Ruchel

Şcoala

Idem

nr. 2 de fete

Idem

Botoşani

7.

Al. V. Gheorghiu

Idem

Şcoala

de

băieţi

Iaşi

or. jud.

Hîrlău

8.

Ana N. Dimitrie

· · Idem

Şcoala

de fete

Idem

cl'n

sat,
jud.

comv.nă,

sat,
jud.

comună,

.Hîrlău

9.

C. C. Popa

1 caiet unic

Hermna
Goldemberg

Idem

II.

Marcu Hofman

Idem

12.

C. Crupenschi

1 caiet desen

10.

Şcoala

Şcoala

cLn

de

De~eni

băieţi

Ştefăneşti

laşi

Hotr;~ani

Idem
Ş~oala

el:-

bă:eţi

or. jud.

Iaşi

Hîrlău

13.

Creţu

D. Soltia

Ş:cala

Idem

d'n

Oră.eni

comuna suhurbană Cu:·te~:i,

municipiul
Botoşan;

H.

Ion

Mahotă

1 caiet

d"!~en

Şcoala

D.G .. \$, fondul ::VI.C.I.P., dos. 239/1900, f. 213.

din

Căline~ti

sat, comuna
Bute2ea,
jud. Botoşc:ni
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Judeţul
~r.

Dorohoi
Nume:e perso:rnei

( : t.

Obiectul

Cr:!')inoiu Alexandru

1

2.

Ionescu Elena

Idem

3.

Ceacîrnu N.
~i· Motoschi C.

1

Bc·:Jic Dimitrie

2 gh:ozdane de carton

1.

-!.

5. Mi:1ailovici Const.

sfeşnicar

de

pap~r[L

de pme

1 gh'ozdan cte

pînză
C:ll"t<)TI

6.

!chim D. Vasile

1 ghiozdan de

1.

Pantagiu M.

1 scaun de griid:nă
cu etamin[t brcc.lat<i

Burlă

1

8.

Ion

şi Cărăuşi

9.

Ghcrn·gl;c

8

Zăm<:.'>ka

Idcm

pălărie

călimară

de lemn

l3ro5că,up

Hi\nţe<;;li

Idem

sat. com.
Idem

sat, com. jud. 13otoşcmi

~at,

com. Adîncat'.l

jud. l<l'ji

Idern

Mogoşe!')tJ

Mogo7c~ti-Sirct

jud.

Îll

j•.td

su~:c~n·a

Turca ta

cu paie
1 sticlă

Localizarea
în pt·ez~nt

Localitatea

Iaşi

sat, com. JUd. Sa··
cea va

liber

D.G.A.S., fondul M.C.I.P., dos. 239/1900, f. 108 V-109.

4
Judeţul Neamţ

Obiectul

crt.
coş

1

2.

coş de b:rou, de paie
<;;i nuiele

"·

dcniţă

·L

doniţă

năvod

3.

1

Localizarea in prezent

de nuiele

1.

.,

Localitatet

Bic>z

Bicaz, jud.

Neamţ

cu cap<.:c

l3icaz

Bicaz, jud.

Neam~

mic

RosnoY,
cam. Sloboz:a

D.G.A.S., fondul M.C.I.P., dos. 239/1900, f. 110.
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5
Piatra

Oraşul

1.

Şcoala

Neamţ, Judeţul Neamţ
profesională

din

oraşul

Piatra a p:trtic:pat cu o

cămn')e

ele noapte

brodată.

D.G.AS., fcmcLil M.C.I.P.. dos. 239j1900, f. 104.

Judeţul

6
Suceava

Nr.
crt.
1.
2.
3.
·L

Obiectul
coş

coş

1
1

co~

coş

de
de
de
de

paie
paie alb
nuiele
nuiele cu capac

5.

evantai de paie

6.

1 cofiţă cu capac
1 coiiţă fără capa:1 butoiaşi cu dop
1 butoia~
1 perie mică

7.

8.
9.
10.

Locali tate a
Broşteni

Idem
Bogdăneşti
MăJini

Lunea

Pnşcani

Baia
Id~m
Mălini
Miroslăveşti

Localizarea in prezent
sat, com. jud. Suceava
Idem
Idem
Idem
localit<1te componentă
or. Paşcani, jud Iaşi
sat, com. jud. Suceava
Idem
sat, com. jurl. Suceava
sat. com. jud. Iaşi

D.G.A.S., fondul M.C.I.P., dos. 239/1900, f. 111.
7
Judeţul Iaşi

Nr.
crt.
1.

Numele
prenumele

Lupu Vasile

Let::.alitatea

Ob:ectul

şi

1

coş

de pa:E'. de perete, cu

Localizarea
în prezent

Golcel)ti

capac
2.
3.
4.

Ro.5u Constantin 1
Şcoala pr:mară

de P'IÎC
1 pălărie de paie
2 plăc-i ele carton cu

Minzăte~ti

pălărie

gogoşi

I:dem
Ptrigorcni

com. Bosia. jud.
l<l'ii
Idt_m
com. suburbană
Tg. Frumos jud.
Iaşi

5.
6.

7.

8.

2 plăci de carton cu un s.::ul Iclc>m
de lnrangic
1 placă ele carton cu un scul Idem
de bo:·angic d'n care a ieşit
fi ~llu!·e:e. prefăcut în mătase
:! tE,ble cu 2 s:-uluri
Idem
de bJrang!c
1 ta!)lă cu 2 sculur:
dE' b .lrangic

D.G.A S., fondul M.C.I.P., dos. 239/1900. f. 109.

Idem
Idcm

Idem
Idcm

8
Şcoala

1.
2.
3.
-!.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

NormalA Vasile Lupu din

Iaşi

2 coşuri de nuiele. pentru birouri.
1 coş de paie pe-ntru lucru.
1 coş de paie cu capac.
2 pălării de paie.
1 coş de paie pentru lucru.
1 cutie de carton.
2 volume (cărţi) legate cu piele.
1 cutie eu 14 tipuri geometrice.
1 ramă sculptată cu modele.
1 cutie de lemn sculptat.
1 tăbliţă cu margini sculptate.

D.G.A.S., fondul M.C.I.P., dos. 239/1900, f. 120

9
Şcoala

profesionalA din

Iaşi

a participat cu unnătoarele piese: 1
tească, 1 cămaşă de zi, 1 batistă.

şorţ

D.G.A.S., fondul M.C.I.P., dos. 239/1900, f. 120.

brodat, 1

cămaşe

de nonpte

bărhii

MARTURII PRIVIND RIDICAREA LA LUPTA IN 1907
A Ţ ARANILOR DIN FOSTUL JUDEŢ DOROHOI
GHEORGHE AMARANDEI

Marea răscoală ţărănească din 1907 de la care se împlineşte în aceste
zile 75 de ani constituie, după cum aprecia tovarăşul Nicolae Ceauşescu,
'-ecretarul general al partidului "una din cele mai măreţe, şi totodată, din
cele mai tragice pagini din istoria luptei necur~ate a ţăranimii, a întregulu'. popor român pentru libertate şi dreptate socială, pentru o viaţă
m:~i bună". Tot în această primăvară se împlinesc 20 de ani de la în2:-:eierea procesului de transformare socialistă a agriculturii, eveniment
:·nre a marcat victoria deplină şi definitivă a socialismului la sate.
Aniversarea acestor evenimente istorice însemnate constituie un bun
prilej de a evoca trecutul plin de lupte şi jertfe ale ţărănimii, pentru
::reptate socială, unitate şi independenţă naţională, rolul pe care îl joa: ă azi ţărănimea împreună cu clasa muncitoare şi ceilalţi oameni ai
muncii pentru triumful socialismului şi comunismului în România.
Lipsa de pămînt, apăsată de învoiielile agricole inrobitoare, de silniciile şi nedreptăţile sociale, obligată să muncească pămnîtul moşieri
le:· sub paza vătavilor, ţărănimea din Homânia s-a ridicat la lupte, în
;;ri:năvara anului
1907, pentru a-şi face singură dreptate. Vîlvătaia
:·ăscoalei s-a aprins la Flămînzi, judeţul Botoşani de unde s-a extins în
intreaga ţară.
În fostul judeţ Dorohoi exploatarea ţăranilor, care lucrau pe cele
137 moşii, în ceu. mai mare parte arendate marilor trusturi arendeşti,
,~tinsese proporţii de-a dreptul
insuportabile. Numai trustul arendesc
.. Fischer" stăpînea peste 200.000 de hectare în diferite părţi ale Mol:'o,·ei de Nord, Fraţiii Froim, Machi şi Calman Bischer arendau moşiile
.::e la proprietari cu 25-30 lei hectarul ~i le subarendau ţăranilor cu
.;i) lei hectarul, storcînd venituri colosale din sudoarea celor flămînzi.
Că exploatarea atinsese proporţii insuportabile şi că arendaşii Fischer
:•zau de cele mai- rafinate mijloace pentru a-i face pe ţărani să umble
şap~e cu un suman", o dovedeşte faptul că, în februarie 1907, răscoalele
~ă:·ăneşti au izbucnit
aproape simultan pe două proprietăţi Fischer :
Flămînzi-Botoşani şi Ibăneşti-Dorohoi.

Din lectura numeroaselor docum·ente de arhivă ru privi•·e la acest
.c·:e:1i'!1ent rezultă că răscoala din 1907 a cuprl'-cs maioritatea lo"ali+ă
~::.::: din fostul j;JCleţ Dorohoi, însă mai intensă a fost în comune'e Ibii·
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neşti, Hude~?tii Mari, Păltiniş, Horodi.ştea, R,3.dăuţi-Prut, Cotuşca, Dră
guşeni, Ştiubieni, Brăieşti, Hînţeşti, Vîrfu Cimpului, pr~um şi în tîrgu-

şoarele Darabani, Săveni şi Mihăileni. În unele din aceste localităţi funcţionau bănci

populare, cooperative şi ob.şti ele arendare, încurajate prin
toate căile de socialistul dorohoian Spiridon Eleftcrescu - Urzică ca
fiind principalele mijloace de emancipare economică, socială şi politică
a ţăranilor, pregătindu-i pentru opera de socializare de mai tîrziu. In
co.drul lor au aotivat intens învăţătorii Anton Popescu, devenind apoi
revizor .şcolar, I. Alexandrescu, I. llasievici, I. A tanasiu, Haralamb Teodoriu, Vasile Ştefănescu, I. Trufin ş.a. care au fost consideraţi de autorităţile administrative ale vremii ca "instigatori la răscoale". Unii din
aceşti învăţători au răspîndit la sate lucrările lui Vasile M. Kogălniceanu,
intitulate "Chestiunea ţărănească" şi "Către săteni". Pentru aceste lucrări şi legăturile lui cu sătenii din judeţul Dorohoi, V. Kogălniceanu
a fost chemat la Doro~oi, prin adresa judecătorului de instrucţie nr.
835 din 14 martie 1907, pentru a fi audiat şi judecat 1.
in cele ce urmează voi prezenta cîteva documente cu privire la desfăşurarea răscoalei în acest judeţ.
Încă din ianuarie 1907, prefectul judeţului Dorohoi, V. Miclescu,
mare proprietar, raporta Ministerului de Interne că "ţăranii se dau la
răscoale şi ameninţă să intre cu forţa pe moşii pentru a le împărţi
intre ei", că locuitorii din !băneşti cer ca proprietarul Fischer, care arendase moşia şi fabrica de spirit din !băneşti să fie obligat de a da pămînt
ţăranilor în condiţiile cerute de ei.
După mişcările ţărăneşti din satele Flămînzi, Storeşti Rădeni, Deleni, Dracşani-Botoşani, începute la 8 februarie 1907, răscoalele din judeţul Dorohoi iau o amploare tot mai mare. La 21 februarie, prefectul
raportează la Bucureşti că au început noi mişcări la Drăguşeni, Ibă
ne?ti, unde locuitorii s-au adunat la primării, obligînd primarii să le
legalizeze petiţiile ce urmau a fi înaintate la Bucureşti, prin delegaţii
de săteni, în scopul obţinerii pămîntului de cultură. L3. 28 februarie,
prefectul raportează din nou foarte almmat că lucrătorii de la fabrica
ele spirt !băneşti sînt în grevă, solidarizînd cu ei toţi locuitorii din comună. Ţăranii înarmaţi cu topoare şi furci au eliberat pe Gheorghe Palamaru .şi pe I. Olaru capiii ţăranilor răsculaţi, închişi în fabrică îrucă din
anul trecut de arendaşul Fischer. A trebuit să intervină secretarul general al Ministerului de Interne, P. Sfetescu, pentru a potoli pe răscu
laţi. Totuşi ei cer cu insistenţă sporirea preţului de lucru în fabrică şi
scăderea lui la pămînt.
Urmînd exemplul celor de la Ibăne.şti, ţăranii din Hudeştii Mari,
comună apropiată, au înconjurat curtea primăriei, la 28 februarie, cerind ca proprietarul Ion Franc şi arendaşii moşiilor din împrejurimi
să fie izgoniţi, iar mo-şiile să li se dea lor în arendă, de către stat, la
preţuri convenabile. Din cauza opoziţiei autorităţilor ameninţători. Secretarul general al Ministerului de Interne sosit la faţa locului a scăpat
cu greu de furia ţăranilor, care erau hotărîţi să nu-i dea drumul pînă
1. Magaz!n istoric nr. 9/1972, p. 85.
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ce nu li se va da pămînt. Iată cum relatează sublocotenentul Grigore
Cucu, de la Compania de jandarmi Dorohoi, faptele de la HudelŞtii
Mari, într-un raport către organul său superior : "Am onoarea a vă. raporta că in ziua de 28 februarie a.c .. fiind cu domnul prefect şi cu d-1
secretar gener-al al Ministerului de Interne la comuna Hudeştii Mari,
înăbuşindu-se la vreo 600-700 ţărani în ograda primăriei peste noi,
abia; abia am putut răzbate, după o jumătate de oră, printre ţărani de
a conduce pe d-1 secretar general, pe d-1 prefect la o trăsură mai apropiată spre a putea pleca de la primărie, fiind opriţi de mulţimea ţărCl
nilor. Din acea zi şi pînă la 13 martie cînd am stat in permanenţă la
primărie, căutînd a respinge mulţimea de ţărani ce erau răsculaţi, mi-am
stricat mantaua cu desăvîrşire, iar cismele şi pintenii mi i-au sfarimat
cu desăvîrşire, rugîndu-vă să binevoiţi a interveni la prefectură de a fi
despăgubit de suma de 80 lei, stricăciunea ce mi s-a cauzat din forţă
majoră"~.

Vestea răscoalei din Ibăneş.ti şi Hudeştii Mari s-a intins repede în
tot judeţul. Între 3-7 martie răscoala se generalizează cuprinzînd localităţile Darabani, Păltiniş, Bajura, Horodiştea, Rădăuţi-Prut, Oroftiana
de Sus, Broscăuţi, Brăieşti, Hînţeşti ş.a. Pretutindeni, ţăranii cereau pă
mînt pentru cultură, uşurarea învoielilor agricole şi izlazuri pentru vite.
Revolta ţăranilor la Darabani a început la 2 martie, intensificindu-se
in zilele următoare. La inceput vreo 200 "au intrat cu toţii în ograda
curţii au luat la fugă pe chelar şi pe toţi servitorii arendfU?ului pe care
iau găsit, şi în urmă au plecat, inchizind cu o lacată poarta de la intrare,
luînd cheia cu ei" :J.
Autorităţile administrative au intervenit pentru a-i potoli. Dar la
4 martie peste 500 locuitori au inconjurat casa arendaşului de pe moşia
Ecaterinei Golescu, şi au împărţit proviziile din hambare, cerînd in acelaş timp împărţirea moşiei. Ţăranii r.:isculaţi s-au îndreptat apoi spre
localul primăriei, fo-rţînd pe primar a legaliza cere-rile privind distribuirea pămîntului""·
În noaptea următoare, răsculaţii au înconjurat oficiul telegrafic şi
au revendicat la fel de hotărîţi cererile de pămînt. după care au tăiat firele telefonice. Cu o zi mai îtrziu forţele răsculaţilor din Darabani se
întărise simţitor prin alăturarea ţăranilor din Hudeştii Mari, Păltiniş şi
Bajura. Înspăimîntat de intensificarea răscoalei, judecătorul de instrucţie din Dorohoi anunţa că "satele învecinate au intrat în orăşelul Darabani şi cu toată rezistenţa armatei au intrat 4000 oameni".
Autorităţile sint in derută, cerind noi forţe militare şi permisiunea
de a se face uz de arme. Răscoala cuprinde, pină la 14 martit, noi centre
ca Săveni, Mihăileni, ţăranii tot mai violenţi. La Mihăileni are loc o
ciocnire intre răsculaţii din comunele vecine dedşi să ocupe tirgul şi
armată. Cad inai mulţi răniţi şi un mort. Răsculaţii de lo Mitoc, Borzeşti,
Săveni, Rădăuţi-Prut, Coţuşca, Brăieşti ş ialte localităţi incendiază curţile
2. Arhivele statului Botoşani, fond Prefectura Dorohoi, dosar 70/1907, f. 1.
3. Arhivele statului Iaşi, fond Parchet Gen. Iaşi, dosar 71/1907, f. 50.
4. Universul din 7 martie 1907.
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moşierilor şi ·arenela.şilor, devastează conacele, bat pe arencla~i ~i slugile
lor, împart vitele şi cerealele între ei, întrerup liniile telefonice. Se fac
pregătiri d'e către ţărani pentru a intr::~ în Dorohoi spre et se răfui cu
propTieta.rii şi arendaşii ele moşii, adăpostiţi aici. Prefectul cere grabni.c
noi unităţi militare, luînd măsuri se\·ere pentru înăbuşirea răscoalei.
Noul prefect, Gheo~·ghe Văsescu, prop1·ie'nrul de la Coţuşca, căruia ţă
ranii i-au împărţit în timpul răscoalei turmele ele oi. pentru '3. fe
răzbuna şi a băga groaza în populaţie: judeţului, care printr-o telegram:l
ele la organele superioare : "Rog bine voiţi a dispune să mi se comunic!~
zilnic, oficial, fapte din reprimările cele mai energice întrebuinţate în
Muntenia şi restul ţării, pentru potolirea răscoalelor spre a le afişa; in
tot oraşul". Se trece la arestarea în masă a ţăranilor şi pedepsirea conducătorilor lor. Astfel, procurorul Tribunalului Dorohoi, I. L:ciu, raporta,
la 2:1 martie 1907, Ministerului ele Justi~ie : "instrucţiunea răscoalelor
ţiirăneşti continuă cu toată activitatea; pînă în prezent am deschis acţiune publică contra 1 174 săteni, ca instigatori şi devastatori, dintre c·'lre
-i72 sînt deja depuşi. Am mai desch;s acţiune contra învăţătorilor Ion
Alexandrescu din Hudeştii Mari, Vasile Ştefănescu din Rădăuţi, Hal alamb Teodoriu din Hreaţca, şi contra lui Vasile M. Kogălniceanu elin
Bucuretşi, ca instigatori" ;;.
În urma anc!1etei, învăţătorul Ion Alexandrescu a fost suspendat din
învăţămînt pentru participarea la răscoalele ţărăneşti. Peste 1 250 cetă
ţeni sînt arestaţi, bătuţi fără milă, ţinuţi flămînzi şi trimişi la Iaşi sub
stare de arest.
Alături ele manifestul lansat de noul guvern liberal, in frunte cu
D. A. Sturza, prefectul judeţului Dorohoi lansează şi el un m:m!fest,
ce:·în·l locuitorilor să se liniştească pentru ca guvernul, chipu!'ile, să
poată da legiuirile propuse, menite a îmbunătăţi starea ţănmEor. În manifest se spunea ... "să uităm ceasul rău, să avem încredere unii în alţii,
;·ă bţeleagii tot rcmânul că ţara a::-easta nu poate avea fiinţă fără unire
şi clrago;:;tc între toţi fiii săi şi că numai du:p1anii neamului nostru pot
s;î se bucure cînd vrajba ~i ura prinde rădăcini în sînul poporului nostru.
Dnr proprietarii şi arenda.şii, în torşi la casele lor, .apăraţi de armată şi
ocrotiţi de legi, nu mai ţin cont de măsurile guvernului cu privire la
îmbunătăţirea raporturilor dintre proprietari şi ţărani. Preţurile învoielilor agricole rămîn neschimbate ~au cresc şi mai mult faţă de cele dinainte de răscoale. De aceea, în mai multe comune printre care : Zamostea, Lozna, Vorniceni, VE:sinesli, S:mdriceni, Săveni, Oroftiana,
Dersca, după răscoală ţăranii Pu au incheiat nici un fel ele contract
agricol, iar cei din Văculeşti, Mileanca, Zvoriştea, Adîncata şi Zamostea
au refuzat să iasă la lucru conform actului de angajament. Sătenii din
comuna Bivol se plîngeau prefectului, prin petiţi din 21 iulie 1907, că
"nu am scăpat de toate liftele cele rele şi lipitorile sugătoare", Vătaflul
G. Petrov~ci înşelînelu-i la măsură+oare şi la fixarea preţurilor, pentru
care a fost înlocuit. Plîngeri asemănătoare au :1dresat prefectului şi locui tor ii din satele Hili::;eu -Vbhv, Fel. ~Ierţii, Ib[\ '1eşti, ş.a.
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Răscoala din 1907 a demonstrat că. fără conducerea de către clasa
muncitoare a luptei revoluţionare, năzuinţele ţărănimii - pămînt şi libertate - nu pot fi înfăptuite. Abia după 2J August 1944, cu ajutorul
clasei muncitoare, sub conducerea partidului comunist, ţărănimea a devenit stăpînă pe pămîntul său, pe care l-a lucrat, în folosul exploatalOrilor, in condiţii înrobitoare. secole de-a rindul.
Acum, cind evocăm împlinirea a 75 de ani de la ,,primăvara ză
pezilor însingerate", vrednica noastră ţărănime cooperatistă, alături de
muncitorii, inginerii, tehnicienii .'Şi oamenii de ştiinţă din agricultură.
depun eforturi susţinute pentru a transpune in viaţă indicaţiile conducerii superioare de partid pe linia înfăptuirii cu consecvenţă a noii
revoluţii agrare, a hotărîrilor Congresului al XII-lea al P.C.R.

ŞI

UMANISM- COORDONATE ALE ŞCOLII
IN ANII PAR TI CIP ARII ROMÂNIEI
LA PRIMUL RAZBOI MONDIAL (1916-1918)

PATRIOTISM

BOTOŞANENE

IONEL BEJENARll

Botoşanii aveau sa mscrie o contribuţie majoră la războiul reîntregm ţării din 1916-1918, exprimată în prezenţa militară masivă -- Regimentele 37 Infanterie "Alexandru cel Bun" Botoşani şi 29 Infanterie
"Dragoş" Dorohoi, precum şi rezervele lor 77 şi 69 Infanterie, 86 Infanterie, rezultat al comasării lor, la un moment dat, 8 Vînători Botoşani, dincolo de acestea, Şcoala pregătitoare de ofiţeri de rezervă de
infanterie de pe lîngă Regimentul 37 Infant~rie Botoşani, Şcoala militară
elin Dorohoi, Şcoala de piloţi şi observatori aerieni, Pulberă1·ia şi Fabrica
de proiectile care fiinţau în centrul Botoşani în iarna 19Hi/1917, în
condiţiile dramatice ale refugiului în Moldova, ale stării frontului. Altfel
exprimată, contribuţia celor două foste judeţe Botoşani şi Dorohoi insemnă 7269 morţi în război, 1 260 invalizi de război, 10 277 copii orfani
de război, 6 543 văduve de război, 2 297 di::.păruti în război 1•
Şcolile se găseau în vacanţă cînd clopotele bisericilor şi goarnele au
început să sune, în noaptea de 14 august Hllo st. v., ora mobilizării. Momentul era hotărîtor şi fiecare era pătruns de însemnătatea lui. Adresîndu-se directorilor de şcoli, ministrul insirucţunii publice, de att!nci,
l. G. Duca le cerea să antreneze grosul elevilor aflat în localitate "în
marginile puterii lor, la sforţarea care va asigura naţiunii izbinda <1Ş
teptată". Sînt momente în care, între entuziasm şi speranţă, abnegaţie
şi je'l'tfă, şcoala botoşăneană s-a pus în slujba cauzei neamului. Botoşanii erau, ele altfel, singura localitate din ţară unde mai funcţionau şco
lile secundare, corpul profesoral, alcătuit din localnici şi refugiaţi, doveclindu-se, prin energia şi devotamentul său, la înălţimea încrederii
acestui încercat neam românesc.
Supunîndu-se restricţiilor, Şcoala secundari'\. ele fete din Botoşani şi-a
pus localul la dispoziţia spitalului regionnl nr. 284, mobilierul depozitîndu-1, în parte, î'1tr-o şură ele la ccoala primară nr. 4 de fete, lăsînd
r.ltă p~rte pe:1tru uzul spitalului. _-\nimate ele sentimente alese, elevele
s-au înscris in "Asociaţia P..omâncelor Cercetaşe", condusă de Elen'l Iacobeanu, directoarea şcolii profesionale de fete elin localitate. Unele din ele,
repartizate la spitale, nu ajutat la infirmierie şi gospodărie; altele au
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lucrat în Atelierele "Asociaţiei Cercetaşelor" de la Şcoala profesională
de fete, confecţionîncl haine pentru copiii mobilizaţilor şi în Atelierul
Comitetului regional, confecţionînd rufărie pentru răniţi. Fără a
rămîne mai prejos,
profesoarele au activat in "Crucea Roşie" şi
in "Comitetul regional(', remarcîndu-se în activitatea de instalare a <;pit2lelor, apoi în îngrijirea răniţilor. De remarcat eforturile deosebite probate ele corpul profesoral pentru continu1rea concomitent cu activităţile
subordonate efortului general de susţinere a armatei. de pe front a proce~ului de instrucţie şi educaţie, fie ~i in loc3luri şi în condiţii improvizate. Semnificativă este hot{u·îrea maestr·ei ele lucru de mînă care şi-a
indemnat elevele, în loc să confecţioneze obiectele prevăzute în program,
s{t împletească ciorapi de lin~\ şi să lucreze diferite obiecte pentru soldaţi.
S-au adU!~at astfel 120 perechi ele ciorapi, 6 perechi de mănuşi, 30 perechi de mîne~uţe, 3 cămăşi, 1 pereche ele pantaloni, 6 ştergare, 1 batiste,
2 şe;·vete, 5 perechi de obiec:te, obiecte care au fost oferite soldaţilor
ir::şiţi vindecaţi elin spitale, spre a îi trimişi iar pe front 2•
Colectînd 1 260 lei pentru prizonieri, organizînd comemorări( cn
aceea a Ecaterinei Teodoroiu, din 10 octombrie 1917 sau aceea a eroilor
căzuţi, elin 9 iunie 1918), serbări patriotice; elevele, Şcolii secundare de
fete din Botoşani complelează un şir bogat de acţiuni,rod al unei elevate
conduite patriotice, umanitare :l.
Pe aceeaşi linie, menţionează Darea ele seamă asupra situaţiei şco
lare în timpul războiului a Şcolii profesionale de fete, gradul 1, "Sf; Spiridon" din Botoşani, "elevele şcolii au lucrat rufărie pentru ·"Crucea
Ro~ie", haine pentru copiii mobilizaţilor şi pentru orfanii de război
secţia Iaşi şi Botoşani" ".
Faimosul liceu "A. T. Laurian" elin Botoşani şi-a cedat clădirea. pentru spital. Fostul său elev C. S. Antonescu surprindea momentul : ,;;Rînd
pe rînd, toate clădirile mari din Botoşani, şcolile în special, au fost
transformate şi puse în stare de a primi sute din cei care erau aşteptaţi.
LocaLtl Liceului "Laurian" fu amenajat printre cele dintii ; în sălile lui
de clasă, mari şi frumoase. fură aşezate paturi ori mese de operaţie.
Cînd au început a veni trenurile de răniţi din jos, dinspre Turtucaia,
s-au populat pe încetul şi patmile o.lbe ele la Liceu" :;. Nu o elatJ elevii
sau foştii elevi şi-au oferit serviciile noii situaţii. Unul elin ei, evocaiul
ele mai tîrziu Eugen G. Neculau, absolvent al Liceului "Laurian", promoţia 1916, intrînd în "Crucea Roşie", a servit în administraţia Spitalului 280 "Liceul Laurian". Notaţiile sale de mai tîrziu întregesc informaţiile : "Am văzut în sălile, în care timp de opt ani trăisem neuitatele
clipe de elev, paturi nenumărate, unul lîngă altul, luînd locul pupitrclor,
aclăpostind suferinţa glorioasă a celor ce fără şovăire căzuser{t răniţi,
2. Gabr!ela C. Lt'onardesc-u. ..Monografia Liceului de fete .,Carmen Sylva",
188i-1937", Tipcgraf:a B. SJidmann. Botoşani, 1937.
:l. Ibic!Pm.
~- * * • - .. Anuc;rul Şcolii prores:onalc de fcle, gr. I. .. Sf. SpLriclon" elin
l~oto')<mi, 1921/1922·'. Tip. "Viitorul", !Joto~ni. 1923.
5. * * * - "Amintiri din Yia\a de şcolari", Tip. B. Saiclmann.
Botoşani,
1923, p. 183.
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luptînd pent"'U ncm2_:1iR mare. !\m c1ns atîţia mcl·ţi h groapă ... ""· Ult.e: ;or cliidirea liceului şi-a sci1imbat cll:stina';ia, fiind cedată com<mclarne.ltului trupelo:· ru:.;e~t;, p~ntru a-şi instala aici intendenţn Armatei a IX-:1.
La Şcoala comercială ele băieţi, la Institutul Neumann, a căror localuri au fost red1iziţionate pentru un spital rle boli interne şi pentru
personalul lui evacuat elin Bucureşti 7, 1:1. Şcoala israelită nr. 1 şi 2, !.1
Şco<<la "Marchian", la Şcoala nr. 1 ele fete elin Botoşani, la Şco:tb isroie:itii. din Dorohoi, la Şcoala de meserii din Săveni ca şi în altele h
care s-au amenajat spitale. cantine ale "Crucii Roşii" contribuţia elevilor şi profesorilor botoşăneni, a învăţătorilor şi institutorilor a ca·.1s ·
titui~ un apart ele energie important, deosebit de necesar, cu putere ele
exemplu. Ea s-a răsfrînt şi asupra celorlalte lăcaşuri, servind acelaşi sc;p,
fiinţînd' în cinematografe, teatre, biserici, sinagogi, în spitalele ele drept.
Acestei contribuţii notabile, cu puternice valeaţe patrotice, umanitare, atît de binefăcătoare i se aclaogă prezenţa activă, de masă. a
învăţătorilor şi profesorilor de pe aceste locuri în primele linii ale fro:·,tului, atestată in dese rinduri cu acte de bravură, de sacrificiu, răm:::~să
;n conştiinţa generaţiilor ele atunci şi ele mai tîrziu. În acest sens, un
animator al vieţii culturale şi şcolare a Botoşanilor de odinioară, Constantin Iordăchescu, dedicîndu-i un memorabil portret institutorului --sublocotenent Eugen Dimitriu, căzut în luptele de la Sălătruc-Poiana
Spinului, jud. Argeş, în toamna anului 19Hi, motiva contribuţia corpubi
didactic în ră7.boiul reîntregirii patriei, "spre a arăta că nu numai de
pe catedră ştim să pmpăvăduim cu vorba apărarea patriei chiar cu
preţul vieţii, ci atu:1ci, chd suntem c'1emaţi în primele rînduri ale luptă
wrilor, ştim să traclucem vorba în faptă eroi6t". ~
Prezent;}, ca în alte mari momente ale istoriei patriei, şcoala botoşă
neană a co:1tinuat, în anii participăr:i poporului român la războiul ele
reîn~regire a ţării, frumoasele 1ra~liţii. spiritul militant, adînc patriotic
ilustrîndu-se ple:1ar, rodin:! prin a'îlea generaţii care s-au instruit şi
educat pe biincile ei.

--------G. 1bi dcm. p. 17 Î.
7. Gab,·!ela C. Leon<l:·cics:·u. np. c't.
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La 14/27 august 1916, România a intrat în primul război mondial,
urmărind eliberarea provinciilor locuite în majoritate de români, aflate
s~1b dominaţia Imperiului austro-ungar. Succe<:>ele obţinute de armata
rumână după trecerea munţilor nu au putut fi consolidate datorită, in
primul rînd, f<:~ptului că Aliaţii nu şi-au indeplinit, decit in mică măsură
şi cu întîrziere, angajamentele aswnate, dind astfel Puterilor Centrale pn~·ibili~atea să

realizeze pe frontul românesc o covirşitoare superioritate.
Armata română a fost prinsă intre două fronturi, trebuind să se retragă,
după lupte extrem de îndirjite, in faţa unui inamic superior. Puternica
rezistenţă a armatei române a provocat pierderi însemnate inamicului şi
l-a oprit la "porţile" sudice ale Moldovei.
Redus considerabil la teritoriul Moldovei (dar nici acesta in intregime), statul român a continuat să existe, pregătindu-se pentru o nouă
rezistenţă. In faţa înaintării armatelor germane, s-a produs refugierea
unei părţi a populaţiei ,a autorităţilor centrale, a armatei etc. către Moldova. "Viaţa Moldovei in aceşti doi ani (1916-1918, n. ns., I. A.) :_(Tie Const. Kiriţescu - este o bucată din istoria Rpmâniei indepenclen~e. Acolo s-a concentrat toată vlaga ţării, acolo e mintea care plăş
muieşte şi braţul care loveşte" 1•
Aglomeraţia din unele zone şi localităţi, iarna grea 1916-1917,
gre:.1tăţile în aprovizionarea cu alimente, combustibil şi medicamente au
dus la izbucnirea molimelor, a tifosului exantematic în primul rind, caearterizat ca "un periculos duşman intern"; spitalele erau neincăpătome
pe:1tru numărul mare al bolnavilor şi răniţilor de pe front. Chiar in concli.ţiile extrem de grele de la sfîrşitul anului 1914, in zilele pline de sufe!·}n~.:i ale refugiului, s-a exprimat încrederea că I~ul va reprezenta centrul
in jurul căruia se va realiza desăvîrşirea unităţii de stat : "h?ul, vechea capitală a Moldovei, Iaşul de unde au pornit toate ideile mari, Iaşul
unele s-a făurit România de ieri, Iaşul este oraşul hărăzit să fie locul
ll!1cle se va făuri România de miine, România cea mare, care va c:upnnde
în hotarele ei naturale pe toţi cei ce grăiesc dulcea limbă românească'~ :·.
1. Const. Kiriţescu, Istoria războiului pentru intregirea Romaniei lfll6-1919,
'oi. Il. 1.:-:Uura ~coalelor, Bucureşti, !).a., p. 3-4.
2. Iaşul, in ~Mi~carea", 14 decemiJl·ie 1916.

Poporul român a făcut şi c1e data aceJ.sta dovacl:J. unei rezistenţe şi
exemplare, muncind cu abnegaţie pentru asigur:Jrea unui minimum de existenţă, pentru reÎacerea, înzestrarea şi încurajarea armatei.
Practic, la ace::;t imens efort, material şi moral, au contribuit toate chsele
societăţii româneşti :l. În cele ce urmează ne propunem să e'videnţiEm.
unele aspecte ale atitudinii intelectunlităţii în prima jumătate a anului
1917, intelectualitatea care - cu mijloace specifiice - s-a ridicat cu
hotărîre impotriva cotropitorilor, şi-a pus întreaga capacitate, întregul
talent, în slajba realizării marelui ide~1l naţional, unirea tuturor romanilor într-un singur stat.
Se exprima .increderea că toate obstacolele vor fi depăşite, că ele
reprezintă preţul cu care se va scrie o pagină glorioasă a istoriei no::~stre
şi se sublinia spiritul de sacrificiu ce trebuia să anime intreaga naţiune.
"Tineri intelectuali de seamă - releva un publicist în ziarul "Opinia"
din 4 martie 1917 - şi-au pus referitor la împrejurările mari şi grC'le,
războinico-sociale, prin care trecem, întrebarea : Cine ne va scrie istoria ?
Hăspund : O veţi scrie voi cu faptele mari şi înălţătoare, cu abnegaţiunea
şi jertfa fiinţei noastre pentru desăvîrşirea unui ideal mare şi sfint, cu
privaţiunile unei vieţi pribege dureroase, care se ridică pînă la martidu,
cu sacrificiul averii şi muncii voastre de ani, toate fapte care nu se pot
acoperi astfel ca ade\·ărul să fie întunecaT. O va scrie, tot cu fap~ele
ei, o armată întreagă, viteaz:'~ şi intreaga lume care a voit să facă jertfa
linişm şi fericirii pentru izbinda idealului pe care voi l-aţi pus în luinină". Numai peste citeva luni, în memorabila vară a lui 1917, acel eineeet
istoric - ţărani, muncitori, intelectuali - au realizat, cu elanul lor, cu
piepturile lor,· barajul de netrecut în faţa duşmanului. Ei au scris, într-adevăr, aşa cum s-a prevăzut, o pagină nepieritoare in lupta pentru
mobilizări

apărarea pămîntului strămoşesc.

Oameni de cultură şi artă, personalităţi marcante ale spiritualitilţii
aflate atunci in Moldova au jucat, prin exemplul şi scrisul loi·,
un rol deo:>ebit in mobilizarea maselor, în mentinerea trează a încrederii că izbînda va fi de partea noastră. Activitatea cu totul remarcabilă ·a
o:::nului politic şi de cultm[l N. Iorga a fost analizată în mai multe lucdtri
şi nu vom stărui aici asupra ei. Centena:··ul naşterii unui ailt creator genial, fiu al aceloraşi mcle3guri botoşănene, George Enescu. constituie
încă un prilej ele a ne reaminti caldul patriotism, artet sa pusă în slujba
celor aflaţi în suferinţă. L~-1. Ia?i şi în alle lo~ali:ăţi, ia săli de spec~acc:e
şi în spitale pline de răn:ţi, maEl~ Enescu alina durerile, incura~a ';piritele prin vraja arcuşului său sau dirijînd. George Enescu şi l\.Eirlo,\ra
Ventura - notează N. !orgă în O viaţă de b mc1şa cum a fost - "aducea
mîngîierea unor sufleLc credincioase şi devo:.::1te".
I. G. Duc:1, in amintirile sale, aduce ua v;brant omagiu genialului
muzician : " ... Artiştii noştri mergeau prin spitale, cleclamau î~ faţe1 bolnavilor versuri patriotice, cîntau cîntece, dădeau concerte. In aceas~ă
româneşti

:3. Vezi ~i V. Atanasiu, A. Ionla:·Iw. M. Iosa, 1. M. Oprea, l. Op·:C'SC':J. !?omânia
in primul război mondial, · Ed:tura militară. Bu: ure-:;ti, 1979, p. 253 !'ii urm. ;
A. DPa<". I. TO<lcă, Lupta pnp:Jrului român împotriva cotropitorilor 1916-1918, Edit'.lra

mi;itarii,

Bu~urC'')i.i,

1978. p. 210
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p_ ivinţ~t cel m:.;i necbosit a fost George Ene~cu. Fără răgaz, pretutindeni, şi-a pus talentul în slujba nevoilor ţării. Refuzînd m·I.ce remuneraţii, făcînd dcnaţiuni g2neroase din modestele sale mijloace, stimulînd pe cei tineri, alergind în toată Moldova - a fost admirabil. În
acele grele ceasuri ale vieţii _noastre naţionale el s-a dovedit a Ii un
numai un mare talent, dar şi un mare suflet. De atunci, la admira'~ia
ce artistul mi-n. inspirat-o întotdeauna, s-a adăugat stima ce se cuvine
omului" ~t.
Mihail Jora a evocat şi el concertul dat de Enescu în spitalul de
Lont unde se afla grav rănit : "El mi-a redat în clipele ncelea dorinţa
şi voinţa de a trăi pe care le pierdusem. A dat putere organismului meu
să lupte impotriva răului ce-l năpădise fără scăpare l?i m-a inviat din
morţi 1 '. Nenumărai,i oameni au păsh·~'t pentru toată viaţa, gravat în
inima lor, sentime~1tul reînvier:.i din mor'1i la sune~ele fermecate ale
•;i.m-ii e:1csciene 7•.
În 1917--1918, George Enescu a desfăşmRt o activitate de o mare
ir.tensita~e. Eduard Cauclella, profesorul şi prietenul său, colaborator apropiat în aceşti ani petrecuţi în capitala iVIolclovei, sublinia multiplele· faţete ale personalităţii enesciene (violonist, pianist, diri}or, compozitor,
pedagog, animator), scriind in 1917 : "România poate să se fălească şi
noi cu toţii, artişti bătrîni şi tineri, că posedă şi posedăm un artist ca
"\Iaestrul Enescu. E un adevărat geniu muzical ca Maeştrii c2i rc:mmiţi
clasici şi moderni'(·
Enescu a akas în jw-ul său o serie de instrumenti.şti .şi cîntăreţi care,
prin îndemnul maestrului, au contribuit la crearea unui suflu muzic::tl
ir;~oi:or. L:1 sfa'.d şi su1J indrumare:~. dată i•1 aceste zile de Enescu, tineri de· valoare îşi vor desăvîrşi apoi studiile, devenind exponen\i de
frunte ai artei muzicale româneşti.
A înf1inţat Societatea simfonidi care-i purta numele ; o:·chestra simfonică a prezentat, sub conducerea sa, în această primă sesiune, aproximativ 20 de concerte. În semn de recunoştinţă, corpul profesoral îi
clecernează, la 28 .noiembrie 19Hl, titlul de profesor onorific al Consernltorului .:. Adăugăm şi faptul că Enescu a dat naştere, în acele săptă4. 1917 - Primele llt11i (urmare), în "Flacăra", nr. 13. 26 mart:e 1981. p. 20.
1. G. Duc·a - cart era minLstru al lnstrucţiei - notează, in continuare. că nu a
giis:t înţPlrgerea nc~:csa:ă Jet rege pcnh·u a-1 decora pe Cr€orge Enescu: ..In entuz:asmul meu mă gîndisem să dau acestui vrednic fiu al neamului o mărwr:e pub~il"ă a grat:tuclinii oficiale. Am ~ugerat regelui ~ă-i confere marele cordon al Col·"<lnCi. So,otcam că da ă Fran\a c\ăde~se nl'lrcle cordon al Legiunii de Onca:·e unui
S:.'n~-Sa€n~. România putea da <'orc\onul Cnroanei lu' George Enescu cu atît mai
mult <·u dt Coroana era ('CI mai m:r din ordinele nr,astrc şi lă il P'.1rt·-1u diţia min:<;-Lri obs"uri 7i atîţia adm:r·atori ubc~iţi. Hegele însă, care in mate:·:e L!<:- de-.:o:·aţi:
lTa ele un rigorism im·:ncib:l, a 1c~pins fantezista mc:1 ieiel', dînd astfel juveniliU'qi: melc ~ii clf!c incii o cl<ltii ('ă în so:::etă\i c)rgan:zutc, pentru persenalitiiţi excep1i:male ren tin uă şi Yor ('On Ln ua încă mult;i \'rcnw st1 nu exi-~te eri lE':-i i excepţio
niill'. Acl'ste personalităţi sint turnate şi ele in tiparele obb;muite" (Ibidem).
5. V ezi ~i Georgeta Canc:co-,·-Mirc ea, George Enescu la Iaşi in 1917, in .,Rcmâni:t l'ter:!!'ă", nr. 2:l. august 1971.
. . 6. Vasile Vasde, George Enescu .~i Eduard Cauclella, în "Cron:ca", nL 29, 17
1.rl;c 1(1()1, p. 1; Sanda GeorgPscu. Adr·:.ana Piriu, Enescu la Iaşi, in "CronLa", nr.
·:'-, 2 c,\. n:iJ:·ie 191!1. p. 1.
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mîni şi luni de puternice frămîntări, Simfoniei a III-a, operei de maturitate, profundă, de meditaţie filosofică. Greutăţile şi lipsurile de tot
felul nu l-au putut împiedica să dea o înaltă expresie talentului său,
să acţioneze, cu armele ce-i stăteau la îndemînă şi cu atît mai utile, în
marele front al rezistenţei şi al implinirii marelui ideal naţbnal.
~,Mi-am slujit ţara va spune Enescu - cu armele mele : pana, vioara
şi bagheta".
Presa din Iaşi remarca evenimentul artistic deosebit pe care-1 reprezenta suita de concerte susţinute aici de George Enescu, la începutul
anului 1919 ; totodată, erau readuse în memoria cititorilor fapte care
demonstrau că Enescu era un acievărat artist-cetăţean. Sub semnâtura
Renovatus (pseudonimul ziaristului C. R. Ghiulea), ziarul "Opinia" a
publicat vibrantul articol La plecarea maestrului Enescu (la 10 martie
1919, Enescu pleca din la!ji spre Franţa), în care se arăta, între alt~le :
,,în zilele cînd soarta neamului românesc se discuta cu vîrful spadei, în
acele vremuri s-au strîns laolaltă toate elementele naţiunii pentru a contribui la salvarea fiinţei noastre naţionale. Din apusul îmbietor şi îndepărtat, maestrul Enescu a plecat urechile la suferinţele patriei, s-a întors
la cămin ca un bun fiu cind casa îl cere, a rămas la vatra părintească şi'
a înfruntat primejdia cu toţi ai lui. Niciodatit nu se va putea expdma
cît a contribuit Enescu la menţinerea ţării şi rezistenţei publice - în
spirit - prin rezonanţa unui sunet şi vibrarea unei coarde. Nimic n-ar
fi putut face atit cît au făcut valorile vaste de armonie, pe care Enes2u'
le-a rupt din inima lui nobilă şi le-a împrăştiat peste durerile noastre
cu mîna-i nenîtrecută de artist. Se cuvlne deci, ca atunci cind Iaşul conduce pe oaspetele strălucit, pe muzicianul care ne-a arătat cele mai
inalte trepte ale geniului, fiecare locuitor al primului oraş molodven•!sc
s-aducă o floare în drumul căJătorului şi să şoptească un cuvint de revedere" '· Pe peronul gării, in faţa unui public numeros venit să-I conducă,
Teodor T. Burada i s-a adresat maestrului cu cuvinte calde, în c::~re
amintirile se împleteau cu urările de succes : "Iubite maestre, înainte ele
a părăsi oraşul nostru spre a te duce în ţări străine, acool unde prin
talentul tău genial ai arătat ce poate românul şi pe cale muzicală, făcînd
fala întregului neam românesc, eu, ca cel mai vechi profesor al Couservatorului de muzică elin Iaşi şi singurul care mai este încă in vi2ţă dintre
profesorii cu care s-a înc8put acea şcoală ,am venit să-ţi urez cille bună
'-'ă-ţi urez reuşită în toate. Ai sosit în oraşul nostru în împrejurări grDve,
cauzate de răboi... Cu toate acestea, în gravele împrejurări prin care
trecea oraşul nostru, prezenţa ta a fost pentru noi o mare mîngîiere şi
un prilej de înălţare sufletească. Tu, prin farmecul arcuşului tău, ai
mîngîiat prin spitale sufletele eroilor care au luptat cu vitejie demnă
ele toată lauda. În acea g1·ea situaţie muzica era cu totul amorţită. Tu,
ilustre maestre, ai reînviat-o. Ai întemeiat in oraşul nostru conccJtelc
simfonice care sînt şi vor rămîne o podoabă pentru Iaşi, iar pentru elevi,
an mare sprijin al talentului lor muzical. Prin concertele ele binefacere
7. Vezi L. E-anu. Personalitatea lui George
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ce -ai dat, ai ve:1it în ajutorul ostaşilor răniţi, al văduvelor lor, al copiilor
or ~<ni şi al altor nenorociţi, dîndu-le sume enorme de ba;1i pen Lru elinarea suferinţelor ~or. Hoadele strălucite le vedem cu toţii. Desigur, plecarea ta din oraşul nostru va fi pentru puţin timp. Noi te aşteptăm cu
braţele deschise şi cu recunoştinţă pentru tot ce ai făcut cît at fost în
mijlocul nostru. Să trăieşti mulţi ani şi să te întorci cît de curînd pentru
a ptne bazele operei române. Îţi urăm cu toţii drum bun"~.
Aceste mărturii sint deosebit de semnificative pentru atitu~linea de
înalt patriotism, de devotament şi răspundere pentru destinele neamului,
exprimată în forme specifice chiar în nucleul rezistenţei naţionale, de
acest ilustru reprezentativ al culturii naţionale şi al muzicii universale.
Au fost organizate, în zilele rezistenţei şi ale refacerii, numervase
spectacole de teatru şi festivaluri artistice cu participarea unor person·llităţi de frunte ale vieţii noastre artistice. Astfel, imediat ciupit retr:J.gerea la Iaşi, s-a jucat, în sala Teatrului Naţional, piesa lui De~avr~mcea
Apus de soare, cu C. Nottara în rolul lui Ştefan cel Mare. În cinstea
U:1irii Principatelor, la 11/27 ianuarie 1917 a avut loc ua festival de
gală cu concursul lui George Enescu, Mihail Sadoveanu, Mihai CJdrennu,
Rr:tclu Rosetti, Cincinat Pavelescu, a actriţei Tina Barbu, a dntăreţei
Locusteanu-Bonciu ş.a. George Enescu a interpretat la vioară Hora Unirii !l. În zilele fierbinţi ale lui august 191'1, s-a jucat piesa lui N. Iorga
Invierea lui Ştefan cel Mare. "Piesa - remarca un ziar - e înţele,1să
de noi şi merge drept spre inimile tuturor românilor, fiindci'i eu face
parte din durerile şi speranţele prin care trecem astăzi 10 ". Îa unrea
de Anul Nou 1917, scrisă de N. Iorga şi rostită de C. Nottara, se exprima încrederea în realizarea marelui ideal naţional : "Anul care vine 1
Pe aripi senine 1 Cu făgăduinţă 1 Despre biruinţă 1 Biruinţă mare 1 Sfîntă răzbunare / Să ne L>.că inră / O singur<l. ţ<:Jră 1 Să ne îndoiască / Neamul să-mi cretscă" 1 1•
A fost organizată, în sala Teatrului Naţional, o serie de festivaluri
în onoarea aliaţilor. Iată ce scrie I. G. Duca în legătură cu aceste festivaluri : "Primul s-a ţinut la 19 ianuarie. Festivalul româna-rus cu piese,
muzică şi dansuri ruseşti. Al doilea, la 26 ianuarie in onoarea englezilor - cu muzică, piese şi dansuri engleze şi pe urmă în fieL~are joi
au urmat pe rînd, cu acelaşi program, festivalul francez, italian, belgosîrbesc şi românesc. Fiecare din aceste festivaluri erau un prilej de
manifestaţiuni
in teraliate. Legaţi unile, misiunile respective asist au la
reprezentaţii, erau aclamate zgomotos de public. Lumea avea senz:1ţia
că nu sînt singuri, simţea solidaritatea ce ne unea pe toţi, speranţele
renăşteau. In calitatea mea de ministru al Instrucţiei eram şeful :-uprem
al teatrelor şi ca atare eram silit să asist la toate aceste sărbiiri. Am
putut deci să constat că ele au .exercitat asup:a moralului lumei o mult
8. Ibidem; "Evenimentul", 14 mart:c 1919.
9. "Op:nia". 17 ianuarie 1917; George Enescu. Omagiu cu prilejul aniversiirii
a 100 de ani de la naştere. Editura Meridi<me, Bucureşti, 1981, p. 123.
10. "Acţiunea română", 22 august 1917.
11. Cf. A Deac, L Toacă, op. cit., p. 222-223.
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m,.i ..;irntito::lrr' :nflueat[t c'ccît as fi cre~:ut-o, cînd IviavToc!i '' \'enit ~.3
sup~tie a~easL ic!ec apr;bării mel~ 1 ~".
Nici p~cto2·ii nu nu r~D1:<s Î'1 afara efor~ului general, ele s::riug~re:1
ri -:c:urilor, cee refacere moral!i ~i m2terială. Astrel, la î.:eputtll a:cuh!i
1~ 17, Ştefan D"mi trescu a pic+at pin.za Mnrţii de l't Cu sin ; în ::tpril: e
1Sil8, se deschidea la Iaşi p;·ima expozitie a r;rup[;fii Art(i rr;m,î:J~, ;wîndt:-i printre membr·i pe Şt. Di·(:1itrescu, C. Res·;p şi N. Ttn :1;;n_ L1 co!ltextul marilor con.frunU:iri in care era angajat popJ!'Ul rom~m. ::~1 luptelor ţentru realizarea Marii Uniri, aceste momente - la care :=;e p8[. ::cli:luga şi altele - depăşeau cu mult semnificaţia unor simple ~'.ele de cultură. constituind însemnate contdbutii patriotice.
1n mai multe localitftţi elin Moldova s-au înfiinţat com:.~ii, comi...,t:~,
societăţi cu scopuri de calitate : comitetele "Societăţii Naţiornle ele Cru~e
Roşie", "Comitetul regional pentru refugiaţi", ~JJc.ietatea "F -u:.1 ilia luptatorilor", "Societatea invalizilor de război", ,,Societ:1te:~ pe;1 tr·•.t ocrotirea orfa!1ilor de razboi" ş.a. Trebuie de sublinia· efortul remJ:·cab:l al
femeilor, care au strins alimente, îmbr<kărninte, b:~:1i pentru '1j:.J1'ora:·l'a
răniţilor, refugiaţilor, organilor, au organizat chete publice, şi-au O.cut
datoria cu devotament ingrijind pe răniţi ~i pe bolnavi. i~iulte din ac2!:-.te
acţiuni au avut concursul unor renumite actriţe ca Maria Filotti, Elvira
Popescu, Marioara Popescu, Maria Bulfinski ş.a. n.
Presa din Iaşi 1" şi din alte localităţi ale J\Ioldovei a dat expresie
·- in acele momente de grea cumpănă -- voinţei de rezistenţă, :le luptă
a poporuuli român. S-au mutat la Iaşi unele ziare c1re apăruser:1 la
Bucureşti, între acestea "Neamul românesc;' C'l lui N. Iorgn a·.hd un
rol remarcabil. Citeva ziare existente şi înainte la Iaşi - "Opinia", ,.1'vliş
carea'', "Evenimentul" - şi-au sporit .activitatea şi, dincolo de Li! lele i 1terese de p3.rtid, au constituit un important instrument de încrucişare şi
mobilizare a tuturor forţelor româneşti. Au apărut noi organf de presă,
dintre care se detaşează "Acţiunea română" şi, in mod deosebit, "Hom3nia" (februarie 1917 - martie 1918) care a consLtuit, in deplină LOncordanţă cu subtitlul său, un adevărat "organ al apărării naţionale" adresat
tuturor românilor ; ziarul a atins adesea un tiraj de mai multe zeci de
mii de exemplare. Director a fost Mihail Sadoveanu (pe atunci mobilizat cu gradul de locotenent), iar prim-redactor Octavian Goga ; din redacţie mai făceau parte P. Locusteanu, G. Hanetti, Corneliu Moldovan,
C. Gongol, N. N. Beldiceanu ş.a.
Nu ne propunem să înfăţişăm aici tabloul, amplu şi complex, al presei care, în 1917-1918, a mobilizat forţele şi a acţionat energic in di12. 1917 - Primele luni (urmare), in "Flacăn", nr. 13. 26 martie 1981, p. 20.
13. Eufros:.na Popescu, Contribuţia femeilor la lupta pentru apărarea indepen-

denţei şi integrităţii teritoriale, pentru desăvîrşirea unităţii de stat a României
(1916-1918), în Din lupta poporului român pentru independenţă, Bucureşti, 1977,

p. 224 şi urm.
14. O listă Pl"'ivind ziarele şi revistele care au apărut 13 Iaşi in perioada
1916-1918 (une-le cu o existenţă efemeră) cuprinde peste 50 de titluri - cotidiene
sau săptămînale, politice sau culturale etc. (Arhivele Statului laJ?i, colecţia N. A.
Bogdan, mapa 4).
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recţia realizării

m:l!·elui ide::~l naţional. Ne oprim, pe scurt. asupr3 conatît de v'1loroac;e, a unor in telcctuali de prestigiu care, cu
pan.a lcr ascuţită, au slujit interesele fundament::~le ale n&ţiunii : "Am luat arma pentru drepturile neamului nostru o!;ijcluit şi
sfîrtecat sub stăpîniri străini". scria Mih:~il Sadoveanu, în primul număr al z:arului ,.H.omânia". "Va interesa pe istoric continua el - fapte
cie ordin ~.ocisl: cum s-a organizat un popor, cîtă abne~pţic ~i dtă cinste a pus şi mai ales cum a ştiut să se apere şi să se reculeugă în ma:rile dezastre [... ]. Energiile latente ale naţiunii s-au de~teptat şi s-au
încordat. Tot poporul s-a strîns intr-un bloc sub izbitura de val a nefericirii" 1=>. ln formarea acestui "bloc", in sădi-rea încrederii că izbînda
va fi de partea noastră, un rol substanţial 1-au avut oamneii c!e cultură
!·o:nam de p:·c :utindeni.
Se exprima încredere~1 că zilele grele vor trece şi romfmii lŞl vor
realiza năzu~nţa de veacuri. "Un m.tfel de ideal, în m:u·ginile putinţei
-;;i dreptăţii - scria V. Bogrea în "Neamul românesc" din 12 februarie
1917 - e idealul nos:ru naţional. Prin colbul de stele al Căii Robilor,
c1e-a lungul veacurilor, pe zbuciumatele drumuri ele fulger ale războiu
lui de acum, neamul acesta merge mereu către el. Încă. puţin, o supremă silinţă şi, la răzbunarea furtunii, sub arcul de triumf al cc~rcubeu
lui păcii, pasărea albastră a visului va coborî între noi". I<1r I. Agârbiceanu, în numărul ctn 22 februarie al aceluiaşi ziar, subliuh rolul
conştiinţei naţionale în depăşirea greutăţilor prin care tre~ca poporul
român : ,.A venit ceasul încercărilor de-acum şi azi fiecare s-a convins
de următorul adevăr : cu cît conştiinţa naţională a cuiva a fost mai
outernică, cu atît s-a purtat mai vitejeşte în război, mai dnstit acasă,
cu Cltît rezistenţele lui e mai mnre ... :' 1 ~'.
A afirma, în acele LOndiţii, dreptul popoarelor mici la dezvoltare
liberă şi independentă, îm=emna mai mult decît sublinierea unui principiu, însemna un act direct lu adre.'-'a cotropitorilor. Iată de ce cuvintele
lui Th. D. Speranţia, elin nrticolul Independenţa popoarelor mici, au
găsit, sîntem siguri, un larg ecou în rînciurile cititorilo1· ziarului "Acţiunea români\." din 16 februarie 1!:l17 : "Orice popor, precum are dreptul Ia viaţă, tot aşa are drept şi la libera dezvoltare, pentru că numai
llbera dezvoltare poate să-i procure fericirea, pentru că numai libera
dezvoltare poate să-i ajute să se folosească pe deplin ele viaţă". Aceeaşi
hcredere nestrămutată, izvorîtă din profunda cunoaştere a legilor evoluţiei istorice, străbătea articolul lui A. D. Xeriopol, ll!ecesitatca e:dsten~
ţei statelor mici, publicat în "Neamul româ.nesc" din 22. şi 2:~ ma i19t7:
"Nu trebuia să se clatine nici un moment încrederea în izbînda noastră,
căci acest război nu se poate încheia decît cu împlinirea scopului r:are
nu stă numai în voinţa. oamenilor, ci şi în menirea istorică [... ]. Nu există printre veacuri dovadă mai puternicd. de slujba a~lusă ele statele mic-i
decît rolul istoric judeca~ de Ţările Rom;me [... ]. Nu l Să nu nise clatine

tribuinţei,
gîndirea şi

15. ,.Român:a", 2 februa~io Hl17.
16. Vezi ~i L1Lpta pentru unitate naţională reflectată în presa vremii (Il}, în
"Revista arhiH~lor", vol. X~_,, sup:imcnt, 1979, p. 238-260.
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credinţa n:ci o clipă. Am trăit mici şi neînsemnaţi, vom trăi mîine mari
şi puternici. Exhten~a
nonstră e necesară cum:pănirii
lumii, situaţia
noastră geografică, care ne-a impus toate suferinţele, ne v::~ dărui mîine
toate bucuriile. Numai să Iim oameni şi să inţelegem glasul v;·emurilor
care ne cheamă la cinste şi datorie" 1'. I-a fost dat marelui no~tru istoric, bolnav şi bătrîn, să trăiască ziuq unirii tuturor rom:lnilor, ide3l
scump în slujba căruia şi-a pus întreaga capacitate creatoare.
Un grup de transilvăneni aflaţi la Iaşi, au înfiinţat aic\ Comi 1ctul
naţional al românilor emigranţi din Austro-u-ngariu. Alegere<t acestui
comitet, format din 12 persoane, s-a făcut în cadrul întrunirii, din sala

de la Spiridonie, la 7/20 ianuarie 1977, a refugiaţiilor transilvăneni şi
bucovineni veniţi în Ivioldova. Cu acest prilej, Oda·vian Goga (al<lt uri
de Vasile Lucaciu, iniţiator al adunării) a ţinut să declare : ,.Dezrobirea
Ardealului se obţine numai prin sacrificiu elin partea tuturor, deci şi a
ardelenilor [... ]. Noi declarăm război monarhiei ;nstro-ungan~ pentru a
alipi Ardealul la patria-mamă, la Homânia:•. Comltetul (\hsile Luc !Ciu,
Octavian Goga, Io3n Nistor, Sever Bocu ~.3.) a ~ ennat, în prezenţa a
trei mebri ai guvernului român, declara\b de război impo1riv'l 1\ustroUngariei, declaraţie transmisă Vienei de către primul-ministra român,
Ion I. C. Brătianu J~.
1n primăvara şi vara anului Hl17 s-a desfăşurat -- intr-o atmosf,~:·ă
de puternic elan patriotic -· procesul de constituire a b'talio:melor de
voluntari transilvăneni şi bucovineni. La începutul lunii iunie 1917,
populaţia oraşului Iaşi a făcut o primire enLlz· asmă primelo!· !JJ.talioane de voluntari ce veneau din Rusia w. OctJ.vian Gog:1 îi întîmpina
cu înflăcărare, scriind în "R1omânia", din 7 iU!l:e 1917 : "Îmi dJ.u se<:1ma
că marşul vostru este cea mai grozavă spovedanie mută a pătimirii
noastre de veacuri [... ]. Cu voi trec batalio<.~:1ele morţilor, nesfîrşit'.!le
batalioane îndurerate ale istoriei noastre. Vin popii şi ciobanii elin bă
trîni care au păstrat la Olt şi i'vlureş o lege românească, vin cărturarii
din criptele de la Blaj şi Sibiu, vine Şincai cu cronica lui şi Andrei Mureşanu cu strigările coardelor sfărîmate, Iancu cu legionarii de 1_.1 Abrud,
vin cu toţii - toate vibrările sufletului nostru din Ardeal, cîntecele de
plug, zvonurile din pădure - toate tremură în văzdu~ cînd se va rosti
jurămîntul nostru sub steagul ţării româneşti".
In ·cadrul manifestaţiei din 8 iunie, din Pia~a Unirii, au rostit cuvîntări alături de primul ministru I. C. Brătianu, N. Iorga, mitropolitul
Pimen ş.a. - O. Goga, din partea Transilvaniei şi I. Nistor, din partea
Bucovinei. Ei le-au adresat voluntarilor un călduros salut de bun venit
precum şi apelul de a-şi respecta jurămî!1tul, deoarece el "rămîne o
piatră fundamentală pe care se zideşte de pe acum istoria noastră". A
urmat răspunsul voluntarilor prin glasul locotenentului Victor Deleu care,
in extazul general al mulţimii, a declarat că, "Munţii Carpaţi sint prea
17. Ibidem, p. 260-261.
18. Cf. A. Deac, I. Toacă, op. cit., p. 204.
19. Vezi şi Eufrosina Popescu, Constituirea primului batalion al voluntarilor
transilvăneni şi bucovineni. Sosirea la Iaşi iunie 1917, in vol. 60 de ani de la
tăurirea statului naţional unitar român, Bucureşti, 1978, p. 111-112.
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mici fa:ţă de înălţimea inimilor care bat in piepturile voluntarilor şi oş
tirii româneşti". El a făcut .o. emoţionantă Il1ărturie. de ·credinţă dedarînd : "Eram datori să :venim la voi, azi, cînd .. voj trăiţi pentru noi zile
atît de grele [... ]. Azi am devenit cetăţeni ai României Mari" 2o.
În acele zile, ziarele din laşi, urînd bun venit voluntarilor, scoteau
în evidenţă dreptatea cauzei româneşti şi semnificaţia istorică a acestui
moment în lupta generală a românilor 21 • Mihail Sadiveanu publica în
"România" rînduri de o mare valoare .patriotică, de încredere în viitorul luminos al naţiunii noastre, pe care nimic şi nimeni nu-l poate înlătura : "Zilele
acestea, cînd voluntarii ardeleni s-au unit cu ostaşii
României libere, pentru lupta dreptului, care nu ne poate du·ce cleci:t
la izbîndă, zilele acestea istorice. vor rămîne scrise în analele neamului ;
alături de momentele cele mai mari, cu zilele de la Alba Iulia, cu cele
din Cîmpia Libertăţii, cu cele de la 1850. · Insufleţire a care le-<c< înto\·ă
răşit e o divadă pentru acestea. Mult încercatul. nostru popor, duptt nespuse amărăciuni, găseşte în propria-i durere şi jertfă încordarea supremă. Legiunile biruinţei se adună ; şi am simţit în întreg sufletul
acestui popor atîta voinţă de a se elibera din tragicul întuneric al trecutului, încît nu este putere ca să mai pcată opri fapta, cum nu este
putere ca să poată stăvili răsăritul de soare" 22.
Incadrarea voluntarilor transilvăneni şi bucovi.heni în armat::~ română şi prin aceasta întărirea capacităţii de rezisten1;ă in faţa cotropitorilor - reprezintă încă un fapt in direcţia sub1inie::ii. ~i d2 cii',·e
intelectuali de prestigiu, a unităţii de luptă a românilor de pe :.1mbele
versante ale Carpaţilor, a legăturilor pennanente în acţiunea de mare
<::mpl<J.are, de refacere a vechii Românii şi de clădke a Românîei întregite.
Aceluiaşi scop fundamental i-a slujit şi acţiunea de modificare a
Constituţiei (mai-iunie 1917), prin introducerea principiilor votului universal şi ale reformei agrare 23 . Se răspundea unor necesităţi obiective
ale societăţii româneşti din preajma războiului şi se contribuia, în mod
substanţial, la întărirta capacităţii de luptă a armatei formată în mnre
majoritate din ţărani.
In şedinţa Adunării Deputaţilor din 9 iunie 1917, Barbu Ştefăne'.cu
Delavrancea a rostit un discurs de o rară frumuseţe, străbătut de un cald
patriotism, în care sublinia strinsa legătură între modificare3 Constituţiei şi realizarea idealului naţional : "Şi este o aşa de strînsă legă tură
între chestia naţională şi reformele împroprietă·ririi ţăranilor şi ridicarea
celor 5-6 milioane de suflete la viaţa noastră publică, că n-ar mai fi
20. Ibidem, p. 113.
21. Vezi Ardelenii sub steagul nostru, în "Mişcarea", 7 iunie 1917; Sub acelaşi
steag, în "Acţiunea română", 8 iunie 1917 ; Ardealul li.ber, în "M.tş~area", 9 iunie
1917; Zi istorică: 8 iunie 1917, în "Mişcarea", 10 i•un-:e 1917.
22. Mihail Sadoveanu, Zile istorice, în "România", 11 iunie 19rt.
23. Eufrosina Popescu, Dezbaterea reformelor constituţionale in pa.rlamentul
din Iaşi. Modificarea Constituţiei din 1917, în "Analele Univers.iltăţii Bucureşti.
ls·torie", nr. 1, 1972, p. 80-83 ; Ion Agrigoroaiei, Problema reformelor agrară şi electorală din R~mânia intre anii 1916 şi 1918", în "Cercetări istorice", VI, 1975,
p. 184-186.
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nevoie de nici o expHcaţie [... ). Noi vrem să nu se mai şoptească romt,nHor din ţările supuse : Priviţi la :Waţii noştri, ţăranii din România libe-ră.
Ei pămillt nu au, ei libertate nu au, ei drepturi nu au, ei vot nu au. Nu
vedeţi că ei stau mai rău decît noi'? [... ]. Noi, cu reviziunea Constituţiei,
cleretecăm casa noastră în care vom primi pe fraţii noştri d'lpă atîta
vreme de dureri şi suferinţe [... ]. Acum ni se cere să fim cu sufletul nostru pe front, cu cei care luptă şi mor pe front [... ]. Să dăm ţărani:ior er.)i
ceea ce trebuie să dăm şi să le dăm din toată inima şi cu taat:i drago~
tea noastră" 21 •
In cadrul marelui efort de regrupare, de refacere morală şi materială din prima jumătate a anului 1917, reprezentanţi de prestigiu ai
spiritualităţii româneşti au adus o contribuţie însemnată. Cu vorba.
scrisul şi fapta, ei au sădit increderea nestrămutată în vidorie, au mobilizat forţele naţiunii in marea ridicare ce avea să aducă, după depă
~irea a noi şi noi obstacole, implinirea marelui ideal naţional.
În aceeaşi şedinţă, Nicolae Iorga scotea în evidenţă că, în noile condiţii, este necesar a se rupe imediat cu a{;el trecut care frînează progresul
societăţii : "Cred că nu este unul singur să aibă curajul de a spune,
aici, înaintea tuturor după dezastrul de pe urma căruia suferim [... ],
să spună că are intenţia ele păstra, în cel mai mic element al său, un
trecut care adeseori dezonorează dezvoltarea istorică a acestui neam, pe
acest pămînt" 25. Referindu-se la noua fază în care intra lupta de el;iberare naţională, N. Iorga sublinia că ,,este astăzi în România o singură
chestiune, toate celelalte sînt numai ajutătoare pentru dînsa : chestiunea
liberării teritoriului naţional, chestiunea revanşei noastre biruitoare [ ... ].
Singura chestiune care trebuie imediat rezolvată, prin braţele unite ale
noa<>tre şi ale fraţilor de peste hotare, e a dreptului romanimii de a se
impune ca stăpîni în orice colţ al pămîntului pe care l-a locuit", Modificarea constituţiei "ce facem azi - răsunau ca un îndemn cuvintele
sale, străbătute de un cald patriotism şi dragoste pentru popor - e
numai fapta iubitoare de a strînge brîul ostaşului român, de a-1 îmbăr
băta cu aceste reforme, pînă ce, biruitor, el va veni însuşi să ne judece
pe noi, iar pe dînsul să se înalţe" 2G.
În şedinţa din 14 iunie 1917, Adunarea Deputaţilor a adoptat cu
o majoritate zdrobitoare, proiectul de lege pentru modificarea articolului 19, 57 şi 67 din .Constituţie, prevăzîndu-se eXiproprierea, în întregime,
a unor terenuri şi exproprierea a 2 milioane ha din marHe proprietăţi
particulare ; se prevedea, de asemenea, compunerea Adunării Deputaţi
lor din deputaţi aleşi de către cetăţenii majori, prin vot universal, egal,
direct, obligatoriu şi cu scrutin secret, pe baza reprezentării proporţionale.
O lege de expropriere şi una electorală urmau să concretizeze aceste
principii înscrise în Constituţie.
24 ... DezbaterJle par-lamentare. Adunarea Deput3.ţilor",
în "Monitorul ofiolal". nr. 54, 3 aprilie 1918, p. 588-51!~.
25. Ibidem, nr. 55, 5 aprilie 1918, p. ii96.
26. 1bzcicm, p. 598.

şedinţa

din 9 iunie 1917,
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Marile victorii de la Mărăşti, Mără~eş,ti şi Oituz -au dovedit forţa
român care, înzestrat şi pregătit mai bine decît în 1916, înourajat prin înscrierea în Constituţie a reformelor agrară şi electorală şi,
mai presus de toate, animat de cel mai fierbinte patriotism izvorît din
apărarea pămîntului strămoşesc, a arătat cotropitorilor că "pe-aici nu
~e trece". Armata română a repurtat, în iulie-august 1917, succese de
covîrşitoare însemnătate militară şi politică ~ 7 • Au fost apărate cu
preţul a numeroase jertfe independenţa şi suver.ani,tatea naţională,
s-a asigurat continuitatea statală, obiectiv major, permanent, al înaintaşilor noştri. S-a menţinut, astfel, nucleul către care au gravitat toate
forţele de eliberare naţională româneşti.
ostaşului

POUH LA REALISATION DU GRAND IDEAL NATIONAL

Resume
Dans les conditions tres diJficiles q.ui marquere.nt la fin de l'annee 1916 et le
debut doe 1917, le peuple roumai.n fit la preuve d'une rt:-s1stance et d'une mobi[~
sation exemplaires. Toutes les classes de la societe roumaine contribuerent ă ce
grand effor:t. L'inteLlectualite mit toute sa capadte, tout son talent au service de
l.t realisation du grand ideal nati0111al. A Iassy, comme siHeurs, dans des saJles de
spectacJes ains: des hâpitaux regorgeant de blesses, Georges Enesco ca·lm'lit les
souffranees, e,ncourageait les esprits par la magie de son archct ou comme chef
d'orchestre. Dans la saHe du th â.tre National de Iassy eurent lieu de nombreux
specrt:.acdes, avec la participation de Georges Enesco, C. Nottara, Mihail Sadoveanu,
M:hai Codreanu etc.
Dans la presse de Iassy, ă cât de N. Iorga, des g€als de culture. tels Octav1an
Goga, Mihail Sadoveanu, A. D. Xenopcl, V. Bogrea. 1. Agârbiceanu, etc. se firent
1 ec'ho de la vol0111te de resistance dlu peuple roumain, de la confiance inebranlable
dans la reaLisation de 1 uni.on complete. Des intellectueJs, membres du Padement.
se pr0111oncerent, en mai-jU:n 1~17, en faveur de la modification de la Constitullion
et de l'acceptation des reformes ag.raire et electorale. Toutes ces aotions repondaient ă des necessites objectives de la societe roumains et oontribuaient ă renforcer la capacite combative de l'armee, formee pour la pLupart de paysans.

27. România tn primul război mondial .•.• p. 277 şi urm. ; România în relaţiile
1699-1939, Editura Junimea, Iaşi, 1980, p. 421-422 ; 1. Agligoroaiei.

internaţionale

Glorioasele victorii din vara anului 1917 şi dejacarea planurilor de împărţire a
României, in "Revista arhivelor", nr. 1, 1978, p.50 şi urm.

CONTRIBUŢIA

LA

DESĂVÎRŞIREA

LUI NICOLAE IORGA
A ROMANIEI

UNITĂŢII NAŢIONALE

AUREL DORCU

Istoric, poet, prozator, dramaturg, istoric şi critic literar, cel mai
mare savant român din toate vremurile, Nicolae Iorga, a fost, mai presus
de orice, istoric al poporului său şi militant neobosit pentru înfăptuirea
marilor idealuri naţionale : independenţa şi unitatea naţională.
Ca un lait-motiv strnbate gîndi11ea sa, oeea ce el numea permanenţe
ale istoriei româneşti : ideea de continuitate pe acest teritoriu, lupta seculară a poporului român pentru păstrarea libertăţii sociale şi a fiinţei
naţ1ona1e, unitatea etnico-culturală şi originaJUta:tea culturii româneşti.
Opera ştiinţifică atît de vastă, cuprinzînd peste 15 000 de lucr~ri,
cunoaşte pretutindeni amprenta ideilor anterior manţionate. Ele porneau
din cunoaşterea adîncă a istoriei românilor şi a istoriei uni·versale. Din
sentimentele şi convingerile sale de cărturar iluminist şi patriot înflă
cărat, cum puţini i s-au asemuit.
La răspîntia dintre secolele XIX şi XX, N. Iorga, deşi foarte tînăr,
se afla angajat deplin în lupta pentru făurirea României întregite. Atitudinea va continua neobosit, în tot cursul vieţii marelui învăţat, pînă
la prăbuşirea dramatică, din toamna anului 1940. Mijloacele saJle de acţiune : cuvîntul, scrisul, activitatea zilnică de militant politic, entuziast.
Istoricul considera, asemenea poporului său, unirea politică a tuturor românHor într-un singur stat, drept o necesitate imperioasă, fără
de care existenţa viitoare a ţării sale este de neconceput ("o necesitate
intimă, fundamentală a naţiei noastre").
Iorga era convins că eliberarea teritoriilor româneşti temporar aflate
sub dornmaţia celor două imperii vecine, este postbilă. Că eli·berarea. şi
integrarea lor in vatra comună a "!Rtomâniei mari", trebuie să fie opera
luptei poporului nostru. Armata română "reprezentînd un popor întreg";
va învinge şi va aduce victoria întregirii naţionale.
.
De aceea, cărturarii români trebuie să folosească scrisul lor, mobilizînd mai mult opinia publică românească şi europeană, în sprijinul
mari uniri.
Acesta a şi fost scopul nemărturisit sau manifestat pentru care a
conceput şi publicat majoritatea· lucrărilor sale de la sfîr:şitul sec. XIX
şi diri sec. XX, in anii premergători războiului de întregire. Printre ele,
a istoriei tuturor românilor, publicată în Germania, în 1905. Scrisul din

198

perioada anterioară umru 1 s-a adăugat mulţimea articolelor şi discursurilor elaborate în zilele înfrigurate ale anilor 1914-1918. Ele au fost
cuprinse, după război, în lucrările : "Războiul nostru în note zilnice",
"O viaţă de om" val. II, "Supt 3 regi". Oglindirea amplă a evenimentelor şi-a aflat loc în volumul X al binocunoscutei s~tle sinteză - "Istoria românilor". Se cuvine o menţiune specivlă pentru scrierea sa "!&taria
lui Mihai Viteazul" retipărită in timpul ;războiului de intregire, destin.:•,tă
tocmai să lumineze conştiinţa unităţii naţionale. Evocarea faptelor lui
Mihai, înfăptuind prima unire politică a tuturor românilor. avea deci
menirea simbolică şi mobilizatoare, excepţională. Faptele de vitejie ale
marelui domnitor, în fruntea românilor, trebuie să reînvie vremurile
anului 1 GOO, cu sorţi de dăinui re şi viabilitate.
N. Iorga socotea anul 1916 drept "anul hotărîtor" pentru interesele
naţionale ale poporului român, întrucît Austro-Ungarla era istovită după
un an şi jumătate de ră:z;boi, iar masele popwlare din Germania se t.rezeau şi se ridicau tot mai puternic impotriva aristocraţiei şi a burghe;ziei germane.
In consecinţă, încă din primele luni ale anului respectiv, N. Iorga
dezvolta în faţa studenţilor, într-un curs special, ideea unităţii politice
a tuturor românilor, subliniind faptul că oricînd în istoria sa poporul
român s-a caracterizat prin unitate.
La 15 august 1916 România declara război Austro-Ungariei. Iorga
saluta hotărîrea de importanţă istorică a guvernului român şi îndem:'1a
masele populare la luptă.
În 1906 a văzut lumina tiparului cel mai însemnat periodic concep;.It
şi condus de marele nostru cărturar, "Ne3:I11ul românesc". Articolul său
program, din ,primul număr al publicaţiei, revendica în nume~e 1uturor
românilor, desăvîrşirea unirii politice.
Pe toată întinderea anilor 1906-1918, "NN,mul românesc" a însemnat una din prindpalele tribune ale luptei politice şi culturale româneşti pentru unire.
Coloanele sale au vibrat de speranţa eliberării, atunci cînd armatele
române, v:ctorioase, eliberau o parte a Transilvaniei.
Simţul istoric şi patriotismul fierbinte al cărturarului realist au
evaluat just înfrîngerea cunoscută de ai noştri, în ultima parte a anului
191\). "Neamul românesc" o considera trecătoare, urmată de reverime:-~
tul apropiat. Atunci, în zi.lele acelea grele, cînd o parte din populaţia
din sudul ţării şi autorităţile de la Bucur~ti se refugiaseră in Moldova,
,,Neamul românesc" a fost unul din pilonii morali al organizării rezistenţei româneşti. N. Iorga rostea în decembrie 1916 'la Iaşi, de la tribuna
parlamentului. memorabilul său discurs, înrlemnînd toată suflarea românească la "rezistenţă pînă la capăt". Discursul a avut un asemenea
ecou în parlament, încît el a întrunit adeziunea unanimă a celm· de faţă
şi s-a hotărît imediata lui multiplicare şi difuzarea în satele şi oraşele
ţării şi printre ostaşi .
Istoria a confirmat intuiţia lui Iorga in victorie. Numai la puţine
luni, ostaşii români obţineau victoriile de răsunet mondial la Mărăşti,
Mărăşeşti şi Oituz.
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Istoricul propunea conducerii ţării "decorarea în masă a gradelor
inferioare şi a sold'aţilor simpli".
Mai tirziu, la sfî~itul anului 1917 şi începutul lui 1918, cînd mulţi
intelectuali pierduseră încrederea în victoria finală, odată cu retragerea armatelor ruse din Moldova şi cu încheierea păcii separate de la
Bucureşti, N. Iorga, prin coloanele "Neamului românesc", cultiva speranţa spulberării nedreptăţii temporare.
Curînd situaţia internaţională a permis României să rupă pace-a
oneroasă. Iorga scria în consecinţă, în ziua de :{0 oct. 1918, articolul
indemn către naţ1unea română "La arme". Era singurul imperativ pe
care poporul român simţea şi trebuia să-1 traducă din nou în fapte. Nic-olae Iorga era şi acum purtătorul de cuvînt, în avantgarda neamului său.
Activitatea prodigioasă a cărturarului patriot, a sădit răsadul luptei
naţionale şi în solariile instituţiilor româneşti de cultură. Pe unele le-a
intemeiat chiar el, în altele, întemeiate colecti·v, a fost creier şi faclă ele
gîndire în însufleţirea naţională.
In 1906, Iorga a pus bazele "Frăţiei bunilor români", societatea ţi
nînd să lege mai mult suflarea românească din ţara liberă cu cea din
teritoriile ocupate, intr-un şuvoi comun de nădejde, de luptă şi de rotunjire naţională.
Activitatea notorie de pe tărîm naţional a atras alegerea lui în comitetul central al "Ligii culturale pentru unitatea tuturor românilor", în
1908. În anul următor devenea secretarul ligii, pentru ca în 1914, cînd
societatea se re-organizează sub numele de "Liga pentru unitatea naţională
a tuturor românilor", Iorga să fie însărcinat să-i redacteze programul.
Subliniem faptul că liga în discuţie a avut un rol covîrşitor în pregătirea
unirii din 1918.
Deşteptarea naţională şi întregirea Homâniei au fost crezul "Universităţii .populare" de la Vălenii de Munte, instituţie atît de cunoscută
şi de legată de act1vitatea lui Iorga. Poate numai filipicele lui Demostene. Poate numai filipicele lui Demostene şi întrunirile "Risorgimentoului" italian i-au fost pe măsură profunzimii ::le conţinut şi a eficienţei patriotice. Purtat ele sentimentele şi convingerile sale patriotic-e, Iorga
a cuprins în privirile scrisului său istoric toate teritoriile :ocuite de români, socotinu-le parte integrantă a unei entităţi indestructibile. În toate
lucrările, fie monografii ale unor instituţii sau a unor regiuni româneşti
("Histoirre des Roumains de Transylvanie et IIongree 11 ), fie scrieri ele sinteză, istmicul a oglindit tre~utul comun al tuturor românilor.
Din aceleaşi considerente psihologice, N. Iorga a călătirit mult în
teritoriile româneşti nelibere. în anii de dinaintea primului război mondial, pentru a cunoaşte mai bine locurile, oamenii, mărturiile lor de civilizaţie şi de istorie românească şi spre a le apropia rruJ.i bine de interesul .şi simţirea fraţilor din România liberă. Aşa au fost scrise "Neamul
r()(ffiânescu din Bucovina" în 1905 şi "Neamul 1umânesc elin Transilvania"
în 1906.
După înfăptuirea actului din 1918, Iorga a înţeles intreaga semnificaţie a marii uniri pentru istoria noast(l"ă prezentă şi viitoare. El no~a
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îndată după

evenimentele de la 1 dec. 1918 de la Alba-Iulia : "este cea
mai mare faptă din toată viaţa neamului nostru".
In anii care au urmat,· a rămas mereu pe· baricadele idealului naţional. Şi-a cheltuit cunoştinţele şi cloootul imimii sale de bun ro.."l'lân,
pentru păstrarea şi întărirea unităţii noastre naţionale. Sînt anii în care
profesorul universitar, istoricul, poetul sau dramaturgul, gazetarul ca ~i
parlamentarul, primul ministru ca şi consilierul regal, se ridica hotărît
cu· prezenţa sa de savant de talie mondială şi •CU vehemenţa verbului care
strivea, prin argumentaţie şi caracterizare, împotriva politidi de revizuire
a graniţelor. contra expansiunii şi dictaturii. ·
S-a înzecit eforturHe în anii de demenţă hitleristă în Europa şi de
ascensiune legionară în R!Omânia.
A căzut fulgerat, asemenea unui brad bătrîn din Carpaţi, avînd convingerea că în istorie libertatea poporului român şi strădaniile sale ca
istoric şi ca om, servind independenţa României, vor dăinui în veci ("In
cetatea dreptăţii tale poţi fi ucis, învins însă nu").
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N. IORGA

ŞI

ELABORAREA REFORMEI AGRARE
DIN 1921
ION AGRIGOROAIEI

Savantul patriot Nicolae Iorga a avut, vreme îndelungată, un rol
activ în viaţa politică a ţării, militantismului său izvorînd din inalta misiune socială şi morală pe care consdera că o are ele îndeplnit faţă de
poporul său. A depus o muncă uria.şă, multilaterală (publică, ştiinţifică,
culturală etc.) pentru realizarea idealului naţional, a acţionat în direcţia
elaborării reformelor democratice, s-a ridicat cu hotărîre impotriva organizaţiilor de dreapta şi prohit.leriste, a combătut vehemnt acţiunile
agresive ale statelor fasciste. Pentru ilustrul om de cultură, a participa
la marile probleme ale epocii, a lua atitudine activă faţă de ele era o
îndatorire civică elementară.
N. Iorga a cri·ticat multe din tarele societăţii în care a trăit, a
manifest.at grijă pentru cei mulţi, a luptat peatru îmbunătăţiorea situaţiei
ţărănimii. Critica de multe ori necruţătoare - se circumscrie în concepţia sa referitoare la rolul determinant al factorului moral în transformarea societăţii. Nu elementele materiale, scria N. Iorga, "sînt acelea
prin care, în rîndul întîi (suWinierea ns. - I. A), societatea e mînată
înainte şi precf,ăcute, ci cele de ordine morală ... " Poziiţia h.ti
N; Iorga - s-a precizat e mai lesne de definit per a cont1·ario. "De
fapt, Iorga nu a arătat niciodată cum s-ar fi înfăţişat acea societate regenerată" pe care o dorea cu atîta pasiune şi o aştepta cu atîta încred'ere.
O putem doar caracteriza prin negaţie : fără o proprietate stordnd venituri imense din sudoarea ţăranului, fără trusturi, monopoluri şi invazia
capitalului străin, fără politicieni veroşi etc., etc., sau prin valori morale : oamenii cinstiţi, harnici, devotaţi binelui public etc., etc. Li·psesc,
însă, elemente unei definiţii pozitive, de raporturi sociale şi politice" 1•
1. M. Berza, Studiu introductiv la voi. N. Iorga, Pagini alese, vol. I, Editura
pentru literatură, Bucureşti, 1965, p. XVII. Atitudinea sa de <1taşament deosebit pentru masele asuprite şi de respingere a nedreptăţilor cu care era confruntată societatea românească, de înlăturare a celor vinovaţi de gravele abuzuri din viaţa satului, a primit o concret:zare rerna1:1cabilă în pamfletul politic, în acel blestem de
o forţă nemailntîlni.tă, Dumnezeu să-i ierte!, publicat în "Neamul românesc (8
martie 1907), imed<iat d·upă dezlănţuirea reprimării celor răsculaţi : "Dumnezeu să-i
ier.te pe cei patru ţă.rani români împuşcaţi în oraş·ul românesc Boto.şani de oastea
românească în ziua de 5 mar.tie 1907. Să-i ierte Dumnezeu pentru cîtă muncă de
robi au muncit, pentru ce 'trai d.:: dobitoace nenorocite au dus, pentru cită inşe
l.a.re au suferit, pentru ci~;:'. jignire au durat, să-i ierte pent1:1u viaţa lor de sufe-
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in special. Precizarea se impune deoarece, chi<~r in unele studii apărute
in ultima \Teme, se afirmă că N. Iorga a privit cu reticenţă reforme de
importanţă vitală pentru evoluţia României. Nici cai storic, nici ca militant neobosit pentru realizarea unităţii naţionale, nici ca şef al unui
partid poli-tic (toate partidele politice s-au pronunţat imediat după răz
boi pentru reforme democratice, cu deosebire in ce prive~te măsura lor),
N. Iorga era un nemulţumit al orînduirii in care trăia, dar nu era adeptul
soluţiilor radicale ; el dorea o clasă dominantă mai generoasă, mai inţelegătoare faţă de nevoile maselor, o societate mai dreaptă, bazată pe
solidaritatea tuturor claselor 2.
Această poziţie generala (numai schiţată aici), in care factorul moral-cultural juca rolul principal, nu 1-<l impi€dicat şi nici nu putt>a să-1
împiedice, pe istoricul şi omul politic să se pronunţe, la sfi~itul primului
război mondial, pentru realizarea reformelor democratice, a celei agrm·e
N. Iorga nu putea adopta o asemenea poziţie. El nu exdudea reformele
ci le dorea împletite strins cu o educaţie corespunzătoare a poporului pe
baze trarliţionaliste 3. Aşa cum foarte bine s--a observat, la N. Iorga
măsurile de înnoire sint văzute ca o legare de tradiţie. Acţiunea de
punere în valoare a tradiţiilor a avut, fără îndoială, numeroase părţi
pozitive, dar ea poate duce, uneori, la utopie retrospectivă, împiedicînd
concentrarea eforturilor ip vederea soluţiilor reale, legate ele viitor şi
nu de trecut"·
Numai că cei care apreciază astăzi că N. Iorga a privit cu "reticenţă"
reformele sau ciar că i-a fost "teamă ele reforme" pierd din vedere cîteva chestiuni foarte importante. În primul rînd, în problema reformei,
agrare, ca şi în alte probleme, nu exista pentru el un trecut imediat
pozitiv. Acest trecut imediat este reprezentat de "stricătorii pămîntului",
de "risipitorii gospodariilor", de "ciocoimea obraznică şi proastă", de
"hîzii politiciani" etc. ; toţi aceşti "netrebnici şi făcători ele rele" trebuie
grabnic înlăturaţi.
Nu s-a observat, apoi, că în vîltoarea vieţii politice, in acţiunile sale.
N. Iorga şi-a depăşit, de multe ori, propriile teze teoretice, după cum
multe din aprecierele sale, din componentele concepţiei sale social-politice au fost. vor fi formulate în alte condiţii politice concrete. I<:~:te
ri-nţe [... ] Şi să nu :ertP Dumnezeu pe străinul .fărc't inimă care a stors Yl<~ga o ~ută
de ani şi astăzi vrea ~i sîngele, pe stricătorii jJămîntului, p<:> risipitorii gospodării
lor, pe ticăloşitorii oamenilor, pc pîngăritorit femeilor, să nu ic•rte Dumnezeu pe
t.:iocoimea obraznică şi proastă, c<~re n-a ştiut ~i n·.1 ~lic a-şi înţelege. iubi, apăra
~i măcar cruţa pc cei de o le-ge şi de neam cu din~ii. pc hîzii poli.ticiani mînca·ţi
de pofte sau vînduţi înaintea căror<~. cufunda\i în 0rgii bi.lgetare, fumegă acum
acest singe nevinovat. ln vecii vecilor, cît V'! mai du:nui suflarea rom[mPasc[t pc•
arest pămînt, ~ă nu-i ierte Dumnezeu pe netrebnicii şi făcătoni de rele .. .'' (subl:n:crile ns. - I. A.). Vezi şi Barbu 'l'h<'Odorescu, Nicolae Iorga, Editura tinere1ului.
Bucur~ti,

1968, p. 202.

2. M. Berza. op. cit., p. XVI-XVII ; vezi şi I. Agr·'goroaiei. Nicolae Iorga şi .~i
tuaţia României la sfîrşitul primului război mondial, în Din trecutul judeţului Bntoşani, Botoş"'ln.i, 1974, p. 22:1 şi urm.
:1. Nieolae Iorga, Doctrina naţionalistă, in Doctrinele partidelor politice, Buntrc-:;~i. s.il .. p. 40.
4. M. Berza, op. cit., p. XVII.
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Hici o anumită contradicţie, între militantismul manifestat în perioada
elaborării reformei agrare şi poziţia, adoptată nuli tîrziu, faţă de .unele
consecinţe ale reformei agrare, cînd N. Iorga şi partidul său se găseau
în altă situaţie, în viaţa politică a ţării 5. Se impune, deci, a preciza activitatea sa hotărîtă, lipsită de teamă şi reticenţă, pentru reforma agrară
(atestată de pozi.ţia adoptată în perioada legiferării ei) şi a nu absolutiza aprecierile sale ulterioare, ce vizau numai consecinţe ale reformei,
unele aprecieri juste, altele deformate, fie de optica de partid şi a mor:1entului politic respectiv, fie de concepţia sa generală referito::tre la
transformarea societătii.
În vara anului 1917, în crrdrul dezbaterilor ce au avut loc în Parlamentul de la Iaş.i în problema reformelor, a modificării ConstHuţiei Il,
N. Iorga a rostit un discurs în care forma, de o rară frumuseţe, îmbrăca
idei profunde, de o mare valoare. Era subliniată necesitatea reformelor
izvorîtă din condiţiile interne, necesitatea de a rupe cu acel trecut care
se opune dezvoltării societăţii române1ti. ,~Nu e bine - se ::~dresa el
deputaţilor să lăsăm a se crede că am o naţiune, de la un capăt la
altul al existenţei sale istorice, plină de nedreptate, de apăsare, de lipsă
ele frăţie ; o naţiune întunecată, fără virtuţi sufleteşti, care, de cîte ori
fulgeră la răsărit sau la apus, cădem în genunchi şi întindem mîini rugătoare către aceste fulgere. Nu :. fulgerele furtunilor, dacă le-am avut,
le-am avut din elementele înseşi care s-au frămîntat din viaţa noastră,
clacă o furtună s-a lăsat, apele sale rodnice erau adunate din însuşi adîncul pătruns de ploi şi acoperit de zăpezi ale acestui pămînt [ ... ]. Cred că
nu este unul singur care să aibă curajul de a spune aici, înaintea tuturor, după dezastrul de pe urma căruia suferim [... ], să spună ·că are intenţia de a păstra, şi în cel mai mic element al său, un trecut care adef·
~->eori dezonorează dezvoltarea istorică a acestui neam pe acest pămînt" 1.
Elaborarea reformelor era privită în strînsă legătură cu rezistenţa de pe
front, cu noua şi hotătitoarea fază în care intrase lupta de eliberare
naţională. "Este astăzi în România o singură chestiune, toate celelalte
sînt numai ajutătoare pentru dînsa : chestiunea liberării teritoriului naţional, chestiunea revanşei noastre biruitoare [ ... ] Singura chestiune care
~rebuie imediat rezolvată, prin braţele unite ale noastre şi ale fraţilor
de peste hotare, e a dreptului românimii de a se impune ca stă·pîni în
orice colţ al pămîntului pe care l-a locuit". Modificarea Constituţiei" "ce
5. Astfel, în dezbaterea lcg:slaţiei dP reformă agr·ară, N. Iorga a cerut lărgi
nea ei şi a at"Jcat poziţia adoptată de Partidul conservator-progresist (şi de alte
P<rrti.de poLiti'Ce), pentru ca. peste cîţiva ani, să-şi ex.pr:me regretul pentru hvitura
puternică dHtă acestui partid. prin .reforma agrară (vezi ~i I. Agrigoroaiei, op. cit.,
p. 2:!2-2:13).
6. Mircea Iosa, Nicolae Iorga şi evenimentele anilor 1914-1918, în .. Studii. Re\ istă de :storie", nr. 4, 1971. p. 691 şi urm. ; Eufros1na Popescu, Dezbaterea reformelor constituţionale în parlamentul din Iaşi. Modificarea Constituţiei din 1917, ~n
.. Analele ŢŢniYersiti'iţii Bucure!jti. Istor:e", nr. 1, 1972, p. 74 şi urm.; Ion Agrigo!·oaiei. Problema reformelor agrară şi electorală din Ilomânia între anii 1916 Şl
HiJ8, in .,Ce~etări istorice", VII, laşi, 1975, p. li9 ~~ urm.

pal'lamentare. Adu.narea Deputaţilor" (în continuare D.A.D.),
din 9 iun-:e 1917, în ~Moni·torul ofic:al" (in continuare M. 0.), nr. 55 din 5
aprilie 1918, p. 594 ~i urm.
Î . .,Dezbateri-le

~edk1ţa
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facem noi - răsunau ca un indemn cuvintele sale străbătute de un
cald patriotism şi dragoste pentru popor - e numai fapta iubitoare de
a stringe briul ostaşului român, de a-1 imbărbăta cu aceste reforme,
pînă ce, biruitor, el va veni însuşi să ne judece pe noi, iar pe dînsul
să se .înalţe". Marele istoric insista în mod deosebit asupra pregătirii şi
consolidării actului naţional prin introducerea reformelor în Constituţie.
Astfel, "România se pune la nivelul cerinţelor neapărate ce se pregă
tesc în inimile fraţilor noştri (transilvăneni - n. ns., 1. A.) şi încearcă
a se face vrednică, nu numai de cucerirea Ardealului de la duşman, dar
şi de păstrarea Ardealului faţă de conştiinţa .populară, mîndră, curată
şi vitează a acestor fraţi".
În decembrie 1918, în strînsă legătură cu desăvîrşirea unităţii de
stat, au fost elaborate cele două decrete-legi de expropriere 8 , care precizau şi lărgeau prevederile introduse în 1917, în Constituţie; se prevedea, între altele, exproprierea în întregime a pămînturilor cultivabile
ale statului şi instituţiilor, ale absenteiştilor ş.a., precum şi exproprierea
_a 2 milioane de ha din proprietăţile cultivabile ale particularilor care
depăşeau 100 ha.
În condiţii asupra cărora nu ne oprim aici, rezultatul primelor alegeri
desfăşurate pe baza votului universal a însemnat, într-un anumit seris,
un .succes al democraţiei. Guvernul generalului Arthur Văitoianu (guvernparavan al liberalilor) nu a reuşit - şi faptul este rarisim în istoria
noastră parlamentară să asigure victoria partidului respectiv, în acest
caz a Partidului naţional liberal. S-a format, la 5 decembrie 1919, un
guvern al Blocului parlamentar, bloc care reunea : Partidul naţional
român, Partidul ţărănesc, Partidul naţionalist-democrat, gruparea lui
I. Nistor şi gruparea lui Halirppa şi Inculeţ. Aşa cum s-a observat, în
cadrul acestor partide predominau elementele legate de interesele burgheziei mici şi mijlocii, ale intelectualităţii democratice 9 . Semnificativă,
din acest punct de veldere, este ~i aJLegerea preşedinţilor celor două Camere,
primele adunări aJe .României; înitregite şi, totodată, primele alese pe baza
votului universal : preşedinte al Senatului a fost ales prof. Paul Bujor,
ţărănist cu pronunţată orientare d'e stînga, iar preşedinte al Adunării
Deputaţilor Nicolae Iorga (în locul lui Vaida-Voevod, numit prim.ministru).
·
In perioada imediat următoare primului război mondial, adoptarea
reformelor a constituit - pe plan politic - preocuparea de căpetenie
8. 1. Agrigoroaiei, 1. S1izu, ForTIUlrea statului naţional unitar român şi reforc
mele demooratice din primii ani postbelici, în ~Analele ştiinţifice ale UniVersităţii "Al. 1. Cuza" din Iaşi. Istorie". t. XXIV, 1978, p. 69-76.
9. Mi.rce.a Muşat, Partidele politice şi alegerile parlamentare din 1919. Guvernarea Blocului parlamentar (noiembrie 1919 - martie 1920), în ,.Anale de islorie",
nr. 1, 1974, p. 51-64 ; Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, Viaţa politicii in România 1918·-·
1921, ed. a II-a, completată, Editura polititcă, Bucureşti, 1976, p. 158 şi urm .; Ioan
Scurtu, Din viaţa politică a României. Intemeierea şi activitatea Partidului ţăr!i
nesc (1918-1926), Editura L:tera, Bucureşti, 1975, p. 31 şi urm.; Gh. Buzatu Un
capitol de istorie politică ~ constituirea, guvernarea şi dispariţia "Blocului p'arlamentar" (1919-1920), în ,.Anuarul Institutului de istorie şi arheologie .,A. D. Xcnopol" din Iaşi", t. XIII, 1976, p. 133-146.
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a lui N. Iorga. Cu prilejul alegerii ca preşedinte al Adunării Deputaţilor,
el .declara, în şedinţa din 9 decembrie 1919 : nTara cere nein1Jîrziat satisfacerea unor nevoi pe care cu o admirabilă resemnare care nu dă
nimănui dreptul să abuzeze de dinsa, ea le-a suportat in ultimii ani. Ea
cere cît mai repede indeplinirea unei opere largi de reforme care să
atingă curajos toate domeniile vieţii naţionale" 10•
Trebuie să precizăm că, la sfirşitul primului război mondial, în condiţiile desăvîrşirii unităţii de stat, ale avintului revoluţionar din ţara
noastră care a cuprins mase largi populare şi, în primul rînd, clasa muncitoare, in contex,tul marilor transformări naJţionaJ.-revoluţiona·re din Europa, partidele politice au înţeles necesitatea introducerii in programul lor
a reformelor democratice şi de a lărgi, în măsură diferită, promisiunile
făcute în preajma şi în timpul ră2lboiului. La sfîrşitul anului 1918 şi inceputul anului 1919, programul Partidului naţionalist-democrat prevelea
reducerea marii proprietăţi pînă la 100 ha, dar în ansamblu el era in
urma programului Partidului ţără·~esc 11, considerat cel mai de stinga în
cadrul forţelor politice burgheze. ln perioada imediat următoare - aşa
cum arătăm in continuare - se produce o "deplasare" a lui N. Iorga,
ajungînd a se situa cu excepţia unor chestiuni de formulare, pe aceeaşi
poziţie cu Partidul ţărănesc în ce priveşte conţinutul reformei agrare.
Printre măsurile guvernului Blocului parlamentar, care au stirnit
protestul vehement al opoziţiei, a fost şi proiectul de lege agrară, prezentat de ministrul agriculturii şi domeniilor, Ion Mihalache. La 6 martie
Hl20, proiectul a trecut prin Consiliul de MinL7tri, iar la 12 martie a
fost depus în corpurile legiuitoare, din iniţiativa parlamentară, după ce
regele (sfătuit de unele elemente ale opoziţiei) refuzase să-şi dea acordul
şi să-i primească în audienţă pe miniştri I. lVIihalache şi dr. N. Lupu.
Proiectul era semnat de 177 de senCJtori şi deputaţi din partidele ce
formau Blocul parlamentar, inclusiv partidul condus de N. Iorga 12 . Acest
proiect de lege fusese întocmit în decurs de cîteva săptămîni, la minister,
de o comisie de specialişti în agronomie, iar I. Mihalache şi Gr. Iunian,
la insistenţele lui N. Iorga, s-au grăbit să-i de3. forma definitivă 13,
Proiectul de lege agrrură din 12 martie 1920, cu cele mai largi preve,dcri faţă de celelalte proiecte discutate sau adoptate in acea perioadă
(cu excepţia programului agrar al Partidului socialist), conţinea exproprierea pămîntului cultivabil al tuturor proprietăţjlor particulare, "în
toată întinderea ce trece peste 100 ha" (cu unele excepţii ce admiteau
proprietăţi de 25-500 ha pentru fermele "cu investiţii importante\'), ex10. D.A.D., şedinţa din 9 decembrie 1919, in M. 0.~ nr. 8 din 11 dc<:emb:rie
1919, p. 69.
.
11. D. Şandru, Reforma agrară din 1921 jn România, Ecli,tura Academiei R. S.
Ro.mânia, Bucmeşti, 19i5, p. 66.
.
12.. Vezi .broşura Proiectul legii de împroprietări1·ea ţăranilor, intocmit de ţăranul 1. Mihalache, fost ministru al agriculturii, Bucureşti, 1920 şi "Dezbaterile
parlamentare. Senatul" (in continuare D.S.),· şedinţa din 6 iulie :!.920, in M. 0., nr.
14 din 16 iulie 1920.
13. D. S., şedinţa :-din 17 iulie 1920, in M. 0., nr. 19 din 25 iulie 1920, p. 300 ;
P'\mfil Şeicaru, Istoria Partidului naţional, ţlirănist şi naţional-ţărănist, vol. II,
1963, p. 58.
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proprierea pe proprietar şi nu pe propriet[tţi, exproprierea totală a proa .terenului cultivaJbH) de mînă moartă, ale ahsenpublice şi private, a moşiilor arendate neîntrerupt
în ultimii 10 ani etc. Se preciza că împroprietărirea trebuia terminată.
în linii generale, în cinci ani şi că trebuiau completate şi consolidate
gospodăriile ţărănetşi de minimum 3-5 ha 1'•.
A doua zi după depune.rea în parlament a aces~ui proiect de lege,
guvernul Blocului parlamentar a fost nevoit să demisioneze (13 martie
1920), locul său fiind luat de un guvern condus de generalul Al. Averescu.
Trecute în opoziţie, partidele Blocului parlamentar s-au organizat, cu
unele mici deosebiri, într-o nouă alianţă politică, Federaţia democraţiei
naţional-sociale, în frunte cu N. Iorga. În camerele legiuitoare ·constituite
în urma unor noi alegeri, 1·eprezentanţii partidelor din Federaţie au constitui te "opoziţia naţională", "opoziţia unită" sau "opoziţia federalistă ~~.
Activitatea .acestei opoziţii era coordonată de un comitet din care făceau
parte N. Iorga, Iuliu Maniu, Al. Vaida-Vcevod, I. Mihalache, N. Lupu,
I. Inculeţ, I. Nistor, Paul Bujor, V. M<:;,clgearu, Pan. Halippa ş.a. 15 .
În cadrul guvernului Al. Averescu din 1920-1921 şi a grupării Partidului poporului din parlament, s-3JU mooirfestat unei-e poziţii deosebite
în ce prive-"?te proprorţiile reformei, conţinutul legislaţiei de reformă
agrară. În dezbaterile din Cameră pe marginea Proiectului de lege pentru reforma agrară din Muntenia, Moldova şi Dobrogea din 1921, N. Iorga
aprecia că guvernul aduce trei concepţii în ce priveşte chestia rurală :
1. Concepţia primului ministru, care a promis pămîn~ soldaţiJor şi doreşte ca o mare parte din ţărani să primească pămint; 2. Concepţia reacţionară a lui C. Argetoianu, care se exprimase cu di6preţ la adresa ţă
rănimii lli, votase împotriva modificării Constituţiei în 1917 şi manifesta
o "filosofie de feudal" ; 3. Concepţia ministr.ului C. GaToflid (situată
între primele două), de a se împroprietări numai o parte a ţărănimii, cei
consideraţi "a:pţi", ceilalţi trebund să devină salariaţi agricoli 17. N. Iorga
combă.tea "clasica concepţie conservatoare" a lui C. Gsroflid, încercarea
acestuia de a se menţine, prin unele cedări, marea proprietate în favoarea "boierim:i de astăzi", ridicată prin abuzuri : "Cînd e să se întîmple o prefacere, acei care sînt interesaţi ca această prefacere să nu
~e întîmple, în loc să se prezinte ca adversari meniţi a fi zdrobi.ţi ai
prietăţilor (nu numai
teiştilor, .persoanelor

14. Proiectul legii de împroprietărirea ţăranilor ..• ; Ioan Sc-urtu, Proiectul de
lege agrară depus din iniţiativă parlamentară fn martie 1920, in "Analele U.n~ver
s:tăţii

Bucureşti. Istorie", nr. 2, 1969, p. 87-97.
15. Arh:vele statului Bucureşti, Fond M.A.l., dosar 89/1921, f. 2.
16. In guvemu.l Al. Averescu, C. GaroN.id deţinea postul de ministru de stat
insăl"cinat cu elaborare·" re1ormel agrare; era, de ase-menea, preşedf.nrele ComitetulUi agrar. Făcuse parte din Partidul conservator condus de AL Marghiloman. In
februar:e şi, apoi, în iunie 1918, a fost numit ministru in guveTnul Al. Averescu şi,
rfi!Spectiv, în guvernul Al. Margh:loman. La 7 februarie 1918, N. Iorga not~ : "Noul
mion:str.u de agricultură, C. Garoflid, om tînăr, mare proprietar, funcţionar de carieră, doctor in ş.tiinţeie economice din Germania, autor al unei' lucrări folooit0are
despre chestia rurală şi duşm~n al refonnei" fMemorii, voi. 1, p. 274-275).
17. D.A.D., şedinţa din 6 iunie 1921, in M, 0., nr. 110, din 25 i.unie 1921. p. 27982799.
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acestei .prefaceri, se prefac in prietenii acestei transformări, pentru a-i
falsifica spirtul (aplauze), aflînd, prn competenţa lor specială, o formă
tehnică aşa de dibaci pregătită, incit trebuie o coalirţie de specialişti ca
să răzbată prin aparenţe la scopul real ce se urmăreşte (aplauze)" 1 ~.
N. Iorga avea în vedere şi ideile expuse de C. Garoflid în memoriul
marilor agricultori, prezentat regelui la inceputul lui martie 1920, cu
puţin timp inaintea căderii guvernului Vaida-Voevod, in care îşi e~punea
concepţia favorabilă marii proprietăţi 19.
Faţă de proiectul de reformă agrară adus de guvern in 1921 şi sprijinirt in parlament de anumite partide şi .grupări politice (Partidul poporului, Partidul Conservator-democrat, Partidul conservator-progresist,
Partidul liberal ş.a.) s-a manifestat, practic, numai o opoziţie de stinga,
ce dorea o reformă mai largă, opoziţie cu două ramificaţii : a partidelor
şi grupărilor din "opoziţia unită" de pe platforma democmtismului
burghez şi a Partidului socialist, care preconiza o reformă agrară raclicală, ca o etapă in realizarea unor transformări revoluţionare viitoare.
De pe această pozi,ţie, "opoziţia unită" a readus in discuţie şi a
cerut adoptarea proiectului I. Mihalache :w. Intervenţiile deputaţilor şi
senatorilor "opoziţiei unite" a fost deosebit de energice, iar guvernul şi
majoritatea parlamentară au utilizat diferite mijloace, unele chiar dure,
pentru a-i intimida : chemarea la ordine, excluderea de la dezbateri, nepublicate la timp a unor dezbateri parlamentare etc. 21, Astfel, in şedinţa
Camerei din 19 iulie 1920, N. Iorga citea o declaraţie de' protest împotriva
atitudinii "cu totul inadmisibile" pe care o are preşedintele Camerei
faţă de opoziţie, "tratind cu chemări la ordine" orice manifestaare care
ar atinge "linişteau adunării" 22.
La discuţia proiectului de lege pentru reformă agrară din 1921, senatori .şi deputaţi ai "opoziţiei unite" au venit cu amendamente in vederea realizării unei reforme mai largi. Astfel, N. Iorga l-a susţinut pe
I. Mihalache, care a cerut, din nou, exproprierea totală a proprităţilor
de mînă moartă, a persoanelor publice sau private, a moşiilor arendate
în ultimii 10 ani, a proprietăţilor absenteiştilor etc. "Opoziţia unită" a
produs un amendament pentru exprorierea întregului pămînt cultivabil
al proprietăţilor particula:re ce trec peste 100 ha, cu excepţia fermelor
18. Ibidem, p. 2800.
19. Ibidem. Deputatul ţărănist cu vederi democratice, Grigore lunian. adăuga,
in şedinţa Oamerei din ziua următoare, că Garofiid - purtător de cuvint al m2rii
proprietăţi, e alcătuit acel memo.riu .,ca protestare cum înţelege:~ Partidul ţără
nesc, prin proiectul Mihalache, să rezolve această chestiune" (Ibidem, şedinţa din
7 iunie 1921, în M. 0., nr. 111 din 26 iunie 1921, p. 2810).
20. In şed!nţa din 5 iulie 1920 a Adunării Deputaţilor şi în şedinţa din 6 iulie
1920 a Senatului. I. Mihalache şi, respectiv, Paul Bujor au depus, din iniţiativă
p:Irlamentară, un proiect de lege agrară identic cu cel din 12 martie 1920. Dezbaterea în parlament, din primăvara şi vara anului 1921, s-a pur.tat numai pe marginea pro:ectului de lege adus de C. Garofli.d.
21. Arhivele statului Bucureşti, Fond Parlament, dos1r 1852/1919, f. 269.
~~- liJzctem, dosar 1908/1920, f. 100.
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model. Ca Şl m alte cazuri, amendamentele au fost respinse, în cadrul
unor dezbateri foarte aprinse 23.
In aceste condiţii, "opoziţia unită" şi-'a intensificat activitatea propagandisrtică, insistînd asupm atitudinii aidoptate faţă de legiferar·ea reformei. Astfel, la H aprilie 1921, şeful postului de jandarmi din Că
lineşti-Muscel înainta Ministerului de Interne copia manifestului Comitetului "opoziţiei unite", răspîndit în rîndul populaţiei. Manifestul,
semnat de N. Iorga, AL Vaicla-Voevod, I. Mihalache, dr. N. Lupl.l,
I. Ianculeţ, I. Nisto.r, Paul Bujor, Virgil Iviadgearu, Pan ,Halippa ş.a.,
protesta împotriva guvernului Averescu care, o vreme, a amînat reformele şi, apoi, a adus o lege "ce caută să lase cît mai mult pi:!mînt
proprietarilor", stabilind şi un preţ prea mare. Se protesta împotriva
excluderii, de la lucrările Camerei, a unor deputaţi din opoziţie 21i.
În mod: deosebit, în dezbaterile parlamec1tare, N. Iorga s-a referit
la problema subsolului 25 , plecînd de la situaţia creată în 1917, cînd
fuseseră exceptate de b exproprie 12 000 ha terenuri petrolifere una
din condiţiile puse de conservatori pentru a accepta reformele şi a vota
modificarea Constituţiei. S-a ajuns în 1917, aprecia acum N. Iorga, la
un l,text insuficient", după ce, în comisia creată pentru pregătirea
proiectului de lege, s-a întîmpinat rezistenţe serioase din partea unor
conservatori 2J. În 1917, preciza N. Iorga, situaţia concretă ceruse acest
compromis, dar între timp tabloul politic s-a schimbat; cu toate acestea,
guvernului, ministrul Garoflid au prevăzut în proiectul de lege pentru
reforma agrară două regimuri pentru subsol, o parte trecînd în proprietatea statului, o parte rămînînd proprietarilor. Împreună cu Paul Bujor (în Senat), Virgil Madgearu ş.a. (în adunarea Deputaţilor), N. Iorga
a cerut cu hotărîre ca întregul subsol să treacă în proprietatea statului :
"Să ştiţi că este contra interesului economic al ţării acesteia ca subsolul
acestei ţări să rămînă în mîna proprietarilor şi este pentru interesul economic al acestei ţări ca el să treacă în stăpînirea statului". S-ar evita,
astfel, subordonarea extracţiei d'e petrol faţă de capitalul străin, cu consecinţe ne,gative asupra dezvoltării economiei naţionale : "Dar la noi, a
lăsa în seama proprietarilor subsolul, aceasta înseamnă a-l trece, mîine,
în ·condiţii dezastruoase pentru ţară, în mîinile străinilor, care aşteaptă
numai momentul lor ca să profite de aceasta" 27•
Savantul-patriot manifesta o grijă deosebită. pentru bogăţiile ţării,
spre a le feri de exploatarea neraţională şi cu profituri uriaşe din partea
23. D.A.D., şed:nţa din 27 iun:e 1921. în M. 0., nr. 128 din 12 ianuarie 1922,
P. 3282 şi urm. şi M. 0., nr. 129 din 13 ianuarie 1922, p. 3303 ; D. S., şedinţa. din
25 martie 1921, in M. 0., nr. 55 din 7 aprilie 1921, p. 991.
24. Arhivele statului Bucureş-ti, Fond M.A.I., dosar 89/1921, f. 2.
25. D.A.D., şE'd:inţa din 29 iunie 1921, in Ivi. 0., nr. 129 din 22 ianuarie 1922,
p. 3355 şi şedinţa din 7 iulie 1921, în M. 0., nr. 142 din 18 febr;uaire 1922, p. 358~
26 Vezi şi N. Iorga, O viaţă de om aşa cum a fost, Editura Miner.va, Bucureşti, 1972, p. 505-506.
27. D.A.D., şed:nţa din 29 iunie 1921, in M. 0., nr. 129 din 22 iunie 1922,
p. 3356.
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capitalului străin. Şi cu alt prilej, N. Iorga cerea o politică de valorificare superioară, deoarece "ne arătăm numai bogăţiile şi nu avem un
program pentru exploatarea acestor bogăţiP' ; recomanda o atenţie deosebită faţă de capital urile străine, deoarece ele "vin cu acei care le-au
adunat, .şi acei care le-au adunat au pretenţii, şi într-o bună dimineaţă
o să fim trataţi ca burii din Transvaal" 28 • În ce priveşte direcţiile viitoare
de dezvoltare economică, N. Iorga se pronunţa pentru crearea unei agriculturi moderne pe alte baze decît pînă astăzi. "Mare agricultură, de
pildă preciza el în 1921 - nu însea.Trină stăpînirea de către un singur
individ a unei mari întinderi de pămînt pe care o cultivă cu mijloace
primitive marea proprietate, ci înseamnă sistemul, totalitatea mijloacelor prin care se poate căpăta o producţie modernă" 29.
In dezbaterile din Cameră, Nl. Iorga s-a pronunţat, în termeni generali, pentru o socializare a pămîntului, care să rezolve echitabil repartiţia produselor : "Noi înţelegem socializarea în .acel sens ca munca îndeplinită asupra pămîntului să fie munca scEdară a unei întregi societăţi,
pentru că ceea ce rezultă din această muncă să fie împărţit potrivit cu
dreptatea" 30 • Evident, în condiţiile menţinerii socie·bilil;ii de atunci, o nsemena soluţie ce iz-.rora din concepţia sa "solidaritate naţională" era utopică; reţinem, însă grija deosebită pentru muncitorii ogoarelor, pentru
o organizare mai democratică a muncii şi a repartiţie produselor so_le.
In şedinţa Adunării Deputaţilor, din seara zilei de 7 iulie 1921, într-o
atmosferă "încărcată", dezbaterile prelungindu-se după miezul nopţii, s-a
trecut la votarea Legii pentru reforma agrară din Oltenia, Muntenia,
Moldova şi Dobrogea; din 295 votanţi, 217 au votat pentru şi 78 contra 31.
Cu mici excepţii soci.alişti care, de pe anumite poziţii pr.ecizaJte mai sus,
au cerut lărgirea conţinutului democratic al reformei agrare. Dezbaterile
şi confruntările din parlament pe marginea proiectului de lege plasate
în epocă, în condiţiile ,profundelor schimbări şi frămîntări prin care trecea
societatea românească - îşi au semnificaţia lor, deosebită. Opoziţia a
constituit un permanent f.actor de presiune şi, chiar dacă rezultatele nu
au fost şi nu puteau fi spectaculoase, atunci cînd guvernul dispunea de
o mare majoritate în parlament (în unele chestiuni, guvernul a fost nevoit
totuşi să cedeze), s-au stăvilit unele tendinţe de a reduce suprafaLa ex~
propriată, de a mări preţul pămîntului expropriat etc.
28. Cf. Barbu Theodorescu, op. cit., p. 332.
29. N. Iorga, Schimbarea de direcţie şi caracter a comerţului in secolul al
XIX-lea, 1921 (apud Barbu Theodorescu, op. cit., p. 351).
30. D.A.D., şedinţa din 1 iulie 1920, în M. 0., nr. 12 d"n 16 i·uEe 1920, p. 174.
31. D.A.D. şE'd.inţa din 7 iuEe 1921, in M.O., nr. 142 din 18 februarie 1922,
P. 3394. La 11 ioulie 1921, Senatul a votat legea, cu 117 voturi pentru şi 17 contra.
Legea a fost promulgată la 14 iulie 1921 şi publicată in M. 0., nr. 82 din 17 :ulie
1921.
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S-au manifestat in parlament un puternic curent democratic care
a insistat - de pe poziţii nu întotdeauna identice :l2 - în direcţia adoptării unei reforme cît mai largi. În acest curent, N. Iorga a jucat un rol
Dctiv, prin intervenţii energice, prin discursuri în care apăra cu hotărîre
interesele ţărănimii, şi se pronunţa pentru ridicarea ei spirituală şi materială.

Deosebit de semnificativă pentru ol'ientarea democratică a savantului-patriot este şi despărţirea politică de A. C. Cuza (cu care înfinţase
Partidul naţionalist-democrat în 1910), intervenită în timpul războiului
şi adîncită acum. Imediat după război, A. C. Cuza a evoluat spre dreapta,
patronînd organizaţii extremiste, naţionaliste ; N. Iorg.a a înţeles că marele act naţional din 1918 trebuie consolidat printr-o operă de reforme
democratice, morale şi materiale, prin atragerea 1& o viaţă comună a naţionaHtăţilor oonlocuitoare şi nu printr-o activitate de înv.răjbire naţiona
listă :l::. În 1921, cu prilejul împlinilii a 50 de ani de la na~terea marelui
istoric, se observa foarte bine : "Cei care după Unire 1-au acuzat pe d-1
Iorga de părăsirea doctrinei, de schimbarea concepţiei, au crezut să naţionalismul este o haină care trebuie să se potrivească omului la toate
vîrstele şi că trebuie să rămînă ca un deziderat moral, în fară de
vreme" :lr.. In mai multe rînduri, în Senat, prof. univ. Paul Bujor a
demc>.scat, chiar de la primele manifestări, caracterul reacţionar al cuzismului, în contrast cu .atitudinea democratică a lui N. Iorga. Adresîndu-se lui A. C. Cuza, Paul Bujor declara : "D-voastră, totdeauna, aţi fost
contra evidenţei, nu aţi ştiut ni·ciodată să fiţi în nota timpului, ceea ce v-a
deosebit de d. Iorga [... ] Aţi rămas în urmă" :Jj. Despărţirea politică a
lui N. Iorga de A. C. Cuza reprezintă încă o expresie a poziţiei sale
profund democratice ce anunţa viitoarea atitudine hotărît antihitleristă
atitudine ce i-a adus, acum 40 de ani, răzbunarea celor mai negre forţe
ale reacţiunii şi obscurantismului.
32. In cadrul dezbaterilor referito:11·c la reforma agrară a intervenit, la un
moment dat, un dezacord între N. Iorga şi I. Mihal.ache, intr-o problemă mai mult
de principiu decît de însemnătate practi.că. Proiectul legii prezentat de I. M:halache prevedea exproprierea "pentru utilitate socială şi de stat", f:tţă de expresia
.,de utiJ.it.ate naţională" din pro:ectul guvernului. N. Iorga a ţinut să reamLntească
că, în 1917, la modificarea Cons.tituţiei, <1 susţinut termenul de "utili.t.ate naţion:tlă"
şi consideră că el trebuie menţinut în legea din 1921 (N. Iorga, Memorii, voi. III,
p. 167 ; D.A.D., şedinţa din 16 iunie 1921. în M. O .. nr. 119 din 8 iulie 1921, p. 30123013). Justifidnd men1,inerea formulei de "utiEtate naţională" şi lăsînd să se înţeleagă că expresia ţărănistă are iz sodalist, N. Iorga dechra : .,Eu sint pentru socializarea soc:etăţii prin iubire, prin frăţie, prin (:onlucrarea tuturor, prin luptă,
cît să nu rupă societatea pentru totdeauna" (D.A.D., şedinţa din 16 iunie 1921, în
M. O., nr. 119 din 8 iuli,e 1921, p. 3013). Se ştie că Partidul ţărănesc a preluat unele
expresii soei :~liste, dar le-a golit de conţinutul lor revoluţionar. La N. Iorga - aşa
cum s-a precizat - transformarea societăţii în di.recţie burghezo-democrat;că trebuia realizată fără soluţii radicale, factorii morali şi de solidaritate naţională urmnd să joace un rol determinant.
33. Vezi M. Muş:1t, I. Ardeleanu, op. cit., p. 302; Ion Agrigoroa:ei, Impotriva
organizaţiilor naţionaliste, de extremă dreaptă (1919-1920), in "Cercetări istorice",
VIII, laşi, 1977, p. 420-421.
34. Omagiu lui Nicolae Iorga, Bucureşti, s.a., p. 120.
35. D. S., şedinţa din 26 iunie 1920, în M. 0., nr. 5 d:n 1 iulie 1920, p. 44.

211

Nicolae Iorga. s-a aflat în primele rînduri ale luptei pentru unitate na; imediat după unire, a acţionat cu energie în direcţia realizării
unei opere constructive în interior, printr-o politică activă in exterior.
Ca preşedinte al Adunării Deputaţilor, al primei Adunări a Deputaţilor
din România întregită, în calitate de conducător al unui partid care a
făcut parte din formaţiuni, coaliţii, cu caracter democratic (in 1919-1920,
Blocul parlamentar ; în 1920-1921, "operaţia unită"), în parlament şi in
afara lui, Nicolae Iorga a desfăşurat o activitate permanentă pentru elaborarea unor reforme democratice, a reformei agrare în special. Iviarele
istoric şi cetăţean s-a aflat în miezul evenimentelor din acei ani, a luat
poziţie activă faţă de ele, cum a făcut-o de-a lungul întregii sale vieţi,
pildă de devotament pen·tru înaltele idealuri ale poporului din care s-a
ridicat. Se scria, astfel, încă o pagină consistentă şi luminoasă din activitatea multilaterală a unuia dintre cei mai străluciţi exponenţi ai spirituaJităţii româneşti, fiu al meleagurilor botoşănene, creatoare de genii.
"Odată cu tine mor încă o dată toţi morţii tăi", a spus N. Iorga.
Noi vom muri, după noi se vor naşte şi vor muri alţii şi alţii, dar cît
va exista neamul românesc, N. Iorga nu va muri. Este una din excepţiile
propriei sale cugetări, deoarece permanenta unui neam se susţine nu
numai prin realizările materiale ci şi prin permanenţa vie a marilor valori spirtuale.
ţională

N. IORGA ET L't::LABORATION DE LA REFORME AGRAIRE DE 1921

Resume
N. Iorga, l'un des promoteurs de l'ideal national du peuple roumain,
s'appliqua energiquement, apres l'Union de 1918, il consolider ce gnnd acie national, par une politique constructive â !'interieur, a:nsi que par une pol:tique

ACTIUNI
ALE FORTELOR
DEMOCRATICE DIN SUDUL
'
'
MOLDOVEI - PARTE A PROCESULUI DE
DEMOCRATIZARE DUPA 23 AUGUST 1944
ION ALDEA

Componente ale programului revoluţiei de eliberare socială şi nalemocratice ce au urmat victoriei actului istoric
de la 23 August 1944, s-au concretizat în înfăptuirea pe cale revoluţionară a reformelor a formelor economice şi sociale în fa•voarea maselor
largi popul3.re, urmărindu-se refacerea potenţialului economiei naţionale,
improprietă,rirea ţăranilor şi transformării de structură cu caracter democrat-revoluţionar etapa marcînd "instaurarea puterii muncitorilor
şi ţăranilor, trecerea poporului nostru pe calea făuririi libere a viitorului său.
Efervesc:enţa obiectivelor măreţe ale etapei puse în faţa intregului
popor de Partidul Comunist, află pe locuitorii satelor şi oraşelor din sudul
Moldovei în plină activitate, comunele trăind febra constituirii comitetelor săteşti - apărute în nord-estul ţării din luna aprilie 1944. Constituite dintr-o necesitate bine conturată, avînd sprijinul permanent al
forţelor democrat-revoluţionare, comitetele săteşti îşi vor propune ca
obiective imediate : administrarea bunurilor părăsite de moşierii fugiţi ;
asigurarea înfăptuirii la timp a lucrărilor agricole de toamnă şi primăvară;
lichidarea vestigiilor de tristă amintire a fostelor regimuri de dictatură ;
crearea unui climat de libertăţi publice, impunerea elementelor democratice în fruntea autorităţilor locale de stat şi jandarmerie şi înfăptuirea
unui front comun de luptă al tuturor forţelor democratice de la oraşe şi
sate, sub lozinca "plugari din toate colţurile ţării, uniţi-vă cu noi", pentru înfăptuirea democratică a mult a.<?teptatei reforme agrare.
Pe de altă parte, reprezentînd un mijloc al democratizării la sate
"comitetele săteşti" din judeţele Covurlui, Rm. Sărat, Tecuci şi Tutova
orientează întreaga lor activitate spre continua colaborare cu forţele
progresiste .şi democratice, care, la chemarea P.C.R. prin organizaţiile
.,Frontului plugarilor" militează în sprijinirea acestora. Numai a.şa vor
contribui efectiv la "luminarea ţărănimii" la păşirea acesteia pe drumul
făuririi libere a viitorului său şi ridicarea multilaterală a ţării. La scurt
timp după constituire aceste "comitete săteşti" devin o!'gane comunale
ale "Frontului plugarilor", mobhlizînd în cadrul secţiunii regionale a

ţională, acţiunile forţelor

1. Nicolae Ceauşescu, Raport la Congresul al XI ...lea 'Il Partidului Comunist

Român,

Bucureşti,

Editura

poliUcă,

1975, p. 637.
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"Dunării de Jos" întreaga ţărănime muncitoare din sudul Moldovei atît
acţiuni sodal-economice şi politice pregătitoare organizării împroprietăririi, cît şi la a~ctivi:tăţi voluntar-patriotice de reparare a pc.durilor,
podeţelor şi şoselelor, de contracarare, pînă la anihilare, a încercărilor de

la

restabilirea vechilor orînduieli anterioare lui 23 August 1944, precum
şi înlocuirea în oondi,ţii avantajoase de către <';ceştia a învoielHor agricole
cu proprietarii. *
Dar toate acţiunile "comitetelor săteşti" nu ar fi fost posibile fără
sprijinul concret pe care muncitorii oraşelor au înţeles să-1 dea, ţărăni
mii la înlocuirea primarilor reacţionari cu elemente democratice, desemnaţi prin "voinţa obştii" 2, în ciuda circularelor oficiale că, pînă la realizarea pe tot cuprinsul ţării a unui "adevărat regim democratic ... orice
fel de consultări populare încetează, iar locuitorii comunelor sînt rugaţi
să se abtină de la orice manifestatiune care ar fi de natură să turbure
ordinea publică":~. Incălcînd acest~ dispoziţii şi în deplină concordanţă
cu acţiunile revendicative ,desfăşurate în judeţe de forţele democrat-re-_·oluţionare, sătenii din localităţile Bursucani, Cavadineşti, Corni, Cuca,
Folteşti, Găne~ti, Independenţa, Lupeşti, Măluşteni, Pechea, Prorl.ăneşti,
Slobozifl Conache, Slivna, Suceveni, Tuţcani, Vădeni, Vlădeşti, au pus
în fruntea obştilor primari care "corespund timpurilor de adinci prefaceri din lumea satelor". unde ia proporţii" o tot mai accentuată ofensivă politică din partea blocului F.N.D.", organism politic reprezentativ
al maselor populare, în măsură să capadteze toate forţele democratice
locale într-o acţiune care tinde la răsturnarea actualului guvern şi inlocuirea lui printr-unul de o totală extremă stîngă ex;primare a voinţei
umane a întregului popor";; unit printr-o mobilizare generală a tuturor
locuitorilor în vederea înfăptuirii revendicărilor formulate de Partidul
Comunist.
Totodată încercarea reacţiunii de a-şi restabili situaţii politică, cre~:înd aşa cum consemnau şi rapoartele oficiale că "iureşul revoluţio
nar", de la "comitetele obşt~ti" şi pînă la "comitetele de fabrică" nu ar
fi expresie a voinţei întregului popor", că "masa populară a satelor nu
împărtăşeşte acest punct de vedere reprezentat de o minoritate", îi răs
pund cu promtitudine "prin mari acţiuni organizaţiile judeţene ale
F.N.D. în ciuda politicii de e:xcpectativă a partidelor istorice" n, în care
scop ~,Frontul plugarilor" organizează în sudul Moldovei puternice acţiuni revendicative, constînd din : întruniri, demonstraţii de stradă şi
rr~i~inguri în pieţele publice ample manifestări. Tncepind din 25 ianuarie "delegaţi din judeţele Covurlui, Brăila şi Rîmnicul Sărat" inundă
~trăzile or~elor sub lozinca mobilizatoare a muncitorimii din port, ateliere !?i celelalte întreprinderi : "vrem pămînt pentru \~•rani" 1• L3. Gahţi
• - 1-3 noiembr:c 1944 pr:ma confer:nţă legală a r>rgan·zaţiei ,.Fr.;nlul Plugardor".
~- A.S.G .. Prefc>ctu:·<J Coburlui. dos. 34. 1944. t'. 2.
:1. Ibidem.
4. ldcm, p. 3.
ii. ldem, Inspcdoratul dc> jandal'mi, des. 107, 1945-19-!13. t'. 36.
6. Idem, p. 32.
7. Ibidem.
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demonstraţia pornită, de la sediul organizaţiei judeţene "Frontul plugarilor'' din strada Traian, într-o coloană nesfîrşită a miilor de participanţi parcurge "străzile Mavromol şi Domneasca" pentru a se regrupa
la Sediul Sindicatelor Unite într-un impresionant miting cerind "exproprieri .şi să se dea pămint ţăranilor~' ~.
ln 3 februarie la Bîrlad, unde "au luat parte o mulţime de muncitori, ţărani din oraş şi judeţ" întrunirea organizată se pronunţă pentru
"democratizarea guvernului şi epurnţie în aparatul de stat", aducind
critici autorităţilor administrative şi jandarmilor care comit abuzuri
., tergiversînd', cu bună
ştiinţă problema"
exproprierii proprietarilor
boiereşti măsură de mare importanţă pentru locuitorii satelor, care
trebuie înfăptuită în aşa fel ca să nu le rămînă (proprietarilor) nici o
bucată de pămînt (numai aşa determinîndu-i) să ia şi ei sapa şi să lucreze" n. De asemenea bîrlădenii formulează, revendicări menite să aducă "liniştea şi munca liberă în ţară ... " iar pe plan extern recunoaşterea
.Ardealului eliberat~' de ostaşul român alături de ostaşul coaliţiei antifasciste, dreptul de a avea acest teritoriu "sub controlul şi conducerea"
unei administraţii populare, expresie unanimă a dorinţei locuitorilor
pentru un "guvern democratic şi comunist" 1°.
La numai două săptămîni prefectura judeţului Tutova in prezenţa
preşedintelui judeţean an organizaţiei "Frontul Plugarilor" şi a reprezentantului F.N.D. gă~duieşte altă manifestare in cadrul careia "locuitorii
(hotărăsc) să se ducă şi să-şi bată ţăruşi pe moşiile boiereşti in vederea
însăminţărilor de primăvară 11, urmînd ca "acel pămînt să rămînă al lor
prin împroprietărire" 12 . În baza hotărîrii luate echipe de muncitori din
Bîrlad, însoţite de membrii organizaţiilor locale "li'rontul Plugarilor" declanşează la 21-22 februarie în comunele Perieni, Popeni, Pogoana, Fruntişeni şi în satele Născurei şi Cirjăoani ample acţiuni ele întocmire a tabelelor celor ce urmează .a fi împroprietăriţi, iar ~ moşia Negulescu unde
ţăranii făcuseră semănăturile de toamnă --- muncă de lămurire de la
om la om - potrivit căreia "de acum pămîntul este al lor" 1:1• In februarie Organizaţia judeţeană Covurlui ,.Frontul Plugarilor" indică .,ţărani
lor - din comuna Moscu - să fie uniţi în lupta comună ce le va da
pămînt" înrdrumîndu-i
5ă nu mai plătenscă obligaţii
inrobitoare către
administratorii de moşie şi "orice nemulţumire să fie adusă la cunoş
tinţă (organizaţiei) printr-o carte poştală "pentru ca în zilele de 24-25
februarie, acţiunile din sudul Moldovei, să atingă maximum de încăr
cătură protestatară în judeţele fostei Regionale "Dunărea de Jos".
Astfel la Galaţi - centru muncitoresc reprezentativ pentru sudul
Moldovei - "2500-3000 de manifestanţi, incolona'.i pe sindicate şi fracţiuni politice ale F.N.D.-ului" participă la uria~a revărsare de forţă muncitoare care a ,.parcurs străzile Domneasca, Codreanu, Mavromol spre
t·entrul oraşului purtînd pancarde cu diferite lozinci: "Jos Maniu !, Jos

8. Ibidem.
9. ldEm, p. 177.
10. [l--..-11'1'1.
11. Ib:dem.
12. Ibtdem.
I:L Ibidem.
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Rădescu

!, Vrem guvern F.N.D. !, Vrem pămînt pentru ţărani!, Vrem
! 14 pentru ca a doua zi la întrunirea F.N.D. organizată în Sala teatrului de la Tecuci, participanţii "din ora!Ş şi judeţ şi unii
elevi de .curs secundar de la Liceul de băieţi "D.A. Surdza" să ceară "înlocuirea Preşedintelui Consiliului de Miniştri şi a actualului prefect" din
a căror cauză nu s-a putut face e~proprierea moşiilor 15 • Improprietărirea
constituie pentru lumea satelor cea mai arzătoare dorinţă "întrucît timpul
de muncă se apropie şi exemplul sătenilor din com'...mele Lascăr Catargiu, Smîroan şi Braniştea, care din luna septembrie 1944 sînt somaţi să
dea înapoi "toate obieatele, virtele şi cerealele" luate de la "moşierii fugiţi" să fie urmat,
ţăranii fiind hotărîţi să "rămînă
lîngă pămînturile
lor" tG. Pe de altă parte arătînd' sătenilor "că este trimis... pentru a
împărţi pămîntul boierilor ... că în Oltenia şi Muntenia unde "pămînturile
pro.priet81l'ilor au şi fost împărţite de căt'l'e ţă~ani, delegatul F.N.D.-ului
venit la Nicoreşti "în zi de tîrg" se situa pe poziţia metalurgiştilor din
Galaţi, ca "să fie confiscate imediat pămînturile de la 50 ha şi în total
al moşierilor fugiţi şi sabotori pentru a fi împărţite la ţărani" 17 .
In faţa acestei efervescenţe din lumea maselor organizaţiilor judeţene ale F.N.D. au luat hotărîrea să treacă la acţiunea de împărţire
a moşiilor, dedanşată încă din ziua de 21 februarie cînd o echipă a
F.N.D. se deplasează "în comuna Lascăr Catargiu spre a împărţi moşia
lui Ştefan H. Ştefan", autorităţile administrative şi organizaţiile "Frontul
Plugarilor" avînd dispoziţia "să pregătească taberele şi să formeze· comitetul pentru efectuarea împroprietăririi" 18. Era momentul de început
al amplei .acţiuni de rezolvare a problemei ţărăneşti în sudul Moldovei
ce a cuprins moşiile din Olădeşti, Braniştea, Măstăcani, Suceveni, Puţichioaia, Tg. Bujor, Fîntînele" 19. Pretutindeni "în judeţ operaţiunea de
împărţire a moşiilor (fiind în continuare facilitată de itinerariul reprezentanţilor F.N.D." nu scapă notelor Inspectoratului regional de jandarmi. Răstălmăcind influenţa acestora în amplul proces al împroprietă
ririlor notele informative subliniau cum că "pînă la venirea la putere a
guvrenului F.N.D. (6 martie 1945)" acţiunile acestora !,nu s-a•r fi bucurat
de o adeziune prea mare (din partea locuitorilor)" lucru infirmat de
practică, locuitorii sartelor fiind hotărîţi să intre în "pămînturile ... şi gospodăriile boierilor" ce le revin de drept nefiind adepţii "unei împărţiri
de pămînt abuzive 20.
Cu toate acestea nu peste tot "Comitetele de împroprietărire" au exprimat voinţa maselor ele fiind' "desemnate de popor şi adeseori ah lucrat
cu părtinire şi chiar necinstit "cind loturile au fost repartizate la prieteni
şi rude" 21 , cînd "acelaşi lot în suprafaţă de jlllmătate de hectar sau un
împărţirea moşiilor

14. Idem, p. 43.
15. Idem, p. 132.
16. Idem Prefectură, dos. 181, 1944, f. 16.
17. Idem, Inspe-ctoratul de jand 'lrmi, dos. 107, 1945-1946, p. 128 v ; "Desrobirea", nr. 131 din 11 februarie 1945.
18. A.S.G., Inspectoratul de jandarmi, dos. 107, 1945-1946, p. 4.
19. Jdem, f. 44.
20. Ibidem.
21. A.S.G., Inspectoratul administrativ, dos. 107, 1945-·1946, p. 41.

?.'i.7
--------------------

hectar a fost dat fie că îndreptăţitul la împroprietărire era proprietar ...
fie că nu avea nici o palmă de pămînt" 22 , sau cind "laturile rezervate
pentru văduve şi concentraţi" primeau altă <lestinaţie decît cea indicată.
Aşa s-a întîmplat în localităţile Cuca, Oasele, Corni, Băceni, Urleşti,
Balinteşti Poiana şi Movileni unde "văduvele şi soţiile concentraţilor ...
s~mt foarte nemulţumite pentru faptul că au răma~ fără pămînt cu
ocazia împroprietăririlor făcute" 23, chiar dacă în multe dintre comunele
amintite, Comitetele de împroprietărire au expropriat şi suprafeţele unor
moşii de pînă la 50 hectare. Trecînd peste aceste comitete de împroprietărire ţăranii şi-au făcut singuri dreptate. În comuna Cuca locuitorii au
luat din moşia Zanea cîte 3-G ha loc arabil" 2\ în timp ce la Balinteşti,
Măiuşteni, Poiana şi Movileni sătenii sub îndrumarea Comitetelor de
împroprietărire au primit pămîntul moşiilor expropriate în totalitate, aici
un rol deosebit avînd membrii organizaţiilor locale "Frontul Plugarilor",
care- împărţiţi pe sectoare, umblă prin comune din om în om propunînd
fiecărui locuitor, că dacă se înscrie în acest partid li se dă pămînt în primăvară" 23• Făcînd din înscderea in Organizaţia "Frontul Plugarilor" o
garanţie a împroprietăririi propa.gandiştii acţiunii i-au determinat pe locuitorii satelor să-i "primească C\.1 mai multă încredere pe reprezentanţii
F.N.D. ce procedează la împărţirea pămînturilor" 26 •
Urmare acestor imperative majore din lumea satelor şi impunîndu-se
ca un moment hotărîtor în stimularea înfăptuirii măsurilor democratice
·de împroprietărie Congresul regional al Organizaţiilor "Froatul Plugarilor" ţinut la Galaţi în luna aprilie, se desfăşura sub semnul necesităţii
îni;elegerii între m unei tari şi ţărani. Luările de cuvînt ale secretarilor
organizaţiilor din judeţele Covurlui. Tutova, Brăila,. Rm. Sărat şi Putna
au reliefat pasul hotărîtor pe care ţărănimea muncitoare l-a făcut după
23 August 1944 şi mai ales de Ia instaurarea "Guvernului Groza, care
s-a identificat cu nevoile ţării" 27.
De asemenea s-a subliniat, prin "salutul muncitorimii sindicaliz:::tă ...
lupta dusă de muncitori pentru aducerea la putere a guvernului poparull.li" al cărui reprezentant profesorul Mihail Ralea - prezent la congres
- îndeamnă în numele organizaţiei "Frontul Plugarilor", la continuarea
luptei unite a muncitorilor !Şi ţăranilor, de înfăptuire a programului "guvernului - expresie a Frontului Naţional Democrat" 28. Alăturîndu-'se lui
delegatul Uniunii Patriotice în numele şi al celorlalte organizaţii democratice : Apărarea Patriotică, Uniunea Femeilor Antifasdste, Tineretul
Patrioti·c aduce "elogii... pentru reforma agrară" - măsură de primă
în programul de guvernare al ţării aflată în plină desfăşurare a revoluţiei de eliberare naţion3lă şi socială, Ia care locuitorii din sud Moldovei
îşi aduc o reală contribuţie "în timp de secetă şi de speculă nemiloasă
ce bîntuie ţara ca o ciumă după război", lucru subliniat şi de rep:·ezen22. Idem, dos. 144, 1945, f. 152.
23. A.S.G., Inspectoratul de j.;md1rmi, dos. lOi, 1945-194f;,
24. Idem, p. 6.
25. Idern, p. 139.
26. Idem, p. 44.
27 .. ,Ecoul", An. XVI, nr. 3023, apr:J:e 1945.
28. Ibi!lern.

J).

5, 6, 7, 45, 49.

218

t&ntul P.S.D. - Secţiunea Galaţi, ca principal moment ce "marche~ză
un punct de bază al democraţiei în România" :.!9.
Reunirea intr-un congres regional al organizaţiilor judeţene Frontul
Plugarilor, Dunărea de Jos" in etapa transpunerii în practică a amplului
proces de improprietărire a dat impuls luptei pentru consolidarea regimului democratic - Partidul Comunist polarizind în jurul lui toate forţele progresiste şi democrat-revoluţiona're din ţară pentru a contracara
manevrele şi acţiunile contrarevoluţionare ale reacţiunii de a răsturna
guvernul in care cei ce muncesc şi-au ales pentru prima dată reprezentanţii lor. Un exemplu îl constituie acţiunea Organizaţiei judeţene Covurlui a P.C ..R. la a cărei iniţiativă un grup de muncitori textilişti din
Galaţi, însoţiţi de reprezentanţii "Frontului Plugarilor" din Tg. Bujor
participă la 1 iulie la marea întrunire sătească din zonă, de sprijinire
a "Guvernului Groza" 30, in timp ce la 29 iulie intr-o altă importantă
manifestaţie de simpatie de la Nicoreşti se "indemna plugărimea să facă
zid în jurul guvernului" ~1 sub deviza mobilizatoare "pentru guvernul
poporului Dr. Petru Groza" 32.
Intilniri similare mai au loc la Bere?ti, Independenţa, Pechea şi
Folteşti "la care au luat parte numeroşi săteni şi intelectuali", în ale
căror intervenţii -- cum a fost in 5 augu<:t la Bc::eşti, s-a accen~uat "faptul că Partidul Comunist din Româ:1ia a dat nume-:·oa..:e jertfe pen:ru
binele intregului popor" etapa democratizării ţării ele după 23 August
1944, angajînd "lupta pentru înfăptuirea reformei agrare" :n. La Independenţa participarea masivă a sătenilor şi a intelectualilor satelor "a
scos în evLdenţă "necesitatea reconstrucţiei, datorie patriotică (la care)
toţi cetăţenii cu dragoste de ţaa-ă trebuind să-şi dea contribuţia", au
obligaţia de a-şi uni forţele pentru înfrîngerea manifestărilor sabotoat'e
ale reacţiunii, pentru mobilizarea tuturor la realizarea obiectivelor noastre, temelie sigură a înfăptuirii bazei tehnica-materiale a noii societăţi :H.
1n ansamblul lor acţiunile forţelor democratice clb judeţele sudice
C!le Moldovei, s-au inscris după 23 August 1944 c:~. parte integrantă o procesului de democratizare avînd un pronunţat caracter social-economic
şi de ,,focar de luptă politică ce se duce de către forţele democratice
in contra reacţiunii sprijinită de elementele legionare, antonesciene" ::~•.
Fiecare organizaţie progresis.tă şi democratică se regăseşte p1·in program·e
şi acţiuni în amplul .proces al "luptei democratice", de reunire a tuturo1·
,,partidelor politice şi fracţiunilor democratice" într-un front comun al
democraţiei, pentru "un guvern F.N.D." :~', pentl·u timpul idealurilor reYoluţionare de mult înscrise de către mi7carea muncitorească, al cărei
port-c:Trapel in această parte a ţării 1-a repreze:1tat elin totdeauna Portul
Roşu de la mila 80.
29. A.S.G., Inspectoratul de jandarmi, dos. 107. 1945-1946. p. 36.
:10 .. ,Scinteia", An. II, nr. 268 din 9 iuEe 1945.
31. Jdem, nr. 299 din 13 august 1945, i. 3.
:l2. Ibidem.
3:1. Idem, nr. 299 d:n 13 august 1915, f. 3.
34 . .,Desrobirea", nr. 282. vineri, 10 august 1945.
:r5. A.S.G .. Prefpctura Covtn-lui, dos. 127, 1944, p. 22-23.

MEMORIALISTICA

CEL VESTIT ÎNTRE DASCĂLI, THEODORIT
DE LA BOTOŞANI (1810)
- Un manuscris botoşănean la Craiova D.

I3ALAŞA

Cu zece am m urmă, ca bibliotecar la Mitropolia Olteniei, am înregistrat peste treizeci de cărţi manuscrise. Se numără printre acestea
j\lanuscrisul 30. Este un miscelaneu, fără titlu, pe care 1-au intitulat
"Adunări din scrieri vechi". După un important "Cuvînt pentru .zidirea
s.f(i)ntei mînăstiri Pîngăraţ (vedenia lui Alexandru voievod)", între filele
55-69, am găsit transcrisă o lucrare a unuia idntre marii dascăli ai Şcolii
domneşti, din localitatea în care ne aflăm. Ea poartă un titlu lung, pe
care îl reproduc în întregime : "Această Epistolie iaste alcătuită ele cel
vestit între dascăli, kir Thcodorit arhimandritul de la Botoşani, arătînd
întrînsa toate eresurile Armenii". Fără aceste lămuriri nu am fi ştiut
cine este autorul acestei lucrări, atît de cunoscut la începutul sec. XIX·.
In timpul expansiunii otomane, creştinii mon.ofiziţi din Armenia s-au
împrfu;tiat, ca şi odinioară evreii. O parte din armeni au găsit adăpo~t
în diferite or~e româneşti. Intre acestea se numără şi Bot~anii. In una
cHn lucrările sale, Nicolae Iorga spune că "a locutt în şoseaua Suliţei,
lîngă un evreu cu capul ras şi lîngă o artneancă ale .cărei grase prăjituri
au săturat lăcomia" lui copilărească 1. Tot el spune că in Botoşani "armenii îşi aveau mahalaua lor deosebită 2• şi în strada Armenească aveau
(!ouă biserici ale lor" :1• Marele dicţiona.r geografic al României, la judeţul şi oraşul Botoşani prezintă şi unele date statistice. In acest judeţ
(în anul 1898), din totalul de 2 148 de armeni, 1910 locuiau în marele
o0raş. Aveau aci biserici cu trei preoţi, o şcoală româno-arrnenear.;că şi
cimitirul lor. Majoritatea se ocupau cu comerţul"·
Românii, evreii şi armenii formau "cele trei naţii" în Botoşani. Armenii; deţinători ai comerţului, cer să aibă dreptul de a ridica nişte
dopotniţe monumentale, în timp ce evreii obţinuseră toate drepturile,
2. N. Iorga, Uomânia cum era }Jfnă la 1918, (Il), Eilitur"l Minern1, nucureşti,
p. 21.
:J. Idem. Istoria românilor in chip.u.ri şi icoane, Cr.aiova, 19.&1, p. 113. Un scurt
: "tnric al armE'lni.Ior, vezi Eugen Pan:ghianţ, .-1rmenii şi românii de-a Lungul. t-•eacu.rilur, Î·n Magazin istoric, 1981, 11, p. 51.
4. N. Iorga, România cum era.... p. 21.
5. Vezi Mareie dicţionar geografic al Romciniet, 1, Bucureşti, 189:8, p. 561~564.
1~12,
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după cum observă aceluaşi botoşănean
adecă mită" a.

-

Nicolae Iorga -

cu "mizda,

Deşi romănii formau populaţia majoritară, evreii concurau in comerţ
prin poziţia lor socială, pe armeni şi pe români. Tot Nicolae Iorga
spune că românii aveau "foarte multe clopotniţe şi mîndre, inalte, luminoase ziduri de piatră... Armenii care fuseseră opriţi întîi, C'ăpătară,
în 1816, de la Domnie, voia de a-şi face "o clopotniţă de piatră foarte
mare", ba încă şi cu ceasornic 6 •
Ca mijloace băneşti, armenii "cumpăraseră de la domni destule privilegii : scutirea de olacuri, ha:valele şi angariii, pe de o parte, iar pe
de alta, scăderea desetinei, - a dijmei albinelor şi porcilor" 7• Toate
cheltuielile şi obligaţiile ce necesitau susţinerea aparatului administrativ,
erau susţinute numai de români. In felul acesta, după anul 1800, cînd
orinduirea feudală se clătina puternic, încep neînţelegerile.
Despre conflictul între români şi arrnenii din Botoşani, aflăm oarecare relatări în opusculul dascălului Theodorit, cea dintîi lucrare românească de acest gen.
In faţa autorităţii civile orăşeneşti şi judeţene, cumpărată şi mituit.ă,
are loc un proces intre armeni (monofizi,ţi) şi români (ortodocşi). Procesul
prilejuieşte alcătuirea unei apologii, care arată deosebirile între români
şi armeni, în legătură cu credinţa. Este o operă de mare vaolare apologetioă, la v.remea ei, alcătuirtă în oraşuJ Botoşani şi păstrată în manuscrisul de la Craiova.
Autorul, "cel vestit între dascăli, kir Theodorit de la Botoşani",
adresează acest op "preacinstitului kir Antonaş Văndăna:şi" şi arat·ă "de
ce noi românii pravoslavnici cretşini fugim de voi ARMENII (sic, cu
majuscule) care sînteţi ca şi noi". Dascălul român răspunde prin această
Epistolie, "la cele ce s-au întîmplat în treizeci şi una al lui ianuarie
(1810)", cînd - spune Theodorit "m-aţi prihonit pre mine şi aţi
cerut înaintea dumisale ispravnicului să dovediţi că aveţi adevăr atotcredinţa lui H(risto)s. Şi aţi adus odăjdiile voastre şi crucea voastră, spre
arătarea credinţei voastre". Discuţiile au continuat public, în Botoşani,
,,în casa lui kir Theodorit Musteţea", în ziua de 3 februarie. Dascălul
Theodorit a făcut o "voroavă" la care kir Anton31Şi n-a avut a răspunde
decît că "vine cun arhi:mandrit" armenesc, "dascăl foarte învăţat şi să-ţi
dau în scris - spune Theodorit - cel(') ce noi zicem că voi socotiţi şi
noi ne despărţim de voi,. Pel1ltru dragă împreună petreacerii cei din afară
ce am avut, după ceMerea ta, acest scurt răspuns".
Lucr.area vestitului dascăl român; botoşenean, scrisă în româneşte, se
bazează pe Dogmatiki panoplia, o carte ce fuse tradusă din grecef?te.
Opusculul de la Craiova poartă anul "1810 aprilie 21 ". Deci în ceea ce
priveşte data nu _poate exista nici un dubiu. Nu ştim dacă este în grafia
dascălului sau a· altui caligraf: Sooctind această lucrare de o deosebită
valoare pentru trecutul cultural, în legătură cu autorul oposculului bo-

şi

6. N. Iorga, Istoria românilor in chipuri. .. , p. 173.
7. Ibidem, p. 172.
8: Eadem, Jj, 175. ··
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toşănean, prezentăm
această locaHtate,

cîteva informaţii cu pnv1re la Şcoala domnească
la care kir Theodorit era "vestit între dascăli".
Invăţămîntul ofidal "în Ţara Rtomânească şi Moldova se dezvoltă
organizat la propunerile şi sugestiile patriarhilor de Ierusalim, şi mai
ales de ConstantinopOl". Ilie Popescu-Teiuşan meruţionează că relaţiile lor
cu clerul în spedal, precum şi cele di']:ilomatice necesitau instruirea unor
diaci, a unor dasoăli şi a cleridlor, in şcolile de lmbă "greacă şi slavonă
in declin, şi românească" 8. Evident că ele fiind pentru români, limba
de predare a fost cea românească.
Cercetătorul O. G. Lecca spune că în 1729 s-a înfiinţat la Botoşani
o şcoală domnească 9• Jntr-adevăr, un hrisov dat de Ioan Th. Calimach
vodă", în anul 1759 (7267) decembrie 28, reînfiinţează "Şcoala de elineşte", Şcoa:la domnească din tî~gul Botoşamlor, şi fitx:eae:ă leafa dasoă
lului "pentru învăţătura copiilor", -- "după cum a fost şi mai înainte" 10 .
Deci Şcoala domnească era mult mai veche. Odată cu reorganizarea
învăţămîntului .de către Grigorie Alexandru Ghica voievod, domnul
Moldovei, prin hrisovul din 1766, se menţionează şcoli de limba greacă,
la Goloţi şi Botoşani şi .şcoli de limba română în fiecare ţinut 11• Prin
urmare,, pe lîngă Şcoala grecească, la Botoşani funcţiona şi o şcoală
de limbă românească 12 . Localul Şcolii domneşti din Botoşani este amintit
şi în 1787 octombrie 26, ca fiind lîngă biserica Adormirea (Ostenia). La
fel este amintită în 1789 mai 28 : "Şcoala Gospod" 13. Alt document este
hrisovul lui Alexandru vodă Calimah, din 1798 aprilie 18, prin ·care întăreşte lui Toader Guşul, dascăl din Botoşani (probabil la aceeaşi biserică şi Şcoală domnească), stăpînirea peste o crîşmă cu pivniţă. Semne
de hotar : "alăturea cu localul Sfîntului Nicolae, pînă în păretele Şcoalei
Gospod... şi din păretele Şcoalei mergînd în jos, spre răsărit, alăturea
cu ţintirimul bisericii Ospenia" H.
Oraşul Botoşani a fost un mare centru de cultură românească, în
care a fiinţat o veche Şcoală domnească de limbă greacă şi român(:ască,
în acelaşi timp cu localul propriu, aşa cum am arătat mai sus, şi acest
lucru este deosebit de important.
din

9. Vezi Istoria învăţămîntului din
şi pedagogică, Bucureşti, 1971, p. 70-71.
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Compendiu, EditU[a

didactică

10. O. G. Lecca, Dicţionar istoric, arheologic şi geografic al României, Editura,
Universul, Bucureşti, 1937, p. 82.
•
11. Vezi "Uricariul", tomul II, p. 51 ; Marele dicţionar ge(jgrafic al Romaniei,
1, p. 568-569, şi Constantin Iord?:2'~:::;.:u, Catagrafia Museului "N. Iorga" de la ve<'hea Şcoală gospod. azi "Marchian", din oraşul Botoşani, în Bulet. comisiei ist. a
României, vol. XV, Bucureşti, 1936, p. 85.
12. Constantin C. Giurescu, Istoria românilor, III, partea 1, Bucureşti, 1942,
p, 273 ; Istoria învăţămîntului Compendiu ... , p. 70-71 ; Ştefan Bîrsănescu, Academia domneasc( din Iaşi, 1714-1821, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti,
1962, p. 166.
13. Vezi Istoria României, III, Bucureşti, 1964, p. 529. Vezi şi p. 1051.
14. Constantin Iordăchescu, op. cit., p. 94-95, doc. 26.
15. Idem, p. 97, doc. 32 .. Anul 1799 din cupr,insul doou,mentu!ui este greşit.
,. ...·
Corect 1789:
·
~ ·. ·
~

Cel dintii dascăl român în Botoşani, cunoscut de N. Iorga este "Costaşco din 1758" 15. Lui i-a urmat Toader Guşul, de care am amintit şi
alţii care, cercetătorilor locali le vor fi cunoscuţi.
Adăugăm 12. şirul dascălilor români, de la Şcoala darnnească din
Botoşani, pe "cel vestit între dascăli, kir Theodorit", autorul .man'UScrisului de care am amintit în această comunicare. Consider că pentru istoricul învăţămîntului. botoşănean din jurul anului 1810, Theodorit este
un nume oarecare. Alături de el, am amintit încă două figuri botoşănene :
"kir Antonaş Vărdănaş" .şeful comun1tă.ţii armene, şi "kir Theodor Musteaţă" în casa căruia au avut loc discuţiile ce au provocat alcătuirea
manuscrisului aflat de noi la Craiova.
"Musteaţă", cognomenul lui kir Teodor, este fonna populară a cuvintului dacic mustaţă, fără a mai fi nevoiţi să reconstituim un etimon
latin, Mustacea, care în realitate nu există.

16. N. Iorga, Istoria rvmânilor in chipuri ..., p. 173-174.
zidi pe la 1762".

Şcoala

,.a început a se

NICOLAE TITULESCU (1882-1941)
GH. I. FLORESCU

Nicolae Titulescu, acela care va deveni cîn'Cl.va "un Cristofor Columb
al ordinei politice a «Noului Continent»" 1, s-a născut la 4/17 martie
1882, la Craiova, în familia magistratului Ion Titulescu, fost prefect al
judeţului Dolj, ,preşedinte al Curţii de apel din vechea cetate olteană şi
deputat liberal, în perioada în care I. C. Brătianu s-a aflat la conducerea
ţării. Mama sa, Maria Ti,tulescu, nepoată a pictorului Theodor Aman,
descindea din familia revoluţionarului paşoptist Nicolae Bălcescu 2 • Intr-o asemenea famiJie. copilăria viitorului diplomat putea fi nu numai
feridtă, ci una idi1lică chiar. Dar, înainte ca fiul să fi împlinit v.irs.ta
de doi ani, Ion ,Titulescu a murit, fără a reuşi să-i făurească acestuia
viitorul pe care i-l imaginase. În asemenea condiţii, Nicolae Titulescu,
care va fi resimţit, desigur, lipsa tatălui, ,şi-a petrecut copilăria ,pe moşia
părintească, cunoscînd, de la o vîrstă fragedă, condiţiile în care trăiau
ţăranii din Oltenia. Pri,vilegiul de a fi crescut într-un mediu ca acela
oferit de ambianţa satului românesc l-a influenţat, fără îndoială, poate
chiar în mod hotărîtor, pe cel care se va declara cîndva unul dintre
Hpărătorii ţăranilor. Nu înt~mplăitor, atunci cînd va fi pus în situaţia
ele a se rosti asupra realităţilor cu care se confrunta lumea satelor, el
pretindea a fi ascultat "ca unul care o cunoa~te, ca unul care a crescut
la ţară şi a trăit acolo ani de czile, iar nu ca unul nou venit" 3.
Educaţia care i s-a făcut in familie a fost, fără îndoială, una aleasă.
Şcoala a urmat-o la Craiova, unde, în 1900, absolvea cursurile Liceului
"Carol I", cu diplomă de onoare. Elevul N. Titulescu se dovedise a fi
un tînăr deosebit de înzestrat, care şi-a uimilt nu numai colegii, ci şi
profesorii. Cu aura ce i-o conferea premiul de onoare cu care îşi terminase studiile şi cu convingerea specifică vîrstei, în toamna anului 1900,
el a plecat la Paris, cu dorinţa de a se specializa în domeniul ştiinţelor
jurirdiee. A urmat timp de cinci ani, cursurile FacultăJţii de drept, impresionîndu-şi profesorii, cîştigînd admiraţia şi respectul tuturor studenţilor,
c:firmîndu-se, treptat, ca un tînăr de excepţie. Şederea la Paris nu a
1. "Ramuri". 15 martie 1966, p. 5.
2. Cf. Ion M. Oprea, Nicolae Titulescu, Bucureşti, Ed. ştiinţifică, 1966, p. 6.
3. ~Dezbaterile Adunării Deputaţilor" (in continuare D.A.D.), şedinţa din 23
iunie 1921, p. 3211.

insemnat pentru el numai preocuparea de a-şi desăvîr!?i studiile. Contactul cu cultura franceză i-a lă~gi't orizontul, deschizîndu-i, în acelaşi
timp, perspectirve neibă:nui1te către cele mai dd!vers~ domenii ale cunoasterii.
Era şi de aşteptat ca un ,asemenea pri,vHegiu să marcheze personalitatea
în formare a viitorului "mare european". Toată viaţa, fostul student
parizian a rămas un admirator al Franţei, ţara de care se simţea atît
de legat încît, destinul a vrut parcă să~şi afle sfîr!litul pe pămintmile
sale însorite, pe care le îndrăgise încă din adolescenţă. Dacă la început a fost foocinant de străluoiTea şi profunzimea culturii franceze, mai tîrziu a devenit un cunoscător avizat al acesteia, afirmind,
cu nedisimulată sinceritate, că acela care "a băut din izvorul francez
e supus unui fa~ec de veci pe care nici o forţă din lume nu-l poate
sfărîma 4 . BÎineînţeles, amintind toate aoestea, tr,ebuie să ev1de:nţiem faptul
că, în cazul lui N. Titulescu şi nu numai a lui, cunoştinţele dobindite
prin contactu~ cu spiritualitatea francez[• nu au făcut altceva decît să
împlinească o personalirtate pe care o conturase deja şcoala românească.
Fără îndoială însă că sentimentele patriotice afirmate în atitea momente
importante ale unei existenţe neobişnuite s-au cri>sta'lizat tocmai în anii
studiilor sale, ani în care a trăit cu simţămîntul celui aflat departe de
ţara sa şi oamenii acesteia. Aşadar, chiar dacă îşi potolise setea de
cunoaştere la "izvorul francez", N. Titulescu a rămas în permanenţă un
fiu al patriei sale, pentru care patriotismul nu a reprezentat o derivă,
ci un mod de a trăi.
Incheindu-şi studiile, în 1905, proaspătul absolvent s-a întors în ţară,
inscriindu-se în barou! avocaţilor din Bucureşti, pentru ca în toamna
aceluiaşi an să fie numi,t profesor suplinitor, la Universitatea din Iaşi 5.
Aşadar, încă de la început, el a ales, cum singur va aprecia, "două cariere din cele mai pasionate : barou! şi invăţămîntul" 6. A func~ionat la
catedra de drept civil a profesorului Dimitrie Alexandrescu, unu.l dintre
cei mai străluciţi juri!?ti din România, la acea oră. In anul 1909, a devenit profesor de drept la Universitatea din Bucureşti, unde a funcţionat
pînă în 1931 7.
La vîrsta <le 25 de ani, tînărul jurist hotăra să intre în viaţa politică.
A părăsit Iaşii, cu intenţia de a se inscrie, ca şi tatăl său, în Partidul
Naţional Liberal. Aşa se face că, în primăvara anului 1907, recomandat
fiind de I.I.C. Brătianu, N. Titulescu încerca a dobîndi investitura parlamentară, dar, liberalii din judeţul Dolj nu i-au acceptat candidatura 8.
Nereu~ind a se alege în "Parlamentul reformelor", el s-a îndepărtat de
partidul aflat atunci la conducerea ţării, afectat fiind de această tentati•,;ă
4.

"Adevărul"

din 8.II.1919, p. 4.

şi lucrări (1907 ), în "Studii şi cercetări
juridice", nr. 1, 1972, p. 162 ; Dan Boţescu, Titulescu la Iaşi, in "Cronic3", 19 marte, 1966, p. 3.
6. Cf. Ion M. Oprea, op. cit., p. 19.
7. Ion G:recescu, Nicolae Titulescu. Gindire şi acţiune, Bucureşti, Ed. politică,
1980, p. 18.
8. "Curierul Olteniei" (Craiova) din 30.IV.1907, p. 1 ; "jiul" (Craiova) din 9.V.
1907, p. 1 ; "Opinia publică" (Craiova) din 20.V.1907, p. 3.

5. N. Titulescu, Memoriul de titluri

păcat de tinereţe, oind am bătut la
partidului liberal şi nu mi s-a deschis". ln anul următor, se va afla
însă, alături de Dimitrie Alexandrescu, A.D. Xenopol şi I.L. Caragiale,
printre cei înscrişi in Partidul Conservator Democrat, abia constituit 9.
Ca membru al acestei ,formaţiuni politice a fost desemnat, la 8 noiembrie
1912, pentru a reprezenta judeţul Romanaţi în Adunarea DeputaJţilor,
demnitate cu care va fi investit şi în februarie 1914 10• In perioada aceasta, s-a afirmat ca unul dintre frunt~ii conservatorilor-democraţi, adeseori, purtătorul de cuVlÎnt al acestora în forumul legislativ al ţării 11.
Totodată în persoana sa toţi îl vedeau pe acela ce exprima punctul de
vedere al unei generaţii ce urma a prelua, într-un viitor nu prea îndepărtat, conducerea României. Dealtfel, in iulie 1917, în preajma victoriilor dobindi/te de armata română la Mără:şti, Măl."'~ti şi Oituz, N. Titulescu a fost cooptat în guvern, ca titnlar al Finan,ţelor 12 , funcţionînd in
această ipostază pînă în ianuari·e 1918. ln vara aceluiru:ji an a plecat în
Franţa, unde a devenit, nu după mult timp, membru in "Consiliul naţio
nal al unirtăţii româneşti" 13. In aprilie 1920, N. Titulescu a fost numit
prim-delegat al ţării sale la Conferinţa de pace. Cu această investitură
începea de fapt cariera sa diplomatică, deschizind'u-i-se calea pentru afirmarea de mai tirziu. Numirea venea într-o perioadă tuLbure, cînd dezechilibrul raporturilor dintre state complica orice misiune diplomatică.
Conştient de toate diificul'tălţile pe care urma să le depăşească şi de rosturile prerogativelor ce i se conferiseră, N. Titulescu s-a angajat în exercitaTea lor cu o hotărîre şi o pricepere inegalabilă, ce anunţau pe viitorul mare diplomat. In noua calitate, el a semnat, alături de dr. I. Cantacuzino, 1a 4 iunie 1920, tratatul de la Trianon, act diplomatic care consfinţea unirea Transilvaniei cu Români'a 14. Nu întîmplător, numele său
a rămas inscris pentru totdeauna pe documentul ce restabilea un adevăr istoric nesocotit secole de-a rindul de cei care, impunîndu-se prin
forţă, au sfidat voinţa unui neam. N. Titulescu era acela care declarase
cindva că "Ardealul e românismul in restrişte, e întărirea care depăr
tează vrăjm~ul, e viaţa care chiamă viaţă !", conchizînd că "ne trebuie
Ardealul ! Nu putem fără el ! Vom şti să-1 luăm şi mai ales să-1 merităm !" 15.
Referindu-se, peste ani, la toate acestea, el îşi revendica cu
îndreptăţire
privilegiul de a se considera printre cei din generaţia
"Marii Uniri", ca unul .~care am luptat [... ] pentru ca unitatea naţională
să se înfăptuiască ... " 16 şi care "a avut bucuria sufletească, fără de margini, să iscălească tractatul de la Trianon, care consacră unirea pentru
totdeauna a Ardealului cu Patria mumă" 17 •

pe care o va numi mai tîrziu "un
uşa

9. D.A.D,, 25 iunie 1921, p. 3271 ; C. Xeni, Take Ionescu. 1858-1922, s.l .• s.a.,
p. 216.
10. D.A.D., 29 noiembrie 1912, p. 14 ; 21 februarie 1914, p. 6.
11. Idrm, 20 decembrie 1913, p. 233 şi urm.
12 .• Rom;nia" din 12.VII.1917, p. 2.
13. C. Xeni, op. cit., p. 412.
14. Cf. Ni,colae T:.tulescu, Discursuri, Bucureşti, Ed. ştiinţifică, 1967, p. 407.
15. Vasile V. H:meş, Antologia oratorilor români, Bucure~ti, s.a., p. 173.
16. D.A.D., 18 iulie 1921, p. 4106.
17. Idem, 23 noiembrie, 1982. p. 42.
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Ascensiunea sa in sfera realităţilor diplomatice a fost însoţită de o
afirmare, tot mai evtdentă, in viaţa pUiblică a .ţării. La 13 iunie 1920,
N. Titulescu era .cooptat, ca titular al Ministerului de Finanţe, în guvernul prezidat de Al. Averescu. Rlenunţînd, cum va recunoaşte dealtfel,
de a mai reprezenta o anumită fonnaţiune politi:că, eforturile sale au
fost suboroonabe r€0l'ganizării finanţelor româneşti, tuturor intereselor
de par.tid 18 • Investitura ministerială a conferit noi dimensiuni personalităţii sale, a cărei prestigiu a impus-o în rîndurile cercurilor financiare
occkTentale. In iulie 1920, în virtutea prerogart:ivelor cu care fusese însărcinată de către guvernul din care făcea parte, el s-a aflat în fruntea
delegaţiei române .prezente la Conferinţa de la Spa, acolo unde a fost
discutată chestiunea învilllgătoare 19 • A condus, apoi, în intreg intervalul
guvernării averescane, diferi te delegaţii diplomatice care au participat
la diverse conferinţe, negocieri, tratative etc. La sfi~itul anului 1921,
prelua postul de ambasador în Anglia, convins fiind de însemnătatea
misiunii sale, "pentru că, declara el, postul .acesta e acum de o însemnătate cov.î~itoare 11 2o. In acelaşi timp, tot el era acela care asi.gura reprezentarea pennanentă a României. Ja Liga Naţiunilor 21. Această dublă ipostază, care îi pennitea să reprezinte şi să afirme interesele româneşti în raporturile internaţionale, i-a oferit posibilitatea să devină,
treptat, diriguitorul politicii externe româneşti. In iulie-august 1924.-,. a
reprezentat România la Conferinţa internaţională d'e la Londra, acolo
unde ,a fost lansat atâ,t de diScutatul "plan Dawes" 22• La toate acestea se
adaugă contribuţia sa hotărîtoare la rezolvarea îndelungatului proces al
optanţilor unguri 23.
Prin întreaga sa activitate, N. Titulescu a reUJŞit să se impună in
mena rapol'turilor internaţionale, contribuind la sporirea prestigiului său
şi in rîndul unora dintre cercurile politice interne. Incă din decembrie
1925, nwnele său apărea printre cele posibile de a primi din nou investitura ministerială 24• In martie 1927, unele anturaje politice colpor.tau
zvonul după oare Virgil Madgearu se deplasase la Londra, pentru a sonda
atitudinea lui Titulescu fată de eventualitatea numirii sale in fruntea
Partidului Naţional Ţărăn~c 25 • Apoi, la data demiterii cabinetului Al.
Averescu, la 4 iunie 1927i unii vonbeau chiar de un guvern N ..Titulescu 26 . Desigur, de cele mai multe ori, prin răspîndirea unor asemenea
insinuări se urmărea tocmai compromiterea şansei de a fi desemnat
pentru nu post ministerial. Dar, teama celor care procedau .astfel evidenţia
faptul N. Titulescu devenise unul dintre cei posibili de a pre18. Idem, 14 iulie 1921, p. 3859.
19. Cf. Emilian Bold, De la VersaHles la Lau-sanne (1919-1932), I~i. Ed. Junimea, 1976, p. 27-28 ; Ion M. Oprea, op. cit., p. 127.
20. ~Adevărul" d:n 25.VII.1Y24, p. 1.
21. Ion M. Oprea. op. cit., p. 133.
22. Ibidem, p. 137.
23. Nkolae Titulescu, Documente dipLomatice, Bucureşti, Ed. poHtică, 1967,
P. 171-186 ; Ion M. Oprea, op. cit., p. 140 şi ·Urm. ; IOI!l. Grecescu, op. ctt., p. 150-153.
24. N. Iorga. Memorii, vol. V, p. 79.
26. Ibidem, p. ~21.
25. Ibidem, p. 184.
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lua un departament guvernamental sau chiar conducerea unui cabinet.
In cele pirn urmă, l:a puţine zile după constituirea ministerului I.I.C.
Brătianu din iunie 1927, fostul ministru la Londra era numit titular .al
Afacerilor Externe. ~adar, de la inceputul lunii iulie 1927, în fruntea
diplomaţiei române s-a aflat o personalitate afirmată pină atunci prin
tot ceea ce realizase în domeniul vieţii politice interne şi mai ales europene. În toamna aceluiaşi an, la 1 octomblie 1927, ministrul de Externe a re~it să se impună ca senator, în faţa unor personalităţi ca
N. Iorga şi S. Mândrescu, urmînd a reprezenta Universitatea din Bucureşti în forumul parlamentar al ţării 27. Opţiunea profesorilor bucureş
teni, care ascundea fără îndoială şi unele calcule de ordin poli tic sau
personal, era comentată de presa liberală .ca reprezentînd "un deosebit
omagiu pentru marile servicii .pe care profesorul şi omul de inaltă cultură care este Nicolae Titulescu le-a .adus ţărei, atit în cali,tate de ministru al României la Londra, cît .şi ca reprezentant al ei in consiliul Ligei
Narţiunilor" 28. În iulie 192·8, .datorită divergenţilor manifestate în rindul unora dintre ministeria:bili, N. Titulescu îşi anuruţa demisia din postul de şef al diplomaţiei române, cerind a fi numit din nou ministru
de ordin personal. Nu voia să fie acuzat că demisionase din cabinetul
precedent, cu intenţia de a-şi asigura astfel prezenţa în viitorul guvern,
terese naţionale. ~ prezent numai un .an de zile în fruntea Ministerului Afacerilor Externe, timp prea scurt pentru punerea în practică
a unui adevărat program d1plomatk, N. Titulescu a reuşi,t să consolideze rolul deţinut de România în cadrul raporturilor internaţionale,
promovind, cu consecvenţă, o politică de înţelegere şi stabilire, desfă
şurată în limitele tratatelor existente, care reclamau respectarea statutuquo-ului european 30• În toamna anului 1928, atunci cînd succesiunea guvernamentală a fost preluată de na.ţional ...ţărăni~ti, Iuliu Maniu, noul
premier, i-a oferit lui N. Titulescu .postul de Ministru al Mac:erilor ~x
terne, refuzat însă de acesta din mai multe moti>ve, dintre care, unele
de ordin personal. Nu voia sc'i fie acu~at c~ rlE>mbionase din c"'bin~tul
precedent, cu intenţia de n...şi d::.igu:·'l. a.,;tfcl p1 ~zcnţ<:J in viitorul g:.1\ ern,
care nu putea fi decît unul naţional-ţărănesc. Cu toa1.e acestea, el a
continuat să se alfl.e în cercul acelora care îndrumau politica ex;ternă a
României, chiar dacă, oficial, nu ocupa o funcţie care să-i confere acest
rol 31 • A continuat să reprezinte Români'a în capitala britanică pînă în
toamna anului 1932. În tot acest interval, numele lui N. Titulescu a fost
adus adesea în discuţia cercurilor politice româneş-ti, mai ales în momentele de criză guvernamentală. De fiecare dată cind se întrevedea
o eventuală schimbare min:isterila.Jă, Nkolae Titulescu era imediat chemat în ţară şi consUltat în vederea rezolvării d'ilficultăţilor survenite în
sfera forţelor politice care conduceau ţara. Ministrul român la Londra
27.
p. 7-8.
28.
29.
30.

"De7Jbaterile Sena,tul'l.li" (în conttinu·ue D.S.),

"Viitorul" din 3.X.1927, p. 5.
Nicolae Titulescu, op. cit., p. 245-246.
Ion M. Oprea, op. cit., p. 160.
31. Ibidem, p. 167.
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reprezenta nu numai o soluţie de rezei."Vă, pentru eventualitatea în care
nu s-ar fi ajuns la o formulă ministerială viabilă, ci, în multe împrejurări şi pentru mulţi dintre cei aflaţi în sfera forţelor politice conducă
toare, el apărea ca singurul în stare să facă faţă impactului cu o stBre
de fapt greu de depăşit. Dar, de fiecare dată a intervenit ceva pentru
a se recurge la serviciile unui cabinet lipsit de Nicolae Titulescu. Însăr
cinat de rege, nu o dată, să formeze .guvernul, el a eşuat întotdeauna,
nere~ind să întrunească adeziunea tuturor grupărilor politice mnsultate
îr:. acest sens. Desigur, cauzele care au determinat o asemenea circumstanţă erau muLt mai complexe decît par la prima vedere şi ne îndoim
că o formaţiune guvernamentală condusă de N. Titulescu ar fi reuşit să
normalizeze o stare de lucruri caracteristice pentru criza cu care se
confrunta România, şi nu numai ea, în acea perioadă. 0ricum, chiar dacă
nu ocupa o funcţie prea înaltă în ierarhia demnităţilor dipbmH.tice şi
nici nu dispunea de capitalul politic al unei formaţiuni partidiste, ~n
trucit nu era înregimentat în vreo grupare de acest fel, el continua să
reprezinte una dintre personalităţile vieţii publice româneşti. Prestigiul său a crescut în permanenţă, atît în ţară, cit şi dincolo de graniţele
acesteia. Treptat, diplomatul român se afirmă ca o personalitate de talie
europeană, a cărei opinie era nu numai ascultată ci şi respectată. Contactele sale diplomatice s-au transformat în adevărate tribune de afirmare a intereseloc naţionale şi de consolidare a raporturilor internaţio
nale. Articolele publicate în prestigioase organe ale presei occidentale,
precum şi conferinţele rostite în diverse ocazii 1-au impus pe ministrul
român în sfera acelora care preconizau o diplomaţie realistă, care să
aibă în vedere, în primul rînd, viitorul continentului european, care nu
putea fi conceput decit într-un clilmat de pace şi securitate generală.
Vorbind, de piLdă, la Academia diplomatică din Paris, la 15 martie 1929,
el evidenţia necesitatea statorniciTii şi consolildării. unei atmosfere de
solid'ari;tate internaţională. La scurt timp după aceasta, cliplomatul român, invitat fiind de Comitetul pentru înţelegerea internaţională, rostea, la 6 mai 1929, în faţa Reichstagului, celebrul expozeu in:ti+uht Dinamica păcii, în care şi-a expus concepţia asupra păcii 32• Concluzia afirmată atunci şi reluată apoi era aceea că "lumea vrea pace! Dar să fim
sinceri : de îndată ce se gîndeşte la pace, preciza el, se îndoieşte că dorinţa se va putea deveni vreodată o realitate permanentă" 33. Pentru a
depfu?i o asemenea reticenţă, care putea evolua către o stare de spirit
generală, cerea tuturor să apeleze la raţiune şi experienţa istoriei. Increzător în viitorul păcii, el se rostea din nou asupra aceleiaşi chestiuni,
la 19 noiembrie 1930, într-o conferinţă ţinută la Universitatea din
Cambridge, pe care a intitulat-o, nu întîmplător, Progresul ideii de pace.
Evidenţiind' dificultăţile care se ridicau în calea păcii generale, remarca
rolul Legii Naţiunilor în realizarea unui climat diplomatic care să favorizeze progresul ideii de pace. Adresîndu-se tuturor celor răspunză
tori de destinul raporturilor internaţionale, el îi întreba : "in întunericul
32. Cf. Nicolae Titulescu, op. cit.,· p. 273-286 ; 287-303.
33. Ibidem, p. 302.
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în care lumea pare cufundată, care este lumina, oridt de slabă ar fi
ea, care ţine azi vie flacăra speranţei dacă nu lumina de la Geneva?".
Şi răspundea imediat : "degeaba veţi căuta-o aiurea : n-o veţi găsi !" 34.
De data aceasta, N. Titulescu nu mai vorbea doar ca ministru al unei
ţări dornice de pace, aşa cum a fost intotdeauna Rk::>mânia, ci ca preşe
dinte al Societăţii Naţiunilor. Dealtfel, alegerea sa în fruntea areopagului genevez, în septembrie 1930, demonstra faptul că N. Titulescu devenise un diplomat .al Europei, investit cu o demnitate în virtutea căreia
se vedea pus în situaJţia de a acţiona şi a se rosti ac;upra raporturilor
interstatale ale bătrînului continent 3:;. Desigur, în orice împrejurare se
afla, el nu uita că înainte de toate datoria sa era aceea de a-şi reprezenta ţara. Alegerea în fruntea înaltului forum internaţional o considera, bineînţeles, o cinste făcută României, o recunoaştere, aşa cum declara dealtfel de la tribuna celei de a 11-a sesiune ordînare a acestuia,
"că eforturile permanente ale .ţării mele de a organiza prin pace şi muncă o viaţă conformă cu mari,le principii ale Societăţii Naţiunilor n-au
trecut neobservate... " 31l. Acţionînd în conformitate cu aceste imperative,
3.!1adar interesele naţionale cu cele internaţionale, el s-a afirmat ca unul
dintre marii diplomaţi ai acelor vremuri. Realegerea sa, in septembrie
1931, în fotoliul prezidenţia·l al Societăţii Naţiunilor, demonstra acest
fapt. Pentru prima dată în istoria ilustrului areopag, se încălca tradiţia,
desemnîndu-se ar.eeaşi persoană pentru o demnitate atît de înaltă 37• Activitatea desf~urartă ca preşedinte el celei de a 12-a sesiuni a ad'Jnării
Societăţii Naţiunilor i-a sporit prestigiul internaţional, contribuind in
acel~i timp la afirmarea intereselor na~ionale ale Homâniei. Reintors
la Londra, după incheierea mandatului prezidenţial, el s-a arătat preocupat, ca şi pînă atunci dealtfel, de afirmarea ţării sale în concertul statelor europene şi de ,respectarea tratatelor internaţionale. Autoritatea
sa diplomatică l-a impus din nou ca îndrumător al politicii externe româneşti. In octombrie 1932, el a acceptat să preia conducerea Ministerului Afacerilor Externe, refuzind, de această dată, a mai iP..cerc:1 să
formeze un cabinet, circumstanţă care 1-ar fi propulsat către fotoliul
prezidenţial. Cu aceasta, se incheia misiunea pe care o indeplinise pînă
atunci în capitala Angliei.
Preluind conducerea diplomaţiei române, N. Titulescu se declara
pentru prietenia cu toate ţările, preci1Jind însă că .aceasta trebuia judecată in funoţie, în primul rînd, de interesele naţionale. Acţionînd in numele acestor convingeri, politica ex.ternă a .României s-a afirmat ca o
politică realistă, ce continua de fapt o tradiţie in acest sens. V:t fel ca
atunci cind se rostea d'e la tribuna Societăţii Naţiunilor, ÎP- calitate de
preşedinte al inaltului forum genevez, N. Titulescu a continuat să militeze pentru statomicirea unei atmosfere de înţelegere şi cobborare, în
virtutea căreia să se desfăşoare raporturile internaţionale. Odart;ă cu
34.
35.
36.
37.

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

p.
p.
p.
p.

341.
330-331.
331.
376.
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ascensiunea curentelor revizioniste, afişate de diferite state europene,
care puneau sub semnul întrebării paoea bătrînului continent, N. Titulescu s-a ridicat impotriva oricărei acţiuni diplomatice care contravenea
principiilor înscrise în sistemul tratatelor existente. ,"Ofensiva împotriva
tratatelor, obseva el la scurt timp după ce preluase departamentul Afacerilor Externe, devine periculoasă, .cînd ia calea însinuării; cind seducţiunea se substituie violenţei şi cind îmbr5ţişarea se substituie ata2ului" 38• De aceea, d~clara el, orice acţiune diplomatică iniţiată sau acceptată de România trebuia, înainte de toate, să concorde cu prevederile
vechilor tratate. O eludare a acestora se putea întoarce, oridnd, împotriva
intereselor noastre naţionale. Dealtfel, această opinie era exprimată de
toţi cei învesti1i cu demnitatea de reprezentanţi ai ţării, atunci cînd afirmau că "România nu poate face altă polLtkă decit aceea înfăptuită de
Take Ionescu, consolidată puternic de Ion Brătianu şi lărgită în proporţiile în care a fost lărgită de d-J ministru de externe, Titulescu" :J!I_
Respingînd manifestări1le revizioniste întreţinute de· horthy,şti şi ecoul lor
1n Italia, N. Titulescu arăta că scopul acestor demonstraţii era acela de
a demoraliza ţările vizate de spirit revanşardă, care ameninţa, în primul
rînd, pacea Europei. Semnataru:l tratatului de la T1rianon nu uita să
atragă atenţia cercurilor revizioni'Ste ,că "revizuirea nu este pentru România numai amputarea moşiei strămoşeşti. Revizuirea· este amputarea
atribuţiilor istorice ale neamului nostru, tocmai în clipa în care el şi-a
desăvî19it unitatea" 'iO. Indiferent de mutaţi:ile survenite în diplomaţia
europeană, N. Titulescu a rămas consecvent convingeri•lor sale dintotdeauna, .afirmate, fără echi:voc, de fiecare dată .cînd in discuţie erau aduse
interesele româneşti. După .ce ani de-a, rîndul .a militat p~ntru prestigiul
1\1icii 1nţelegeri şi respectarea principiilor adoptate de .acest organism
politic internaţional, N. Ti.tulescu s-a numărat printre iniţiatorii cream
unui in..<>trument de securiitate în sud-estul Europei, realizat prin constituirea, în apriHe 1934, a Înţelegerii Ballcanice "1•
Scrutînd sensul evoluţiei viitoare a relaţiilor internaţionale şi raportînd interesele româneşti la sfe•ra de manifestare a acestora, într-un
moment cînd simptomele compromiterii sistemului d1plomatic statornicit la sfî!·9itul primului război mondial dewni>seră manifeste, N. Titulescu declara, la 13 decembrie 1935, că ,,numai printr-o politică constantă de pace şi de prietenie cu toate popoarele fără deosebire se poate
asigura viaţa şi dezvoltarea ţării conform destinelor .ei !" t.2. Prirt tot ceea
ce a întreprins şi realizat în domeniul politicii externe, numele lui N. Titulescu a devenit, treptat, sinonim cu cel al diplom~ei• române. Totuşi,
nu o dată, a avut de înfruntat opoziţia unora, reticenţa altora sau gelozia
acelora care nu voiau să accepte că succesele dobindite de România în
38. D.A.D .. 23 noiembrie 1932, p. 42.
39. D. S., 23 februmie 1934, p. 225.
40. D.A.D., 4 aprilie 1934, p. 1616.
41. Cristian Popişteanu, România şi Antanta Balcanică; Bucureşti, Ed. politică. 1968, p. 126 şi unn.; Eliza Campus, Din politica externă a României. 19131947, Bucureşti, Ed. politică, 1980, p. 337 şi urm.
42. D.A.D., 13 decembrie 1935, p. 223.
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domeniul raporturilor internaţi.on.ail.e se darorau talentului şi pr~ceperii
mini~>trului său de externe. In felhruarie 1934, atunci cind se părea că
in România va interveni o nouă criză guvern.amentaJ.ă, în unele cercuri
ale camarilei regale se punea problema renunţării la serviciile lui N. Titulescu, "pe o chestie politică", pentru a nu se deconspira faptul că
totul pleca de la iniţiativa lui Carol al n ...lea 43 • SituaJţia ministrului
Afacerilor Externe s-a agravat atunci cind, intrigilor interne li s-au
adăugat ostililtatea unor state fasciste .şi reviii.oni">ote care nu vedeau cu
ochi buni prezenţa lui N. Titulescu la conduoerea diplo:maţiei române.
In acest context, fără o pregătiTe prealabilă, Carol al II-lea a hotărît
îndepărtarea din gUIVern a lui N. Titulescu. La 29 august 1936, pretextînd că urmărea omogenizarea guvernului, Gh. Tătărescu a recurs la o
r-emaniere de circwnstanţă, prin care N. Ti:t'lllescu .era exclus din noul
cabinet 't4. Se încheia as.tfel, in mod neatş.eptat, cariera diplomtică a
aceluia care se ident'itficase pînă atlmci cu ,afirmarea şi apărarea intere!"elor românetşi.
Surprins şi dezgustat de manevrele care au determi'fi:at actul debarcării sale neaşteptate, N. Titulescu a continuat să rănrlnă in străină
tate, departe de ţară, bolnav ~i aproape uitat. Abia la 9 marrtie 1937,
i se recun~te titlul de senator de drept oferindu-i-se astfel posibilitatea de a se rosti din nou, in faţa ţării, asupra realităţilor româneşti r.:;_
A reverrit in patrie la 29 noiembrie 1937, pentru a--şi susţine candidatura
de deputat, avans·aJtă de Partidul NaJţional ŢăTănesc, al cărui partizan
politic va deveni 46• Explicîndu-şi izolarea survenită în ultimul timp, el
declara că "lipsit de o tribună dela care să pot vorbi poporului român,
precum şi pentru a spulbera o serie de legende create în jurul meu,
am crezut mai cuminte, - cu tot dorul meu de ţarii, - să aştept momentul cind situaţia se va clarifica prin numirea guvernuLui care e
chemat să prezideze alegerile precum şi destinele de miine ale ţării .
.-\zi, în România - conchidea el - o luptă mare este deschisă, cu pri\i:re la: felul în care trebuie ocrotit cît mai bine interesul naţional, o
luptă dela eate nimeni nu poate rămîne in afară "7• In cele din urmă,
a fost aies deputat, pe o listă de candidaţi a Pareidului Naţional Ţă
rănesc, urmind a repreznta în forumul legislativ judeţul Olt 18. Dar,
aşa cum se ştie, Parlamentul ales in decembrie 1937 a fost di:zolvat in
prima lună a anului următor, fără a-şi fi exercitat, măcar o singură zi',
prerogativele cu care fusese investit "9• Prin urmare, N. Ti;tulescu nu
a mai avut prilejul de -a urca din nou la tribuna Camerei, pentru a se
2Iirma, încă o dată, ca apărător al intereselor naJţionale. Bolnav şi in43. C. Argetoianu, Pentru cei de mîine. Amintiri din vremea celor de ieri, în
.\fono.rhia de Hohenzollern văzută de contemporani. Antologie, Bucure.5ti, Ed. po::tică, 1968, p. 534.
44. Nicolae Titulescu, op. cit., p. 814.
45. D. S., 9 martie 1936. p. 2265.
46. Florea Nedelcu, De la restauraţie la dictatura regală, Cluj-Napoca, Ed. Da. :a, 1981, p. 340.
47. ~Drept'ltea" din 30.XI.1937, p. 3.
48 . .,Monitorul Oficial", nr. 301 din 30 decembrie 1937, p. 9787-9788.
49. Florca Ncdclcu, op. cit., p. 319.
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tristat de evoluţia vieţii politice româneşti, el a părăsit ţara, stalbiil.indu-se in Franţa, Şi, chiar: dacă nu mai deţinea o funcţie oficială, acţiunile
pe care le~a intreprins in ultimii p.ni ai vieţii 1-au înfăţişat tuturor ca
pe acelaşi neobosit militant pentru sahngardarea păcii . .Ascensiunea conflagraţiei declanşate .in septembrie 1939 i-a redus, treptat, sfera activităţii diplomatice, văzindu-se ne·voit, în cele din urmă, să renunţe la tot
ceea oe constituise, pentru el ,o adevărată profesiune de credinţă. Dezavuat de cercurile guvernamentale româneşti şi tulburat de evoluţia
evenimentelor internaţionale, N. Titulescu s...,a stins din viaţă la 17
martie 1941, in loca:litatea franceză Carmes, departe de ţara sa şi oamenii acesteia, cărora le închinase intreaga lui• existenţă.
Prin moartea lui N. Titulescu dispărea, aşa cum s-a relevat deseori, "unul dintre cei mai mari d1plomaţi, oameni politici .şi oratori ai
veacului nostru ... " 50. Inainte de toate, însă, se cuvine a fi evidenţiată
contribuţia adusă la finnarea .şi apărarea intereselor naţionale, care s-a
constituit într-o peTIIlanenţă a activităţii sale generale. Incă nu~i începuse cariera diplomatică, care îl va propulsa către investitura de conducător al politicii externe româneşti, cind declara in faţa tutturor celor
ce reprezentau ţara in forumul paTlamentar: "mor.t pentru ideal: iată
singurul epitalf pe care mi-1 doresc" 51. ar idealul avut in vedere, nu
numai atunci, ci în intreaga-1 viaţă, era acela pe care-1 afiima cu
puţin timp înainte .ăeinch ei:rea carierei sale diplomatice : "vreau ca
.românul să fie stăpîn la el acasă ... " 52. Politica externă promovată cu
consecvenţă de N. Titulescu a fost, aşa cum se remarca nu mult timp
după moartea sa, "singura pe care .România o putea urma" 53. La baza
principiilor după care a diriljat diplomaţia română ani în şir, a stat
înţelegerea impernti;velor epocii, cărora le-a găsit soluţii pe măsură. Nu
întîmplător, in martie 1943, un observator politilc londonez declara : "cită
vreme Titulescu a condus politica externă a României, .ţ;ar-a era admirată
pretutindeni" 5tt. Toţi cei care 1-au cunoscut pe ilustrul d~plomat român
au remarcat "clarviziunea în domeniul diplomatilc" 55, "vieiunea viitorului" 56 sau însuşirea demonstraltă de atî·tea ori de marele om politic,
"de a prevedea viitorul..." 5i. Comparat nu o dată cu Talleyrand, s-a spus
despre "marele european" că atunci cind spectrul războiului infestase
întreaga a1m:ooferă poli.tică a Europei, "a fost, poate, singurul om care
50. Genevieve Tabouis, Un om uimiter, in "Scînteia" din 16.Ii11.1966, p. 3.
51. iD.A.D., 2 iUJlie 1921, p. 3449.
52. "Universul" diln 18.VII.1936, p. 1.
53. B. Brănişteanu, N. Titulescu. Amintiri, note, refle:&ii, Burureşti, 1945,
p. 19.
54. Olimpiu Matichescu, Opinia publică intern.aţional4 despre Dictatul de la
Viena, OJ.uj-Na:Poca, Ed. ~. 1975, p. 215 ; Prof. univ. George Macovescu, Nico~
Titulescu - eminent exponent al gfndirit progresiste româneşti, in "Revista română
de s1il.rdii internaţionale", nr. 2-3, 1972, p. 98-99.
53. 1. M. Maiski, Un remarcabil diplomat european, in "Scânteia" diln 13.III.
1966, p. 3.
56. A. F. Frangulis, "A fest, poate, cel mai mare diplomat al timpului stiu",
in "liu:mea'', an. IV, nr. 11, 10 martie 966, p. 22.
57. Genevieve Tabouis, op. cit., p. 3.
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in acele vremurL a prevăzut cursul istoriei" 58, Dar, aşa cum s-a intimplat de atitea ori de-a lung;ul secolelor, N. Titulescu, ca şi Demostene
cinrlva, cu care 1-.au comparat unii, a foot îndepăratat din viaţa politică
a ţării sale, asemnea om printre cei care conduceau destinele României.
Opera sa diplomatică, însă, continuă şi astăzi a oferi celor interesaţi un
exemplu de înţelegere a imperativelor unei epoci, situindu-1 printre marile spirite ale secolului 59.
Destinul lui N. Titulescu se aseamănă, de la un anumit punct, cu
acela al lui N. Bălcescu. A dorit, ca puţini alţii, asemeni marelui patriot paşoptist, binele patriei sale şi a făcut totul pentru propăşirea ei.
Dar, sfîrşind departe de patrie, uitat, neînţeles, ca un adevăTat martir
al neamului său. Indiferent de toate acestea, însă, el nu şi-aJ uitat niciodată ţara, fapt demonstrat d'e precizarea pe care o făcea în testaJmentul
său, mărturisind că m-am considerat totdeauna ca un soldat al teritoriilor alipite României întTe 1918 şi 1920 ..." 60.

i8. "Lwnea", an. IV, nr. 2, 17 martie 1966, p. 20.

6i. Cf. Charles Henry, Un om politie clarv4z4tor, 11'1 .,IAI:mea", an. IV, nr. 11,
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amrt.ie 1966, p. 22.
GiJ. "Maaun iatmic".
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DATE NOI PRIVIND INCEPUTURILE ACTIVITAŢII
DIPLOMATICE A LUI N. TITULESCU
VALERIU FLORIN DOBRINESCU

Acti'Vitatea remarcabilă şi calită.ţile deosebite ale lui N. Titulescu
reies cu pregnanţă din documentele emise de ofidile diplomatice străine
cu care omul polit1c român s-a aflat în permanent contact Ump de
aproape două decenii. Dacă, în genere, se afilmă ou temei că depeşele
elaborate de N. Titulesou reprezintă un mod de gîndire diplomatică, în
care linia propusă, perspectilVa şi rezultatele practi!ce sînt ancorate permanent în slujba interesului naţional, ace~i lucru se verifică şi în
documentele din arhivele străine, acolo unde opera sa .esae raportată la
intregul ansamblu al relaţiilor interna•ţionale. Se cuvine amintit că acţiunile cnnoscutului diplomat au .servi:t comunitatea internaţională, în
\'irtutea unui respect deosebit pentru popoarele şi statele lumii, pentru
interesul general. Chiar acele "avertismente" ale sale faţă de diplo-,
maţia Marilor Puteri nu fac altceva decît să-i întăreaSică argumentele în
favoarea strategiei păcii.
In cele ce urmează, ne propunem să prezentăm modul în care înreputurile activităţii· diplomatice a lui N. Titulescu sint reflectate în
documentele descoperite de noi în arhivele de la Public Record Office
avind în vedere că marele diplomat s-a aflat, intre 1922-1927 şi 19281932, în calitate de trimis extraordinar şi ministru plenitopenţiar, în
c a.pitala Angliei.
Primele documente extrase din Fondul Foreign .Office - coresponclenţă general-politică subliniază eforturile lui N. Titulescu de a pune
oridne în finanţele româneşti, operaţiune îndreptată spre facilitarea plă
ţii ~alonate a cupoanelor şi a altor datorii externe, precum şi spre obtinerea unor imprumuturi de la băncile occidentale. Acţiunea este fi:-ească, deoarece, Anglia avea in pr1mul rînd obiective economico-fi:1<mciare în sud-estul Europei, inclusiv în România.
Numele diplomatului apare, încă din 1919, în Anexa personalităţilor
elin Raportul Anual, întocmit de Frank ~ttigan, unde se subliniază că
N. Titulescu este "un extrem de abil am de stat, în special în problema
finanţelor" 1• Nu au trecut neohser'Vate la Foreign Office sau City stră1. Great Britain. Public Record Offke. London-Kew Gardens. Fond Foreign
Office, 371/4 705, 1920, f. 32 (în continuare se citează P.R.O., 371 / ... ).
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daniile ministrului de finanţe român ,de .a obţine împrumutw-i 2 în
Franţa şi Elveţia. Contribuţia lui N. Titulescu a fost esenţială.

Anglia,

Diplomatul român, de aLtfel, vizitase în mai multe rînduri Anglia.
Ca delegat la Conferinţa Păcii, el a semnat, în numele României, ală.tw-i
de dr. Jean Cantacuzino, Tratatul de la Tri'anon şi a contribuit substanţial la definitivarea Protocolului de la Paris din 1920 3, ceea ce a presupus o strînsă colaborare .şi consultare ou .reprezentanţii Marilor Puteri,
inclusiv cei englezi. De aceea, în ochii oficialităţilor britanice, numele
lui Titulescu, crmoscut pînă atunci ca rm renumit ex;pert financiar, începe
să devină sinonim cu acela de diplomat.
Minis·trul englez la Bucureşti, Herbert Dering, chemat în iulie 1921
la Foreign Office, a comunicat ·1ui Sir E. Crowe pos1bilita!tea ca N. Titulescu să primească, în curînd, calitatea de ministru la Londra. Acelaşi
lucru îl va repeta, la 20 septembrie 1921, într-o telegramă adresată Ministerului de Externe Britanic, unde, vorbind de neînţelegerile de partid
Take Ionescu-Titulescu, semna:lează că, înainte de a~i prezenta demisia.
şeful diplomarţiei române va încerca "să-1 numească pe Domnul Titulescu
în postul de ministru la Londra" 4.
Titulescu a efectuat, cu puţină .v!I'eme înainte de numirea la Londra,
o vizită la Paris, în\ calitate de ministru de finanţe, ceea ce 1-a întîrziat
să atragă atenţia oficialităţilor britanice. Mai ales H. Dering, reprezentantul Angliei la Bu~ti, se arăta neliniştit de o 'eventuală concesionare a terenurilor petrolifere ale statului în favoarea Franţei. Neliniştea ministrului britanic nu se justifica, intrucit el însuşi info:rmase
Foreign Office-ul de o declaraţie a lui Titulescu în privinţa Acordului
de la San Remo : "Nimeni nu poate admite )ca petrolul românesc să devină o armă politică contra României" 5 • Vom observa neîntirziat un
atri.bue al viitorului mare diplomat: grija 1permanentă pentru avuţia
naţională.

IRieprezentantul Angliei .in România a fost anunţat, la 22 noiembrie
1921, că Tirtulescu va ;părăsi cunînd Ministerul de Finanţe şi va fi
numit ministru la Londrra. A doua zi, el anrmţa Foreign Office-ul că
viitorul titular al Legaţiei României "este foarte inteligent" şi că "are
maniere extrem de elegante" 6.
Documentele privind acreditarea lui Titulescu la Londra relevă rapiditatea ou care ,Ministrul de Externe britanic a răspuns la propunerea
guvernului nostru. .Ministerul Afacerilor Străine al României 1-a solicitat pe Deri:ng, la 12 decembrie 1921, să facă demersuri confidenţiale
pentru a afla, dacă la Londra "există, în principiu, vreo obiecţie la
propunerea guvernului român" 7. Răsprmsul din 15 decembrie a fost po2. Idem, 371/6215, ff. 179-180; idem, 371/4 692, f. 21-22, 9.
3. Arh. C.C. al P.C.R., Fond 103, dosar 8083, f. 15-20.
4. P.R.O., 371/6 215, 1921, telegrama nr. 532, 20 septembrie 1920, H. Dcring
(Bucureşti) către Foreign Oftice, f. 128.
5. Ibidem, f. 22.
6. Idem, 6 215, 1921, telegrama nr. 635, 23 noiembrie 1921, H. Dearing (Bucureşti) către F. O.
7. Ibidem, f. 197, telegrama nr. 253 (R), 12 decembrie 1921, H. Dering (Bucureşti) către F. O.
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zi tiv s, iar la 23 decembrie 1921, Guvernul Majestăţii Sale Britanice a
informat că agreează numirea lui Titulescu ca ministru în capitala
Angliei 9 •
Numirrea lui Titulescu la Londra s-a efectuat in baza raportului nr.
49 045 al Ministerului Afarceri.!l.or Străine al României, document semnat
de regele Ferdinand I şi Tache Ionescu, cu începere de la 16 decembrie
1921 10. Decretul, parafat de suveranul român, a fost emis la 27 decembrie.
N. Titulescu a solicitat, la 28 ma:r\ile orele 11 dimineaţa, a prezentat în
faţa regelui George al V--lea scrisorile de acreditare, în calitate de
Trimis extraordinar şi Ministru plenipotenţiar, în misirme specială 11 , al
României la Londra. Acreditarea sa ca ministru în capitala Angliei a fost
rezultatul activităţii remaJ:IcaJbile desfăşurate de el pînă atunci. Avind
sprijinul lui Take Ionescu, care a sesizat, între cei dintii, importanţa pe
care Anglia o juca în evoluţia raporturilorr internaţionale, gîndind', el
însuşi, că "Londra este un post de observaţie de prim ordin" 12 , numirea
sa se încadrează in eforturile diplomaţiei Românîei de consolidare a păcii
şi de conservare a Tratatelor din anii 1919-1920. In concepţia guvernului român, tri.mirterrea în misiuni diplomatilce a unor personalităţi avea
în vedere consolidarea Marii Uniri, iar în intreaga activitate a lui Titulescu la Londra avea să îndreptăţească această speranţă.
P,rezenta Iui Titulescu la Londra a avut darui să contribuie la întărirea rapOrturilor bilaterale anglo-române 13, talentul şi capacitatea sa
fiind unanim apreciate în cercurile diplomatice şi financiare engleze.
In timpul primei misiuni d'e la Londra (16 decembrie 1921 - 6
iulie 1927), N. Titulescu s-a remarcat prin. apărarea consecwntă a intereselor naţionale ale României. Două probleme 1-au preocupat permanent pe diplomatul nootru. Prima, priiVeşte aşezarea raporturilor econornic-financila:re anglo-române intrr-un cadru normal, prin rezolvarea tuhm'or chestiunilor litigioase din perioada anterioară, între care : reglementarea datoriilor de r~boi 14, rezolvarea chestiunii distrugerii cimpurilor petrolilfere prin adoptarea princip1ului compensaţiei, încheierea unui
nou tratat de comerţ, care să corespundă mai bine schimbărilor din viaţa
economică internaţională şi să apere interesele bilaterale. Se verifica,
aici, una din constantele gindirii lui Titulescu, potrirvit căreia înlătura8. Ibidem, f. 198, 200, 204.
9. Ibidem, f. 206, R. 191, 23 decembrie 1921, F. 0., către H. Dering.
10. Arh. st. Bucureşti, Fond Microfilme Anglia, P.R.O., Foreign Ojfice, 372,
1618, Roia 246, f. 4-7 (documentul ne-a fost pus la dispoziţie de Dr. Gh. Buzatu,
căruia îi mulţumim cu acest prilej ; Arh. M.A.E., Bucureşti, 77 /T-34, vo1. 1, D. 1175.
11. Ibidem.
12. B.C.S., Fond AI. St. Georges, Arh. Take Ionescu, CXXV /14, f. 4-7, Scrisoarea lui Titulescu către Take Ionescu, 10 ianuarie 1920.
13. 1. M. Oprea, L'Activite de N. Titulescu durant sa mission diplomatique a.
Londres (1922-1932), în "Revue Roumaine d'Histoire", 4, 1966, p. 425-439; V. F.
Dobrinescu, Some Considerations on the Romanian-English Relations (1919-1940),
:n ~Anuarul Institutului de istorie şi îrheologie "A. D. Xenopol", Iaşi, XVIII, 1981,
;::'. 72.
14. P.R.O., 3H /20 427, f. 25-'25.
"Prilie 1925, de la Londra, N. Titulescu către Externe şi Vintilă Brătianu.
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rea asperităţilor economice şi .~zarea relaţiilor comerciale pe baze noi
nu intirzie să pregătească terenul colaborării politico-dilplomatire.
A doua preocupare majoră a omului politic român avea in vedere
sistemul relaţiilor internaţionale, în oare ra:porturiJ.e intre Marile Puteri
şi midle state reprezentau o verigă importantă a eşafodajului dLplomatic.
Documentele engleze relevă eforturHe diplomatului pentru rezolvarea diverselor probleme economico-tfinanciare, ţinînd cont de interesele
naţi01wle. De mai multe ori, Titulescu şi-a arătat nemulţumirea faţă de
. excludera mici1or state de la negocierile cu caracter economic şi a declinat să pall'tddpe la vreo conferinţă dacă "România nu va fi invitată să
participe pe picioar de egalittate" 15 • Un apărător strălucit au găsit in
persoana lui N. Ti,tulescu două chestiuni, reparaţiile de război şi optanţii
("subiectul care-I interesa ce lmai mult" 16 - se subliniază intr-un document englez), in fond eoonomire, dar cu ample implicaţii politicadiplomatice.
Poziţia diplomatului român in problemele intemaţoinale, talentul şi
clarviziunea cu care se .apropia de ele 1-au adus, încă, din anii primei
misiuni la Londra, aprecierile lumii diplomatice europene. S-a afirmat
pe bună dreptate că, din acel moment, N. Titulescu a devenit adevă
ratul inspirator .şi conducător al politicii noastre externe ii.
In prirn plan s-a aflat mereu respectarea tratatelor de pace care
au consacrat Marea Unire a Românilor din 1918, a documentelo[' anexe 18.
Anglia a fost, dealtfel, prima mare putere care a ratificat Protocolul de
la Paris la 14 aprilie 1922 19 . In publicaţii 20 şi presă 20bi', diplomatul a
militat pentru integritatea teritorială a României şi pentru relaţii paşnice
cu toate Marile Puteri.
Apărător al fruntariilor stabHite după prima conflagraţie mondială,
N. Titulescu a aprobat orice acţiune care aducea un spor de securitate
statelor europene. Dar nu a acceptat ca hotarele să fie garantate uni;lateral, cum s-a prooedat la Locarnl'o..Cu citle!V'a liUIIli înailrute de închei-erea
acordurilor de la Locarno, el avertiza asuprpa primejdiei, pentru pacea
europeană, a unor "atari înţelegeri unilatlenale" ; a comunicat guvernului englez că : "împărţirea Europei în două, în ţări cu graniţele garan-

tate

şi

ranţei

în ţări cu graniţe negarantate, va contribui la sporirea nesiguîn loc să asigure consolidarea păcii (subl. ns.)" 2 1. Diplomatul nostru

a insistat in favoarea creării unui "Locarno" pentru Europa Centrală, care
să acopere, intr-un fel, liipsa de efica!Citate a aJCordului primar perutru
ac"a:stă zonă. In risruţiile cu ofilci:alităţi britanice ca : A. Chamberlain,
Lordul CecH, Lampson WeUenley 22 , el a accentuat punct,uJ de vedere al
Arh. M.A.E., Fond 71, Anglia, General, vol. 1, 1925-1932, f. 7, T. 888, 21
P.R.O., 371/20 427, f. 25.
I. M. Oprea, N. Titulescu, Bucureşti, Ed. ştiinţifică, 1965, p. 134.
P.R.O., 371 /11 421, f. 12-13.
V. F. Dobrinescu, op. cit., p. 71-72.
., The Ninettenth Century and after", London, voi. XCV, No. 568, June,
791-803.
2<1 bis . .,Manchester Guardian", May 26, 1924.
21. Arh. M.A.E., Fond 71, Germalllia, Canf. Locarno, 1925, voi. 112, f. 7, 12.
22. P .R.O., 37-1 /11 427, f. 50-51.

15.
16.
17.
18.
19.
20 .
1924, p.
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guvernului român "după care distinoţiunea între graniţe nu corespunde
cu adevăratele exigenţe ale păcii" 23 şi a cerut Angliei să nu tolereze
eventualele înJcercări de revizuire .a Tlratatelor de Pace.
·0 altă chestiitlne oare a stat în atenţia minilstrului' român la Londra
a fost dezarmarea. In di;verse ocazii, N. TLtulescu a afirmat că ţara noastră
promovează o politică paşnică, dar atîta vreme cit nu există o dem:rmare
generală sau parţia:lă, România nu poate accepta de bunăvoie să-~Şi limiteze .armamentui24. Ca o ilustrare a acestei poziţii stă mărturie procesul afectat Mininter:u:lui Alpărării Naţionale - cea 16,25% - cel mai
redus (cu excepţia Ungariei} dintre bugetele ţărilor din centrul, su-estul
şi răsăritul Europei. Discuţia lui Titulescu, din 19 noiembrie 1926, cu
vicontele Cecil de Chelwood reflectă atenţia cu care diplomatul român
urmărea OJpărarea naţională a României, în contextul unor propuneri
lansate de di.verse cencelarii europene sau la Uga Naţiunilor 25• Cu acel
prilej, el a a:finnat că România este dilspusă să încheie acorouri ~niC€
cu ţări ca Ungariia, Bulgatfi:a, U.R.S.S., ceea ce "ar pregăti terenul pentru
şi mai mult ar duce la orearea unei men.talităţi cu totul deose!bite 26. Diplomatul rorn.âJn a adoptat o pozilţie fermă, la 14 martie 1927, in problema
controlu:lui priivat al armelor 27 , ~ncă o dO'Vadă a preţului pe care România ii acortia ,păcii in Europa. In acel~i timp, existau temeri faţă de
de since:riltatea Marilor Puteri care ne-ar impune, subliniază Titulescu,
"un arbitrej unde am fi dezarmaţi fără să ni se confere, în schimb, nici
un fel de securitate" 28.
~i opininia publică engleză era refraJCtară oricărui amestec în
chestiuniJe Europei centrale şi orientale, Titulescu a intuit rolul pe care
diplomaţia britanică îl avea în rezolv:area problemelor internaţionatJ.e ale
continentuil:ui. Adept .al diplomaţiei deschise, al discuţiilm sincere, Titulescu a transformat aceste deziderate în postulate care îi vor defini
intreaga activitate politi:că. El mărturisea ministrului Angliei la Bucureşti că cea mai singwă cale de a ajunge la o înţelegere cu Marea Britaniei (diplomatul avea însă in vedere toate statele) este "prin prietenie". In relaţiile internaţionale "trebuie să fii întotdeauna sigur pe faptele tale, să nu fad nici o promisiune care nu ar putea fi respectată, să
ară,taţi respect faţă de punctul de vedere opus şi, în sfirşit, să fii cinsitit
in dorinţa de conciliere" 29.
Activitatea deosebită a lui Titulescu la Liiga Naţiunilor, unde a militat pentru universalitatea acestui organism in, spi~ritul conciHerii inter
naţionale, modul în care a apărat interesele naţionale ale României la
23. Arh. M.A.E., Fond 71, Angl:a, General, vol. 1, 1925-1932,
24. Arhiva Ministerului Apărării Naţionale, Fond 5417, dosar
f. 4-6.
,25. F'.R.O., 371/11 421, f. 48-49.
26 Ibidem, f. 49.
27 "Resu-me Mensu,el des Travaux de la Societe des Nations",
1940, vol. VII, nr. 3, 1927, p. 61.
28. Arh. M.A.E., Fond 71, Germania, Conf. Locarno, 1925, vol.
g~amă de la Paris, 20 martie 1925, Titulescu către Externe.
29. P.R.O., 371/9981, f. 75.

f. 7.

26,

Poziţia

883,

Geneve, 1921112, f. 11, tele-
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diverse conferinţe .şi reuniuni, contribuţia sa la dezvoltarea relaţiilor ţă
rii noastre cu Marile Puteri, în specii81 cu Anglia, i-au adus aprecierea
cercurilor conducătoare d'in ţară. In septembrie 1926, ministrul Angliei
la Bucureşti, R. Greg, nu excludea posibilitatea ca diplomatul român să
fie rechemat de la Londra, penrtru a fi numit preşedinte al Consiliului
de Miniştri, ceea ce ar fi adăugat el - "un avantaj" 30 din punct de
vedere britaniiC. Titulescu nu a devenit prim rn:inis.tru. In schimb, la 13
iulie 1927 a fost chemat de I. I. C. Brătianu în ţară unde i s-a repartizat
portofoliu! Externelor, calitate în care avea posibillitatea să pună în aplicare vastele sale cunoştinţe .şi experienţa aJCUmulată la Londra.
Cercurile diplomatice engleze şi presa din Marea Britanie au exprimat
satisfacţia pentru numirea lui Titulescu ca ministru al Afacerilor Străine
al României.
Documentele de la Foreign Office surprind cu ,acurateţe vizitele
deloc întimplătoare pe care Titulescu le va efectua la Roma, Berlin, şi
Paris. Rapor:1Jur:hle României' cu aceste ţări treceau prin momente nu
prea favorabile şi era necesar ca ele să fie arneliorate. Cu Italia, guvernul Al. Averescu încheiase un tratat şi cîteva dintre clauze n-au fost
bine prîmite de Tirtulescu 31, Rati.Ificarea dec ătre Italia a Protocolului de
la PMis 32 a fost însă apreciată, iiar diplomatul nos.tru a intenţionat, aşa
cum va mărturisi mai tirziu, sâ acorde acestei ţări "locul ce i se cuvine" 33
în cadrul raportJuriJor noastre externe. Titulescu avea în vedere şi revizionismul de care începuse să fie animat guvernul lui Mussolini şi dorea,
fără îndoiaJlă, să estompeze o part-e din planmile Ducelui in aoeastă
direcţie.

Raporturile româna-germane evoluaseră pozitiv, în special în latura
iar N. Titulescu năzu.ila spre consolidarea lor. In fine, cu
Franţa, ţară cu care România co1aborase atit de bine pe plan diplomatic,
se iviseră, în special in vremea celei de a doua guvernări averescane
unele dezacorduri care trebuiau să-şi găsească rezolvarea. Oricum, vizita lui Titulescu la Roma nu a avut darul să mulţumească cercurile
Quai d'Orsay-ului.
Moartea primului ministru I. I. C. Brătianu a pri~ejuit ministrului
englez la Bucureşti, Greg, un comentariu deosebit de favorabil in ceea
ce priveşte personalitatea lui Titulescu: "cel mai de seamă om" din
guvernul V. Brăt1anu, cel căruia noul preşedi'nte de Consiliu ii cere
aproape patetic sfaturi şi ajutor". Cu aceeaşi ocazie, el evidenţia "foarte
buna ounoaştere" de către Titulesou a Angliei şi "reputaţia sa la Ligă" 3",
ceea ce îi conferea o valoare deosebită pentru raporturile bilaterale.
economică,

30. Idem, 11421, f. 13, R. Greg

(BucU<reşti) către F. 0., 28 sept., 1926.
31. Ibidem.
32. Docu.ments on British Foreign PoZicy, 1919~1939, Series I A, voi. 3, London, 1970, p. 80 (Scrisoare a lui A. Chamberlain către W. Tyrell, de la G€neva, 9

martie 1927).
33. Arh. M.A.E., Fond T 34, vol. 13 (Memoriul N. Titulescu către gen. An;tnnescu, 23 octombr:e 1940).
34. P.R.O., 371/12 22.1, f. 269, R. 298, 19 decembrie 1927, R. Greg către A, Chamberlain.
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La 1 august 1928, N. Titulescu a revenit la Londra ca trimis extraordinar şi plenipotenţiar 35• lncepea o nouă etapă a extraordinarei sale
activităţi diplomatilce.
In anul 1942, W. Steed, care a fost ş ia rămas pînă la sfî~itul vieţii
un admirator şi apărător al drepturilor noastre naţionale, a publicat articolul N. iTtulescu. Late Roumanian Ambassador to Britain. Intre altele,
Steed scria: "Titulescu convingea prin două lucruriJ: devoţiunea faţă de
România şi devotament faţă de cauza generală a păcii europene (subl.
ns.) 36. Intr-adevăr, prin activitatea depusă în cadrul primei misiuni la
Londra Titulescu a constituit un exemplu viu de impletire a intereselor
României cu cele ale comunităţii internaţionale. Gindirea şi realizădle
sale consti,tuie un model şi, totodată, o valoroasă sursă de idei mereu
actuale.

NEW DATA COl'lCERNING •rHE J1EGI"!'NING5 OF TITULESCU'S
DIPLOMATIC AC'T!VI'fY

Summary
We are presenting some new data taken from the anchives of the Foreign
Office- referring to the beginnimgs of Titulescu's diplomatic activity. We are laying

thepart he played in enlal'ging the bi1a.tera.l relations, on his contribution to buHding an atmosphere of deterute in Europe.

35. Inaltul Decret Regal nr. 2073, 1 august 1928 (B.C.S., Fond Al. St. Georges,
N. Titulescu, Msse, 27 855).
36. "New Times and Ethiopia News", July 18 th 1942.

PAGINI DE ISTORIE: OPERE CU TEMATICĂ
PATRIOTICĂ ALE LUI EDUARD CAUDELLA
CONSTANTIN STIHI-BOOS,
V ASILISA-VEHONA MANGU-P ANCIOGL U

În contextul dezvoltării generale a muzicii româneşti din a doua jusecolului ail XIX-lea, un loc deooelb1t !Îi revine cre.aJţiei de operă,
de diversele forme des pectacole muzicale in vogă pe atunci.
Prin marea lor varietate de manifestări şi prin priza mare la publicul
timpului, amintitele spectacole au prilejuit şi o puternică manifestare
naţională, totul culminind prin crearea primei opere româneşti de valoare,
PETRU RM!EŞ, de Eduard Caude11a, in pragul secolului al XX-lea.
Prezenta comunicare are ca ţel punctmea citorva .aspecte mai caracteristice, in ilegătură cu ex.primarea, pe un plan muzical de valoare
mai deosebită, a patrimoniului, în trei opere ale lui Eduard Caudella
(1841-1924), muzicianul român de structură romarneică cel mai important, poate, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, insistînd, bineinţeles, în final asupra operei PETRU RAREŞ.
Eduard Caudela, pînă să ajungă la împli!ni!r'ea deosebită, de nivel superior, d1n PETRU RAREŞ, avusese de parcurs două etape, pe calea
realizării unui moment muzical cu substrat patriotico-eroi:c şi social bine
reliefat, - avem în vedere oper.ele OLTEANCA şi FATA RtAZEŞULUI.
Aceste două lucrări, posedind încă un înveli.ş de clişee şi de naivităţi de
tip vodevil, se legau însă - şi .aici este punctul de impor.tanţă majoră
al lor, reflectat, după cum vom vedea, tocmai în cele mai reuşite pagini
ale lor - de teme :d'e rezonanţă gravă şi profundă (ca Războiul de Independenţă, in ambele opere meruţionate, la care se mai adaogă, in FATA
RAZEŞULUI, un :nwment dramatic al înfruntărilor sociale dintre ţără
nime şi boierime-moşierime). Muzica lor, ca să nu mai vorbim şi de
cea din PETRU RAREŞ, nu este cu nimic inferioară celei compuse de
a·lţi muzicieni: de factură patriotico-romantică de peste hotare, ca Erkel,
Moniuszko sau chiar Glinka ; totuşi, şi astăzi, din păcate, muzica lui
CaudeJ.La continuă să fie neglijată şi uitată, singurele excepţii fiind doar
cele ale muzicologilor Octavi1an Larzăr Cosma şi Titus George Moisescu,
care au scris pagini analitice consistente asupra ei.
Pe 1ingă faptul că Eduard Oaudelia a căutat să f.acă şi unele teoretiză·ri asupra muzicii populare, el a mai încercat, şi ceea ce este încă
şi mai important, a şi reuşit, in bună parte! să realizeze o sinteză
fuzilune intre conformaţia .c;a ar.tistică de tip romantic, specifică epocii,
mătate a
stimulată
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şi

o serie de intonaţii-procedee medale-populaue (moduri populare diatonice şi cromatice, intervale specilfice - ca secunda mărită ·-, fraze
doinite de tip parlondo-rubato), reunite cu prelucrauea unor genuri populare (doină, dans, cîntec şi baladă, ultima însă fiind şi oarecum hibridă
la Caudella, prin interferarea elementelor de cîntec bătrînesc popular cu
cE'le de ba,ladă cuil;tă de ttp apusean). Pe toate acestea le în-tîlnim, sub
o formâ sau alta, în toate cele trei lucrări de care ne ocupăm.
OLTEANCA, scrisă de Eduard Caudella în colaborare cu un înzestrat
muzician amator din epocă, Dr. Gustav Otremha, pe lihretul, nelipsit de
unele calităţi literare, al genera:Lu1ui-scriitor G~eorghe Bengescu-Dabija
(vezi şi DICŢIONARUL LITERATURII ROMANE DE LA ORIGINI
PINA LA 1900), este o destul de izbutită operă comică românească, din
care însă în timptrl vieţii autorului a apărut... doar un singur fragment
(Situaţia nu este mult mai bună nici astăzi, atît în ce priveşte editarea
sau reprezentarea!). Deşi a avut un mare succes la timpul său, fiind
reluată de mai multe ori pe parcursul a vreo 30 de ani de la premieTă
(1879/1880-1909), ulterior, d~i părea că pătrunsese temein.ic în repertoriul naţional deja, nu a mai fost totuşi niJciodată reluată integral !
Dacă în operă sînt destul de multe pagini izbutite (HORA FETELOR,
ROMANŢA MARIEI cu certe elemente folal.ori.ce, de dans în prima,
de doină de jale într-a doua - ori utilizarea ca un leit-motiv ironicaparodic a unei teme de vals, plus reuşitele momente bufe, dovezi de asimilare creatoare a procedeelor respective din muzka timpului), tot~i
punctul culminant al ei îl marchează excepţionalul (nu exagerăm !)
IMN-J.VIARŞ DE VICTORJIE al trupelor române din Războiul de Independenţă , din încheierea actului Il. Avîntat, eroic, de maue expresivitate,
circulînd şi independent de operă, cu tihlul Calcă, române, plin de mîndrie - după primul vers - acest impozant imn-marş (pe al cărui text
au mai scris piese corale independente ca muzică şi Th. Georgescu şi
C. Dirnitrescu), a fost acel unic fr3t,oment din operă tipărit în timpul
vieţii lui Caudella, sub forma unei variante corale a ·cappella la 6 voci,
de către Enrico Mezzetti, în "AR.i\10NIA". CULEGERE DE C0RURI laşi. De atunci însă nici o altă edirtare, nici o altă reprezentare a operei!
O a doua "etapă" pe calea realizării unei opere cu implicaţii patriotice şi sociale a fost, pentru Eduard Caudella, FATA RAZEŞULUI, pe
un libret ceva mai slăbuţ, al lui Gheorghe Irimescu. Compozitorul a putut
publica în timpul vieţii sale din ea, doar UVERTURA, SIRIBA şi pe cit
se pare, o ROMANŢA. UVERTURA pare a fi cea mai izbutită pagină
a operei, datori-tă împletirii unor teme în stil popular (ca melodia in
stil de joc moldovenesc) ou procedee culte polifonice (ca de ex. suprapunerea contrapunctică a două teme in dezvoltare). Interesantă este şi individualizarea, încercată de muzician, a grupelor de personaje - ţăranii
fiind însoţiţi, sub o formă sau alta, de intonaţii in stil popular, iar oră
şenii, prin ecouri semiculte-occidentaliz,ante. Dintre primele, o vervă şi
o inspiraţie deosebită o dovedesc HORA, JOCUL şi excelenta BATUTA
CU STRIGATURI (editată ulterior de Caudella cu titlul de SIRIBA, care
alcătuiesc un ad.evăorat BALET românesc, foarte :frumos realizat, atit
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sub aspectul redării intonaţiilor populare, cit şi al realizării simfonice
ca atare. Semnalăm şi prezenţa unor elemente de muzică bizantină,
ne~teptate in epocă, în RUGACIUNEA Smărănmţei, precum şi MUZICA-MELODRAMA foarte dramatică pe fondul căreia se desfăşoară
in f·runtea socială acută, prin dialog vo:ribit, dintre bătrînul ţăran Moş
Niculae .şi boiemaşul-ofiţer Iorgu. Credem însă că pagina cu cele mai
impresionante rezonanţe rămîne, in afară de BALET, remarcabilul
DUET dintre tînărul S0LD.AT-ţă~an Ntţu şi acel ofiţer-boiem~ Iorgu;
pregătit de un ANTRACT, în stil tot de marş eroic, DUETUL celor doi
ostaşi, chemaţi amindoi la luptă pentru Independenţa ţării, se prezintă
avîntat, cu aocente patriotice-muzicale mişcătoare, ca un adevărat angajament al celor doi, de a-şi da viaţa pentru patrie şi pentru neatirnarea
ei - acest fapt îl va face apoi şi pe Iorgu să-şi îndrepte greşelile săvîr
şite împotriva ţăranilor. Ded şi aici, ca şi in ®LTEANCA, momentulcheie, atît al desfăşurării. acţiunii, cit şi al muzicil înseşi, rămîne cel legat de imperativul .patriatico-social. Bineinţeles însă. şi soarta FETEI
RAZEŞULUI a repetat-o pe cea a OLTENCEI, în ce priveşte neprezentarea şi needitarea, după succesul premierei din 1881/1882 !
lnsă, .aşa după cum ecoul Independenţei şi-,a aflat cea mai frumoasă
întrupare poetică în fragmentul epopeic al primei părţi din SCRIS0AREA A III-A de Mihai Eem:inescu, tot ~a, credem, cea mai izbutită rezonanţă muzicală românească a sa din tot secolul al XIX-lea, il alcătuieşte
opera istorilcă-naţional<ă PE'TIR!U RAREŞ, moment de vîrf .al întregii creaţii a lui Eduard Caudella atît ca muzică, cît şi ca exprimare a unui mesaj naţional patriotic şi social cu adevărat grăitor. Liibre.tul are mai mulţi
autori : Throbald Rehbaurn, A. Steuermann-Rodion, G. Ba:riberis şi însuşi compozitorul. Octavian-Lazăr Cosma a ar:rătat, pe bună dreptate, că
prin PETRU RAREŞ, lliuard Caudella se situează, atît ca preocupări,
cit şi valoric, pe linia .unor Glinka, Moniuszko, Erkel, Smetana l?Î chiar
ALbeniz. Ca şi la Eminescu, în SCRISOAREA A III-A, şi aici trecutul
istoric glorios serveşte la ex.primarea impozantă a unor aluzii patriotice
şi sociale ; toată opera este s1Jră!bătută de "ideea luptei poporului pentru
liberta:te şi o via'ţă mai bună" 1. Intr-adevăr, două "forţe" au preponderenţă în operă : pe de o par,te, personajul colectiv al poporului, iar pe
de alta umbra uriaşă a lui Ştefan cel Mare, văzut ca un domnitor ideal,
împlinitor al năzuinţelor poporului ; cele două "forţe" amintite îşi vor
găsi împlinirea şi reunirea în final, in încoronarea ca Domn al 1\Ioldovei, a pescarului Petru Rareş, om din popor, care este însă în acelaşi
timp şi fiul drept al lui Ştefan cel Mare. Acest lucru este subliniat de
compozitor incă de la prima apariţie-arie a lui Petru (tenor), unde, după
un ~CITATIV cu ecouri de doină de jale urmează o BALADA avintată despre Ştefan cel Mare în stil de marş eroic a la Ciprian Porumbescu. O mare însemnătate in operă îi revine ARIOSO-ului lui ivlarin
(bas), clădit pe faimosul leitmotiv "al răsăritului de soare", în stil d'e
imn avîntat de mase, "cea mai pregnantă idee muzicală" 2 a operei ; el
1-2.

Octavian-Lazăr
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va fi preluat apoi de Petru Rar~, insoţinldu-1 quasi permanent - tilcul,
credem, fiind evident, preluarea făcliei năzuinrţle!lor poporului de la
iv1arin vechi dregător patrLot de--al lui Ştefan cel Mare, de către wed.nicul fiu, Petru Rareş! In contrast cu Petru Rareş şi oastea sa de ţărani
răsculaţi, caracterizaţi prin intonaţid populare sau de imn de mase, Şte
făniţă-Vodă şi boierii săi împilatori sint prezentaţi cu ecouri occidentalizate, deci avem o incercare d'e definire muzioal-contrastivă, chi:ar dacă
pare oarecum naivă pentru spectatOrul de azi. El-ementele populare sau
imnice apar peste tot unde este vorba în ope.ră de personajele pozitive,
reprezentînd poporul (de ex. : solernnul, impresionantul JURAMiNT din
actul I, DOINA lui Marin şi a Tudorei din actul Il, ARIA-MON®LOG
pe alocuri chiar cu rezonanţe a la IVIussorgski, a legendei lui Ion Neculce
din O SAMA DE CUVINTE, tot din actul II, FINALUL actului II, eroicgrandios, cu reluarea temei "răsăritului de soare", "DORUL ILENEI",
preludiu orchestra! în stil modal de doină la actul III, urmat de o nouă
reluare .a motivului "răsăritului de soare", BALETUL, format de o
HORA şi de un BRÎU, mai reuşit, credem chlar decit cel din FATA
HAZEŞULUI, irnpunătorul COR FINAL, adăogat, ca şi PRELUDIUL la
r.ctul I, de CaudeHa în ultima versiune, revizuită, a operei). Deci, muzicianul, deşi rămas pe poziţiile romantismului secolului trecut, a valorifi:cat totuşi foarte interesant intonaţiile populare, cu armonii, nu totdeauna tonale, ci şi rnodale ! Momentele reuşite, atit lir:i.ce, cît şi epice, din
partitură, utilizarea leit motivului, amploarea scenelor corale de mase
pe texte exprimind năzuinţele de libertate ale poporului, rolul sporit
atribuit orchestrei, cantabiHtatea expresi,vă a melodiilor şi unele indrăz
neli armonice mai neobişnuite in epocă - toate contribuie la conferirea unui loc de frunte operei PETRlU RAREŞ printre creaţiHe româneşti, fie chiar şi in stil romantic, de operă ! Din pătcate însă, şi această
partitură, cu merite de loc neglijabile, nu a fost nici pînă astăzi edi.tată
integral, ci doar fragmentar, iar de reprezentarea ei la opera din Bucureşti nici vorbă nu este, deşi, pe de o parte, .aceasta ar putea constitui
o binemeritată reluare la aproape un secol 1 ! !j după premierea din
1900, iar pe de alta, s-ar confirma din nou succesul reluărilor operei
la Iaşi şi Galaţi. În felul aceasta, atît specialiştii, cit şi publicul meloman de la noi sint lipsiţi de una dimtre cele mai valoroase verigi din
evoluţia opemlor român~ti din trecut şi pînă la marile realizări interbelice - culminind cu OEDIP de Enescu - şi apoi din zilele noastre.
Fie ca şi îndemnul din această modestă comuniJcare să contribuie la un
reviriment in ce priveşte v.alorifkarea moştenirii noastre culturale-mu;dcale in ce are ea mai bun, ca de pildă şi aceste opere - şi in special
Petru Rareş - ale lui Eduard Caudella !

O PAGINA DE ISTORIA MUZICII ROMANEŞTI
JUBILEUL DE 50 DE ANI AL COMPOZITORULUI
GEORGE ENESCU
GEORGETA

ŢURCANU

"La început pianul singuratec se plinse ca o pasăre părăsită de
ei, vioara o auzi, ii răspunse ca dintr-un copac învecinat. Era ca la inceputul lumii, ca şi cum n-ar fi fost decit ele pe .Pămînt sai mai curind
in acea lume închisă, zămisH.tă de logica unui creator şi in care nu vor
fi de-,apururi decît ele două - in această sonată. Să fie o pasăre, să fie
sufletul nedesăv:i~it încă al micii fraze muzicale, să fie o zină nevă
zută care se tinguie şi al cărui plins pianul il repetă cu iubire ? Ţipe
tele ei erau atit de neaşteptate că vioristul era silit să le culeagă printr-o
repezire a arcuşului. Minunată pasăre ! Vioristul părea că vine s-o
vrăjească, s-o îmbine, s-o prindă. Pasărea intrase în sufletul lui, mi:ca
frază muzicală chemată zbuciuma ca din altă lume făptura cu-adevărat
posedată a vioristului".
PasaJjul citat este o pagină de antologie a prozei franceze şi face
parte din romanul "1n căutarea timpului pierdut" de M. Proust. Autorul descrie finalul "Sonatei lui Vin.teuil", în care muzicianul Vinteuil,
creat de Protist, nu este aJ1tJcineva deoît G. Enescu. Într-una din scrisorile sale scriitol'1llll a mărturisLt că atuJnd cînd a scris aceste rinduri şi-a
amintit îndeosebi de o sonată pentru pian şi vioat·ă de Cezar Frank,
cîntată mai cu seamă de George Enescu.
·
Un mare scriitor francez a fost adînc impresionat de v.raja artistioă a unui mare muzician român. Muzicilanul nu era altul decit marele
George Enescu, de la a cărei na;ştere s-au implinit anul acesta 100 de
ani. Centenarul naşterii sale, jubileu înscris în calendarul marilor aniversări UNESCO pe 1981 a fost sărbătorit în ţară şi în lumea întreagă.
Dar,. să ne intoarcem cu gindul în timp, în anul 19.31 cind, artistul
era în viaţă şi ţara îl să:t'bătorea pentru un alt jubileu al său, implinirea
celor 50 ele ani. La acea vîrstă, Enescu dăruise patriei ci operă genială,
cucerise, faima unui reputat instrumentist Şi devenise· un mare artist al
lumii. Fizice5te, era cum citim într-un cotidian al vremii " ... tot atît de
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tînăr ca şi de obiJCei. Faţa-i era senină, părul negru s-a imbogăţit numai
cu o şuviţă argintie. Costumul era oa de obicei de culoare sobră, gris
inchis, pălăria neagră cu borurHe mari şi măn~ile de piele maron feresc miinile sale făuritoare de opere nemuritoare şi invocatoare de armonii magice" t.
George Enescu a dorit să trăiască acest moment al vieţii sale pe
pămîntul ţării în care s-a născut şi in mijlocul poporului pe care 1-a
preţuit atît de mult. Intr-un articol semnat de Alex. PhiUppide, intitulat
"JubHeul maestrului George Enescu" 2 citim următoarele : "Marele magician al muzicii româneşti, intors din lungi călătorii prin meleaguri
străine a ţinut să~i serbeze anirversarea în patrie. Oricit vor fi fiind de
strălucite succesele pe care, oa violonist şi compozitor, le-a reputat în
marele metropole ale Europei şi Americii, adevărata sărbătorire, care
împacă adlnc sufletul, nu poate să aibă loc. decît în ţară. Cincizeci de
ani? Cine ar fi spus? Pentru noi Enescu, nu are V!Îrstă. Sînt 15 ani, .de
cind, la Teatrul din Iaşi în preajma războiului: l-am ascultat pentru
prima oară. De atunci, am avut prilejul să luad de nenumărate. ori, la
Iru;;i, în timpul războiului, la PaTis, din nou în ţară ... Marii artişti. nu au
vîrstă. Privindu-1 pe Enescu, acum cînd faţă în faţă stau de vorbă,. îmi
dau seama încă o dată de acest adevăr. (!) privire încărcată de viS, de
laolaltă grea de suflet şi aeriană, o privire care izvorăşte lin din ()Chii
ildînci meditativi, străful.geraţi din cînd' în cînd de o uşoară ironie. O
privire intens spirituală".
Aceeaşi dorinţă a neobositului G. Enescu de a poposi în ţară şi de
a-şi alina dorul de ea, o găsim şi în cuvintele compozitor.ului Constantin
Brăiloiu: "Drumeţul împlineşte cincizeci de ani. De pe seninele înăl
ţimi ale matu.Tităţii, ochiul măsoară minunata cale biruită. Bucuria cucernică a muncii săvîrşeşte stăpîneşte gindul. Dar în ceasul înalt al împlinirii, dorul popasului cucereşte pe cel neobosit. Sînt semne că Enescu
ni se va da nouă întreg. Sîrbele Jiului răsună stăpînit într-a treia sonată
de vioară. Şi deunăzi mi-a mărturisit că tainele cîntărilor bizantine ale
bisericii răsăritene îl ispitesc tot mai mult. Intr-a cincizecea zi a naş
terii saJ.e, peste florile dragostei tuturor, Profetul în ţara sa calcă pragul unei noi vieţi a duhului" 3
Din presa vremii constatăm o grijă deosebită în organizarea acţiu
nilor închinate sărbă1x>ririi semicentenarului marelui compozitor. lncă
din luna martie găsim următoarea menţiune: "In luna august, maestrul

1. Georeg Enescu ne destăilnuie ce 'l~au mvăţat cei 50 de ani de viaţA.
Rampa, An. XVI, nr. <i096, 16 sept. 1931, p. 1.
2. Alex. Philippi.de, Jubileul maestrul-ui Qe()rge Enescu., Dlmăneaţa, BucuI'e!jlti, 27, ar. 3919, 2J oct. 193l, p. 1.
3. Const. Brăiloiu, Jubileul maestrului Gearee Enecu, Adevărul li-terar şi artistic, A.o. X, seria U, nr. 569, 1 oct. 1931, p. 2.
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G. Enescu împlineşte 50 de ani. De prisos să mai amintit că din această
viaţă de om aproape intreaga activitate a fost închinartă infăptuirii şi
inălţării unei arte muzicale româneş'Vi demnă de nivelul cultural al lumii in care trăim şi propagării acestei arte in toate ţăriJ.e civilizate dincolo şi dincoace de ocean. Pentru atîta muncă desfă.<şurată şi pentru
atîta geniu inchinat neamului românesc, maestrul G. Enescu va trebui
să primească la aniversarea sa din august prinosul recunoştinţei patriei
sale... Maestrul Enescu nu aparţine numai naţiunii sale. El a devenit
de mult o ilustră figură internaţională prin faima mondială a geniului
său muzical. Sărbătorirea maestrului Enescu va avea deci şi caracterul
unui eveniment internaţional şi trebUie pregătit ca aiare. Va fi un prilej
strălucit de a prezenta Sltrăinătăţii dezvoltarea muzicii moderne române?ti sub influenţa maestrului Enescu şi evoluţia şcolii muziicale româneşti sub îndrumarea intemeietorului ei. Aniversarea imprimă intregului
an in curs marca unui an jubiliar a:l muzicii româneşti" 4.
1n acelaşi scop de organizare a acţiunilor omagilalle, cotidianul Lumea
ptmea in lumină iniţiative şi strădanii ieşene. Hectarul Academiei de
muzică şi artă dramatică, .Mir.cea Bârsan, animatorul acestor acţiuni,
arată că "Ţara întreagă intr-un singur suflet are datoria de a sărbători
cu toată dragostea, cu tot entuziasmul şi cu fast deosebit pe acela care
a revărsat asupra ei şi cu soinlbeiere di'Vină a geniului său lumina neîntrecutei sale arte şi cinstea nepreţuită a unei glorii universale. Dar mai
ales nouă, moldovenilor în special şi Iaşului in particular incubă datnria şi onoarea de a omagia pe maestrul Enescu ştiut fi.ind că dinsul este
al nostru, al l'vloldovei. De aceea Academia de muzică şi artă dramatică
in unire cu Societatea "G. Enescu" vor organiza pentru s:f'~i.tul lunii
noiembrie o săptămînă Enescu atit in Laşi cit şi în principalele oraşe
din Moldova" 5•
Sint nobile gînduri şi impresionante gesturi, demne de a fi reţinute
şi de contemporaneitate.
Aniversarea lui G. Enescu a fost o mare sărbătoare a ţării. Capitala
şi oraşele provi.ncie1 i-au adus omagiu. La Ateneul Român a fost declarat cetăţean de onoare al municiJpiului Bucureşti, Societatea de radiodifuziune a organizat emisiuni cu programe specia:le, presa i-a inchln.at
numere jubmare. Condeie de frunte ale scrisului românesc Î-6U aureolat personalitatea şi creaţia. Prietenii săi, actorii, nu au fost mai prejos.
Din multitudinea at'E!6'tor manifestări relevăm unnătoareie :
-4. Livi:Ju Ar,ten.ie, Aniversarea maestrului Enescu, Rampa, A. XVI, nr.

12 ma:rtie 19ll, p. 1.

3~,

5. 1'Sfircea Bârsan, Semi<:e!nt.enal'ul maestrului G. EnNCU, LUmea, An. XV, nr.

3!178, 18 sept. 1931, p, 2·.
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Tudor Argherli,- colaborator al ziarului Adevărul li.terar şi artistic
i-.a închinat să.rrbătoritului un măestrit eseu intitulat "Un dubiil.eu de
lăută" 6 •

Un frumos "Cintec rcxmânesc" 7, semnat de Adrian Maniu .şi .apărut
în \Ziarul Dimineaţa, evocă geniul lui G. Enescu, apropiindu-1 de. cel
al poetului M. Eminescu.
6. Tudor Arghezi, Un jubHeu de lăută, Adevărul literar şi artistic, An. X,
seria 1'1, nr. 569, p. 2.
"Maestrul Enescu, cum i se zice vei1bal şi in scris d-lui Goorge Enescu, împlineşte vîrsta de 50 de ani şi presa il sărlbăt.oreşte. Dacă mela.ncoli.a, aparentă pe
:fruntea cu lauri de hirtie de z.i.ar a marelui n05tru lăutu, se va simţi mîngîiată
de inchinăciu:nea greierilor negri ai rotat.i'Vei m!îzgilici, atunci să iasă in dansul
tip.siUOl" şi să-i treacă pe dinai-nte juWlid, jUICînd toate lH.erele mari şi minuscule
ale tilparuluâ, dreptele, cursivele, aldinele, mOill:ument:de'le şi grota?tile din toate
alfabetele, goticele, :rornahele, chirHice.le, a:rabele, ebrrucele, re un dr:um de furni.ci
intre BărăgaJD. şi etcm'itate. Vocalele să cilllJte şi consommtele să unn~ pin la elvezir. Şi să vie un vint mare de foi in-quarto, în -ootavo, perg::~mentele, velinele,
japonul si nn vifor de pene ca o lume de ciori atlbe împărăt~ti. amestecată cu
L'locurile ·a'Vînta te din călimări în soare.
·
Iată, poate, cortegiul de văzd.uh care întimpirnă ziua de na'ltere a prunculw,
ales pe!lltru .răsunet. Cind .a împlinit o viaţă ma.i lungă, Ibsen, noi eram copii şi se
pare ţinem minte alaiUl Scandilllaviei, care a defilat o zi, i.ntreagă prilll faţa balconului ihistrului unchieş cu trîmbiţe, simbole şi trofee literare.
FăTUl de aţă de mătase, G. Enescu şi 1-a purt::~t deosebi•t de urzeala generaţiei,
din care şi l-a scos afară. Precocităţile ~pedale ale muzicii fac climltr-un. copil de
patru ani un rnagistru şi-1 ridi-că in furia vieţi~. de crud. Pe de-asUipra albiHor
legănate cu piciorul gol ,3.1 torcăltoarei pe pri5pă, ele au pregătLt meşterului vioarei,
un loc arg;i·ntiu in constelaţia primţilor de sînge şi blazon. Dui()!?ia corzi~or şi-<""t
fălcut into1ldeauna mai repede loc şi mai: cu seamă de-a dreptul că•tre inima învă
luită in purpUII'ă şi hermină. decit geamătul scri5nit aJl condeiului siJng.uratJc şi
pe cînd. încovoietorii noştri de cuvinte se găseau Îlllcă in potcovărie şi uceniloie, 'lntiel'bil!lltind de zeci de ori fierul puternite şi pr05t c::~ să-I silească la oi stribmătură
apropilată de copita Iantomei dintre uragane, G. Enescu era o celebritate, ave.a
taclm la masa Cinei celei de taină şi se odihnea, ră1corit, de tinăr, ca Uiil Hagus,
in f.lţa mării intr-un rHm de aripi şi evantalii.
Har.ul auzului melodic nu-i dăruit orişicui ca să fie scurtată vioara şi lauda
să se însoţească din hal'pă sau clavecin. Natura toată şi zei1 toţi au· putut abia ~ă
de'! na.~tere ,unui singur Pan, care a colindat mii de ani, căutindu-şi părechia, ine:xilstentă nici în munte, nici în şes. Şi blestemat să imbătrînească flăcău, pentru
că nu poate iubi· nici de tot ca omul, nici de tot ca ţapul, stă mohorît şi şovăiel
nic Îlll'tre două firi. Ce poate spune greaua noastră nepricepere, penrtru care cintecul are ,consistenţa fragilă şi nedeterminată a unui al pat.rule::~ sau al cincilea
ecou / Cana noastră de lut por05 nu s-ar putea ridka mai sus delcit o lasă fragilitatea uredud, printre steaguri şi vîrfuri· de lănci ca să închine un strop de aur
rece, în gloria celui mai CO!llsacrat."
7. Adrian Mani.u, Cîntec românesc, Dimineaţa, 27, nr. 3919, 23 oot. 1931.
.,Nou sărbătorÎII:Q un om, ci ÎlllSăşi muzica românească. Aşi) ne-am fi bucurat
odinioară să cinstim în viaţa lui Eminescu, poezi1a română, d'lr acest noroc nu l-am
avut. Visător cu negre plete şi cu och~ adincd de noapte, trăind cît cmai departe de
lumea căreia îi dăr.uieşte cîntecele - Enescu ar fi el însuşi o m!nrmată inspiraţie
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pentru o baladă, ce ar povesti to"'tă jaJ.ea cintecului. tă'Imăcind vraja dintre un
suflet stingher şi o vioară fermecată.
Ar plînge doina şi răscoJ.itoare ar chema peste veac buct·wne şi ca-vale din
munţii cărunţi de sus din cornul Moldovei de unde tot prin ootec Ştefan Vodă
i7i chema plăeşHi la luptă - sau prin gură de clopot mulţwnea cerului de izbîndă.
Din h'lnuri coperite cu şLndd1ă, a&CUnse în podgorii roşcate, ca vuJiPea, cind cerul
~finţeşte in aur ar picura sunetul alăutei luminos şi taimic, întocmai ivirii stelelor, sau şoapt.ei arginrtii a izvoarelor.
E uneori tremur de cleştar - viers de privighetoare măiastră - a:Lte ori talancă blîndă din turm;I Mioriţei şi pe urmă hora ce loveşte ritmi~ pămdntul pînă
ce jocul rid'i·că peste toţi înălţare. Şi tot ce nu poate rosti cuvintul, pentru că il
intrece - se pres<:himbă în cLntec, să fie mai a,pr<XI(pe de dragostea cea mai sfin.tă,
·~i de rugăciunea cea mai curată.
Sunt astfel liturghii vechi ce răsunau intr-o biserkuţă de sat, rmde copilul
îngîna cu jumătate glas pe îngeri şi sunt şi răsrmetele vechllor tragedii greceşti găsite de tînăr pe meleagurile noastre, cum aJl.t ciobănaş ar afla într-o măgură
odoare din vremea Atrizilor, sau cum in basmele noastre mai scinteiază legende
tiin căutarea mielului cu ltna de .a.ur şi trecmd inot Marea Neagll"ă şi-a căutat loc
de pă~une intr-o poiană din Munţii Călimanului. Toate ac<este glasuri şi multe
a.!tele neînţelese decit acelora pentru care filde!jiul şi abanoou:I pianului se ara,tă c3
zi.le şi nopţi - iar raze•le lunii strunele întinse U!llJUi cîntec dincollo de lume î~i chiamă o să•r'bătorke, o inchinare nu in lannă, ci în reculegere - nu in
urale. ci in ascul-tare. Enescu tăcut pentru că nunni tăcerea poate sta in preajma
~i Intimpina.rea muzici..i adevărate îqi poartă menirea prin veac adu.dÎllld înduio~are, Limpezind cu minunea hal'Ului său turburatele noastre gillduri - purificind turburate şi josni1ce p3timi ale unei intregi omeniri, mvăţ.ind sub ascultarea
lui, măcar în ceasul cînd i~i slujeşte arta - ca toate inimile să aibă aceeaşi cadenţă robi.te frumuseţii.
Dar chiar ştiind că pr.in cele ce dezvelim vom mihni pe acel ce a intrupat
mai mîngîietor şi m3'i pute.mk decît orica.re altul, talen.tul mu'LiiCa!l, pu.rtindu-1 prin
depărtate pribegii pentru faima unui renume ce ne dăruieş.te slavă e bine să
ne amintim că omul cu ialfăţişare de zeu şi cu insu..7iri de Inger, nu e Lndestull săr
bătorit prin concertele lui : tot pentru noi o sărbătoare.
Ştiţi oare că Enesc.u are o operă pe care ar trebui1 să avem pr~1ej să o auzim
intr-un repertor naţionaL j.
Ştiţi că mai mult de jumătate din compoziţiile lui Enescu ~nt netipărite f
In smeril3 lui măreţie Enescu dă numai ceea ce i se cere - fugind de gloata
celor care se îmbulzesc să obţină favoruri, in locur.ile unde dreptatea intir.zie.
Cît despre laude - iată singw•ul lucru de care nu mai e nevoie - dacă era
pentru altul - Eneocu ar fidat tot ce are - ca de obicei."
8. George Călinescu, La un portret al lui George Enescu, Adevărul liter3.'l" şi
;,I·tistic. 1931, An. X, seria II, nr. 569 .
.,Chipul flz:c al lui George Enescu este însăşi defini.lţia muzi.Jcii care este propnrţie. Fiinţa sa este doe o venustat desăvil"f,;ită, care s...a clarificat mereu în cursul
vieţii ca sunetul unei violine. Frumuseţea sa n~3re nimic fiziologic, de natură să
atragă turburări afective in sufletul ascu.J.tătoarei. E o frwnuseţe .rece, numerică,
orfică. de esenţă metafizică, încît pare o criptogramă a muzicii sale însăşi. Eu ait~cl mi-am inchipuit p.e Orieu narcotizînd pădurile, sau pe Amfion c3:f"e dădea Teoba
:n sunetul li•rei. Istoria muzicii î·nt!"ebuinţează cu oarecare exces cuvintul divin.
Totul e d umne~Zeicsc în împărăţia Euterpei. Dacă ne mărgi.lnlim să dăm ·i!Cestui cu·. înt numai înţelesul desăvirşitei abstracţii, chipul lui Enescu este i.n.tr-ad.evăr un
~til divi·n ... Portretul lui Enescu este lin'iştea muzicii antiiCe, readll5e h modul lirei. In violima lui Enescu răsună străvechea Liră, este adevărat, dar lilra este ţinută
c!e Orfeu. şi ca atar.e este străbătută de o ·tristeţe tratilcă."
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Un ujmirativ partret îi consacră şi George Călinescu iar marele artist C. I. Nottara relevă marele merit de a fi făcut cunoscută peste hotare frumuseţea muzicii româ~ti 9•
Un interviu cu valoare de corolar, intitulat "G. Enescu ne destăi
nuie ce 1-au învăţat cei 50 de ani de vLaţă" pune in lumină crezul artistic, politic şi moral al marelui muzician. Luînd' în discuţie originalitatea şi specificulromânesc in artă, G. Enescu afhma că ,,Originalitatea
nu este ce se poate învăţa sau dobindi prin rutină. A scrie muzică pe
teme populare e frumos şi a scrie compoziţii inspirate e şi mai frumos.
Principalul este că aceste lucrări să poar-te pecetea unei creaţiuni originale, a unei individualităţi bine conturate. Mozart, Haydn, Beethoven
au utiilizat aceleaşi mijloace şi acele~i forme şi din lucrurile lor se desprind un ce caracteristi:c pentru fiecare în parte. Cred că este o greşeală
a unoradintre modernişti a acorda toată attenţia unor amănunte de tehnică componistică prin repetarea cărora vor să~ afirme originalitatea
neglij[nd însă ansamblul lucrărillor" 10.
A fost un mare luptător pentru pace. ln concepţia sa muzicienii
erau apostolii păcii iar menirea muzicienii era "să stingă urile, să potolească patimile şi s-apropie iiilimile intr-o caldă-n frăţire". G. Enescu
considera că pacea nu va putea fi asigurată decit atunci cind toate naţiunile vor fi călău.zite de principii de cinste, moralitate şi sinceritate.
"Viitorul este - ca şi in via!ţa oamenilor -- spunea G. Enescu al
naţiunilor cinste, care pot privi in jurul lor cu capul sus. Visam omenirea liniştită, aŞezată, ori astăzi trăim un fel de nebunie, suntem veş
nic ameninţaţi şi prăbuşirile economiK:.'e, chiar dacă nu te .a<ting personal,
tulbură atmosfera pri:elnică creaţiei şi-ţi alterează optirrusmul. Continui
să visez o lume care să se conducă după principiile ordinei şi ieraJrhiei,
9. C. I. Nottara, George Enescu împlineşte 50 de ani, Dimineaţ.::~, An. XXVII,
N. 8855, 20 august, 1931, p. 3 .
.,Acum cincizeci de ani, la 19 august, in Nordul Moldovei Ia Liveni, George
Enescu a vă2lut pentru prima oară lu.rn.ina zillei.. Născut pe pămint sănătos, din
părim.ţi sălnăltoşi, copilU'l robust de atunci a devenit marele mudi:caln:t de zi. Un attav.ism misterios a strecurat in creierul şi in sufletul Lui, gerrnanul genial aJ. mu'Zicii. Caracleristilca şi putemioa chezăşie s-a manilfestat foar.te de timpuriu. Primii
paşi ritmiC'i şi melod:ici. i-.a efecluat sub imboldllll Iaşului, ce mai târziu să-i activeze
Viena şi in urmă să-i desă~ă Parisu.t .Aiceastă contopire de geniu şi culrtlliră
a fost şi este pentru ţara româJnească ceea ce nn Fra111z Li.Szt fusese odilnioa.ră pentru. Ungaria. Căci străinătatea a cumoscut în mod efectiv pentru. prima oară, putern]ro e~ter1ionrzare a slllfJ.etuJ.ui artistiJc românesc, luind in fine contact cu spiritul
creatOr- muziJOal al sol'lllui nostru, pe care poate nici nu-l băJnu.ia că există, aci
creaţi·tmea muzilcaJă, fiind :totdeauna considerată in Apus ca surperlativllll gîndirii
omeneşti. Prin arc~Jt?Uil vrăjit, a streclN"<lft în sufletul lruditoriilllui acciidentaJ, toată
nostalgia văilor şi cirn;piilor noastre ,Îiar r~odi1le lui meşteşugite prin clntecuol
nostru popular au făcut să vibreze o lume ci'Villirl.ată şi pretenţioasă. Astfel George
Enescu .ridicinJd muzica românească la n1velu.1 celor apuse;ne şi-a cinstilt ţara, totodată brăzdlnd larg drumul urmaşilor săi români într-o cre:~ţie muzicală, pe care
i-a in'Curajat şi recompensat, a cim.ellltat muzicii rornâmeşti culte o existenţă definitivă fn con-certul universului muZ'ical."
10. George .Enescu ne destă.illluie ce 1-au invăţat cei 50 de ani de viaţă, Rampa,
An. XVI, nr. 4096, 16 septembrie 1931, p. 1.
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singurele modalităţi pentru propaşu-ea acestei omeniri. Din nefericire,
nu vedem sublima lecţie pe care ne-o dă natura, ierarhia din Univers,
fără de care s-ar ciocni Pămdnful de Soare ... " 11,
Ca dascăl, ca pedagog, Enescu recomanda tinerei gene:naţii sinteza
experienţei celor cincizeci de ani ai săi, concretizată în "Muncă, cinste,
altruism şi modestie, dt mai multă modestie" 12•
Intreaga sa viaţă este o desăViil'Şită întrupare a acestui crez şi ideal
moral.

11. Idem.
12. Idem.

GEORGE ENESCU

ŞI

REVISTA

"MUZICA~'

(1916-1925)
IOSIFE. NAGHIU

In 1916 George Enescu avea 35 de ani. Tînărul muzician era deja
cunoscut şi foarte apreciat. La 1 ianuarie 1916 apare primul număr din
revista "Muzica" sub direcţia lui M. Mărgăritărescu, Maxirnilian Costin
şi I. Nonna-Otescu.
In precuvîntare se spune că "Asistăm de cîtva timp, la o inflori•re
îmbucurătoare şi plină
de făgăduieli a dilferitelor ramuri ale nobilei
arte : cu George Enescu în frunte, gloriosul ei steag, luptă vi.tează şi
binefăcătx>are, o vrednică falangă de compozitori şi de vif'tuoşi români"
(p.1). Comitetul de redacţie al revistei Muzica a reuşit să determine pe
George Enescu să scrie un articol pentru primul număr din revista
.,MuziJCa". Lui Enescu nu-i plăcea să ţină .conferinţe şi să scrie articole.
George Enescu a scris un articol scul'f1:, cu elemente rneditative
"Dorinţa". Este un artkol scurt, ca tot ce a scris Enescu. Discursul d'e
recepţie a lui Enescu are doar două pagini (Despre Iacob Negruzzi şi
intnarea muzicii la Academie). Iată articolul lui George Enescu "De citva
timp a început la noi în .ţară să se cultive şi să iubească muzică într-un
chip ne~teptat. Compozi;tori, vi:rrtruoşi, cîntăreţi, se ivesc din toate păr
ţile, asociaţiuni se formează pentru popularizarea muzioii. Toate acestea
sint foarte îmbucurătoare. Un singur nor întunecă aceac:;tă auroră : este
faptul că fiecare vrea să joace un rol preponderent şi de acolo decurg
certuri, desbinări, împărţeală intr-un număr neverosimil de fragmente
ale Asocialţiunilor, care unilte ca ideai şi lucrind paralel, iar nu ciocnindru-se cap în oap, ar ajunge să formeze un destul de impunător, mai
ales dat fiind că ţara noastră este atit de mică şi de tînără. Nu s-ar
putea oare ca amorul propriu să joace un rol mai mic la noi, iar dr.ar
gostea dezinteresată pentru artă un rol mai mare? Ce bine, ce frumos
ar fi! (Muzica 1, 1916, p. 2). Unnea·ză artirole despre Societatea Amicii
muzicii (M. Mărgăritărescu) Muzi1ca în faţa vri€'Illurilor d'e astăzi (MaxJ...
milian Costin), Hepr~n.taţîunile Adelineî Patti la Bucureşti (Gh. Şte
fănescu), Muzica românească (!. Nona Otescu), Prima reprezentaţie a
primei opere comice la Bucureşti (E. Ca'llrlella), Ftinţa creatoare .în compoziţia muzicală (D. Cuclin), Arila vioarei (Socrate Ba:rozzi), Ceva despre muzica franceză contemporană .(Alfred Alexandrescu).
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Alfred Alexandrescu, Emil Ciomac, D. Cuclin, Maximilian Costin, N. Nona
Otescu etc.
Traian R. Iona:.şcu scrie articolul SocietJatea simfonică George Enescu
(Iaşi), p. 43-44. Societatea simfonică George Enescu din Iaşi a fost
fondată Ia 7 octombrie 1918 de George Enescu. In perioada 19lâ-1918
a dat 21 de concerte ce au fost diTijate de George Enescu (3 concerte)
ele Mircea Bîrsan (8 concerte), Anatonin Ciolan (8 concert.e), Mihail Jora
(2 concente), La aceste concerte au fost soilşti : George Enescu, Mircea
Birsan, V. Filopi, Alexandru Stavwache (toţi violoniş.ti), N. Teodorescu
(cello), Tuto Burghelea, Elia Gross (piano).
Societatea simfonică George Enescu din Iaşi a fost recunoscută ca'
persoană jurkHcă prin decretul nr. 915. Ministerul instrucţiunii publice
i-a acordat o subvenţie de 50 000 lei. E curios că M. Botez, rectorul Conservatorului de muzică şi artă dramatică din Iaşi a cerut ca Ministerul
să acorde subvenţie Conserva.Jtorului, de muzi·că şi artă dramatică din
Iaşi nu fui George Enescu. Conflictul dintre Conservator şi Societatea
simfonkă George Enescu este un capi~tol ce trebuie să fie uitat. Conser:..
vatorul din I~i, azi poartă cu mîndrie numele lui George Enes·cu. După
plecarea lui George Enescu din Iaşi, Societatea simfoni1că Georg.e Enescu
şi-a continuat activ1tatea, avînd pe Antonin Ciol.an director muzicaJ, iar
pe Romeo Drăghlci director adntim.istratirv. Activitatea s-a continuat cu
operele Evghenie Oneghin, Olandezul ~bUJrător ett:. George En-escu a ră
mas şi după plecarea din IaJŞi preşedintele Societăţii simf'Qruce George
Enescu.
Anul al treilea de apariţie, anul 1921, este anul în oare directorii
revistei sint Maximilian Costin şi N. Georgescu-Breazul eruditul istoric
al muzicii (l. Nona Otescu este ocupat cu direcţia Operei din Buc:ure:::li).
Numfu-ul 5-6 din 1921 este dedicat lui George Enescu. Numărul omagia! se deschide cu articolul lui George Enescu Despre muncă (III, 1921,
p. 95-96) un poem în proză ce preamăreşte munca creatoare, demn de
o antologie a celor mai frumoase ginduri despre muncă. Urmează o
serie de articole 1) George Enescu Note biografice. 2) George Enescu
compozitor de Alfred Alexandrescu. 3) George Enescu despre opera română. 4) Violonistul George Enescu.
In cronica Concertelor simfonice citim : "George Enescu ne apare
ca •Un adervărat creator ... Din toată fiinţa sa muzica emană în valuri nesfîrşite. Enescu este chiar icoana vie şi materializată a muzicii însăşi. Puţini
mai sint dintre marii dirijori ai lumii care să aibă minunatul auz al
lui ~orge Enescu, rarul său simţ al echilibrului instrumental, facilitatea
extraordinară de a descurca şi limpezi ca dînsul cele mai complexe partituri, calităţi faţă de care un diri·jor nu poate fi şi un mare dirijor ...
Enescu are o putere unică de fascinare asupra orchestrei pe care o stă
pîneşte cu putere şi cu autoritate".
Articolul "Simfoniile D-lui G. Enescu şi critica parisi.ană" (p. lll113) sînt reproduse citeva aprecieri importante. Concordia scria că "tntr...qnsul muzica clocot~te şi se revarsă" (p. 112-113). Petit Parisien spune
că "Ne găsim in faţa unei opere în accepţia cea mai înaltă a cuvintului".
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Concursul "George Enescu" (Muzica, III, 1921, nr. 5-6, p. 17-18) se
celor mai bune lucrări muzicale, din fonduri donate de George
Enescu.
Profesorul Maxirnilian Costin, directorul revistei "Muzica" fiin:d
numit la Conservatorul din Timişoara duce şi revista Muzica la Timi~aJra. Apar alţi colaborator-i şi se discută probleme ale muzidi bănăţene.
Să amintim articolul Conservatorul din Timişoara în evoluţia muzicii
româneşti (V, 1923, nr. 1-2, p. 1-4).
Apare un articol de A. Cosma despre Corurile d.e plugari din Banat.
A. Cosma pledează pentru introducerea muzicii instrumentale în biserica
ortodoxă (MuziJCa V, 1923, nr. 5-6, p. 1-3) .
. La Cluj,- Gheorghe Bogdan-Duillcă a propus oa la catedrală să se introducă orga. Cele două opinii formulate de doi cărtumri au rămas fără
ecou.
In 1925 apare articolul Maestrul George Enescu de R. Ch. Brassey.
In articolul Societatea Oompozitor1lor de Constantin Brălloiu (VI, 1925,
nr. 2, p. 39-11) aflăm că George Enescu a semnat actul constitutiv. Despre firma muzicală Morawetz din Timişoara George Enescu scria :
"Ceea ce -întreprinse firma Morawetz este cu totul lăudabil şi merită cea
mai mare incurajare pentru binele nostru a tuturor".
Din 1916 pînă în 1925 revista "Muzica" a cultivat muzica lui Enescu
şi admiraţia pentru creaţiile marelui muzician.
acordă

REFERITOR LA TEMA INIŢIALA DIN RAPSODIA I-A
DE GEORGE ENESCU
VIRGIL MEDAN

Scrisă în august 1901, deci chiar în luna cînd Enescu împlinea 20.
ele ani, Rapsodia I-a în La major, op. 1, nr. 11 este compoziţia 1 cu ceamai largă audienţă în lume, cea mai populară şi cea mai adînc ancorată·
::1 folclcr, este, de fapt, lucrarea noastră simfonică prin care muzica·
:-omânea:scă s-a impus definitiv în universalitate, situîndu-se prlnt.re ma~;
:·ile opere în care se rel'lectă plenar ethosul tracic.
Afirmînd acestea, avem în vedere cele declarate de marele. compozitor în 1928 şi publicate în ziarul "Propăşirea" (146) : "Cele două Rap~
::;o::iii româneşti instrumentează motive populare, prevăzîndu-le pe unele
ru un sens dinamic" 2, spunînd tot in .acelaşi context : "Rapsodiile le-am
,.~,is astfel din pur instinct. Numai după aceea am căutat să-şi dau
::;ea_rna care era necesitatea care îmi dictase astfel" 3. Aceste citat0 clc·v-in
:·elevante cu atît mai mult cu cît se ştie că Eenescu a stat ani îndelun.:.·
gaţi departe de ţară : Viena, Paris, auzind numai mr muzică
popaLiră românească, doar in vacaneţele petrecute in casa părintească dinLi\'enii Dorohoiului unde, însă, sensibilitatea lui muzicală putea fi ·1ă
tlădită d'e seasemuita bogăţie şi frumuseţe a jocurilor moldoveneşfi -,
~:ucliile făcute in străinătate fiind de na1ură să-1 îndepărteze de muzica
:1oastră n3Jţională, dar, în pofida unor asemene·a dezavantaje situ.01ţii
:onjungale, tînărul muzician compunea lucrări pe teme p6pulare, şi tre~uie să recunoaştem că soluţiile găsite de el întru tratarea melosului
::-adiţional erau erau excelente, reprezentind o mare izbîndă, un triumf.
2'J toate acestea, de-a lungru:l anilor au fost exprimate· diferite· hdoieli
;':ivind autenticitatea melodiilor din prima rapsodie, fiind acuza~? -:nai cu seamă tema iniţială - , ca finid de· provenienţă din folclorul
..::-ban, lăutăresc, vădind un pronunţat caracter vulgar, dat6rită meclh:lui
·.-:dat al cînciumilor de unde li se părea unora că ar proveni, marg'na·
~zind, astfel, necunoscute şi nebănuite aspecte ale melosului no!'tru •
.\firmaţiile s.,.au epuizat in ipotetic, chiar dacă cei oare le-au făcut voiau

1. George Enesou, Rapsodia Romdnă. Op. 11, nr. 1. T·ransaripţie de concert

a autorului pentru pian solo. E.S.P.L.A.,

Bucureşti, 1956.
Bucureşti,

2. Vezi volwnul: George Enescu. Ed. muz.
3. Ibidem, p. 37.

1964, p, 48.
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să lase impresia că deţin cheile marilor mistere. Nu s-a spus, mc1 pe
departe, tot ce ar trebui să se spună şi, mai cu seamă, nu s--a spus
ceea ce ar fi mai esenţial despre melodia incipientă a primei rapsodii
eJWsciene.
Lucrurile ar fi simplificate excesiv dacă melodLa aceasta ar fi con~
siderată doar de-o vechime cu unele texte ale cunoscutelor "cîntece de
lume"~ pe care lăutarii obişnuiau să le interpreteze spre deliciul unei
lumi urbane sau, mai adesea, suburbane 5. Se ştie că Enescu a prelucrat
o varkmtă melodică purtind titlul "Am un leu şi vreau să-1 b:~au" 6•
Oare de aici să se fi tras concluzia asupoo caracterului lăutăresc pe
care l-ar avea melodia ? Dar caDacterul lUnei melodii nu poate fi dedus
din natura versurilor cu care se îmbină. Este o falsă teorie că un text
chiar indecent, poate discredita o melodie. Cite parodii scatologice nu s-au
cîntat, de-a lungul secolelor, in chip de bocete, fără ca melodiile acestora să intre, neapărat, in desuetudine 7. O melodie nu se dev,alorizează
nici dacă i-a plăcut in mod special cuiva care, pe parC'llrs, a ajuns ridicol,
cu atit mai puţin dacă i se asociarză texte mai ffilll1t sau mai puţin vulgare, sau chiar obscene. O melodie este valoare în sine, fiind expresia
generalizată şi sintetică a unor sentimente umane. În cazul de Lfaţă,
nu numai că melodila nu este indisolubil legată de acest text : "Am un
leu iŞi vrOOIU să-1 beau 1 Nici .acela nu-i al meu 1 Că e a' lui tatăl meu",
text care, la drept vorbind, poate exprima şi gindurile unui dezmoştenit,
proletarizat, cătrănit din cauza mizeriei pe care era obligat să o îndure
în vechile regimuri, dar această melodie mai cunoaşte asocieli cu difedte texte care, ar trebui să recunoască şi cei ma:i sceptici, o îndepărtează
de ambianţa sorbidă a circiumelor. Varianta culeasă de Carol l'·Iiculi
poartă rtitlul semnificativ, primul vers al cîntecului de poe "Pasărt galhină-n cioc" 9 , care cum bine se ştie - este mierla, pasăre cu semnificative sensuri in simbolica cîntecelor ardeleneşti unde a fost asociată,
adesea, ideii de libertate socială şi naţională 10 oa în versurile : "Cîntă
mierla prin păduri..." vestind robia lui Alexandru Roman sau a lui Vasile Lucaciu in temniţele cesaro-crăieşti de tristă amintire. La Nireş,
spre sfîrşitul deoeni1U.lui al patrulea, feciorii care făceau armata la gră
niceri 11 cîntau pe o variantă a melodiei de care ne ocupăm următaarele
versuri : "Stejerel frumos şi verde, 1 De sub tine nu se vede 1 Grăni
ceru-n codru verxle. 1 Am o ţară mult iubită 1 Rlomânia e numită, /

4. Ovidiu Papadima, Anton Pann - Cîntecele de lume şi folclorul Bucu1963.
5. Gheorghe C:obanu. Lăutarii din Clejani. Ed. muz., Bucureşti, 1969.
6. Cunoştea publicaţiile apărute anterior care cuprindeau această melodie.
7. Vii"gil Medan, Obiceiul "îngropării Căciunului" la Nireş. In Samus, II, Dej,
1979, p. 91-97.
8. Charles Mikuli, Douze airs nationaux roumains. Il, (1851), nr. II, p. 5. Vezi
volumul Izvoare ale muzicii româneşti, 1, Bucureşti, 1976, p. 12u.
9. Bela Ba!11:6k, Cîntece poporale româneşti din comitatui Bihor. Bucureşti,
1913, nr. 367, p. 354.
10. Vezi : Balada mierlei de Lucian Blaga.
11. Inf. Domnica Faroaş n. 1923, ştie cintecul de la Vasile Timon-Frăţia şi de
la Ioan Suciu-Rimbu, ambii dil!l Nireş.
reştilor, Bucureşti,
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au vrut s-o ia, 1 Grănicerii n-o lăsa'". Deci, sui generis,
un cîntec din folclorul nou, cum esrt:e denumit astăzi. Dar cite texte noi
nu i se asociază în zilele noastre acestei melodii frumoase, evocatoare!
Şi tocmai pentru că s-a vorbit, adesea, în termeni pejorativi despre
această melodie, acuzîndu-i-se caracterul lăutăresc, fără ca cineva să fi
incercat să demonstreze argumentat în ce ar rezida acest caracter şi.
mai ales" să explice roSiturile lăutăriei în preistoria muzici~ noastre, discuţiile menţînîndu-se în limitele înguste ale unor marginalizări de vizi!.tni şi :perspecti,ve foarte îndoielnice, ne încumetăm să afirmăm cu tărie
că, supunînd-o unor minuţioase analize, din or1ce punct de vedere, nu
rezultă, nici pe departe, că ar avea ceva care să o d'eta.5eze de realele
noastre valori din domeniul creaţiei muzicii tradiţionale de joc, nedepăşind decît arareori cîmpul sonor al inoeuropeanului hexacord m<.:jor,
melodia - demnă şi sugestivă şi documentară, muzica populară neperţînd să fie pervertită prin formulări verbale 12 • Există o estetică a muzicii populare, dar compozitorul anonim nu cunoaşte tentaţia relevării
ironicului sau a grotescului, a vulgarului sau a trivialului, a s.arcas.ticului sau a ridicolului, a ciudatului sau a caricaturalului - tot atîtea
aspecte care îl preocupă în aşa mare măsură pe compozitorul cult. Dacă
această melodie n-ar fi întruchipat toate calităţile incontestabile, cu
<!ceastă melodie n-ar fi întruchipat toate calităţile incontestabile, cu siguranţă prima rapsodie enesciană nu şi-ar fi cîştigat renumele de c:::~re
-;e bucură în toată lumea. Iar despre felul în care işi aleg marii artişti
creatori temele, mai trebuie vorbit cu prudenţă, fiindcă aici rezidă una
dintre marile taine în stare să ilumineze gestul demiurg.
Un mare merit al lui Enescu rezidă în faptul de a-şi fi dat seama
de imensul rol pe care 1-au avut lăutarii în viaţa muzicii noastre populare, exprimînd, nu o dată, sincere sentimente de admiraţie şi de recu:1oştinţă pentru că ne-au păstrat-o nealterată, viguroasă. Viziunea sa
era iluminată de geniul intu1ţiei, al cunoaşterii adîncurilor rosturi
f:.mcţonale, iar formularea căpăta caracterul monumentalelor inscripţii
:urnate în bronz: "Să le mulţumim - spunea Enescu despre lăutari că ne-au păstrat muzica, această comoară ce abia acum o preţuim; numai
clinşii ne-au dezgropat-o, au trecut-o şi au dat-o în păstrare din tată în
fiu, cu acea grijă sfîntă ce o au pentru ce le e mai scump pe lume :
'intecul !" t:J. Reflecţiile lui Enescu sînt profund adevărate. Dar marii'
!Tiuzicieni, din totdeauna, au avut aceeaşi înţelegere faţă de practicJ.:reu
::aturală a muzicii. Cu toate acestea se mai cultivă, pe alocurea, naiva
părere că apariţia în mijlocul populaţiei băştinaşe a unor neamuri alogene
::.:- fi produs transformări radicale în resorturile culturii muzicale trudiMulţi duşmani

12. E de presupus că şi aceste ~teorii" au fost inventate tot de către acea ca:.:gor:e de ~fololorişti" care, neavînd nid o tangenţă cu muz.ica, nesocotesc aspec:,:.:e smcretice ale spiritualităţii noastre tradiţionale, aducînd grave prejudicii în·
-::s:imarea valorii arli..stice şi documentar-e a acestui patrimooiu.
13. George Enescu, Despre muzica românească. In: Muzica. Bucureşti, anul. 3:
:921), nr. 5-6, p. 115. Apud Viorel Cosma, Figuri de lăutari. Ed. muz.icaJă, ;1960.
::. 3.
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ţionale 14.
lăutarilor

intelectmli au co.nsiderat şi mai consideră apariţia
ca fiind decisivă, determinantă pentru cristalizareu a
ceea ce ştim că reprezintă muzica noastră instrumentală, de joc mai cu
seamă. Eroarea este enorm·ă şi trădează o flagrantă lipsă de culiură.
Trebu1e să se ştie că, dintotdeauna şi peste tot, ţiganii au cîntat melodiile
populaţiei cu care au ajuns să convi·eţu1ască 15• Acest aspect poate fi
urmărit în cele mai mici detalii, cercetînd muzica pe spaţii foarte întinse, putîndu-se merge atît de departe încît să se observe cum ţiganii
·;:;irot reprezentanţii celor mai particulare aspecte stilistice care ţin de
zone şi -subzo.ne folclorice 16. Nu poate fi acceptat în Ţara Oaşului un
lăutar care n~ar fi ştiut decît melodii bănăţene, sau oltenel?ti, sau do;xogene, sau moldovene, sau ardelene sau chiar maramureşene. Dar atunci
cît dem ult se adînceşte în trecut muzica şi practica instrumentală oşe
nească e,· credem, uşor de înţeles, de dedus. Aceleaşi stări de lucruri
sînt valabHe pentru toate zonele şi subzonele folcloriee din ţara noastră
şi din alte părţi. Căci, dacă lăutăria se confundă, în ultirmă instanţă, cu
profesionismul tradiţional pra•cticat în planul interpretării muzicii instrumentale ca şi a celei vocale, sau a ambelor de-o potrivă, ::1tunci
in mod firesc - V·a trebui să răspundem limpede unor întrebări ca
acestea:
Ce inseamnă lăutăria în prezent? Ce înseamnă lăutăria îu zonele
ardelene unde e practicată de ţărani români'? Ce însemna lăutăria inainte
de intemeierea şcolii muzicale româneşti ? Ce era lăutăria înainte de venirea ţiganilor pe aceste mele31guri? Dar mai înainte şi mai înainte ? Tr'-1diţii:le no:.stre muziicale nu pot fi privite diseontinuu. Există o neîntreruptă
activitate muzioală de la apariţia omului pe Terra şi pînă în zilele no.1stre.
Timp de milenii, instrumentiştii profesionişti (in sensul tradiţional al
termenului) au fost rectori de conştiinţe artiste. Pe această filieră, luminată de aura mi'tului, ajungem la lumea mirifică a lui Orfeu şi Musaios 17, a lui Tamiris şi Amtion, cînd practica muzicală putea fi cons~
derată o îndeletnicire zeiască.
Structura ritmico-melodică a acestei teme îi atestă o foarte mare
vecirrie, numeroase şi felurite variante fiind cunoscute atit în folclorul
rostru cit şi în folclorul altor popoare cu care ne înrudim sau ne învecinăm 18 . Un preţios instrument de lucru întru depis1,area variantelor
româneşti l!l. Lista bibliografică poate fi completată cu alte V3riante
apărute în publicaţii mai puţin accesibile sau mai puţin cunoscute. 1\lăFoarte

mulţi

ţigani

14. v:.rgitl Medan, Cîntece epice, Oluj-Napoca, 1979, p. 22.
15. Bela Bart6k, Muzică ţigănească sau muzică maghiară? ln : Insemnări asupra cîntecului popular. Bucureşti, 1956, p. 137.
16. rbidem.
17. Romeo Ghirco!aşiu, Contribuţii la istoria muzicii româneşti. Ed. mu.ZÎicale,
B uCI1lireŞ'ti •. 1963, p. 21.
18. N:colae Iorga, Muzica românească. Ln: Muzica românească de azi. Bucureţ;ti, 1939", p. 17.
19.. Gheorghe Ciobanu, Culegere de folclor şi cîntec<? de lume, I, Bucureşti,
1976. Vezi bibli.ografia acestei melodii la p. 96-97 şi p. 177.
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turi de melodiile instrumentale şi, prin evoluţie, a cîntecelor de joc· a
înrudire nu lasă nici un dubiu, va trebui să UJrmărim această temă
alte genuri, în colinde, spre exemplu, cunoscute fiind raporturile
strinse între muzica joclli-i,lor şi a colindelor 20• Unele variante· c.:rdeleneşti ale baladei-colind cu tema "Fratele şi sora" (Soarele şi luna), . tră
dează, sub aspect melodic, :vizibile înrudiri cu tema pe care o urmărim 21 •
La fel, unele variante ale coli.Jndului cu text mai nou "Trei păstori se
întîlniseră", conduc, deasemenea, spre oatare apropiere, nu .numai prin
caracterul arpegiat al conturului melodic, dar şi prin formula cadenţială
de încheiere pe treapta a III-a a hexacordului major, de foarte largă
răspîndiTe în muzica noastră veche. Cît prive:;te structura ritmică :
căror
şi în

aceasta o

regăsim

în unele solinde cu ,;er::.uri

octo- sau hepta-sHabice urmate de un refren penta-silabic de tipul
"Florile dalbe". Acee~i structură ritmică a ~regăsi.m în numeroase melodii instrumentale 22 şi în cintec vocale de joc 23. E destul să ne gîndim
la celebra "Haţegana" atit de răspîndită în folclorul românesc 21i, ·păstrîn
du-şi, adesea, o statornică funcţie în cadrul repertoriului nupţial ca me..,
lodre ce se cîntă în momentul cind "Se duce găina", cînd "se dă găina" 2\
acompan:iJind strigăturile legate de această pacte a rili-ualultii. · 1\ce?~5i
structură ritmică o regăsim, apoi, în numeroase melodii de joc "Calabreaza" 2fi. •
Ţinem să subliniem un aspect care ne-a frapat, continuînd să rămînă
pentru noi o enigmă : absenţa totală a variantelor rubafo, doinite ale
acestui tip melodic. S-ar putea ca Enescu să fi cunoscut şi variante doiniie ale acestui melodii, variante care să devină, pe parcurs, tot mai 'bine
cunoscute. Dar dacă Enescu n-a cunoscut variante doinite ale acestui tip
melodic, atunci meritul său devine cu atît mai mare, redducind la stră
vechea noastră matrice stilistă.că o melodie de largă circulaţie, conferin20. Gheorghe Ciobanu, Inrudirea dintre ritmul dansurilor şi al colindel.or. In :
Studii de etnomuzicologie şi bizantinol.ogie, II, Bucureşti, 1979, p. 64-94.
21. Medan, Cfntece epice, p. 73-90 ; vezi tot acolo şi alte variante nle aceleiaşi
melc.dii : nr. 22-24. 26-30, 35. 36, .41, 42, 50, 53, 54, 69, 70, 129, 153, 156, 194, 22o-224,
226, 227, 289.

22. Sabin Drăgoi, Monografia muzicală a comunei Belinţ. Craiova (1942), p.
H2. Vezi : Gh. Ciobanu, Inrudirea dintre ritmu.l dansurilor şi al colindelor, voi.
cit., p. 89, 90.
.
23. Spre a ? nu ? aici ? toate melodiile cu această structură ritmică d!ri
toate publilcaţiile noastre, vom apela doar la cele patru volume, in care sînt cupri.nse cintece din toată România, editate de LUdovic Paceag: Ia mai zi din frunză. Bucureşti, 1958 : 22, 25, 38, 43, 80, 104, 112, 121, 127, 129 ; Ţara mea e ţară dragă.
Rucure;;ti, 1960 : 15, 26, 27, 95 ; Am o ţură ca o floare. Bucureşti, 1962 : 30; 133, 138 ;
O cunună-i ţara-ntreagă. Bucureşti, 1969 : 69, 108, 202, 320, 343, 347.
24. Meoloclia a intrat în atenţia coiD4J0zitorilor no.5tri, fiind pre1ucrată in citeva
lucrări de referinţă: "Trei dansuri din Ardeal" de Ach:m Stoia şi "Jocul găinii"
de Tudor Jarda.
25. Vi'l"gi.l Medan, 1000 chiuitu.ri de pe So'TTU!ş. Oluj, 1969, p. 33~37.
26. Andrei Bucşan, Specificul dansului popu·lall" românesc. Buc~m, · 1971.

du-i un plus de suav lirism, in oea mai autentică manieră a autohtonismului nostru, esenţializat 27.
In folclorul românesc din Tra.nsiilvania melodia oceasta cunoaşte
citeva ipostazieri demne de remarcat. O regăsim structurată in ritmul
nksak de !~ al învîrtitelor - ca in exemplul pe care il vor reproduce
mai jos - unde cele trei pulsaţii se grupează astfel : 4
3
3, alteori
cele trei pulsaţii fiind grupate m felul acesta : 4
3
2, in atari cazuri,
9
ca in cintecul "Prima zi la secerat" 28, asimetricul menţinindu-se în
10
pentru ca, alteori, variantele melodice să fie structurate intr-un ritm mă
surabil in
atît de vrecvent Purtatelor de pe Cimpia Transilvaniei.
subdivizinmile putindu-se grupa după cum urmează : 2
3; 2
2
1;
2+ 1
2, a doua pulsaţie tinzînd, in chip evident, spre numeroase şi
variate posibilităţi de rubatizare a melodiei, apropiindu-se mai mult de
.varianta bucovineană publicată de Carol lVliculi. V arian ta melodică pe
care o supunem tiparului, în cadrul acestui studiu, a fost culeasă de la
cîntăreţul bistriţean Petre Petruse : 29
Bela Bartok a inserat, in legătură cu varianta pe care o publicase,
ur,mătoarea notă : Melodita este desfigurată; originalul este astfel" :J'l,
şi muzicianul maghiar reproduce, din culegerile sale, o variantă mai apropiată de aceea cuprinsă in rapsodia enesciană, cu deosebirea ,in primul
'rind, că nu foce cadenţa finală - ca in varianta din Cristior : "Pnsăre
galbină-n cioc" pe treapa a II-a, şi nici pe treapa a III-a ca tema
.rapsodiei şi in numeroase alte versiuni bi{[le cunoscute astăzi.
·
In aceeaşi notă, sub portati:vul cu varianta de care aminteam, Bart6k mai face următoarea reflecţie : "Este cunoscută şi la Unguri. Se mai
cirlltă şi pe cuvintele : «Am un Ieu şi vreau să-I beau», iar eu de mult
pe cuvintele : «Pe sub deal, pe sub cetate»" ;u. Reţinem faptul că Bartok cunoştea maă multe variante româneşti ale acestei melodii, cit şi
faptul că avea cunoştinţă d'e prezenţa acestui tip melodic in folclorul
'muzical maghiar, cunoştea, desigur, volumele publicate de BartaltiS
istvan :l:!.

+ +

!

+

+ +

+

+ +

27. Speranţa Rădulescu, Creaţia enesciana m prelungirea unor straturi vechi
de muzică ppoulară. In : Anuarul Institutului de cercetări etnologice şi dialectolo'gice. Bucureşti, 1980, p. 295-301.
28. V. Medan, Cîntece de viaţă nouă. Cl<uj, 1965, nr. 37, p. 83. Maria 1\l.iarcu orig;nară din Lujerdiu, jud. Cluj ştia melod:a de la un ce<teraş someşean.
29. Născut în 27.XII1.1944 la Scărişoara (Alba), Petre Petruse a copLlăTit ln
Singeorzul Nou, aproape de Lechinţa (B:striţa-Năsăud), iax melodia o ştie de la
cetera.5ul Ferdi Bo:.di din Singeorzul Nou. O variantă foarte apropiată a acestei
melodii ne-a fost cîntată la clarinet de Ioan Chendea din Sînmihaiu Almaşului
(Sălaj) în
16.IV.1977, fiin.d înregistrată în '3rhiNa noastră la poziţia Mg. 16 Ia.
30. Bant6k, Cîntece poporale româneşti din comitatul Bihor, p. 354.
31. Ibidem.
32. Bartalus Istvăn, Magyar nepdalok. II, Budapest, 1875, p. 195.

Drag mi-i jocul, arză-l focul,
Nu ştiu cum mi-a fi norocul.
Drag mi-i jocul someşean,
Ca la orice ardelean.
Hai, mîndruţă, nu mai sta,
Că s-aude cetera.

Drag mi-i jocul să-l pornesc,
Cu mîndra să mă-nvîrtesc ;
Drag mi-i, zău, şi-aş tot juca
Cu mîndra alturea,
Că i-i dulce guriţa.
Strigat : Drag mi-i jocul românesc,
După el mă prăpădesc.

(Ultimele două versuri pot fi şi strigate pe fondul muzical al ritornelei).
In 1952 apărea, în sfîrşit, mult aş.teptata colecţie de cîntece populare
a lui Arany Ianos 33 sub îngrijirea lui Kodaly Zoltan şi Gyulai Agost
in care apar două variante ale acestui tip melodic, atit în partea 1-a a
c-ulegerii sub nr. 86, dt şi în partea a II-a la nr. 4. In temeiul acestor
publicaţii şi al unor manuscrise mai puţin accesibile, compozitorul şi
folcloristul Kodaly Zoltan semna în revista bucureşteană Muzica din
1955 un articol intitulat sugestiv "Pierderea lui Enescu ne doare şi pe
noi'', arti·col in care scria următoarele: "Ultima oară ne-am intilnit la
Chicago, în 1917. A dirijat propriile sale lucrări şi in aceea~i seară a
interpretat concertul de Braluns. A făcut deci munoa a doi oameni. Cu
'1ceastă ocazie, am văzut că R!apsodia Română este atît de populară în
.-\merica, încît publicul a început să fredoneze tema ei. Pe mine m-a
interesat cu atit m~ii mult această popularitate, cu eî:t această temă este
:·ăspindită şi în rîndurile poporului maghi,ar. Originea unei melodii care
es~e cîntată de două sau mai multe popoare este greu de stabilit. Această
problemă poate fi abordată cu şanse de succes numai de o cercetare fol: lorică obiectivă, lipsită de orice şovinism" :v.. Aşa este, prezenţa acestei
33. Areny

Jănos,

Nepdalgyiljtemenye.

Kozzeteszi

Kodăly

Zoltăn

es Gyulai

_.!_gast. Budapest, 1952.

34. Zoltan

Kodăly,

:-;><.:i. \' (1955), p. 5-6.

Pierderea lui Enescu ne doare şi pe noi. In : Muzica. Bucu-
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melodii în folclorul românilor ~i al maghiarilor fiind o realitate demo:1Iar frumuseţea lucrurilor devenind cu atit mai mare cu cît, şi
in cazul acesta, nu filiaţii italice sau fino-ugrice vin să-i ateste obirşiile,
ci fondul autohton ancestral al Europei, spaţiul P.anoniei făcîndu-se o
punte de legătură între străvechea cultură muzicală de la noi cu cea din
Europa occidentală 35. Şi variantele maghiare prezintă, fiecare în parte,
pronunţate aspecte particulare, pe lîngă evidentele înrudiri cu variantele noastre. Mai cu seamă perioada a II-a din al doilea cintec cuprins
in antologia lui Arany Iănos face sugestive trimiteri compwative ale
acestui tip melodic spre variante din foLclorul românesc care, altfel, ar
fi fost mai greu de intuit, unele ou pronunţat caracter petrecăreţ cum
este larg răspînditul cintec de pahar binecunoscut prin refrenul său "Hai,
hai, vinu-i dulce, f Cine bea în rai se duce", terţa inferioară a melodiei
acestui refren fiind identică cu perioada secundă a "Periniţei", ca şi
a unor variante de "Gerunparale". Dar ceea ce apar şi mai semmficativ
este faptul indubitabil că pe aceslt făgaş al comparaţiilor ajungem la
alte variante din muzica popul,ară românească din IT'ransilvania, şi anume
la' cîntecul de joc "Fata babii Marişca" interpretat de F.mH Gavri..ş, apoi
la alte cîntece de joc, ·tn mai .pronunţat ritm aksak : "Badea meu d'e
astă vară" interpretat re Ana Pop-Corondan şi "Moşule, barbă căruntă"
interpretat de Ion Cristoreanu 36. Vari·antele maghfuare se .apropie mai mult, atit oa structură cit şi ca funcţie, de cintecul ·nostru de
petrecere, in care refrenul face tentante aluzii la "vinul dulce", dar
totodată ele fac joncţiw1ea cu Europa centrală şi occidentală de unde
apoi, ne-.au venit, sau ne-au sugerat alte variante, de dată aceasta completînd repertoriul copiilor cu piese ca "Sanda spală la covată" şi nu
prea îndepărtatul cîntec de la această structurj, cu observaţia că şi el
~e vrea, parcă, doar o derivare dintr-o intonare a terţei inferioare (ca
şi în oazul "Periniţei"), este vorba de "Vulpe, tu mi-ai furat gisca" J7
atit de larg cunoscut in toată Europa. Nu vom încheia aceste rinduri fără
să amintim că inclusiv simfonia "Su!'priza" de J. Haydn :JS, valorifică
acelaşi .tip melodi.:c de care. ne ocupăm. Iată cum a înţeles şi cum a izbutit Enescu să deschidă porţile muzicii noastre către universalitate. De
la citarea credincioasă a melodiilor cărora le-a păstrat integral adîncul
autohtonisfului şi farmecul autenticităţii, la dezvoltarea tematică a motivelor de certă sorginte folclorică 39 , S3IU de la preluarea in chip creator
şi valorificarea unor elemente de heterofonie, armonia şi polifonie rezidtnte in melosul nostru trar1ţional, }.a inveşrn..intarea lor orchestrală
ait de adecvată, de inspirată, reprezintă ingenioase proceree care au

strabilă.

35. Medan, Cîntece epice, p. 22.
36. Medan, Cîntece de vtaţă nouă, ·nr. 36, p. 81 - vari.a.ntă aproape identică.
37. G€orge Breazul, Patrium Carmen. Contribuţii la studiul muzicii mmâneşti.
Craiova, (1941), p. 591. Traian Mîrza, Folclor muzical din Bihor. Buoureşti, 19714,
p. 75.
38. Tema este reluată şi în oratoriul Anotimpurile, împletindu-se armonios cu
cîntecul pluga.rului din par!tea intîiu - Primăvara.
.
39. Mircea Chiriac : Rapsodiile române de, G . .f!nescu. ln : Muzica. Bucure<~ti,
nr. 7 (1958), p. 21.

267

condus spre imensele succese ale genialului nostru compozitor, ale şcolii
muzicale româJ'I.~ti în continuă ascensiune 4°. Aşa cum subliniază şi muzicologul Octavian Lazăr Cosma "Enescu începe cu sinteza trecutului" 4 1,
deschizînd nebănuite perspective nobilei îndeletniciri de creaţie a cornpazitorilor noştri.

SUR LE THEME INITIAL DE LA RHAPSODIE I-ere
DE GEORGES ENESCO

Resume
Le contact d'Enesco avec le folklore rouma:n des sa prem:ere enbncc a
lais~e

des traces p:-ofondes dans le souvenir ct la f<:.ntaisie creatr:ce de celui qu:
allait devenir le plus grand musicien roumain, en depit du fait que [es tangences
an•c l1 culturc pl)palaire sant devenues plus rarea dans la per:ode de ses etudes
a Par:s et a V:enne.
C'est ccrt<.tin qu :.r a re•tenu des images vivcs de la chanson et de ia danse quil
alla:t tranfigurer dans sa creat:l<m musicale â pm tir des "Poemcs roum1'ns" et de
la ,.Rhapsodie" j usq.u'â "Oedip" et "Vox Ma ris".
Le theme in:t:al de sa premiere rh::~psod!e est edif:catcur po:1r la maniere
d'Enes:o de cho:sir ses melod'es d'une orig:ne folklorique cert::t:ne pour le:; em;J!oycr d·.ms sa creaticn.
Cette melodie a connu le .long des .annees de multiples comh:IIlaisoos sur de
d!ffercnts textes profcndement Jyriques, ayant auss: un ev:dent caractere social.
L'airc large dant elle jou..:t dans le repertoke de Ja musi.que instrumentale de
danse et dans les chansons de danse :~insi que les parcntes qu'elle prescnte .avec
lc-s m(1lodies de certains ch<mts de Noel d'une ol':gine trqs an:::icnne, confere a ce
theme son caracte~·e autochton, sa provenance d'une vieille tradition folklorique
;)r(,fon:leme'llt an:ree dans l'ethos roumain.
La presence de la meme melodie dans la creation populailre ongroise, slave
ct allemande constitue un indice de p:us de scn anciennete, argument de la pa:·C'ntc sur des espaces europeens plus va.stca qu'on ne le croyait jusqu'a.ujourd'hui.
Les nombreuses ct interessantes vari\'!ntes melodiques connues des publ:,ca.tions
~cnt la preuve des vieilles rel.ations cU:lturelles et muskales entre les peuples de
:·espac-e europecn, de la maniere dont ces plans de contact se SO'llt cristiEses dans
:c domaine de l'art SCinore, S'Jggere la necessite des etudes comparatives plus ediLcatr!Jces. Dans la creation culte, cette melodie a fa:t carriere a partir de la symphonie .,La Surprise" d~ Haydn jusqu'ă la "Rhapsodie I-ere d'Enesco.

40. Romeo Ghircoiaş~u. In legătură cu drumul creaţiei enesciene. In : Muzica.
nr. 5 (1955), p. 45-47 ; Zeno Vancea, Rolul şi locul creaţiei lui George
Enescu in muzica românească. In : Muzica. Bucure~Şoti, nr. 5 (1955), p. 24 : Petre
Brâncuşi, Muzica românească şi marile ei primeniri. Il, Bucureşti, 1980, p. 516.
41. Octavian Lazăr Cosm.a, Hronicul muzicii româneşti. IV, Bucureşti, 1976.

Bucureşti,

p. 3{)7.

UN MOMENT UNIVERSAL ŞI UNUL NAŢIONAL
DIN VIAŢA ŞI ACTIVITATEA LUI GEORGE ENESCU
CONSTANTIN STIHI-BOOS

Relaţiile, atît general-umane, ci:t şi pe planul creaţiei, care se pot
stabili între George Enescu, muzicianul român reprezentant de frunte al
muzicii secolului nostru şi Camille Saint Saens, reprezentant important
al romantismului întîrziat cu iz clasidzat, sînt destul de complexe şi nu
avem pretenţia de a le epuiza în spaţiul restrîns al prezentei comunicări.
Dorim însă să atragem atenţia asupra lor, întrucît ele prezintă o certă
însemnătate, care nu a fost încă luată în seamă.
De pildă, in ceea ce priv~te relaţiile dintre ei, fără să existe o
foarte mare apropiere, se poate totuşi vorbi de o prietenie Saint-SaensEnescu, pe tărîmul muzicii. Creatorul mai vîrstnic şi-a dat seama de
deosebita valoare a celui mai tînăr şi 1-a încurajat şi l-a îmbărbătat.
La rîndul său, Enescu a concertat, fie alături de Saint-Saens în omagiul
acestuia, fie în memoria sa, incluzîndu-i în reperrodul său de violonist
solist şi de cameră, de pianist şi de diri,jor, cele mai importante lucrări ;
ele asemenea, în Amintirile sale, George Enescu l-a preze'Iltat pe Camille
Saint-Saens cu cea mai leplină obiectivitate, fără să exagereze cu meritele muzicianului francez, ca unii apologeţi excesivi ai săi, insă şi
fără să i le minimalizeze sau să i le esoarmoteze, cum din păcate se
petrec lucrurile ou o mare parrt:.e a criticilor francezi de astăzi, lipsiţi
de obiectivitatea necesară pentr uo justă apreciere a unui creator, care,
in ciuda tuturor inegalităţilor şi aspectelor deconcertante uneori din opeTa
şi din viaţa sa, rămîne totuşi unul dintre cei mai! v.aloroşi compozitori
şi muzicologi francezi din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Începem mai intii cu semnalarea unui fapt pe care nu l-am găsit
consemnat nicăieri in lucrările noastre d'e e'Ilescologie : participarea lui
George Enescu la un concert omagiaJ. la Paris, în ianuarie 1913, în onoar-ea lui Camille Caint-Saens, proaspăt distins, a 3-a oară, cu legiunea de
Ono<:re, cînd a interpretat, ca solist, sub bagheta compozitorului însuşi,
Concertul nr. 3 pentru 1:ioară şi orchestră în si minor Op. 61 al acestuia
2şa cum ·arată Arthur Dandelot în La vie et l'oeuvre de Saint-Saens,
Paris, Ed. Dandelot, 1930, p. 242. George Enescu s-a mai produs apoi
.:-:; tot entuziasmul şi intr-un ciclu de concerte dedicat memoriei lui
Sa.int-Saens, la un an de la dispariţia dintre cei vii a muzicianului francez,
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în 1922 1. Procedind astfel, marele nostru muzician s-a achiltat cu foarte
multă .omenie atît faţă de persoana însăşi a lui Saint-Saens pe cînd acesta
mai era încă în viaţă, cît şi faţă de memoria bătrînului maestru pentru
ajutorul pe care îl primise de la acesta, d'e mai multe ori, în diverse
situaţii difidle, prin oare i-a fost da1t să treacă lui George Enescu în
timpul studiilor sale muzicale la Paris şi în perioada primelor sale încercări de a se afirma pe planul componisti:c.
De altfel, tînărul George ănescu, proaspăt sosit la Paris de la Viena
în primăvara anului 1894, ca să-şi oontinue acool studiile muzicale, şti.a
perfect că printre "forţele proaspete" pe oare le "al'inia" pe atunci Parisul şi care erau constituite intr-o "trupă irezistibilă", continruatoare atît
ale eforturilor "marelui Berlioz" cît .şi alea de mai curînd dispăruţilor
C. Franck, Ch. Gounod şi Zm. Chabrier, în primul rînd se situa tocmai
C.. Saint-Saens, care era "în plină forţă a vieţii" - abia după el îi
amir~teşte
Enescu pe V. D'Indy, G. Faun~. C. Debussy, P. Dukas,
M. Ravel, R. Ducasse 2.
In acest context nu este de mirare că Enescu a considerat necesar,
după terminarea Poemei române, prima sa lucrare cu număr opus, să
le-o arate, in primul rînd lui Gedalge ~i lui Saint-Saens. După o primă
întrevedere mai puţin conclurentă, Saint-Saens fiind preocupat .şi grăbit,
o a doua vizită a lui Enescu la acesta, a avut un rezultat foarte favorabil :
cucerit de prospeţimea inspiraţiei tînărului muzician român, Saint-Saens
l~a îmbrăţişat, spunîndu-i emoţionat : · "Ei bine, iată... ştii ce vrei !" 3 .
Preţuirea şi încurajarea lui Saint-Saens, reputat pentru firea sa dificilă,
au contat mult atunci pentru Enescu. Ul.terior, cînd George Enescu a
candidat, find în anul III la Conservatorul din Paris, la Premiul I al
clasei de vioară, academizanţii sclerozaţi din comisie, supăraţi că tînărul
muzician cutezase să se afirme - şi cu succes încă ! - · şi în calitate
de compozit:or cu aceeaşi Poemă română, i-au refuzat, cu evidentă părti
nire şi rea-credinţă, premiul in cauză, situîndu-1 numai pe locul al doilea.
Disperat, Enescu a vrut chiar să renunţe la· viară, pentru a se dedica
exclusiv compozi1;iei, dar Saint-Saens l-a încurajat şi de această dartă, îndemnîndu-1 să "persevereze" pe drumul muzicii şi să· nu se lase copleşit
de cea . dintîi cabală, căreia tînărul m'llZidan avusese să-i facă faţă. Bineînţeles, dreptatea a fos.t de partea lui Saint-8aens, căci un an mai
tîrziu, în 18!19, Enescu obţinea a.cel Premiu I "în 'lll!1animitate" acum,
producindu-se tocmai cu Concertul nr .. 3 pentru vioară şi orchestră tn
si minor Op. 61 nl lui Saint-Saens "· Des1gur, ajutîndu-1 prin sfaturile
şi încurajările sa:e pe Enescu, muzicianul francez îşi va fi amintit, şi
incă prea bine, ce îndurase şi el însuşi cîndva din partea altor academizanţi, care-I respinseseră, în tinereţea lUi, la fel de nedrept, de două
ori de la Premiul Romei, preferindu-i ·două mulităţi patente, oare nu
1. Cf. XXX George Enescu. Monografie, BuC'I.lreŞti, EdiJtura Academiei, 1971,
vol. 1, p. 518.
2. B. Gavoty, Les souvenirs de Georges Enesco, P·!lris, Flanuna.rioo, 1955, p.
63-64.
3. Idem, p. 80-81.
4. Idem, p, 73-74.
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aveau să să lase ruc1o urmă în muzica franceză ! Nu este deci de mirare
că Enescu avea apoi să-i dedice, lui Saint-Saens, renumita sa Suită pentru orcsestră în do major nr. 1 Ap. 9, cu atît de tulburătorul ei Preludiu la unison, precizînd că i-o închinase marelui muzician francez "dintr-un sentiment de elementară recunoştinţă" 5, pentru preţuirP::t şi susţinerea primită de la acesta.
Despre sine însuşi ştim că Saint-Saens spunea că el compune muzică tot a~a ldupă cum mărul îşi rodeşte merele", .adică din cea mai
intimă necesitate a firii sale artistice 6 ; ceea ce este foarte interesant
însă, el i-a mai aplicat această comparaţie, pe cît se pare, doar unui
shgur alt muzician, iar acesta a fost tocmai George Enescu : 1 Enescu 1
face rnrurzică aşa cum rode;;te mărul... Va fi mare printre cei mari" 7.
Profeţia marelui compozitor francez a fost împlinită cu prisosinţă!
La rîndul său, George Enescu avea o mare preţuire pentru SaintSaens, chi,ar dacă îşi dădea seama perfect şi de inegalităţile din creaţia
componistică şi interpretativă ale acestuia, ba chiar şi din firea lui SaintSaens. Astfel, în ce priveşte comportJarea dificilă şi unele mici izbucniri
ale omului Saint-Saens, Enescu povest~te cu humor cum a reuşit odată
să iasă, cu abilitate, valoroSllll dirijor Pasdeloup, dintr-o situaţie puţin
plăcută, cînd compozitorului i se păruse că acela nu-i respecta intenţiile
intr-o interpretare a Poemului simfonie "Phaeton" Op. 39 s. La fel, şi
in ce priveşte realizările componistice şi interpretative ale lui SaintSaens, Enescu a ştiut să fie cît se poate de obiectiv ; ştiind "să-i dea
Cezarului ce este al Cezarului" şi să recunoască lucrările de rneriit deosebit de Sadnt-Saens, Enescu s-a ex;primat "verde", cum se spune, şi cind
a întîlnit la Saint-Saens lucruri cu care nu putea fi de acord, ca artist
!'?i muzicLan. Astfel, Enescu 3.Vea cuvinte pline de cea mai înaltă preţuire
pentru creaţii ca Simfonia a III-a a orgă în do minor Op. 78, Opera
"Samson şi Dalila" Op. 47, Concertul nr. 4 pentru pian şi orchestră în
do minor Op. 44 şi altele: în schimb însă, de pildă, nu era un admi:rator
fără rezerve al Concertului nr. 3 pentru vioară şi orchestră în si minor
Op. 61 : elogiindu-i calHăţile incontestabile, Enescu observa totuşi o temă
mai îndoielnică din punot de vedere valoric in finalul lucrării şi critica
şi unele sunete armonice introduse de Saint-Saens parcă împotriva posibilităţilor fireşti .ale viorii solis.te in partitură 9 ; însă tot Enescu îşi
"Ublinia, după cum am văzut, succesele obţinute de el însuşi cu această
lucrare, ba mai mult, vorbind despre marele violonist Eugene Ysaye,
pe care aproape îl diviniza, Enescu îl lăuda în mod deosebit şi pentru
interpretarea acestei lucrări 10. Vorbind despre meşteşugul de compozitor al lui Saint-Saens. En€scu il aş€za printre cei cinci mai mari compczitori - orchestratori din toate timpurile, ceilalţi patru fiind', după
5. Idem, p. _.86.
6. XXX Die Musik in Geschichte und. Gegenwart; Band XI, Barenreiter, Ka!'isel,
l::l63, col. 1280.
Î. XXX Monografia... , op. cit., vol. 1, p. 204-205.
8. D. Gavoty, op. cit., p. 81.
9. Idem, p. 169-171 şi 102.
10. Idem. p. 96.
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Enescu, la egalitate în această privinţă cu Caint-Saens, Berlioz, Dvorak,
R!imskii-Korsakov şi Mahler 11 ! Nu .alta era şi opinia eminentului compozitor impresionist Maurice Ravel, şi el un foarte mare orchestrator :
acesta, după cu marată tot Enescu, avea aceleaşi cuvinte de supremă
apreciere a artei de orches.traţie şi inst!'umentaţie a lui Saint-Saens 12,
In schimb, la fel cu marele său prieten, celebrul pianist Alfred Cortot,
Enescu nu .aprecia prea mult felul "discutabil şi destul de sec", cu fluctuaţii neaşteptate de tempo, al interpretărilor pianistului Saint-Saens,
spre deosebire de arta pianis.tică desăvîr.şită a unui Debussy, de pildă 13 !
Totuşi, vorbind apoi de detractorii lui Saint-Saens, (destul de numeroşi
şi în vremea noastră, care-i neagă total meritele, cum ar fi ---::- adăogăm
noi - un Remy Stricker, sau i le escamotează ca de pildă redactorii de
la Larousse de la musique, cînd, la menţionarea ediţiei de Opere cornplete de Rameau, întreruptă după vol. XVII, "uită" să mai arate că
această ediţie a fost făcută în întregime de Saint-Saens şi că după moartea
lui nimeni nu a mai continuat-o !), George Enescu spune, cu deplină
dreptate că "îi plînge 1' şi îi consideră doar drept "nişte invidioşi sau
nişte pigmei" 14.
Prin urmare, constatăm că George Enescu, a lăsat despre mai
vîrstnicul său contemporan Camille Saint-Saens, un portret veridic, cu
luminile dar şi cu umbrele lui, al foarte valoroşului, dar şi inegalului
muzician francez şi universal care a fost acesta. Poziţia aceasta obiectivă
a lui GeOTge Enescu faţă d'e Camille Saint-Saens, credem că este, în momentul de faţă, Wla dintre cele mai: îndreptăţite; fără să cadă în excesele apoolgetice ale unor Emile Baumann, Arthur Dandelot sau Jean
Bonnerot, Enescu nu a ajuns nid la negativismul unui Remy Stricker
sau chiar -din păcate! al unui Rene Dwnesnil, în parte (deşi în alte situaţii acesta din urmă s-a dovedit a fi un critic foa:rte informat, competent şi echilibrat).
Desigur, pe planul creaţiei, raporturile dintre George Enescu şi Camille Saint-Saens sint mai greu de stabilit. Reprezentind fiecare o altă
epocă, o altă optică in arta sunetelor, este dificil să căutăm afinităţi
intre creaţiile lor. Totuşi măiestria meşteşugului muziioal şi exigenţa
deosebită in acest sens ale lui Saint-Saens, nu credem că vor fi rămas
fără ecou in exigenţa, şi ea deosebită în acest sens, dovediltă de George
Enescu, deşi pe un alt plan decit muzicianul francez. La fel, arta orchestraţiei, in oare Saint-Saens era atit de meşter, precum şi si:mţul
proporţiilor şi al raporturilor dintre teme" punţi şi dirverse alte momente
din desfăşurarea riscursului muzical, îl vor fi inrlurit, bineinţeles in spiritul şi nu în litera lor şi pe George Enescu. Rapsodiile, Simfoniile (inclusiv Simfonia de cameră), Suitele orchestrale, Poemul simfonie "Vox
Mari şi Opera "Oedip" ale lui George Enescu vor fi avut de profitat şi
de pe urma exemplului de măiestrie şi echilibru oferit de creaţiile lui
Saint-Saens. Drumul progresului şi evoluţiei glorioase a lui George
11.
12.
13.
14.

Idem,
Idem.
Idem.
Idem.

p.

169-171.
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Enescu a trecut şi prin experienţa .şi exemplaritatea oferite de cele mai
bune creaţii ale lui Saint-Saens. In orice caz, aici este o temă de urmărit clarificat şi vom incerca odată să o facem.
Prin urmare, din toate punctele de vedere, raporturile umane şi muzicale dintre Camille Saint-Saens (1835-1921) şi George Enescu (13811955) îi onorează pe amîndoi, marele nostru compozitor ducînd cu cinste
mai departe făclia marii muzici, pe care i-o lăsase moştenire, între alţii
şi marele muzician francez!

b) ACUM 80 DE ANI, GEORGE ENESCU A CREAT
NEMURFI'OARELE RtAPSODII ROMÂNE
In ceea ce-l priveşte pe marele nostru muzician Geonge Enescu, toată
lumea este desigur la curent cu sărbătorirea centenarului n~terii celui
care a dus muzica românească pe cele mai înalte culmi ale împlinirii,
aidoma lui Mihai Eminescu, în lumea de vis şi vrajă a poeziei. Totuşi,
in sfera muzicologilor, publicul l·arg este ceva mai puţin informat, poate,
că anul acesta avem de-a face şi cu o altă aniversare enesciană, anume
implim.i.rea a 80 de ani de l·a crearea dec ătre eminentul nostru muzician
a celebrelor sale Rapsodii române Op. pentru orchestră, nr. 1 în la
major şi nr. 2 in re major, creaţii care pe de o parte au marcat intrarea
creatorului Enescu în perioada maturităţii sale, iar pe de alta, au dus
faima muzicii româneşti în întreaga lume.
Anul 1901, primul an al secolului al XX-lea, printre ai cărui muzicieni de înalt renume avea să s~ înscrie şi George Enescu, a fost un
"an de virf" atît pentru compozitorul Enescu cît şi pentru interpretul
Enescu. In afara Rapsodiilor române, lista lucrărilor sale s-a mai îmbogăţit şi cu Simfonia concertantă pentru violoncel şi orchestră în si
mino1· Op. 8, cu renumita Toccată din Suita pentru pian nr. 2 in re
major Op. 10 - suită ce avea apoi fie întregită şi d'efinitivată in 19021903 - şi cu două lieduri fără număr de opus. Oa interpret, Enescu s-a
produs tot pe atunci, in diiVerse reci1taluri şi concerte, interpretind lucrări
de Ed. Lalo, G. Farure, F. MendeJssohn-Bartholdy, J. Haydn, W. A. Mozart, L. v. Beethoven, C. M. von Weber, R. Schumann, J. Brahms,
C. Saint-Saens, A. Gedalge, Th. Dulbois, H. Rabaud şi bineînţeles şi de ...
George Enescu. In această dublă ipostază de compozitor-interpret este de
semnalat şi faptul că muzicianul, deşi încă foarte tînăr - nu împlinise
nici 20 de ani - se impusese deja attî de mult in viaţa muziJCală a
Parisului unde işi incheia studiile, incit renumitul şef de orchestră şi
dirijor Edouard Colonne a organi~t, pe 21 februarie 1901 un recital alcătuit exclusiv din lucrări enoociene (în speţă Variaţiunile pentru două
piane pe o temă originală Op. 5 şi Sonata pentru pian şi vioară nr. 1
in re 1'1UJjor Op. 2), recital la care, inafaxă de George Enescu, s-au
produs, ci:n.ttndu-i lucrările, alături de dinsul, marele prieten al lui Enescu,
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faimosul violonist Jacques Thilbaud şi un pianist reputat al timpului, Lucien Wuwaser. De altfel, tot în 1901 mai au loc, la Bucureşti, audiţii
ale unui Trio fără număr de opus şi ale unui lied, tot fără m.unăr de
opus, dar mai ales a Sonatei pentru vioară şi pian nr. 2 în fa minor
Op. 6, care este editată în aJCe,laşi an de către casa "Enedi" ; tot în
1901, Societatea muzicienilor din Franţa îl alege ca membru al ei.
Însă mai presus de toaJte, aşa cum am mai arătat, anul 1901 este
cel al compunerii Rapsodiilor române. Desigur nu vom insista, în scurtele
însemnări de faţă asupra lor doar toată lumea le cunoaşte în fond - ,
ci dorim doar să punctăm cîteva momente de semnificaţie mai aparte.
Evident prima Rapsodie este o adevărată "apoteoză a dansului popular
românesc", însă cea de~a doua ne apare, nu atît ca "baladă" cum s-a
tot sp'US, ci mai mult ca un fel de odă solemnă, de mare vibraţie, întru
preaslăvirea patriei. Că este ~a, o dovedeşte şi faptul că i s-a putut
da o formă de impresionant in coral felului cum transfigurează Enescu
binecunoscuta melodie, pătrunsă în practica muzicală folclorică, "pe o
stîncă neagră" de Al. Flechtenmacher, precum şi faptul desigur anecdotic,
dar semnificativ şi el in felul său că de curînd chiar, "Motte"-<Ul "Universiadei" se baza pe de o parte pe imnul studenţesc "Gaudeamus", iar
pe de alta, pe "Sîrba lui Pompieru", tot in transfigurarea măiastră a lui
Enescu, din aceeaşi Rapsodie a II-a. Mai mult încă, tratarea de către
Enescu a unor teme populare si semipopulare de mare circulaţie şi artunci
şi mai tîrziu, dovedeşte şi o familializare perfectă cu şi o desăvîrŞire a
sugestiilor de armonizare şi polifonizare modală specifică românească,
pe care i le putuseră furniza nişte înaint.aşi de seamă ai muzicii noastre
(a se compara de pildă cum a aprofundat şi s re-creat de o manieră
eXJCepţională, George Enescu, germenii de sugestie mcdală din culegerile
armonizări ale lui Ioan Andrei Wachma.nn, pentru Am un leu şi vreu
să-l beau sau ale lui Carol Miculi, pentru Pe o stîncă neagră). Dar aşa
după CU!ITI o spune singur Enescu "Rapsodiile le-am scris aşa din pur instinct ; numai după aceea am căutat să-mi dau seama oare era necesitatea ce îmi .dictase astfel", iar instinctul acesta, de artist atît de profund
şi atit de intim legat le patria sa l-a făcut să .înfăptuiască acum 80 de
ani, prin Rapsodiile sale ceea ce maestrul Zeno Vancea numea, cu drept
cuvînt, "sublimarea de către cea mai mare personalitate muzicală românească a creaţiei anonime a barzilor populari".

UMANISMUL LUI GEORGE ENESCU
GEORGE SBARCEA

A fost evooată, cu prilejul centenarului naşterii, personalitatea lui
George Enescu, muzicianul complex-violonist, pianist, dirijor, pedagog
şi, îndeosebi, compozitor de geniu într-o singură persoană. S~a stăruit
mai puţin asupra unei alte feţe a Maestrului, de fapt faţa lui unică, care
le cuprindea pe toate celelalte, aşa cum •Curcubeul cuprinde întreagă
a culorHor.
Faţa aceasta este a lui Enescu omul, delicatului prieten al seme1.Hor
săi, dar şi umanistul decis să pledeze 7i să apere, cu unel':ele artistului,
valorile perene ale culturii şi civilizaţiei.
Imi stăruie în .umintire acel En.escu, care - trecind acum mai hine
de cincizeci de ani prin Cluj - a poposit singur, fără aJcompaniator, însoţit .doar de vioara ce-i era dragă în ciuda îndoielilor în legătură cu propria sa activitate de virtuoz, care îl răpea creaţiei - a poposit la hternatul unui liceu din ora:ş, odată ce fusese solidtat pri"r1tr-o scrisoa!'e
stingace, dar vibrînd de admiraţie şi speran "ă, de cîţiva şcolari hdră
gostiţi de muzică.
Ii cereau ace.oşti şcolari să le cînte şi lor din instrumentul său vrăiit,
odată ce elevii n~aveau pe vremea aceea posibilitatea de a asista la concerte serale.
Cine credea, cu toată 3l'iteptarea şi speranţa de care eram cuprinşi
cu toţii, că Maestrul va răspunde solicitării noastre?
Ou toate acestea, el a venit între noi, in sala de mese, pe care o
împodobisem cu flori, ca p~ mi-reasă.
A venit şi ne~ ~întat, cu arta sa simplă şi cuceritoare, cu acel tremur de suflet pe care îl împrumuta fiecăTui ton, o partită de Bach, melodia fără moarte a lui Padre Martini, două piese clasice în transcripţia
lui Fritz Kreisler, şi o lungă improvizaţie, pare-se, plină de melodii de
joc cu scl1piri cesele, răsărită parcă din tăcerea sfioasă ce ne cople::;ise
pe toţi, ca să se stingă, după un timp în aceeaşi tăcere.
lv-uceşte

Cînd, mai tîrziu, aplauzele au izbucnit ca o vijel'ie ce se prepară
îndelung, ca să rupă deodată zăgruzurile, Maestrului ne-a surîs cu blîndeţe, invăluindu-se in privirile sale adinci.
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Vijelia aceasta de palme tinere şi infierbintate a rămas in amintirea generaţiei căreia ii aparţin, împreună cu imaginea artistului : bustul
de pe atunci înclinat peste vioară, ca silueta unui pom prea încărcată
de rod', oare vrea să-şi lepede belşugul, spre a se putea înălţa şi mai
falnic spre soare.
N-am uitat îndeosebi fruntea înaltă, scăldată în lumină, a lui George
Enescu. Şi n-am uitat felul cum ridica mereu privirea, de sub şuv1ţa
de păr ce-i cădea ş.trengăr~te pe frunte. Căci el dorea să ne vadă, să
afle cum reacţionăm la apelul muzicii - reacţiune ce l-a preocupat de-a
lungul întregii sale activităţi concertistice, odată cu publicul neformat
încă al anilor 20 trebuia introdus cu luare aminte în grădina cu minuni
a muzicii.
L-am ascultat înmărmuriţi şi l-am aplaudat frenetic pe Enescu, iar
el ne-a muLţumit cu un gest cuprinzător, ca şi cum ar fi încercat să
strîngă la pieptul său întreaga asistenţă nevristnică.
Nu voi uita cum l-am însoţit toţi pînă la poartă şi cum Enescu a
fost mistuit de bulevardul gării, pe al cărui caldarîm birja, din care şi-a
fîlfîit mîna către noi, s-a îndepărtat domol, atit de domol, îndt am stat
încă un timp in poartă ascultînd tremurul de toacă, liniştit şi firav, din
depărtare.

2

Tot la Cluj i-am luat lui Enescu primul interviu. In 1936, în cursul
turneelor pe care le făcea an de an, el a concef1tat in sala Teatrului Naţional. O sală nu tocmai aglomerată, dar copleşită de arta fermecată a
Maestrului. La data aceea, vioara lui suna de parcă ar fi cintat cineva
dintr-un bucium de cireş. Avea parcă o căldură materială, ce se propaga de pe scenă peste sală, un ton aproape omenesc, şi atît de direct,
încît a trezi·t ecouri prelungi in ascult·ători.
În pauză m....-'lllil încumetat în cabina unde Enescu se întreţinea cu
actorul şi poetul Zaharia Bârsan, cu directorul Teatrului, profesorul
universitar, medicul, scriitorul, muzicianul amator şi polihistorul Victor
Papilian, şi cu cîţiva ziarU?ti. In primăvară se prezentase la Paris Oedip,
şi vestea succesului ajunsese şi la noi, incit cei prezenţi, furaţi de entuziasm, îi cereau com.poz1torului amănunte despre acea premieră unică
în felul ei, care impusese geniul muzical românesc admiraţiei lumii întregi.
Ce putea să simtă un tînăr gazetar decît o sfială fără margini? O
sfială, din prîcina căreia eram nu doar timid, ci de-a dreptul stingher.
Se pare că paloarea emoţiei îmi urîţise faţa şi-mi umbrise fruntea,
fiindcă Enescu m-a spus, cu surîsul acela blînd ce-i lumina faţa.
- Tristeţea urîţeşte obrazul tînăr, la fel ca vărsatul de vînt!
In asemenea clipe ai dori să fii stăpîn pe tichia fermec31tă din poveste, spre a te face nevăzut. Enescu însă m-a poftit să stau jos şi mi-a
luat din mînă albumul pregătit pentru autograf. A semnat şi a adăugat
la semnătură, sub volutele armonioase, anul întîlnirii.
Oare ce m-a captivat şi cucerit atunci în aşa măsură, incit imaginea lui George Enescu a rămas adînc intipărită in memoria mea ? Cred
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că umani,tatea sa cal~ă şi prietenia pe ca:re o dăruia spontan tuturO!". Deşi
aflat la nivelul celor mai elev.ate valori ale muzicii nniversale, el rămă
sese simplu, cald' şi comunicativ. Mă captivase, fără îndoială, felul său
unic de a cînta la vioară. Frazele muzicii palpitau în tălmăcirea lui
parcă într-o vastă respiraţie, melodia se prefăcea nu o dată în alint,
stăruia în ea o tandră melancolie, ca, deodată, să se adîncească în culori
întunecate, dureroase, să se zbuciume şi să ardoă pe rugul suferinţei,
apoi să se desprindă iar din tragiJCa ei îndurerare, ca urechea să desluşească chiot şi lumină în fiecare frază, în fiecare măsură.
Enescu captiva şi cucerea deoarece tălmăcea fiorul cel mai înalt al
frumuseţii. Dr.agostec! ce-l înconjura şi auditorul numer~ pe care îl
avea peste tot se da1tora artei sale pe înţelesul tuturor, odată ce ea se
adresa acelei sensibilităţi din noi care este amterioară oricăror diferenţieri culturale.

3
George Enescu a captivat şi a cucerit pe contemporani nu doar ca
artist, ci şi ca om. Un om deosebit, care - cu un simţ concret al prezentului - a înţeles arta ca pe un mijloc al perfectării individului şi
a societăţii.
Enescu şi-a trăit nu doar creaţia ca pe o dramă a propriei sale existenţe,la profnnzimi atins de puţini artişti contemporani, dar şi-a trăit
din plin şi epoca, .asemeni unui om de ţinută şi atitudine, asemeni unui
om şi artist pentru care muzka nu avea valoare decît în cuprinsul valorilor vieţii.
Acest mare artist de o rară modestie, care, pînă şi în culmea gloriei
sale după Oedip, mai stătea la hotelul Bratu de pe calea Griviţei, între
modeşti ftmcţionari şi impiegaţi neînsemnaţi, se simţea nefericit din
pricina ameninţării războiului, a inegalităţilor sociale, a discriminării
rasiale.
Ar fi putut să cînte ne1Julburat, şi nimeni nu i-ar fi luat-o în nume
de rău că se mulţumeşte să dea doar glas strunelor, clapelor pianului,
ansamblului instrumental, sau să-şi scrie muzica de o a-tît de mare bogăţie de semnificaţii. Insă Enescu a ştiut că artistul este acel cocor din
vîrful triunghiului, care călăuzeşte zborul semenHor săi spre zările luminii şi căldurii. De asta n-a putut să tacă, odată ce nu tăcuse de la
începutul maturizării sale. El, care învăţase din prima sa tinereţe pribeagă prin Viena şi Paris, iar mai tîrziu prin lumea întreagă, să se izoleze în mijlocul mulţimii, şi, cu toate acestea, să fie prezent între oameni, să fie curtenitor şi să afle o vorbă bună pentru toţi cei ce se apropiau de el, era în stare in acelaşi timp să rostească vorbe aspre de conclBmnare a răului din lume, vorbe care zguduiau liniştea aparentă ce
1:.tăruia în jurul artei sale.
Despre acest Enescu arăta, un observator, în 1931, că ,se desface din
lucrurile pămînteşti şi ochii lui capătă o privire interioară, încît vede şi
aude ceea ce la puţini li-e dat să vadă şi să audă".
Această vedere ascuţită şi acest auz S'llprasen.c,;ibil îl ajută pe Enescu
să desluşească pericolele ce se iviseră la orizont, denunţîndu-le şi atră-
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gind luarea aminte semenilor săi, compatrioţilor săi, că valorile perene
ale existenţei sînt din nou puse în discuţie de duşmanii culturii şi civilizaţiei. "Astăzi trăim un fel de nebunie spunea el - sîntem veşnic
ameninţaţi, iar
optimismul".

prăbuşirile

economice

tulbură

atmosfera

şi îţi alterează

Optimismul lui Enescu părea însă de neinfrint, odată ce el izvora
dintr-o deplină trăire în reali.tate. De asta spera într-o lume "care să se
conducă după

p:-opăşirea

principiile ordinei şi ierarhiei, singulare modalităţi pentru
omenirii".

Numai că omenirea era departe de a se conduce după principiile ordinei şi ale bunului simţ. De asta a osîndit Enescu, în termenii cei mai
fermi, e:eea ce se petrecea bunăoară în Germnaia nazistă, despre care
spunea că nu recunoaşte în ea "nimic din măreţia celor ce au sfinţit ge-

niul omenesc în secolul trecut. Asta nu înseamnă că poporul german s-a
schimbat. lnseamnă doar că el a intrat cu ochii în lumina unui soare
fals, care i-a luat vederea. O politică nenorocită a ştiut să insiste asupra
"amorul propriu" german, într-un sens care a adus lucrurile în starea
lor de azi".
Cuvintele acestea, încredinţate unui ziar din ţară la 1 ianuarie 1936,
sînt cu atit mai preţioase, cu cît, la vremea aceea, datorită unor concepţii
eronate, dar adinc înrădăcinate în opinia publică, artistului i: se p!'etindea
.. să nu facă politică", să stea aşadar departe de agora. Ori, Enescu' a rupt
printre cei dintii cu aJCeastă concepţie, arăt,înd dimpotrivă că tocmai artisLul îi revine daJtoria de a lumina oalea pe care omenirea în~intează,
tocmni artistul este cel care, preţuind viaţa, osînde.şte tot ce se i:"i!dică
în calea omului şi a existenţei sale paşnice,· a evoluţiei sale fireşti.
Enescu pare să fi căutat, în anii premergători celei de a doua conflagraţii mondiale, prilejurile de a...,şi afirma convingerile de natură politică, sau, mai bine zis, spre a preciza 1:abăra în care se afla şi a atrage
luarea aminte tuturor să nu se lase plinşi în mrejele înşelătoare ale miş
cărilor extremiste, ale ideologiilor şovine. 1n concepţia sa, armonia dintre indivizi şi popoare era menită să .patroneze suprema virtute urnar:.ă :
munca, şi să dea existenţei un sens moral înalt.
Enescu a condamnat, în termeni fără echf.voc, .tentativele de învrăj
bire a popoarelor, ura de rasă, diferenţele artificiale între statele mari şi
mici, intre puternice şi cele slabe.
In turneul din Statele Unite ale Americi1 la: începutul anului 1937,
în care a prezentat şi compoziţii ale confraţilor săi români mai tineri,
Enescu declara ziarului The American Hebrew că "arta nu poate să propăşească acolo unde este ură şi opresiune. Sufletul omenesc se poate dărui
doar acolo unde este pace". Acelui~i ziar, el îl declarase, cu aproape
treisprezece ani in urmă, că "arta nu cunoaşte distincţiile rasiale. Eu nu
pot să înţeleg cum este un artist în stare să urască fiinţe omeneşti doar
pentru faptul de a se fi născut într-un grup etnic sau altul".

Ajung şi aceste cîteva exemple spre a admira marele curaj al lui
Enescu, vederile sale de o largă ·omenie, fermitatea convingerilor sale
umaniste. El concepea legată strîns de progresul ştiinţei, de civitatea re-
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sociale, de bucuria de-a trăi in pace. N-a ostenit să~i manifeste
încrederea în valorile morale care asigură autenticiltatea existenţei colective, apăr:îndu-i pe semenii săd. de mistificările conjucturilor politice. El,
,c~re se 4eclara "un .pacifist co.nvins", socotea vioara, pianul, bagheta,
.e:r~aţta sa factori activi în asigurarea .păcii, în procesul re înţelegere mai
largă dintre oamenii din diferite ţări ~i aparţinînd la diferite popoare,
reHgii, orînduiri sociale, nivele de cultură.
·
Desigur că, ar fi fos.t de robit visului artei sale şi oricit de optimist
să fi fost în privinţa puterii acestei arte de a pacifica spiralele, Enescu
nu s-a lăsat amăgit de ideea că pacea ar. atîrna:de artişti, de convingerile
şi activitatea lor. Ştia, cu toate acestea, că arta nu şi-a pierdut rolul nici
în cele mai zbuciumate şj mai tragice perioade, ea fiind chemată - cum
spllil:ea - "să mîngîie şi să unească" !

4
Enescu, artistul umanist, îmbătat de visul frumosului, a cunoscut ca
cruzimea realttă·ţilor din jurul său, trăind din plin agitaţiile
ce-.q:.u zguduit epoca. Şi-a dat seama de nevoile semenilor săi şi a căutat
să atragă atenţia asupra lor. Incă din anul 1924, intr-un interviu acordat
ziarului: bucureştean Rampa, spunea că "în ţara aceasta a noastră sînt
nevoi sociale, care merită o grabnică şi imperioasă soluţionare". După un
deceniu, şi tot la Bucureşti, el declara unui redactor al revistei progresiste Cuvîntul liber că "guvernămintele trebuie să se gîndească, în primul rînd, să asigure lumii mijloacele de subzistenţă. Numai cu organismele liniştite fiziceşte se poate continua lupta pentru păstrarea şi amplificarea patrimoniului cultural şi artistic. Pîine, căldură, baie, educaţie,
iată ce trebuie să asigurăm tuturor oamenilor ..."
Enescu s-.a străduit să contribuie prin arta sa "la îmblînzirea unora
dintre semeni" - şi noi ştim la care anume semeni se gîndea. ()menia
ce 1-a animat în toote acţiunile şi manifestările atrilbuia muzicii menirea
"sfîntă" după cmn se exprima- de a stinge urile, de a potoli patimile
şi de a apropia inimile "într-o caldă înfrăţire, aşa precum a înţeles-o
măreaţa antichitate, creînd mitul lui Orfeu".
Enescu a regretat că legenda lui Orfeu, invită în acest colţ al nostru
de lume, fusese dată uitării, că omenirea devenea pe zi ce trece mai: rohită violenţei şi agresiunii, că mecani,zarea vieţii amuţea glasul inimii'.
Spera, ou întreaga sa putere de a crede în progres şi în omenie, că, după
război, lumea se va intoarce 1a sensibilitate, că bunul simţ şi logica vor
guverna societatea omenească. Numai că lucrul acesta i se părea cu
neputinţă fără ~a cmn declara în 1931 "o nouă bază a organizaţiei sociale. Poate că omenirea se îndreaptă spre o colectivitate economică, poate va realiza o clipă - comunitatea socială".
Iată cuvinte profetice, iată opiniile W1Ui mare artist, ale unui artist
care era de părerea că "artistul nu trebuie să fie preocupat doar de arta
sa, ci şi de destinul omenirii".
Iată, într-o formulare succintă, însăşi definilţia artistului umanist,
care nu este numai mare brad, ci este, în aceeaşi măsură, şi un om ma.re,
în înţelesul cel mai deplin al noţiunii.
puţini alţii
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George Enescu, in a cărui personalitate geniul şi munca, visul şi
s-au imbinat intr-o rar întîlnită sinteză, a ştiut să infrunte cu
mult curaj avataturi:le morale şi contradicţiile de natură socială ale
timpului cind a trăit. El a dat replici hotărîte provocărilor antitunnaitare
şi a prevestit, in termeni categoriei, falimentul lor apropiat : "Ctrmuiacţiunea

torii, care exaltă astăzi naţionalismul, se află în vîrful scrînciobului.
Scrînciobul însă, ca la Moşi, nu stă locului, ci porneşte brusc la vale.
Aşa vor cădea dictatorii de azi ! In locul lor se vor instaura. Desigur,
conducătorii care au crescut în cultul democraţiei".
Furia fascistă nici nu-şi atinsese apogeul, cind Enescu i-a şi prezis
sfîrşitul iminent !
George Enescu a fost un sensibil instrument de sesizare a curentelor de opinie contemporane. El a inregistrat mereu, cu infinita lui
intuiţie, gindurHe şi năzuinţele cele mai ascunse ale semenilor săi. A
conceput arta ca pe-o chezăşie a omeniei, de asta a cheltuit atîta timp
şi energie spre a propaga muzica în rîndurile mai largi ale publicului.
Muzica enesciană s-a ivit <JS.tfel dintr-o patimă a ordinei şi a luminii, intr-o perioadă haotică şi sumbră a istoriei omenirii'. De aici şi
reflexele ei uneori tragice, declaraţiile artistului de atitea ori amare,
însă şi afirmarea neconteni,tă a încrederii sale in om şi în viitorul civilizaţiei, declaraţii făcute de pe poziţiile înaintate ale umanisrnului european, dar şi de pe solul patriei sale, din patriotismul fierbinte al
omului care nu-şi uită antece;orii şi antecedentele, chiar dacă liniile
mari ale gindirii sale au fost ale artistului umanist, ale artistului universal, care a conferilt întregii sale creaţii şi activităţii acele culori W'lice,
ce nu se repetă pe paleta muzicii şi a sensibilităţii nici unui alt popor.

ETNOFONIA ENESCIANĂ
sau
DE LA POEMA ROMANĂ CĂTRE ETERNITATE
OVIDIU VARGA

Sintagma "etnofonia enesciană s-a văzut din necesităţi strict muzicologice : morfologice, sintactice, semiotice, semantice şi estetice.
Prin extra;polarea sintagmei "în caracter popular românesc" inventată de însuşi Enescu, în scopul declarat de a sublinia distincţia între
categoria de "stil", ca ceva făcut, venit din afară, şi cea de "caracter"
ca ceva existent, dat de la inceput, adică funciar, înnăscut, expresie
fk.Ielă şi autentică a UIIla"'Tlismului
In această accepţie, am creat prin parafrazarea sintagmei enesciene
"în caracter popular românesc" - pentru lucrările în care Enescu
,,imită" folclorul, încă trei ipostaze ale etnofoniei enesciene şi anume:
.,în caracter folcloric românesc" - pen1ru lucrările în care Enescu "citează" folclorul "în caracter bizantin românesc" - pentru lucrările
în care Enescu "citează" S8'U "crează" in moduri antice şi medievale,
pse-ltice şi laice - şi "in caracter cult românesc" - pentru majoritatea
lucrărilor enesciene în care etn;ofonia autohtonă îşi impune fizionomia
semiotică şi semantică naţională specifică, in dubLa sinteză românească
între triglosia antică modală, traco-greco-romană şi trigtosia contemporană tonală italo-franco-germană.

Desigur, Enescu, cu excepţia sintagmei "in caracter popular românesc" pe care o incrustează programatic - estetic in frontispiciul "Sonatei a treia pentru pian şi vioară" şi a "Uverturii de concert", nu le
formulează pe celelalte în mod explicit, ci uneori la modul general sau
programatic, ca de pildă în : Poema română, Rapsodiile române, Impresii
din copilărie, Suita sătească, deşi cele patru ipostaze ale etnofoniei enesciene sînt prezente şi alhimieate, într-o pondere mai mică sau mai mare,
în întreaga sa creaţie, ca modalităţi fonice specifice de exteriorizare a
spiritualităţii mioritice a Orfeului moldav. In acest sens trebuiesc înţelese
şi destăinuirile revelatoare ale lui Constantin Brăiloiu cind spune: Sînt
semne că Enescu ni se va da nouă tot, întreg. Sirbele Jiului: răSiună stă
pînit in a trei.a sonată de vioară. Şi deunăzi mi-a mărturisit că tainele
bizantine (ale Bisericii răsăritene) îl ispitiseră de la o vreme tot mai
mult" t.
1.
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Deşi născut

dintr-o familie cu

dublă descendenţă preoţească şi să

tească, Enescu nu a creat nici o lucrare cultkă sau cu subiect religios,
cu excepţia unor lucrări de şcoală impuse de programa analiti·că a Con-

servatorului din Pmis.
Este o subliniere necesară pentru înţe}egerea justă a etnofoniei enesdene în componenţa căreia intră, aşa cu.tn am spus, şi elemente ale modalismului psaltic, alături de cel folcloric românesc. Din to:talul de 38 de
lucrări terminate şi purtînd numere de opus, 20 sînt ins.trumenrtale de
cameră, 13 sînt concepute in geniul "&imfonic" şi doar 5 sînt vocale :
trei cicluri de lieduri pentru voce şi pian, poetmul simfonie "Vox Maris"
şi capodopera vi·eţii sale, .tragedia lirică "Oedip".
Ponderea camerală şi simfonică în aniSaillblul creaţiei sale, ne conduce
la o primă concluzie asupra etnofoniei enesciene : prin natura şi formaţia
sa, după propria sa afirmaţie, Enescu a fost un melodis.t-polifonist, format din fragedă copilărie, la marea şroală polifonico-simfonkă austrogermană. Din cele 34 lucrări de cameră
şi simfonică, 22 lucrări si:nt
structurate în fonma arhetipală cea mai complexă a sonatei austro-germane, pentru unul sau mai mui'te instrumente camerale, sau pentru orchestră simfonică.
.
Din cele 34 lucrări cmameraJe şi sirnfonice, doar 4 sînt programatice : una camerală şi trei .sirnfonire: suita pentru vioară şi pi'an ,Impresii din copilărie", suitele pentru orchestră simfonică : "Poema română"
şi "Suita sătească" şi poemul simfonie "Vox 11Wris", toate cu caracter
autobiografic.
·
Această constatare statistică ne conduce la o a
doua concluzie :
Enescu, prin natura şi formaţia sa a fost un creator al gindirii pure cu
sunetele, cu ideile muzicale autonome, în sensul în care concepea muzica
Hegel şi Beethoven, aceasta din urmă unul dintre cei trei mai "B" zeii
săi, Bach, Beethoven, Braims, la care îl adaugă şi pe Wagner. Sînt cunoscute referirile sale la cei trei mari· "B".
"După o jumătate de secol Bach este pîinea mea de toate zilele" 2.
"Opera! lui Beethoven este o urzire d'e supranatural cu omenesc ... " ~.
"Muzica sa îmi potolea setea de plenitudine armonioasă""·
"Zeul adoraţiei mele din tinereţe a fost Brahms, şi am scris lucră
rile mele timpurii aproape în mod flagrant "în maniera" nemuri-torului
Johannes" 5.
"De brmă seamă că am absorbit influenţe franceze într-<> anumită
măsură care, combinate cu cele germane, au dat un nou caracter scrierilor mele" 6•
·
" ... eu nu sînt un discipol al Şco.alei franceze, sînt un impregnat al
wagnerismului~... Am studiat : am trăi:t în. Frnn.ţa, sînt aproape· jumătate
2. Gavoty B., Souvenirs de Georges Enesco, p.
3. Cleante (= Cesar Titus Stoikj) Psihologia creaţiunii artistice. Cum o defineşte maestrul G. Enescu, în Rampa nouă ilustrată, Bucureşti, I, (1916), nr. 279,
19 hmie.
4. Gavoty, B., op.cit.
5. Programul de sală al OrchEstr~i simfoni:ce din ~. Stagţ~mea 1931-1932.
6. Program de saiă aJ Orchestrei simfonice din Chicago. Stagi<unea 1931-1932.
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copilul ei, dar nu am urmat !jcoala franceză !1i nu sint de acord cu ea
clecît de clţiva ani încoace, de cînd ea însăşi a evoluat spre wagnerianism" 7•
După aceste idei preliminarii să urmărim procesul de alhimizare a
etnofoniei enesciene în unele creaţii enesciene din diferitele perioade, in
ctubla sinteză românească a triglosiei antice modale traco-greco-romană
c:u triglosia. contemporană tonală italo-franco-germană. Acest proces
complex şi dificil de akhimizare de decantare a unor elemente structurale semiotice şi semantice muzicale adesea eterogene, incongruente,
ireconciliabile poate fi urmărit aproape în toate creaţiile lui Enescu.
Noi ne vom opri doar la citeva exemple elocvente.
Prima sa simfonie de şcoală. datînd di:n anul 1895-95 este in . re
minor, descendent peste milenii din modul de re lli tracilor frigieni, şi
ul ehului întîi bizantin (ehos protos) doar eu si bemol, oum era acordată
lira lui Orfeu în antichitate. Desigur, prima sa simfonie de şcoală este
o simfonie tonală după modelul sirnioniei tonale austro-germane, bral:L.îlsiene.
Dar procesul de simbioză î11~re modal şi tonal, între diatonic şi cromatic şi enarmonic între libertatea improvizatori:că a discursuuli folcloric
!';i rigoarea formelor arhitectonice austro-germane parcurge cîteva ipos1aze ev1dente ·chiar de la Poema română op. 1, în care coexistă juxtapuse
"stilul german" al primei părţi, cu "caracterul folclori·c" al celorlalte
părţi în care dtatul folcloric este su:pus travaliului tematic.
Ceea ce ne reţi.ne atenţia in legătură cu acest prim opus enescian
este amănuntul prograanati,c pe care îl destăinuie Enescu lui Gavoty şi
care CO!l'Stă în două amintiri sonore şi muzicale incrustate în memoria
fenomenală a a:dolesce:ntului de 15-16 ani : sunetul clopotelor, cîntecul
preo\ilor şi doina păstorească din flu1e·r 8 ; adică unisonia psaltică, bizantină vocală şi unisonia folclorică instrumentală.
lată cele două surse ancestrale ale etnofoniei enesciene peste care
se vor restructura treptat elementele "şcolarizare" ale tri:gl,osiei tonale
i talo-franco~germane.
Prima manifestare a etnofoniei enesciene ca dublă sinteză între triglos:a modală traco-greco-romană, ca stratificare primară a cîntării psaltice şi a clntecului popular, cu triglosia tonală arhitecturată italo-francogermană, este geniala Sonată a doua pentru pian şi vioară, op. 6, datind
din anul 1899.
Pentru prima oară Enescu reuşeşte să concilieze elemente. aparent
in'Congruente, eterogene, ca modalul cu tonalul, ritmul Hber parlando cu
cel riguros giu.sto, caracterul improvizatoric cu arhitectura severă a sonatei tripartite germane, variaţia· continuă a principiului ciclic, cu de
venirea conflictuală tipică formei de sonată, cintarea unisonică, generd ·
toare de eterofoni, polifonii şi armonii originale. Enescu incepe să se
simtă "el însUJŞi", după propria sa constatare.
7. Bocu Marilena, De vorbă cu George Enescu, in Vestul,
(1936), nr. 1828, 25 decembrie.
8. Gavoty B., op. cit., p.
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S-a aifirmat adesea că principiul ciclic ce caracterizează cons.trucţi&
sonatei, Enescu l~ar fi preluat de la Frank creatorul aşa-zisei "sonate
ciclice". In reali:tate principiul ciclic, adkă al variaţiei continue, îşi afl~.
or1ginea in modul de existenţă al folclorului, aşa că la Enescu el se
afla in straturile primare ale etnofoniei enesciene, asemenea cîntării unlsonice psaltice şi folclorice.
Aparent cele două Rapsodii române op. 11 (1901) repetă experienţa
Poemei române, a prelucrării "citatului folcloric" in lucrări "in caracter
folcloric românesc".
Dar eliberarea de servituţiile unui program, fie ei oricit de vag, lasă
de astă dată liberă fantezia compozitorului in a "stiliza" limba enofonă
a cîntecului şi jocului popular românesc "citat dar "prelucrat", conform
tuturor regulilor de anno:nieare, polifonizare, dezvoltare, orchestrare, ale
"oalapodului european" cum se exprima insw;i Enescu, adică cel austrogerman.
In genere, rapsod'i'ile sint tonale, cu unele pendrulări modale ale terţei
major-minore in Rapsodia II-a.
Ceea ce este uluitor ca prefigurare a unui modalism de maturitate
a etnofoniei enesciene, o aflăm in încheierea Rapsodiei a doua : solo~ul
de flaut care intonează descendent sunetele : la, sol diez, fa diez, mi
diez, re, ca o străifulgerare ancestrală a modului antic frilgian descendent,
de astă dată realterat, care va deveni primul tetrncord lidian medieval
modificat, cu treapta a doua urcată.
Ceea ce marchează pentru eternitate experienţa creatoare a primului deceniu, în direcţia cristaliză·ri1 etnofoniei enesciene "in caracter cult
românesc" este Suita 1-a pentru orchestră, în do major, op. 9, cu preludiu la unison, datind din anul 1903.
Cdti:cii franceei care "au insultat" lucrarea şi pe autorul ei au fost
incapabili să~i dea seama că se află în faţa unei capodopere, chiar şi
numai pentru acest .preludiu la unison îndrăznea să se prezinte sub fizionomia sa nudă, arhaică, cvasi-improvizatorică românească; şi europeană, aceea a uniiSonului tri,glosiei antice traco-greco-r6mane, din care
s-au născut şi ramificat ulterior toate genurile, formele, limbajele muzicii cultice ~i culte europene, bizantino-gregoriene.
Preludiu la unison debuteaeă cu trei din cele patru sunete al celui
de al doilea tetracoro al modului antic al tracilor frigieni, modul de
re (sol, fa, re) devenit ulterior primul eh bizantin, ehos protos al protocreştinilor şi protoramânHor, prezent frecvent în folclorul românesc şi
in cîntarea psaltică românească. De aceea Preludiu la unison poate fi
considerat ca expresi:a chintesenţială a etnofoniei enesciene.
Fără să-şi fip ropus, Enescu a creat prin Suita I-a pentru orchestră,

prima Simfonie "în caracter cult românescu,
ciclică.

consroerăm

modală şi monotematkă,

simfonie şi nu suită" pentru că : este cvadripartHă
nu pluripartitată; este ciclică, construită pe principiul variaţiei continue
şi a sonatei ; nu con-ţine dansuri, chiar dacă partea doua poartă indiO
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caţia de mLşcare şi de metrică "Menuet lent", dans integrat in arhitectura ciclului simfoniei clasice austro-germane ; este dramaturgică şi nu
coregrafică ; este conflictuală, nu rapsodică.

-IIIn deceniile următoare procesul de etnofonizare a creaţiei enesciene
continuă în toate genurile şi formele abordate; sonată, pentru unul sau
mai multe instrumente, simfonice, muzică programatică, muzică de operă,
în sensul dublei sinteze româneşti a trilogiei modale antice traco-grecoromane cu trilogia tonală contemporană italo-franco-germană.
Apare un element nou în etnofonia enesciană care este circumscris
în sintagma "in caracter popular românesc" pe care Enescu o incrustează
în frontispiciul "Sonatei a treia pentru pian şi vioară" op. 25, element
etnofon pe care îl foloseşte şi în "opera vieţii sale" tragedia lirică
"Oedip", ambele datînd din deceniul al treilea.
Este vorba despre microintervalele !de sferturi şi trei sferturi de ton,
adică despre enarmonia antică, traco-elenă, păstraită pînă în zilele no~
tre în folclorul românesc. Sonata reprezintă o sinteză aparent ireconciliabilă, între microstructurile limbajului modal etnofon "in caracter
popular românesc" şi macrostructuri:le formei de sonată tonală triportită ;
o sinteză între caracterul vadaţional al folclorului românesc "chiar inventat" şi arhitectura conflictuală, antitetică a formei de sonată, europeană, o sinteză între rigorile acestei arhitecturi muzicale i'talo-francogermane, şi libertatea improvizatorică parlando-rubato a gîndirii muzicale populaTe româneşti, o sinteză între elenwntele onomatopeice ale
cîntecului păsărilor şi şuierul vîntului, cu cea mai înaltă şi esenţială
meditaţie asupra vieţii pe meleagurile mioritice ale patriei.
Revelator este însă :faptul că românul Enescu este primul şi singurul
compozitor european care reînvie într-o sonată, după două mii de ani,
modurile antice traco-greco-romane, nu numai în ipostazele lor diatonice şi cromatice, ci şi in ipostaza enarmonică, prin utilizarea microintervaJ.elor.
Această unicitate protocronică nu a fost relevată niciodată în muzicologia europeană, obsedată de sistemul diatonic şi cromatic al gamei
temperate europene, şi care a pierdut din vedere unicitatea protocronică
a neomodalismului enarmonic al Orfeului moldav, românul George
Enescu din Sonata treia pentru pian şi vioară" în caracter românesc" şi
in opera Oedip".
Trei mărturii reveLatoare. In legătură cu etnofonia enesciană "în
caracter popular, bizantin şi cult românesc" a tragediei lirice "Oedip"
sînt necesare a fi acordate.
Prima este cea a lui Constantin Brăiloiu 9 datind din 1931 despre
care aflăm că "Sint semne că Enescu ni se va da nouă tot, întreg Sîrbele
Jiului răsună stăpînit in a treia sonată de vioară. Şi deunăzi n~a mărturar

9. Brăiloiu Constantin, Jubileul Maestrului George Enescu în
artistic", Bucureşti, l.XI.193I.
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risit că tainele bizantine ale Bisericii. răsăritene il ispitiseră de la o
vreme tot mai mult."
In aceea~i ordine de idei, trebuie inserat ş iarticolul-elogiu pe ca·re
marele nostru savant N. Iorga l-a scris d'upă a:udiţia la Radio in 1936
a transmisiei premierei absolute de la Paris a capodoperei enesciene, in
care subliniază rădăcinile autohtone antice ale muzicii operei, opinii care
1-au uimit in sensul cel ma~ pozitiv, pe ins~i Enescu 10 •
A doua este tot a lui Nicolae Iorga care aşa cum ne informează
Em. Cioma,c, în locul unei conferinţe pe care urma să o ţină la Pro
Arte"; in 1941 a trimis o scrisoare pentru a fi citită în faţa auditoriului.
In această scrisoare, marele savant intuieşte izbitoarele asemănări
1i afinităţi ale unei părţi din muzica popu1ară românească cu cea a tracilor frigieni, asemănări care veneau să confirme unele obîrşii comune
trac~aco-frigiene, rezultind din aserţiunile lui Herodot şi din ce:rcetă
rile sale proprii 11.
A treia mărturie este cea a lui Enn. Ciomac care ne informează că
Enescu, după propriile sale cuvinte, dorise "să îngembeze antica simţire
cu felul de a simţi al păstorilor noştri" 12 •
Prin "antica simţire" Enescu nu se gîndise la "modurile antice greceşti" pe care în mod declarat, nu inteţionase să le reconstituie. In mod
instinctiv însă el apelează la modurile pOpulare şi bizantine, ca de pildă
la ehul întîi, ehos protos bizantin al protoromânillor, pe care il foloseşte
in cortegiul al doilea din actul al treileCJ: al operei 13 a.şa cum coD>.c;tată şi
Octavian Lazăr Cosma intr-un studiu din aetul 19fi7.
Dar ehul întîi bizantin este identic cu modul de Re al tracilor frigieni, doar in mişcare• ascendentă.
Intr-o pagină antologică, Emanoil Ciomac încea1că să evplice ,,miracolul" etnofoniei enesdene a capodoperei "Oedip", etnofoni•e, care a
generat in conştiinţa ma·relui Iorga, simţăminte identice cu cele ale c;:eatorului. "Glasul acela sfios, sunirid din adîncuri de vremuri, zvonul cîntecelor de fluier şi al melopeelor din Pind, din Balc:=mi şi elin Ca~-paţi,
tînguirea cînd potolită, cînd aprigă, păstrîndu-şi mereu nobleţea ei ancestral păstorească, răsunetul trecut prin stilizarerJ "i iluminaţia vechii
tragedii elene, ale unor voci care pot fi dorite, frigie'le, lid:ene. dacice
sau trace - sau unind toate ac-estea cu latinitatea miii recentă - in
esenţa lor curat româneşti, prin ecoul lăsat în străfn'1dul fiintei lor
exaltatoare de neam, prin fiorul acestu'a. cele două· genii na'ionale şi
universale, G. Enescu şi N. Iorga, s-au recunoscut!" 1t..
In faţa unor asemenea argumente peremtorii es+e cu neputinţă şi
nu concludem că tragedia lirică "Oedip" este o· capodoperă românească,
10. Iorga N., Triumful lui G. Enescu, în Neamul românesc, Bucureşti, 31, No.
60, diJ!l 15.III.1936.
11. Ciomac Em., George Enescu, manuscris, Bucureşti, Un'unea Comp''Z'torilcr din R.S.R.
·
·
12. Ciomac Em., N. Iorga şi muzica românească, in Timpul, 19 mai., 1941.
13. Cosma L. O.. Oedip şi unele aspecte ale conceptului naţional în muzica
enesciană, în "Naţional şi Universal fn mnică", Bue:.1reşti, 1967.
14. Timpul, 14 mai 1941, apud Em. Ciomac, Pagini de cronică muzicală, 19391958, Ed. muzicală, 1980.
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ca dublă sinteză românească a triglosiei antice modale traco-greco-romane, cu .triglosia contemporană tonală italo-:franco-germană, expresie
autentică a etno.foniei enesciene.
De urude, ca o consecirnţă logică şi necesară, cintarea operei f.n limba
română, deoarece Enescu a gîndit-o în limba strămoşilor săi, în limba
sincretismului arestral cuvînt-cînt, adircă în etnoofonia enesciană, populară, culti~ă şi cultă românească, chiar dacă a adaptat această etnofonie
specifică, prozodiei limbii franceze, soră romanică a limbii române. Sau
poate în limba greacă veche, limba maternă a eroilor tragediei antice.
Suita "Impresii din copilărie 15, op. 28 (1940) reuneşte zece miniaturi
muzicale programatice, evocatoare ale naturii şi ale unoc tipuri umane
din satul să unatal, ale vieţii din casa părintească.
Mi se pare demnă de interes următoarea constatare : din cele zece
"impresii din copilărie" pe care Enescu evocă după aproape şa~ decenii
de viaţă, şapte minaturi sînrt amintiri auditive (lăutarul cerşetorul, pasă
rea şi cucul, cîntecul de leagăn, greierul, Vîntul, furtuna) două sint vizuale (luna şi soarele) şi una vizual-auditică (pîrîiaşul).
Şolo-ul de viară al lăutarului, deşi considerat de către Enesc-u cam
"personaj internaţional" abundă în intervale de cverte excendente şi descendente, mordente şi triluri, care pun amprenta autohtonă a lăutarului
satului moldav. De altfel piesa debutează în modul bizantin de za
transpus pe sol urmat de alte moduri populare, intr-o factură cvasiimprovizatorkă specifi:că instrumentalismului folclork românesc.
In "C'mtec de leagăn" Enescu recurge din nou la unicul ~rncestral
pentru a esenţi.aliza expresia etroformă a dragostei pentru progenitură.
In acest scop compozitorul recurge la modul bizantin de la (plagalul
ehului întîi) transpus la cvinta superioară (mi), r~ind să creeze unul
dintre cele mai emoţionante pagini de colind "in caracter bizantin românesc".
Dar piscul cel mai inalt al etnofoniei enesciene este atins în ultimele două lucrări ale maestrului, expresie a gindirii pure cu sunetele:
Cvartetul Nr. 2 pentru coarde in sol major, op. 22 datind din anul 1951
şi Simfonia de cameră pentru 12 instrumente, op. 33 din anul 1954, în
care sînt vehiculate toate modurile bizantine şi folclorice, diatonice şi
cromatice româneşti.
Ca un simbol al apartenenţei sale la cultura muzicală naţională şi
europeană, Enescu încrustează ,alături de celula generatoare mod.ală românească a întregului cvartet şi celula intervalică genraeoare ale sunetelor b.a.c.h., aşa cum făcuse şi Bach in preajma marii despărţiri, in geniala dar neterminata Artă a fugii. Asemenea lui Bach in Arta fugii,
Enescu construieşte edificiul sonor al ultimelor sale lucrări pornind de
la celule generatoare unice, celule care, asemenea celulelor organice vii,
se divid, se multiplică, se diferernţiază, se descompun, se re-compun, asemănindu-se sau devenind contrariul lor. (Fără să vrem, gindul ne duce
la "Urpflanze" a lui Goethe idee comentată magistral de Lucian Blaga
in "Fenomenul originar", şi folclorice, diatonice şi cromatrce (uneori şi
enarmonice), prin hipercromatizare intervalică şi variaţia continuă din
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sursă ancestrală, ajungind la graniţele dodecafonismului atonal, dar nu
pe căile lui Sch6n:berg, ci dimpotrivă.
Acest "tot, întreg" enesci:an dezvăluit încă din 1931 de către Brăiloiu,
în urma propriilor mărturisiri ale titanului român a impus credem
crearea sintagmei, "e.tnofonia enesciană" în care s-a dizolvat întreaga
cultură muzicală europeană a Orfeului moldav, a tuturor timpurilor. Ea
vine să îmbogăţească instrumentarl\.11 investigaţiei enescologice, care, în

ultimele decenii, a contribuit la exegeza intregii creaţii enesciene, antrenînd gîndirea muzicologică românească in cvasitotalitatea ei.
Sintagma "etnofonia enesciană" subsumează sau alchimizează ansamlul elemntelor ethofone şi etnofone ancestrale, folclorice, culti-ce şi culte,
autohtone şi europene, din sursă mitologică, proto-istorică şi istorică a
biglosiei daco-romane, a monoglosiei bie:antino-gregoriene medievale, psaltice şi laice, a arhaicului modalism fo~cloric românesc parlando rubato şi
giusto, a începuturilor muzicii culte româneşti, in planul intervalle
metro ritmic, monodic, eterofonic, polifonic, armonie, dinamic, agogic şi
timbra!, care conferă microstructurilor şi macrostrlllCturilor enesciene,
aoea unicitate bivalentă, liber improvizatorică şi riguros structurată, inconfundabilă în peisajul muzicii contemporane ca mesaj mioritic umanist ca limbaj etnofon, fie că ne referim La creaţia sa componis.tică, fie 111
cea interpretativă.
Pentru etnoforma enesciană, adică mesajul umanismului mioritic şi
patrimoniu şi limbajul etrofon "în caracter folcloric românesc", în caracter bizantin românesc", "în caracter popular românesc" sau în "camcter cult românesc" a conferit creaţiei enesciene perenitate şi universalitate.

"CARACTERUL POPULAR ROMANESC"
AL OPEREI ENESCIENE
SPERANŢA

RADULESCU

"Inainte de a scrie sonata în caracter popular românesc (toate temele
um aparţin) am aşteptat să se facă în mine fuziunea modului de exprimare folcloric românesc, esenţialmente rapsodic, cu natura mea de simfoni:st înăscut. Mi-a trebuit o lungă perioaidă de asimilare organică înaint.e
5ă ajung sii conciliez, cît mai armoios posibil ,aces.te două .genuri· incomparabile în aparenţă" notează Enescu în 1935, într-o epistolă adre!'ată lui Mare Pincherle. Asupra acestui "în caracter popular românesc",
înscris în prima pagină a partiturii Sonatei a III-a pentru pian şi vioară
şi a Uverturii de concert, compozitorul revine explicativ : 11 Nu întrebuinţez cuvînt-ul stil pentru că el arată ceva făcut, în timp ce cuvîntul
caracter exprimă ceva existent, dat de la început" (în Propăşirea, 17 decembrie 1928). Distincţia terminologică între stil şi caracter nu este,
poarte, cea mai inspirată. Enescu nu a avut veleităţi teoretice speciale,
însemnăriJe saJ!e de altfel foarte elegante şi vibrate - se contrazic
sau sînt contrazise nu o dată de propriile creaţii. Semnif:iJCativ este însă
faptul că autorul a conştien.tizat, şi a ţinut să marcheze, noua calitate a
relaţiei muzicii sale ou folclorul; faptul că, începînd de la un moment
dat, afinităţile celor două limbaje nu se mai exprimă exclusiv prin similitudini de ordin structural muzical, ci şi prin proprietăţi care transoend' structura ~i se plasează la un nivel stilistic cu alt grad de adincime
şi generalitate.
Nu ne interesează aici care sîn:t sursele populare precise ale inspiraţiei enesciene; nici cum sau cînd s-a produs "fuziunea modului ele exprimare folcloric românesc [... ] cu natura [... ] de simfonist înăscut" a
compozitorului, deşi în fiecare din aceste chestiuni etnomuzicologia ar
putea - şi ar trebui - să aducă argumente şi clarificări de~~ s\ve. Intentionăm să ne referim doar la unele calităţi constant revelate de muzic~ enesciană, calităţi care s-au contur.a·t sau s-au apăsat în urm?. coritactului cu folclorul.
Notăm, mai întîi, ponderea redusă a contrastelor dramatice şi a
dezvoltărilor explicite, chiar şi în lucrările constru;te în fornw c;c:Jnti'i formă defini•tă, după cum se ştie, tocmai de opoziţia şi comentariul amplu
al ideilor tematice.
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Reprimînd izbucnirile dinamice ca şi efuziunile lirice, Enescu adoptă
un ton discursiv ponderat, sobru, în care tensiunile sînt implicite. Pe
fondru.l ţesă.turii sonore cu tente cenuşii, detaliul - care nu se mai
topeşte într-o masă compactă ci devine semnificativ în sine este
şlefuit şi montat cu pedanterie şi rafinament. Menajate prin utilizare
economciă şi prin evitarea confruntării lor dkecte, valoric extreme sînt
investite cu o deosebită forţă de expresie.
Absenţa evenimentelor muzicale puternic reliefate asigură discurSIUlui enescian o cursivitate oare ne pare a fi reflexul unei proprietăţi similare a discursului folcloric. Căci, în cadrul .textului muzical popular,
evoluţiile melodice, ril!mice şi dinamice cu un anumit sens sint imediat
compensate prin evoluţii cu sens contrar, într-un joc pendulatoriu cu
.amplitudine mkă. Conti.nui.tatea discursivă se exprimă şi prin alcătuirea
monopartită, alcătuire de l'a care se bat doar melodiile de dans. Dar
opoziţiile tonale şi melodice oricum moderate - dintre secţiunile
acestora sînt atenuate prin menţinerea unor valori l.a nivelul celorlalţi
paT"ametri (structura ritmică, eventual textura armonico-ritmică a acompaniamentului etc.).
In muzica enesdană, dezvoltarea - oomentariul, argwnentarea reconsiderarea ideilor (integrale sau trunchiate) din diverse perspective este suootituită cel puţin parţial printr-'Un alt principiu arhitectonic, al
depănării, al însăilării "rapsodiee" a idelior tematice mereu transfigurate.
Credem că oogurnentarea !rolului aJcestei modalităţi de oonstrucţi<e constind
în juxtapunerea ipostazelor, variantelor tematice poate fi pusă in legă
tură cu inexistenţa, în folclorul muzical românesc, a oricăT'lli procedeu
tehniic compatibil sau comparrubil ou dezvoltarea.
O altă particuLari·tarte sugerind posibila intrare in rezonanţă a limbajelor enescian şi popular este ramificarea şi readucerea în unison a
liniilor melodice discursive, prin mişcări pulsatorii, de dilatare şi cornprimare pe ver.ticală. Efectul sonor - heterofonia - este complexul
rezultind din superpozi.Iţia a două sau mai multe ipostaze sau variante
ale acelek~i idei melodice expuse simultan, de un grup de voci sau
instrumentale. Oeea ce distinge heterofonia enesciană de cea populară
este nu atît complexitatea sporită - o diferenţă pur cantitativă La urma
urmei - ci intenţionalitatea; căci, în timp în ce in folclor heterofonia
rezultă prin accident, din neconcordanţa la nivelul detaliilor a variantelor melodice executate concomitent de mai mulţi interpreţi, în creaţia
compozitorului ea este un elaborat, o alcătuire sonoră polisată cu ştiinţă
şi migală.

Elasti:citatea temporală a liniilor rnelodice constituie o altă trăsătură
de unire intre limbajele enesdan şi popular. Elasticitatea se traduce prin
fluxul discursiv neregulat, marcat de uşoare precipitări şi reţineri care
se compensează reciproc. De altfel, unul din principiile variaţionale care
funcţionează, mutatis rnutandis, la nivelul ambelor limbaje principiu
pe care presupun că Enescu îl va fi preluat din folclor - es.te acela al
dilatării şi compresirunii temporale relativ libere, dar cu tendinţe de
echililbrare, a mierosecvenţelor discursului muzical.
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In categoria trăsăturilor stilistice compatibile se inscrie şi o anumită
imprecizie intonaţională care înceţoşează sonorităţile, le înf~oară în vă
lui ambiguităţii. Sunetele "irrnpure" sînt fie plasate in zona intermediară
dintre natural şi alterat, fie atinse sau părăsite prin glisări insinuante.
ln folclor, ·aceste sunete "neutre" au poziţii bine determinate în cadrul
sistemului intonaţional ,dar prezenţa lor nu pare să fie determinată de
contextul discursiv; în muzica enesciană, sunetele indecise apar în orice
poziţii, cu condiţia ca existenţa lor să fie reclamată de construcţia dramatkă a: lucrăm-ii :
"Il est un breuvage aux dou:bles saveurs
Saumâtre a la gorge sauve au coeur"
(0edip, actul II, tabloul 3)
sau:
"De toutes mes victimes tu seras la plus belle 11
(Sfinxrul, actul II, tabloul 3)
Continuitatea limbajelor enescian şi popular se relevă şi la nivelul
:mui anumit stil declamatoriu, înrudit cu cel al redtativului parlato din
cîntecul epic românesc. In cîtev;a momente de culminaţie tensională ale
operei Oedip, cintul este .abandonat în favoarea unei redtări melodizate·
("a moitie pari,"), recto tono sau uşor modulate prin .alunecări lente, între
puncte vag definite, sensul general al mişcării fiind' descendent. Impreci;-ia intonatională la care ne referim anterior este aid absolutizată. Dimensiunile' temporale ale secţiunilo.r de redtatirv din Oed1p şi din bal.::dele româneşti sînt comparabile, şi nu întîmplător; restrîngerea sau
prelungirea dincolo de anumite limite ar determina fie diminuarea efec:ului lor, fie degringol:area tonală a interpreţilor.
Muzica enesciană .şi cea populară sînt - cel puţin prin anumite zone
s:ilistice ale lor - apropiate ca atmosferă timbrală. Apropierea nu poate
::i decît rezultatul fotografierii auditive şi reproducerii unor sonorităţi
ce instrumente sau ansambluri instrumenttale lăutăreşti. Acorduri strîns
e::-pegiate, în succesiune ritmică, ale pianului fac al•uzie la cobză, în
~L'llp ce cele desfăşurate liber, pe toată cla'Viatrura, sugerează improviza:ile armonice .ale ţambalului ; flageolete acute, gîfiite, ale coardelor teh::ice, foarte incomode pentru violon~ştii ou educaţie clasică, conferă viorii
-'Onoritatea unui instrument popular ; pizzicarto-uri greoaie ale corzilor
;:-ave dau replka bru;;ilor din tarafurile tradiţionale... şi exemplele pot
:JOntinua. &te interesant de urmărit cum timbru! frust al cintecului popu:~ se conciliază, în universul coloristi'c enescian, cu cel ruav, ultra.rafinat,
~eprins la şcoala muziiCii franceze.
Ne-a preocupart; aici revelarea dtorva trăsături sti'listice foarte gene:-ale. care caracterizează atît muzica enesciană cît şi muzica populară.
:Jesigur, trăsăturile amintite se actualizează in structuri muzicaile foarte·
:.::e~te sub raportul gradului de complexitart;e, şi formularea lor într-o
=.a:::tieră convenabilă ambelor limbaje nu ar fi fost posibilă fără sacrifi:::rea detaliilor şi nuanţelor - •un sacrificiu barbar din punctul de ve-
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d~re

al muzkologului pedant, pentru care prec1z1a, exhaustirvitatea şi
acoperirea cu bibliografie sint singurii g.aranţi vrednici ,ai demersului
ştiinţific. Considerarea amănuntelor ne-ar fi obligat însă să ne apropiem
de tex•tele muzicale - pierzind astifel perspectiva globală - şi să recurgem la terminologia profesionailă, tehnică şi de •aceea ermetică, prin
care nu aveam nici o şansă să comnnicăm observaţiile noastre într-'Un
cerc mai larg decit cel al coJegiJlor de breaslă.
Cu excepţia situaţiilor in care relaţia filogenetică ne-a părut a fi
în afara oricărei discuţii, .am evitat să ne pronnnţăm ferm asupra posibilităţii preluă·rii şi asimilării în muzica enesciană a unor elemente de sursă
populară. Şi nu din prodenţă, sau nu doar din prudenţă; ci pentru că
nutrim convingerea că, in conturarea şi sedimentarea dimensinnilor stilistice sînt intricate nu una, ci o ,multirtudine de influenţe distincte, de~i
compatibile şi convergente ; or, in momentul de faţă, nu ne putem
permite să decidem dacă, şi in ce situaţii, influenţa folclorică a fost
decisivă.

ARTA MUZICIANULUI ENESCU -MIJLOC
DE EDUCARE A MASELOR
1. BALAN

Unul din. artiştii de seamă din ţara noastră care a înţeles să-şi lege
,lui de cea a oamenilor, să facă dinarta sa mijloc de cunoru?tere şi
educare, este George Enescu, de la a cărui naştere se implinesc 100 de
ani.
In conştiinţa poporului nostru, figura lui de genial interpret, de
mare creator, de îndrumă/tor şi iniţiator al adevăratei şcoli narţionale de
muzică, de ambasador al artei noastre peste hotare, se profilează tot mai
luminoasă. Aceasta pentru că Enescu a fost viarţa vie, a fost dragostea
adevărată, a fost bunătatea şi generozitatea a fost chtpul blînd al moldovanului în care trăia întreaga viaţă muzicală, a fost artistul care a
iubit oamenii în general.
Biografia sa este foarte clară : o viaţă de muncă închinată artei muzicale şi aceasta pusă în slujba oamenilor. Slujitor devotat al poporm.lui
din mijlocul căruia s-a ridicat, Enescu a muncit din răsputeri pentru
înflorirea culturii partriei sale. Pe lîngă arta interpretativă, el a adăugat
la patrimoniul muzkal un bogat tez81U:r de compoziţii în care se reflectă
poporul cu treou.tul său plin de frămîntări sbudumate ou avîntul larg
al întrecerilor socialiste, viitorul plin de aspiraţii spre un drum luminos,
spre o viaţă tot mai fericită.
Exponent al poporuLui Enescu a înţeles să-1 slujească cu armele
sale : pana, viOOira, bagheta. De-alungul celor 7 4 de a:ni de viaţă, muzicianul a desfăşurat o bogată activitate artistică pentru dezvoltarea artei noastre muzicale, pentru înflorirea culturii muzicale universale. Acest
drum de glorie înseamnă înc011dare de voinţă, înseamnă muncă conti!luă fără .i.stov, închinată artei pusă în slujba frumoSIUlui şi binelui.
Munca, acest factor vital, pe care Enescu a ridicat-o la rangul de
cult, constituie un minunat prilej de. educaţie pentru tinerele generaţii.
Iată ce spunea mruzicianul despre muncă :
"Muncă liberă, ordona!tă liniştit izv.or de fericire ... Muncă soumpă,
cel ce nu te cunoaşte se întreabă - pentru ce trăiesc oare ... ? Incercaţi
~·oi cei care n-aţi gustat dulceaţa muncii ... încercaţi să munciţi" Eu muncesc mereu. Viaţa fără muncă nu~i are raţ~une.

viaţa

1. George Enescu

şi

opera sa Oedip de Lucian Voiculescu, p. 89.
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Chemarea la muncă Enescu a făcut-o prin exemplul său personal.
El a afirmat că talentul, acest total de predispoziţii fiziologice care
se dezvoltă numai prin muncă, reprezintă abia 200/0, restul este muncă.
In artă, fără această muncă nu se poarte ajunge pe oulm~ înalte. Enescu
a urcat aceste curlmi ;tocmai pentru că a muncit. Programul de lucru
ajungea uneori la 15-16 ore de lucru pe zi. Trecînd de la un gen de
muncă la altul, ruei nu-şi dădea seama că orele se scurgeau fără repaus.
,.Să te odihneşti de muncă prin altă muncă spunea genialul artist".
2) Stilul de muncă la Dorohoi.
Ce sînt oare plimbările, sportul, g~nastica în producţie, lectura
dacă nu oare de odihnă activă pe care şi maestrul le recomandă, pentru
sporirea efortului fizic şi intelectual. Deci fără muncă stăruitoare, fără
această deprindere de a lucra ordonat, nu se poate să existe înţelegere
adevărată şi nici buC<Urie deplină în faţa frumosului muzical.
Dacă vizitatorii, care păşesc pragul casei muzeu din Dorohoi, ră
mîn impresionanţi de succesele minunate obţinute de Enescu în drumul
artei, trebuie să înţedeagă că acestea sînt rodul unei munci încordate
şi îndelungate, Iată ce scrie un vizitator în trecere pe la acest muzeu :
"Din cele văzute şi vizitate în acest muzeu am înţeles mai bine rostul
şi chemarea vieţii ... Viaţa marelui maestru George Enescu neinspirată
mereu avîntul spre muncă, spre pace, spre mai bine şi înţelegere între
popoare" 3).
Muzica.
Arta muzicală are o mare înrîurire asupra sufletului omenesc reuşind a-l tr.8JI1Sforma după C8JZ. Muzica transformă deci viaţa oamenilor
le schimbă conştiinţa. Maestrul Enescu a accrd'at o ina.J.tă preţJuire artei
muzi:cale. "Muzica este un grai în care se oglindesc fără prefăcăt-orie
însuşirile tipice ale omului, ale popoarelor" 4.
Muzica luată drept artă vorbeşte, prin cel care o crează sau prin
de bună dreptate spunea Enescu că "artistuL este un frate al oamenilor
cărora are să le comunice un secret, ceva pe care natura numai lui i
l-a încredinţat"·"'.
Iubind cu pasiune muzica Enescu s-a simţit cu adevărat un frate
al oamenilor, inţelegind să facă acea artă, care oum spunea el - să
pornească de la inimă şi să se adreseze inimli. Rezultă de aici că mu7ka trebuie înţeleasă şi iubită cu pasiune. Enescu s-a ataşat de ea din
primii ani ai vieţii. Primele lucrări muzicale la virsta de cinci ani, primele concerte publice la vîrsta de 8 ani, stau mărturie ace61tui lucru.
Bogăţia de materiale din muzeu, care ilustrează primele preocupări
muzkale manifestate foarte de timpur1u, chiar de la trei ani, legătura
lui Enescu cu arta muzicală, legărtură pînă la dă:rruire totală, îndeamnă
pe acei care au anumite afinităţi cu muzica, să se apropie ou încredere
de această disciplină.
2.
3.
-1.
5.

Idem. p 17.
Registrul de vizitatori aJ. muzeuLui.
George Enescu şi opera sa Oedip de Lucian Voiculescu, p. 68.
Idem, p.
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Aprecierile criticilor români şi străini asupra interpretării şi creaenesciene spo:resc şi mai: mult increderea acestor tineri de a se in~
drepta pe drumul pe care a mers marele Enescu. Una din viz1tatoare
semnează in registrul muzeului următoarele : "Arta drumul spre
civilizaţie. Muzica cea mai gingaşă şi emoţionantă ramură a artei ... Trecînd pe urmele lăsate de marele maestru, trăieşte emoţia unei vieţi palpitante de artist cetăţean şi mare iubitor de oa:meni. Cu emoţie am urcat scările pe care poate maestrul le-a urcat de zeci de ori, iar din
încăperea unde a trăit şi lucrat am plecat frumos impresionată" 6.
Iată deci că arta lui Enescu serveşte nu numai ca mijloc de cunoaş,.
tere şi de educare ci şi de îndemn pentru formarea unei profesii.
Mulţi tineri cunoscînd viaţa lui Ene5cu s-au hotărit să îmbrăţişeze
cariera artistică, ori să urmeze şcoli speciale de muzică pentru a deveni profesori. Aşi allllin.ti aici doar cîţiva dintre ei : Florica Topa activ-ează în cadrul Filarmonicii "G. Enescu" din Iaşi; 1. Popovici conduce
o formaJţie muzicală la Piatra Neamţ, Oct. A petre Gh. Fusa, Vasile Nistor
predau astăzi muzica în şcoli alegîndu-şi deci cariera d1dactică. Găinaru
D., Croitoru Mirel, Mihai Boariu.
Arta muzicianului Enescu fie cea interpretativă, fie cea componieti<Că, contribuie, din plin la educarea patriotică a maselor.
Valoarea nepieritoare a creaţiei enesciene, precum şi arta sa interpretativă sînt comori de nepreţuit pentru că şi una .şi alta îşi trag
seva d'in pămîntul patriei. Duinasă şi nobilă, săltărearţă sau lartentă
imortalizează in geogr.afia patriei frumuseţile .şi bogăţia folclorului muzical. Legătura 1ui Enescu cu poporul este exprimată in Lucrările sale,
în care ca înir-Q oglindă se reflectă năzuinţele şi aspiraţiile acestuia
spre progres, spre pace, spre înaltul umanism.
CaracteruJ militant al artei enesciene se concretizează şi din faptul
că artistul nostru a militat pentru o artă naţiona•lă.
Enescu ne-.a demonstrat că noi putem fi noi înşine. El ne-a îndrumat la vreme să ne descurcăm de balastul de import adus de admiTatarii culturii muzicale burgheze din Apus. Compozitorul Effiesou ne-a ajutat să mai fim tributarii unei culturi muzicale străine. Premiul de
compoziţie ce-i
poartă numele, creat în 1912, precum
şi organizarea
Societăţii Compozitorilor Români, înfiinţată in Hl20, sint numai două
exemple care arată interesul depus de cetăţeanul român, pentru promo\'area unei ~oli naţionale de muzică. Se vede din aceasta că Enescu a
luptat mul:t pentru ridi:carea prestigiului artei noastre naţionale, pentru
afirmarea ei peste hotare, acţiune ce se îndeplineşte astăzi cu deplin
succes.
Cunoscînd rolul important al artei muzicale ca mijloc de educaţie,
Enescu şi-a luat rolul de îndrumător pe linia dezvoltării culturii muzicale.
"Doresc să servesc de îndrumător ducînd muzica h cartierele mărginaşe,
în provincie, la ţară, prin serbări societăţi corale şi instrumentale" 7.
ţiei

6. Registr-ul de vizitatori al muzeului "Enescu", Dorohc:i.
7. George Enescu de George Bala111, Editura muziiOilllă, p. 288.
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Concertele date de Enescu mai in toate oraJŞele pa•triei co:n.oretizează
preoct1Jparea muzicianuJui pentru educarea poporului prin mijlocirea
acestei arte. De asemeni că1ăotoriile lui pentru poporul nostru, pentru
afirmarea lui peste hotare.
Cetărţean devotat al patriei, Enescu conda.mn.a cu as·prime conducerea
vechilor regimuri, care nu se ocupa de· progresul artei naţionale. Preocupat de a-şi umple mai întîi b'U:2runarele lor guvernale din trecut, impovă~a masele ducîndu-J.e la o viaţă de mizerie şi lipsuri. "Cu durere trebuie să constat că arta este considerabil frînată de formele crizelor eco-

nomice ... Nu se poate vorbi de asanarea manifestărilor frumosului atîta
timp cît omenirea nu are ce mînca ... Pîine, căldură, educaţie, baie, iată
ce trebuie să asigurăm tuturor oamenilor" 8 •
"Trebuie oamenii să înţeleagă că nu e de ajuns să-şi umple buzunarele cu bani, ci că trebuie să caute şi hrană sufletească, satisfacţii estetice" 9.
Determinat poate de aceste convingeri, Enesau a muncirt: din răs
puteri pentru dezvoltarea culturii spirituale a popo!1Ului său. Unele exponate de la Muzeul "G. Enescu" din Dorohoi îl prezintă pe artist la
masa de lucru imlbogăţind mereu reper;toriJul 11!31ţiorucl. cu lucrăa"i a căror
valoare au depăşit de mult hota~ele patriei, îl prezintă la pupitn1 dirijtnd diferite formaţii orchestrale ori ooncertind la vioară sau pian.
Aceste aspecte atestă tocmai prodtgioasa lui activitate.
·
Intenţia lui Enescu era aceea de a ridica mereu gradul de cultură
a poporului său la nivelul altor popoare care au avut alte condiţii de
dezvoltare. Mereu vorbea străini'lor despre formarţiile noastre orchestrale,
despre bogă1ia folclorului nos1ml muzical, despre succesul artişti•lor noş
tri. Simţea artistul nostru nevoia de a populariza meritele harnicului şi
talentatului nootru popor.
·
In acel~i timp, bizuindu-se pe pos~bilităţile de reaHzare a formaţi
ilor noastre corale şi ins1ru.Irrentale, angaja spectacole muzicale în ţară cu
piese străine sau organiza asemenea spectacole în străinătate cu compoziţii româneşti. Cerca cu alte cuvinte muzi:ci.amul nostru să ne introducă
şi pe noi în cirouiotul mondial al culturii univ~aJe.
"Relaţii culturale trebuie să existe între toate popoarele iubitoare de
pace, libertate, bună înţelegere şi frumuseţi" 10.
Astăzi P.C.R. şi Statul nostru sociaJ.ist aplică pe o scară tot mai' largă

acest deziderat a muzicianului Enescu. Despre aceste relaţii oulturaJe a
vorbit şi Rene Maheu, fost director general al UNESCO într-un înterv1u: "UNESCO, prin însăşi vocaţia sa, muzica, urmăreşte promovarea
legăturilor culturale intre ţări şi popoare, favorizarea unei largi
a tot ce a creat şi creează rrw.i bun şi rrw.i valoros omenirea." 11

circulaţii

Dorinţa de afirmare a popo!1Ului nostru din punct de vedere cultural
pe plan universal Enescu a manifestat-o din dragoste fierbinte pentru
patrie.

8. Idem, p. 287.
9. George Enescu, Editura muziocală a U.C.R. din R.S.R.,
10. Idem.
11. Ziarul Scînteia, nr. 9282 d:n 27 septembrie 1972.

Bucureşti,

1964, p. 16.

!Expresia concentrată a iubirii de patrie este concretizată şi in cuvintele rosti1.e de Enesou in amurgul vieţii ; atunci cind forţele 1-au părăsit
şi nu mai putea lucra.
"Tot ce mi-a mai rămas ca forţă, şi energie le consacru pentru creaţiile mele muzicale, cu care am
nesc". 12

înţeles să

slujesc neamul nostru româ-

Prin aceste cuvin·te trimise doctorului P. Groza, cu cîtva timp inainte de a muri, Enescu subli.niază încă odată datoria lui de a sluji arta şi
poporul său. In cuvinte emoţionam.te îşi exprimă şi dorinţa d'e a se intoaroe în ţară : "Mă gîndesc tot timpul la ţară ; sint cu tot sufletul alături
de poporul nostru. După ce mă voi face bine, am o singură dorinţă : să

riu în ţară. Pînă atunci
de muncă". 13

vă

rog

să transmiteţi

tuturor

sănătate şi

putere

Moartea nu i-a îngăduit să~i îndeplinească această dorinţă. Dar
moartea lui Enescu este numai aparentă. Aşa cum s-a mai spus, el tră
ieşte prin concertele sale interpretate la cel mai înalt nivel artistic ; tră
ieşte rprin lecţiile sale de muzică ţinute cu atîta căldură ; trăieşte prin
creaţiile sale atît de valoroase. Ca om Enescu a murit.
Ca artist el trăieşte şi va trăi mereu, aşa după cum consemnează un
grup de vizitatori străini în registrul de senmături: "Gloria lui Enescu

nu se va stinge
porul său". tt,

niciodată, fiindcă

muzica lui este

veşnică

ca

însăşi

po-

Pierderea lui Enescu desigur ne doare. Lipsa lui o simţim, dar sintem mîndri in acel81Şi timp intrucit complexitatea lui artistică universal
recunosoută, calităţile lui excepţionale 1-au aş.ezat în galeria marilor muzicieni mondiali.
Drumul trasat de EneS:cu în artă este astăzi conti.n:J.at de artiştii noş
tri, care tălmăcesc o artă nouă, realistă. Succesele obţinute de ei, art;ît in
ţară cît şi peste hotare fac să crească prestigiul artei noastre naţionale.
Prin exemple comparative cu trecutul, se subliniază saltul enorm ce l-am
făcut în .anii puterii socialiste.
Sîntem astăzi din ce în ce mai cunoscuţi şi consideraţi unul din popoarele cele mai muzicale din lume.
Ca să conchidem, grupurilor de vizitatori în trecere pe la muzeu le
vorbim despre activitatea lui Enescu. Le dăm îndrumări să muncească ca
marele nostr:u artist, să iubească muzica şi să manifeste un calid patriotism. Ou alte cuvinte Enescu ne invaţă să preţuim munca, să ne iubim
pămînMJJ. natal şi să cultivăm calităţile artistice cu care este înzestrat poporul nostru.

12. George Enescu, de Lucian Voiculescu, p. 126.
13. Idem.
14. Registrul de semnături pentru străini de la Muzeul nG. Enescu" din oraşul
Dorohoi.
/~ ~-"
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ASPECTE ALE GENULUI RAPSODIC
LA GEORGE ENESCU
MIHAELA-SILVIA

ROŞCA

Marea calitarte a celor două Rapsodii române op. 11 este aceea că
depăşeşte rapsodicul, caleidoscopicul, prin apelarea în arhitectura lor sonoră la arcuiri formale largi a componentelor folclorice incluse în materialul tematic. Logica înlănţuirii acestor articulaţii structurale cuprinză
toare nu este compatibilă cu simfonismul preaursor, dat fiind specificul
mozaicat al celor două partituri.
Avînd în vedere această coordonată de fond a dispunerii materialului
tematic, Enescu recurge la un tip de structurare a naraţiunii tematicrapsodice care vizează mai multe criterii şi anume : ritmicitatea schimbării conţinutului tematic (determinată de succesiunea temelor-citat);
modalitatea de prezentare a citatului folcloric (la ni:velul unei simple
ex:puneri sau la cel al unor dezvoltări ample poli:fonice, armonice, orchestrale), tipurile de relaţii formal~tructurale care se pot naşte în:tre
citatele integrate di5cursului rapsodic; periodicitatea alternării unor suprafeţe tematice contrastante prin determinările lor metirce (în caZJUl
Rlapsod'iei 1 întîlnim permanent pendularea ri·tmului binar al măsurii de
2/2 cu oel ternar oferit de măs•ura de 6/8) ; succesiunea suprafeţelor funcţional-armonice şi funcţional-imitative.
Dacă aceste 5
rapsodic~imfonice,

criterii privesc schimbările calitative ale naraţiunii
se pot ivi, în anumite ca2JUI"i şi cri·terii de articulare
arhitectural·e, pornind de la pos~bilitatea unei departajări calitative ce
are în vedere dirnensi,unile marilor suprafeţe, delimitate prin analiza
structural-formală calitativă. Se încearcă astfel, o dispunere echiHbrată
in cadrul arhitectonicii sonore a Rapsodiilor.
Căutînd să apreciem eficacitatea celor două modalităţi de abordare
analitic-structurală cu aplicare la partitura primei Rapsodii române op.
11. vom remarca faptrul că, pornind de la criteriul echilibrului dimensional al suprafeţelor componente, lucrarea conţine două mari stn.Icturi.
Prima include citatele "Am un leu şi vreau să-1 beu", "Hora lui Dobric'ă". "Sîrbele în 2/4", "Mugur, mugurel" şi inclusiv melooia "Horei mo:-ii". iar cea de a doua suprafaţă formală, toate temele<itat începînd au
sirba "Oum se bate Dunărea" şi sîJ.:TŞind cu secţiunea Codei.
Aplicînd însă criteriul calitativ al analizei structurale se poate remarca o dispunere a materialului tematic-rapsodic apropiată de cea a
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genului simfonie, in sensul unei relatirve similitudini între succesiunea
părţilor componente ale primei Rapsodii şi cea sesizată în cadrul arhitectonicii simfoniei tradiţionale apusene. Astfel, vom distinge patru secţi
uni principale : Introducere şi Allegro (Secţiunea I "Am un leu şi vreau
să-1 beu") ; Andante (Secţiunea a II-.a "Hora lui
Dobrică") ; Scherzo
(Secţiunea a III-a "Hora morii"); Final (Secţiunea a IV-a "Cum se b<Jte
Dunărea").
Dacă
pronunţat

în Rapsodia I arcuirile structurale - datorită caracterului
caleidoscopioc - vin mai greu in întîmpinarea unor soluţii de
ordonare a materialului tematic pe reperele oferite de di.feritele ipostaze proprii muzicii simfonice occidentale, in cea de a doua Rapsodie
română op. 11 este lesne de observat logica ritmidtăţii formale cit şi
cea tematică, dat fiind faptul că in această partitură compozitorul uzează de un număr considerabil red'us de citate, şi, in acelaşi timp, caută să
realizeze, deasupra detaliului rapsodic, o maTe unitate a discursul'Ui simfonie, pe care autorul o înfăptuieşte prin ord'onarea materialului tematic
pe baza structurală a formei de lied tripartit, in care Repriza constituie
o magistrală suprapunere sintetică a temelor principale ale Rapsodiei.
Detaliind mar-ile arcuiri ale formei de lied menţionate, se poate remarca faptul că fiecare secţiune componentă a acesteia se structurează,
pe de o parte confOTm reperelor suprarfeţelor funcţionale, iar pe de altă
parte potrirvit materialului tematic pe care il include fiecare secţiune :în
parte.
Secţiunea principală macrostructurală, menţinută in lumea funcţio
nală a tonalităţii Re major, cuprinde oele două teme principale ale Rap~
sodiei "Sî11ba lui Pompieru" şi "Pe o stîncă neagră", urmind ca finalul
secţiunii prindpale să îl reprezinte apariţia temei~punte "Doina din caval", desfăşurată pe o pedală de .Rie major schimbată cu cea a relativei
(si minor). La rindul lor, fiecare din cele trei teme ale primei secţiuni a
liedului oferă un profil structural distinct. A.stfel, prima temă prindpală "Sîrba lui Pompieru" se structurează pe tiparul formei de antecedent-consecvent, cea de a doua "Pe o st'incă neagră" urmăr~te ritmica
strofică, şi, în sfîrşit citatul "Doina din caval" se ordonează pe reperele
Secţi·unea mediană, desffururată pe o pedală de si minor, interesează
prin profilul temei "Văleu lupu mă rnănincă". Structurată la nivel tematic pe baza unei forme elilptke de lied tripartit, citatul cunoaşte o logică
oferite de forma de bar.
de configuraţie dialectică, eXlprimată prin relaţia fonnală binară de teză
antiteză.

Imediat expunerii tematice îi urmează o secţiune dezvoltătoare de
11 măsuri pe reperele tonalită.ţii Re major, care aduce in prim plan
forma imlbogăţită a harului cu repriză. În locul reprizei formei de lier
a citatului "Văiei 1upu mă mănîncă" este adusă în mod surprinzător secţiunea principală a formei tripartite, proprii naraţiunii rapsodice\ care
cuprinde o suprafaţă sinteză de 24 de măsuri, incheiată de apariţia "Dainei din caval".

SOl
Cea mai interesantă secţiune este cea a Reprizei nararţiunii rapsodice, unde pe parcursul a două mari strofe este remarcat un colaj tematic structural în planul derulării orizontale.
Caraoterizînd acest fenomen prin arpelarea la datele oferite de schema formală, se va observa, in limitele primei stro!e, că deburtnll tematic
al antecedentului melodiei "Pe o stîncă neagră" este ingenios continuat
ele consecventul citatului secţiunii mediane" "Văiei lupu mă mănîncă".
De asemenea, în cea de a doua strofă are loc un eveniment interesant
de consemnat şi anume : în succesiu.....ea tematică a citatului "Pe o stîncă neagră", în cadrul relaţiei formale antecedent-consecvent, are loc o
augmentare a celui de al doilea element structural al relaţiei menţio
nate, prin dezvoltarea consecventului microstructura! al acestuia, dînd
naştere în aoest fel la o nouă structură determinată de logica formei de
contrabar.
Cada, care urmează revenirii intr-o ipostază rezumată a citatului
temei-punte "Doina din caval", readuce pentru ultima oară ffn atenţie
forma de bar cu cele două strofe ale sale concepute similar pe tiparul
relaţiei binare de antecedent-consecvent, împreună cu concluzia harului,
care, în cadrul revenirii ultime a "Ciocirliei" aduce final forma strofică.
Este interesant de remarcat faptul că - deşi toate observaţiile de
ordin structural trebuie raportart; inevitabil la specificul rapsodic al celor două lucrări - personalitatea gîndirii enesciene este prezentă prin
perspectivele nebănuite pe care le deschid cele două partiwri inovaţiilor
in arhitectura sonoră, sesizate in creaţiile de mai: târziu. Prin nonconformismul arcuirilor arhitecturale, permi:se de concepţia rapsodică a simfonicului, Enescu tinde tot mai mult spre caea libertate a discursului,
neîngrădită de convenienţele unei structuri formale riguros determinate.
Această aspiraţie se va resimţi şi in paginile lucrărilor opusurilor de maturitate, care 8/U încununat merituos efor.turile de creaţie a marelui
maestru. Se remarcă totodată intenţia permanent reînnoită în marile
sale opusuri de a se ajunge treptat la o pulverizare a formei in favoarea
unei variaţii continue ce se află in deplină concordanţă cu particularităţile de esenţă ale melosului popular. lată aşadar argumente destul de
convingătoare pentru a inţelege poziţia celor două partituri in contextul
marilor prefaceri din creaţia enesciană, al căror rezultat final, peste ani
l-a marcat apariţia inegalabilei Simfonii de cameră.
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EMINESCU, IORGA, ENESCU, ONICESCU
ŞI TIRGOVIŞTEA
şi

EUGEN FRUCHTER
GABRIEL MIHAESCU

Vechi centru cultural al Ţării Româneşti, oraşul Tîrgovişte - care
pentru Mihail Kogălniceanu reprezenta, alături de Suceava, "mai mult
decit Sparta şi Atena" 1 - a atras atenţia marilor cărturari români şi
după mutarea scaunului domnesc la Bucureşti. Numeroşi oameni de carle
moldoveni s-.au aflat nn timp la TII1govişte : Alexandru Vlahuţă, Gavriil
Musioescu, Ştefan Stîncă, Raicu Ionescu-Rion, Ion Grămadă, Gheorghe
Petraşcu şi botoşăneanul Ion C. Nădejde profesor de limbile franceză,
română şi latină la Gimnaziul "Ienăchiţă Văcărescu" intTe anii 1894 şi
1906 2• Ală,turi de aceştia, fiii geniali ai Botoşanilor : Mihai Eminescu,
Nicolae Iorga, George Enescu şi Octav Oni:cesou şi-au legat şi ei numele
de această strălucită cetate a culturii româneşti.

•
După

ştie,

in perioada vara 1867 - d. 9 martie 1868, Mihai
par:te din trupa de teatru Iorgu Caragiali - Daniil
Drăgulici, în care a fost nu numai sufler, ci, după împrejurări, şi actor,
poet dramatic, regi:wr, copietor de texrte 3. Cu prilejul turneelor făcute
în ţară, trupa a poposit şi la Tirgovi~te, aşa cum se deduce dintr-o telegramă expediată de Iorgu Caragiali din Bucur~ti şi adresată lui Vasilescu, antreprenorul Grădinii Parţacov din Tîrgovişte, anJWlţîndu-şi turneul"· Grădina Parţacov se afla pe locul ocupat astăzi de pavilionul administrativ al Intreprinderii de utilaj petrolier de pe actuala stradă 23
.-\ugust, nu departe de valul Cetăţii. 5 Trupa lui Iorgu Caragiale a poposit
cum se

Eminescu a

făcut

1. Opere, II, Scrieri istorice, Editura Academiei R.S.R., BucW'E'Şti, 1976, p. 389.
2. Arhiva Liceului "Ienăchiţă Văcărescu" Tîrgovişte, dosarul pe anii 19021903 ; Anuarul instrucţiunii publice, Bucureşti, 1908; Monografia Liceului "Ienă
chiţă Văcărescu" din Tîrgovişte la 100 de ani de existenţă, Tîrgovişte, 1974, p. 268.
3. Ioan Massoff, Eminescu şi teatrul, Editll:I1a pentru literatură, Bucureşti, 1964,
;>. 43-64; Augustin Z. N. Pop, Pe urmele lui Mihai Eminescu, Editura Sport-turism,
Bu,·ureşti, 1978, p, 84.
4. Biblioteca Academiei R.S.R., mss. 2696 (apud I. Massoff, op. cit., p. 59).
5. Grădina Parţ.acov es.te figurată şi pe Planul oraşuJui Tîrgovişte şi al împre:'Urimilor sale, Bucureşti, 1886, mtocmit de D. P. Cond,urăţeanu; ea a găzduit mai
::!"Ziu şi trupa lui I. D. Ionescu de la "Union" (Monitorul judeţului Dîmboviţa, mai
USi).
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în localitate Şl m anii următori, fiind atestată documentar 6 , ceea ce ne
întăreşte convingeTea că aceasta a fost prezentă in Tîrgovişte şi in toamna
anului 1867, adică imediat după exped'i.erea telegramei în discuţie. De
asemenea, tradiţia intelectuală locală păstrează amintirea altor vizite ale
poetului la via din Viforlta (în hotarul Til"govi'Ştei) a ceasomic.:n·ului
Oarol Toth 7. Refăcînd drumuri·le Luceafărului, cercetătorii au stabilit
că prima sa trecere prin judeţul Dîmboviţa a fost in vara anului 1866,
poetul aflîndu-se in drum spre Bucure~ti, venind de la Blaj, prilej cu
care a străbătut localităţile Găeşti şi Titu 8•
Istoria oraşului este evocată in mai multe articole atribuite lui Mihai
Eminescu. Astfel, in serialul ("Se vorbeşte că în Consiliul ... "), apărut in
Curierul de Iaşi nr. 125-130 din noiembrie 1876, el menţiona Mitropolia
Ungrovlahiei şi tipărirea la Tirgovi~te a "Indreptăriil legii" în anul 1652 fl.
Preţuirea acordată de poet noii reşedinţe de scaun întemeiate de Mircea
cel Bătrîn, ~e care o cons~deră un simbol al luptei unite a românilor şi
a cclo·rlalte popoare ll.suprite din ace2.stă parte a Europei, rezultă din
analiza pe care o făcea în wticolul "Boierii de odinioară". El crede că
politica lui Ştefan cel Mare de a uni creştinătatea contra Semilunei îşi
are sorgintea în faptul că 31Cesta ar fi copilărit la Curtea de Argeş şi la
Tîrgovişte, unde a fost ~ducat în tradiţia rezistenţei antiotomane iniţiate
de bătrînul voievod, evocat cu atîta admiraţie în "Scrisoarea a III-a" 1°.
Şi în alte inC'UI"Si'lli'J :in istoria Ţării Româneşti, poetul creionează
unele momente din trecutul Tirgoviştei. În articolul "Mihai Viteazul şi
Matei Basarab în ochii liberarilor" este conştient de faptul că in această
cetate domnia putea găsi un refugiu sigur în faţa ameninţării otomane,
invocînd în sprijin şi descrierile lui Paul de Alep din anul 1654 H. Din
aceea~i cetate pleca spre Ardeal regenerarea naţională în secolul al
XVII-lea, cum precizează poetul în articolul "Cine determină soarta
României?", unde abordează şi etim.ologiaa toponimelor "Tîrgovişte" şi
"Dîmboviţa" 12.
Judeţul Dîmboviţa este citat în articolul ("Bătrînii noştri erau practici ...") - publicat în "Curierul de Iaşi", nr. 74 din 4 iulie 1876 - ca
avînd 94.256 locuitori în 1840, dată preluată dintr-o statistică agricolă,
din care Eminescu reţine ~i faptul important că în anii 1837-1839 s-a

6. Arh. St. Dimboviţa, fondul Primăr:a Tîrgovişte, dDs. 57/1872, f. 2, 8 (12
<:.prilie - 10 mai 1872) ; dos. 15/1884, f. 16, şi dos. 62/1884.
7. Informaţia ne-a fost transmisă d~ praf. Dumitru-Titi Popescu, n. 1907 în
Tîrgo•:işte. Un meşter ceasocrnioar numit Carol Toth se aHa în evidenţa Inspectoratului m:cncii din Tîrgovişte la 2!:1 septembrie 1922, (Arh. St. Dîmb:cviţa, fondul
Insp. muncii, dos. nr. 8/1922-1923, f. 42).
8. Augustin Z. N. Pop, op. cit., p. 79.
9. M. Eminesc.u, Operez, IX. Publicistică. 1870-1877, Ed. Academiei R. S. R.,
Bucureşti, 1980, p. 258-259.
10. M. Em:nescu, Opera politică, II. 1880-1883, ediţie îngrijită de prof.
I. Creţu, Editura "Cugetarea - Geor·gescu Delafras", Bucureşti, 1941, p. 193-194.
11. Ibidem, p. 198-199 ; desc-rierea este reluată şi în arti·colul .,Pătura superpusă" (cf. M. Eminescu, Opere complete, Librăria române'IScă, Iaşi, 1914, p. 573574).
12. Ibidem, p. 225, 292, 323.

3J5
des~.~his "drumul în Plaiul I alomiţii , spr e Braşov" 15. !ntr-un alt serial,
intitJulat "Revista statistică", apărut în aceea.<?i publicaţie ieşeană, nr. 9093 din 15-22 august 18i6, tînărul redactor prezintă şi comentează sporul
natural al populaţiei judeţJului nostru în intervalul 1870-1874 14• Preţuire a datelor statisti:ce răm î ne constantă şi în perioada bu cureşteană a

1 M€dalion de argint "Michail Eminescu
1849-1889". (c. 1899), ne cun oscut autorilor
catalog ul ui "Medalii ş i pla.chete româneş ti.
Memoria metal ului" , E ditura ştii n ţif ică, Bu c ureşti.
activităţii

sale publidstice. Astfel, în m ss. 2256 şi 2270, care vor sta la
baza unui articol din "Timpul" , a.păi'Ut la 1 noiembrie 1881, Eminescu
este preocupat de sporul populaţi ei rurale, inclusiv din jud"eţul Dîmbov1ţa , în anul 1877 f aţă de 1859 1:1
În creaţia poetului întîlnim referiri şi la alte două localităţi ale judeţului Dîmboviţa : Pucioasa şi Bezdeacl. In încheierea articolului ,,Economia naţională şi d . A . Vlă descu, doctor în drept, doctor în medicină",
apărut în "Cuderul de I wşi" din 7 iuHe 187 6, pu bli că o scrisoare-pamflet
trimisă din Tîrgovi şte, în care sînt men ţionate Băile Pucioasa 16. Un manuscris păstrează transcrierea primului vers al bal adei : "Maria cea bă13. Opere, IX, p. 575-577.
14. Ibidem, p . 606-607.
15. M . Ernilllescu, Fragmentarium, Edi<tura ştiinţifică
reşti, 1981, p. 111-112 ; Opera p oHtică , vol. II, p. 369. 388.
16. Opere, IX, p. 148-149, 579.

$1

en~aclopedidi.

Bucu-
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fl"umoasă din
cîntată de Anton
Vaillant 17.

laie,

Besdad (BezJd'at)", avînd ca temă o intimplare reală
Pann, Cezar Bolliac şi înregistrată şi de~ J. A.

In peregrinările genialului poet trebuie, deci, inscris ca popas - cel
spiritual -şi judeţul Dîmboviţa, de numele căruia se leagă o serie
de personalităţi itsorice, ale vieţii politice şi culturale, pe care Eminescu
le evocă in opera sa. 18

puţni

•
Intiia vizită la Tîrgovişte a lui Nicolae Iorga, pe la 1900, i-a produs
puternice impresii, consemnate cu talent literar în volumul "Drumuri şi
oraşe din România", apărut în 1903 : "Tîrgovi•ştea, fosta capitală pe care
o acopere giulgiul de aur învechit a:l amintirilor, e Suceava Ţării Româneşti, dormind în umbra bisericilor sale, care-i sunt strălucite monumente funerare". Pentru marele istoric, în Tîrgovişte, "oriunde te-ai
uita însă, in dreapta ori în stinga, vezi rămăşiţele, umile sau glorioase,
întregi sau ruinate, ale vechii cetăţi' • Descriind frumosul bulevard deschis de curînd', el intrevedea cu temei că "această stradă (... ) inaJUgurează un oraş nou al viitorului".
Iorga are cuvinte de admiraţie penrtTu multe din monumentele oraşului. Astfel, curtea domnească este rm ,,rar monument al arhitecturii
noastre laice, încăpătoare, trainice şi modeste - după in~i firea poporului nostru", dar starea de ruină în care se afla îi crea sentemente:
"Curţile domneşti se înmonnîntară iarăşi şi an de an încheieturile lor
de piatră se desfăcură. Spiritul plecase de pretutindeni şi nu mai era
nici o milă pentru amintiri. Poeţi romantici veniră numai, la inceputul
regenerarţiei noastre, să cheme umbra prin cîntecele lor şi, pentru dînşii,
glasuri tainice, răsunetele dure.rJor şi bucuriilor şoptiră prin spaJţiile
goale (... ) şi aJPOi iarăşi geniul distrugerii se puse la lucru, ingropînd răb
dător casele celor ce s-au îngropat''.
Despre biserica Stelea, rmdle remarcă "armonia simplă, în proporţii
vaste", care "e întreagă a lui Vasile vodă şi a isteţilor săi meşteri moldoveni", savantul intuieşte existenţa pe acest loc a unui monument mai
vechi, lucru dovedit dealtfel de cercetările arheologice din zilele noastre. 19
Iorga adrniră Măillăstirea Dealu cu ochii specialistului, comparind-o
cu cea de la Argeş. O consideră "mai puţin scumpă, dar nu mai puţin
frumoasă (... ). Gustul cel mai ales s-ar opri fermecat înaintea acestei
armonii durate pentru o mie de ani (... ), ceea ce ii prilejuieşte paeticele
1

17. M. Eminescu, Opere, VI, Editura Academiei R.S.R., 1963, p, 15, 455-461,
632, 640-641.
18. N. Bidnei, E. Fruchter, Figuri tîrgoviştene în opera lui Eminescu, Ln "Uzina şi ogorul", Tîrgovişte, nr. 765 din 18 1nnie 1964; Lazăr Dinescu, Reflexe tirgovi,ţtene in 19pera lui Eminescu, comunicare la Simpozionul prilejuit de aniversa'!'ea
a 125 de ani de l'i naşterea poetului, Tîrgovişte, 25 i<muarie 1975.
19. Gh. I. Cantacuzino, G. Mihăescu, Cr. Moisescu, Date preliminare asupra
cercetărilor arheologice efectuate la ansamblul mănăstiresc Stelea (1969-1970), în
Valachica, 2, Tîrgovişte, 1970, p. 174-175.
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c:uvinte : "Sus inima! Vezi singura rămăşiţă ce se poate vedea din Mihai
Viteazul, şi neamul rămânesc n-are destule bogăţii, pentru a răsplăti
printr-un stră1ucit mormînt cinstea ce i-a făcut-o acest om". I<>tork~ul va
fi iniţiatorul confecţionării, în 1913, a sarcofagelor de marmură albă,
care adăpostesc din anul 1920 rămăşiţele pămînteşti ale ctitorului lăca
şului Ra:du cel Mare - şi pe cele ale bravului Mihai. Tot el a fost
organizatorul ceremoniei de readucere de la Iaşi a preţioasei relicve a
Viteazului, după înfăptu'irea Marii Uniri pentru care voievodul s-a sacriftcat cu trei veacuri mai înainte. La 26 august 1920, Iorga era din nou
prezent la Tirgovi.ş.te, ca participant de frunte la festivitate.
Marele om de ştiinţă va conduce Congresul Ligii Culturale, care s-a
ţinut în acest oraş în zilele de 3-5 iunie 1928.
Ulterior a popos:iot în repetate rînduri în vechea cetate, in scopul
cercetării monumentelor sale. El a iniţiat şi a îndnrmat săpă.turile arheologice executate la Curtea domnească între anii 1934-1938 de tîrgoviş
teanul Virgiliu N. Drăghiceanu, secretarul Comisiunii monumentelor istorice.
In vara anului 1938, Iorga participa la fiestivitatea terminării la roşu
a construcţiei muzeului orăşenesc, ţinînd cu această ocazie conferinţa
intitulată "Ce este un muzeu istoric" 20. Reţinem din aceasta concepţia
sa modernă despre rol•ul muzeului în societate, asupra căruia se mai pronunţase şi în 1934 21 • Muzeul tîrgoviştean trebuia să militeze "pentru
educaţia gustului şi pentru răspîndirea învăţăturii aici, dar şi pentru
tot ceea ce oamenii care vin de a1urea pot căpăta, fiind siguri că le gă
sesc, în aceste locuri de aşa veche şi de lungă şi de interesantă istorie."
Pdntre tîrgoviştenii pe care i-a sprijinit şi îndrumat s-a aflat şi
sculptoml Vasile Blendea. După ce i-a elogiat în anul 1929 ampla compoziţie in fresco "Constantin Brîncoveanu şi familia" de la Muzeul Şco
lii Române din Fonrtenay-aux-Roses, Iorga il propunea Aca:demiei Române pentru a fi trimis in Austria, Germania şi Elveţia să copieze portrete de voievozi români, aflate în muzee şi colecţii de artă. Aceste copii,
dintre care cu totul remarcabilă este cea binecunoscută a portretului lui
Vlad Ţepeş din castelul tirolez Ambras, au fost v.alorificatte de savant în
lucrările sale. La rîndul său, sculptorul îl va omagia pe Iorga printr-un
portret în cărbune - realizat încă în tinereţe, două grupuri statuare lucrate in 1969, şi compoziţia din 1974 intitulată "Nicolae Iorga - orator" 22.
In vasta operă istorică şi lit-erară a cărturaruLui botoşănean, o serie
de localităţi ale judeţului Dîmboviţa sint menţionate în repetate rinduri,
20. PubliJCată pentru prima dată l'i Vălenii de Munte, în B.C.M.I., fascicola 96,
aprilie-iunie 1938, p. 36 sqq.
21. Muzeele. Ce sînt şi ce trebuie să fie, in vol. nScrier'i despre artă", Ediltura
Meridiane, Bucureşti, 1968, p. 246-248.
22. Vasile Drăguţ, prefaţă la cata:logul "E:rpoziţia retrospectivă Vasile Blendea
- pictură, sculptură, desen, iulie-augu,st 1977", Bucureşti.
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fie cu prilejul evocării evenim~ntelor istorice, fie în
tatea unor personalităţi ale culturii româneşti .

legătură

cu activi-

•
Primit de fiecare dată cu emoţie artistică, George Enescu s-a legat
de TJ:rgovişte prin mai multe concerte susţinute aici. Primul
de care avem cunoştinţă, a fost cel de v1o ară din 5 noiembrie 191 5, găz
duit de "Sala de arme" şi consemnat în ziarul local "Vulturul D:imbosufleteşte

2 Reproducere după o fotografie de epocă publi<eată în monografia Ţesătorieî
mecmice "Stan Rizescu" din Brăne.şti-Dîmboviţa, in care apare şi G€orge En-escu.
viţei" 25, dar un document fotografic
boviţa, alMuri de familia regală, de

îi atestă prezenţa la Brăneşti-Dim
minif?trii Spiru Haret, Al. G. Djuvara, dr. Sabin Manuila (directorul Institutul!ui Central de Statistică) şi
C. D. Dimitriu, prefectul judeţului, la 8 august 1909, cînd s-a inaugurat
localul şcolii săteşti.
După primul război mondial, maestrul va reveni la TîrgoviştG, concertînd la 4 şi la 5 iunie 1919. La invitaţia profesorilor de lai Liceul militar "Nicolae Filipesou", mar-e le muzician a răspuns cu placere, argumentînd ; "Artei îi revine o misiune importantă, educativă, lucnînd în
.aşa fel, ca să răspîndească muzica în strat'll1'ile populare" 24. In cele
două concerte de vioară, date cu
concurnul pitanistului N. Caravia,
Enescu a interpretat lucrări de Tar:tini, Bach, Kreisler, Paganini, Saint
Saens, Wie<niawski, Sarasate, Max Bruch ş.a. Tot atunci, el a asou}lţat
23. Apud "Act a Vala.chica", 3, Tîrgovi.5-te, 1972, p. 371.
24. Victor Brîndu.ş, Pagini din activitatea cora~ă tîrgevişteană,
19i4, p. 80.
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corul "Reunill.lnea muzicală de cintări". 25 Acesta i-a lăsat o impresie
plăcută : "Felicit .corul pentru muzica aleasă şi indeosebi cea populară,
pe care voi aţi cintat-o, a·ţi interpretat-o, dovedind prin aceasta că simţiţi muzica. Nu mă a.L'?teptmn să găsesc in Tîrgovişte o formaţie W?a de
înaltă. Faceţi ca in acest cor să participe şi copiii, elevii de liceu, ale că
ror voci sint angelice. Felicit dirijorul (Gheorghe Russu, elev al lui Ganiil Musicesou - n. n.), care este moldovean ş icare, ca artist, dezvă
luie oamenilor ce vrea muzica, adică calea spre armonie, care este fericirea şi pacea omul:ui" 26 • La sugestia sa, formaţia muzicală locală s-a
afiliat Societăţii corale "Cintarea României din Buoureşti 27•
Un al treilea turneu la Tîrgovi·şte este semnalat in anul următor 2H.
Numă('Ul din decembrie 1928 al gazetei "Gura Tirgovi.%ei" precizează repertoriul concertului prezentat atunci, cuprinzind lucrări de
Saint Saens, CoreUi şi Beethoven.
Alături de afişele imprh"llate la tipo~afia locală "Dîmboviţa" în
anii menţionaţi mai înainte se află şi cele care anunţau concertele sale
tîrgovh?iene din .anii 1921 şi 1930. La recitalurtle ilustrului interpret organizate din iniţiativa corului "Cintarea ~âniei" din Tîrgovişte Enescu a fost acompania în perioada interbelică de pianiştii Th. Fuchs,
Nicolae Caravia şi Ionel Dobrogeanu-Gherea 29•
Tirgovi.ştenii datorează artisbului şi contribuţia materială a acestuia
la salvarea unui valoros monument de arhitectură - biserica Sf. Impă
raţi, ctitorie a lui Matei Basarab. La indemnul lui Nicolae Iorga cel
care încă de la prima sa vizi:tă în oraş o remarcase ca fiind "altfel întreagă, solidă şi frumoasă; cad ploile .şi se îngrămădesc zăpezile iernii
prin acoperişul sfărîmat, pentru punerea la loc a căruia lipsesc deopotrivă banii tuturora şi ai fiecăruia" 30 violonintul de renume mond'ial
a cedat V<!nitul unor concerte ţinute aici în scopul refac~rii învelitorii
lăca.şului ruinat.

•
Savantul care tinde să fie adăugat genialului cup:u Newton-Einstein
mecanicii, prin crearea teoriei invariantice a acestei
ştiinţe, Octav Onicescu, a funcţionat în tinereţe ca profesol la Liceul
militar de la Dealu, precum şi la pensionul "Du.m:itriu" din Tîrgovişte.
Aminitrile sale dezvăluie numeroase aspecte din activitatea didactică la
prestigiosul colegiu militar tîrgovi9tean, unde a funcţionat din 1914 pînă
in 1919, cu o întrerupere în anii războiului. Acest capitol însemnat din
viaţa sa este denumit de el "Galaxia Mănăstirea Dealtt" J1.
în

revoluţionarea

25. VaJeriu Dumi.trescu, Marele nostru Enescu - oasp:?te al Tîrgoviştei de
în "Dimboviţa". Tîrgovillte, nr. 67 d:.."l a IDai 1968.
26. V. Brinduş, op. cit., p. 79-&0.
27. V. Dumi,trescu, art. cit.
28. Vlăstarul, Tîrgovişte, anul II, nr. 1, ma:-iu.nie 1920, p. 231.
29. V. Dumttreo&C'U, art. cit.
30. N. Iorga, Drumuri şi araşe din România, Bucureşti, 1903, p. 63-73.
31. Oclav Onicesou, Pe drumurile vieţii, Editura ştiinţificA şi enc:clopedică,
Bucureşti, 1981.
altădată,
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Documente de arhivă din anul 1919 cuprind date cu privire la evaluarea pagubelor materiale suferite de profesor în timpul orupaţiei germane la Tîi'govi.şte (20 noiembrie 1916 - 1 noiembrie 1918) 32 •
In volumul "Pe drumurile vieţii", acad. Onicesou face portrete memorabile foştilor săi colegi din corpul didactic al Liceului militar : poetul
Theodor Naum, filologii Gheorghe Giuglea, Marin Lişou, Ion Grămadă
şi Petre Grimm, istoricul Alexarndru Vasilescu, geografu.J. Ion Pavelescu,
pictorul Eduard Sărulescu, compozitorul Marcel Botez, muzicologll.ll
George Breazul, chimistul Dan Rădulescu, mineralogul D. Ionescu-Bujor. Despre "comunitatea de la Mănăstirea Dealu", eminentul om de şti
inţă îşi amin~te : "Acest ansamblu de bărbaţi învăţaţi reprezentau un
potenţial ştiinţific oe putea face geloasă o uni,versitate (... ). Ei creau un
mediu moral şi spiritual de mare densitate." 33 Cu aceeaşi dragoste îi
evocă pe remwcabilii săi elevi, matematicienii şi fizicienii de mai tîrziu
Nicolae Ciorănescu, N. Georgescu-Roegen şi Elie Carafoli, ca şi pe eroii
căzuţi în război din rîndurile personalului şcolili : prof. Ion Grămadă şi
locotenenţii Ion Coravu şi Iordache.
Descrierea bisericii M-rii Dealu îi prilejuieşte judecăţi de valoare cu
privire la ştiinţa istoriei, pe care le va dezvolta mai tirziu in eseul "Reflecţii despre cunoaşterea istorică" :v..
Despre aceeaşi perioadă a vieţii sale - în care i-a avut colegi pe
!:>portivii consacraţi Virgil Bădrulescu, Emil Pălăngeanu, Aleou Manolescu, Bebe Lascăr, cu care organiza şi excursii în localităţile montane
elin judeţul Dimboviţa, Pi,etroşiţa şi Moroeni, - fostul rector al Academiei naţionale de educaţie fizică, Octav Onicescu, relatează din rnemode :. "Acolo, la Mănăstirea Dealului, s-a urzit măreţul vis al înfăptuirii
învăţămîntului roT.!lânesc de educ3Jţie fizăcă pe temeiuri universitare -o, ce idee îndrăzneaţă pe acele vremuri ! - .şi tot acolo s-au trasat şi
marile gînduri ale organiză·rii sistematice a mişcării sportive române~ti,
ce se adresa întregului popor":;~.
*

Peste ani, în or~ul în care a ieşit de sub teascuri prima~ carte tjrpă
pe teritoriul României, o altă mesageră a Ţării de Sus a Moldovei
- Iulia Oniţă, artistă originară din Dorohoi, a înălţat în 1968 nn monument în bronz, închipuindu-1 pe Coresi tirpograful, ce stră}ui~te "Muzeul tiparuLui ş ial cărţii româneşti vechi" din Tîllfovişte.
rită

32.
33.
34.
. 35.
1970, p.

Arh. St. Dîmboviţa, fondul Tribun.1luJ. Dîmboviţa, II, 64/232/1919.
O. Onicescu, ep. cit., p. 13-14, 51-62, 416.
Ibidem, p. 515-517 .
V. Firoiu, Sportivi sub cupola Academiei, Editura C.N.E.F.S., Bucureşti,
29-33.

CITEVA REFLEXII ASUPRA PĂRŢII DE CVARTET
DE COARDE IN DO MAJOR
COMPUSĂ DE GEORGE ENESCU IN 1906
MIHAELA MARINESCU
"Ideea

frumoasă dăinuieşte

prin veacuri

şi nu-mbătrineşte niciodată". t

"Am multe lucrări. Merg cu ele concomitent. La un moment dat
una întrece pe celelalte şi atunci o termin". - destăinuia George Enescu
publicului, în paginile unei reviste bucureştene din 1942. 2 Acele lucrări
care le-au intrecut pe celelalte sînt cunoscute astăzi ca purtătoare de
opu.suri, dar cercetarea a scos la lumină numeroase manuscrise, lucrări
în schiţă, doar începute, sau pe punctul de a fi încheiate, schiţe preliminarii de elaborare minuţioasă a unor lucrări finite şi înscrise apoi in
opusuri, sau proiectări-m.achetă însumînd idei ce au dus la crearea altor
ample construcţii sonore cu care sînt înrudite evident.
Prezenţa unui număr atît de
mare de manuscrise neterminate
(schi,ţe), confirmă autoexigenţa ce il caracteliza pe Enescu ("Fug de
facilitate şi sint foarte sever eu mine. Sint conştient pînă la ultima notă
şi nu rămîn la ea pînă nu sint complet mulţumit")=~ şi, totodată, dau
posibilitatea intrevederii unor virtuale lucrări ce a-r fi putut fi terminate in timp şi care ar fi adus - poate ·- imprevizibile soluţii compoziţionale.

Inscrisă în această categorie, Partea de cvartet de coarde în Do major (datată de Enescu la Cracalia-Dorohoi, 11 septembrie 1906) este
perfect închegată şi finită în sine, scrisă parcă dintr-:0 singură suflare, cu
o mare forţă dramatică, definindu-se ca o pagină de autentică gîndire
şi trăire enesciană, posedind proprietatea holografică a părţii ce reproduce întregul în toate dimensiunile lui spaţiale.
Pentru tiparele clasice ale formei cvartetului, această parte ar fi
trebuit completată cu alte două sau trei părţi, din acest punct de vedere
lucrarea putînd fi considerată un cvartet neterminat; dar privită ca
unitate finită, ca proiecţie condensată - la un moment dat- a elementelor tehnicii camponistice enesciene, însumînd' unele procedee enunţate
deja în lucrările precedente (Octuorul în Do major op. 7, Suita 1 pentru
1. Horia G., De vorbă cu maestrul Enescu ... , în Rampa nouă ilustrată, Bucu1 (1916), nr. 224, 25 aprilie.
2. Mihăhlescu Gaby, Gearge Enescu despre pămfntul căruia aparţine şi extraordinarul proces al creaţiei sale, în Duminica, Bucureşti, 1, (1942), nr. 3, 27 septembrie.
3. l.(on) M.(assoff), George Enescu vorbeşte "Rami:•ei" ... , în Rampa, BucUI'e.?ti,
VIII, (1925), nr. 24117, 15 noiembrie.
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orchestră

în Do major op. 13), deschizind seria viitoarelor cvartete de
coarde (Cvartetul op. 22 nr. 1 în Mi bemol major şi Cvartetul op. 22
nr. 2 în Sol major) şi prefigurind motive care vor apare chiar in operele
sale de mare amploare (Vox Maris, Oedip), această Parte de cvartet în
Do major poate fi considerată şi interpretată ca atare, constituind tm
punct de referinţă pentru direcţia luată de creaţia enesciană de cameră
şi o premieră (a cărei primă audiţie nu a avut loc la data cind s-a produs) a "caracterului românesc" in contextul cvartetului de coarde european, la începutul secolului 20.
Inainte de 1906, an în care este compusă această lucrare enescţană,
secolul 20 inaugurează creaţia cvartetului de coarde modern cu Cvartetele op. 51 (1900--1901) de Max Reger (conturind conceptul melodiei infinite, intr-o evoluţie armonică hiper-rom.antică, diatonic-cromatică in
esenţă)'\ cu Cvartetul ln re minor op. 7 (1905) de Arnold Schomberg
lucrare cidică in forme tradiţionale, de orientare romantică, marcată de
principiul variaţiei continue pe planurile ritmic, armonie, polifonic şi
chiar agogic)" şi mai ales cu Cvartetul în Fa major de Maurice Ravel
(aparţinînd curentului impresionist francez prin alcătuirea melosului fin
cizelat, diversitatea aspecte:lor ornamentale şi efectelor instrumentale integrate organic intr-o circulaţie sonoră continuă, dar demonstJrind din
construcţie viabilitatea formelor clasice şi conferind cvartetului specificitatea sa timbrală pură prin scriitura predominant lirică a instrumentelor de coarte) t..
Prezenţă activă in viaţa muzicală a epocii, Enescu era în centrul
acestor căutări creatoare generale, le cunoştea şi ~i căuta la rîndul său
coordonatele creatoare proprii ri. Octuorul de coarde op. 7 în Do major le
conturează, evidenţiind predilecţia lui Enescu pentru celulele motivice
elementare, conducătoare şi generatoare pe parcursul lucrării, înscrisă în
traiectoria ciclică a ideliro şi degajînd o atmosferă ce incepe să devină
"în caracter românesc". Insăşi formaţia de violonist, care îl conduce spre
tratarea aproape concertantă a instrumentelor ed coarde se înscrie în "caracterul românesc" ce acoroă melodiei (deci şi instrumentelm prin excelenţă melodice) prirnordialitate.
Din această extraordinară intu1ţie a plinătăţii sufleteşti ce o transmite simplitatea unduirii infinite a unei linii melodice s-a născut "singularul" Preludiu la unison din Suita 1 pentru orchestră în Do ma jur
op. 9 încredinţat tot corzilor.
Urmînd acestor soluţii de excepţie, Partea de cvartet de coarde în
Do concentrează spaţialitatea sonoră, modelată anterior, la cadrul cvartetului, cizelind cu mare grijă stima fiecărui instrument, indicînd' cu minuţiozitate şi precizie digitaţia, arcuşele, nuanţele, agogica etc.
4. Consideraţii din voJwnuJ Cvartetul de coarde de la Reger la Enescu, de
Wilhelm Georg Berger, Editura muz:cală, Bucureşti, 1979.
5. Este adevărat că aceasta se petrece "in tăcere", canfonn unu:a di!ll. crezuriie sale : "Să fim noi înşine... Şi mai ales, să ne facem maseria in tăcere".
(B. Gavoty, Jehudi Menuhin - George Enescu, Geneve, 1955).
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Concepută [ntr-o fonnă liberă de sonată, in care secţiunile constitutive sint uşor identificabile (e1epoziţia, dezvoltarea şi repriza fiind wmate
de o codă care reinstaurează tonalitatea Do major, după periplurile modulaţiilor permanente prin care avansează fluxul sonor), lucrarea poate
fi caracterizată şi ca formă rapsodică realizată prin variaţie continuă, in
care motivul tematic iniţial - augmentat adesea - se împleteşte cu
motive derivate sau înrudite, grafic - unduind in partitură de la o voce
la alta - ~i auditiv - descriind o m~are a sufletului într-o ridicare şi
coborîre continuă, de la calm la violenţă (şi invers), cu creşteri şi descreşteri de intensitate la ppp la fff şi din nou la ppp.
Pornind de la această impresie de mL?care continuă in flux şi reflux,
cu meandre melismatice, pe care Enescu o intuieşte in formetle de manifestare artistică ale simţirii poporului român (in chiar cintul său, se
poate unnări variaţia permanentă in acest sens a tuturor parametrilor
compoziţionali, in căutarea unei mult visate stă1i de echilibru.
In planul structurii melodice, diatonioul şi cromaticul oscilează in
definirea modalului, ce va fi cucerit şi valorificat in inepuizabilele şi vitalele sale re&urse întîi de Enescu şi mai apoi de intreaga şcoală românească de compoziţie.
Desfăşurarea contrapunotică, ce nu se face in formele specifice, ci
prin procedee pe care Enescu şi le-a adaptat devenindu-i caracteristice,
cum este modalitatea eterofonică de dezvoltare bazată pe metamorfoza
necmonten~tă a unor nuclee motivice şi ale căror aspecte pot fi ouprinse
în acţiuni şi distribuiri simultane" 6, prin acrumulări şi reduceri succesive.
Padale1e (puncte de orgă sau isoane) a:lăttruri de fragmentele melodice
la unison potenţează tensinnea interioară a discursurilor instrumentale,
şi ele nu lipsesc din această Parte de cvartet în Do major. Cu deosebire,
punctul .de orgă pe Do la violoncel cu care incepe expoziţia (14 măsuri)
- şi reluarea lui in repriză - este extrem de lung in raport cu dimensiunile intregii lucrări şi prefigurează punctul de orgă din Sonata III şi
elin Oedip (pedală pe La pentru leitmativul lui Laios).
De altfel, acest început va apare - dar pe o durată mult mai mică
- şi în Cvartetul de coarde op. 22 nr .1, tot la violoncel.
Şi tot ca o proiectare in viitor a elementelor prezente în esenţa acestei Părţi de cvartet, este motivul acut care apare la viori (în dezvoltare),
un murmur innăbuşit în mişcare cromatică descendentă, care va deveni
strigătul de groază al corului din Vox Maris.
Revenind la ondularea elementelor, alternarea flux-reflux, să ne
op1·im asupra agogicii, care porneşte intr-<O mişcare moderată, avîntîn.du-se
(cmimez) pe sourroe intervale de timp (avint prcourat de desfăşurarea logică a discursului muzical), la care un retenz vine să readucă imediat
mersul au mouvement initial.
Aceeaşi pendulare în planul intensităţii sonore, cu mare precizie
notate de Enescu in partitură, diferenţiind fiecare voce in cadmrul cvar-

6. Wilhelm Georg Berger ---' Muzica

simfonică

-

modernă şi contemporană.

7930-1950, vol. IV, Edi.tura muzLcală, Bucureşti, 1976, p. 79.
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tetului şi dîndlll-i configuraţie concertantă şi prin aceasta (nu numai prin
lini:a melodică încredinţată), pune gradat creşteri şi descreşteri, de la
PPP la fff, trecind prin pp, mp, mf, fi, sff etc.
Scriitura instrumentală este deosebit de precis notată şi foarte eficientă atît in trotarea de ansamblu cit şi in cea individuală, vădind din
plin abilitatea compozitorului în minuirea instrumentelor de coa·rde. Prin
toate elementele constitutive semnalate mai sus şi raportate la creaţia
enescialllă şi la cea de cvartelt de coarde europeană, Partea de cvartet de
coarde în Do se confirmă ca un moment de cristalizare a cvartetulrui contemporan şi de impunerea spiritulJUi românesc in acest gen de creaţie camerală. Pe de altă parte, această lucrare se poate repera ca punct de
incidenţă şi de recuno~tere al preocupărilor componistice enesciene, cu
caracter permanent şi evolutiv.
In expunerea de faţă am insistat în mod deosebit pe alternările fluxreflux - care sînt percepute ca mişcare ondulatorie în starea SJU.fletească
a auditoriului, transmiţîndru-i "ceea ce cinta in inima" compozitorul!ui încercînd prin aceasta să e~icăm ceea ce este specific enescian şi mai
ales prin ce acesta este "în caracter popular românesc"; chiar dacă principiul variaţiei continue apare şi la Schomberg, chiar daoă melodia infinită apare şi în cvartetele de Max Reger, chiar dacă formaţia componistică enesciană poate fi apropiată de cw-entul impresionist (influenţa franceză Ravel).
Această continuă unduire a muzicii enesciene corespunde m[ăidie
i"ii sufletului românesc, definit de Lucian Blaga în "spaţiul mioriti•c", acel
"spaţiu şi timp ondulat". Fonma aceas.ta ondulatorie se manifestă in melismele cintului popular - oa m.i.şcare sonoră cu adînci implicaţii spiiitiUale - ; apare în desenele ocnamentale ale ceramidi populare, chiar şi
într-o formă mai complexă şi foarte interesantă a .şer:puirii liniei în cerc
- ca simbol grafic al aceleiJru?i mlădieri interioare - ; apare .in mişcarea
descrisă de şirurile de dansatori în tTecerea lor calmă sau zbaterea ritmică. (-) Specificul românesc al "infinituliui onduil.at" formulat de Lucian Blaga a fost intuit şi aplicat de Enescu cu mult înainte în muzica
sa, ca~re "se suprapune perfect coordonatelor de «infinit ondulat»". 7
In ceea ce priveşte caracterul impresionist al muzicii enesdene, acesta
se poate considera la fel de impresionist în muzică pe cît a fost considerat de impresionist Nicolae Grigorescu in pictură : "Deşi trăillld în contact au toţi aceşti artişti francezi (este •vorba de Corot şi Monet), totuşi
factura lui nu e împrumutată, avînd o notă a sa particulară". s
La fel Enescu, trăind la Paris şi fonmîndu-5e la şcoala franceză a
sfîrşitulrui de secol 19 şi început de secol 20 cind Debusy şi Havel
desăvîrŞeau spiritul francez în muzică nru se poate identifica cu aceasta, ci este .el insu.şi, cu nota sa personală de t'f'ăire, simţire şi gîndire
românească.

7. Comel Ţăranu, Enescu în conştiinţa prezentului, Editura pentru liitcratură,
1969, p. 35.
8. Al. Tzigara-Samuroa.ş, Din Grigarescu "Convorbki literare", august 1907.
Reprodus. ctin Mărturii despre N. Grigorescu, antologie critică ingriji.tă de Ionel
Jianu şi V. Beneş, Editul"3 de stat pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1957.·
Bucureşti,
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Muzica sa impresionează, dar nu in sens descriptiv, pictural, ci mai
curînd sugerind o stare (urmărind o mişcare intr-o anumită atare), o tensionare interioară cu acumulări şi descărcări lente, (-) urmărind' în
artă, simbolul din suflet al din văluritului relief nord-moldovenesc.
stăpînite, in care stridenţele se estompează, asemeni culorilor picturilor
lui Grigorescu, aparţinînd "perioadei albe", lăsînd să răzbată spre inimi
"o lumină caldă". - Nu e dar pe aici, in acest aliniat! ! !
Este acea muzică pe care Enescu a dorit-o să se reverse din inimă
către alte inimi, iar partea acestui cvartet de coarde in Do este o pică
tură care reprezintă intregul, reflectîndu-i frumus·eţea.
Ca în toate creaţiile sale şi în această lucrare Enescu "nu a făcut altceva decît să traducă ceea ce auze.:1 cîntîndu-i în inimă". 9 Dar cit de frumos a cintat inima sa ca această muzică să ne bucure astăzi şi să bucure
şi generaţiile care vor urma cu efluviille sale d'e generozitate ! Căci aşa
cum însru;;i a spus-o : nldeea frumoasă dăinuieşte prin veacuri şi nu-mbă
trîne!;)te niciodată".

9. B. Gavoty, Entretiens avec George Enesco.

CITEVA ASPECTE INEDITE PRIVIND FAMILIILE
LUI MIHAIL KOGĂLNICEANU ŞI IONICĂ TAUTUL,
LEGATE DE COMUNA SULIŢA, JUDEŢUL BOTOŞANI
ŞTEFAN

CIUBOTARU

Aşa după cum se cunoaşte, ongmea Kogălnicenilor este basarabeană şi se trage din răzeşii de prin părţile Cog'Hn1cului, piriu .ce stră
bate Basarabia de sud şi se varsă in unul din ghiolurile Mării Negre.
Neamul Kogălnicenilor care a trecut Prutul pentru a se stabili in
Moldova începe cu s1uge:rul Oană şi continuă apoi cu Ioan Kogălnicea
nu (diac de Prisăceni, pe Pnut), Sandu Kogălniceanu, Vasile Kogălni
ceanu (po~nic) şi Constantin Kogălniceanu (stolni.c) 1.
Ne-am oprit jntenţionat la stolnicul Constantin Kogălniceanu de-

oarece el constituie pentru arborele genealogie al acestei familii, primul
botoşănean şi totodată este străbunicul lui Mihail Kogălniceanu. Botoşăneni au fost de asemenea şi Ioan. şi Ilie Kogălniceanu, respectiv bunicul şi tatăl marelui cărturar. Iată de ce, mulţi il re'Vendică pe Mihail ca
bot~ănean, cu toate că s-a născut la 131Şi. 2
Să-1 urmărim pe stolnicul Constantin Kogălniceanu. Prin 1744 era
logofăt de vistierie, in 1749 clucer, apoi paharnic şi medelnicer, pentru
ca apoi să fie in 1759 vel-stolnic, grad de boierie cu care moare. In acest
din urmă an, stolndcul Constantin, in baza unui act de schimb încheiat
cu Ştefan Bosil, i3i "Cerkezănii ot Botoşăni", o proprietate rurală pe şlea
hul Suliţei.
După şase ani, stăpînul Cerchejenilor a construit din bîrne de stejar
o biserlcuţă in apropierea conacului, care a înzestrat-o cu multe obiecte
de cult, de valoare artistică şi documentară. Pe o evanghelie ferecată in
argint auri:t, ctitorul a scris foarte frumos unnătoarea menţiune : "Această sfîntă evanghelie o dăruiesc eu, bivel stolnioul Constantin Kogălni
ceanu, bisericii cu hramW. Adormirea Maicii Domnului, pe care am ridicat-o din temeli in satul nostru Cerkezăni, ţinutul Hîrlăului, in anul
1765, pentru pomenirea noastră." 3
Tot el a lăsat un frumos pomelnic din lemn, sub formă de uşi. impă
răteşti in care este trecută fam:iilia sa în urma primei căsărt:orii cu Safta
1. Gh. Ghibănescu, "Surete şi izvoade", vol. XXV şi A. Z. N. Pop, Pe urmele
lui MihaH Kogăilnk:eanu, Boomeşti, 1979, p. 15.
2. • • • Botoşani, "Istorie şi COilltemporaneitate", art. "Originea botoşăneaDJ.â
a lui Mihail Kogălnicearuu", de E. Neculau, 1969, p. 107-115.
3. Reg. sinodic al bisericii Oerchejeni, p. 30.
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Cazimir. Menţionăm faptul că, Mihail Kogălniceanu descinde din cea
de-a d'oua căsătorie au Safta Arbure. Din cauza vechimii şi a mediului
igrosios în oare s-a păstrat, se prezintă deteriorat. S-au putut descifra
din el următoarele :
Ctitor: Safta

şi

Vasile

-2Gheorghe

-1-

Vasile
Catrina
Sandul
Maria

-3Costandin
Iordache
Maria
Ilinca
VasHe
Oana, Ioana ?
Maria
Gheorghe
Costandin

şi

Smara11da
Catrin.a
Vasile

Ştefan

Kogălniceanu

Maria
Gavril
Ştefan

Maria

-4--

Nata(lia) ?
Gheorghe
Sandul

După aproape 150 de ani, bisericuţa din Cerchejeni a fost mutată
în 1914 în satul Talpa, în prezent contopit cu satul Blîndeşti, unde serveşte şi azi ca biserică parohială.

•
Tot în comuna Suliţa se află şi satul Blîndeşti, legat de familia
precursorul Revoluţiei de la 1848, Ionică Tăutul (1795-1830).
Acesta a contribuit prin activit·atea sa revoluţionară la lupta politică împotriva marii boierimi conservatoare şi retrogradă şi la aducerea
pe tronul Moldovei a domnului părnintean Ioniţă Sturza.
In fruntea boierilor mici şi mijlocii cu tendinţe progresiste, a înfiinţat Societatea cărvunarilor şi a inaintat domnului in 1822 un memoriu cunoscut in istoriografie sub 11JU1llele de Constituţia cărvunarilor.
Oomisul Ionică Tăutul, cunoscut în istorie şi sub numele de "Ionică
filozoful" iar de Al. Russo numit "Oracolul junimii moldovene", pe
lîngă activitatea sa politică a fost scriitor. A murit la Istanbul, la numai
35 de ani, bolna'V fiind de tuberculoză, după alţii în "mrejele unei dragoste ven.intoase".
·
Tăutule.ştii de la Blindeşti descinld din Ioan Tăutul, grămătic şi apoi
logofăt al lui Ştefan cel Mare şi din Simion Tăutul, vornic al Sucevei
şi bunicul lui Ionică. Gheorghe TăiUtul, tatăl său, a fost vornic de poartă
şi s-a căsătorit cu Elena Ilschi.
Looul naşterii nu s-a stabilit documentar. Prezumţia oscilează intre
Botoşani şi Blîndeşti. 4

Unele aspecte ar duce la concluzia că, a văzut lumina zilei la Blindeşti, familia sa scăpătată deţinea doar m~ioarele tilhăreşti {Talpa) şi
Blindeşti unde avea şi conacul. .A:iJci au trăil1; membrii familiei şi şase
4.

Ionică

Tăutul,

"Scrieri sociiSil poliJtiJCe",

:&k'Ureşti,

1974, p. 10.
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dintre ei sint înmormîntaţi tot aici. Însuşi Ioan Tăutul, fratele tatălui
care ajunsese la rangul de mare ban al Moldovei, sărăcit şi ·el, a fost
nevoit să trăliască şi să moară la Blîndeşti.
Mama lui Ionică, Elena vorniceasa, a zidit in 1813 pe locul unde
se aflase o bisericuţă din lemn, ctitoria monahului Anton, o alta din
C'ărămidă şi acoperită cu şindriJ.ă. Pe un pomelruc rămas răe la ea se
poate citi : "Aciastă sfîntă biserică este făcută cu cheltuiala Elenei Tău
tuleasa şi sfinţită la anul 1813, luna ianuarie, in trei zile".
In octombrie 1977, semnatarul acestor rinduri mergînd pe urmele
Tăutul~tilor din Blindeşti, a găsit in fundul aurţii bisericii şase fragmente din pietre funerare care au fost aduse la Colecţia muzeală a comunei Suliţa pentru conservare şi valor.i.!ficare, unde s-au constatat ursău,

mătoarele:

- Cele şase fragmente au aparţinut de tot atîtea morminte.
- Pietrele funerare se prezintă intr-o stare bună, avind motivele
florale şi scrisul de valoare artistică, opera unui singur meşter. Pietrele
fiind de natură calcaroasă, s-au putut uşor fragmenta.
- Un fragment (partea inferioară) aparţine momtintului lui
Gh. Tăutul, vornic de poartă, decedat la 27 i·ulie 1802. Este tatăl lui
Ionică.

Un fragment (pa.rte.a superioară) aparţine mormîntului Elenei
Este menţionată sub numele de Elena vornioeasa, iar data morţii
lip;eşte. Este mama lui Ionică.
- Un fragment (partea superioară) aparţine lui Ioan Tăutul. Lipseşte dalta morţii. Este fratele tatălui lui Ionică, a fost mare han al Moldovei.
- Un alt fragment (partea superioară) posedă numai omamentaţia
şi parte din inscripţia : "Supt aciastă piatră odihneşte tro:pul răposatu
lui. .. Ca format este ma~ mic decit celelalte, probabil a aparţinut mormîntului unui copiJ sau adolescent.
- Al cincilea fragment (partea inferioară) poartă numai data morţii : 1813 (sau 1815), august 4.
- Ultimul fragment (partea superioară) aparţine unei pietre funerare cu o ornamentaţie mai simplă şi un inceput de inscripţie indesci-

Tăutu.

frabilă.

In cele expuse mai sus, am optat pentru onomasticul Ionică Tăutu 1
nu Ioan TăJutul, datorită faptului că aşa a rămas încetăţenit şi pentr11
a evita confuzia cu omonimul său contemporan Ioan Tăutul, moşul său.

şi

EMINESCU LEXICOGRAF

ŞI

ISTORIOGRAF LITERAR
HORST F ASSEL

In 1898 a apărut prima Enciclopedie română a lui C. Diaconovich
la Sibiu. Pînă atunci existaseră puţine şanse de a descoperi biografiile
personalităţilor politice şi culturale româneşti în alte enciclopedii. Despre saşii transilvăneni, infonmaţiile erau mai consistent-e datorită lexiconului biografic al l.Jui Seivert, apărut în 1785 la Br.atitSlava, iar despre
alte personalităţi de limbă germană din Banat, Transilvania şi din Bucovina, se a;du:naseră informaJţii în dkţionaJrul biografic al lui W.u~bach
(Biographisches Lexikon des Kaiserthums Osterreich, Wien, 1856, val.
1-60) şi în Allgemeine Deutsche Biographie (Leipzig, 1875, 1-LVI). Din
cea de a doua jumătate a secolului al 19-lea exista şi posibilitatea consultării enciclopediei Brockhaus. In perioada 1866-1904, consultantul
pentru problemele române~ti la editura Brochkaus fusese Titu Maiorescu 1; el a scris pentru ediţia a II~a a cunoscutei enciclopedii 2 (18641866) articolele Bucureşti şi România şi românii, incluzînd în volumul
suplim-entar al ediţiei amintite şi articole despre Kogălniceanu, Sturza,
Brătianu, Creţulescu. În 1874, Ti.tu Maiorescu se vede nevoit să renunţe
temporar la colaborarea cu Eduard Brockhaus (cnre între timp fusese la
Bucureşti), deoarece portofoliu! de ministm nu-i permitea să mai lucreze la .enciclopedia germană. Îl propune drept colaborator, în locul său,
pe directorul bibliotecii ieşene, Mihai Eminescu :l. În 29 noiembrie 1874,
Maiorescu îi scrie lui Iacob Negruzzi : "Fă bine şi aminte·şte lui Eminescu să-mi comunice de urgenţă lista tuturor articolelor, despre care
crede, că trebuiesc să figureze în 'Co:wers?tionslexikon' Brockhaus, precum şi a celor ce ar trebui eliminate din ultima ediţiune. Am primit o
scrisoare de la Brockhaus care aprob:l colaborarea lui Eminescu."" Maiorescu revine la colaborările sale cu editura Br ockhaus atunci cînd ediţia a ajuns la litera N (Costache Negruzzi), scriind, de aici încolo, toate
articolele despre personalităţile româneşti incluse în Conversationsşi

1. Cf. Dima-Drăgan C., Eduard Brockhaus solicită colaborarea lui Eminescu
Titu Maiorescu, in Manuscriptum, Bucmc~ti, 1/1977, p. 147-155.
2. Primul Conversationslexikon apăruse in 1796. Editura F. A. Brackha,us, in-

fiinţată în 1805 şi s.tabillită din 1817 la Lc'pz:g (din 1947 la Wiesbadcn) a publicat
in 1808 prima ei enddorpedie în şase volume.
3. Cf. Dima-Drăgan C., op. cit., p. 147-150.
4. Cf. BARSR, scrisori, p. 16/6/XVI.
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lex:ikon. De aici reZ't.lltă faptul că Mihai Emdnescu a scris, fără îndoială,
toate articolele din ediţia a 12-a a enciclopediei Brockhaus (Leipzig,
1876-1880), aflate înaintea artioo1u1ui despre Brăt1anu şi cele aflate
între Brătianu şi Costarehe Negruzzi. Nu a .adus schimbări esenţiale
vechilor artioole scrise de Maiol"'escu despre Kogălniceanu, Creţulescu,
Sturza, Brătianu 5• Rămîne deci un număr de opt articole din encidopedia Brockharus, datorate în mod cert lui Eminescu. Textul lor va fi reprodus în anexă.
Contribuţiile lui Eminescu au apărut înt·r-o enciclopedie germană.
Trebuiau adaptate, în consecinţă, unor concepte lexicogr.afke existente.
Dacă unul din primele dicţionare biografice germane din 1715 G cuprindea circa 20 000 de articole destinate medicilor, filologilor, filozofilor, istoricilor, fizidenilor vestiţi şi nu înce·rca altceva decît să surprindă
mersul vieţii al acestor personaHtăţi, alta va fi situaţia un secol după
apariţia dilcţionarului lui B. Mencken. In Allgemeine Encyclopădie der
Wissenschaften und Kiinste a lui Ersch şi Gruber 7 se aoordă un spaţiu
larg activităţii personalităţilor prezentate. Dar tendinţa de a supralicita
biografia, folosind-o în chip de pilde aidoma unui Teofrast, La Bnuyere,
mai continuă. In învăţămîntul mediu se foloseau cu predilecţie asemenea biografii şi un Handbuch fiir den biographischen Geschichtsunterricht al lui Karl Schwartz din 1844 8 oonfirmă această oonstatare. Principilul este expus de Schwartz în prefaţa volumului al dohlea al lucrării
sale : "experienţa mea îndelungată mi-a întărit convingerea că nimic
nu a atras mai mult interesul elevului, ţin[ndu-1 încordat şi apropiindu-1
de ma1teria istorică, deoît culorile vii ale imaginii unei personalităţi excepţoinale proiectată în faţa ochhlor săi" 9• Această modă a biografiilor
este preluată şi de învăţămîntul românesc. In 1852, cerinţele didactice în
acest sens vor fi acoperite la laşi, prin intermediul unui manual al lui
5. Despre ool.abomrea 1ui Eminescu la encidopedia Brockhaus mai aflăm
dintr-o acrisoare a Lui I. Negruzzi diim. 1/13 marue 1875, Ulllde se specifică : "Eminescu lucrează mereu la Brockhaus." (vezi: Dima-Drăga:n C., op. cit., p. 148) şi din
protocolul interogatorilLLui judecătorului de instru:cţie P. StoiiC.a la care a fost supus Eminescu în 9 noiembn:e 1876, în legă1rură cu presupusa dispariţie a unor cărţi
din foru:lul bibliotecii ieşene. Emi111escu declară : "Am avut trebuinţă zilnică de
două feLuri de că,rţi, 1. biografii a bărbaţilor di111. România, pentru colaborarea Ia
dicţionarul enciclopedk Brockhaus, 2. cărţi de proză şi poezie română pentru culegerea bucăţilor necesare pentl1u o carte de lectură ... Drept probe păstrez corespondenţa cu librarul Brockhaus şi ma.nuscriptul proiectatei cărţi de lectură." (în: Eminescu în documente de famHie, ed. Gh. Un-gurea.nu, Bucureşti, 1977, p. 405). SCrisorile lui Brockhaus către Eminescu încă nu s-au găsit, iar cele ale lui Emilllescu
s...ar părea că nu ma:i eJcistă pentru că arhiva editurii Brockhaus a fost i:n mare
parte distrusă i:n timpu:l celui de al doilea ră:zlboi mondial.
6. Burkhard Mencken, CompendilJses Gelehrten-Lexicon denen Liebhabern der
Historie der Gelehrten und anderen Personen zu nutzlichem Gebrauch, Leipzig,
1715.
7. Leipzi'g, 1818.
8. FuJ.da, 1844, vol. I-II.
9. ldem, p. IV.
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Zaharia Kolumb 10, iar în 1855, apare o lucrare asemănătoare, Biografii
unora din oamenii din Orient.
Dacă dicţionarul lui Wurzbach din 1856 intenţionează să cuprindă
"schiţa vieţii a celor mai demne persoane", Allgemeine Deutsche Biographie din 1875, întocmită sub condiUCerea lui Rochus von Liliencron,
precizează că va prezenta patru tipuri de articole (de 1 coală, de o ju·
mă tate de coală, de 2 pagini, din cîteva informa/ţii s·umare), dar nu aparenta diferenţă cantitativă e singura care deonebeşte, între ele, articolele acestei encidopedii. .In interiorul lor, toate articolele au acee.ru?i componenţă : biografie, activirtate, biobihliog·rafiie. Accentul este pus, şi în
acest ca, asupra biografiei, ceea ce e lesne de înţeles în .epoca de înflorire a pozitirvismului, care căuta explicarea semnificaţiei actli..vităţii unei.
personalităţi prin intermediul factorilor biog.r.afiei "externe" şi "interne", Totuşi, atît partea destnată operei, cit şi bibliografia serierilor (inclusiv a celor critice) nu este, în nici un caz, neglijată în ADB.
În Allgemeine deutsche Real-Encyklopadie fur
die gebildeten
Stiinde, o predecesoare timpurie al renumitului "Conversations-Lexi·
pon" al editurii Brockhaus, publicată în 1830 în 12 volume, susnwnita
împărţire a articolelor despre personalităţile inclus•e în Encyklopadie nu
există .încă. În cadrul biografiilor de proporţii, se inserau relatări despre
scrierile persoanei în cauză, iar în cazuri izolate, puteai afla chiar şi .sugestii bibliografice, dar nici referinţele bibliognafice, nici. oele referitoare
la creaţia unui autor nu aveau un caracart:er sistematic.
In cele opt articole ale sale, Bm.inesou prezintă trei oameni de stat
(Decebal, familia Ghica, N. Golescu) şi cind scriitori (Alexandr.escu;
Alecsandri, Asachi, Bariţiu, Bolintineanru). In cazul politicienilor, se stră.-.
cluieşte să prezinte cît mai exact toate ştirile referitoare la viaţa şi la
cmariera lor, în cel de al doilea, la scriitori, îmbină biografia şi prezentarea creaţiei autorilor, a ediţiilor apărute şi, conştient de faptul că.
aceste scrieri pot fi răspîndite în străinătate exclusiv pe calea traduce-.
rilor, Eminescu informează cu insistenţă cititorii germani despre roate
traducerile din Hteratur,a română, existente la vremea lui. Imbinarea
biografiei "externe" cu cei "internă" (terminologia e cea pozitivistă) corespunde spiritului epocii. Acurateţea informaţiei şi intenţia de a sprijini receptarea fenomenului li:terar românesc în străinătate, se datorează
în exclusivitate lui Eminescu.
..
Un termen de comparaţie ni-l oferă Biographisches SchriftstellerLexikon der Gegenwart al lui Franz Bornmiiller 11. Acesta a apărut ~;u
puţin timp după cea de a 12-a ediţie a encidopediei Brockhaus şi nu e
exclus să se fi inspirat din ea. Dicţionarul lui Bornmiiller a fost întocmit cu participarea unor scriitori reruumiţi; aceştia sint menţionaţi în
prefaţa scrisă în 1881 la Leipzig; întîlnim, printre alţii, pe dr. Eugen
<Dswald din Londra, auto·r al articolelor despre literatura engleză, pe profesorul Robert Hammerling din Graz, semnatar al contribuţiilor despre
10. Biografiile bărbaţilor iluştri din istoria română pentru clasa a 2-a primară,
la.<iii, 1852.
11. Le.iJpzig, 1882, cf. Fassel H., Scriitori români într~un dicţionar german din
1882, în : Cronica, Iaşi, 1976, 9.V.. , p. 10.
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literatura italiană, pe dr. Konstantin van Ji.irgens, care scrie despre literatura rusă. Nu e menţionat nici un referent pentru li<teratura română,
deşi în dicţionar au fost incluşi 11 autoci români şi unul (Wilhelm von
Kotzebue) care, potrivit lui Ioan Lăzăriciu. ("A·şa dar literaturei naţio
nale române îi aparţin mai întîi toate productele literare scrise în limba
română, apoi încîtva şi cele scrise în 1 i m b i s t r ă i n e, i n s e d e spre rom â ni, şi şi in fine, tradiţiile, legendele, colindele, proverbile ... " 12), ar putea face parte din sfera literaturii române. Unele formulări din aceste articole ("Seine Dicht-ungen, die zu den schOtn.sten
Perlen der rumi:inischen Uteratur gehoren, erschenen unter den Titeln" 1:\ "urui optierte ... fi.ir die Heimat seiner VorJahren" 1't; "beim
Ausbruch der Reaption 1850" 15) şi faptul că titlurile .româneşti sînt
mai corect redate decit traducerile lor in limba germană ne-ar duce
la ipostaza că autorul traducerilor e român; formele de "Griegori" şi
"Tirgovişti" ar putea pleda pentru originea sa moldovenească, dar multitudinea greşelilor ortog.rafice (Trompeta Carpalitor, romanul Manilu,
Răzvan ş iVidna) nu ne permit o decizie prea sigură. Nu e lipsită de
importanţă coincidenţa dintre titlul piesei lui Alecsandri Georg von
Sadagura (!) şi dintre tirtliul ziarului Dimhoviţa la Brockhaus şi Bornmi.iller, ceea ce ar putea fi un indiciu pentru fa1lpul că autorul articolelor
La Bornmi.iller s-ar fi inspirat din articolele scrise de Mihai Emdnescu.
In cazul artilcolelor despre Alexandrescu, Alecsandri, Bolintineanu,
existente în ambele dicţionare, cel al lui Bornmi.iller aduce unele noutăţi
(intre timp au mai apărut, de ex. ediţii din Alecsandri), dar greşeşte
in mai mul'te ri:ruduri : astfel, inţelege greşit semnalarea lui Eminescu
d-espre infiiţnarea "Junimii" la IaJŞi in anul 1865 şi speci:fică : "în 1865
Alecsandri înfiinţează împreună cu Negruzzi Convorbirile literare, alimentindu-le cu creaţii proprii şi alte contribuţii 17• Structura artkolelor
e cea sugerată de Eminescu: impletiJrea biografiei şi a creaţiei, lista comentată a operelor şi indicarea traducerilor în limbi străine. Şi atitudinea faţă de autori seamănă, şi astfel Alecsandri "este fără îndoială
primul poet al României, de o f.actură eminamente naţională" Js. Vedem
astfel un erou al arti.Jcolelor 1ui Eminescu din Brockhaus, chiar dacă
exactitatea emin:esdană nu e repetată.
Dar coraportarea biografiei şi a creaţiei, preocuparea pentru destinul
european al literaturii rorrnâne şi comunicarea unor date precise despre
opere şi autori din România nu sint singura realizare a lui Eminescu
in caadrul preocupărilor sle din articolele enaicloped'iei lui Brockhaus.
12. Lăzăriciu 1., Istoria literaturei Române. In usul tinerimea studiase, Sibiiu,
1884, p. 1.
13. Pare a fi traducerea textuală din română : "Creaţidle sale făcind parte din
cele mai frum.oase perle ale literatUJrLi române 'l:U apărut sub ti.tlul de ... ".
14. Verbul "optierte" e în germană un neologilSm puţin întrebuinţat.
15. Traduce literalmente un: "la izbucnirea reacţiunii diiil 1850", construcţie
neconfonnă stilului limbii germane.
16. p. 9.
17. Bornmiiller F., op. cit., p. 9.
18. Idem, p. 10.
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Cind a fost solicitat de Maiorescu să colaboreze la Brockhaus, Eminescu nu avea la îndemînă o istorie literară a poporului său. Existau
cîteva sugestii, total insufidente. Astfel, Sulzer scrisese in a sa
Geschichte des transalpinischen Daziens 10 despre ceea ce a aflat referitor
la literatura română. După părerea sa, n-ar exista aici decit o ooezie
populară, lăutărească (Sulzer reproduce chiar o anume poezie de Mahala :.!O). In 1837, Kogălruiceanu a menţionat în articolul său apărwt la
Berlin citeva caracteristici ale scrisului românesc. Dar încercările de
sinteză incepeau să apară abia in deceniul opt, in unele oazuri la distanţă
mică de inceputurile istoriografiei literare a lui Eminescu. A.c;tfel, Vasile
Gr. Pop a publicat, în 1875, al său conspect asupra literaturii române şi
literaţilor ei de la început şi pînă astăzi în ordine cronologică 21 , iar doi
ani mai tirziu apare lucrarea lui Gr. Popescu Curs elementar de istoria
literaturii române 22. V. Gr. Pop sorie, în cel de al doilea volum al său,
şi despre Eminescu : "Unul din cele mai frumoase talente şi am putea
z.ice chiar cetl mai imposant talent ivit pe scena nouălor mişcări a literaturei noastre este fără îndoială Mihai :EmlJnescu. Om al timpului modern
în fasa sa trecătoare, blasat în cuget, iubitor de anti<tese cam exagerate,
reflexiv mai preste marginile ertate ; pînă acum aşa de puţin format, in
cît D-lui Maiorescu i-a trebuit mult curagiu, pentru a-lu cita intr-<:1 critică a D-sale după Vasile Alecsandri, dar în fine poet, un poet in toată
puterea cuvintului este M. Eminescu." 23 Eminescu era pe atunci revizor şco1ar şi Pop nu ştia exact data naşterii sale (indică anul 1849).
Matilda Cugler, Teodor A. Myler, Andrei Mureşanu 2" apar şi ei in prezentarea lui Pop. Acesta inţelege prin literatură "numai acele prod'l.l.Cţiuni sau documente, care conţin un fond încorporat într-<:1 formă neperitoare." 25 este apoi de părere că "trebuie mai intii să esiste un manual pe cit se poate de complet, de succesiunea tuturor scrierilor, edite
şi inedite, fără de care criticul s-ar afla impiedicat in stabilirea adevă
rului. Acesta este motorul şi a publicaţiunii de faţă." Pop prezintă, prin
urmare, un compendiu de informaţie biobibliografică, din care nu lipsesc,
totuşi, judecăţile de valoare. Pop distinge între literatura "primitivă"
(de fapt, populară), "fragmente scrise şi inscripţii" şi "documente şi
opere cornplecte". Literatura ar fi evoluat pe urmele istoriei şi istoriografiei, aceasta, la rîndul ei, dependentă în evoluţia limbii. Istoria literară românească ar putea fi împărţită in perioada pînă la 1830 şi in
cea de la 1830 la 1860 (1830 e considerat şi de AL Pi.ru drept prag pentru apmiţia literaturii române moderne). Dacă în prima epocă (pînă la
1830) s-ar contopi scrisul popular cu influenţa neogreacă (la poeţii Vă
căreşti) şi cu literatura bisericească, în epoca de la 1830, ar fi apărut
19. Wien, 1788, vol. III, p. 1;83.
20. Cîntecul Mititichii a fost preluat, ulterior, de poetul romantic Clernens
nrentano in nuvela sa Die mehreren Wehmiiller ader ungarische Nationalgesichter.
21. Bucuresci, 1875, l-11.
22. Bucuresci, 1877.
23. Pup V. Gr., op. cit., II, p. 112(113.
2-1. ,.Această drăgălaşă şi am pute zice unică privighetoare a literaturei noastre, s-a născut in Iaşi, la anul 1853, din părinţi germani bucovineni." (p. 119).
25. Idem, p. 9.
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"inalta litera:tură" ca o urmare a evoluţiei limbii literare şi a creşterii
nivelului general de instrucţie. Prezentînd' autorii izolaţi, Pop nu ezită
să anexeze informaţiile biografice şi ale celor referitoare la epocă,
precum şi texte al~ese din fiecare an.J.to.r ami. important. La Eminescu se dă
un fragment din Epigonii, la Bolinti:nleanu o parte din poemul Sorin, la
C. Negruzzi sint ·reproduse două fabule. A~adar, lucrarea lui Pop îmbină aspecte d:e istorie lirt:.erară, dkţionar bi:ografi!c .şi antologie de texte.
In urma ei, mulrte tentative subliniază caracterul lor de "introducere" în istoria literaturii. române s81U de "schiţă". Aşa se întîmplă cu
Gh. Gh..A.rbore şi ale s·ale Noţiuni de istoria literaturii românesci 211 cu
Introducerea în istoria limbii şi literaturii române de Alexandru Philipp:ide 27 .şi Schiţe de literatură română de Neculai Iorga 28 ; dar chiar şi
Istoria literaturii române a lui Ioan Lăzăriciu 2fl, care menţionează în
subtitlu: "în usul tinerimei stud:ioase", are deci tot caracterul unei introduceri in materie. Doar A. Philippide îşi pune explicit problema metodei, de irrwestigarţie. Pentru el, "se poate zice că o Istorie literară este
rezumatul literaturii unui p01por" ao şi ea poate fi investigată printr-o
interpretare "gramaticală, istorică, generică şi indiiViduală", precum şi
cu ajutorul ·unei "critici externe". Cele trei compartimente indispensabile ale istoriei literare ar fi : o bibliografie inicpientă, o cunoaştere
a .biografiei .şi o interpretare separată a textu1ui. În plină perioadă pozitivistă, Philippide nu neagă necesitatea cunorujterii biografiei şi a omului, dar o separă de interpretarea propriu-zisă a textului. E o noutate
în materie, care însă există şi la :Eminescu care şi-a început activitatea
de lexicograf printr-o documentare biobliografică riguroasă, a stabilit
biografia personalităţilor şi a ana:lizat creaţia fiecăruia şi sub aspect estetic. In detaliu, Philipp:irle nu e la fel de convingător, atunci nu s-a
scris încă de nimeni, s·ă dau lectorilor mei măcar mijloacele de a se introduce prin ei înş~i în cetirea literaturii româneşti, am hotărît să scriu
această carte mixtă." 31 Periodizarea : secolul 16, 17, 1700-1821 nu corespund evoluţiei .reale a scrisului românesc.
A. Densu:şianu 32 caută să periodizeze literatura română pînă la 1830
şi, după acest an, invocînd criterii de oroÎIIl lingvisti.rc. Gh. Arbore clasifkă literatura în trei perioade : prima fiind cea începînd la daci şi
continuînd pînă la introducerea alfabetului sLavon in ţările româneşti,
cea de a doua mergînd pină la .81pariţia gramaticii româneşti (1780),
cea de a treia prezentînd, în sfîr.<şit, cea mai semnificativă dezvoltare a
26. Galaţi, 1886.
27. Iaşi, 1888.
28. Iw;;i, 1893. Nu vom ţine COIJJt de istomle ltterare româm.e •'ipărute in Germania (Rudow W., Geschichte des rumiinischen Schrifttums bts zur Gegenwart,
Wernigerode, 1892; G. AJexid, Geschichte der rumiinischen Literat-u.r, Leipzig, 1900
şi cea a lui M. Gasier
in: Grober G. GrrundriB der romanischen PMlobogie,
StraBburg, 1901, vol. II).
29. S:biu, 1884 (sursele citate fiind clujeanul SiJaşi şi V. Pop).
30. Philipp:de Al., op. cit., p. 8.
31. Idem, p. 17.
32. Istoria limbei şi Uteraturei române, Laşi, 1885.
33. Arbore Gh. Gh., op. cit., p. 137.
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limbii, limba litera·ră. Arbore insistă in prima perioadă asupra: documentelor istorice despre poporul român, in cea de a doua depistează documente de limbă română, în ·cea de a treia se succed alll.ltorii ffn ordine
cronologică, prezentaţi după cum urmează : 1. note biografice, 2. scrieri,
3. (-eventual) texte. Ienăchiţă Văcărescu, Samuil Micu Gheorghe Şincai,
Gheorghe Lazăr sînt prezentaţi mai amănunţit. Dar "Bolintineanu este
cel mai mare poet al Romînilor din toate părţile. Geniu pătrunzător, înflăcărează sufletele prin simţiri înalte şi tonul său cel plin de demnitate
este ix>tdeauna înveşmîntat într-o limbă artistică. El nu numai că duse
la perfecţ1unea elegia, ci deveni creatorul neirni,taJbH al baladelor istorice
ş ial na:f1aţiunilor poetice." 34 E adevărat că Arbore apreciază mai puţin
autorii moldoveni. Chi'ar despre Eminescu nu spune altceva decît : "poet
liri>c prin escelenţă este cel dintîi care a înţeles arta classică. Printr-o
fericită cambinaţiune a artei cu ideile filozofice pozitiviste scie să dea
poeziei adevărata ,valoare." 3;;
I. Lăzăriciu împarte evoluţia literaturii române în cinci etape: de
la 105 la 1054 (formarea limbii române), 1054-1642 (epoca scrisrului în
limba slavonă), 1640-1780 (literatura bisericească pînă la: apariţia primei
gramatk~i româneşti) ; 1780~1860 (introducerea alfaJbetului Latin), abia
după 1860 ar începe "înflorirea lite·raturii române", căci "literatura se
lărgesce ş iocupă toate temele, atît prin opuri separate de toată specialitatea, cît şi prin ziare politice-sociale şi scienţifice". In arfară de
Alecsandri (p. 158/163), despre care scrie consistent, mai sînt pomeniţi
I. Negruzzi, Bolintineanu, iar despre Eminescu, aflăm că ar tradruce
1\loartea lui Wallenstein. E semnificativă remarca despre Alecsandri :
"Nimeni n-.au sciut să cînte aşa dulce şi din inimă şi sufletul popor.ului
român." 36
Eminescu s-a ferit, în articolele sale, atit de extrema de a extinde istoria literaturii românef?ti pînă în perioada dacă, dar nid nu acceptă limitarea "înfloririi" literaturii române la proprLa-i generaţie, cum
face Lăzăridu. A ştiut să aleagă bine .că·rturarii (Asachi, Bariţiu) şi poeţii
(Alecsandri, Bolintinea:nu). A sugerat, de asemenea, atît crearea unor tipare culturale (~coală, presă) pentpu ca în cadrul acestora să se poată
desfăşura viaţa literară propriu-zisă. Dacă l-a considerart pe Alecsandri
drept cel mai mare poet român, a f:ost [n aco·rd cu toţi :istorriograrfii lirterari
contemporani. Dacă avea un respect pentru Bolintineanu s-a ferit, totuşi,
să-i supraliciteze meritele, cum o face Arbore, Pop etc. Eminescu nu a
scindat literatura în biografie 1 operă, o face PhiHppide, dar nici n-a
neglijat vreuna din cele id'ouă laturi ,şi a respectat rigorile fi,lologiei, cind
informa despre ediţii şi opere. Faţă de ceillalţi istoriografi lite.rari, Eminescu are un ascendent prin preocuparea sa pentru felui in care literatura poate găs1 audienţă la public.
Nu e posi:bil să desluşiţi din cîteva articole de dicţionar o concepţie
foarte cuprinzătoare despre literatură. Ceea ce rezultă totuşi, dar este
34. Idem, p. 148.
35. Idem, p.l68.
36. LăzărioitU 1., op. cit., p. 163.
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convingerea 1ui Eminescu că, în secolul al 19-lea, ar fi început ascensiunea
literaturii naţionale. A reuşit să stimeze realizările generaţiei de predecesori, sperînd, în acelaşi timp, că "noua direcţie" condUJSă de Maiorescu
va duce spre noi culmi scrisul românesc (secolele anterioare, de ex.
opera unui D. Cantemir, Dosoftei nu au intrat în atenţia lui Eminescu,
ceea ce se poate urmări şi în poemul său Epigonii :n). Ceea ce il detaşează pe Eminescu de istoriografia literară contemporană este spiritul
său selectiv : a ştiut să discearnă valorile literare de nonvalori, a fost
capabil să diferenţieze între contribuţii culturale şi cele literare propriu-zise (a sesizat deosebirea dintre om de cultură ş iartist). Prefaţînd
toate celelalte înceDcări de întocmire a unei istorii literare româneşti,
articolele lui Eminescu din Brockhaus rămîn un document preţios în
cadrul filologiei româneşti.
ALECSANDRI VASILE, cel mai important poet rom~n contemporan, cunoscut
patriot. S-a niiscut în 1821 in Moldova, din pă•inţi înstăriţi, primind prin~ele îndrumări într-un institut francez particular la Iaşi. A învăţat în continuare (din 1834)
la Paris, unde s-a intors in 1839 in patrie, trecînd şi prin Italia. S-a alăturat
lui Kogă,ln!ceanu care era centrul vieţii literare la Iaşi. A devenit colaborator de
nădejde al revistei Dacia literară, publiJCată de Kogălniceanu în .1840 şi interzisă de
guvern în 1842. A. a străbătut apoi ţinuturile montane aJe Moldovei pentru a cunoaşte cintecele şi legendele popula·re. Ulterior, a preluat, împreună cu Kogălni
ceanu şi Negruzzi, direcţia teatrul,u.i român şi francez de la Iaşi, pentru care a
compus o serie de comediJ de mare suoces. D:ntre acestea meni.tă a fi remarcate
Iaşii
1·iţa

în carnaval, Gheorghe de la Sadagura, Cucoa1Ul Chiriţa la Iaşi, Cucoana Chiîn pr01.:incie, Nunta ţărănească. Fiind nemulţumit de starea J.uorurilol" din pa-

tria sa, întreprinde o căllătorie prim Orient, Grec.:a şi insulele ioniene. După întoarcerea sa, a participat la mişcarea de la 1848, părăsind, o dată cu instaw·are:l
reacţi•unii, ţara. A străbătut mai întîi Bucovina şi Trenshlvania, culegind cîntece
populare. Apoi a militat la Paris pentru interesele român~lor. In 1857, A. a fost
membru al Divnnului penltru probleme constituţionale. După ce s-a realizat Unirea
Prî.incipatelor, a intnat, în 1859, în guvernul Ghi1ca, cu funcţia de -mJnistru de externe. In luna mai 1860, şi-a dat derntsia împreU!llă cu colegii săi, dJn cauza unor
neînţelegeri cu Camera reprezen,tanţilor. In 1865, a început la Iaşi o nouă activitate literară, in centr.w că.reia s-<a aflat societatea Junimea şi pubLicaţia acesteia,
Convorbiri literare. Această orientare sănătoasă, condusă îndeosebi de critica ascuţită a luJ Maiorescu, a avut Ui11 efect regenerator asupra lui A. A compus pentru
această orientare frumoasele saJe Pasteluri, milca epopee Dumbrava roşie şi comedia Ciocoii. De o importamţă deosebi·tă pentru literatum română este culegerea
de poezii populare întocmită de A. (Poesii populare ale Românilor, Bucureşti,
1863), dintre care mul·te au deven:t populare. LucrărHe sale dramatice, deşi nu sint
de mare ţinută, evocă totuşi o senie de tipuri specifice din societatea mai veche
pe oale de dispariţie sub influenţa culturii moderne. O parte din poeziiJ.e sale,
37. Despre conţinutul articolelor lui Eminescu şi despre legătura lor CR.I creasa poet:,că, vezi : Fassel H., Eminescu als Lexikograph, în: "Volk und KWtur",
Bucureşti, 197, nr.
, p.
ţia

329
A. le-a tradus el însu.'ii in limba franceză (Ballades et chants populaires de la
Uoumanie, Paris, 1855), iar W. de Kotzebue a scos o bună traducere germană a
poeziilor populare, Jlumănische Volkspoesie (Berlin, 1857).
ALEXANDRESCU GRIGORE, reputat scriitor român, născut în 1812 la Tîrgovi?te in Ţaru Românească. A studhat la Coleg:.ul Sf. Sava din Bucureşti, intrînd
01poi in rîndunile armatei. Prieten intim al colonelului Cimpineanu, conducătorul de
atunci al opoziţiei române. A părăsit in 1834 armata, la începutul guvernării lui
A.l.erandru Ghica, preLuind conducerea Societăţii Llarmooi:ce, întemeiată de Cîmpineanu. Deja de atunci, A. dobîndise o popularitate destul de mare, fiind aprec-iat
pentru cîteva satLre şi fabule politice. In consecinţă, a fost trimis la o mînăstire,
unde a rămas pî:nă la inlocuiJrea lui Ghka in anul 1842. A compus la mînăstire
celebra poemă Anul 1840, in oare exprimă, prin cuvinte inflăcărate, dorinţele parti·dului său. UJ.terior, A. a trăit retras, ca particula.r, pînă cind a preluat, în 1859,
ministerul finanţelor in guvernul Creţulescu. Dar după abia cîteva luni a renunţ'lt
la noua sa funcţie. De ahm.d, a făcut diin nou parte dLn partidul liberal de opozi\ie, slujindu-! cu talentul său poetic prin publicarea ocnională a unor fabule
politice in presa cotidiană. Opera sa, publicată deja in 1847 cu titlul Suvenire şi
impresii, epistole şi fabule (BUJCUreşti), a f06t prezentată de A. în 1863, într-o ediţie
adăugită.

ASACHI GHEORGHE, reputat poet şi scrhltor român, născut la 1 martie 1788.
A pr~mit primele îndrumări şcolare in Germ<.mia şi ltali·'l şi s-a dedicat apoi la
Viena studiului matematicii şi astrooomiei. Intors în patrie, a fost numit ccnsn:er
ministe:'lial. In această funcţie are merite deosebite, străduindu-se să impulsionez.e
Emba română şi cuLtura patriei &'lle. Şi-a indreptat aten'1ia mai cu seamă în direcţia constituill"ii unei limbi literare adevărat române-:;ti, urmărind să scoată din ea
toate elementele stră:ne, mai cu seamă cele slave, grf':'e~ti şi ruseşti. In nccst scop,
a elaborat manuale, gramatid cu o mare rezonnnţă în ţară. A fost pr:mul care a
înfiinţat în Româru-a o t~pografie şi a editat un ziar rom[mC'Sc pc care, timp de
trcizeci de ani, 1-.a ediltat el însuşi. După ce A. deveni~e. în 1856. şeful Min:sterului
;Jentru instrucţiune publWcă, a desfăşurat o activitate binecuvîntată, prin înfiinţa
I·c·a numeroaselor şcold elementare, girnnazii, şcoli de artă şi meserii. precum şi
:J. unei Academii. Ace;te instituţii de învăţămînt le-a dotat generos, a·cordîndu-le
b~ii pe oare îi dobindise în cadrul proceselor îndreptate împotriva mînăstirilor
greceşti. A. a mul'lit la Iaşi la 24 noiembrie 1869. D:ntre poeziile sale (ed. a doua,
Ia~i. 1854), sînt lăudat mai ales odel€. A intocmf..t, de asemenea o Istorie a Rusiei,
in două volume.
BARIŢIU GHEORGHE, unul dintre cei mai de seamă scriitori şi publicişti
:·omânl, născut la 4 iunie 1812 la Juoul vechi, în comitatul Kolos din Transilvania,
-·.o~ fiu al un·ui preot ortodox. A urmat întîi şcoala normală de la Teroczko, apoi
~~ziul de Ia Blaj. A participat la un curs de filozofie la gimnaziul ele la Cluj
•i ~i-::t însuşit cultura teologică la seminaruL episcopal de la BLaj. După ce fusese,
.±.o 1835, profeoor de fizică La lilceul din B1aj, fu chemat, în 1836, La Braş.ov, unde
..l crg.an.Jzat o şcoală comercială şi comunală pentru parohia românească. Condiţiile
::_"llpului 1-a.u indreptat însă spre istorie şi pnl.itkă. A luat hotărîre:~ să scoată un
z~ in limbă română. In consecinţă, a fondat deja în 1838, la Braşov, Gazeta de
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Transilvania, primul zi.ar românesc pe teri.torillll imperiUilui austriac. Interesele zi·'l-

sale naţionale 1-au determinat să întreprindă, în 1839 şi 1845,
la Viena şi să renunţe, Îil1 1845, la pootul său de înrvăţător. In anii 1848
şi 1849, a asist3•t cu viu interes, de par.tea austriacă, la evenimenrtele războinic<'.
După reîntoarcerea în patrie, a preluat din nou redacţia zi1arului său, în decembrie 1849, dar fu silit, în 1856, să re111unţe la conducerea lui. De atunci, Bariţiu co~
laoborează la celelalte publicaţii româneşti. După înfiiinţarea Societăţii pentrni literatura şi cultura poporului român din Ardeal, a avut loc numkea sa în fun·cţia
de prim secretar. Incepind cu 1 iulie 1863, e membru al dietei tnansdlv~ne, iar în
octombrne 1863, este ales deputat pentru ConsiM.ul imper.ial.. S-a strădui,t, mai ales,
să obţină reducerea impozitelor l?i îmbUJnătăţirea ciroulaţiei rutiere, militînd pe'Iltru coo.strui~Tea unor căi ferate. In afara lucrări-lor sale de publicist şi jurnalist,
mai sînt de semnalat Cuvintare scolastică (BN~~?OV, 1837), un' eroolent dicţionar german-român (în colaborare cu Munteanu, două vo1ume, Bral?Qv, 1853-1854), contribuţiHe sale :La dicţionarul român-german al lui Pohlzu şi Calendariu pentru poporulu romanescu (Bra'?OV, 1851~1862).
rului

şi

năzuinţele

călătorii

BOLINTINEANU DIMITRIE, unul din-tre ce1 mai reputaţi poeţi şi scriitori
români. S-a născut la Bolillltinul, in Ţara Românească, în anul 1826. După ce şi-a
tenninat studiHe la Colegi.U:l Sf. Sa.va, a devenit funcţionar de stat. Din cauza publicării .m.ai. multor poezii şi articole, şi-a pierdut slujba, dar a obţin•ut, în schimb,
simpatia boierilor care atunci se aflau intr-o opoziţie îndîrjită împotriva oaimawnUJl.ui Bibescu. Aceştia i-au pus la dispoziţie mijloace pentru o şedere la P-aris.
Revoauţia an·ul-ui 1848 l-a rechemat în patrie, unde a ed·itat, în vara anu1ui 1848,
ziarul Popolul suveran, o:rganUJl. democraţiei n~ţionale. A fost proscris, împrcun;'i
cu tovarăşii lui, după numi.rea prnncipelui Ş!li'l"bei. S-a refugiat la Pari,.,, de unde
s-a îndreptat, în 1856, spre Turcia, cind speranţe-le politice ale patriei saJe au renăscut, o dată C'll .ră7lboi!Ul Crimeei. După illlsta:larea 1:~. putere a lui Ouza, şi atu11ci
cind, după lovitura de stat a acestUJia din 2 maiJ 1864 cauza naţională părea să
triurnie, B. s-a întors la Bucureşti şi a miiitalt în oolo'll!lele ziarou1ui Dîmboviţia
impotri;va boiei'ilor şi pentru i-nteresele naţionail.e. Cuza d...a încredinţat portofoli ul
cultelor şi instrucţiunii publice, pe care B. l-a schimbat, după numai trei luni,
cu funcţia de consilier de stat, acordată pe timp de vLaţă. B. a murit in cea mai
cruntă sărăcie, la 2 septembrie 1872, intr-un spi.tal publitc din Bucureşti. Intre autorii şi poeţii români, B. ocu,pă, poate, loc:ul de frunte. Sînt apreciate poeziiJe sale
iJrice şi baLadele, mereu reeditate începîru:l din 1852. Aici se încad['ea,ză Cîntece şi
plîngeri, Cintarea României, Melodii române, Legende şi basme naţionale, Poezii
vechi şi noi. De mU!ltă consdideraţie s...a bucurat şi romanul său Manoilu, în care
biaiuieşte decăderea morală a nobiHmii. A publioat sub titlul de Brises d'Orient
(Pari6, 1866) traduceri ale propriilor poezii. A scos, de asemenea, şi o relat:~Tc a
călăltor1iJor sale în Palestina, pe Dunăre şi. prin Bulgaria.
DECEBALUS, rege al Dadei în timpul ÎlllUJăr.::~ţillor romani Domiţi'an şi T·ra:ian.
dobîndise dernnJJtatea, sHindu-i prin ppiceperea sa superioară pe reilalţi conducători daci să se :unească. D. e vestit penku războaiele sale ou romanii din timpul
lui Domiţian (86 e. n.), în<:epute pPin incursi,unHe în Moesia, al cărei guvern.ator
Oppius Sabinus e înfrînt şi ucs. Domiţian a porni•t atunci el însuşi împotriva Lui
D., lăsînd, totu.şi, conducerea trupelor pe seama lui Corl!leli,us Fuscus. Acestlr a
Işi
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pătruns in Dacia, găsindu-şi aici repede l110a!'tea. Mai mult noroc a avut, in cea
de a doua campaaii.e a lui Domiţian, conducătorul de oşti Tettius Iulianus (88 e. n.).
Cu toate acestea, impăratul, care se inldTepta impotri;va :marcomani,lor, se vă:zm

silit s.ă încheie pacea cu D., care a adoptat, pen-tru a se păstra aparenţele, un raport de vasalitate faţă de Domiţian, care i-a acordat, la rinduJ. lui, un tribut arnual
(90 e. n.) şi i-a trimis, in plus, numeroşi meseriaşi şi artişti. Căci D., un stăpîn
destoinic, nu incerca doîr să-şi obişrnuia~că armata cu felul de a fi al romanilor,
ci încerca să şi civilizeze poporul său într-un chip cit mai fertidt. lmpămtul Traian
a reluat apoi războiul împotriva lui D. şi a obţinut, în anii 101-102, succese pe
teritoriul Daciei. D. a cerut pacea care i s-:1 şi acordat acum, după c2 el fusese
ingenunchiat, ajungind la o dependenţă absolută. Dar, în 104, D. a încălcat înţe
legerea de pace. De aceea, Trai-;m vine cu armată peste un pod, care fusese construi.t ·cam în zona CerneţuJ.ui de astă.z.i pe!>te Dunăre (105). L-a infruntat pe D., a
cucerit capitala acestuia, Sarmisegetuza. După -~ceea (107), D. s-a sinucis, iar ţara
sa a: devenit o provincie romană.
GBICA, farn..hlii.e de domnitori, originară din Albania. A dat Moldovei şi Ţă
rii Româ.rneşti mai mulţi donmdtori şi oameni de stat. Strămoşul lor, George Gh.
\"eilise din Kopr:ili, rin A}bal!lia, la chemare'! compatniotului său marele vizir Mehmed Koprili Şi a ocupat, in 1658, trooul Moldovei, pe care, în 1660, 1-a schimbat
C\.1 cel al Ţării Româneşti. Dar in ·1661 a fost de!>tituJt. ln Ţara Românească 1-a
urmat fiul său,·Grigore I, c.all'e
domnit in anii 1661-1665 şi 1672-Hi73 şi a de-'
ptiS multe strădanii în vederea întăririi ţării secătuite. Cînd se afla, in 1665, int,-o· misiune diplomatică la Viena, i s-a acordat de către impăratul Leopold l
titlul de principe german. Si~ngu.rUl fiu al lui Gl'igore, Matthias, este tatăl domni:orilor Alexandru I şi Grigore II, intemeietorii celor două ramuri ale fami;Jiei.
Grigore II a fost domnii-tor al Moldovei, în anii 1733-·1734 şi 1736-1746, şi al Ţării
Româneşti, în a:nii 1734-1736 şi 1748-1752. Dintre fiii săi, au ajUIIlJS să dm:nnească
-'•/atei Gh. (1753-..:.1758) în Mo,Jdova) şi Carol Gh. (1758-1761, 1765-1766 in Ţara
H()mânească). Fiul acestuia cLicrt unnă, Alexandru Gh. 1-a succedat la tron (1766---:
l/68). Principele Grigore III Gh., f.iul lui Alexandru I, fratele lui Grigore II, a
:p-.-emat în Ţara Românească, între 1768-69, şi în Moldova, intre 177-1777.
::..-";.e un din cei mai r€'Ilumiţi membri ai fa.miăiei şi, cu toate că a adunat prun
<.It~je de tot felul mari av,uţii, .-numeile său e rostit, totuşi, cu stimă şi preţuire
::e către popor. La cedarea Buoovilnei către Austria, G. a. jucat un rol ambiguu,
:_.:_ toate dooumentele din arhlvele vieneze, publicate incepind din a:nul 1876 la
:::-.::ureşti la indemn·ul guvernUJLui român, il pr~ntă pe Gh. într-o lumină proastă.
G:-igore IU a fost exeoutat in 1777.

a

GRIGORE' IV, UI1Illlal7Uil lui Dimitrie, fiul al l·ui Alexandru I, a fost principe
in a:nii 1822-1828. S-a ocupat ma.i- cu seamă de imbunătă\irea
~:culturii. A lăsat in urma sa cilnci fii.. Dinrtre aceştia, Constantin Gh., născut in
:s,;-1 şi Dimitrie Gh., năs·c.ut ·in 1816 sint dtaţi de mai muJ.te or.i în istoria mai
~~~'ltă a Ţării Româneşti. Mai ales Dimitrie Gh. are menite deoseb~te ca preo.....--'li:.nt.c al Camerei conservatoare, în timpul guvernării lui L. Catargiu ă1871:::~;c;J, cind a militat penlb:ru o politică in;temă mai ponderată. Pri'll:cipele Grigore
-.-a găsit moartea în 1858, :pil'in răstUTn.area trăsurii saJe pe Champs Blysees la
:-..!..-_s, Alexandru X. Gh., născut la 1 mai 1795, .urn frate a:l lui GrigOil'e IV, a dom-'
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intre 1834-1842 în Ţara Românească, avind muLte menite. Deoarece pohtica S.J
a contraveniot intereselor Rusiei, Poarta a fost nevoită, in cele din urmă,
să dea curs insistenţelor Rusiei. Domnitorul Alexandru X. Gh. a fost dest!tuit in
1842 şi, în locul lui, a fost numit George Bibescu. PrilllO:pele Gh. a plecat la Viena,
unde a rămas pînă in 1853. S-a Lnltors in Ţara Românească, conducind-o din 1856
pînă la 3legerea lui Cuza (ian.u.arje 1859). A murit in 1862, neavind m0!1tenitori,
Fn al treilea frate, pr.incipele Mihail Gh., născut la 28 august 1i92 este tatăl a trei
fii Matei, George, Vladimir) şi a trei fiice. Una dintre ele, soţia pri!!lJCipelui Colţov
MasaJski din 1849, a obţinut o himă europeană, fiind autoare de spirit şi publicînd sub pseudonimul de Dora d'Istria. Un al patrulea frate, principele Constantin Gh., născut la 15 decembrie 1798, este tatăl principelui Mchad Gh. Principele
Ion Gh., un nepot al acestor patru fraţi, născut în 1817 h Bucureşti, a deveni-t
cunoscut ca adversar al lui Bibescu. Surghiunit din această cauză, după eşua~-a
revoluţiei din 1848 in Ţara Românească, a plec3t in Turcia, a devenit intii guvernator, apo:, in 1856, pdnctpe de Samos şi Muşir. S-a intors La inceputul ciomniei
lui Cuza in patrie, deţinind diferite posturi ministeriale şi funcţii supe'l"ii.oare. A
fost prim ministru, cînd a av;ut loc acţiunea din 22 Ill."lrtie 1871 îndreptată impotriva ool0111iei gennane din Bucureşti. AtUIIlai 10111 Gh. a fost acuzat că ar fi favorizat această mişcare din considerente antidinastice. L3 ordim.UJI. principelui Canll,
fu silit să-şi dea demisia, locul lui fii:nd luat de L. Cat<l~g.i. Prindpele Alexandru
Grigore Gh., născut la 27 august 1807, fi,UJI. marelui logofăt Alexandru Gh. a fost
numit, in 1849, donmitor al Moldovei, daa-, în 31 octombrie 1853, a renunţat la
această funcţie, în urma ocupării ţării saJe de către r~i. După venirea austrieailor, la 9 noiembrie 1854, şi-a prel·uat din nou domnia. A plecat in Franţa, după
ce, in urma păcii de la Paris (30 martie 1856), Î."?i dăduse demisi·3. S-a stabHit in
castelul Mee lîngă Melun, unde s-a împuşoalt cu un pistol în 26 august 1857. ln
urma lui au rămas trei fii. Cel mai mare, Constantin Gh., membru al Curţii de
casaţie de 13 Bucureşti, s-a sinuds şi el in 1874. Cel de al doilea f~u. generalul
Jean Gh., e di·n 1874 agentul d.:iJplomatic al României la Constantinopol (ve:z.:i :
Moldova şi Ţara Românească). Despre familia Gh. vezi Dora d'Istria G!i Albam;~·.,i
in Rumenia. Storia dei pri.ncipi G. nei secoli XVII, XVIII e XIX (Florenţa, 187.3).
naţională

GOLESCU NICOLAE, om de stat român, născut in 1810 la Cimpulung în Ţara
dintr-o familie de boieri. A fost crescut la G€1Ibeva, la Institutul l"Ji
Topffer şi s-a intors, după terminarea studti~or, în 1829, în Ţara Româneasc-J.. Aici
a intrat in rinduri•le armatei, deven:rul coolm.el, apoi adjutantul principelui Alexandru Ghica. Mai tirziu, s-a ocupat de administraţia ci vilă, dt>ţinind în timp'.l-1 lui
&bescu diverse funcţii de vază civ·ile şi mi•liltare. A jucat un rol de prim rang in
timpul revoluţiei de la 1848, fiind, timp de citeva luni, şeful suprem al tuturor
afacerilor pri:ncipa.tului. Cînd, in 25 septembrie 184.8, g~neralul turc Fuad. Pa.,c;.a fi
pus capăt guvernului interimar pr:n oc<UipMea Bucureştiului, G. s-a sustras tlrlllă
ririi, refugiindu-se în Aus·tria. De aioi a pleoat la Paris, unde s-a stabilit o dată
pentru totdeauna. S-a intors, totu.'ii, în 1857 in Bucureşti, f1ind ales cu o majoritate covîrşitoare pent.r<u Divanul ad-hoc, oare s-a pronunţat in 21 octombrie pentru unirea celor două prinoilpate sub conducerea unui principe ales. In timpul
domniei lui Cuza, G. a preluat întîi min:sterul de interne, apoi cel de război, clar,
în 1861, a ieşit din guvern. Făcînd parte, în con-tinuare, din opoziţia cea ffiili e-xtremă, a devenit in primăvara anului 1866, după detronarea lui Cuza, rmul din
Românească,
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c-ei trei membri ai guvernului provJzoriu. Ştefan G., fratele celui pr(>cedent, născut
în 1809, a urmat ~i el şcoala la Geneva, a intrat apoi în armata naţiQllală şi a deţinut în t:mpul lu.i Bibescu diverse funcţil dvilc mai de seamă. Asemenea fratelui
său, a partkipat la revoluţia din 1848, fiind, în consecinţă, obhgat să plece împreună cu fratele său în exil în Franţa. După intoarce;·ea sa, a Iost deputat în Divanul ad-hoc, preluînd apoi funcţia de weşcdinte al Comisiei centrale economL·ofhnanciară, fun·cţie la care a renunţat în 1861. A murit la Nancy, la 8 septembrie 1874.

N. IORGA

ŞI

LITERATURA GERMANA
SORIN

CHIŢ ANU

Universalitatea operei lui N. Iorga, copleşitoare prin numărul uriaş
al lucrărilor şi variebatea preOCUipărilor, şi-a găsit o unanimă recunoaş
tere în aprecierile tuturor comentariilor ei. Călinescu, de pildă, îl con,.
sideră 1Ul ."specialist total, un istoric care a absoi'bit apa tuturora, răpind
contraţilor de breaslă "plăcerea de a intra intr-o pădure virgină" 1• Av:înd
în vedere spiritul său renascentist, curiozitatea-sa nepotolită, faptul că
şi-a început activitatea ca istoric şi criti~ literar 2, abordarea unor teme
din istoria literaturii germane nu poate surprinde. După cîte ştim, aceste
preocupări nu au constituit obiectul unui studiu de-sine-stătător, excepţie făcînd paginile dedicate de Ion Roman lui Goethe în lucarea sa
Ecouri goetheene în cultura română 3• Ne propunem în cele ce urmează
analiza consideraţiilor critice ale lui Iorga ou privire la ilteratura germană, oa şi reliefarea contribuţiilor sale la răspîndirea acestei literaturi în
calitatea sa de istoric li1erar, director de reviste literare şi traducător.
Trebuie menţionat din capul locului că relaţiile lui Iorga cu literatura germană nu reprezintă decît un aspect al unei problematici mai
largi şi anume oontigenţele sale cu literatura universală. După el Hteratura ,universa}ă. "0 literatură - spunea el în 1905 - trebuie să .afirme
sufletul unui popor în forme care corespund culturii timpului". Dar nimeni nu poate "să~i dea seama de ce este sufletul poporului său, dacă
nu 1-a putut compara cu sufletul celorlalte popoare" 4. Cunoaştera literaturii universale nu reprezenta pentru tînărul Iorga un scop in sine,
ci era impusă d'e metoda comparativă adoptată de el în studiul literaturii, căci "Iorga este de la început în critica literară, apoi în istorie, un
mare comparatist, e primul român care apliică mei'oda literaturii corn1. G. CăJ.i.nesciiJ, Istoria literaturii române de la origini pînă in prezent, Bucu1941, p. 542.
· 2. Vezi de ex., Sextil Puşcariu, Iorga ca istoric literar. In Ramuri, VI (1911),
nr. 18-20 (maJi-i,uJ.ie), p. 407-415 ; D. Păcurariu, N. Iorga, istoric literar. Ln: Analele Universităţii Bucureşti, XX (1971), nr. 1-2, p. 15-17.
· · 3. Ion Roman, Ecouri goetheene in cultura română, Editura Minerva, BucureŞti, 1980, p. 282-283 şi 317-321.
.
· · 4. N. Iorga, Impotriva clevetirilor. In : Sămănătorul, IV (1905), 49, 4 decemcri~. p, 901-904.
reşti,
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parate la noi" 5• D~i a fost receptiv ~i la alte metode lHerare - in critica sa a fost pe rind psiholog, estetician şi istoric - Iorga a rămas
1oată viaţa adeptul metodei comparative. În Istoria literaturii româneşti.
Introducerea sintetică din 1929, istoricul aduce noi argumente în sprijinul tezei sale cu privire la necesitatea organică a literaturii romane
de a cunoaşte literatura universală. Este tot aşa de existentă şi o altă
latură decît aceea, dacă nu de directă împrurnutare, dar cel puţin de
orientare după Apus, de intrare în comunitatea de civilizaţie reprezentată de toate prin Apus. Şi ace81Sta este o latură specifică poporului
nostru" G.
Un alt principiu al studiilor Sdle literare este integrarea literaturii
în fenomenul cultural general, istorioul văzînd totodată o strînsă int.erdependenţă între istorie .şi literatură. Această convingere este evidentă
şi în Istoria universală văzută prin literatură, unde îşi propune să pornească de la ilteratură şi prin ea să facă istoria universală '· Cam în
aceeaşi perioadă istoricul avea un monumental proiect al unei istorii a
tuturor literaturilor în zece volume~. Ca şi cealaltă impu::1ătoare sinteză,
istoriologia, o istorie universală în zece volume, istoria literaturii universale nu a mai fost realizată. Ar fi fost o concretizare a unor preocupări de peste 50 de ani, în care istoricul a dat numeroase articole, stuclii, recenzii, comunicări şi t:r~a!duceri din literatura universală.
StJUdierea oulturii ş iliteraturii germane a fost favorizată şi de o
bună cunoaştere a limbii germane 9• A început să înveţe germana in clasa
I-a de lkeu, consolidînd-<> printr-o consecventă şi intensă lectură. Aceasta
rezultă şi din ai't.OColele publicate în 1890 în Arhiva, unde 1-a cunoscut
pe H. Tiktin, om de formaţie occidentală, care 1-a îndrumat competent in
5. Barbu Theodorescu, Studiu introductiv la N. Iorga, Studii literare, Edirtura
Tineretului, Lyceum, 1969, voL I, p. 7.
6. N. Iorga, Istoria literaturii româneşti. Introducere sintetică, Editura Minerva, Bucureşti. 1977.
7. N. Iorga, Istoria universală văzu.tă prin literatură. Simple note ale Jel€'1/elor după lecţiile făcute la Şr.oala de mi.sionare în anul 1936-1937. Luamtă de
d-rele M. Oprea şi 1. Fri:ihlich, misiona·re, Vă·lenii de Munte (Tipărite după manuscris), 1939, p. 1.
8. N. Iorga, Despre Homer Conferinţă (1 februarie 1935). In: N. Iorga, Studii
literare, op. cit., II, p. 24 : "Una din intenţiile cele de mai înaintată bătrîneţă e să
reiau "Istoria Literaturi·IM Roman<ice" în trei volume şi să adaug şi literaturile
celelalte, şi literatura cea veche, de care în toată tinereţea mea m-am ocupat, ea
fiind baza însăşi a studii,lor mele, care puteam să redactez latin~te şi greceşte la
optsprezece ani aproape cu aceeaşi ~urinţă ca într-o limbă modernă, căci aşa se
învăţa în vremea mea. h
fi, pentru mine o mare mllllţumire dacă aş putea reda
in vreo zece volwne Istoria genera[ă a .tuturor H.temtur:iJor... şi în doi, tt"€i ani ~
adăoga ce trebuie pen:tlru a avea acea lst.<mie a tuturor Uteratuniilor in româneşte :
m-aş încumeta s-o fac, fiindcă n...am uitat ce am învăţat pe vremuri şi fiindcă am
continuat să cetesc in toată via·ţa",
9. Cu privi~e Ia studiJ.le lui Iorga, vezi : Boi'bU Theodorescu, Nicolae Iorga,
Editura Tineretullili, 1968; N. Grigoraş,Nicolae Iorga (elev şi student). In : N. Grigar&~, Gh. Buzatu, Iorga, omul şi opera, Editura Jlllllimea, Iaşi, 1971 ; Eugen Stă
nescu, Contribuţii la biografia de istoric. Inceputurile activităţii ştiinţifice 18901894, in : Studii, 6fl965, p. 1275-1312
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m'llllca ştiinţifică 1°. În timpul studihlor de la Paris (19 octombrie ianuarie 1893) a continuat să înveţe germana "Tot ciocănind' prin Istoria
păgînismului". Ajunge la o stăpînire aproape perfectă a acestei limbi prin
conversaţ,iile de l'a pensiunea din Dorotheenstrasse de la Berlin, unde locuieşte de la 12 ianuarie 1893. Cu privire la această perioadă va nota:
"şi noaptea trezit din somn, purtam prin minte cuvinte fără legătură din
vocabularul acre zilnic mi se îmbulzea". Şi-a tradus singur lucrarea de
doctorat (scrisă în franceză cu titlul Thomas lll. Marquis de Saluces, etude
historique et litterairc, 1893) in limba germană 11. Refuzînd' să jure că
nau fost ajutat in alcătuirea tezei, ~i-a susţinut doctoratul cu varianta
franceză a lucrării la 6 iunie 1893 in Leipzig, examina'torii fiind K. Wachsmuth, Birscvh-Hirschfeld şi Karl Lamprecht. Cu acesta din urmă Iorga
va colabora multă vreme. La propunerea profesorului Lamprecht, Io~ga
a scris direct în limba germană Geschichte des Rumiinischen Volkes im
Rahmcn seincr Staatsbildungen în două volume (redactate între 1901 şi
105, ele fUnd revăzute de Til'le şi corectabe de< Lamprecht) şi Geschichte
des Osmanischen Reiches nach den Quellen dargestellt în cinci volume
apărute la Gotha intre 1908 ., 1913. La propunerea istoricului german
Helmont, Iorga a colaborat şi la cunos.outul Meyers Lexikon.
Primele articole ştiinţiHce publicate înaintea studiilor din străină
tate dovedesc o profundă cunoaştere a literaturii universale. In IubiTea
în literatura modernă (1890) l:! constată, referitor la li1er.atura germană,
că iubirea are aici un caracter "deosebit de cel mai voluptos şi mai fiziologic al popoarelor de rasă latină". Idealizarea femeii, începută la
Schiller şi Goethe, ar fi evidentă la "pesimistul şi gingaşul Lenau", dar
şi la "firea aşa de spirituală şi de vioaie a lui Heine". Koot, Schopenhauer şi Hartman sînt iniţi.atoriii pesimismului din literatura modernă
analizat in Pesimismul la artist (1890) 13. Mai important pentru această
perioadă este studiul Inceputurile
romantismului (1890) 14, unde este
ex'Pusă teza după care literatura germană pînă la romantism ar fi fost
complet tribut.ară literaturii franceze, o idee reluată de Iorga şi în lucrările următoare. Meritul de a fi contribuit decisiv la emanciparea literaturii germane este atribuit aici lui Klopstock. Odele sale aduc o varietate de ritm străină clasicilor şi tulbură "seninătatea de apă stagnată"
a versurilor lor prin exprimarea propriei lor simţiri şi cugetări. Totodată, Klopstock înlocuieşte comparaţiile mitologice cu "neguroasele figuri ale Walhalei scandinave". În acelaşi spirit ar fi scrise ~i o parte din
operele sale în proză : Gramatica sau Fragmentele asupra limbii şi poeziei şi opera sa filozofică Republica germană a înţelepţilor. Dctr caracterul naţional al romantismului german, strădania sa de a se elibera de
10. Scrisori către Ierga, Ediţie îngrijită de Bnrbu Theodorescu, FA~itura Minerva, 1972, voi. I, p. 518, nota 39; N. Iorga. O viaţă de om, 1. p. 174.
11. Textul tezei a fost revi2uit stiListic de Dt·. H. Sabersky. Vezi Scrisori către
Iorga, op. cit., I, p. 45.
12. N. Iorga, Pagini de critică de tinereţă, Editura Ramuri, Croiova, 1, 1921.
p. 20-21.
13. Ibidem, p. 54.
14. Ibidem, mai ales p. 132-147.
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sub "jugul pedant al străinulrui" apare mai ales in trilngia Bătălia lui
Hermann, Hermann şi prinţii şi Moartea lui Hermann. Sentimen'tul religios, cea de a doua trăsăture a romantismului german, străbate poemul
Messiada. Scris sub influenţa lui Milton, el este admirat de Iorga pentru
,.acea splendidă .armătură de hexametri a poemului". Klopstock deveni
un .adevărat hatriarh literar, iar romantismul "deplin stăpînitor pe cugetarea germană". Buckert, îi conferă încă două străsături : ador&'~i,a
unui v,eac de legendă şi adîncă simpatie pentr-u subiectele exotice. De
altfel balada istorică ar aparţine în întregime şcolii germane. A început
"în formă de mid povestiri mitologice sau legendare sub condeiul lui
Schiller şi Goetthe pentru a se specifica mai bine adaosul lui. Uhland, ca
baladă, a lui Ruckert, ca tablou exotic". Tot or1ginală ar fi drama istorieă şi cea filozofică, ul·tima fără ecou extern, "rămasă în ţara ale,goriilor şi metafizicii".
Absorbit înainte de orke de studiile i.srorilce, Iorga are prilejul să
revină .asupra literaturii germane în Istoria literaturilor romanice în
dezvoltarea şi legăturile lor (1920) 1:1. Această sinteză, unică în felul ei,
dovedeşte nu numai cunoaşterea amănunţită a textelor, ci şi lectura unei
impresionante literaturi de speciiaHtate, în care cea germană (Grober,
Ranke, Gosse, Diez ş.a.) se află pe primul loc, fără ca istor1cul să se lase
copleşit de surse. El rămîne credincios principiului de .a studia cărţile
reprezentative prin evoliuţia "fazelor sufleteşti" ale naţiunHor romantice. Conferind acestora rolul de "coloană vertebrală a culturii conti.nentc;.le" iG. Iorga face numeroase referiri la alte literaturi şi în capitolul
Incercare de integrare a curentelor romanice în Germania lui Schiller
Şi Goethe 1 7 analizează o etapă a literaturii germane. După el aceasta
s-ar remarca prin ca:mcterul ei eclectic, fiind denumită "prin abuz literatură naţională", căci curentele liter.aturilor romanice ale secolului al
18-lea "s-au streaurat toate peste Rin". La K.lopstock inisis'tă din nou
asupra influenţei 1ui Milton ("Messiada se inspiră vădit de la Paradisul
pierdut") şi a literaturii franceze (evidentă în forma clasică şi în alexandrinul ei). Aceasta din urmă ar fi pătruns mai ales în domeniul teatrului prin Destouches. Marivoux, La Chaussee şi în primul rînd prin
Diderot. La Lessing ar fi original doar Laokoon. "Tot restul este francez la marele an-ti-francez". Francez e gustul său, opera lui teat·rală,
poeziile lui proprid, francez e spiritul său.
În centrul consideraţiilor sale este plasat însă Goethe, căruia îi atribuie într-un frumos portret multiple calităţi, dar nu şi pe aceea de a
fi .armonizat numeroasele curente din istoria lirteraturii contr1buind astfel la "dezvoltarea, în formele cugetării şi artei, a spiritului uman".
"Atoateînţelegător, ourios de toate, receptiv, senin şi măreţ receptiiV
15. N. Iorga, Istoria literaturilor romanice în dezvoltarea şi legăturile lor,
îngrijită de Alexandru Duţu, Editura pentru liiteratură universaJă, B.UJCUreşti, 1968.
16. Alexandru Duţu, Studiu introductiv la N. Iorga, Istoria literaturilor roma.
nice ... , op. cit., vol. I, p. XXVII.
17. Ibidem, III, p. 276-284.
Ediţie
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pentru orice, capabil să dea fondului împrumutat cu o rece chtbzuială
de superior meş·ter, o formă care, fără să fie şi acea în adevăr a sa, căci
se schimbă de la o epocă la alta după succesiunea influenţelor, îi aparţine tot~i în
fi,ecare moment - Goethe a lăsat - după ce dăruise
poporului său o operă imensă, nespus de variată contrazi.JCătoare, ou elemente uneori diametral opuse, negîndu-se .absolut unul pe altul, într-o
splendidă operă fără îndoială, starea sufletească a lumii, de la care
din dreapta şi din stînga împrumutase ca din moştenirea sa, exact unde
o lăsase". AnaU.zează cu atenţie mediul din care provine, îi mmăreşte
evoluţia spir1tuală in Frankfurt, Gottingen, Lei:pzig şi Strasbaurâg şi reliefează de fiecare dată rolul influenţelor ce se exercită asupra lui : a
lui Shakespeare - indirect, prin Lessing - a lui Herder, dar mai ales
influenţa franceză "prin cei doi apastoli francezi ai săi", Rousseau şi
Diderot. Li se adaugă Voltaire din care traduce Mahomet şi Tancred.
Influenţa franceză i se parre evidentă pretutindeni. Goetz von Berlichingen este influenţat de Rousseau şi Diderot Die Leiden des Jungen Werther e "repetiţia sHuaţiei sentimentale ·din Nouvelle Heloise". Clavigo e
luat de-a dreptul din teatrul lui Bealtlffianchais.
Ca şi Goethe, Schiller se remarcă printr-o piesă cu acelaşi ·caracter
de revoltă pasională - Die Riiuber. Similitudinile observate în creaţia
celor doi .poeţi, ca şi relaţiile lor de prietenie sînt eXJplicate prin "influenţe cQffe erau aceleaşi şi nu întîmpirw.u rezistenţa nici unui fond original, de caracter individual ori naţional" 18 (subliniat în text). Din
Schiller aminteşte Kabale und Liebe, pe care o vede scrisă după moda
lui Diderot. Fiesco, Don Carlos şi WaUenstein, iar din Goethe doar
Egmont, m1 care se încheie inspiraţia franceză şi incepe perioada clasică, "marcînd o integrare de lati:n:itate".
Aşadar, literatura germană este considerată doar o simplă copie a
literaturii franceze, ceea ce nu constituie decit o figură de stil rezultată
din pana comparatismului, interesat în acel moment doar să-şi argumenteze teza referitoare la primatul spiritualităţii latine în cultura universală 19.

La Academia Română, Iorga prezintă în ziua de 25 martie 1932
comunicarea Goethe, caracterul şi izvoarele sale de inspiraţie 20 . La
inceput el reia teza fundamentală expusă în 1925 şi zăboveşte la "preţuitorul spiritului
latin în formă romantică, franceză". Argumentelor
cunoscute deja le adaugă altele noi. "Construcţia din Wahlverwandschaften e ca în Nouvelle Heloise şi Confesiunile lui Rousseau au îndemnat la Dichtung und Wahrheit". Wihelm Meister, Stella şi Clavigo ar fi
dominate de francmasoneria franceză, iar influenţa lui Geoffroy SaintHillaire şi Buffon s-a;r manifesta în iubirea lui pentru reflecţia abstractă
şi în pasi,rmea pentru studiile tsupra naturii.
18. Sublinierea in t€xtul orig:inaJ..
19. Vezi şi Ion Roman, op. cit., p. 283.
20. Nicolae Iorga, Studii literare, op. cit., 11. Scriitori. străini, p. 188-202 ; şi ·
in Cuget clar, 1932, p. 178-184; Neamul românesc, 1932, nr. 69, 70; Academda Română, Şedinţă solemnă consacrată comemorării lui Goethe, Bucuresti, 1932, p. 5-18.
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In continuare, Iorga caută şi alte surse de inspiraţie a "acestei minţi
oglinditoare a toate" : latinitatea cunoscută în contactul din:ct cu monumentele artei romane şi care l~a introdus în lumea greacă; cîntecul
popular german, cunoscut prin Herder şi manifestat în comedia larmaTocul de la Plundersweilern; literatura engleză (Shakespeare, Sterne,
Byron şi Walter Scott) ; literatura italiană (:iVI.anzoni, Grossi Calderon) şi
vechea literatură germană (Ulrich von Hutte:1, BU.rger şi Wieland, GelIert şi Klopstock). Căutînd pilonii de susţinere a acestei construcţii de
proporţii impresionante. Iorga crede că rolul hotăTîtor revine raţiunii.
11 impresionează mai întîi "raţionalistul, mî,1uitorul de abstracţii, reducătorul sentimentelor la norme logice S'~t;-;îni te ele mintea constructoare
de întregiri silot,>istice". De aceea iubirea nu fE' ctmoJ"te );1 el marea pasiune, iar dramele nu cuno--c ,.poru '-C:! subiti't a ins~inctului•' şi tot aici
vede el explicaţia formei desăvîrsite în can~ es~e prelucrat materialul
poetic. Aceleeasi cauze i s-ar datora s~ r:e!Jcltinţa de a simţi trecutul.
Admiră numai Gătz von Berlfc?lingen, ,.in u:re totul e adevărat : mediu,
ton, dialog•'. Ul ~erior "Goethe a r~i m&s totcleauna neistoric", fapt evidenţiat prin neînţelegerea situaţiei politice a tîmpului său, dar şi prin dramele sale . In Egmon 1 .,figurile sht puse pentru a exprima idei abstracte". Tasso e o idilă ca şi Noua Heloisă în care conflictul e adesea
lucru secundar, iar Fiica naturală e un decaJc din Shakespeare. Nici nota
antică din Ifigenia în Ta,urida nu ar corespunde vieţii clasice.
Ii mai reproşează neputinţa de a reda "ansamblul, spiritul unei regiuni, unei privelişti", lipsa tonului religios, dar admiră pe cunoscăto
rul vieţii populare, cum rezultă din prezentare~a liricii lui Goethe din
care cite3'~ă cunoscuta Ein Gleichnis.
Finalul reia teza după C'are elementele disparate sînt unificate de
spiritul raţionalist al poetului germna. "Imensa lui gîndire e tăiată ou
îngrijire, de foarfeci ascuţite, pe care le ţine o mînă meşteră".
PrivLtă în ansamblul, cuvîntarea academică surprinde prin atitudinea critică, neobişnuită în ocazii comemorative, dar probează consecvenţa autorului cu propriile principii de istorie şi critică literară. El
însuşi goetheean prin muJ,titudinea preooupărilor 9i profunzimea gindirii,
Iorga nu adoptă un ton laudativ, deşi a nutrit toată viaţa o admiraţie
constantă pentru universalismul clask german. Bazată pe o lectură,
atentă, consideraţiile lui Iorga păst1·ează un caracter generalizator şi
subiectiv, sacrificîncl ele multe ori semnificaţia mai largă a operelor, în
măsura în care acestea nu coresponclau concepţii'lor sale literare. Se
vede şi aici, c.a şi în conferinţa ţinută în acelaşi an la radio 21, că Iorga
studiază literatura universală de pe poziţia naţiei căreia aparţine, de
aici tonul didactic adoptat faţă de ascultători. Iorga relevă actua1i11atea
operei lui Goethe ,.în puterea de a străbate tot ce aparţine omenirii în
orice domeniu ... " şi preţuieşte în mod deosebit Regele din Thule, dar
mai ales Faust, "acea măreaţă operă". Creaţia "gloriosului patriarh al
tuturor literatmilor" este plină de învăţăminte, consideră Iorga, ea ară21. D. praf. Iorga despre Goethe, Conferinţă ţinută luni la radio. In : Dimi(1932), nr. 9068, 24 martie, p. 3 ; vezi şi Comemorarea lui Goethe, Două
de N. Iorga. In : Cuget clar, V (1932), nr. 5-6, martie, p. 178-184.

neaţa, 28
cuvîntări
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tind tuturora că adevărata lirteratlură izvorăşte din "adincul vieţii poporului", după ce s-a pătruns "de tot ce alţii gîndiseră şi simţiseră". Şi
Iorga încheia astfel : " ... cine îşi închipuie că poate să fie al neamului
său, fără să He al omenirii întregi, acela nu a înţeles pe Goethe, dar
in acelaşi timp nu a înţeles ceea ce este mai înalt şi mai fundamental
în sufletul omenesc creator"'.
In cursul ţinut în anul 1936-1937 la şcoala de misionare, Istoria
universală văzută prin literatură 22. Iorga .abordează probleme de literatură germană în capitolul Sturm-und-Drang-Period şi literatura engleză din secolul al XVIII-lea. El urmărea o prezentare interdisciplinară
a faptelor de literatură pentru că "toate domeniile de activitate din
viaţa unui popor au legătură" 23 , din această confruntare reieşind "resorturile ascunse ale umanităţii". Ca in majoritatea lucrărilor de literatură universală. Iorga porne.<1te de la literature franceză ca etalon.
Mişcarea literară numită Sturm und Drang, după piesa lui Klinger, este
reprezentată de Schiller şi Goethe. Lessin:g este exclus fiind un "scriitor tendenţios" şi un "gînditor abstract". Conform tezei sale din 1929,
după care o Hteratură selectează imprumuturile după necesităţile organkle ale societăţii din care provine 2". Iorga susţine că Montesquieu
şi Rpussea.u nu au fost receptaţi de de germani, " popor ce n-are un
suflet revoluţionar". Atitudinea lui Goethe şi a lui Johannes von Miiller
faţă de Revoluţia
franceză, pe c.are iniţial au salutat-o,
dar apoi au
dezavuat-o, i se pare reprezentativă din acest punct de v:edere. Vorbind
despre influenţa lui Rousseau - pe care o exempli.fică mai întîi prin
prxxlucţia literară a lui Bemal1din de
Saint-Pierre. Chateaubriand, în
literatura română prin cultivarea poeziei populare de către Russo şi
V. Alecsandri - Iorga consideră că revoluţionismul lui Rousseau s-ar
fi concretizat in Hoţii lui Schiller ~i la Goet..~e in două piese : Gătz von
Berlichingen şi Suferinţele tînărului Werher. Tot de la aceasta pleacă
şi iubirea pentru
natură, evidentă în lirica lui Goethe,
în memoriile
aoestuia, în Wilhelm Meisters Wanderjahre şi Wilhelm Meisters Lehrjahre. Este evidenţiată pos~bilitatea unei influenţe mijlocite prin Herder,
interesul penti.1U folclor fiind impulsionat tot de Rousseau. Cu menţio
narea pieselor istorice ale lui Schiller şi Goethe, Iorga îşi intrerupe prezentarea literaturii germane, în momentul în care. odată cu \Vinckelmann,
aceasta se va orienta cu predilecţie spre cercetarea antichităţii.
Pe lîngă studiile critice prezentate, pe care le-am putea atribui criticii numită "de volum", destinată a da "formula unei personalităţi
literare" 15, un loc de seamă în activitatea literară a lui Iorga revine
străd.aniei de a pune în circulaţie cît mai mulţi scriitori din literatura
universală. Prin acest permanent contact cu opersle valoroase ale uma22.
23.
24.
voie de
mâneşti.
Postfaţă.

N. Iorga, Istoria universală răzută prin literatură, op. cit., p. 2<Jl-287.
Ibidem, p. 2.
"0 literatură se împrumută de o societate cind soo:etatea r.t·eca are necuprinsul .!deal al acestei literaturi". Vezi N. Iorga, Istoria literaturii roIntroducere sintetică, op. cit., p. 63 ~i comentariul lui M. Ungheanu d:n

25. Apud DJrbu Theodorcscu.

342
nităţii, el urmărea îmbogăţirea literaturii române şi trezirea· gustului
marelui public pentru literatură. Şi....au adus contribuţia in acest domeniu
nu numai criticul şi istoricul Iorga, ci şi traducătorul şi teoreticianul
traducerii. Cît de mult preţ punea el pe această activitate rezultă şi din
consecventa cu care a tradus şi şi-a justificat această preocupare. lntr.:..un
articol din Timpul, publicat în 1896 2G. Iorga susţinea traducerile ,;pentiU a face educaţia literară a poporului nostru". Toate naţiunile, opina
el in continuare, s-au adresat la începutul dezvoltării lor culturale; celor
C'U o literatură mai bogată. Drept exemplu aminteşte rolul traducerilor
lui Voss din Homer pentru literatura germană. In istoria traducerilor
făcute la noi, remarcă intenţia lui Eliade de a întemeia o Bli:bliotecă
universală, plan nerealizat datorită înfrîngerii revoluţionare. A doua
etapă începe cu apariţia Convorbirilor literare. Schelitti a tradus din lirica
germană, iar Teatrul Naţional a reprezentat unele din tragediile lui
Schiller, după traducerile, nu întotdeauna reuşite, ale lui J acob Neg:r11.izzi.
Traducerile făcute pînă la această dată au, după Iorga, două mari cUrsuri,
mai întîi ele erau foarte reduse ca număr, apoi au fost foarte puţin
cunoscute.
Iorga şi-a asumat de timpuriu sardna de a continua opera lui lui
Eliad'e : "răspîndirea a tot ce au mai luminat literaturile străine ... ". Un
prim rez·ultat al aceSJtui program îl constituie numeroasele traduceri
publicate de Iorga şi colaboratorii săi 26 în revista ca Sămănătorul. (mai
ales în anii 1903-1905; între 5 iunie şi 15 octombrie revista a apărut
sub direcţia lui Iorga). Floarea darruilor (1906-1907). Neamul românesc
literar (1909-1912. 1925-1926). Drum drept (1913-1915-1917). Ramuri
(mai ales în perioada 1905-1929) 27. Cuget clar (1928-1936). ·
Ior·ga a subliniat in repetate rînduri necesitatea acestor traduceri.
Astfel, un articol din 25 mai 1903 justifică constituirea unei• rubrici de
traduceri în revisrta Floarea darurilor : ,"pentru ca noua noastră cultură
să se formeze pe o înţelegere mai largă a tuturor marilor culturi. ale
omenirii" 28• Era totodată o replică dată celor care acuzau curentul Semănătorului de ignorarea lite~aturilor străine 29 •
Pledînd pentru traduceri, Iorga atrage atenţia şi asupra altor probleme importante : ce se traduce, cum se traduce şi cine traduce. Pentru
"înaintarea originalităţii şi conştiinţei n')astre" :JO se impune traduc~ea
"celor mai bune, mai curate şi mai trainice scrieri din literaturile mari
ale Europei" şi re1comandă alegerea operelor cu mesaj umanist. De aceea
consider<t liter.aturile clasice un sine qua non pentru orice scriitor. "Poe-

26. Printre cei care au semnat traduceri din limba germană în revistele indrumate de Iorga se numără St. O. Iosif, Virg:J Tempean.u, Mihai•! L Pdcop:e, Ion
Sin-Giorgiu, Mai'cel Romanescu, I. U. Soricu, Lazăr Iliescu, I. Com.6tantinescuDelabaia !';. a.
27. Din 1915, cind Ramuri fuzi.Oillează cu Drum drept apare uneori numele
directorulUi revistei N. Iorga şi al comitetului de redacţie. Pe oopertele revis,telor
din 1923-1927 apare ca director N. Iorga.
28. Traduceri (N. I.). In : Sămănătorul, II (1903), nr. 21, 25 mai, p. 335-336.
29. Vezi nota 4.
30. N. Iorga, O lămurire, în : Floarea darurilor, 1 (1906), nr. 1, p. 1-2.
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tul nu poate avea o mai bună pregătire decît traducerea îngrijită şi
conştlincioasă a unui clasic care-I va învăţa măsură, seninătate, stăpî
nire de sine, concepţie sănătoasă a vieţii şi a scopurilor ei" :a.
In ceea ce priveşte modalitatea traducerii, Iorga pledează pentru
fidelitatea tălmădrii, nu numai in privinţa conţinutului, ci şi a formei.
In articolul Traduceri 32 din Floarea darurilor deosebeşte trei moduri
de a traduce o poezie. "Un poe;t o traduce în metrul său sau in metrul
originalului... Se poate traduce o bucată poetică în proză ... Traducerea
in proză, care înlătură deosebirea dintre un vers şi altul şi rupe ritmul,
mi se pare a da numai o foarte îndepărtată idee a originalului. O a treia
traducere ţine seama de ritm, potriveşte versul după al originalului, se
ţine struns .de el, respinge numai rima, care cere multe jertfe de haJtîrul
ei...". Pus să aleagă intre ideea exprimată de autor şi fidelitatea fată
de formă, Iorga este mai curînd pentru sacrificarea acesteia din urmă.
Este evidentă apoi congingerea că aprecierea calităţii unei traduceri
trebuie să aibă in vedere şi momentul istoric al apariţiei ei. La inceputul
secolului al XX-lea, Iorga considera publicarea tmducerilor, fie ele şi
mai puţin poetice, absolut necesară, de aceea acceptă şi sacrificarea versului. "Cine va putea in versuri, va face in versuri şi va iscăli, cine nu,
va tălmăci [n proză, ~i nu~i va ami:nlti num·ele pentrru o osteneală plă
cută, in care originalitatea n-are unde să se manifeste". Pornind de la
aceste cdterii a salutat cu căldură traducerile de calitate, cum ar fi cele
ale lui Coşbuc, care "a cîştigat dreptul la recunoştinţa neamului nostru",
sau Iosi!f a cărui traduceri din limba germană 3JU dovedit "el~Siticitatea
cuprinzăJtoare a versului său" 33. Traducerea Ifigeniei în Taurida a lui
lui Goethe de Virgil Tempeanu constituie "o minune de adevăr şi de
armonie" 34. Pe cît de entuziast salută ·reuşitele, pe atit de vehement le
respinge pe cele nec01'€Spunzătoare 35. Traducătorul Iorga ooupă un loc
singular in istoria traducerilor din ţara noastră, mai ales prin numărul
literaturilor pe care le-a popularizat. Stăpînind peste şaptesprezece limbi
străine, Ionga a cunoscut un număr foarte mare de scriitori, din cele
mai diverse limbi. In 1935 el plănui,a alcătuirea unei antologii a traducerilor din poeţii literaturii universale 3G. Nici acest proiect nu a mai
putut fi realizat, deşi el avea drept bază de plecare traducerile apărute
în dilferilte reviste şi adunarte parţial in volum incă din 1921 37.
31. N. Iorga, Spre noua educaţie universitară. In : Neamul românesc literar,
Ili (191 1), 6 februarie, p. 49-50.
32. N. Iorga, Traduceri. ln : Floarea darurilor, 1 (1906), nr. 4, p. 204-205.
33. Neamul românesc literar, 1926, nr. 6, p. 7.
34. Apud Barbu Theodorescu, Studiu int,roductiv la N. Iorga, Studii literare,
op. cit., II, p. 25.
35. Vezi N. Iorga, Socoteală definitivă cu D. Pompiliu Eliade. In: Sămănăto
rul, II (1903), nr. 40-44, mai ales p. 636-640 ; N. Iorga, Traducerile din limba franceză în literatura românească. In: Cuget clar, nr. 15-17, 1936.
36. N. Iorga, Despre Homer, op. cit., p. 13.
37. N. Iorga, Din opera poetică, Editura Ramllli'i, O!'aiova, 1921, p. 139-398.
Anteflior publicase un volum mai redus ca dimensi·uni Din mijlocul luptei, Iaşi,
1918, 64 p.
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Lectura traducerilor din limba germană ne confirmă preferinţa lui
Iorga pentru literatura clasi1că, Schiller şi Goethe fiind reprezentaţi cu
cele mai multe poezii. Prezenţa unor scriitori ca Georg Herwegh, Wilhelm Hauff, Friedrich Ri.ickert, Eduard Moricke sau Theodor Fonrtane,
ca şi afinitatea sa pentru cugetările lui Goethe, Schiller, Schopenhauer
sau Jean Paul Richter::~, reliefează strădania lui Iorga de a propaga valorile consacrate din literatura german:t. a acelor nre sintetizează specificul acestui popor. Criteriile de natură etică şi estetică par a fi determinante în procesul selecţiei. Literatura secolului XX este mai puţin
reprezentată (din Franz Werfel a tradus Omul cel bun), ceea ce nu înseamnă că nu a cunoscut-o :m.
Pentru a ne face o imagine ou privire la calitatea traducerilor Lui
Iorga, propunem o sumară analiză a poeziei Es war ein Kănig in Thule
cu varianta română publicată de Iorga. El consideră o culme a genului :
"Din cîte balade s-au scris vre-odată, poate nici una nu prinde în mai
puţine rînduri şi într-un simplu g~aiu o mai mare tragedie decît Craiul
din Thule" liO. Este vorba de un imn ded.icat statorniciei veşnice, cîntat
în Urfaust de Gretchen. Aceasta rezultă şi din varianta română. După
primele trei strofe, unde este sugerată perioada mai lungă de după
moartea iubitei, de care regele este legat .prin paharul de aur, ultimele
trei se referă la dispariţia definitivă a paharului aruncat in mare, simbol al morţii, dar şi al implinirii dragostei. Măreţia şi succ-esiunea imaginilor şi semnificaţia gesturilor sînt redate şi în traducerea lui Iorga.
"Er sah ihn sti.irzen, trinken
"Văzu cum pogoară, cu mbea
Und sinken tief ins Meer.
Cum cade în vî1toare adîncă.
Die Augen tăten ihm sinken :
Şi ochii în cap se-nfundară:
Trank nie einen Tropfen mehr".
Un strop de atunci n~a băut".
Varianta romana respectă şi forma generală a originalului
şase strofe alcătuite din patru versuri dar nu reuşeşte să redea rima
şi ritmul originalului. Din acest moti~v se pierde în traducere muzicalitatea cu totul deosebită a poeziei, rezul,ta.tă în special din îmbinarea vocalelor.
Chiar dacă uneori îşi permite unele libertăţi - ca în poezia lui
Goethe Năhe des Geliebten, tradusă cu tHlul Gînd, unde cele 16 versuri
nici nu mai sînt grupate în patru strofe ca în original - Iorga este, în
general, adeptul traducerii literale, susţinindu-şi astfel principiile de
traducător.

Cu toate că paginile rezervate de Iorga literatturii germane sint mult
mai redtL<;e ca volum decît acele dedicate literatuTilor romanice, ele constituie un moment de seamă în receptarea acestei literaturi în ţara noastră. Totodată ele marchează o etapă în evoluţia comparattismului românesc, care şi-a găsit în Iorga un strălucit reprezentant.
38. N. Iorga, Cugetări, Colecţia Cogito, Editura Albatros, Ediţie îngrijită de
Barbu Theodorescu, 1972.
39. Intr-o conferinţă ţinută la Bnşov in 1936 vorbeşte laudativ despre Ra.incr
Mar:a Rilke. Vezi Cuget clar, 1 noiembrie 1936, p. 379.
4.0. Floarea darurilor, I (1906), nr. 2, p. 87-88.

MESAJUL OPEREI ISTORICE IN CONTEXTUL
POLITICO-SOCIAL DUPA CONCEPŢIA
LUI NICOLAE IORGA
ALEXANDRU STANCIVLESCU-BIRDA

Nicolae Iorga a înţeles şi considerat întotdeauna istoria drept cartea
de căpetenie a naţiunilor în special şi a umanităţii în general, istoria fiind expresia conştiinţei de sine a individului în context social. Dacă şti
inţele particulare privesc aspecte incliviciuale ale activităţi umane. istoria urmăreşte manifestarea plenară şi diversă a umanităţii. indiferent
de timp şi loc. Istoricul este cărturarul cu cea mai largă viziune, care
are :in obiectivul oercetilrii sale viaţa organică, multidimensională, a naţiunilor, :cărturarul care înţelege esenţa profundă a prefacerilor sociale,
cauzalitatea şi finalitatea fenomenelor istorice din cadrul întregului ansamblu al vieţii umane. Urmărind ,,legăturile de cultură, ele idei politice, de revărsări şi cuceriri pe toate terenurile", acest cărturar devine
istoricul universalităţii umane t. Alcătuirea unei istorii universale care
să plece de la izvoare, fără a deveni "un corpus masiv de incidente istorice, biografii, studii cronologioe, de dezvoltări naţionale", ci o sinteză istorică, constituia crezul vieţii marelui istoric 2. Un ideal. care necesita o muncă necruţătoare, plină de renunţări şi dăruire, o permanentă
jertfire de sine în folosul social. Era o mărturisire şi o chemare către
toţi aspiranţii la intelectuailtate, căci "intelectual nu e o meserie ci o
distincţie a firei, pe care cultura o vădeşte sau o infinnă. E intelectual
omul foarte inteligent, individualitatea bine răspicată, care caută în viaţă mulţumirea superioară ce se dobîndeşte trăind în lumea nemuritoare
a 1d'ei,lor cwe au energia trebuiJtoare pen1Jru a-şi lămuri gindurile prin
scris, pentru a le închega sistematic şi, răspîndindu-le, face o operă
binefăcătoare pentru ţara şi poporul lui" 3. Istoricul român nu propu1. Nicolae Iorga, Două concepţii istorice, Bucureşti. 1911, cf. Barbu Theodorescu, Nicolae Iorga. Bibliografie, Bucure~ti, Edi:tura ştiinţihcă şi enciclopedică
şi Editura m1litară, 1976, p. 129.
2. Vezi Id., Les bases necessaires d'une rwut,clle histoire du rnoyen-âge, PCIri.s, 1913, 49 p. şi Id., Essai de synthese de l'histoirc de l'hurnanite, vol. IV, Pdris,
1928, cf. Barbu Theodorescu, Op. cit., p. 145.
3. Id., Cuvinte adevărate, Bucureşti, 1903, cf. Barbu Theodorescu, Op. cit.,
p. 489. Iorga miU-ta pentru istoricul preocupat de problemele epocii lui, pentru
rea1iza.rca a.spiraţiu:lor maselor popul-3re şi naJţiunl.lor. Era împotriva celor care se
instrăinau de năzui.Jnţele popoarelor. Aceia ~Sînt piatră scumpă in învelişul de
egoism, pe care nu pot sau nu se îndură să-1 lepede" (Id., Cugetări, Bucureşti,
l<:di.tura Albatros, 1976, p. 189.).
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nea subiectivismul istoric, respecrtiv denaturtarea adevărului pentru slujirea intereselor politice. Istoria este una singură, ca şi adevărul pe
care-I slujeşte. Patriotismul istoricului nu se manifestă prin părtiniri
subieotiviste, prutriotarde, ci prin iubirea nemărginită pentru naţiunea
din care face parte în special şi faţă de umanitate în general. Căutarea
permanentă a izvoarelor documentare, valorifilcarea obiectivă a acestora, fiundamentarea drepturilor legitime ale popoarelor în contextul social şi politic al istoriei universale, constituie doar cîteva dintre aspectele cele mai nobile spre care trebuie să se orienteze preocupările ostenitorilor într-ale istoriei. Iorga afirma cu convingere : "Ca orice om cult
şi cu simţire normală, imi iubesc şi eu neamul. Dar acest sentiment nu
are nimic cu istoria ( ... ). Imi iulbesc neamul fiindcă este al meu .şi atîta
tot. Dar pentru a scrie istorie n-am nevoie de iubire, nici de ură; imi
trebuiesc numai izvoare şi minte sănătoasă în atîta măsură, cită e nevoie pentru a le lumina 4. Această înţelegere superioară a condiţiei istoricului, ii asigura lui Nicolae Iol'ga un strălucit destin nu numai in oultura românească ci şi unive.rsală.
Nicolae Iorga nu era de acord cu afirmaţiile, nu întotdeauna întemeiate că istoricul este un judecător al neamurilor. El considera însă
istoricul dreprt "·un bătrîn al naţiei sale" 5, consideraţie pe care, - credem - , nu întîmplător a făcut-o. Istoricul este cel care are posibilitatea
să pătrundă esenrţa organizărilor sociale, să înţeleagă mersul şi legiiatea socială, liniile intime ale dezvoltării. In aceSJt sens, cunoscător al
trecutului .şi prezentului, devine, în mod implicit, un profet al viitorului, fiindcă "nimeni nu poate ţinea pentru dînsul ceea ce a gîndit şi a
făcut" 6 • Prin scrierea istoriei adevărate fiecare popo·r îşi capătă locul
ce-i revine în circuitul valorilor universale. Sint răsturna,te teorii, considerate în spirit naţionalist ;tabu, se elucidează adevă:rateJe contribuţii
ale popoarelor la operele nemuritoare ale civilizaţiei umane. Istoricul
este "bătrinul care, ştiind ce-a fost, cum şi de ce a fost, arată celor care
vor să-1 înţeleagă cum trebuie să fie. Istoricul, în concepţia lui Ionga,
este purtătol'ul mesajelor generaţiilor trecute şi espresia aspiraţii·lor ce4. Id., Istoria poporului românesc, trad. de Otilia Teodoru-lone.scu, voi. I,
8. IstoricUJ!, afinna Iorga, nu are dreptul nici să adauge, nici
istoric. El are nevoie pentru a scrie istorie de fantezie, da.r nu
din C€a a istol'ioi;lor romantioi om a literaţilor, ci fantezia l'lli e ,.reproductilvă-crea
toare şi ea în felul ei, căd din cenlJl?a ei învie o epocă moartă. Deprins cu .:tm<inuntele, istorkul trebuie să-şi fa:că il:uZ:a că trăieşte in tim;puJ cu care se ocupi!,
între oamenii pe ca.re-i studiază şi să vorbească in acelial'ii timp şi de aceşti oameni
ca de lucruri văzute şi trăite. E o milnune pe care în lite'I':ttură o fac zillnic talentul
şi entuziasmul pentru sUJbiect" (ld., Generalităţi privind studiile istorice, Bucureşti, 1944, p. 44). Dincolo de datele pe care i le furnizează "fantesia", istorkul
Lrebuie să urmărească in"lilll•te de toate adevărul" (lbid., p. 35). nlntrebuinţează ca
armă numai adevă!"Ul şi altceva nu-ţi va mai trebui" (ld., Cugetări, p. 290).
5. Id., Generalităţi ... , p. 146. ,.Prin studii trăiesc in mijlocul lor (al evcni~
mentelor - n. n.) şi devin oarecum un contemporon ideal, - fără interese, fără
pasiuni, fără părtiniTe - , al epoc:illor ddspărute" (lbid .. p. 62).
6. Id., Sfaturi pe întunerec, voi. 1, Bucureşti, 19i7, p. 398. Vezi şi Id., Comemorarea lui Jules Michelet, Bucureşti, 1925, 11 p.
Bucureşti, 1922, p.
să omită adevărul
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lor prezente. In opera sa este "un strigăt de libertate al popoarelor" 7,
iar istoricul însu~i un luptător convins şi devotat pentru realizarea
acesteea. "Vom cădea dar nu ne vom socoti învinşi. La cel dintîi prilej
ne vom ridica din nou şi vom încerca astfel pînă la sfîrşitul zilelor noastre, fie şi între hohote de rîs şi loviturile de pietre ale celor ce nu înţeleg că am venit pentru binele lor, --ceea ce ştim că e da.toria noa.slTă" s. Creaţia istorică nu rămîne în felul acesta un scop în sine ci se
identifică în eforturile generale ale popoarelor pentru mai bine. Acesta
este cel mai nobil dintre mesajele sale, înţeles şi pus în realizare de istoricul român. Este o mîndrie din care puţini au gustat cu dreptate a
afirma că propria operă înseamnă de fapt "truda pe care mi-.am dat-o
o viaţă întreagă ca să usuc lacrimile Ardealului în momentul in care
ele scăldau faţa tuturor oamenilor de acolo" 9 . Marea valoare a unei
personalităţi sau opere constă tocmai în contribuţia pe care o aduce în
rezolvarea celor mai stringente probleme ale maselor populare, aJe popoarelor însele. Originalitatea istoricului, poate mai puţ1n decît iri oricare altă ramură a strădaniilor Ullllane, nu poate să fie swi generis. In
acest caz .ar fi ruptă de ·realLtate, de ideaJlurile .celor mulţi. Originalitatea istoricului constă în capacitatea de a înţelege legile care stau la
baza producerii fenomenelor istori·ce, necesităţile şi aspkaţiile formaţiu
nilor sociale pe care le studiază şi găsirea căilor celor mai eficace pentru
realizarea lor, în limitele admise de aceste legi. Pentru aceasta trebuie
preluate .rezultatele experienţelor altor căutători in domeniul atit de v'ast
~~1 istoriologiei 10. Contribuţia fieoă·rui cercetător, mai mare sau mai mică,
priveşte tomnai rezolval'ea unor probleme care, într-o formă sau alta,
adeseori au constituit o permanenţă in viaţa unei naţiuni. "Poate· că
toată înţelepciunea vieţii stă în conştiinţa datoriei că, pe unde ai· trecut
tu, să fie ceva mai bine dedt înainte" 11 • Viaţa istoricului, ca de altfel a
oricărui cărturar, se reduce la mesajul pe care-1 lasă prin cuvintul scris
generaţiilor viitoare : ;.,O carte e contactul sufletesc cu un om, oontaet
pe care-1 poţi primi sau respinge şi 1:.1 care te poţi întoarce.· Este ·un
sprijin, o mîngîiere, un îndemn" :~. Cu atît mai mare este datoria celui
care lasă-n urmă cuvîntul tipărit să întnuchipeze în exemplul pe care-I
dă, sau în îndemnul pe care-I face, tot ce conştiinţa şi datoria cetăţe7. Id., Poezia peporului trăieşte, in "Drum drept", 1916, 8 (XI), p. 113.
Nicolae Iorga a ses:zat sensul naţional .al răscoalei lui Ho.rea din 1784, pe care
rr1.asele populare 1-au numit "regele lor" (Id., Istoria popo1·ulu.i ·românesc, vql.
l V, partea I-a. p. 19.
8. Id., Cuvînt înainte, în "Neamul românesc, 1 (1906), 1, 10 mai p. 3. "Am
S'l.rc:na de adevăr în .<;;tiinţa mea şi sînt om sii o împlinesc" (ld., Două cinferinţe, Bucureşti, 1898, p. 54).
9. Id., Alegerea de la Sălişte, Bucureşti, 1920, p. 10.
10. "Un oarecare ecleotism e în fundul fiinţei noastre, ca şi o imperioasă
nevoie de uru:tate în tot ceea ce facem" (Id., Sfaturi pe întunerec, I, p. 385).
11. Id., Cugetări, în "Drum drept", 1914, 9-12, p. 529.
12. ld., Carte şi suflet, Bucureşti, 1935, p. 101-102.
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cer cu multă stărlllinţă 13. Nicolae Io-rga a fost, teoretic şi practic,
împotriva tipului de savant sau erudit rupt de realitate, de societatea
c2reia ii slujeşte în fapt şi pentru care scrie. Savantul, eruditul "vede
numai probleme de critică, o-goare şi strat.uri de lucrat, pe rînd, unul
după aJtul. Nu e pictorul eaTe ia peisajul, unde nu vezi amănuntele arborelui şi firele ierbei decît ca elemente ale viziunii generale, ci desemnatorul ştiinţific, care desemnează pentru scopud ~tiinţifice şi din curiozitate ştiinţifică, arborele, frunza, piatra, firul de iarbă. Pentru a .fi
istoric, trebuie o natură de artist; eruditul e gata cînd un intelectual
posedă simţ istoric şi iubire de trecut" g.
Istoricul înţelege mai bine ca oricare altul idealurile unei naţiuni
care intră în obiectivul cercetării sale. Cuvîntul lui, bine intenţionat trebuie ascultat, precum cuvintul ibărtrînului de către urmaşii săi. "Am vorbit şi voi vorbi fiecăruia de cîte ori voi şti limba oricărui reprezentant
al unei mase importante a populaţiei Ţerii Române!1ti, în limba lui, în
limba lui fiindoă eu nu vorbesc cu interesele omului, ci cu inima omului; ci cu inima omului nu poţi vorbi decît limba lui" 15. Istoricul se
poate adresa la acele elemente profunde ale existenţei umane care nu
pot fi infrinte prin legi sau decrete, prin arme şi opresuune ; se adresează conştiinţei umane, individuale şi sociale. Aceasta pentru că "individul însuşi, contra căruia, afară de cazuri întimplătoare, nu se pot întrebuinţa mijloacele care duc la înfrîngerea şi silesc la supunerea statului,
este invincibil în fundul conştiinţei sale" 16• De aici marea capacitate ce
se cere istoricului în misiunea pe care o are de îndeplinit în destinul
unui popor sau al umanităţii întregi. "Fără o facultate de comprehensiune largă şi toletantă nu poate exista istoric vrednic de acest nume,
şi deci, spiritele înguste, oricît de puternice ar fi ele, nu sint potrivite
niciodată pentru studiu de această natură" 17. Istoricul devine el insuşi
parte integrantă din istoria patriei sale, dacă şi-a îndeplinit cu vrednicie îndatorirea ce i~a revenit. Prin strădaniile sale se suprapun mereu
alte strădanii, astfel că propria coruiJbUiţie rămnne "doar ca o cărămirl~i
13. Iorga mărturisea că n-a deoseb:.t ~ştiinţa de-o parte, dato.ria cetă\enc'lScă
de alta, sau opera morală pe care o puteam săvinşi faţă de aceia oare sW. apnnpe de noi, ci am socotit toate 1u.eruriJe acestea împreună" (Id., Citeva cuvinte de
mulţămire, in "Neamul româmsoc", 1919, 24 decemb~. p. 12'51).
14. Id., Generalităţi ... , p. 47.
15. Id., Alegerea de la Sălişte, p. 25. Iorga preciza că ~Eu nu vorbesc dec·it
atuncea cmd pot să fiu auzit" ( lbid., p. 21).
16. Id., Individualism şi solidari3m în de:;woUarea istariei, extras din ~Anal.
Acad. Rom." Secţ. Ist.. seria a III-a, t. XXIII, 1940, mem. 3, p. 11. Vezi şi Id.,
B. P. Hasdeu, p. 10. Referindu-se la acest substrat invincibil al conştiinţei umane, Nicolae Iirga indruma cu încredere: ~Unitatea naţională fă-o în mimi şi de
la sine se va scrie pe steag" (ld., Cugetări, I, p. 249). Aceasta fiindcă ~nimic nu
poate împiedeca o naţie de a se întoaiTe la unitatea ei primordială şi necesară
(lbid.).

17. Id.,

Generalităţi...,

p. 56.
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dintr-un imens edificiu" 18 . Rtămîne doar "esenţa fiinţei sale
pe care vremurile o vor vedea a')a cum el a voit, cum el a
voit, cum el a lăsat-o să apară în opera lui de artă ori in tendinţele
luptei pe core a purtat-o şi in caracterul ei moral" w.
Istoricul este intelectualul care permanent învaţă pentru sine Şl m
acelaşi timp învaţă pe alţii :w, fără deosebire 21. "Ceea ce ai făcut nu-ţi
crează decit îndatoriri şi mai grele pentru viitor şi de la eroul zdrobit
se cere încă o victorie mai mare decit toate ooleJ.ailte" 22.
Societatea este elementul de care istodcul nu poate să facă abstracţie. Aceasta îl formează, îi constituie obiec! principal de studiu,iar in
ultimă instanţă devine criticul cC'l mai competent al operei istorice 23.
"De la societate pornim, de la to~\ o:-~menii, trebuie să ne întoarcem cit
putem mai mult către toti Oc'D1enii'; :.!'. Omul es~e permanen\ă istorică de
bază către care istoricul este datn>: să se îndrepte cu încredere, atunci
cînd sursele documentare p ..·opriu-7;se siYJ.' insuficie<:1te pentl"U reconstituirea unor evenimente sau epoci trect!te ~;;_ Nicolae Iorga îndrumă pe
istoric să facă apel la societ:1te, la ,.viata popul8.ră" care adună "în
adîncurile ei, adesea de nepătruns, elemente luate din viaţa istorică, elemente care sînt fosile, care se p~lstrează vii în formele obişnuite, tradiţionale" 20 • Istoricul trebuie să înţele2gă că o societate ,,nu este un amestec de oameni şi averi pe care-I poţi turna în forma care-ţi •convine", ci
este un tot unitar, organic, "un organism care-şi are nevoile sale de
viaţă şi foarte modest, foarte umil, trebuie să te apropii de aceste ne-

sufleteşti,

"Cărţile noas•trc n'C'!i
nu trebuie să fie altceva decît o
o convingere un poet contemporan (Io:m Alexandru) în ~Lu
XX (1917), 44 (809), 29 octoml)rie, p. 3). Nicolae Iorga spusese în acest
sens că ,.S::risu: tău să Iic ca ră~ina ce curge di·n brad: viaţă revăTSată" (Nicolae
Iorga, Ginduri şi sfaturi ale unui om ca oricare altul, Bucureşti, 1905, p. 12).
Spre sfîrşitul vieţii, privindu-şi reaJizăriJe, constata că "le-.am dat şi eu ce am
putut da. Cît ştiu am primit de la alţii, tot în dar, fără plată. Tot in dar şi fără
pl·3tă am chemarea, am datoria de a-l da şi eu, adăugiil:, ca orice talent intrat în
mînă cinstită, altora" (ld., Cuvîntarea d-lui Nicolae Iorga la deschiderea cursulilor de vară ... , Vălenii de Munte, 1930, cf. Barbu Theodorescu, Op. cit., p. 466).
Vezi şi Id., Cugetări, p. 190, 254-255.
19. Id., Generalităţi ..• , p. 80. "Cineva, oricit aT" avea de superioară inteligenţă,
oricît ar ave3 de pătrUillzător spi·ritul. critic, este totW~i în legătură cu rostul său
pe pămînt" (Id., Tradiţia in polUica românilor de dincolo, in "Neamul românesc",
V, 1910, 15, 2 februarie, p. 263).
20. Această ideie este relua·tă in repetate rînduri (Vezi in acest sens Id.,
Cugetări, p. 83, 140, 149, 209, 323).
21. Ibid., p. 91.
22. Ibid., p. 276.
23. Id., GeneraLităţi ... , p. 262, 203.
24. Ibid., p. 223. "Totul viille de la societate, totul trebuie să se indrepte spre
ea, tot ceea ce facem este act social, n-3re decit o impor.tanţă cu totul relativă ... "
(Id., Poezia epică a rimânilor, în "Cuget clar", 1937-1938, p. 492.
25. "Te afunzi in adîncurile acestei vieţi populare, pentru a găsi elementele
suplimentare necesare pentru a da o expunere neîntreruptă a istoriei unui popor"
(Id., Generalităţi ..., p. 155).
26. Ibid., p, 155.

18. Ibid., p. 60.
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voi de viaţă pentru a le studi şi a legifera potrivit cu aceste nevoi" 27•
Istoricul fiind cel care înţelege cel mai bine aceste nevoi cu atît mai
mul ii revine datoria de a coLabora la opera comună a societăţii pentru
împlinirea ideal!urilor spre care aceasta aspiră. Este ceea ce spunea
Louis Pasteur că "dacă ştiinţa n-are patrie, savanJtul are una", citat
care ar putea defini cel mai bine intreaga personalitate şi operă a istoricuLui român.
Nicolae Iorga afirmă că s-a făcut istoric nu de dragul istoriei propriu-zise, ci, ca o verigă ,a unui lanţ nelîntrerupt de generaţii contribuţia
lui a devenit o necesitate in fundamentarea drepturilor legitime ale propriuLui său popor şi ale tuturor popoarelor vitregite efe istorie. Tocmai
de aceea "orice teme ar fi dezbătut, se încadrau în problemele contemporaneităţii" 28. Aceasta pentru că "nimeni dintre noi nu trăim pentru
noi ; pentru pacea şi liniştea noastră, pentru binele şi huzurul ce putem
afla în trecerea noastră, aşa de repede, pe acest pămînt. Trăim şi muncim şi suferim şi trebuie să stăm gata şi de moarte, pentru cei din jurul nostru şi pentDu aceia care din sîngele nostru vor şi mai departe
acest suflet, acest grai şi acest drept" 29. Utilitatea omului de ştiinţă,
respectiv a istoricului, în contextul social, ii asigură arestuia şi operei
sale perenita1ea 30". Istoricul are nevoie de dăruire totală in folosul naţiunii şi a umanităţii 31• Ancorarea in ~realităţile concrete ale vremii în
care trăi~te, transformă opera istorică într-o operă militantă 32, des27. Id., Politica şi viaţa economică, Bucureşti, 1929, p. 17. "Ori=e, oricit ar
fi el, nu are dreptul să se despal'tă de nevoile acelora intre ca~re 1-a aşezat soarta"
(Id., B. P. Hasdeu, p. 3.).
28. Ştefan Pasc:u, Nicolae Iorga, in Srd:bUllJa", IX (1965), 47 (460), 25 noiembrie, p. 8. Cu privire la interpretare::t lui Nicolae Iirga ca istoric al problemelor
societăţii cantemporane lUi a se vedea : Matei Ionescu, Nicolae Iorga in momentele dramatice ale istoriei crmtemporane româneşti, in "Studiti, Rev. Is·t.", t. 24,
1971, nr. 4, p. 683-690; Mircea Iosa, Nicolae Iorga şi evenimentele anilor 19141918, în loc. cit., p. 691-700 ; Eliz'l Campus, Nicolae Iirga şi relaţiile internaţio
nale (1933-1939), in loc. cit., p. 711-733. Nicolae Iorga cerea ca omul de ştiinţă
"să aleagă şi să se ocupe ou ceea ce e mai în legătură cu viaţa şi interesele societăţii" (Nicolae Iorga, Idei asupra formelor actuale, Bucureşti, 1934, p. 95). Caracteristic lui Nkolae Iorga e faptul că deşi era dintr-o dasă bur.gheză, totll.'li, îşi
exprimă independenţa faţă de aceasta şi in acelaşi timp simpatia faţă de clasele
explcatate, in special faţă de ţărănime. Atit cu prilejul răscoaleJor din 1907, cit
şi la reforma agrară din 1921, Iorga a militat pentru împărţirea pămîntului la
ţărani. AcOO!Sta o fă·cea din conştiinţa că ţărănimea "are o imensă energie capabi,Jă să servească la dezvoltarea naţiunii române" (V~ Miron Constantinescu,
Avant-propos, în "Nicolae Iorga, l'homme et l'oeuvre", Bucureşti, EdHura Academiei, 1971, p. 9-10). Această atitudine a sa era sprijinită de idealul general al
istoricului din a realiza din naţiunea rimână o adevărată famiUe, căci "adevă
rata famHie e o tovărăşie sufletească activă, e o confundare de idea~l, o spr.ijinire in munca grea a v~ieţii, o împărtăşire in suierinţi neinlăturate, o unire în
aceleaşi speranţe" (Nicolae Iorga, Legăturile dintre stat şi societate, in "Neamul
Românesc", IV, 1909, nr. 149-150, 30 decembrie, p. 2519}.
29. NicoLae Iorga in "T1mpui", 1938, nr. 135, 23 mai, p. 2.
30. Vezi nTribun.a", loc. cit.
31. Cf. vol. Iubirea de moşie e un zid... , Bucureşti, Edirtura Albatr05, 1900,
p. 107.
32. Nioolae Iorga, Cugetări, p. 239.
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noi, iar istoricului ii căleşte personaltatea ş1-1
gîndire şi acţiune. "Să· scriem şi să predăm
ceea ce trebuie, lucrurile de care societatea are nevoie şi în sensul în
care societate îl pretinde ca să ne audă şi să ne asculte. Să intrăm în
lupta care se poate lipsi de noi, poate, dar departe de care noi înşine· nu
însemnăm nimic. Pulsul preocupaţiunilor noastre să bată în ritmul, fie
şi înfrigurat, pe pămînt" 34• Numai în măsura în oare is-toricul, şi
orice creator şi cercetător în general, - înţelege că societatea însăşi este
"o viaţă uriaşă", "în plină transformare tumultoasă şi roditoare", care
"cere pentru sine totul şi distruge ceea ce nu i se dă" 3\ devine într-adevăr un element social, capabil de mari realizări. Nici o personalita.te aspirantă la nemurire în conştiinţa propriei naţiuni sau a umanităţii întregi "n-are dreptul a lucra împotriva intereselor în•alte ale ţării şi poporului său, ci trebuie să aducă acestora o jertfă de fiecare clipă" 3G.
Iorga înţelegea că toate formele de ·expresie ale spiritului uman sînt "în
legătură ou viaţa aceasta omenească închisă în marginile unei naţiuni
şi ale unui stat şi mai departe de naţiune şi stat, în viaţa generală a omenirii şi a teritori·ului pe oare-1 locuieşte" 37.
Înţelegerea problematkii sociale, încadrarea propriilor preocupări
şi creaţii în contexrul soluţionării generale a acesteia, transformarea savantului ou preocupări abstracte, sterile, într-un factor social activ, presupune, pe lîngă capacitatea creatoare propriu-zisă şi o serie de însuşiri
şi calităţi deosebite. Nicolae Iorga menţionează dintre acestea inteligenţa 38, umanismul 39, curajul, patriotismul 40, eroismul 4t etc. Istori,oul nu
numai creează viaţa din rămăşiţele pe care .aceasta le-a mai lăsat ci contribuţia sa trebuie să ducă
la "răscolirea ideilor, înnoirea ipotezelor,
modernizarea formulelor, o ducere mai departe a ştiinţei" 42. Interpretările sale pot oonstliWi "chemarea ştiinţei saile" către societate, înidemnnl(Lu-i chiar "scopurile cărora trebuie să le servească, căile pe care tre33. Ibid., ,p. 80. Nicolae Iorga era mhlitant actirv pentru ancorarea istoricului
lumii conte'llliPorane (Vezi Ibid., p. 286).
34. Id., Generalităţi ... , p. 142.
35. lbid., p. 141.
36. Id., 1storia românilor în chipuri şi icoane, Bucureşti, 1905, p. 222. "Cine
se încunună e poporul însl.l.'li cu m'lrile însuşiri, pe care nlmk nu le poate înfrînge, ale hărnidei, disciplinei, solidarităţii şi inţelege.rii pentru acel ideal oare
singur împitedi·că societăţile de a pieri mi<zerabil la pi-cioarele umede ale mesei
unui banchet" (Id., Generalităţi ... , p. 95).
37. Id., Indreptări noi în concepţia epocei actuale, Bucureşti, 1940, p. 4.
38. "Valoarea omului c'l.re întrebuinţează metoda atîrnă, desigur, şi de anume
inteligenţă, care nu e apanajul ori•cui, dar atî.rnă desigur şi de mijloacele pe
care i le pune la îndemînă numai cultura generală, multi:latterală, dind trei virtuţi fără care nici ştiinţ'l. în cel mai inalt înţeles aJ cuvîntului nu se poate. Aceste
trei virtuţi sînt : Oruzont, disciplină şi omenie" · (Id., P. B. Hasdeu, p. 166).
39. Id., Generalităţi ... , p. 227, 81 ; Id., Probleme de istirie universală şi românească, Vălenii de Munte, 1929, p. 4.
40. Id., Cuvint inainte, în "Neamul Românesc", I (1906), 1, 10 mai, p. 3.
41. Iorga se identifica
uneori cu eroii istoriei, apă·rea ca un IDaJ!'tor contemporan lor, ca un cronicar trăind laGlaJtă cu ei" (Petre Com:unescu, Nicolae
Iorga, insuşirile şi stilul, iD. ,.Tribuna", lX! (195;,), 4'/ (-i6iJ), 2ii neipmbrie, p. 15).
42. Nicolae Iirga, Gem~rnhtci~l.. .
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biue să în'ainteze" 43. Această strădanie "vremurile o vor vedea aşa cum
el a voit, cum el a lăsat-o să apară în opera sa de artă ori in tendinţele luptei pe care a purtat-o şi în caracterul ei moral" 4".
Incadrarea istoricului în contextul social şi slujirea intereselor sociale nu poate ca să se facă în afara sferei politice. Dacă istoricul este
un factor social, implicit el devine şi un factor politic. Prin aceasta nu
se presupune apartenenţa nemijlocită a istoricului la un partid politic
propriu-zis ci teoria vizează ideologia în baza căreia istoricul îşi scrie
opera, suporturile spirituale şi conceptuale care-i determină poziţia faţă
de problematica socială.
Nicolte Iorga nu a urmărit prea mult aspectul teoretic al problemei ci prin întreaga sa activitate şi-a concretizat concepţia. El însuşi a
făcut parte dintr-.un partid politic, a ajuns chiar şef de partid şi guvern, a luat atitudine, şi foarte adesea hotărîri, în situaţii deosebit de
grele pentru poporul român din primele patru decenii ale secolului nostru. Partidele politice adevărate, preciza el, sînt cele care urmăresc realizarea intereselor naţion'ale, slujirea idealurilor poporului, celelalte fiind
doar "bande politice" 45. Dispreţuia şi lupta făţiş împotriva partidelor politice din România timpului său, îmJX>triva acelor partide "care s-au înţeles a vorbi unele de altele şi a tăcea numai ou privire la ţară" li6. Partidul trebuie să reprezinte nu numai concretizarea unei forţe in viaţa
naţională, ci şi expresia fidelă a năzuinţelor maselor largi populare, poporului însuşi. Ţara şi poporul trebuie să reprezinte cele două aspecte
ale "slujirii" politice în viaţa unui pareiJd'. Pentru realizarea acestui deziderat major se impune reconsiderarea cu putere absolută a dreptului
electoral 47. Poporul însuşi trebuie să-şi aleagă pe cei care să-1 conducă.
Iorga avea încredere în posibilităţile întregii naţiuni române de a p.-trticipa la vtaţa politică a ţării, fiindcă "sintem un popor care ştie şi vrea
să se conducă el pentru scopurile lui" 48 • Prin participarea întregului
popor la viaţa politică, respectiv prin dreptul general la vot, există posibilitatea să ajungă în fruntea ţării reprezentanţii cei mai fideli ai naţiunii, acei<a oare ii cunosc nevoile şi aspiraţiile. Prin votul electoral universal se ajunge la stabilirea unor concordanţe între problemele reale
ale naţiunii şi cele care preocupă partidele conducătoare, se ajunge la
un echilibru în viaţa politică a ţării.
Devenind partizan al dreptului electoral liber şi universal, Nicolae
Iorga urmărea realizarea unor transformări radicale în viaţa politică a
43.
44.
45.
46.
47.

lbid.
Jbid., p

Id.,

80.

Cugetări,

p. 81.

Ibid., p. 111.

Nicolae IOI'ga era indignart; de propaganda electorală a partidelor din 1920
cu prilejul 'ilegeri,lor din Transilvania (Vezi spre exemplu Ni·colae Iorga,
.r1legerea de la Sălişte, Buoureşti, 1920, p. 2 ş. u.). In 1907 Nicolae Iorga vedea
rezolvarea problemei ţărăneşti prin acordarea de drepturi electorale (Vezi Nicolae
Iorga, Răspuns la Mesagiu. Dezbaterile Adunării Deputaţilor, Buourl'l?ti, 1907,
făcute

28 p.).

48. Id., Incd o carte din strdinlitate despre
nesc", I (1907), 83, 22 februarie, p. 114.

ţara noastră,

in "Neamul Roma-
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puterii şi a unităţii naţionale. Unitatea naţională o înrînd prin dispariţia graniţelor de orice fel dintre românii locuitori ai provin.dilor etnice româneşti; in al doilea rînd prin
unirea tuturor forţelor naţionale, prin eliminarea contradicţiilor interne
ale ţării. Ideea dominantă in COilJcepţia lui Nicolae Iorga a rămas de fupt
pînă la sfî~it unitatea poporului român, premiză majoră în lupta pentru independenţă naţională. A urmărit aceasta in toate studiile sale cu
privire la istoria poporului român, dar mai ales în cele dedicart;e unor
personalităţi ca Mihai Viteazul şi Ştefan cel ~iare. Luptînd pentru realizarea unităţii. interne şi externe a românilor, Iorga devenea nu numai
"un luptător pentru împlinirea gre.niJţelor, dar şi unul pentru ridicarea
sufletească a claselor oropsite". Intotdeauna a fost convins că "nu se
poate face o ţară cu o mînă de boieri şi că trezirea sufletească a românilor de sus şi pînă jos e necesară" 49• Revine în întreaga sa operă, ca o
idee obsedantă, unitatea naţională, fiindcă era tocmai perioada cea mai
propice formării naţiunilor, a statelor naţionale, a d€6ăvîrşirii unităţii de
stat, istx>ria devenind o armă de luptă şi un mijloc pentru realizarea
acestui ideal. Spre Transilvania ocupată de austrieci îl chema "un dor
vechi, o neapărată nevoie de a curno~te şi de a spune şi altora despre
satele şi oamenii ce se află dincolo de ganl'ul cu spini, dincolo de poarta
de aramă, în taini.ţa balaurulrui cu ghearele de oţel" 51. Realizarea României unite trebuie să fie idealul pentru care nici un preţ nu era prea
49. Cf. ~bu Theodorescu, Nicolae Iorga, p. 15 . .Aa. Papiu-Il~an indemna :
"Românii cei adevăTaţi să îmbrăţişeze, cum am zis, oa.uza cea sfîntă a naţiona1i
tăţHor, ·'i Ulllităţii şi independe!lllţit naţiinaJ.-politdce" (~-Papiu-Lla.rian, Istoria Românilor din Dacia Superioară, Vjena, 185J., voi. 1, p. 63). lll1, acest consens.
Nicolae Iorga afirma că "Ne-am numit ţară românească fi!indcă tot poporul românesc a colaiborat la fOinl.a>I'ea statului (... ). Sintem singurul st'it care şi-a sprijilflit
de la inceput tiată viaţa pe consensul morad al păturilor adinci" (NiJco.lae Iorga,
Pentru Universita«?, p. 24). AceJeaşi idei sint dezvoLt'ite şi în Nicolae Iorga, Discursu.ri parlamentare, BUJOureşti, 1939~1940, 2 voi. şi Id., Cuvinte a.devăra.te,
BuoUil'eşti, 1903, 343 p. In aLte imprejură·ri Îlllsă, Nirolae Iorga rămîne t'Jtuşi un
ideolog al cla5ei burgheze, aceasta re:ID.ectindu-se şi in felul în oare argumentează roLul "clasei conducătoare" intr-o societate (Vezi Nicolae Iorga, Indreptarea
celor ce stăpînesc, Vălenii de Munte, 1909, 16 p.).
50. In preajma anu:lui 1918 N!icillae Iorga lupta pen.tru desăvîrşirea unităţii
statului român. In acest sens a publicat o serie de cărţi şi nenumărate articole.
Cităm dintre că'I'ţi: Pentru întregirea neamului. Cuvîntări de război, 1915-1917,
I3u~uxeşti, 1925 ; Histoire des Roumains de Transylvanie et de Hongrie, Paris,
1915-1916,
2 voi. ; La question roumaine en Au.triche et Hongrie, Bucureşti,
1915; Comment la Reumanie s'est dedachee de la Tripl!ce, Bucureş.ti, 1933; Droite
des rou.mains sur leur territoire national unitaire, Bucureşti, 1919 ; Supt trei regi,
Vălenii de Munte, 1932. Ştefan Pascu afirma că prin llJG)ta lor pentru unitate naţionaiă "Dimitrie Onci.ul şi Nicolae Iorga sînt mesagerii marii împliniri, încoronarea luptei pentru viaţă, pentru oivitlizaţie şi progres a tuturor gemei\aţiilor trecute; pentru ştergerea fronti~elor despărţitoare de neam, gropi insîngerate in
carnea pămîntului românesc de o evidentă unitate" (Ştefam Pascu, Gîndirea istorică in Academia Română, BuCII.lreşti, Edituxa Academiei, 1975, p. 21).
51. Nicolae Iirga, Generalităţi.., p. 233. Cu privke la preocupările lui Nicolae
Iorga pentru studiul istoriei Transilvaniei, vezi P~'ll Teodor, Nicolae Iorga,
în "Anuar. Inst. Ist. Arh.", OLuj, t. XIV, 1971, p. 19-24. Cîteva idei deosebit de
progresiste asuPTa Transilv~iei a se vedea in Nicolae Iorga, Cunn apărăm noi
.4.rdealu.l, Bl.llC'W'EŞ·ti, 1937, 15 p.
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mare : "a suferi orice, cum mult mai rău au suferit înaintru;;ii noştri, prin
foc şi sabie duşanană, numai să se păstreze această comoară nepreţuită,
această floare sfîntă ieşită din sîngele morţilor căzuţi pentru patrie, care
e România unită şi liberă" 52• Insăşi intrarea în război nu trebuie făcută
decit dacă pri.veşte integritatea şi independenţa ţării sau posibilitatea
realizării ideaLului milenar al poporului nostru : unitatea naţională 53.
Unitatea naţională alături de celelalte drepturi legitime ale popowlui nostru constituiau fundamentul ideologic pe care se baze·ază puterea
naţiunii. Iorga era convins că această "dreptate" a românilor in contextul intemaţoinal trebuie să triumfe pînă la sfînşit. "Dacă cineva v-ar
sp1,1ne că în conflictele dintre state dr·eptatea învinge, aţi z[mbi ironic.
Cu toate acestea n-.aţi avea dreptate să zimbiţi (... ). In aparenţă biruieşte uneori nedreptatea, dar de fapt totdeauna dreptatea rămfule. Şi
de ce'? Fiiindcă drepta~tea e alcătuită din sîr:guinţa unui popor, din
stă·ruinţa lui îndărătnică, din dorinţa lui de a cunoaşte, din infringerea
pornirilor rele, din înfă,ţi"şarea pentru un scop înalt şi aceasta învinge" 54 •
Bogata activitate a lui Nicolae Iorga in cadrul Ligii pentru unitatea
culturală a tuturor românilor, ca ministru şi om de stat, ca profesor
universitar şi om de ştiinţă, dovedeşte cu prisosinţă concepţia istoricului român cu prirvke la rolu:l ce-i revenea în lupta ;pentru ·refacerea unităţii naţionale.

Nu numai unitatea naţională însă const1tuia ţinta spre care îndreptau aspimţiile savantului, ci şi alte drepturi legitime ale naţiunii,
fiindcă "orice popor e chemat a trăi, culturaJ. şi •politic, in marrginile
stricte ale dr.eptului său naţional" 55• Fiecare popor are "un drept, mai
mult sau mai puţin, la ce e fi'Iumos, nobil, măreţ, s~îm.t, în tot cuprinsul
pămîntului. Şi acest drept impune şi o datorie : aceea de a apăra" 56 ou
orice preţ ceea ce istoria a rezervat fiecărei naţiuni in parte. Dreptul la
libertate, independenţă, existenţă, integritate teritorială, suveranitate
ş. a. sînt doar cirteva pentru oare Nicolae Iocga a luptaJt de-a lungul întregii sale vieţi. Unirea de la 1918 nu a foot un act poHtic impus de autorităţLle vremii, ci o necesitate istorică a naţiunii române. Unitatea românilor din toate provinciile româneşti despărţite vremelnic de vitregiile
istoriei, a existat dintotdeauna, momentele prielnice au f.ăcut ca această
unitate, desăvîrşită în fapt, să fie în\Să consfinţită în drept. Nicolae Iorga
a arătat, pe baze documentare incontestabile, drepturile românilor asupra teritoriului transilvănean. Ecourile tirzii ale teoriilor roeslleriene
au fost combătute cu vehemenţă şi competenţă de către istoricul român.
52. Id., Sfaturi pe întunerec, 1, p. 50.
53. Vezi Id., Cuvintare la discuţia Adresei, Vă1enii de Munte, 1915, 55 p.
54. Id., Chestiunea I)unării, Văl.enii de MUalJte, 1913, p. 1-2. "Uni.rea ţinuturi
lor româneşti treblllie să Vlie din Ulllirea suffietelor româneşti, din pregătirea lor
prin aceeaşi oreş.tere, prin acel~i priveliş.ti de viaţă publică, pritn aceea,şi literatură şi aceeaşi presă, prin atimgerea celor dilll urmă culmi ale unui dr.wn poJâtic ce nu se urcă fără muncă sirgu.iltoare în cea mai deplină bună înţelegere"
(Nicolae Iorga, In ziua Unirii, in "NeattnuJ. Românesc", IV (1909), 8-9, 24 ianuarie, p. 113).
55. Id., România, vecinii săi şi chestiunea Orientului, Bucureşti, 1912, p. 145.
56. Id., Sfaturi pe întunerec, I, p. 399.
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Ne referim la disputa Domanovszki-Iorga 57 , în cadrul căreia istoricul
maghiar a depăşit cu mult limitele unei confruntări pur ştiinţifice, exprimînd prin scrierile sale ideile politice ale unui imperiu în dezmembrare. Iorga a dovedit că a ţinea un popor ,,între hotare politice pe care
el nu le vrea şi nu poate în fundul sufletului său să le recunoască, ea
întreţinea o veşnică nemulţumire, o aspiraţie neobosită, a îndrepta in·treaga viaţă a naţiei stăpînitoare spre un viitor plin de riscuri ş.i de primejdii" 58. OUICeritorii au drepturi asupra pămînturilor şi popoarelor precum "norul trecător care şi~ar afirma drepturile asupra pămîntului că
ruia-i face umbră de-o clipă" w.
Naţiunile singure nu pot să se menţină în marile vîrtejuri ale istoriei. Iorga ajunge la concluzia runei permanente legături dintre popoare,
la o eternă înfrăţire în spiritul păcii şi al bunei înţelegeri. Prin aceasta
statele mici, mereu ameninţate au posibilitatea să formeze un front cormm 60. Tocmai de aceea legăturile poporului român cu alte pop()fl.re nu
npar numai în studiile lui Iorga dedicate special acestei probleme ori
cele referitoare la poporul român ci şi în cele cu privire la Franţa, Anglia, Rusia, Polonia, Serbia, Spania, Veneţia etc. Pentru aceasta făcea
57. Alexandru Domanovszky scrisese Geschichte Ungars (Budarpest, 1938), în
care aducea injurii calomnioase la adresa românilir în T!'lailsiivania. Nicolae Iorga
îi face o recenzie cu titlul Une nouvelle hist~ire de la Hongrie, în care arată erorile voite pe care le face istoricul ungur Domanovszky răspunde prin vOlumul
La methode historique de Nicolae Iorga, (Budapest, f. a., 323 p.), în care-i dntestă doournentaţia pe care se întemeiase Nicolae Iof'ga cu pdvire la drepturile
români:1or Îiil Transiilvania. Nicolae Iorga ripostează cu cîteva luarăni, dintre care
precizăm : L'Origine et la premiere des Roumuins (Bucureşti, 1938, 38 p.). In
această lucrare documentează ~tiinţific afirmaţiile sale cu prilvire la românii transilvănemi. Urmează Origine et la Patrie premiere des Roumains. Repons a une
agressiin (Bucarest, 1938), Pour claire M. Domanovszky par les siens (Bucarest,
1939). Ln această luorare Iorga recurge la date culese d!in istoricii maghiari privind reali•tăţiJe istorke din Transiil.vania: A. de Bertha, Juliette Adam, I. Varjassy etc. Un alt studiu mai alll1!Plu urmează în 1940 : Pages sur les drotts des
Roumains dans ,les provinces ajoutees depuis 1918 au territoire de l'ancien royaume
(Bucarest, 1940). In acesta cuprinde expunerea ideilor asupra TralliSi,lvaniei aparţinînd lui Janos Szekely, AttHio Tamaro, Nelich, Jânos Karăcsony, Hermine Theil,
Aldo Dami, C. A. Macărtnep, Rene Dupuis, Korniss Gyu:la, Lilii Cialdea, Okhonikov, Batchinscky, Mutad'chiev etc. Asupra acestor probleme revine şi în mai
multe din conferinţele ţinute Îiil perioada respecltivă (Vezi Nic.olqe Iorga, Confe1·inţe şi prelegeri, Bucureşti, 1943, voi. I, 103 p.).
58. Nicolae Iorga, Crisa ungurească, in ~Neamul românesc", IV (1909), 64,
14 iun-:e, p. 1017. ,.A refuza unei naţii recunoaşterea drepturilor sale ea o siU
să-şi facă un alt viitir intemeiat numai pe aceste drepturi" (ld., Cugetări, p. 258).
59. Id., Cugetări, p. 236.
60. Nicolae Iorga susţinea că Europa este o unitate spirituallă, întemeiată pe
vechea civilizaţie greco-romană, capabi1lă de a orea fo.rme superioare de cultură.
Formată din state veşnic în mişcare, ea caută dintotdeauna un echilibru. In virtutea acestei ll!Ilităţi spirituale, Nicolae Iorga face apel la o soLidaritate între
popoare spre a se păs.tra în Europa fii!"'ţa sa originală şi creatoare. In aoest sens
scrie articolul Che cosa a l'Eurepa, Roma, 1933 (Vezi Barbu Theodorescu, Nioclae
Iorga. Bibliografie, p. 149). Nicolae Iorga considera că între toate naţiun,;le există
o legătură organică şi înrobkea uneia nu poaJte lăsa indi,ferentă pe celeilalte (ln
acest sens vezi D. Şandru şi Gh. Bu,zatu, Nicolae [.orga apărător al popoorelor
ameninţate de cotropirea hitleristă, în "Iorga Omul şi Opera", p. 200. ş. u.).
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apel la ideea de romanitate 61 , coexistenţă îndelungată 62, comunitlate de
idealJUri 63• P.rindpalul front comun în vederea stăvilirii invaziilor fasciste se putea realiza [n spaţiul carpato-balcanic în primul rînd, apoi în
cel european. "Să nu facem numai alianţe de stat, care nu leagă, ci legă·turi de popoare, care să poată servi interesele noastre comrune" 6". Cercetarea şi unita<tea lumii balcanice era o necesitate de neînlăturat în
preajma celor d'ouă războaie mondiale 65, fiindcă statele balcanice formau "o veche comunitate carpato-ba~canică, din care facem şi noi parte
~i care, sub o formă sau alta, s-a păstrat fără întrerupere" os. În repetate rinduri, ca om politic şi istoric cu o clară viziune a realităţilor internaţionale, Nicolae Iorga se dowdea un militant neobosit pentru întă
rirea legăturillor României cu .toarte statele europene, pe:rutru aJpăraJI'ea
"ou orice sacrificiu a greni.ţelor noastre". "Pămîntul nu-l p1,1tem întinde
'61. Vezi Adolf Ambruster, Istoria unei idei : romanitatea românilor, în
"Lupta de clasă", an. LII (1972), seria a V-a, 4, aprilie, p. 73-82. Nkolae Iorga
afirma t'lă popUilaţia daco-romană a avut rolul de a pune în legătură pnpoarele
. r:nignatoa.re cu vestigi..iiLe oultU:rii latine. In acest context rapor.turile cu popuJaţii:le migratoare trebuie privite ca Ull1 proces de interacţiune reciprocă (Nicolae
Iorga, La place des roumains dans l'histoire Utniverselle, II, p. 12 ş. u.). Promova
cu asi.duitate mtensi:froalrea relaţLiilor între toate popoarele romnake (Id., Ce avem
de învăţat de la cultura itaLiană, Bucureşti, 1935, 15 p.). Prin români Occidentul
a avut liniştea neaesa,ră in faţa marilor irnvazii pentru a se dez;voJ.ba şi tot prin
români s-a menţi.nut s.peronţa în libei'tate a Orientului (Vezi Id., Tret lecţii de
istorie despre lnsemnăta.tea românilor în istoria universală, Vălooii de Munte,
1912, 49 p.). Niro~ Iorga susţinea că Prirn.cip.artele. Române au avut rolul de pionieraJt ÎJil vehioularea idei.lor noi, burgheze, ale Occiden.tllil:ui în Balcani în secolul
al X•IX-lea. De asemenea, sublinia roluiJ. pe care 1-a avut constituirea României
i.ndependente Î!ll :n:JlJidiiJfioaa si.tuaţiei mteii'nalţoirn.l81e in sud-estul Europei, deterrn.iJniind o reoon.si.dero.re a politicii ITiaii"ilor imperii faţă de aceste regiunii (Vezi
V. Cr.istian, Contribuţia lui Nicolae Iorga la încadrarea istoriei românilor in istoria u.niversaLă, in "Nkohae Iorga - Omul şi Opera", p. 58 ş. u.).
62. Nicolae Iorga, Ce este sud-estul european, Bucureşti, 1940, p. 7. Iorga
preciza că "Noi sintem 'IJil1 elernerut de legătură în Balcanii din care facem parte"
(Id., România ln cadrul vieţii economice din , Balcani, Bucureşti, 1935, p. 24).
Nirolae IOI'ga sublinia Î!ll repetarte rinduri rolul românilor în lupta lor de apărare
a civilizaţiei A.pusullt.l!i.. De asemenea, msista asupra rolului pe care 1-au jucat românii in .pă&trarea elementelor bmarntiJne şi romane. Pent.r'll IoDga PrinK:.ipatele
Române sint cen·tru:I cu:lturnil aJ populaţiei ortodoxe din Balcani prin autonomia
faţă de ttmti (Vezi in acest sens I.d., La pLace des roumains dans l'histoire universeUe, II, p. 12 sq.).
63. Id., Contra duşmăniei dintre naţii. Români şi unguri, Bucureşti, 1932,
31 p.
64. Id., Ce este sud-estul eu.r•pean, p. 14. Vezi şi Id., Serbia şi Oltenia, Vă
len,i de Munte, .1915, 31 p.
&5. Id., Istoria statelor balcanice in perioada modernă, p. 11.
66. Ibid., p. 9. Nkolae Io1"81Q s-a Îlll!POtrivit intrării României Îill primul răz
OOi balcanic., aducind drept motivări: a) "a nu se cere nimăiiJ.ui ceea ce nu ni se
clfVine pe 'baza dreptllll:u.i naţional şi a dreptului istori'c" ; b) "a nu dispreţui PTietenia folositoare a celor rnid peilltl'u protecţia dispreţuitoa:re a celor mari" ; c) "a
nu ,face o legAtură vr-emelnLcă, adusă de împrejurări, Îlntr-o perpetuA vasaLitate,
dăllftătoa.re si.ngur.ulu.i Ill09trru ideal posibitl" (ld., România, vecinii să~ şi chestiunea Orientu.Zui, BllC1.1reŞti, 1912, p. 222 sq.).
67. Id., Cuvîntare de răspuns La Mesaj ... , Bucureşti, 1936, cf. Barbu Theodorescu, op. cit., p. 478.
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uşor,

nu ne putem preface într-un popor de 30 000 000, dar putem creş
te valoarea fiecăruia dintre noi şi e acelaşi lucru" 68. Această "creştere"
la care se referea istoricul român, nu putea insemna altceva decit s.porkea însemnătăţii poporului român in contextul mternaţional. În acest
sens dădea exemplul unor state europene mid ca Danemarca, Suedia,
Norvegia, despre care "nimeni nu s-a gindit vreodată serios că ar putea
atenta cineva la independenţa, la dreptul d'e viaţă, care stă in vigoarea
conştiinţei, în seriozirta1ea vieţii, in posibilitatea muncii fiecăruia" G!l.
1-'inînd seama de pericolul fascist iminent, Nicolae Iorga se dovedea a fi
o fire foarte progresivă, indemnind cu toată seriozitatea şi competenţa
pe care i-o dădeau munca pusă în slujba naţiunii sale la alianţa cu Uniunea Sovietică, fiindcă "nu puteam rămîne nesimţitori la prăibrn;;irea monarhiei, pe care n-o provocaserăm noi, ci aveam dreptul de a scoate pe
ai noştri de sub ruine" 7°. În preajma celui de-al doilea război mondial
afirma cu convingere că "este foatre bine că avem cu statul de la ~ră
sărit relaţiile pe care le avem in momentul de faţă. Mă bucur foarte
mult dacă pot constata că Rusia nu mai este ceea ce a fost totdeauna,
dacă anumite teorii sociale pot să aibă darul
acesta minuoot, de a
schimba sufletul unui popor. Şi, pe lîngă aceasta, trebuie să mai adaug,
în calitatea mea de istoric, un lucru oare puţintel mă împacă şi pe mine
cu situaţia de aaum. Mă rog, Rusia de odinioară a fost un stat război
nic, un stat într-o perpetuă stare de ofensivă. Această ofensivă nu venea de la .poporul rusesc. Poporul nusesc nu e doritor de război. Ţăranul
rus e omul cel mai paş.nic de pe faţa pămîntului. Ofensiva venea de la
clasa conducătoare" It.
Nu poate fi concepută de conştiinţa popoarelor ideea de existenţă
a imperialismu:Lui in lume şi mai ales a aceluia de tip expansionist, cum
era imperi<alismuJ. fascist. Lupta pentru libertate a statelor era îndreptăţită şi trebuie susţinută cu orice sacrificii 7 ~. Nicolae Iorga îşi manifesta fireasca ingrijorare în 1936 că "teorii îngrijorătoare se ivesc in dauna dreptului de a trăi al fiecărei comunităţi naţionale cu trecut istoric
şi civilizaţie proprie. Vechea învăţătură a raselor superioare tulbură atîtea capete încrezute, run misticism confuz şi sălbatic, fac pe unii să
creadă că au de la Dumnezeu sarcina de a se intinde oriunde şi oricît
ar putea şi părerea că imperi'alismul e o datorie pentru cine a ajuns la
un anume grad de forţă stăpîneşte ţări intregi" n. În timp ce Hitler şi
€8. Id., Generalităţi ... , p. 67.
69. lbid.
70. Id., Două răspunsuri ale unwi istoric, laşi, 1917, p. 6.
71. Id., Discurs rostit la Senat la Mesajul Trenului, Bucuref?ti, 1935, cf. Barbu
Theodorescu, op. cit., p. 477.
72. Id., Discursuri parlamentare, I. p. 87.
73. Id., în "Neamul Românesc", 1936, 45-46, p. 1112. O carte întreagă este dedicată combaterii teoriei "rasei pUJre" germane (ld., Cugetare şi faptă germana",
Iaşi, 1918, 121 p.) şi numeroa5e articole .şi studii. Dind o repl:icl. teoriei "spaţiului
vital", scrie Hotare şi spaţii nationale (Vă!leniJ. de M\li!l•te, 1938, 148 p.). in!.r-o conferinţă ţinută la Ga:l3ţi (Războiul actual şi urmările lui pentru. viaţa morală a
cmenirii, Vălenii de Mun.te, 1916, 40 p.). Nicolae Iorga critica cu vehemenţă şi
competenţă scrierile şi teoriile ideologilor germani de orientare fascilstă.
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Musolini invadau şi subjugau tot mai multe teritorii, Nicolae Iorga, in
numele spiritului de dreptate, in numele dreptului popoarelor la libertate .şi prietenie, care leg.a poporul român cu popoarele victime ale agresiunii, se ri.dica pentru apărarea acestora, cunoscînd istoria umanităţii,
îşi afirma convingerea că această Sitalre de lucruri nu va putea dura, că
voinţa popoarelor de a fi ele insele va izbuti să învingă. El afirma cu
tărie că "naţiunea se va reconstirtui, şi adesea mai întreagă decît inainte
de lovitura prin care duşmanii o credeau mortală". Afirma toate acestea
convins fiind că "oricine reprezintă cu vitejie un drept nu va fi biruit
niciodată, ci se va ridka din nou cu puteri înzecite împotriva aceluia
care a încercat să zdrobească vialţa" 74 • Imperiile înseşi nu .pot să dureze
decît foarte puţin. Aceasta se datoreşte pe de o parte echilibrului de
forţe imperialiste cu interese antagoniste ce există cel mai ad'esea 75 , iar
pe de altă parte autodizolvării rezultate din rezistenţa naţhmilor subjugate de a se supune total învingătorilor : "Oricît ar fi ele de mari
teritorial, oricît de perfectă ar fi disciplina pe care izbutesc a o impune
tuturor prin supravegherea poliţienească ori prin comandă militară, oricît le-ar ajuta bogăţia de stat rezultată din contribuţia supuşilor îndemnaţi în sforţările lor economice, ele nu vor putea găsi niciodată factorul moral pe care să-1 opuie simţului de comunitate exclusivă cu aceia
care, vonbind aJVeiaşi limbă, au .acelaşi suflelt, fără a ma1 vorbi de tradiţiuni istorice pe care le împărtăşesc ou congenerii lor" 76 •
Dovedin:du-se a fi un important factor politic, istoricul Nicolae
Iovga l'l:U numai că fundamentează ideologic lupta antiirnpe.rLalistă a statelor mici, şi prin aceasta, in mod nemijlocit şi lupta propriului său
popor, dar, de cîte ori i se iv~te prilejul, oombate ou vehemenţă teoriile prisvitoare la desfiinţarea statelor mici, naţionale, în folosul marilor imperii. Politica anxionistă IliU..Şi poate găsi baze reale, veridice, căci
"a inghiţi nu înseamnă însă a distruge, a mistui, a preface. Şi poate că
această formă a statelor bine nutrite şi care vreau să mănînce mai departe, e tOcmai mijlocul pe care natura-l întrebuinţează pentru a le dis74. Id., Politica austriacă faţă de Serbia, Bucureşti, 1915, p. 7. In timpul primului război mondial Iorga a fost apărător devotat al popoarelor din Imperiul
austro-unga:r (Vezi Vasl!e Netea, Nicolae Iorga, istoric şi apărător al popoarelor
din Austro-Ungaria, p. 85 sq.).
75. "Din ferici['e imperiile sînt mai mUJlte şi ambiţia lor se împiedică reciproc, in a')a fel încît modf'Sta viaţă a formaţii.lor naţionale mai miJCi să se poată
îndrepta cind într-o parte, cînd în altă pame, aşa ca să înlăture primejdia"
(Nicolae Iorga, State şi naţiuni, cf. EUZia Caimpus, Nicolae larga şi relaţiile internaţionale (1933-1939), p. 713).
76. Nicolae Iorga, Imperialismul austriac şi cel rus în dezvoltarea paralelă,
Bucur("3ti, 1914, cf. Barbu Theodocesieu, op. cit., p. 194. "Dee.naţionaLizind un popor,
ai tot atît folos cît tunzînd şi vopsind un crin ca să faci din el o zambilă : distrugi I~Jiro~ul şi grăbeşti vestejirea" (Nilcolae Iorga, FLoarea DMurilor, II, p. 231).
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truge pe dînsele, prin excesele fâtale ale lăcomiei lor, prin otrăvurile
urii învinşilor, pe care le introduc în o11ganismul lor" 77.
Toate eforturile istoricului român pe terenul politic, cît şi intreaga
luptă a poporului nostru, aveau ca ultim obiectiv pacea între naţiuni şi
în interiorul acestora. Pacea era cu atît mai necesară cu cit contradicţiile dintre state erau mai puternice, cu cit umanitatea a;vea mai multe
valori spirituale şi materiale de apărat" 78.
4. Strădaniile istoricului trebuie să aibă ca ţel major slujirea patriei sale, :pe lîngă slujirea adevărului. El este cel care află cel dintîi de
vitejiile trecute ale unui neam,îi înţelege aspiraţiile şi mecanismul vieţii şi se alătură cu convingere intereselor naţiunii din care face parte. El
este acela care ştie să moară pentru ţară, d:acă mai întîi a ştiut să tră
iască pentru dînsa 7!!, a ştiut să creadă în viitorul eL 80 • Istoricul pă
tnunde creZ'lll de viaţă al unei naţiuni şi el este cel dintîi care-I poate
sluji spre realizare. De aceea era îndreptăţită mîndria lui Nicolae Iorga
cînd afirma, oo puţin inainte de desăvîi1Şirea unităţii statului român că
"al nostru a fost pămîntul acesta (Transilvania - n. n.) totdeuna, nici
o muncă n-a fost mai îndărătnică, n-a fost mai păgînă decît munca a
mii de români ; n-a fost muncă mai des răsplătită prin palme, prin sîngeJ.·ări, decît munca noastră, n-a fost mucenicie mai îndelungată a unei
cauze mai drepte decit cauza noastră... drepturi asupra noastră nu mai
ai de acum împărate... şi am cîştigat... chiar dreptul la libertate pe pă
mîn1:Jul strămoşesc !" 81 . Istoricul l1lll are datoria numai de a scoate la lumină faptele trecute ale unui neam, ci, vorbind
contemporanilor sa1
despre acestea, să urmărească educaţia maselor în spiritul iubirii de ţară
şi de cuceririle spirituale şi materiale ale poporului respectiv. ln acelaşi
timp, este cel mai îndreptăţit să îndemne la stringerea rîndurilor pentru stăvilirea presiunilor externe. El trebuie să înţeleagă cel mai bine
şi să-i învingă şi pe cei ce vor să-I asculte că o naţiune şi un popor poate
fi "osîndit la robie faţă de rasa superioară, care a nimerit-o mai bine
eu tehnica. Şi se credea că s-a încheiat. Dar cînd fiecare om va fi o piedică pentru asemenea intenţii criminale, aş vrea să vă:d' ce pot face (im77. Id., Dreptul la viaţă al statelo1· mici, Bucureşti, 1915, cf. Barbu Tllcodoresc.u, op. cit., p. 214. "FonnaJţitmJi[e iTilpe["iale cuprilllZind )Tiai mul.te neamuri
care n.u se iubeau între dinsele", trebuiau "să se desfacă sub apărarea acestor antagcmisme naţionale, pe oare nimic nu le poate înlătura, şi, in feJul acesta, neamurile aduse ou sil:a, de mai multă sau mai puţină vreme, intre marginile statului
imperialist să fie Ebere a se dezvolta în voie, dînd fiecăTei civilizaţii n.')ta aceea
deosebi•tă care face interesul î;nsuşi al spiTitului uman" (Nicolae Iorga, State şi
naţiuni, c;f. ELiza Campus, art. cit., p. 714).
78. Nicolae Iorga, Cugetări, p. 218.
79. Id., Cugetări, in "Drum drept", 1914, 9-12, p. 529. "Ţine-te întreg pentru
poporul tău, chiar dacă te-<~r dispreţui : dirn spicul uitat, care se scutură pc cimp,
va răsări semănătură nQ.Uă (lbid., 1913, 1, p. 50).
80. Id., Discursuri parlamentare, II, p. 78.
81. Id., Conferinţă rostită ro 3 mai 1915, in "Tr:iburna", I (1915), nr. 8, 10
mai, p. 148. Iorga afirma că poporul român "este poporul doritor de sacrificiul
soump al singelui său, popor doritor de cultură naţională şi de v:aţă mor<)lă, el
uriaşul sprijinitor al templului cu coperişul greu şi stilpii încă de lemn" (Id., Ce
e Liga Culturală, in "Calendarul Lige1 Culturale", 1920, p. 60).
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peri..alif1tii - n. n.), chiar sprijiniţi de mitraliere şi puşti automate" 82•
·Istoricul devine un educator al popoarelor in general şi al celui din care
face parte in special, fiind îndreptăţit să dea sfaturi şi verdicte, fiind îndreptăţit să indemne la fortificarea conştiinţei naţionalae şi a dragostei
d:e ţară: "Popo:rul :nostru nu-l înţelegem ca o entitate meta;fiizi!Oă, o plăs
muire a minţii abstracte ci înţelegem acea uriaşă fiinţă, trecută prin
multe lrupte, încercări şi suferinţe, care a smul!s tuturora însă o vamă de
d-e frumuseţe sau de amintiri intăritoare şi care astăzi e in stăpînirea
unei moşteniri, unui patrimoniu de tracliţii. d'e destine, de istorie trăită,
care face originalitatea Lui, deci dreptul lui la viaţă şi indrepta.Tul şi,
potrivit cu dînsul, ne intoarcem către acest popor, din care facem parte
cu singele şi ou mintea noastră şi ne încercăm printr-o muncă iubitoare
de fiecare clipă să-1 [nălţăm către cultura modernă a neamuTilor cărora
le e păstrată stăpînirea lumii, a neamurilor conştiente şi mindre care
pot fi sigure că vor trăi de sine, la lumina ce porneşte însăşi alcătuirea
lor sufletească" 83. Istoricul este "bătrînul neamului", care, in vremurile de ~te şi ameninţare ·cu nimidre'a fiinţei na.JţionaJle, găseşte reazimul şi speranţa, căci "se pot ronţăi hot-'lrele, se pot pronunţa in conferinţe naţionale desfacer1 de provincii, se poa:te nimici chiar un stat naţional. Nru aveţi nici o grijă : naţiunea îl va reface la loo şi de multe ori
mai intreg de cum fusese mai înainte de lovitura pe care duşnanhl o credeau mortală" 84 • Nicolae Iorga, înţelegînd' realităţile poporului român,
lua atitudine faţă de vechea concepţie că statele au valoare nwnai in
funcţie de mărimea teritorială şi numărul de locuitori, afirmînd că valoarea fiecărei naţiuni constă in contribuţia pe care o aduce la îmbogă
ţirea patrimoniulrui spiritual al umanităţii 8.3.
1Riealizarea unităţii naţionale trebuie să fie expresia năzuinţei maselor populare. De aeeastă mare realizare este necesar a se împărtăşi
toate naţionalităţile conlocuitoare. Deşi şef de partid cu orientare naţionalistă, Nicolae Iorga dovedeşte clarviziune, afirmind, in calitate de
om de stat că in Ramânia Mare "considerăm deopotrivă pe cetăţenii de
orice naţiune care se găsesc în hotarele acestei ţări" 86. El însuşi se
obliga a le asculta nevoile şi a le uşura, ca şi naţionalităţii româneşti,
obligaţiile in mod egal, lăsindu-le însă, ca fermă datorie, o infinită dragoste de ţara din care făceau parte, România 87. Munca şi lupta infraţită
82. IJd., Incă o "armă necunoscută", în "Neamul românesc", 1939, 24 octombrie, p. 1. Vezi şi Ld., Sfaturi pe întunerec, II, p. 251.
83. Nioolae Iorga in "Sămănătorul", 1906, 1, p. 3.
84. Id., State şi naţiuni, cf. Eliza Campus, art. cit., p. 714. "Nu-i pot iubi pe
du.'imanii poporu.l·Ui meu şi nu-i pot sprijini" (Nicolae Iorga, O caLomnie în
"Gross-ăsterreich", ÎIII. "Neamul românesc", V, 1910, 23, 19 februarie, p. 358).
85. Id., Hotare şi spaţii naţionale, ci. M. Oprea. Şcoala de misionare, Vălenii
de Munte, 1938, p. 69. Id., Generalităţi ... , p. 89. ,,Este socotit popor mare acela
care face o operă mare cu mijloa{:e m.ari. Dar şi un popor, oricît de mk, care
a fă.cut mai greu decit alţii o operă folositoare omenirii şi este cel mai mare
acel.a oa:·e a folosit mai puţin din cee.a ce a făcut" (ld., Pentru Universitate, p. 23).
86. Id., Alegerea de la SăUşte, p. 24.
87. Ibi.d .• p. 25. Vezi şi Id., Români şi străini, in "Neamul românesc", I, 93,
1907, 25 martie, p. 629.
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a tuturor naţionalităţilor conloouitoare, a întregului popor, face ca ţara
să fi.e permanent vie în conştiinţa lumii întregi 88. în locul acestei munci
şi lupte, naţionalităţile se înfrăţesc, se contopesc, dînd acea forţă uriaşă
care este neamul, naţiunea, "făptura minunată (... ), alcătuită din lungi
suie de ani de frămîntări, de biruinţe, de nenorociri, de cuceriri culturale, - neamul are drept de a fi stăpîn singur pe teritoriul său naţio
nal (.. )" 8!!. De orice "fărîmă" a neamului nostru trebuie "să ţinem seama
mai întîi" şi să scoatem din sufletul săp ,,aurul care-i zace in adîncimi" 90.
Istoria este ştiinţa care învaţă oamenii să aibă o patrie ; care-i învaţă s-o apere, s-o slujească, care le arată datoria "teribilă" ce le vine
din adincul vremilor d'e a duce-o către zările viitorului liberă şi mă
reaţă. Istoricul este dascălul care mînuieşte această ş):iinţă, care-i dă
viaţă 91 • Istoria este însW?i pămîntul [n care "stejarii" îşi ţmplintă rădă
cinile "pentru a stoarce toată vlaga ei pentru noi şi numai pentru noi
şi a stăpîni noi liberi văzduhul patriei noastre ... " !l 2•
Datoria istoricului de a se număra printre cei mai convinşi şi devotaţi patrioţi nu altereaeă cu nimic datoria pe care o are de a sluji adevărul istoric. "Acest sentiment nu are nimic cu istoria (... ) () 3, Istoricul
scrie istoria propriului său popor cu obiectivitate desăvîrşită, fundamentindu-i drepturile naţionale legitime, pe baza documentaţiei de care dispune, arătînd ce datorează celorlalte naţiuni şi ce datorează acelea propriei sale naţiuni. Falsificarea adevărurilor istorice pentru a aduce servicii patriei, este o eronată înţelegere nu numai a obiectivităţii ştiinţi
fice ci şi a adevăratului patriotism.
5. P<rin excelenţă istoria este o ştiinţă militantă. Dacă ar rămîne
doar la aspectul descriptiv, memorialistic, ar trăda propria sa menire.
Istoria îşi propune nu numai să zugrăvească trecutul şi prezentul lumii,
nu numaisă contureze imaginea, mai mult sau mai puţin posibilă a viitorului, ci şi să transforme lumea. Istoria are datoria să contribuie nemijlocit la progresul spiritual şi material al umanităţii. Numai astfel i.c?i
găseşte moti.vaţia în cadrul celorlalte forme de activitate şi investigaţie
ale spiritului uman. Ii este facilitată această nobilă şi deosebit de dificilă îndatorire prin faptul că are posibilitatea să cunoască legi:tatea socială, factorii motrice care duc la exoluţie propriu-zisă, şi prin aceasta
poate să influenţeze pozitiv asupra acestei evoluţii.
Aş.a oum s-a arătat mai sus, Nicolae Iorga, deşi încearcă o ,cale mediantă între idealism şi materialism, în ceea ce prive~te înţelegerea di88. Id., Pentru UniversUate, p. 23.
89. Id., Naţionalism şi tachism, in "Neamul românesc", III, 1908, 21, li februarie, p. 322.
!JO. Id., Pomenirea lui Mihai Viteazul, p. 2175. Vezi şi Id., Neamul romanesc
în "1rdeal şi Ţara Ungurească, Bucureşti, 1939, p. 6.
91. Vezi Id., Ce e patria ? Vălenii de Munte, 1910, 16 p.
92. Id., Pe ce se poate sprijini un popor, Vălenii de Munte, 1910, cf. Barbu
Theodorescu, op. cit., p. 483.
93. Id., Istoria poporului românesc, trad. Otilia Teodoru-Ionescu, val. 1,
Bucureşti, 1922, p. 8.
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nam1cu sociale, nu are prea mare încredere în factorii materiali care ar
putea determina progresul social. Tocmai de aceea posibilitatea materializării ideii de progres social o vede numai prin mijlocirea factorilor
de ordin spiritual. In concepţia sa, omenirea în general şi fiecar,e naţiune
în pal'te trebuia să ajungă la civilizaţie, la adevărata civilizaţie. Drumul
milenar al omenirii de la starrea de sălbăticie la civilizaţia cea mai desăvîrşită este considerată de istoric realizarea cea mai grea şi cea mai
nobilă în care se contopesc celelalte cuceriri. Civilizaţia ca ţintă spre
care se îndreaptă umanitatea nu este considerată însă unilateral ,ci istoricul o înţelege ca formă desăvîrşită a expresiei spiritualităţii umane şi
ca stadiu superior al bunăstării materiale. lVIijloacele prin care se poate
ajunge la aceasta nu sînt transformări revoluţionare, ci constă în educaţia spirituală, mai bine zis în pregătirea sa spirituală pentru acest stadiu. Inega:lităţile dintrre oameni, clase şi popoare se datoresc în ultimă
instanţă incapacităţii de organizare politico-socială, înţelegerii puerile a
adevăratei meniri a omului în l'ume. Istoricul are datoria, ca factor social şi politic, să contribuie la pregătirea şi stimularea naţiunilor pentru
stadiul superior al civilizaţiei :desăvil~ite. In acest sens sînt recomandate
o serie de aspecte în care istoricul îşi poate aduce din plin contribuţia :
cunoruşterea şi transformarea pozitivă a spiritualităţii popoarelor, invă
ţămîntul, educaţia în sens larg, cultura etc.
Istoricul I1JU poaate înţelege esenţa spiritualităţii unui popor, a unei
naţiuni, numai din documentele pe care se sprijină studiul istoric propriu-zis. Cunoaşterea unui popor trebuie să coboare la acele straturi profunde, în care există idealuri şi aspiraţii neexprima,te, trăiri încă netr~iite,
potenţialităţi latente, care nu au găsit încă acel context prielnic de circumstanţe ca să devină realităţi concrete. Documentele şi fenomenele
istorice ale unui popor sînt doar o infimă parte din trăirea acestuia.
Adeseori ele sînt neînţelese, >t.ocmai că nu e cunoscută întreaga viaţă
spirituală, felul de gindire şi trăire al acelui popor. Această cunoaştere
poate duce la o interpretare corectă şi o înţelegere obiectivă a documentaţiei istorice. Uneori "în aceste proverbe, ca şi în cîntec şi desdntec şi
mai mult în balada de împrumut şi de aclimatizare trăieşte sub toate aspectele ei însăşi viaţa milenară a poponului nostru" 91i. Ideea de libertate în concepţia poporului nostru este tot aşa de veche ca şi însăşi fiinţa acestui popor. Manifestările sale ulterioare sub forma luptei pentru
unitate şi independenţă naţională, pentru dreptate şi egalitate socială,
au fost de fapt decît forme în care s-a tradus această idee milenară.
"Libertatea cu cît e strânsă mai adinc în sufletele noa"Stre, cu atît creşte
mai puternic pentru viitorul care nu ni se poate refuza potrivit şi c:u
cele mai înalte tradiţii ale naţiunii" 9;;. Această idee de libertate consti..
94. Id., Istoria literaturii române, Bucure.<:;ti, 1925, voi. I, p. 76. H. I. :M;:r.)u
spunea că "a fi istoric înseamnă, în ultimă a'l1aliză, a înţelege, a pătrunde ;;rin
lăuntru sufletului oamenHor de odinioară" (Cf. Athanas.:e Joja, Despre logir.:•.< istoriei, Bucure;;ti, Editura ~tiinţifi'că, p. 14).
95. Nkolae Iorga, Afirmarea vitaUtăţii naţionale, Vălenii de Munti', 19J9,
p. 5.
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tuie fundamentul pe care s-au bazat de-a lungul vremii speranţele multiseculare ale poporului nostru. "A trecut şi atîta lume peste români (... ).
Primim orice împilare, dar în inimă păstrăm libertatea întreagă. Şi, cînd
cineva ne crede mai îngenruncheaţă, atunci ne ridicăm pentru a-l pune
la pămînt" 96 . Contextul poiitic din preajma celui de-al doilea . război
mondial il făcea pe Iorga să apeleze tocmai la acel fond intim al conşti
inţei naţionale. "Nu pot uita treoutlul şi nu mă pot învoi cu dictatura lui
Hitler, ca unul care sînt legat d'e libertatea de gîndire, căpătată prin secole de luptă" !17. "Misiunea noastră actua1ă - spunea marele savant
- , trebuie să fie "în legătură ou întreaga noastră moştenire şi ou toate
sacrificiile noastre 98.
Bazele pozitive ale spiritualită:ţii unui popor trebuie cultivate.
i\cea:sta se poate face în primul rind prin învăţămînt. Rostul învăţămîn
tului este de a crea "suflete întregi" 99, de a crea "omul în adevăr
cult" 100 • Mihail S:tutrdza în academlia lui "în atmosfera de genială multiplicitate a lui Mihail Kogălniceanu", "forma profesori umani şi energii naţionale" 101 . Şcoala munteană din secolul al XVIII-lea a sen'Î<t "o
revoluţie ca a lui Tudor" 102 . Educaţia trebuia să ţintească spre formarea "ace1ui om intreg, autonom, dar nu fără simţul solidarităţii şi al datoriei sociale, îndrăzneţ in creaţiune fără obrăznicie în pretenţii, capabil de a lucra cu folos ... responsabil faţă de conştiinţa sa şi faţă de aceea
în mijlocul cărora trăieşte" 103• Nicolae Iorga propunea reformarea învă
ţămîntului în sensul democratizării acestuia 10r.. "Noi trebuie să căutăm
pretutindeni viaţa in micile ei amănunte de pace mai mult decît în monumentele cele mari ale unei lupte" 10''· În formele de învăţămînt trebuie
să se predea în mod obligatoriu istoria, pentru "ca să nu fii străin în
ţara ta" 1011, pentru că "nu trebuie niciodată să piardă din vedere trecutul" 10 7. Prin învăţămînt, în cadrul căruia locul de frunte îl poartă şti
inţele istorice, se poate educa în spirit patriotic naţiunea. "Nimic nu
poate forma un popor mai bine decit cunoaşterea adevărată a întregului
trecut omenesc, nu în solemne figruri com·enţionale ori în grupări estetice ou atitudini eroice, ci în toată măriLmea şi mi·şelia, în toată valoare~
96. Ibid., Iorg·a spunea : .,In COill7tiirnţa noastră nu putem fi neuki, d

judeparte în acea libertate a conştiinţei noastre pe caJre ni'Ci un ,fel de
totalitarism n-o poate desfiinţa" (Id., Indreptări noi ... , p, 19). Vezi în a{;est sens
~i Id .. Generalităţi ... , p. 75.
97. Id., Memorii, voi. VII, p. 229.
98 .. Id., Generalităţi .•. , p. 94.
99. Id., Cuvîntare la instalarea ca rector al Universităţii din Bucureşti, în
"Pent= Universitate", p. 17.
100. Id., B. P. Hasdeu, p. 16.
101. Id., Generalităţi ... , p. 165.
102. Ibid.
103. Id., Revoluţiile educaţiei, în "Cuget clar", 1937, rir. 21, p. 322.
104. Uni.versităţile "nu trebuie să ma:i fie o minăsti.Jre cu porţile ferecate, în
care se îndeplinesc rituri devenite fără sens, cît m3i mwHă vreme" (ld., Generacăm şi luăm

p. 142).
105. Ibid., p. 110.
106. Cf. Ibid., p. 287.
107. Id., Opinions sinceres. La vie intellectuelle des Reumains en 1899, p. 108.
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m toate scă.derile de siJ.iăbiciune ale lui" 108. :,Lecţia de istorie
făcută trebuie să cuprindă, nu capitole de istorie literară, ştiinţi
fică sau militară, ci să aibă amestecate în dezvoltarea omogenă a societăţii toate elementele care vin din domeniul artistic, economic, milit.aar
bine

etc. u1o9.
Invăţămîntul organizat se referă în special la generaţiile tinere. Nu
se poate şi nici nu trebuie ca masele largi populare, poporul întreg, să
rămînă lipsit de educaţie. De aceea Nicolae Iorga acordă atenţie deosebită acestlui aspect. Motiva această atitudine prin faptul că "lucrul de
căpetenie ... este să redevenim mai oameni de cum sîntem acuma; a
reintra în wnanitate, aceasta este pentru noi datoria cea mare" 110 • Educaţia maselor populare priveşte îns~i fericirea acestora 11J, "puterea de
a simţi a neamului său şi, prin el, a omenirii" 112 • Prin educaţia metodică
şi susţinută,· poporul poate fi instruit şi poate deveni conştient ele propria sa fiinţă, de trecutul şi tradiţiile sale de luptă multiseoulare pentru
unitate şi indepellldenţă 113 • În mod sistematic li se vor trezi maselor
sentimentele patriotice şi li se vor îndepărta, de acolo de unde există,
cele cosmopolite 114. Însăşi educaţia maselor în spiritul înaltelor năzu
inţe naţionale constituie o operă de mare patriotism. "Un popor creşte
voinic şi mîndru în ura furtunoasă a străinului, dacă ştie să smulgă puterile de viaţă ce zac în adincul lrui însuşi" 115.
Instruirea maselor populare prin şcoli şi alte diverse instituţii· ele
învăţăinhlnt urmăreşte crearea unei culturi naţionale reprezentative în
contextul internaţional, "o oultură modernă proprie şi o politică modernă naţională" 11ti. Se dovedeşte şi prin aceasta caracterul partinic al
edUiCaţiei de a sluji nevoile societăţii 117. Nicolae Iorga a desfăşurat o
adevărată politfiJCă cuJ.turaJ.ă pe plan naJţi.onal, atît ca om de ştiinţă, cit
şi ca politician. In preajma morţii afirma : "Cînd s-a produs o înfrîngere, steagul nu se predă, ci pînza lui se înfăşoară împrejurul inimii.
108. Id., Generalităţi ..., p. 95.
109. Ibid., p. 268. Nicolae Iorga era unul di-ntre mHitarnţii pentru drt:pturile
politice şi o si.tuaţie materială şi culturală pentru munci-torii din fabrici. Cerea
drepturi pen.tru femeii. Propunea infiinţare3. de biblioteci şi cilnematografe in fabrici.Cerea infiinţarea unor cW\Suri pentru desfiinţarea analifabetismului
(VPzi
Nk:olae Iorga, Pentru sufletele celor care muncesc, Bucure;ti, 1939, 35 p.).
110. Id., Generalităţi .•. , p. 227.
111. Cf. Barbu Theodorescu, Nicolae Iorga şi educaţia maselor, Bucureşti, 1967,
165 p. "Omeni:rea trebuie reeducată şi numai atllllld va putea colabora cu mijloacele pe care ci·vilizaţia de astăzi i le pune la dispoziţie" (Ni'COlae Iorg3., Idei asupra problemelor actu.ale, Bucureşti, 1934, cf. Barbu Theodorescu, Nicolae Iorga ..
Biobibliografie, p. 149.
112. Nicolae Iorga, Cugetare şi faptă germană, Iaşi, 1918, p. 15.
113. Şt. Bîrsănescu, Nicolae orga şi 17Ulrea lui operă de wucaţie, in "Rcv.
de Pedagogie", XX, 1971, 6, p. 22.
114. NiiCOlae orga, Sfatruri pe întu-nerec, II, p. 226-227. Nicolae Iorga lega
toate preooupări~e lui educati.ve de idee3. de popor şi conştiinţă naţională, iundamentindu-le pe vechile prinoipi.i etico-juridice alle poporului român.
115. Id., Cugetări, p. 263.
116. Id., în "Semănător.ul", an V, 1906, 23 apri:lie, p. 321.
117. Id., Sfaturi pe întunerec, 1, p. 375.
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Inima luptei noastre a fost ideea culturală naţională" 118. In situaţii critice, pe lîngă celelalte argumente ale drepturilor naţionale, istorioul român face apel la însăşi v;echimea culturii noastre naţionale, argument
pe care se sprijină cu tărie 119. Din dorinţa de a ridica nivelul cultural
.1.1 maselor. Nicolae Iorga s-a apropiat şi de socialism, fiindcă "pe noi ne
îndruma setea de adevăr şi mila de oameni. Iar ca mijloace cunoşteam
unul singur; în loc să profităm de incultura omului spre a-1 înverşuna,
ca pe oricine n-are judecată întreagă, visul nostru era să-1 facem a înţelege, a şti" 120. În socialism vedea "singurul izvor de idealism de umanitate, d'e morală mai înaltă" 121 •
Cultura naţională, alături de celelalte bunuri materiale şi spirituale
devine zestre naţională, care trebuie îmbogăţită, respectată şi apărată.
"Nu e popor acela care nu-şi respectă cultura" 122. Cultura devine ea
însăşi o permanenţă istorică menită a defini prin vreme fizionomia spirituală a naţiunii însăşi : "O biruinţă lasă numai o amintire de mîndrie şi
o datorie de pietate, pe cind o operă de cultură înseamnă ogorul rodnic
pe care-llaşi neamului tău, ogor în care în toţi anii sămînţa pe care ai
aruncat-o cel dintîi va creşte şi va hrăni" 123• Pe pămîntul românesc
sîntem deţinătorii "celor mai vechi tradiţii cuLturale, (pe care) le-am
transmis celorlalţi, tuturor celorlalţi. Moştenitori ai ordinei romane, am
reprezentat punctul statornic în vîrtejul sălbatec al strămutărilor, rătă
cirilor, năvălirilor şi prin aceasta am devenit educaitori politici ai celorlalţi, ai tuturor" 124. Programul cultural al naţiunii devine o necesitate
118. Vezi "Neamul românesc", 1940, 1'1 octombrie, p. 15. Şi A. D. Xenopol
spunea că "numai prin cunOŞ>tinrţa exactă a istoriei sale, prin expunerea adevă
rului a.supn trecutului său, va putea UJll popor să găsească mijlocul de a învinge
greutăţile ce le va întîlni în cale" (A. D. Xenopol, Principiile fundamentaie ale
istoriei, Iaşi, 1900, p. 74).
119. "Noi trebuie să protestăm că sîntem un stat de ieri cu o cultură deunăzi.
Sîntem un stat vechi cu o cultură de secole" (Nicolae Iorga, Legea învăţdmintu
lui superior, în "Neamul românesc", an XXVI, 1931, 145, 2 iulie, p. 1113).
120. Id., Oameni care au fost, II, Bucure:?ti, 1935, p. 473. N. Iorga v1 scrie la
bătrîneţe despre tam:genţele sale cu mişcarea socialistă : "Acel care scrie aici era
pi'Iins pentru o c·li!Pă în mişcarea generoasă care îndreaptă spre poporul in suferinţă sub numeJe unui socia~ism" (Cf. A. K1.reţchi, Tinereţea socială a lui Nicolae
Iorga, Sn "Iorga- Omul şi Opera", p. 32).
121. Nicolae Iorga, O viaţă de om, aşa cum a fost, voi. I, Bucureşti, 1934,
p, 133. Nicolae Iorga a fost atras de cunoaşterea ideilor soci.:~:liste încă din clasele de liceu. El face p1rte din acea categor'i.e oare a văzut în mişcarea socialistă
"numai o latură general umană, mijloc de luptă impotriva nedreptăţilor şi a să
răciei". Pe măsură ce ideiJe devin ideologie revoluţionară a clasei muncitoreşti,
această categorie e abandonată de Nioolae Iorga (Vezi A
K:1reţchi, art. cit.,
p. 30).
122. Nicolae Iorga in "Neamul româneoc", an I {1906), nr. 52, 5 noiembrie,
p. 861.
123. Id., Cele din urmă evenimente din viaţa neamului, in "Neamul românesc", V, 1910, 18, 9 februarie, p. 274.
124. Id.. Trei lecţii de istorie despre însemnătatea românilor în tstoria universală, cf. Barbu Theodorescu, Nicolae Iorga. Biobibliografie, p. 267. Iorga afirma
că noi românii am avut "rolul de mijlocitori ai tendinţelor culturale şi poliUce
apuse, chemînd astfel la libertate naţională .şi independentă, cu un 'ljutnr statornic şi dezinteresat, rind pe rînd, pe greci, pe sîrbi, pe bulgari, pe albanezi" (Nicolae Iorga, Generalităţi..., p. 94.
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strigentă

pentru conştiinţa istoricului 125, aceasta fiind calea umca a
progresului general al societăţii.
Istoricul în general şi profesorul de istorie "e astăzi poate, un neplăcut predicator, care cu toate acestea trebuie să străruie cu încăpă
tînare în misiunea lui. Cu cît o răspîndeşte mai mult prin grai şi scris,
~u cît o Hberează mai mult de scolastica şcolilor de simplă erudiţie,
cu atît mai multe servicii aduce secolului său, contribuind la o operă
de însănătoşire de care depinde pătrunderea unei civilizaţii care poate,
privită cu preţ, dar care nid.odaltă nu s-ar rputea înlocui" 116 • Misiunea
factorilor de educaţie şi cultură trebuie să urmărească formarea "unor
personalităţi, care în orice parte a ţării, ori în ce împrejurare a vieţii,
în orice profesie s-ar afla, să creeze centre de viaţă naţională ~i morală,
izvoare de cultură şi civilizaţie" m. Cirv'i.Hzaţie este un bun naţional, care
trece repede graniţele naţoinale, avînd forţă reprezentativă în contextul
internaţional. Ea defineşte rolul naţilunii care a creat-o în viaţa lumii,
însă, pe l:îlllgă ceea ce devine zestre a umanităţii, "avem o parte pe care
nu înţelegem s-o dăm nimănui" 128•
Toate naţiunHe, umanitatea [ntreagă, trebuie să apere şi să conserve
marile opere ale culturii în special ş iale civilizaţiei în general. In iulieaugust 1940, la Vălenii de Munte, Nicolae Iorga ţinea cursul "Condiţiile
colaborării internaţionale", in care demonstra că numai în moment~le de
colaborare internaţională s-au putut realiza marile opere ale civilizaţiilor,
dă o serie de dovezi din istoria antică, din cea renascentistă în acest
sens. De aici trăgea concluzia asupra faptului că popoarele sînt datoare
în pragul războiului al doilea mondial să stlingă legăturile dintre ele
în selliSul apărării şi menţinerii civilizaţiei. Acest război "dovedea că
omenirea nu merge inălţîndu-se necontenit către anumite culmi, ci, prin
alunecare, cade din nou in prăpastia de unde cu atîta trudă s-a ridicat",
sau este "negaţia acelor idei !Pentru care timp de mii de ani s-a zbătut
omenirea ca să atingă un ideal care astăzi este socotit ca o primejdie pentru existenţa naţiilor" 129.
6. Nicolae Iorga s-a transformat adeseori - şi a considerat aceasta
ca o condiţie necesară pentru adevăratul istoric - , în vizionar al viitorului prorpriului p01por şi aJl naţiurrillor în general. Atunci cînd contextul politica-social a ceruJt-o, atunci cînd speranţele erau tot mai puţine, istoricul român şi-a ridicat glasul cu tărie şi competenţă, afhmind
apropierea unor fericite stări de lucruri. Nu era aceasta numai o conso125. Iorga spunea că este reprezentantul unei conştiinţe naţionale 1ctiv·e, in
deplin progres" (Ni,coJae Iorga, Cuvîntarea Preşedintelui Comitetului Central al "Li9ii Culturale" la deschiderea Congresului din Iaşi, Vălenii de Munte, 1937, p. 5).
126. Ici., Generalităţi ... , p. 148.
127. Id., în "Calendarul Ligii Culturale", Bucureşti, 1928, p. 27. "Multe greşeli
nu s-ar produce dacă am avea ,în noi înşine ceea ce emanează, nu dintr-un număr
de lecţii de istoria românilor ci din cultivarea continuă a ceea ce este mai preţios
la or:care din popoarele într-adevăr civilizate" (Id., Generalităţi ...• p. 301).
128. Ibid., p. 197. "Avem o civilizaţie naţională de întărit, hrănindu-o cu tot ce
am păstrat ca monumente, datini şi amintki şi ţinîndu-o în strînsă legătură cu
orice curente de sănătoasă înnoire a culturii europene" (Ibid., p. 94).
129. lbid., p. 290.
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Iare puerilă 1a naţiunii, ci Iorga se baza pe cunoaşterea dezvoltării sociale.
Prin cărţi şi periodice, prin conferinţe la radio şi cu diverse ocazii, Nicolae Iorga a profesat întotdeauna viziunea unui viitor strălucit pentru
popoarele şi clasele oprimate. Cu puţin timp înainte de moarte spunea:
"Eu nu pot crede că viaţa însăşi, în ce are mai sfint, nu se va ridica
odată cru putere superioară tuturor mecanicilor contra acestei odioase
perspective", referindu-se prin aceasta la pericolul fascist iminent pentru popoarele Europei.
Rezumînd toate afirmaţiile pe care le făcea Nicolae Iorga cu privire
la viitor, vom deduce că ele se refereau în special la libertatea şi independenţa popoarelor, la tritunful păcii şi dreptăţii in lume, la unitatea
naţională şi dreptatea socială. Acestea toate constituiau "viziunea unitară
a neamului românesc de pretutindeni şi credinţa nezdrundna!tă în mîntuirea lui" 131. Işi întemeia aceste afirmaţii pe convingerea că neamul
românesc este "în stare să aibă avîntJuri de vulturi şi nu ţîtîri de viclenie 9i lăcomie de şacali" t:r2• Însăşi tratarea istoriei românilor Nicolae
loJiga o făcea în perSipectiva creerii acelei viziuni a României, a umru
tuturor românilor într-un singur stat liber şi independent 13'3 • Poporul
însuşi constitui,e garanţia realizării marilor idealuri naţionale, "garan-·
ţia viitoruLui nostru, pe care, dacă e nedemn, e şi groaznic a-1 milogi
de la alţii, sau a-1 aştepta de la noroc, căci istoria e răbdătoare dar
dreaptă" 13!i. Cauza naţiunii române este o cauză dreaptă şi pentru
aceasta ea trebuie să fie materializată rea! într-un vitior apropiat. "Cu
cel care deschide o luptă nu se incheie şi lupta, cînd este o luptă pentru f.lld'evăr şi dreptate, ea durează pînă ce adevărul şi dreptatea capătă
o întrupare mai deplină" 1 ~. Această luptă multiseculară a poporului
130. Cf. Andrei

Oţet€a,

Nicolae Iorga, istori cal românilor", in "Rev. Ist.",

t. 18, 1965, 6, p. 1225.

131. Cf. Ibid.
132. NicoLae Iorga, Românii,· vecinii săi şi chestiunea Orientului, p. 223.
133. Id., Discursuri parlamentare, I, p. 183. Cu privire la activitatea lui Nicolae Iorga pentru înfăptuirea unirii naţionale vezi Gh. Buzatu, Activitatea lui
Nicolae Iorga pentru desăvîrşirea unităţii de stat. Noi contribuţii, în "Anuar. Inst.
Ist. Arh. A. D. Xenopol", Iaşi, t. IX, 1972, p. 81-105. Ideea de unitate n.aţiOIIlală
iese in evidenţă ~nu numai din ideile ce reies din scr,ierile savantulUi cu privire
la Evul Mediu, dar chiar şi în cele pri<Vitoare la substratul \l)lqpular, de la primele
ma.nifestări rna:i puţin clare şi pînă la transformările etnice în conştiinţa naţională
exprimată dar" (Ştefan Pascu, Nicol.as Iorga, savant et penseur, in "Studia Unive-rsitatis Babeş-Bolyai", Series Historita", fasc. 1, 1966, p. 18). Nl.colae Iorga a cel'Ut voie lui Karl Lamprecht să scnie ~istoria tuturor româniuor", astfel că lucrarea
lui Geschichte des rumănischen Volckes ..., este .,istoria poporului românesc", nă
zuind .as·tfel să popularizeze dtitorii eu .,aceJ. gm al României Unite" (Nicolae
Iorga, Am contaminat ţara in trecutul ei?, în .,Neamul românesc·', III (1908), 32,
p, 488).
134. Id., Generalităţi..., p, 67. Iorga spunea: .,Cea mai scuill!Pă (invăţătură n. n.) va fi aceea că numai prin ruperea zăgazuri-lor priln care poftele unwa se
apără de ale celuilalt, sau ale unei ce-te de ale cetelor C€lorlalte, nu ne putem
apropja de a doua Unire, spre care trebuie să titndem dacă mai este inimă in
noi" (Nicolae Iorga, In ziua Unirii, in .,Neamul românesc", IV (1909), 8-!1, 24 ianuarie, p. 113).
135. Id., Generalităţi..., p. 75.
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nostru e o dovadă că România a fo:;t ş ieste "a românilor, a tuturor
românitlor. E ma~le program al vi1to:rului" 136. În realizarea acestui
măreţ deziderat istoricul trebuie să fie ,un adevărat erou 137• Pctn scrierile
şi :lupta sa, alături de a întregului popor, trebuie "să arate că sîntem
un popor real, un popor definitiv, cu o singură conştiinţă în tot cuprinsul
său, ci nu o strînsă tolerată de alte neamuri pe pămîntul care trebuie să
fie între toate hotarele lui pănhlnt naţional românesc" 138•
Încă din 1919, avind eXiperienţa deplină a evenimentelor din 1907,
Nicolae Iorga se dovedea a fi un vizionar surprinzător de progresist in
domeniul sodal, aînd afirma cu tărie că "sînt convins că mergem către
o socializare din ce în ce mai langă ... , prin bună înţelegere, prin muncă ...
Văd vremea cînd' cîmpul intreg va n al muncitorilor săi şi fabrica întreagă a lucrătorilor ei. O văd, o vreau şi sînt gata s-o ajut" 139.
AfirmaţiHe şi speranţele lui Nicolae Iorga cu prfuvi.re la viitorul naţional şi social al poporului nu sînt întîmplătoare. Ele constituie de fapt
eXipresia propriilor năzuinţe naţionale. Popularitatea şi prestigiul de care
se bucura istoricul în ţară se datora, aşa cum el ins~i s-a sfiit s-o
afirme, tocmai faptului că reprezenta simbolul nădejdii popoarelor şi
claselor oprimate 140.

LA MESSAGE DE L'OEUVRE HISTORIQUE DANS LE CONTEXT
POLITJQUE-SOCIAL D'APRF..s LA CONCEPTION DE NICOLAS IORGA

Resume
Le grand historien Nioolas Iorga a promu une histoi,re vivante, anaree dans
les reaJ.iltes concrets de la societe qu'il s'adresait. Il a denigre l'etude sterile, p:retentieus, aocesi.bhl seulemetnt aux connaisseUTs, mettant e.n valeur, par fond et forme,
une histoire vivante, abon:lable aux masses populairES, capable de solutioner les
problemes astningents ceux-ci. Dal'!s l'oeuvre histmique, d'apres la 00111C€ptbn de
Iorga, le leoteur faut decouvrir le reponse aux questions qu'hl se creuse l'esprit
meme, indi'fferent de temp et lieu dans qu'i.Jl se situe.
Bie.n que il a llcrit l'histoire de nombreux: etats du monde, Iorga a cu permanent en vue l'histoire de son peuple, essayant de lui dechiifirer les signiiieations
et lignes di:rectrices de l'evolution. Voila pourquoi, les idees d'unitc et d'independence nationale, justice et ega:lite sociale, la lutte infatigablee contre imperiali5me,
136. Id., Români şi străini, in "Neamul românesc", J, 1907, 93, Z5 mmtie,
p. 629.
137. Id., Viteaz şi gladiator, în "Neamul românesc", II, 1907, 13, 17 iunie,
p, 196. Vorbi·rea lui Nicolae Iorga despre Mihai Viteazul e proferică, voievoduJ devenind un adevărat simbol al unităţii româneşti.
138. Id., De la Ligă, în "Neamul românesc", III, 1908, 123, p. 1949. ~
139. Id., Cuvîntare ţinută în sala Dacia in ziua de 26 octombrie, Bucure~ti,
1919, cf. Barbu Theodorescu, op. citt .. p. 484.
140. Id., Cugetări, p. 244.
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contre l'instauration au droit du force dans les relations entre etats, contre injustice sociale, ont canstitue les veri-tables permanences queHes s'ont jouie dans
l'oeuvre et la pensee du savant de toute attention. Ni!colas Iorga mHitait pour
l'elevation moral, cultuNlll, politiq.ue, social et economique des touts etats, la
grandeur d'un etat, la considerant non parm l'extension geographiqne ou strategique laque~le d tenai.t, mais par la contllibution que cet etat I'appol'te ă la developement de la cultW"e et civilisaJtion humaine.
MiUtant dans toute sa activite pour tel-le conception humaniste, Iorga a
reussi donf'r aux generations d'historicns non seulement un exemple de devou.ement mais .un impulsion categoric de sqrvir les nations dans la grande lutte pou:r
existence, sans negliger ou fa:Isifier le verite.
L'historien, appuye sur une base solărle, ronnoisant les veritables realites
politique-sociales et tout entier mecanism d'evolution social devient non s.eulement un militant revolutioner hUillal!l.ist mais et un "vieux de son nation", comme
meme savant affinnait.

NICOLAE IORGA -

RESTITUIRI EPISTOLARE
DORA IONCU,
DAN RAPA-BUICLIU

Este bine cunoscut faptul că, în călătoriile sale, an de an, din ţară
în ţară, ca adevărat misionar care slujea cu devotamnt şi erudită stră
lucire de polihistor Ştiinţa şi CuLtura universală, Profesorul Nicolae
Io11ga lua cu sine în bagaje, produsele de frunte aile spirritualită.ţii româneşti, printre care se numărau şi propriile scrieri.
Aoestea erau daruri de preţ, constituind obiectul donaţiilor făcute
numeroaselor institJurţii şi personalităţi, cu care venea in oontta:at, promovînd astfel - în spirit umanist - dialogul constructiv şi colaborarea
fructuoasă în plan ştiinţific şi cultural.
Intr-una din călătorii, cea din iarna anului 1927 1, pentru a conferenţia la Sor1bona şi în ailte centre cu1tura:le ale Frranţei, istorkul locuieşte la Fontanay aux - Boses, adevărată "casă a prrieteniei" româna-franceze în perioada interbelică, prezidată de ctitorul ei.
Acum, profesorul întreţine strînse relaţii cu oamenii de cultură ai
ţării g8.2Jdă, printre aceştia numărîndu-se şi editorul J. Ga.mber, vechi
amic şi colaborator care, in editura omonimă, i-a imprrimat, incepind cu
anul 1923 2 sav.antele scireri, conferinţe şi cursuri, pe care le-a făcut cuPBTtizan fervent şi slujitor devotat al cărţii, care i-a înţeles misia
de promotor spiritual, N. Iorga, facilitează şi meditează prin oficiile şcolii
române de la Forutanay - aill!: - Boses, ca din rezerva de Caflte aflată
în depozitul ·acesteia să fie pus IJa dispoziţia editoruhli J. Gamber un
set de lucrări. Pentru aceasta îl recomandă călduros unuia dintre colaboratorii săi, destoinicul avocat doctor Anton Chemale 3, caxe a inde1. Vezi B. Theodorescu, NicoLae

Iorga {1871-1940). Biobibliogratfie, Editura
- Editura miHtară, Bucureşti, 1976, p. 93.
2. Idem, op. dt., posturile bibliogT!aifice nii". 143, 145, 147, 148, 835 ş.a.

ştiinţifică

şi

enciclopedică

noscute mediului intelectual francez

şi

continental.

3. Anrton Chemale {fişă biobibliografică) : Născut fu1 comuna Oancea, 18.01.
1896, decedat la Bucureşti, 20.05.1950. Bacalaureat la Liceul "V. Alecsandri"-Galaţi, lice111ţiat în dr~pt al Universităţii Iaşi, {1920) şi Roma {1922), doctor în drept
al Universităţii din Roma {1922).
Autor al unor importante lucrări de drept comercial : "I promottoni. deUe
Societa per azioni", 1929 {Premiul "George Asachi" al Academiei Ro!mâ111e -

plinit cu dăruire funcţia de director administrativ al instituţiilor ştiin
patronate de marele istoric în ţară şi în străinătate, pentru a-1
reprezenta şi răspunde la solicitare. Aprecierea corectă a calităţilor morale şi gr:atitudinea amicală exprimată pentru serviciile aduse în diverse
compartimente ale activităţii colaboratorilor apropiaţi, Profesorul o dovede.şte şi în cazul în care întîmpină ofuscaTea directorului său administrativ, care n-a fost invitat la deschiderea ofidală a Institutului de
studii sud-€st europene în toamna anului 1939.
Explicaţiile date au fost convingătoare, mîhnirea devotatului său
colaborator - cauzată de li:psa "invitaţiei oficiale" s-a risipit, - raţiunea
de-a depăşi orice impietate a triumfat, nelăsînd loc vreunei interpretări
eronate şi a stabilit armonia.

ţifice

ANEXA
C ă t r e .ANI'0N CHEMA LE
I
BOOLE ROUMANINE EN FRANCE
50, RUE DES CHATAIGNI8!\S
FONTENAY- AUX R0SES (Seine)
TELEPHONE II
[Antet imprimat] '"

18 Ianuar 1927

Scumpe Domnulet Chemale,
Prietenul meu D. Gamber 1 are autorizaţia a lua sau a pregăti pentru expediţie orice cărţi din depozitul nostru.
Mă voi îndatora, fiindu-i la îndemînă în orice fel de împrejurări.
Primeşte, te rog, cele mai bune salutări.
ss/N. !orgă
1929) ; "Credi.tul coofinnat" (Premiul Legislaţiei comparate din Paris 1923) ;
Organizarea şi reglementarea comerţuJui bancar - (in colaborare cu Dirn. Stoianovid).
A indeplini.t fu.ncţihle de secretar de redacţie al Revistei Societăţii şi a dreptului comercial (1924-1928), de editor--codirector al Revistei de drept comercial şi
studi·i economice (1931-1947), im,preună cu prof. univ. dr. G. Taşcă.
Colaborator al profesorului N. Ior.ga, fiind delegat cu conducerea administrativă a Institutului de studii sud-est europene (1922-1940) şi a Şcolii române
de la Foortenap-aux Roses.
Vezi referinţe bazate pe dooumentele de familie din posesia doamnei Teodora Chemale ; N. A. Constantinescu, Institutul sud-€st european, in "Boa·be de
grîu", an. II, nr. 12, decembrie 1931, p. 508 şi 514.
• Hîrtie cu filigran.
1. J. Gamber, editor parizian al operei istoricilor N. Iorga şi Al. Boldur
(subl. ns.).
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II
EXTRAS
din procesul verbal al şedinţei Comitetului de Direcţie al Institutului de
studii Sud-est-european 1, din 13 decembrie 1932.
Comitetul autoriză pe d-1 A. Chemale ca, în calitatea sa de administrator, să incaseze orice sume de bani s-ar cuveni Institutului, sub
orice titlu, să semneze mice contracte referitoare la administrarea averii
IMtitutului şi, în special. oontradtele de închiriere ale imobiJelor aparţinând Institutului. Să reprezinte Institutul înaintea oricărei instanţe judecătoreşti şi fiscale, autorităţi administrative, precirm şi înaintea orică
rei instituţii publice sau private. Dreptul D-sale de a repreznta Institutul înaintea instanţelor judecătoreşti, cuprinde şi dreptul de a pleda,
de a semna acţiuni, recursuri etc., de a lua parte în instanţele de faliment etc.
Director,
ss/N. Iorga
Grefa Tribunalului Ilfov, Secţia I e.e.
tru a se publica in ziarul "Viitorul".
Grefier,
ss/indescifra:bil,
Sigiliul Tribunalului Ilfov,
secţia I.c.c.
Nr. 6486/1933 ianuarie 26

atestă

prezentul extras pe!1-

III
Scumpe Domnule Chemale, •
Soţia mea t îmi spune că te-a supărat lipsa unei invitaţii la inaugurarea Institutului 2.
Mărturisesc că nu pot înţelege.
Invitaţii s-au trimis după o listă aprobată de Palat la străinii din
trei categorii : Illillliqtri, academicieni şi trei singuri profes01ri, plus clecaaml de la istorie, plus cîţiva membri ai Institutului.
1. Despre activitatea InstitutuLui, inolusiv merituosul aport al av. A Chemale, vezi N. A. Constantinescu, Institutul Sud-est europea111, în "Boabe de grîu"
an Il, m·. 12, deoembi'ie 1931, p. 507-514.
• Adresa pe plic : "D.(omniei) sale, D-lui Avocat Anton Chemale".
1. Ecaterina (Bogdan) Iorga, prietenă cu doamna Teodora Chemalc, fapt dovedit de relatările acesteia şi de existenţa unui Intreg gi'upaj de fotografii ale
istoricului în diferite ipootaze cu sau fără dedicaţie (subl. ns.).
2. De studii balcanice.
Vezi lnst. de studii S-E-european, ctitorit în 1913, şi care îşi [ncepe activitatea la 1 ianuarie 1914 (vezi Actul de înterneiere sem111at de N. ,Jorga, Gh. Murgoci şi V. Pârvan), îşi mută sediul în toamna anului 1939 dilll str. Banu Mărăcine,
1, la o nouă adresă, pe Şoseaua Jianu (vezi pa<rafele sigHare ale Institutului, în
posesia D-inei T. Chemale).
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D-ta, cu Dl. Bănescu 3 şi Com81Il 4, trebuie să primiţi la celelalte
Institute pe Regele, care şi-a aminat vizita acolo.
Nici Coman n-a fost invitat.
Dintre prieteni, Pană Buescu a putut veni numai după dorinţa sa
fără invitaţie scrisă.

Unde vezi ofensa: ?
E întradevăr de desperat cind în cola:boraţiile cele mai vechi, pot
fi manifestări de nemulţ'Umire pentru asemenea motive.
Primeşte, te rog, cele mai bune salutări,
ss/N. Iorga

3. ProfesorUJl bizantinolog NicoJae Bănescu.
4. Profesorul Ioan Coi11<111 de la Facultatea de Teologie din

Bucureşti.

NICOLAE IORGA

ŞI

VASILE BOGREA
VIOLETA BUDAI

Două docUJmente, o scrisoare şi o carte de vizită, existente în colecCasei memoriale "Nicolae Iorga" din Botoşani, au condus la întocmirea acestei succinte comunieări, prin care se încearcă surprinderea
interferenţelor a două ilustrate personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi culturale româneşti : Nicolae Iorga şi Vasile Bogrea.
Scrisoarea, format carte poştală, este e~pediată din Vălenii-<le-Munte
la data de 17 febJ1Uarie 1910, poartă scrisul şi semnătura lui N. Iorga,
fiind adresată lui Vasile Bogrea la Berlin, unde se afla pentru continuarea studiilor.
Pe cartea sa de vizită Iorga ad'augă cîte·va cuvinte, prin care îl roagă
pe V. Bogrea să-i împrumute o carte.
Atît scrisoarea cît şi cartea de vizită sînt o dovadă a pri~teniei şi
stimei de care V. Bogrea se bucura din partea marelui nostru istoric.
In anul 1922 N. Iorga semnează un articol în "Gazeta Transilvaniei", intitulat "Vasile Bogrea. Un erudit şi un suflet ales". Prilej cu
care sint reliefate, rînd pe rînd, meritele lui Vasile Bogrea în diversele
domenii ;pe care "această inteligenţă adinc străbătătoare" le-a abordat.
Spiritul de erudiţie - observa Iorga - s-a manifestat atît în filologie
cît şi în istoria literară. Erudiţia nefiind, însă, singura lui calitate : "Eruditul e în acel,aşi timp un or.artJor care uneşte frumuseţea poetică a expunerii cu duioşia. Şi spiritul scînteietor al satiricului se adaugă la vioiciunea şi colorarea lecţiilor şi conferinţelor sau d'iscursiunilor, pe care le
poate face nu în singură limba noastră ci in mai multe. Cîte îndemnuri
spre a fi ceea ce sînt adesea marile talente" .t.
Urmărind cele două biografii se pot distinge unele puncte comune,
care apropie cele două mari personali:tăţi. Născuţi pe aceleaşi meleaguri
moldave, în locuri apropiate : Botoşani - 5 iunie 1871 şi Tirnauca (fostul judeţ Dorohoi) 1881, Nicolae Iorga şi, respectiv, Vasile Bogrea au cunoscut în copilărie un trai lipsit de îmbelşugare. După absolvi·rea sLudiilor liceale, cei doi au trecut, rînd pe rînd, prin viaţa culturală a Iaşului
universitar, după care, au urmat studii temeinice în Apus. Reveniţi în
ţară şi-a urmat fiecare drumul său. N. Iorga devine autorul unei opere

ţia

1. N. Iorga, Vasile Bogrea. Un mare erudit
vanidi, nr. 4, din 5 ianuarie 1922.

şi

un suflet ales, Gazeta Tr.ansil-

:Ha

a cărei intindere ne uimeşte şi a cărei forţă, ce irumpe din cărţile sale,
se revarsă asupra istoriei contemporane a ţării pe care a şi inriurit-o.
Vasile Bogrea a depus o activitate mai mult orală, ca filolog a cercetat
problemele propriei noastre Hmbi, su:sţinind utiJittatea nalţională a studiilor clasice pentru noi, devenindu-se a fi "purtătorul acelei lumini a
gîndului latin".
Prof. ll'eodor Naum, care 1-a cunoscut pe V. Bogrea încă: din aiil.Îi
1916--1910, cind era subdirectorul Liceului "Cootache Negr.uzzi" din
Iaşi şi locuia chiar in inCinta liceului, îşi aminteşte că, ori de cite ori,
N. Iorga venea la Iaşi, pentru un curs sau o conferinţă, il vizita pe
Bogrea la liceu, de unde, apoi plecau împreună in oraş : "unul mare de
stat, celălalt mă!'lunt, amîndoi mari însă, prin darurile cu care au fost
inz·estrati de natură" 2.
.
In ~ii primului răZJboi mondial il intilnim pe V. Bogrea in Iaşul
restriştei ~i ai refugiului, susţinînd neobosit, alături de N. Iorga, cauza
românilor. Prin colaJborarea sa la ziarul "Neamul Românesc" Bogrea 1-a
ajutat pe marele său inain~ să contribuie la pregătirea împlinirii mă
reţului vis de unitate al românilor. Astfel, putem spune că, atunci, activitatea lui V. Bogrea a fost o paralelă a aceleia desfăşurate, in aJCeeaşi
perioadă de timp, de inswşi N. Iorga, al cărui admirator a rămas pînă
în ultima clipă.
!ncrezători în vktuţile creatoare ale neamului nostru şi in acelaşi
timp, în eroii neamului românesc, care şi-au înscris numele pe altarul
jertfei şi al nemuririi, N. Iorga şi V. Bogrea au nrutrit acel~i sentimente de adoraţie faţă de Voievodul care a unit pentru prima dată cele
trei ţări române. Scris in timpul primului război mondial, articolul su2. V. Bogrea, Sacra Via, Editura Dacia, Cluj, 1973, p. 7.
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gestiv intitulat "Testamentul străhunului" este o chemare la înfăptui
rea unităţii politice a ·românilor, ca o răzbunare a Voievodulrui ucis mişeleşte pe Cîmpia Turdei, care de sute cre ani ~teaptă a i se implini
visul : ."atîta timp cit visul lui nu va fi implinit, atita timp cît sufletul
lui nu va fi împăcat, noi nu vom avea odihnă., pentru că visul lui e însuşi visul nostrtU" 3• Un alt articol aparţinlnd lui V. Bogrea, intitulat
"Soartea faimei lui Mihai ViteatZUl", apărut in revista "Transilvania"
1922, prezintă o confirmare contemporană a constatării lui N. Iovga privind un document din anul 1600.
Activitatea ştiinţifică şi cultur-ală a lui V. Bogrea, ulterioară desă
vîrşirii sănătăţii stata:le a românilor, este aceea a unui ad'evărat patriot
care susţine şi demonstrează în continuare utiHtatea studiilor clasice,
fără de care nu vede putinţa realizării viitorului naţional al României
întregite. N. Iorga şi V. Bogrea se regăsesc din nou împreună acum, cind
unitatea politică odată înfăptuită, noi sarcini revin acelora care, în
ceasul istoric al războiului au stat alături cu arma, cu mintea şi cu
tot sufletul lor.
Intr-un articol semnat de V. Bogrea, apărut în paginHe ziarului
"Neamul Românesc" ,din 1923, este reliefat rolul decisiv ce revine preşedintelui Ligii Culturale în misiunea de unificare sufletească a tuturor
românilor, care trebuie să urmeze unificării politice. Nicolae Iorga este
numit "generalisimul incontestabil al războiului paşnic, menit să asigure
poporului nostru supremaţia culturală la care are dreptul în ţara sa şi
vaza morală de care are atîta nevoie peste hotare" 4 •
Aşa cum N. Iorga s-a dedicat istoriei sub toate aspectele ei, tot
aşa V. Bogrea şi-a pus toată priceperea şi talentul în domeniul filologiei, mai ales al lingvisticii. Legătura dintre două domenii distincte :
- filologia şi istoria - este sesizată de V. Bogrea în repetate rînduri.
Pentru el "viaţa cuvintelor e strîns legaltă de viaţa oamenilor care le întrebuinţează, în aşa fel incit vicisitudinilor lor biografice genealogice,
evoluţia şi migraţia lor, luminează adeseori colţuri întunecate ale istoriei naţionale" s. Aşa se eJCI)l!Lcă rîvna ou care Bogrea s-a aplecat asupra
operei istorice a lui N. Iorga, publiicind interesante studii şi articole în
publicaţiile vremii.
Intr-un studiu intitulat "N. Iorga. Histoire des Roumains de la
Peninsule des Balcans", apărut în revista "Dacoromania", din 19201921, V. Bogrea vede în autorul istoriei românilor, al istoriei turcilor şi
Bizanţului, al istoriei engleze şi franceze, pe omul chemat să scrie istoria fraţilor noştri din sudul Dunării. Rlezultatul cercetărilor în acest domeniu este - citîndu-1 pe V. Bogrea - "o magistrală sinteză, pe cit d'e
rapidă pe atît de completă, a vieţii romeneşti din Balcani" G.
3. Ibidem, p. 30.
4. V. Bogrea, Congresul Ligii Culturale la Galaţi, articol din eNeamul romîmesc", 1923, nr. 118.
5. Idem, Pagin.i istorico-fHologke, Editura Dacia, Cluj, 1971, p. 3.
6. Idem, Histoire des Roumains de La Peninsule ~ Balca:ns, "Dacoromania", 1920-1921, p. 460.
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Intr-un alt articol, publicat în Anuarul Institutului de istorie naţio
1924/1925, V. Bogrea se opreşte asupra "Istoriei
Epoca mai nouă." din sec. al XVIII-[ea şi al
XIX-lea. Lucrarea este apreciată de pe poziţia filologului, care va avea
de ce să se bucure citind această carte, găsind aici mai multe expresii
populare. o sumedenie de nedlogisme precum şi "un interesant repertoriu onomastic" 7.
Cercetind indeaproape opera ştiinţifică a doi creatori de a fecundă
şi universală valoare, se poate extrage încă o similitudine, în ceea ce
priveşte concepţia despre menirea omului de cultură. Aşa cum rezultă
la N. Iorga din portretele care alcătuiesc seri'a celor patru volume, cunoscute sub titlul de "Oameni care au fost", iar la V. Bogrea din acele
pioase rinduri dedicate contemporanilor săi, purtind denumirea de
"Efigii".
Spirit prLn excelenţă lingvistic, împerechind cu extremă vioiciune
de imaJginaţie jocuri de cuvinte sau simple glume, V. Bogrea s-a afh'mat ca .poet şi epigramist. Spicuim din aceste "Scîntei" sau "Nugae"
cîteva versuri care îl vizează pe marele său prieten - N. Iorga:
"Iorga a creat in Gazetă o rubrică nouă : "Lămuriri zilniice" nu
"silni·ce" ?
O epigramă:
Cu pietrele ce ani de-a rindul,
Prietenii ţi-au aruncat,
Ţi-ai construi nu simplă casă
Cum vrea Papini, - ci palat
Discipolii i-aruncă pietre
El, fără resentiment,
nală" din Cluj .pe anul
comerţu}ui românesc".

Le-adună plănuind să-nalţe
Recunoştinţei monument.

O

epigramă adresată

unuia care îl învinuia de "iorgolatrie" :

"Amici" sau ,~duşmani" ai lui Iorga, Sîntem cu toţii "iorgolatri"
Noi pentru că-1 slăvim, pe faţă,
Tu pentru că din dos îl latri.
·In anul 1926 închidea ochii, după o lungă suferinţă, "cel mm mdintre români" 8 , moartea acestuia prefigurează sfîrşitul tragic al
lui N. Io11ga, din 1940, provocat de glontele asasinilor. Astăzi, şi unul şi
celălalt, se bucură de recunoştinţa posterităţii, care este citîndu-1 pe
Iorga - "un giu1giu de aur pe trupul celui asasinat".
Ideea .de sacrifidu suprem, de dăruire totală faţă de opera lor ce se inscrie astăzi în rîndul valorilor naţionale nepiefi.toare - apropie
cel mai mult destinele lui Nicolae Iorga şi Vasi'le Bogrea - de la a că
rei naştere se împlinesc anul acesta o sută de ani.

văţat

7. Idem, N. Iorga. Istoria comerţului românesc. Epoca mai nouă, Arnuarul
Inst:tutului de istorie naţională, Cluj, 1924-1925, p. 701-707.
8. ~- Iorga, Oameni care au fost, voi. III, Bucure.o;;ti, 1936, p. 222.
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Resume
Deux doeuments inedits, une lettre avec une carte de visi,te - qui font
part:e de la Colectlon documootaire de La Maison memoriale ,.NiooJ.as Iorga" de
llolO.)<rni - ont conduit a l'elaboratiQil de cette succinte communiiCation, qui surprend les interierences de deu:x: illustres personalites de la vie roll!Ill<riJne scienLifi.q.ue et euliurelle : Nicolas Iorga et Basil Bogrea.
En ~ui·vant le fil de ces deux biographies on peut distinguer des points
eommuns qui upprochent les destins de ces grands hommes.
Nes sur les memes cantrees moldaves, ils ont connu une eniance sans abor·
dance. Apres qu'ils finisse<nt les etudes lyc elles, les deux ont passe, l'un apre.o
l'autrc, par la vie culturelle d'Iassy ou ils font des etudes .universitaires. Puis,
tl)US les deux se sont perfectionne dans l'etranger.
Revenu dans le pays, Nicolas Iorga devient une grande presence de la vie
roumaine sdentifique et culturetle et l'auteure d'une monumentale oouvre
hislorique.
BasiJ. Bogt·ea deroule une activitee plus orale. Il fait de recherches phllologiques, soutenant l'uti,lis.atioo nationale des etudes clasiques.
L'idee de sacrifice, de devouement tota,le par rapport a leur oeuvre - qui
5'inscrit aujourd'hui parmi les eternelles valeures nationales - .approche le plus
les destins de Nicolas Iorga et I3asil Bagrea.

CENTENAR

SEMNIFICAŢIA

APEI IN POEZIA LUI BACOVIA
LUICIAN V ALEA

Cînd Bachelard' elabora doctrina tetrav.alentă a temperarnentelor
poetice, nu făcea altceva decît să lege de cele patru tipuri : temperamentale clasice, patru tipuri echivalente de imaginaţie creatom-e, pe
care le stabilea în funcţie de felul în care ele intrau în relaţie psihanalitică cu apa, focul, aerul şi pămîntul. Cu alte cUJVinte el punea în. lumină
faptul .că tipurile temperamentale ale antichităţii se menţin în amintirea noastră inconştientă de la primitivi pînă astăzi.
Teza e cunoscută, în liniile ei mari, de mai înJainte, [ncă, de la Jung.
El e cel care consideră, vorbind despre arhetipuri, că ele îşi exercită
forţa de penetraţie în cUltura modernă, datorită unui subconştient colectiv, existent la marile grupuri umane, sau, cum il numeşte metaforic Jung "fo:t"Ina generală, atemporală a sufletului". Aici se păsţrează
imaginile multimileruare, cele cm-e au fost obiect al experienţelor şi
relaţiilor umane străvechi. După acelaşi Jung,
orizonturHe evoluţiei
umane - arhaic, magic, mitic, mental - trimit în conştiinţa noastră
elemente specifice a căror trăire devine tocmai calea -de a te apropia
de în 1J re g u 1, de absolutul lumii. In Symbolik des Geistes (1948),
Jung pr:ecizează că arhetipurile au apărut odată cu viaţa şi le defineşte
ca pe n~te forţe psiho-vitale, avînd fiecare, roluri pozttive sau negative,
în ansamblul vieţii sufleteşti, putînd deci produce, în cazuri date, nevroza şi psihoza "exact ca şi organeie neglijate sau rău folosi:te".
Pe urmele lui Jung, Bachelar:d ajunge la concluzia că fiecare artist
care acordă atenţie unui element din cele patru, nu face altceva decît
să demonstreze structural, că, prin aceasta, el exprimă o realitate arhetipală legată de un temperament oniric fundamental. Bachelar:d spunea : "Inainte de a fi un spectacol conştient, orice peisaj e experienţă
onirică. Nu privim cu pasiune estetică decit peisajele pe care le-am vă
zut mai întîi în vis".
Pornind de aici, el fundamentează o viziune despre arhetipurile apei
în cartea sa L'eau et les reves Essai sur l'imagination de la matiere, 1942.
Pentru stabilirea acestor arhetipuri, Bachelard rectmoaşte că se cere o
serioasă cultură medicală dar mai ales o mare experienţă a nevrozelor.
Apare astfel limpede că totul, în literatură, pare să fie legat de aceste
materii originme, care su:bjugă psihicul artistului, determinînd semnifi-
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caţii precise, ~n .ansamblul sensurilor majore ale operei. Nu numai literatura ci şi viaţa umană, în general, trebuie să se prmă mereu de acord
cu aceste arhetipuri, prin care conştiinţa noastră îşi caută obîrşiile, comunicînd, nemijlocit cu ele.
La noi, Blaga a fost acela, care, primul, a arătat că inconştientul
administrează conştiinţa. Ideea ne aduce aminte de acelaşi Jung după
care, inconştientul e "mamă creatoare a conştiinţei" (Wandlungen ud
Symbole der Libido, 1912). In concepţia lui BLaga, inconştientul e depozitariUl acelui factor esenţial, numit matrice stilistică "substratul permanent pentru toate creaţiile de o viaţă întreagă ale unui individ" şi prin,
factorii lui esenţiali, "a creaţiilor unui popor întreg". (Vezi "Orizont şi
stil" şi, în continuare, apilicarea teoriei în "Spaţiul mioritic").
In termenii psihanalitici ai lui Jung psihologia lui Bacovia era dominată de anima, adică de acea zonă obscură, feminină care se găseşte
în alcătuirea fiecărui bărbat, coexistînd cu animus, zonă masculină cu
care se află într-o tensiune bipolară. Viaţa conştie'Illtă caută însă să reprime, aşa cum ne arată Jrmg, factorul antinomic sexului: în cazul băr
batului, va fi reprimat anima ; în cazul femeii, animus. La Bacovia reprimarea conştientă a lui anima, nu se mai poate exercita de către conştiinţa poetului deoarece la această dominare feminină internă, de structmă, eaTe pune pecete pe toată viaţa ~i opera lui Bacovia, se adaugă. dominarea eX'ternă a soţiei, de fapt o influenţare (feminină), de o categorică factură psihanalitică, maternă. Poetul nu e decît un copil mare ce
trebuie inconjurat cu toată înţelegerea şi dragostea. În aceste condiţii
şi ultimele posibilităţi de reprimare a lui anima de către animus, sint
cu desăvîrşire excluse.
Elementul material primordial, care stăpîneşte tiranizant psihi<:ul
lui Bacovia, este apa, adică un principiu eminamente feminin şi matern. Aşa cum arată Bachelard, pentru orice imaginaţie, combinarea apei
cu un a1t element al naturii semnifică imaginea simplă a căsătoriei,
după cum, particilparea apei la germinarea seminţelor ne oferă o icoană
maternă, genetică. Apa în toate ipostazele sale de agregare devine astfel, pentru Bacovia, elementul primordial, arhetipul, care reglează intreg rmiversul său poetic, determinind simbolica de bază a operei sale,
de la cea cu semnificaţii existenţiale, pentru condiţia umană, pînă la ce<l
cu precise adrese morale şi sociale.
Bachelard .arată că arhetipurile acţionează în armbivalenţe adînci şi
durabile, putînd provoca, în artist, reacţii antinomice bine - rău, alb
- negru, dorinţă - frică, implinire - descompunere după cum funcţionează, în inconştient, ca desfăşurări normale sau ca nişte "organe
neglijate sau rău folosite", cum se exprima Jung. La Bacovia funcţio
narea acestor forţe psiho-vitale stă, evident, sub controlul lui anima, de
lmde şi viziunea specifică a universului său liric, ca rm revers al orizonturilor prementale arhaic şi mitic - manifestJîndu-se, prin arhetipul
apei, în latura antinomică negativă - fri1ca, descompunerea, aneantizarea. Asta înseamnă că nu vom găsi la Bacovia, nici apa limpede, superficia ca o oglindă a cerului deschizătoare de profunzimi şi nici apa
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primardială, din care se naşte via~a. Cu alte cuvinte, lipseşte apa decor,
atît de dragă romanticilor, ca şi apa substanţă cosmogonică, element primordial şi forţă.

Form.ele concrete ale apei bacoviene sunt ploaia, ninsoarea, moina,
noroiul, ceaJţa, umezeala, promoroaca, gheaţa. Li1psec;c din poezia lui,
apele - rîul, izvorul, lacul, marea, oceanul. NiCi chiar în Lacustră, zona
concret acvatică nu e numită Ploaia aici sugerează un timp imemorial,
şi primitiv, care face să se audă materia plîngînd, şi piloţii grei prăbu
şindu-se. În altă parte "ziua e primitivă, de taină" şi ,,o bolnavă fată
vecină răcneşte la ploaie rîzînd" sugerînd'u-se relaţia dintre ploaie şi
alienare. De asemenea şi relaţia dintre ploaie şi alcool e una tot de în.;t:ăinare, prin uitarea in care e împinsă conştiinţa umană.
Unirea apei, cu alte elemente ale naturii, nu are la Barovia, semnificaţia unui matrimonium. Din amestecul ei cu pămîntul, cu praful,
rezultă noroiul, locul de degradare a lucrurilor, de descompunere a formelor nobile ale materiei.
Ninsoarea, zăpada, nu sugerează nicăieri, aşa cum ne-am fi aştep
tat, puritatea şi candoarea. Simbolica ei cromatică nici nu mai este reţi
nută de poet. Căder.ea fulgi1or, sfîrşeşte-n moină, echivalentul hibernal
al noroiului. Cînd nu se transformă în moină ori cînd, nu se amestecă,
la a:bator, cu sîngele animalelor - "Plină-i zăpada de singe animal"),
zăpada se adună in nămeţi ca de la pol, care cuprind nu numai oraşul,
străzile, cîmpurile ci însăşi conştiinţa lumii, pînă cînd' "ninsoarea-mprejur cu cerul s-atinge".
Ca stare de agregare, alături de zăpadă apare promoroaca baroviană,
care cuprinde clanţele uşilor ca o pecingine, şi bruma, care atacă vegetaţia grădinii, venind după ftizia cromatică a parcului, spre a-i încheia
lucrarea. Dimensiunea dezagregării, sub acţiunile apei, apare limpede
şi in modul în care poetul însoţeşte verbul a ninge cu alte vocabule
determinante : ninge gri ; ninge grozav (pe cimp la abator) ; ninge pră
pădind ; ninge zoios ; ninge secular ; ninge parcă toţi muriră ; ninge cu
nimic ; ninge graindios ; ning bancnote ; ning la cinematografe grarve
drame sociale ; ninge bogat ; ninge trist ; ninge încet ; ninge repede ;
ninge peste fire, etc. Ideea de pustiu e atît de legată de ninsoare, că
pînă şi pe abstracţiune poate să ningă. Exemplu : într-un departe nins
-nu într-o depărtare ninsă.
Se poate trage de aici concluzia că Bacovia ajunge la relaţia cu sodalul, căruia-i creionează o impresionantă imagine în poezia sa, prin
intermediul factorilor esenţiali, ai rondiţiei sale artistice. Lumea exterioară in care trăieşte poetul seamănă cu cea interioară fiind răvăşită
de crize care rorespund celor intime, completîndu-le. In felul acesta
găsirea unei simbolistici, capabilă să pună in valoare universul social,
e numai o chestiune de deplasare a viziunii bacoviene, din lănutrul înspre afară. Nu trebuie modifkat nimic, ci numai adarptat, nici măcar
limbajul şi terminologia poetici!.. Cele două universuri bacoviene - cel
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interior şi cel exterior - se întrepătrund şi, tocmai în acest proces de
fuzionare, apa cu semnificaţiile ei, joacă un rol fundamental.
La nici un poet român şi la foarte puţini dintre cei universali, nu
se vede, ca la Bacovia, cum suf'letul uman, poartă în sine, în existenţa
sa, toate ipostazele, - cele din lungul sutelor d'e mii de ani - făcîn
du-ne să trăim, acum şi aici, în poezie, fantastica şi tu1burrătoarea lui
aventură în lume.

ARHITECTUL GEORGE MATEI CANTACUZINO
ŞI

ORAŞUL

IAŞI
EUGENIA GRECEANU

Personalitatea arhitectului G. M. Cantacuzino (1899-1960) şi rolul
în cultura românească sînt astăzi puse în lumină, pentru toate cate.goriile de cercetători şi pentru toţi cei care îşi iubesc ţara, datorită
apariţiei în 1977 a antologiei "Izvoare şi popasuri", însoţită de un studiu introductiv care cuprinde aspectele esenţiale ale creaţiei "unuia dintre cei mai pasionaţi iubitori, cunoscători şi interpreţi ai trecutului nostru spiritual" 1. In lumina acestui studiu şi a prezentării aproape exhaustive a tot ceea ce a publicat G. M. Cantacuzino, s-ar părea că nu mai
pot fi adăugate decit amănunte de mică importanţă pentru întregirea
imaginei unei personalităţi care ne apare excepţională prin două trăsă
turi ra întîlnite :
- Imbinarea unei gîndiri originale, neîntinată de opol'tunism şi a
unei exprimă·ri desăvîrşite cu capacitatea de creaţie arhi:tecturală,
în forme de mare diversitate, înrudite însă prin conştiinţa semnifi.caţiei
spirituale pe care o poartă - cu sau fără intenţie - construcţiile unei
epoci 2 şi, implicit, a răspunderii faţă de cultura neamului său pe
care o poartă arhitectul a.
- Folosirea unei culturi generale demnă de un adevărat cetăţean
al universului (în semnificaţia pe care Goethe o dădea acestei noţiuni)
pentru adîncirea permanentă a înţelegerii fenomenului de cultură românească şi, prin aceasta, a rădăcinilor sale sufleteşti în trecutul ţării.
Subliniem această tră_sătură ieşită din comun, deoarece am constatat adesea că - în materie de arhitectură, cel puţin, -- contactul cu marile
ansambluri istorke ale Europei (Veneţia, Paris, Florenţa ş. a.) conduce
la o depreciere a monumentelor şi a or~elor noastre, exrplkabilă prin
lipsa de cunoştinţe sau de interes pentm istori"l. ţării, precum şi prin
consi:d'erarea greşită a creaţiei urbanistic-arhitecturale drept un feno-

său

1. G. M. Cantacuzino, Izvoare şi popasuri, Antologie, studiu introductiv, tabel cronologic, note şi bibliografie de Adrian Anghelescu, Bucureşti, 1977, p. 7.
2. Op. cit., p. 38 : " ... cea mai sin.ceră cronică a unei epoci e oron!ca clădită,
adică totalitatea monumente1o!l" unor vremuri, totaH·tate din care se exprimă însuşi·rile unui suflet colectiv ... ".
3. Op. cit., p. 348: "Arhitectul irntruchipează, mai mult decît oricare alt artist, vremea şi societatea în care trăie;;te. Temele nu sînt puse de arhitecţi ci de
societate ... ".
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men de artă plastică, modelată ad libitum de arhitecţii-artişti cu puteri
demiurgi ce.
Impresionanta investigaţie antologică a operei scrise de G. M. Cantacuzino pare totuşi să nu fi cuprins cercetarea arhivei Direcţiei monumentelor istorice (înfiinţată în 1952, pe lîngă Comitetul de Stat pentru
Construcţii, Arhitectură şi Sistematizare, la patru ani după desfiinţa
rea Comisiei Monumentelor Istorice), instituţie în care G. M. Cantacuzino a îndeplinit intre 1953-1956 funcţia de referent (inspector) pen~ru
monumentele istorice din Moldova. In tabelul cronologic anexat antologiei, această perioadă este caracterizată astfel : "Desfăşoară în cadrul
DMI o intensă activitate de catalogare a vechilor monumente şi lăca
şuri de artă româneşti" li. În reali1Jate, .activitatea sa a fost mult mai complexă, cuprinzînd toate formele de apărare a moştenirii noastre istorice
şi culturale, de la documentare, pînă la încercarea de salvare a unui caclru natural sau a unui vechi oraş.
În perioada cind am îndeplinit eu însumi - în cadrul DI\U - funcţia de referent pentru jumătatea de sud a Transilvaniei (1960-1974), nu
mi-am dat seama cît interes prezenta studierea avizelor şi în special a
re.feratelor redactate de G. M. Oantacuzino pentru istoria protecţiei monumentelor din România şi pentru cunoaJ?terea participării sale cu fapta
la această acţiune. Totuşi, în folosirea dosarelor cu probleme generale
(sistematizare, zone de protecţie ş. a.) am putut observa in fugă rolul
capH>al care i-a revenit lui G. M. Cantacuzino în strămutarea monumentelor din zona lacului de la Bicaz, ale căror noi amplasarnente le-a
ales şi a căror desfacere şi reconstituire a urmărit-o personal. De asemenea, în întreaga perioadă de activitate a Direcţi,ei monumentelor istorice, pînă în 1960, G. M. Cantacuzino a fost singurul referent care a
înfruntat laborioasa procedură legală de stabilire a zonelor de protecţie, obţinînd acordul autorităţilor locale pentru delimitări care cuprindeau întregul cadru natural al unui monument. Dăm ca exemplu mă
năstirea Şl cetatea Neamţ pentru care s-a stabilit o zonă unică, delimitată printr-un traseu care urmăreşte coama dealurilor; nu este exagerat
să afirmăm că datorită lui G. M. Cantacuzino putem contempla şi astăzi aceste culmi ale istoriei şi artei româneşti in peisajul imortalizat
ele pana lui Mihail Sadoveanu.
In mapa problemelor generale de sisternat~z'lre, am descoperit textul conferinţei pe care G. M. Cantacuzino a ţinut-o în ziua de 21 martie 1958 in a:ula Universităţii din Ia!?i, pentru filiala Uniunii arhi,tecţilor,
expunîndu-şi punctul de vedere asupra sistematizării unui oraş pe care
1-a îndrăgit pînă la: sfîrşitul vieţii 5• Deşi la acea dată, din motive inde4. Op. cit., p. 510.

5. ULtima creaţie arhitecturală a .U! G. M. Cantacuz'no se află in cadrul ansamblului mitropoliei din Iaşi. La ea se ref<:. ă autorul într-o scrisoare din 25.1.
1960 (an.uJ morţii sale), adresată lui Os~ar Han : "Eu lucrez eu înverşunare şi incerc a pune llll1 surîs latin pe faţa gravă a ace-stui vechi oraş. emi permit a vă
trimite un fragment din ansamblul arhitect'lral pe care-I ridic la oapă,tul terase1
natma:e a Iaşului în faţa văii Ba!"! lui ul :Ii. Constr:1iesc două rorpuri similare, dintre care cel din fotografie e singur te~minat In spaţiul dintre aceste corpuri

pendente de voinţa sa, paras1se Direcţia monumente-lor istorice devenind
salariat al Mitropoliei Moldovei, G. M. Cantacuzino a depus tin exemplar al conferinţei la Divii, cu speranţa că va apăra astfel mai bine cel
mai V ast şi cel mai complex ansamblu istoric al Moldovei. Pe prim'l pagină a textului, directorul general al n:onumentelor istorice, arhitectul
academician Duiliu Marcu, a notat : "Este cel mai frumos imn ce s-a
cîntat Iaşului de către un îndrăgostit al Inimosului, un "exaltat" cum
se numeşte singur prietenul G. M. Cantacuzino". Observaţia este corectă numai în ceea ce priveşte calitatea literară excepţională, întrucît textul întruneşte un mănunchi de calităţi care exclllid exaltarea, dovedind
atît înţelegerea semnificaţiilor istorice ale creaţiei urbane româneşti, în
contextul culturii europene; cît şi grija pentru păstrarea or,g.anismului
viu a.l oraşului încărcat de istorie - şi nu doar a unor fr:agmnete selecţionate arbitrar şi sărăcite de semnificaţie prin izolarea într-o structură
străină de ce a fost mai înainte.
Dacă recomandările marelui artist şi gînditor român ar fi fost luate
în seamă, Iaşul ar fi putut deveni un. centru de atrac\ie al turismului
cultural - comparabil, pentru ţara noastră, sub aspect estetic, cu Sibiu,
Sighişoara sau Braşov, dar care ar fi vădit concomitent organizarea socială, economică şi politică a unuia dintre cele mai importante oraşe medievale româneşti. Dar pledoaria sa pentru a revitalizare a Iaşilor, efectuată în spiritul măsurilor adoptate în ţă.rile socialiste pentru anasmblurile istorice, a rămas fără ecou. Intervenţiile radicale desfăşurate pe
parcursul a 24 de ani au unnat metoda "sel~tivă" aplicată la Suceava
şi la Piatra Neamţ, cu rezultatul trans{ormării Ia."?ilor într-un domeniu
de înfruntare antagonică dintre vechi şi nou, cu monumente istorice
izolate intre construcţii moderne, a căror înălţime urmăreşte intenţio
nat concurenţa cu dominantele istorLce ale siluetei oraşului, atunci cînd
nu reW?eşte să le ascundă.
O imagine concludentă a situaţiei actuale a Iaşilor este oferită de
nlliffiărul 2-3 din 1981 al r·evistei "Arhitectura", dedicat municipiului
respectiv. Pe lîngă fotografiile panorami.ce (de exemplu, imaginea de la
p. 10-11), prezintă un deosebit interes ancheta-dialog intitulată "Îşi spun
cuvintul arhitecţii ieşeni" (p. 32-36), din care reiese limpede faptul că
aproape nimic din ceea ce s-a proiectat şi executat nu a avut in vedere
armonizarea cu ansamblul moştenit sau - cel puţin - păsti'area nealterată a valorilor si'luetei oraşului, atit de convingător sintetizate de G. M.
Cantacuzino in 1958. Şi mai îngrijorătoare - pentru ce a mai rămas
din vechiul Iaşi, dar şi pentru soarta tuturor oraşelor ţării noastre 1

simetric dispuse se vor dezvolta scări, fmtini şi terase care vor sui spre Catedrală
vor forma ou ace.t monument un vast a=blu ... Peisajul de aki mă îndntă
şi mereu mă îndeamnă să piclez, ceea ce fa:c metodic ... " (op. cit., p. 7).
Ansamblul clădirii adrninistratirve a mitropoliei a fost terminat în 1962, pă-s
trîndu-se "surîsul latiiii" al arhitecturii de SIPirit pahladian, eaTe - în mod surprinzător, este atribuită comanditarului, fără menţionarea Hustrtnlui <!!Uter al proiectului, în monografia dedicată mitropoliei !.ruşilor vezi Preot Sc<lll11at Po.rcescu, Catedrala mitropolitană din I~i, Iaşi, 1977, p. 118.
şi

este lipsa unor principii de cîntărire a valorilor arhitectonice şi urbanistice moştenite, lipsă pe care o atribuim în primul rînd învăţămîntu
lui superior de arhitectură. Două exemple extrase din ancheta amintită
sînt suficiente pentru a demonstna dezorientarea teoretică a arhitecţilor :
1. Oasa de modă şi "Casa cărţii" sint prezentate de arh. Aurel Vişan drept reuşite ale arhitecturii contemporane, deşi prima s-a ridicat
agresiv într-un valoros front medieval al zonei de comerţ, iar cea de a
doua a fost implantată polemi peste drum de biserica Trei Ierarhi, îndreptăţind afirmaţia arhitectului Nkolae Munteanu cu privire la modul
de punere în vaLoare a monumentelor ieşene : ,,Biserica Trei Ierarhi pare
şi ea a fi compromisă definitiv din cauza unei arhitecturi noi, lipsită de
valoare şi mai ales de bnu simţ -- vezi Casa cărţii". O părere cu totul
apusă apare la arh. Ovidiu Alexeievici, care afirmă cu seninătate că
"monumentele de arhitectură ale Iaşului sînt evi,denţiate corect în structura urbană" (ca şi cum structura urbană nu poate fi decît o creaţie
prin definiţie modernă), d'ar trebuie ţinut seama de faptul că opinia aparţine celui de al doilea autor al proiectului "casei cărţii".
2. Cu privire la sistematizarea zonei c.entrale a oraşului, arh. Vasile
Nacu atrage atenţia asupra identităţii zonei cu centrul medieval al cetă
ţii de scaun şi consideră ca atare necesară integrarea cu deosebită atenţie a monumentelor istorice (deziderat menţinut în limite foarte modeste,
întrucît într-'O asemenea zonă se recomandă integrarea cu deosebită
atenţie a construcţiilor noi în structura urbană moştenită). In totală
contradicţie cu această prudenţă elementară, arhitectul
Cristian Constantinescu (autorul principal al proiectului "Casei cărţii") face o afirmaţie pe care o găsim uluitoare : "Beneficiem de un mare maidan (s.n.)
la îndemîna noastră, dar pentru a se ajunge la o reuşită este necesară
neîngrădirea creaţiei, a nu se gîndi numai prin prisma preţtLI.lui plafon.
Restul depinde de cerinţele actuale ale beneficiarilor şi de un studiu
multi profesional aprofundat". A vînd în vedere desconsiderarea onaşului
vechi implieată în rnîdurile de mai sus, avem certitudinea că, printre
profesiunile la care ar apela eventual arhitectul făcător de oraşe noi,
nu figurează nici istorici, nici arheologi şi nici arhitecţi care să fi dovedit prin fapte cunoaşterea şi preţuirea urbanismului medieval românesc, sau cel puţin a vechii arhitecturi româneşti.
Faţă de acest amestec haotic, în care bunul simţ şi cultura generală individuală se confruntă cu ignom!'ea culturii urbane româneşti,
considerăm că publicarea tex·tului integral al conferinţei lui G. M. Cantacuzino este în măsură să salveze - nu numai ceea ce mai există la
Iaşi din ansamblul istoric, dar şi centrele sau nucleele istorice încă nealterate din întreaga ţară, avînd în vedere cuprinderea tuturor aspecte.lor la care trebuie să mediteze cel angajat în dificila operaţie de restructurare a oraşelor vechi.

ORAŞUL IAŞI:

UN PEISAGIU
în ziua de ·21 martie 1958,
din Iaşi {pentru Uniunea arhitecţilor)

Conferinţă ţinută

în aula

Universităţii

Oraşul Iaşi a t:recut de mult in literatură ca o temă in care poezia
se simte la la:rguJ ei. Dacă poeţii 1-au cintat, nuveli.ştii ~?i romancierii
i-au schiţat pitorescul rnelancoHoc, dacă istoricii i-au evocat trecutul şi
arheologii i-au cercetat monumentele, vechiul oraş moldovenesc nu ocupă
totuşi în viaţa artistică a României şi a civilizaţiei Româneşti locul care
în mod firesc ii revine. Aş vrea, în această scurtă expunere, să reiau o
veche preocupare a mea privitor la destinul Ia.şilor şi mai ales la semnificaţia acestui oraş in problemele artei româneşti.
Am frecventat acest oraş o viaţă întreagă, dar fără a-l fi locuit statornic vreodată. El face însă parte din primele mele impresii de artă şi
el m-a pus în faţa unor subiecte de meditaţie care au influenţat hotă
rîtor convingeiile mele privitoare la formaţiunea artei româneşti. Insist
asupra cuvintului românesc - şi n.u moldovenesc, fiindcă precum
voi încerca să demonstrez - Ia~iul depill?eşte prin însemnătatea lui un
fenomen local sau regional. Dintre toate oraşele româneşti, Iaşiul este
cel mai românesc, adică. cel in care s-au săvîrşit într-un spirit de continuitate o serie de manifestări şi expeiienţe ale unei societăţi aşezate la
răspintia drumurilor venind din orient, occident, nord şi sud. Pe aceste
drumuri n-au venit numai mărfuri sau armate, dar şi idei - şi deci,
influenţe. Ceea ce este deosebit în Iaşi, e că aicea influenţele se echilibrează, nici una nu domină (cel puţin, multă vreme) in mod suveran,
lăsînd creaţiei liberă cale spre infăptuiri armonioase. Căci influenţel2
sint interesante atîta vreme cît ele fac parte din materialele întrebuinţate de vlaga creatoare. O artă care ar fi un conglomerat de influenţe,
n-ar mai fi o artă, dar o barbară îngrămădire de elemente heterogene,
ceea ce arta românească - atît din Moldova, cît şi din Muntenia - n-a
fost niciodată. Voi lăsa, deci, savanţilor să vă vorbească despre influenţe
şi să facă la rece, ca pe un cadavru, repartiţia sistematică a înrîuririlor,
clasate ca florile uscate într-un ierbar. Istoricii artei au abuzat, după
părerea mea, de două teme care riscă adesea să golească înfc:1ptuirile
plastice de orice semnificaţie şi viaţă : influenţele şi decadenţele. Afară
cre rare şi scurte momente de împlinire, totul pentru ei e decădere, precum totul la ei e o savantă, subtilă şi complicată combinaţie a influenţelor. Oricare ar fi însă teoriile lor şi oricît ar fi ele de dc..cumentate, un
lucru rămîne incontestabil : că o operă devine un obiect de artă pl'in
elementele noi pe care (pe vrute sau nevrute) le r.oartă în ea şi prin eare
depăşeşte influenţele ce st'au. la geneza obîrş!ci sale. Aş vrea să spun nu atit ce se întîlneşte la Iaşi adus di:1 diferitele colţuri ale l'lmii, dar
mai mult să vorbesc despre ceea ce nu se găseşte decît la Iaşi şi nică
ieri în altă parte. Nu va fi poate prea mult de .spus, clar cel puţin, cred,
ceea ce în primul rînd ne interesează, precum ne interesează în fiecare
din noi - n'..l atît bogăţia memoriei satclrfltă de învăţătură, cît imboldpl
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vital şi creator care dă această linie, acea rîvnă a desăvîrşirii, acel stil
aparte al vieţii şi muncii noastre.
Iaşul în primul rînd' este un peisagiu. Zk peisa:giu şi nu privelişte conştient că prefer un neologism unui cuvînt neaoş românesc,
dar cuvîntul peisagiu mă mulţumeşte mai bine, căci el conţine· parcă
acea noţiune mai precisă a cu\rîntului franţt!zesc pdysuge,' ·care vine de
la paps şi visage, adică ţară şi obrazul unei· ţări anumite. deci a unui
anumit lucru - mai conturat, mai desenat şi mai precis. Şi Ia5ul tocmai
îrrii pare a fi - nu o simplă priveHşte sali o înfăţişare,· ci o fizi<momie
a unei ţări, a unui neam, expresia unei ali<3mţe între om şi natură, intre
elementele geografice şi veleităţile umane, o umanizare lentă şi stărui
toare a cinci veacuri de stăruitoare rîvnă, o expresie a omeniei romu'neşti.

Am spus că Iaşul este un peisagiu. Să-1 p1~ivim întîi aşa cum apare
care vine dinspre Vaslui, :atuncea cînd incepe să coboare po.:.
vîrnişurile stîncoase de la Repedea. De pe acest masiv, care c.loniină
toată regiunea deluroasă ce se întinde pînă la Pl'llt, se văd mai în tit ---:·
ca mari nave ancorate in larg --- mănăstirile Cetăţui·a, Galata şi" F1'u..:
rrioasa, pe cînd celelalte biserici sînt toate retrase între ·colinele Copou.:.
lui şi TăJtăraşului, pe platoul naturali care domină valea Bahluiului, cum
sînt corăbiile int::--un port bine adăpostit. Această imagine e cu atif m~i
vie, cu cît umbrele pricinuite de ra?.ele piezişe ale dimineţii sau ale
f,erii acoperă vîlcelele ca nişte ape adinci. Accentele nenumăratelo1· turle
care sclipesc în lumină, ţî.şnind din des~ul umbrarelor şi caselor răs
pîndite în grădini, masiva siluetă a Goli-ei, a Mitropoliei, ca:npanilul de
la Barboi, romantica siluetă a palatului administrativ şi calupul universităţii se armonizează în diversitatea lor datorită luminii, terenului
accidentat, vegetaţiei - şi poate, mai ales, fiindcă din prima vedere se
simte o irerarhie a formelor, o diversitate· de forme; prilejuite de divers-itatea monumentelor. Locuinţele sînt mici, instituţiil-e civile sau bisei·iceşti sînt monumentalle. Spia:ţiHe din jurul monumentelor mai însemnate
sînt vaste, cu toate că în general străzile sînt înguste. Oraşul nu este
hotărnicit cu precizie. El se pierde încet
în natueă şi pădurile sînt
aproape. Vile apar prin coclauri, se ridică pe movile, creînd spre Hli:-;cea, Bucium şi Bîrnova o întreagă regiune de locuinţe răspîndite pl'in
livezi şi vii.
Dacă privim oraşul venind dinspre Prut, pe şoseaua Unghenilor,
Iaşul are cu totu-l altă înfăţişare. Turle şi clopofniţe apar îngrăm.ădite şi
strlnse, ca lăncile infipte în pămînt ale unei tabere. Silueta oraşului care,
de sus, ne părea molcomă şi paşnică, se iveşte deodată ca o afirmare
eroică, ca ideograma unei epopei.
Cind coborim de pe podgoriil-e Copoului, încet, în sens invers, avînd
de data a-ceasta ea fundal masivul Repedei, in faţa cărtiia Cetăţuia ac'um
va domina orru,;ul strins în jurul turnului Goliei, ce se ridi:că masiv ca un
donjon, Iaşul va apare în deplina sa măreţie, dispunindu--şi arhitecturile
călătorului
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prin diversele denivelări ale terenului, cu varia1iunile lor de mase şi
jocurile lor de umbre şi lumină.
Dar cine va sui pînă înspre ultimele case ale dealului Tătărruşilor şi
se va întoarce, pentru a cuprinde întreaga desfăşurare a Iaşilor pe colinele sa~e, va vedea desenul subtil, nervos şi fin al unei întregi lumi de
forme, cînd svelte, cînd masive, cînd rotunjite în curbe graţioase, cind
ivite din jocuri de volume simple, cînd precise, cînd estompate de umbre, cînd dominante, cind' discrete, - .da!I" toate în ·perfeotă armonie cu
zarea deluroasă, cu pădu:rhle ·Şi cu ceruL Am zis desen, căd din partea
aceea Iaşul ajunge să .fie privi•t mai arhitedw·al, cu toate formele sale
informante care vorbesc cugetării, am zis desen căci dacă cumva am
luat creionul şi am tras pe hîrtie armonia spaţială care se desfăşo::;ră în
faţa noastră, am simţi cum proporţiile se regăsesc de la un monument
la altul şi cum contrastele afirmă armoniile, cum formele se inrudesc
sau se opun, decurg una .din alta, se completează, se ampliiică sau se
echilibrează, fiind totuşi toate orche1:.-trate după acelaşi ritm. E în toată
această înfăţişare ceva continuu şi unitar care e gre ude definit, dar
care pătrunde în noi pe căile intuiţiei.
Sîntem în faţa unei prezenţe care emană din forme, din aceste
forme care s-au incetăţenit in acel spaţiu şi în acea lumină. Şi aoea<>tă
prezenţă este stilul, stilul unei întregi istorii, unei culturi şi .unei civilizaţii. Şi zic istorie, fiindcă e vorba de o lungă desfăşurare în timp a
unei înlănţuiri de evenimente care s-au intimplat în acel or~, - şi zic
civilizaţie, fiindcă e vorba de o societate care a făcut şi respectat legi,
care a avut năzuinţi stăruitor urmărite - şi zic cultură, fiindcă această
comunitate românească şi--a afirmat tendinţele sale şi voinţa de a Ii în forme, în slove şi grai.
Căci de vom pătrunde acum în acel oraş cu străzi umbrite şi pline
de poveşti, spre a cerceta mai de apt"oape adevărul păstrat printre zidurile sale, vom vedea. confirmate ceea ce peisajul de ansamblu ne sugemse dintîi. ln primul rînd, Iaşul n--a fost nici la obîrşia lui, nici mai
tîrziu, numai un tîrg, o cetate, sau numai o reşedinţă domnească, sau un
oraş bisericesc, sau un or~ de bresl~i, sau mai aproape de noi - un
oraş de profesori şi de pensionari. El a fost mereu mai toate acestea deodată. El este rezultatul, produsul, unui efort al unei societăţi complete,
în care viaţa breslelor - mai ales - a fost indeosebi de intensă. Făcînd
această afirmaţie, aş vrea să precizez că este o breaslă, sau mai bine
ziş ce au fost breslele în epoca feuda:lă şi a prelungirilor sale feudale.
Acest cuvînt, adesea întrebuinţat greşit, a pricinuit nenumăl'ate şi inutile polemici şi neînţelegeri, fiindcă conceptul lui nu fusese analizat.
Faţă. de impo!'tan~ l:Jreslelor în epoca feudală şi Renaştere, aş vrea să
analizez în treacăt noţiunea acestui cuvînt.
.
Breslele există din antichitate ca formaţie de interese comune. In
Grecia antică, artizanii nu era.u mai niciodată sclavi, dar in împărăţia
romană, majoritHtea miinii de lucru căzuse in sclavie. Aceşti sclavi muncitori. şi artizani se organizară in societăţi, secrete întîi şi făţi~e pe urmă,
spre a putea apăra., interesele lor prQfesionale. Aceste organizaţii păs
trau: s:ecretul prpfesiap:a:J, ~.ecr.etul metodelor d~ lucru şi erau totodată
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de ajutor mutual şi de apăi'are faţă de oamenii liberi şi de
legile lor asupritoare. Aceste societăţi cu caracter mistic şi profesional
au început în Asia. P.rin Siria, s-au răspîndit în toată lumea mediteraneană. Cînd imperiul roman se prăbuşeşte şi începe să se organizeze
lumea feudală, - corporaţiile refugiate în ora~le care se restrîng Ia un
minimum de populaţie în dosul zidurilor lor, - aceste societăţi se injgheabă cu mai multă tărie şi corporaţiile împînzesc Europ1 cu echipele
lor. Dintre aceste corporaţii, sau bresle cum le zicem noi, una din cele
mai importante a fost aceea a constructorilor. Evul Mediu, atît de fărî
miţat din punct de vedere al hotrarelor politice, are totuşi o intensă viaţă internaţională de schimburi de idei, de mărfuri şi de oameni. Nici
odată hotarele ţărilor n-au fost mai puţin etanşe. Lumea medievală ave:~
trei organizaţii interstatale, care coexistau şi conlucrau cîteodată : prima era organizaţia militară feudală, c3re menţinu pînă la tiranie disciplina socială, împotriva ultimelor invazii barbare, - a doua era biserica, cu nenumăratele sale mănăstiri şi eparhii - şi, în al treilea rind,
coi'poraţiile de muncitori şi artiz::mi de toate soiurile, care formau partea
cea mai activă a populaţiei. Munca constructivă a epocii feudale e datoria lor. Aceste bresle cu nenumăraţii lor membri fabricau mărfuri,
construiau tot ce era de construit, dominînd foarte repede piaţ::1 produselor şi a schimburilor. Ei, în lupta surdă sau făţişă cu stăpînitorii
feudali, au fost apărătorii drepturilor lor civice şi a li!bertăţii ora~elor.
Ei sînt înfăptuitorii catedralelor şi burgurilor. Niciodată pînă a tun ce 1
munca nu fusese atît de bine organizată şi mîna de lucru mai conştiin
cios selecţionată. Ei au dat prin activitatea lor o înfăţişare unitară Europei. Pe majoritatea bisericilor lui Ştefan cel Mare şi ale lui Petru
Rnreş s-au găsit semnele lapirdare ale marilor corporaţii de constructori. Iaşul de la inceputul vieţii sale .a rost un o~·~ de ibresla.<?i, un oraş
de orăşeni - şi nu de semi-rurali, ca în majoritatea tîrgurilor. Deci a
fost un oraş bogat şi de trai bun. El n-a fost nui:nai un oraş aristocratic.
de reşedinţe boiereşti, ci un oraş de artizani şi de comercianţi. Multe
din bisericile ieşene au fost ridicate de bresle, care erau grupate cu locuinţele în cartiere a căror denumire a rămas unor străzi : curelari,
sărăriei, pecurari, olari, pielari etc. Între Constantinopol-la)i-Kiev-Lemberg-Praga-Sibiu, erau veşnic schimburi. Cind L._q~ul devine scaun domnesc, îşi primeşte podoaba de mănăstiri şi palate. Dar nu vre:lll să refac istoria Iaşilor. Am vrut numai, făcînd o incursiune in istorie. să explic mai bine umanitatea care a prod:us acest decor, care a întemeiat
această veche aşezare. Se zice adesea că în trecut noi am fost un popor
de păstori, lucru care este adevărat în parte. Cu această ocazie, se întemeiază o întreag<ă literatură ·sentimentală care evocă· păstorul cintind
doina din fluier. Dar aceJ;>ti ciobani saau pecurari, care îşi duceau turmele
peste hotare şi păstoreau din Caucaz pînă in Pind, erau oameni de acţil1ne. de cutezanţă şi de răbdare, care aveau punctele lor de sprijin şi
de retragere în munţi, pieţele lor de desfacere în oraşe şi în porturi,
care· duceau o viaţă grea - nici decum contemplativă - , îşi organiza:u
industria lor de brinzeturi, tăbăcirea pieilor şi' vinzarea blănurilor.
Aceşti oameni nu semănau cu ciobanul semănăt.orist al lui Grigorescu.
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Duceau războaie, se apăr'l.U în lungile şi depărtatele lor transhumanţe,
sau mulţi elin ei trăiau organizaţi ca o breaslă şi întemeiau oraşe. In
acest sens, legenda lui Bucur are cu siguranţă un substrat istoric şi acţiunea lor în înfiinţarea BLicurestilor e probJbi!ă. Breslele de altfel nu
se compuneau numai din români. În această lume orăşenească se întîlneau străini, adesea destul de numeroşi pentru a se constitui în colonii, eum au fost între alţii armenii, care au participat dintr-un început
la toată istoria Moldovei. În ace:~stă lume cEversă, viaţ> religioasă avea
un rol hotărîtor în toate amănuntele datinilor, dominînd şi cultura acestei societăţi şi dind tradiţia odată cu morala. Se zice însă mereu că toată
cultura noaastră veche e exclusiv bisericească. Nici asta nu este in intregdme adevărat. Breslele aveau tradiţiile 1or. Şi tradiţia, în domeniul
artelor şi tehnicelor, nu înseamnă decît suma experienţelor verificate şi
recunoscute folositoare. Există de pe atunci o arhitectură laică şi o cultură laică, cu toate că marile teme ale gindirii nu i·eşeau din cadrul religiei. Dar există de pe atunci o foarte puternică tradiţie populară de imemorială obîrşie, c:are a fost întotdeauna activă în toate manifestările
artei noastre vechi, fie că este vorba de pictură, fie de arhitectură. Aşa
se explică cum mae'ltrii veniţi cîteodată din Ardeal sau Boemia construiau totuşi după principii şi forme locale. Aşa se explică cum formele
bizantine sau gotice au fost impuse sensibilităţii şi gustului ţării.
Printre numeroasele păreri care circulă asupra istoriei şi culturii
noastre, ca aceea că românul este născut poet, mai există credinta că
istoria poporului românesc - in general - şi istoria artei româneşti, în
particular, s-a dezvoltat după legi cu totul aparte ca, de exemplu, că la
noi n-au fost bresle decît prea puţin şi că n-au avut un rol real in
cultura noastră. Ori, de îndată ce se admite că în România breslele au
existat ca in orice altă societ.ate feudală, problemele maeştrilor şi arti.-anilor se clarifică şi participarea vie şi continuă a poporului în cultura noastră se e1eplică pînă la evidenţă.
Am insistat cam mult asupra acestei probleme a breslelor şi mă văd
obligat a reveni mereu la ea, căci fără deslegarea ei nu se explică naş
terea şi viaţa oraşelor medievale. Căci ordşele nu se fac nici de boieri,
nici de voievozi, mai ales cîne! e vorba de ora'?e deschise, care n-au fost
cetăţi niciodată, adică n-au fost înconjurate de ziduri, avind însă unele
cetăţi pe lîngă ele, cum a fost la Suceava (Iaşul n-a avut, după cîte ştiu,
nici un c~1st€l fortificat). Din aoest punct de vedere, Ierşul - ca toate
oraşele din Moldova şi Muntenia n-a fost un oraş feudal, prins intr-o
armură de ziduri. Existau însă insule fortificate, cum erau mănăstirile
din interiorul şi din împrejurimile oraşului, precv:n şi curtea domnea~că. Această alianţă intre spiritul religios şi militar caracterizează
toată feudaJitatea, inclusiv mănăstirile româneşti şi aces·te mănăstiri
aşezate impreejurul Iaşilor sau în i;-,teriorul oraşului îi dau spC?cificul
său pitoresc.
Dar să analizăm citeva momente : un edificiu mic, dar de o deosebiă însemnătate e Sf. Nicolae, fvsta capelă a cl.llrţii domneşti, care era
cnprinsă odată întfle zidurHe de apărare ale ~edinţei voivodaie. Acest
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monument - chiar cl'upă restaurarea cam radicală pe care a suferit-o
păstrează în svelteţea sa caracteristicile artei moldoveneşti. E o
constroJCţie monumentală de dimensiuni mici, în care jocuJ interior al
bolţilor are o directă şi logică consecinţă .asupra formelor ex·terioa~e. în
care variaţia de culoare a maerialelor e complectată şi îmbogăţită de
pictură. Această arhitectură cu plan şi bolţi de înrudire structurală bizantină are totuşi o siluetă aparte, o siluetă gotică, aeriană şi subtilă,
în care ceva din optimismul Renaşterii apare. Planul bizantin, remaniat
după nevoile şi concepţia locală, a prim1t aici o formă exterioară în armonie cu peisajul şi natura ambiant:ă, în armonie cu omul ca~e trăia pe
.aceste teritorii în funcţia w1or datini vechi şi experienţe închegate, a
cărui tehnicitate se eliberase de mult de orice neîndemînare primitivă.
Acest fel de a concepe armonia spaţi<lllă, care se chiamă arhitectura, e
rezultatul unor veacuri de experienţe duse cu dvnă, la Bai:a şi în văqe
Carpaţilor, experienţe care s-au făcut cu modestele mijloace populare ale
arhitecturli de lemn şi ale căror forme au fost cu pricepere transpuse în
piatră şi însuşite pe urmă de meşterii breslelor, pentru ::1 desăvîrşi acele
arhitecturi care se socotesc pt"intre cele mai originale atfirmaţii ale acestor
vremuri.
Nu departe de Sf. Nicolae Domnesc a lui Ştefan cel Mare, se ridică
vestita biserică a Trei Ierarhilor, în care tradiţiile construcţiilor moldoveneşti sînt menţinute mai departe, în ceea ce priveşte proporţiile şi formele de un geometrism încă riguros. O bogată ornamentaţie orientală înveşmîntează aceste forme, fără a îi reduce calitatea proporţiilor. De pe
terasa Trei lerarhilor lui Vasile Lupu se zăresc celelalte două monumente
îmudite, Ga1ata şi Cetăţuia.
·
Edificiul însă care domină silueta Iaşului, compoziţia arhitecturală
de cea mai mare amploare, unul din cele mai măreţe monumente din
ţară e Golia, cu incinta, turnul şi biserica din piatră albă şi cu boLţi
uşoare ca nişte corturi întinse, Golia în care -- mai mult, poate, decit la
Trei Ierarhi - Vasile Lupu a pus să i se întipărească ambiţia nemăsurată
şi pasiunea lui pentru fast. Se zice <Că Petru cel Mare, privind această
surprinzătoare realizare, ar fi spus că este rezultatul întîlnirii înrîuririlor
ruse~ti cu cele occidentale şi orientale. Această caracterizare e valabilă
- nu numai pentru Golia, dar pentru Iaşul întreg. În epoca aceea eclectică, pe lîngă monumente de tradiţie moldovenească ca Trei Ierarhi,
de un stil compozit - ca Golia, se mai ridică un alt edifidu, cu totul
aparte - Sf. Sava, după premise pur orientale şi balcanice.
N ....aş dori să continui această analiză şi această enumerare. Am vrut
numai să vorbesc despre esenţialul, despre ceea ce caracterizează şi diferenţiază Iaşul de toate celelalte oraşe de pe teritoriul ţării, acest oraş
care, la răspîntia influenţelor, şi-a spus cuvîntul. Pe cînd Suceava rămîne
exdusiv oraşul feudal al lui Ştefan cel Mare şi Rareş, Iaşul este cetatea
lui Lăpuşneanu şi Vasile Lupu, oraş care întruchipează - mai mult decît
eposul viteji~i - un imens potenţial de visuri şi rivne neîndeplinite.
Dar mă veţi întreba; laşul nu e decit o colecţie de mănăstiri şi d:e
biserici ? Să nu uităm că, pe vremea cind au fost zidite, bisericile depă-
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semnificaţii de trofee.

şi

avînd adesea şi
.
Dar ceea ce .caracterzează Iaşul sînt şivastele sale locuinţe care ating
cîteodată dimensiuni palaţiale, cum e casa lui· Alexandru Cuza, casa în
care se găseşte astăzi maternitatea, muzeul de ştiinţe naturale, fostlil
palat domnesc al lui Mihail Sturza, casa în care· e azi th cămin lîngă
statuia lui Miron Costin şi atîtea alte case mai mari sau mai mici. sau
iristituţii ca Spiridonia, care toate poartă tiparul acelui cl:J.Sicism care a
înflorit în Rusia după războaiele napoleoniene _şi care, după Etei-ie, s-a
răspîndit şi la noi, şi pe care noi l-am adoptat atît pentru biseriCi cit şi
pentl·u locuinţe, cum se poate vedea La Frumoasa. Bisericile şi mănăs1.irile sînt numeroase, prilejuind cele mai importante monumente arhitecturale din peisajul ieşean ; spiritul unitar şi armonios în care e concepută locuinţa, simplele cac:;e de la Iaşi, care se înşiră fără pretenţie
ele-a lungul străzilor sau se ridică în verdeaţa grădinilor, alcătuiesc un
cadru urban variat, pitoresc şi intim, care tinde să dispară. Printre aceste
arhitecturi minore, dar plăcute, se ridi·că ici colea case de dimensiuni
palaţiale de care am vorbit, de o frumoasă ord0n3nţă clasică. ale căroi·
faţade e~primă o generoasă repartizare a spaţiilor interioare.
Căci nu este vorba numai de fatade în arhitectură. Generatot·ul de
forme este pl8nul şi casa moldover{eac:;că - cu încăperile repartizate
foarte simplu .şi întotdeauna bine luminate şi accesibile prin scări sau
degajamente vaste - a atras în trecut atenţia unor călători iluştri ctim
a fost Ligne, celebrul peisagist amator şi feldmareşal,. de meserie, în servidul Mariei Theresia, precum înfăţişarea generală a Iaşului impresionase pe ţarul Petru cel Mare. Ligne scrie in memoriile sale că el consideră planul casei moldoveneşti ca un exemplu de bună şi bine sOcotită arhitectură. Şi Ligne (rprince de Ligne, emigrat din Fr•anţa in 1789)
cunoştea Europa toată ca grădina lui. Deci părerea lui poate să nu ne
lase nepăsători. Această părere merită să fie extinsă de noi şi asupra
ca13elor mai modeste, sau cîteodată foarte modeste, care au toate aceeaşi
c·aracteristică de luminozitate şi acel aspect de bună cuviinţă, care păs
tr~ază adesea farmecul şi calităţile artei populare, încadrîndu-se totuşi
în decorul urban.
Dar au mai fost acele hanuri cu portale boltite şi curţi înconjurate
de arcade, amintind anticele caravanseraiuri, mai sînt casele cu dugheni
împodobite de ciudate balcoane din fier bătut, mai sînt vechi depozite
de mărfuri S<au ateliere boltite care din greşală au scăpat de tîrnăcoapele
edilităţii, mai sînt vechile cimitire acoperite de umbră în care se întîlnesc morminte şi mauzolee, cruci şi statui din diverse vremuri. Şi în
unele străzi se mai întîlnesc cite odată frumoase fintini în stilul lor baroc
sau clasic, sculptate cu grijă în piatră sau marmoră, dar ale căror guri
de apă mai toate au sec-at de mult. Căci lru?ul a fost un m~ bine canalizat din vremuri. Se mai întîlnesc ici colo vechi cisterne, goale acum,
care primeau apa prin canale de piatră.
Intr~un cuvînt, ceea ce este interesant la laşi sint urmele şi mărtu
riile unei vieţi calitative. Cum vă spuneam înainte : un stil. Iaşul are
utilitatea lor

religioasă,
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stil, un stil aparte care nu se defineşte, ca mai toate lucrurile esenţiale.
Am crezut adesea că motive sentimentale m-au făcut să privesc capitala
Moldovei cu îngăduinţă şi exaltare. Dar vremea a trecut, luînd cu ea
puţina exaltare ed care am suferit şi rarele îngăduinţi de care m-am împiedicat. Am căutat întotdeauna să cultiv spiritul meu critic, am comparat, am studiat şi am cumpănit chestiunile privitoare culturii şi artei româneşti. J.~ul a rezistat la toa.te şi cind m-am întors, fie din Ispahan, He
din Florenţa, n-am avut niciodată ceva de suprimat elin temele mele
oomirative privitoare la acel oraş aşezat atît de fericit printre colinele
şi vîlcelele sale.
Ultimul război ar fi putut să-1 distrugă. Furtuna a trecut peste el
cruţindu-1 în mare parte. Care este viitorul lui ?
Iaşului i se dă o importanţă cu totul specială, căci sînt unele lucruri vechi şi venerabile care merită un tratament special. ln drumuir·ea
lor, spre viitor, tinerele generaţii trebuie să le respecte. Progresul are
nevoie şi el de .pietre de hotar pentru a putea mai tîrziu să măsoare cu
ochiul, uitîndu-se înapoi, întinderea cuceririlor sale. Şi pe unrnă, în viaţa
unui popor există şi permanenţe. Dacă totul realmente este mişcare, oa
să putem aprecia această mişcare trebuie să avem puncte fixe de comparaţie. Ori eu mă întreb dacă Florenţa şi Ispahanul au nevoie neapă
rat de o violentă sistematizare. Dacă un plan de ocrotire şi complectare
n-ar fi suficient. Mi se va răspunde cu siguranţă că Ispahanul şi Florenţa au o altă importanţă, ceea ce este foarte posibil. Insă în ţară. un
alt oraş ca Iaşul noi nu avem. In aşteptarea realizărilor viitoare, să luăm
in consideraţie ce a fost şi, intre altele, ce a fost şi este al nostru, croit
pe măsura noastră, de noi pentru noi, la scara năzuinţelor şi posibilită
ţilor noastre.
Iaşul are nevoie să fie ocrotit mai mult decît sistematizat, căci sistematizat a fost de i&torie. Ia~ul n-are nevoie să fie prea mult mărit.
Nici din punct de vedere economic regiunea Iaşi nu poate fi împovărată
cu un prea mare oraş. Iaşul n-are nevoie de mari perspective, căci arhitectura lui n-are nevoie de prea multe mari artere de circulaţie. fiindcă
nu e de dorit ca Iaşul să depăşească o sută cincizeci de mii de locuitori,
fiindcă nu e de dorit în general ca oraşele să se mărească peste măsură,
acolo unde lucrul acesta nu e aproape obligatoriu sau inevitabil. M-area
calitate a Iaşului e de a fi la scara omului, de a fi unitar, de a forma,
cum am spus la început, un peisaj care trebuie păstrat cu toat2 împt·ejurimile sale. Aceste împrejurimi trebuief'r ocrotite cum sînt ocrotite
împrejurimile Romei, vestita campagna Romana. Am emis de multe
ori părerea că Iaşul in întregimea lui ar trebui dec1·etat monument istoric, păzit şi îngrijit ca atare. Căci un monument istoric e cu atît mai
interesant cu cît e păstrat in ambianţa naturii sale. Dar cînd un grup
întreg de monumente valoroase şi de ansambluri arhitecturale se găsesc
în acelaşi peisaj, printre arhitecturi care merită şi ele s~i fie păstr;;1te,
cînd însăşi natura ajută la punerea în valoare a tuturor acestor lucruri.
cred că acest tot trebuie păstrat pe cît se poate aşa cum e, restaurat şi
ameliorat în. caracterul lui. Atît în U.R.S.S., Ungaria, cît şi in Polonia şi
Cehoslovacia, astfel de măsuri s-au luat. Vechile cartiere din Varşo\'ia,
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nu numai căâ au fost restaurate, dar şi reconstruite. Cracovia la fel a
fost restabilită în vechea ei splendoare, castelele şi parcurile refăcute
fiind considerate ca un bun al poporului.
Noi ne plîngem mereu că n-avem arhitectură civilă. Dar cind avem
un oraş vechi, construit într-un spirit autohton, nu-l vedem şi nu-l păs
trăm. Şi asta fiindcă ne lovim de anumite idei gata făcute şi necontrolate, care s-au înrădăcinat în concepţia pe care o avem asupra propriei
noastre ţări. Se zice mereu că ţările româneşti n-au cunoscut şi n-au
participat la o artă şi cultură clasică, şi că tot ce nu e de obîrşie (în
parte cel puţin) bizantină nu este românesc. Nimic mai greşit. Fenomenul post-Renaştere de arhitectură palladiană s-a resimţit la noi ca şi în
Rusia. El a fost adoptat cu măreţie în Rn.1sia şi mai modest, cu un caracter aparte, la noi şi mai ales în Moldova. Această arhitectură e in cea
mai mare parte arhitectura Iaşilor, tot aşa de românească ca şi cea de
obîN?ie bizantină sau gotică. Dar nu vreau să ridic noi probleme şi să
deschid alte paranteze.
Iaşul trebuie in primul rînd .cunoscut şi cercetat cu creionul in mină
şi inventariat cu grijă. În majoritatea cazurilor, cei care se duc să viziteze acest oraş rămîn nedumeriţi şi se întorc zicîndu-mi că n-au văzut
acolo tot ce am văzut eu. Totuşi nu cred că exagerez. i\m ajuns la aceste
concluzii după cercetări şi verificări. Rămîne num3.i, cred eu, ca noi să
ne luăcrn în serios trecutul şi cultura noastră (aşa cum fac vecinii noş
tri). Trebuie să ne obişnuim a vedea realităţile noastre proprii şi odată privite să le luăm în consideraţie, in lumina unei critici care
va şti să biruie vechile prejudecăţi.
Dar viitorul ? Iaşul e numai un oraş al trecutului, Iaşul e numai
un oraş de artă, numai un oraş de turism ? Nu se poate, vor răspunde
autorităţile ed'ilit.are şi statale şi vor avea perfectă dreptate. Viaţa
unui oraş nu se opreşte pentru motive estetice sau arheologice, atîta
timp cît un oraş este viu ca Iaşul, cu tendinţa de mărire a populaţiei,
a industriilor, a şcolilor şi instituţiilor. Şi atunci ce e de făcut, căci vechile locuinţe sînt insuficiente, în parte distruse de război, in parte ruinate de uzură.
Răspunsul meu e simplu : prezenţa unor lucruri frumoase din trecut nu poate reprezenta o piedică pentru îndestularea nevoilor prezente,
dar - dimpotrivă - va da prilejul creării unui oraş mai aparte, de o
reală originalitate. Mulţi cred şi consideră monumentele istorice ca impedimente în organizarea pr·ezentului. Monumentele vecl1i pun, e adevărat, probleme dificile arhitecţilor urbanişti şi edilitari, care preferă
adesea, ca suprem argument şi ultimă soluţie, tîrnăcopul. Trebuiesc evitate performanţele sportive cu acest instrument. Organizarea sau reorganizarea unui oraş vechi e o chestiune de bun simţ, de sensibilitate şi
de gust. Dar la Iaşi nimic nu e imposibil.
Platoul Copoului poate primi în plin soarte şi în izolarea altitudinii
sale un întreg oraş nou, care se va putea dezvolta chiar şi in înălţime.
Iar în oraşul vechi, care se întinde pe platoul ce prelungeşte dealul Copoului de-a lungul văii Bahluiului, locuinţele şi construcţiile noi au variate posibilităţi de a pătrunde, de a ameliora viaţa şi aspectul vi~ţii.

Ptezenţa vechilor mănăstiri, dugheni ca şi a caselor cu fronton, traseul
<-:inuos al vechilor străzi, accentele arhaice ale vechilor turnuri şi clopotniţe nu sînt, nu pot fi, nu trebuie să fie impedimente, aşa cum
IJ-RU fost nici pentru Moscova, ruei pentru Kierv, Cracovia, Varşovia şi
atîtea alte oraşe europen,e care au vrut să afirme o continuitate morală,
estetică şi culturală, continuitate pe care şi Iaşul are dreptul să o revendice.
Un oraş nu e decit o colectivă afirmare a vieţii, în ceea ce are mai
înalt şi mai valabil. E o lnngă succesiune de izbînzi, care se exprimă
adesea în forme. Aceste forme nu pot fi impedimente în pregătirea viitorului, rol pe care îl are atît edilul cit şi arhitectul urbanist. La. Iaşi,
realizarea un.ui oraş excepţional de frumos şi de original este posibilă,
·CU puţină răbdare şi btmăvoinţă şi cu condiţia ca să nu înecăm cu construcţii de dimensiuni inutil de mari frumoasele arhitecturi care există.
La Iaşi totul este încă posibil. În acest oraş, cugetarea românească
a avut o deosebită rezonanrţă şi arta întotdeauna o deosebită însemnă
tate şi o particulară expresie.
Sîntem îndreptăţiţi a spera că aşa va fi şi în viitor şi a spera poate
chiar, că totul ce a fost va fi cu mult depfu?it.

TIBERIU CRUDU- O PERSONALITATE
A INVAŢAMINTULUI ŞI CULTURII BOTOŞANENE
(1882-1952)
ŞTEFAN

CIUBOTARU

In anul 1881 s-a prezentat ca preot în satul Tudora, Vasile Crudu,
fiu de ţăran din Valea-Seacă judeţul Neamţ, ce se trăgea din răzeşii lui
Ştefan cel Mare. Căsătorit cu Maria Nichitovici, a avut 16 copii din care
au trăit doar cinci : Versavia, Avel, Tiberiu, Lorenţa şi OliiiliPia.
Venit de la Chiscovata, s-a instalat în casa pădurarului Ananie
Agheniţei, casă veche ţărănească, cu d'ouă camere şi tindă, acoperită cu
stuf şi paie de secară, situată în partea de nord-est a satului, lîngă via
boierească din Dealul Zărnei. In apropierea casei se aflau pădurea şi
imaşul satului.
Aici a văzut lumina zilei Tiberiu, la 22 iunie 1882. Copilăria şi-.a petrecut-o de-a vaLma cu copiii satului prin poienele Fundoaiei, pe imaşul
străjuit de păduri seculare, cu oameni cinstiţi şi gospodari, ancoraţi puternic în tradiţiile etnografice şi folclorice de care s-a îndrăgit Tiberiu
şi care şi-au pus amprenta asupra scrierilor sale de mai tîrziu.
A urmat şcoala primară în satul său natal unde i-a avut ca învăţă
tori pe Grigore Filipescu şi Vasile Crudu, tatăl ;"d.u, între anii 18881892. Socotindu-se că nu este îndeajuns de bine pregătit, în condiţiile
unei şcoli rurale, a fost trimis la Botoşani, unde la "Marchian" a repetat clasele a III-a şi a IV-a. În perioada anilor 1894-1901 a urmat
cursurile liceului "A. T. Laurian" din Botoşani, unde a fost coleg in primele patru clase cu viitorul savant Mihai Ciucă şi pe tot parcursul şcolii
cu Avram Lazarovici, alias Barbu Lăzăreanu, viitorul academician de
care l-a legat toată viaţa o trainică prietenie.
Calităţile de scriitor se întrezăreau din liceu (l-a avut profesor la
limba română pe N. Răutu), cind a luat parte la tu1 concurs literar tinut
în cadrul Societăţii "Tinerimea Română". A obţinut premiul al II-lea
pe ţară.
După terminarea liceului, din luna decembrie a anului 1901 a funcţionat ca pedagog la Institutele Unite din Iaşi, pentru ca în 1902 să se
înscrie la Facultatea de litere din acelaşi oraş, unde a avut ca profesori
pe ilustrul savant A. D. Xenopol, pe P. Răşcanu şi alţii. A terminat facultatea în 1905.
Serviciul militar l-a satisfăcut in cadrul Regimentului 8 Vînători
din Botoşani, în perioada anilor 1905--1907.
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La 16 mal'tie 1908 şi-a luat ·~amenul de licenţă în ştiinţele istorice
cu califica tivul "Magna cum l~udae".
Cariera didactică şi-a început-o la Gimnaziul din Dorohoi (1 septembrie 1909), unde· .s-a remarcat imediat ca un strălucit profesor, ceea
ce a făcut ca Ministerul Instrucţiunii să-i acorde o bursă de 600 lei pentru completarea studiilor la Paris. În 1911 a început audierea cursurilor
la Sorbona şi College de France. Frecventa şi bibliotecile, printre care
şi cea de la "Saint Genevieve". Dornic de a~i desăvîTIŞi formarea intelectuală şi profesioanlă a obţinut în acel~ ian, la 4 ianuarie, autorizaţia de a asista şi la cursurile de istorie şi literatură la liceele "Louis le
Grand", "Henri IV" şi "Jason de Sally".
Tînărul profesor a folosit la maximum orice posibilitate de a cunoaşte şi alte locuri în afară de Paris. A făcut cîteva călătorii în estul
Franţei, o ascensiune pe Mont Blanc şi o excursie la Londra. Mai tîrziu
va călători în Polonia, Turcia şi Italia.
La Paris a a:vut bucuria reîntîlnirii cu fostul său coleg de liceu,
Barbu Lăzăreanu. În amintirile sale "Din pragul amurgului" l-a descris
astfel : "El era aproape neschimbat : aceeaşi mică statură, aceeruşi haină
cafenie închisă, ieşită la soare, roasă la coate, aceeaşi nervozitate stăpî
nită, acelaşi surîs pdetenesc şi blînd".
In anul 1913 s~a întors în ţară şi a luaa parte la campania militară
din Bulgaria în calitate de comandant de pluton, în cadrul Regimentului 8 Vînători. In drumul ce 1-a făcut pe jos de la Bucur€!'1ti pînă
aproape de Sofia, s-a îmbolnăvit de holeră. Insănătoşit, s-a întors în
ţară.

A plecat din nou spre Franţa pentru a~i continua studiile întrerupte. Aici a cunoscut-o pe învăţătoarea Marguerite Comparat de
Bercenay, cu care s-a căsătorit.
Întors în ţară şi-a reinceput cariera de profesor la Gimnaziul din
Dorohoii. Apostolatul în acest oraş i~ fost întrerupt de plecarea sa pe
frontul primului război mondial. În fruntea vînătorilor săi, a trecut cu
avînd Carpaţii pentru a elibera Transilvania, unde a fost rănit. Însănă
toşit, a partidpart; apoi la luptele grele date ·în loC131it:ăţi intrate în legendă şi literatură : Oituz, Tg. Ocna, Cireşoaia, Mărăşeşti.
In crîncenele lupte de la Cireşoaia, la 27 august, au căzut în luptă
doi ofiţeri : Ioan Grămadă şi Ioan Spiru. Prieten cu primul, Tiberiu
Crudu le-a adus un ultim omagiu: "Te văd frate Grămadă, venind voios
şi plin de nădejde în corpul nostru de vînători, pe care singur ţi l-ai
ales, pentru desrobirea neamului, pe care tu împreună cu alţii ai trîmbiţat-o atît de mult prin grai şi prin scris. Ai vrut să te răzbuni cu arma,
să lupţi cot la oot cu duşmanu:l şi ţi s-a împlinit dorinţa. La Cireşoaia
însă aţi căzut alături. Noi v-am strîns cu durere rămăşiţele pămînteşti
şi le-am aşezat cu grijă unele lîngă altele, aici,
în această poiană a
cîmpului de luptă." 1
La 19 aprilie 1918 a fost demobilizat cu gradul de căpitan în rezervă şi s-a prezentat din nou la postul său din DorohoL
L Ziarul "Clopotul" din 24 ianuarie 1974, Art. "In memoriilm" de Emil
novici.
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Ca urmare a faptului că în timpul primului război mondial abia terminat au căzut pe cimpul de onoare circa 1000 de învăţători şi că se
simţea o lipsă acută de cadre didactice în mediul rural, s-au înfiinţat în
judeţul Botoşani cîteva şcoli pregătitoare de învăţători cum au fost cele
de la Tudora, Ştefăneşti, Suliţa, ş. a. Renunţînd la postul său din oraş,
a acceptat cu multă plăcere să pună bazele Şcolii pregătitoare din Tudora, ce a funcţionat în localul şcolii primare şi în conacul boieresc. Nimic mai semnificativ !
In luna septembrie 1918 a umblat din poartă-n poartă, lămurind
consătenii săi să-şi dea copiii la şcoala nou înfiinţată pentru a deveni
viitori luminători ai satelor. Persuasiv fiind, a cules roadele scontate,
înscriind în clasa 1-.a 50 elevi.
Un an mai tîrziu, la 1 septembrie 1919, a devenit directorul Şcolii
Normale de învăţători "M. Eminescu" din Botoşani înfiinţată prin contopirea Şcolilor pregătitoare din Tudora, şi Ştefăneşti, şcoală ce a funcţionat sub conducerea sa pînă în 1933 cînd s-a desfiinţat. Ea una din cele
32 din ţară, cîte una pentru fiecare judeţ.
Fără local, fără corp profesional, Tiberiu Crudu a început o uriaşă
muncă de a pune bazele noii şcoli. Primii ani s-au desfăşurat în condiţii foarte grele : pentru cursuri s-a obţinut localul Şcolii primare nr. 2,
iar pentru internat un pavilion al ~gimentului 37 lnfanterie şi o aripă
a Şcolii de meserii. Pnin relaţiile strinse ce le avea cu ofidalităţi!le oraşului a reuşit să pună şcoala în condiţii mulţumitoare din punct de vedere administrativ, învingînd toate vicisitudinile inerente unei aseme··
nea situaţii, fără a fi avut pretenţia ca elevii săi să aibă pe masa din
sufragerie "Ab ovo usque ad maia". A fost un excelent organizator.
La .intervenţiile sale către Bucureşti, nu se realiza mai nimic în
timp ce situaţia învăţămîntului primar era dezastruoasă, aşa cum o arăta
el în cuvîntul de la închiderea primului an de f'uncţionare a:l şcolii sale :
"E de ajuns a vă spune că în acest judeţ sînt 186 şcoli primare cu 360
de învăţători şi institutori şi cu 37.715 copii în vîrstă de a umbla la
şcoală ! Dintre ei au fost înscrişi anul acesta 15.000 şi au urmat regulat
10.000, rămînînd pe dinafară 28.000 ! E îngrozitor acest calcul care mă
înspăimîntă numai făcîndu-}.
Dacă unui învăţător într-o clasă i se încredinţează cîte 50 de copii
spre învăţare, atunci, în judeţul nostru ne mai trebuiesc încă vreo 560
dascăli. Cine s-i deie, dacă nu şcolile noastre normale ? ln mijlocie, o
şcoală normală dă 35 de absolvenţi anual. În zece ;:mi, avem aproape
700 ! Prin urmare, primejdia analfabetismului se poate înlătura repede
num8i sprijinind din răsputeri acest? şcoli care pregătesc dascălii de
mîine.
Daţi-ne sprijinul trebuitor azi şi noi vă dăm nădejde::t ţării de
mîine! 2•
2. T. Crudu
67, op. cit.
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Cerea peste tot, în orice ocazie, cu glas tare : "Localul. Să ni-l da.ţi
de dînsul avem cea mai mare nevoie." :J. Apelurile sale au sunat în
van. S-a început construcţia a două impunătoare clădiri în parţea de
nord a oraşului, una pentru Şcoala Normală de fete şi una pentru cea
de băieţi, dar terminarea lor a fost tergiversată, astfel că TiberiuCrudu
n...,a apucat să-şi vadă visul împlinit : mutarea şcolii sale in n.oJ,la clă
dire. În 1933 după 14 ani de la înfiinţare, otitoria sa s-a des-fiinţat.··
Ca director a reuşit să atragă la şcoala sa un coerent mănunchi de
profesori ce--au făcut cinste învăţămîntului botoşănean. La catedra şcolii
au ofidat cu înaltă profesionalitate : Gh. Comicescu, figură proeminentă
a psihologiei şi pedagogiei româneşti din prima jumătate a secolului nostru, N. N. Răutu care şi-a petrecut aici o parte din primii ani de ucenicie, Eugen Timpoc, Constantin Tufescu, Nicolae Blebea, Victor
Galin, ş. a.
La şcoala de aplicaţie pregătirea viitorilor învăţători a încăput pe
miini sigure : Mihai Vasiliu, Constantin Apostol, Constantin Dimitriu,
Anton Popescu, institutori cu care oraşul s-a mîndrit şi se mîndreşte
şi azi.
Concentrarea acestor nume "de rezonanţă" din viaţa şcolii şi culturii oraşului Botoşani s-a putut realiza la Şcoala Normală şi datorită
excelentului tact pedagogic , care în relaţiile cu colegii săi a fost exemplar : corect, punctUJail., apropiat, înţelegător, dar în acelaJŞi timp şi .exigent.
Bine dispus mereu, cu surîsul pe. buze tot timpul, l-a făcut pe profesorul de istorie Petru Chichifoi să spună despre el, după ce trecuse in
lumea tenebrelor : "Om vesel, glumeţ, bine dispus chiar atunci cînd avea
vreo supărare." "·
Sînt dovezi peremptorii ale pedagogului Tiberiu Crudu, care nota
după pensionare într-o scrisoare de mulţumire : "Eu în viaţă n-am avut
alte mulţumiri şi bucurii, decît cele venite de la elevii mei şi de la colegii mei care m-au ajutat în strădaniile mele." 5.
Ca direotor, a urmărit să dea importanţa cuvenită predării muzicii,
desenului, caligrafiei şi lucrului manual, pe care punea o mare bază.
Şi""'3 dat tot concursul ca şcoala să aibă un cor şi o orchestră, a acordat
o atenţie deosebită serbărilor date de elevii săi pe scena Teatrului "Mihai Eminescu", în cadrul şcolii, prin satele vecine. Cu ocazia manifestă
rilor de la sfîrşitul anilor şcolari, avea grijă săse aranjeze expoziţii foarte
reuşite cu lucrări ale norrnal~tilor şi elevilor de la şcoala de aplicaţie.
Aceştia din urmă au obţinut locul I la un concurs organizat pe oraş
în 1922.
In două-trei săli, încărcate pînă la refuz, se puteau vedea picturi,
mulaje, .planşe pentru caligrafie, sculpturi în lemn, pirogravuri, împletituri din sfoară, etc.
c:ăci

3. Ibidem.
4. Anuarul Liceului "A. T. Laurian", Botoşani, 1972-1973, p. 99, op. cit.
5. Ziarul "Clopotul" dîn 8 noiembrie 1970, Art. "0 scnisoare inedită"
Emil Antonovici.
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ExcUll'Siile au fost consi:derate un preţios auxi:liar în procesul instructiv-educativ, de aceea le-a acordat o deosebită atenţie organizînd şi conducînd personal excursiile din anii 1923-1!)26 prin Bucovina, Transil\'ania, Moldova, cînd au călătorit cu plutele pe Bistriţa, au urcat pe
Ceahlău, au vizitat numeroase monumente istorice, etc. La întorcere le
cerea elevilor să comenteze cele văzute, apoi le vorbea trăgînd concluzii : "Aţi văzut frumuseţea plaiurilor .şi făloşenia munţilor care n-au pereche la ţările di:mprejur (... ). Aţi văzut apoi bogăţiile ţării (... ). Printre
aceste frumuseţi şi bogăţii aţi văzut şi pe om, stăpînul a toate (... ) aţi
observat cu bucurie că ţăranii români ce mişună pretutindeni, sînt cu
toţii aproape la fel. Unitatea aceasta a sufletului ţărănesc este, de bună
seamă, temelia de granit a neamului nostru faţă de varietatea celorlalte
naţii care ne împresoară. Aţi văzut în calea voastră, păduri tăiate săl
batec, străini stăpînind munţii şi oraşele, ţărani săraci risipiţi ca oile
pe plaiuri, bogăţiile supte fără cruţare, oameni beţivi, stricaţi, fără ,şti
inţă de carte ! Aţi văzut roate acestea şi v-aţi înegrit la faţă, cutremur.îndu-:vă". 6 •

Sint cuvinte de înaltă simţire românească, de revoltă contra societă
perimate, adresate celor ce erau îndemnaţi să înd'repte răul :. "Unii
poate veţi ajunge .in rindurile de sus. Acolo ajunşi însă, trebuie să ştiţi
ce aveţi de făcut şi ce este de inlătuTat pentru a sălta neamul din făga

ţii

şul pierzării". 7

Cunoscîndu-i-se meritele de pedagog, Ministerul Instrucţiunii Publice i-a încredinţat sarcina de a organiza în vara anului 1921, cursuri
de perfecţionare pentru învăţătorii calificaţi, dar care nu cunoşteau
limba română şi proveneau din Banat, Transilvania, Basarabia, deci de
altă naţionalitate. Prin felul cum a organizat aceste cursuri, cu toate
greutăţile intimpinate, a reuşit să se achite cu brio de această grea sarcină. La plecarea cursanţilor, pe o fotografie făcută împreună, aceştia
i-au scris : ,Polităţa, preveninţe şi dragostea sunt armele cuceririi neromânilor! Aţi cucerit inimile noastre ! ti.
Iar cel care le-a cucerit inimile le-a adresat cuvintele: "Dragii mei
colegi şi prieteni, învăţaţi-ne limba, căci veţi vedea in ea nobleţea originii noastre. Invăţaţi-ne limba şi vă veţi convinge că nu sintem fiii nimănui, ci fiii celor mai de seamă popoare vechi : Dacii traci şi Romanii - latini. Invăţaţi-ne limba, dragii mei, şi veţi vedea că sîntem un
!)0p:1r cu care se poate trăi împreună şi această credinţă va fi inceputul
soli:darităţii dintre noi şi d-stTă." 9.
In problema naţională ce se dezJbătea cu acuitate în vremea sa, Tiberiu Crudu a avut convingeri profund democratice : "Pe temeiul dreptului minorităţilor nu ne putem purta d~măneşte cu cei ce au drept la
viaţă proprie, cultură proprie şi nici nu putem întrebuinţa arme impo6.
7.
8.
9.

T. CI'udu, .,Şapte ani din
T. Crudu, .,Şapte ani din
Ibidem, p. 514, op. cit.
Ibidem, p. 516, op. cit.
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triva lor, pe care noi le-am blestemat cind alţii le-au întrebuinţat impotriva noastră." 10.
Numele lui este legat şi de înfiinţarea primei biblioteci pedagogice
judeţene. Ministerul a luat hotărîrea de a pune bazele unor asemenea
biblioteci cîte una pentru fiecare judeţ, pe lîngă Şcolile normale. Tiberiu
Crudu care răspundea de buna funcţionare, a inaugurat-o la 6 februarie
1925, punind la dispoziţia corpului didactic peste 1 100 volume din care
circa 200 erau din domeniu pedagogiei ce trebuiau să ajute "Ia întreţi
nerea şi completarea cunoştinţelor pedagogice - didactice şi de cultură
generală a membrilor corpului didactic primar" 11 •
In vara anului 1920, Ministerul Instrucţiunii a organizat o conferinţă cu directorii şcolilor normale in care a avut intenţia de a reforma
învăţămîntului normal-primar. Se vehicula ideia scurtării ciclului de
pregătire al învăţătorilor de la 6 ani la 4 ani, cu scopul de a completa
intr-un ritm mai alert posturile libere.
Printre cei care s-au opus cu vehemenţă a fost şi directorul de la
Botoşani : "Invăţătorul este nu numai dascălul celor mici ci şi povăţuito
rul celor mari. El trebuie să deie îndrumările absolut necesare norodului neştiutor, pe toate tărîmurile : cultural, economic, politic, higienic, etc.
De aici nevoia de a fi bine pregătit ca atare 12 . In consecinţă a cerut
mai multă cultură pentru învăţători, căci "Unde este cultură este lumină
şi unde este lumină este muncă, ordine, propăşire, biruinţă" J:l.
Combătînd scurtarea anilor de studii în şcolile normale, a cerut deschidema accesului "pentru învăţăturile inalte. Normalistul absolvent, setos de lumină mai mare, să aibă dreptul de a urma şi la universitate,
dar numai pregătindu-se pentru cariera didactică" H. După cum este
ştiut, în vechiul regim, absolvenţii şcolilor normale puteau urma numai
Artele frumoase. Acest vechi deziderat al învătătorimii a fost rezolvat
abia in anii socialismului, cind drumul spre studiile superioare este deschis tuturor absolvenţilor de licee, indiferent de specialitatea lor.
Glasul său s-a ridicat pentru un învăţător primar legat de practică
unde elevii să nu fie pregătiţi numai pentru ştiinţă abstractă "ci şi mai
ales pentru viaţa practică. Partea teoretică să meargă mină in mină cu
partea practică" 15.
Avem cer.titudinea că puţini directori din vremea sa şi-au iubit, îndrumat, ocroti: şi urmărit elevii săi ca Tiberiu Crudu. Atunci cînd
aceştia îşi luau zborul spre cariera care-i aştepta, directorul lor ii cunoaştea pe fiecare în parte ca pe proprii copii. Le cunoştea virtuţile şi
slăbiciunile. Diplomele de învăţători purtau pe ele, la eliberare şi menţiuni ca acestea : "Cu calităţi distinse. Merită a fi sprijinit pent·ru a păşi
mai depwte. O mare incredere in el, în puterile saile, Il vor faJoe să) biruie
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ibidem, p.
T. Crudu,
Ibidem, p.
Ibidem, p.
Ibidem, p.
T. Crudu,

86, op. cit.
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mai uşor în viaţă. Nu-i lipseşte nimic pentru a se desăvîrşi in vitior."
Ori : ",Fire aleasă, tăcută, muncitoare. Va fi un bun învăţător dacă va
urma sfaturile şi indrumădle ce i le-.am dat."
Adevărat părinte sufletesc ne apare în sfaturile şi îndemnurile
ce le-a adresat seriei de învăţători 1923, demne de a fi incluse în orice
2.ntologie pedagogică sau etică :
"Dragi elevi de ieri şi scumpi tovarăşi de muncă şi de jer·tfă a zilei
de miine,
Mă îndrept către voi, pentru .cea din urmă oară, în calitate de director şi vă zic : Aţi venit de la sate către şcoala noastră, setoşi de lumină
şi astăzi a sosit vremea să vă întiarceţi iar la sate. Vă sfatuiesc să nu
intraţi în ele ca nişte răsfăJţaţi ai cărţii şi străini ai vieţii !
Fiţi respectuoşi faţă de părinţi, iubitori faţă de prieteni, cu tragere
de inimă şi dragoste faţă de sat şi copii lui.
Nu fiţi mîndri cu cei ce totdeauna au fost umiliţi .şi călcaţi în picioare. Aduceţi-vă aminte că pomul, cu cît e mai încărcat cu atit mai
mult se pleacă spre pămîntul care-i trimite hrană ca să !facă rod.
Aveţi un suflet de ţară pe care l-aţi împodobit la oraş. Into~i acasă
căutaţi să vă realipiţi la marele suflet sătesc din care v-aţi I"".lpt
cîţiva ani.
Luminaţi acolo unde este atît intuneric !
Mngîiaţi unde este durere şi ridicaţi unde ştiţi că este cd.dere !
Respectaţi datinHe şi obice:Luri.Je pe care ailiţii le defăimează şi le
dispreţuiesc

!

Vorbiţi

graiul curat al strămoşilor şi nu vă strîmbaţi in faţa celor
ce n-au schimbat o cirtă din podoaba limbii străbune !
Nu ocoliţi portul naţional pe care nu sîntem vrednici a-1 păstra,
după cită frumuseţe şi artă este î:n el !
Cîntaţi-vă cîntecele, jucaţi-vă jocurile şi spuneţi-vă poveştile pe care
le-aţi auzit şi învăţat de mititei !
Nu vă duceţi în sat ca robi ai păcatului şi demoni ai ispitei, ci ca
smerite slugi .ale virtuţii !
Sînteţi fiii unor părinţi, elevii unei şcoli, cetăţenii unui stat, membrii unui neam şi nu uitaţi că părinţii, şcoala, statul, neamul n5teaptă
totul de la voi" w.
Iată de ce, la plecarea din şcoală. fiecare discipol al lui Tiberiu Crudu
avea la el firul Ariadnei, pentru a se putea descurca onorabil in labirintul
\·ieţii cu care urma să dea piept în mediul din care plecase.
Cu ocazia diferitelor cuvîntări ce le-a ţinut în faţa corpului profesoral şi al elevilor, s-a erijat în apărător al ţărăni!'ltii şi muncitorimii,
condamnîncl atitudinea guvernanţilor faţă ele .2cs::ste două clase soc;:iale.
Cităm cu privire la ţărănime : ,,A~a este, dragii rr.~i. şi sorirtc1 ţă
ranului român care astăzi, înt:·e ce1 si\i~'..li şi răsfăţaţi, stă deo;:.arte în
părăsire, slab şi pipernicit. mincat cie tin[t şi de noroi, aşteptînrl cu încredere pe stăpînul visurilor lui. Şi, acel stăpîn va veni ciici din ·lacrimile unui popor răsare totdeauna un Făt-Frumos de izbăvire" l 7•
16. T. Crudu,
H. T. Crudu .
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Sau : "Dacă păminVul ţării acestiea în cursul veacurilor a fost desţe
lenit şi lucrat, dacă codrU s-au desfundat, dacă de la un capăt la altul
al ţării lanurile de griu împodobesc faţa satului, dacă vedem turme de
oi, cirezi de vite, hergheJ.ii de cai, dacă sint drumuri croite, şosele prunduite, cărări bătute, toate aJCestea muncii ţăranului o datorăm" 18 .
Cu privire la muncitori : "Nimeni nu se îngrijeşte de muncitori şi
nici nu-i cheamă să~i spună cuv:intul. Păturile de sus şi cele mijlocii
totdeauna ~i făceau interesele lor in dauna şi pe spatele celor de jos" 19•
Semnificative sint opiniile sale cu privire la guvernanţii din. acea
vreme : "Nu se poate tm capăt mai greu pe conştiinţa celor ce n-au
guvernat pînă acum, decit această lipsă de grijă pentru sufletul fraţilor
noştri mai mici pe care i-am lăsat să zăcă în mizerie şi să orbecăiască
in intuneric" 20 •
Sau cu privire la degringolada cl:asei moşiereşti : "Boierimea noastră ·
de azi e ca o livadă veche şi îmbătrînită în care pomii de odinioară,
mari şi roditori, au ajuns trunchiuri sco1'buroase, ale căror ramuri nu
produc decit umbră. Proptelele de sub crengile noduroase şi uscate nu
au ce sprijini pe umerii lor. Totul e dus, e mort 2 • •••
Salvarea a văzut-o şi in ţărănime, ca1·e apare ca un leitm.otiv aproape
in toată opera sa, pe care o aseamănă cu codrul verde, cu vegetaţia lui
puternică : "Ţărănimea va cîştiga în curind lumina potrivită vremii în
care ne aflărrn, drepturile politice potrivite puterii, drepturile economice
potrivite muncii şi drepturile sociale potrivite jertfei şi meritului său" 22 .
După ce în anul 1933 s-a desfiinţat şcoala sa, s-a transferat ca profesor de istorie la Şcoala Normală de fete "Despina Doamna" din Botoşani, pentru ca apoi, la 1· septembrie 1940 să ocupe catedra de istoriegeografie la Liceul "A. T. Laurian", unde a funcţionat pînă la 1 septembrie 1942, cînd s-a pensionat, la virsta de 60 de ani.
Cu această ocazie "Revista şcolii" i-a închinat un număr festiv in
semn de omagiu, din partea foştilor săi elevi, ca prinos adus celui care
le-a fost un bun păstor timp de 14 ani. Numărul a apărut sub ingrijil-ea prof. I. D. Marin. Extragem din scrisoarea deschisă semnată de ins.titutorul Mihai Apostol : "Şi dooă dartorită imprejurăril1or prezentu~ui, acest
semn de adînc meritat omagiu, nu este întru totul la înălţimea dorită,
te rugăm să ne ierţi. Dar te mai rugăm să fii deplin încredinţat, că
el porneşte dintr-un spontan imbold de aleasă preţuire şi este expresia
celor mai nefăţarnice şi profunde sentimente de caldă preţuire şi este
expresia celor mai nefă,ţarnice ;şi profunde sentimente de caldă preţuire
pentru domnia-ta."
In adevăr, s-a bucurat de multă preţuire elin partea profesorilor şi
învăţătorilor, fapt ce-a condus la alegerea sa ca preşedinte de ono-are a
Cercurilor culturale învăţătoreşti.
18. Ibidem, p.
19. Ibidem. p.
20. Ibidem, p.
21. Ibidem, p.
22. T. Crudu,
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Dovezi de recunoştinţă nemărginită au dat dovadă toate cele 1O
serii de învăţători şi după moartea sa. În zilele de 27-28 august 1972,
mulţi dintre foştii săi elevi s-au întîlnit in localul Liceului Pedagogic
elin Botoşani, nnde au evocat figura fostului lor profesor şi director, după
care, la Cimitirul Eternitatea a avut loc dezvelirea bustului lui Tiberiu
Crudu.
Opt ani mai tîrziu, în faţa şcolii din Tuclora, s-a inaugurat un alt
bust în bronz. Cele două busturi sînt opera profesorului Dumitru Harasim din Botoşani, fost elev al celui imorializat în s'ltul său de baştină,
sat pe care 1-a iubit şi slujit atît de mult.
Profesorul I. D. Marin din Stinceşti a întocmit studiul "Folclorul în
opera lui Tiberiu Crurlu, "iar 'învăţăto~ul şi publicistul Emil Antonovici din Botoşani, a publicat în coloanele ziarului "Clopotul", în perioada
1968-972, o serie de articole privind viaţa şi opera sa. Jnvăţătorul Gheorghe Vasiliu a intocmit broşura dactilognfiata "Tiberiu Crudu", în anul
1966. F'oştii săi elevi Petru Bădăluţă şi Dumitru Miron au luat iniţiativa
de a aduna obiecte legate de viaţa şi opera celui ce-a slujit cu credinţă
şcoala şi cultura botoşăneană, obiecte ce vo·r constituit un mi:c muzeu
in oad:rul cămdnului cu11JturaJI. din Tudora.

LEGATURA CU SATUL N.'\TAL
Imaginea satului de obî~ie le-a urmărit toată viaţa ca o obsesie.
;\mintirile elin perioada copilăriei s-au fixat în sufletul său prea puternic pentru a le putea uita. I-a cunoscut pe ţărani cu bucuriile şi necazurile lor, s-a bucurat şi a suferit alături de· ei. Cel ce-a fost pentru
dînşii "Dom' Tibir" nu i-a putut uita, căci a bătut cu ei mingea făcută
din cinpe pe imaşul de sub poala pădurii şi de lîngă cimitir, a participat
efectiv la clăcile şi şezătorile lor unde a cunoscut folclorul nepoluat de
civilizaţie la acea vreme şi a legat prietenii statornice cu Dumitru Pîrvu,
David şi Vasile Şerpeanu, Costache Mihalache Potiraş, Vasile Botez, Ruxandra Susanei, Toader şi Costache Creţu, Marghioala Vatamanu şi alţii.
Aceste resorturi adînci sufleteşti 1-au ţinut tOată viaţa cu ochii aţin
tiţi asupra Tudorei sale. Dealtfel. pentru mulţi, Tudora este asociată
imediat cu Tiberiu Crudu.
In 1905 a dus o adevărată luptă cu poziţia inexorabilă a moşie1ului
Al. Cantacuzino~Paşcanu S3U cu arendaşii moşiei acestuia, de a obţine
terenul necesar pentru construcţia unei şcoli. Contribuţia adusă la clă
direa localului pentru şcoala începută in 1907 şi terminată în 1910 a
fost substanţială. Pentru acele timpuri, constituia o raritate căci avea
patru săli de clasă, cancelarie şi loC'Uinţă pentru director. .
. .
După 26 ani, clădirea şcolii era vetustă. Şi de această dată, Tibei·i u
Cnrdu împreună .cu fratele său Avel, au intervenit la forurile superioare
care au alocat :fonduri pentru construcţia unei alte şcoli, la CaT~' s-au
adunat şi cele ale tudorenilor. Clădirea monumentală dotată· şi cu. sală
de spectacole a fost dată in folosinţă in 19·10. Pentru ea a .făcut o donaţie
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de căr,ţi .cu care s-a pus bazele unei biblioteci. Dorind ca aceasta să aibă
o eficenţă cît mai mare, la 23 aprilie 1943, s-a .adresat învăţătorului
Gh. Vasiliu : "Aş dori ca biblioteca şcoalei pe care am inzestrat-o cu
atitea cărţi, :să fie pusă şi la îndemîna căminului cult!lral, făgăduind că
atîta cît vom mai trăi, s-o îmbogăţesc mereu - singurul mijloc prin
care pot ajuta şi eu pe tudorenii mei" n.
Apoi arată situaţia pecuniară în care se afla: "îmi pare rău că mijloacele mele materiale nu mi-au îngăduit niciodată să fac ceva mai temeini-c pentru acest sat pe care aşi dori să-1 văd mai frumos, mai luminat
~i mai bine gospodărit. Ceea ce am făcut eu şi cu fratele meu Avel
- două şcoli şi un pod de beton armat - e făcut cu sprijinul şi cu banii
adunaţi de la cei ce-au avut încredere ţn noi şi în faptele noast:re . .Personal n-am avut chip să rup nimic din puţina leafă, singurul m<!u avut" :11.
Gîndul profesorului de istorie, a căpitanului combatant din primul
război mondial s-a îndreptat adesea spre .cei care au făurit România mare
cu preţul vieţii lor. Mulţi dintre aceştia au murit sub comanda sa, sub
ochii săi. Iată de ce, se gîndea deseori la dictonul lui Horaţiu : "Dulce et
clecorum est pro patria mori". Iată de ce a intervenit insistent către
lmnul său prieten David Şerpeanu, preşedintele Cooperativei forestiere
"Stejarul" ca să ridice un monument închinat eroilor din Tudora, cu fondurile alocate de cooperativă. Propunerea a fost acceptată şi pe locul
vechiului cimitir şi a unei bisericuţe din lemn, în 1933 s-a dezvelit un
mîndru monument care face cinste tudorenilor. Este opera sculptorului
bucureştean Georgescu.
Unul din prietenii săi din sat a fost ţăranul analfabet Costache Mihalache Potiraş. Cu acesta stătea de vorbă de cîte ori venea în satul copilăriei şi-ş îndruma sp1·e fapte deosebite pe care apucase singur : a plantat
un parc de brazi, o alee cu cireşi în Cornăţel, a construit şapte fîntîni
şi şapte cişmele, punţi peste ape, ş.a. D3.torită acestor merite deosebite,
numele ţăranului ce iscălea "cu degtul" a intrat în istoria satului, constituind un fapt insolit : la una din adunările sătenilor din cadrul căminului
cultural, aceştia au hotfu·ît să numească instituţia de cultură din satul
lor, Căminul cultural "Costache IYiihalache Potiraş". Nimic mai semnificativ : numele unui ţăran analfabet pe frontispiciul unei instituţii culturale.
In aprilie 1934, într-o adunare generală, tudore:1ii 1-au ales preşedinte de onoare al căminului pe Tiberiu Orudu. Intr-o scrisoare de
mulţumire, printre altele, acesta le-a răspuns cu emoţie vădită : ,,Faţă
de aceste frumoase mărturisiri ce vin ca o răcoritoare adiere de vînt,
amintindu-mi mireasma plăcută .a aerului din Tudora, satul drag al copilăriei mele unde îmi am îngropaţi părinţii, fireşte că primesc cu
bucurie alegerea mea ca preşedinte de onoare a acestui oămin ce poartă
23 ,.Clopotul" din 14 mai 1972. ATticJiul .,O s~T:.soare inedHă a lui, T. Crud.u"
de EmH Antonovici, op. cit.
24. "Clopotul" din 14 mai 1972, Artlc~l!ul "0 scrisoan~ ined:tă n lui T. Crud•;"
d·~ 1-~rniil All"tono,ici. op. c:t.
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numele unuia din gloata prietenilor mei cunoscuţi, pe care l-am preţuit
adevărata lui valoare sufletească, stindu-i de sfat şi indemn" ~5.
Pentru a reda fidel dragostea lui Tiberiu Cnudu pentru satul
său natal, încheiem cu un fragment dintr-o altă scrisoare adresată lui
David Şerpeanu ce purta titlul "Frate David" : "Atît de legat sînt de
Tuclora şi de cei cu care am copilărit şi petrecut, încît acum, cînd vă
văd încărcaţi cu toate amintirile ca un pom de Anul Nou, cu toate jucăriile .şi bunătăţile, cu toate luminile şi darurile" 26 •

ACI'IVITATEA CULTURALA
Tiberiu Crudu s-a înscris ca unul dintre făclierii cuLturii dintre cele
sînul ora.şului care avea o serie întreagă de
lui rămîne strins legat de "Liga Culturală"
înfiinţată la inrceputul secolului nostru. În 1931, reorganizindu-se comitetul de conducere, a fost ales ca preşedinte ajutat de cîţiva inimoşi
profesori şi institutori. Odată cu venirea sa la conducerea Ligii Culturale,
aceasta cunoaşte un puternic reviriment cu toate că marea criză economică a anilor 1929-1933 era in plină desfăşurare.
Programul Ligii urmărea printre altele : trezirea co~tiinţei naţionale
în masele adînci ale poporului, propovăduirea unirii intre f·raţii care au
rămas ni afara hotarelor (cărora să li se trimită cărţi şi alte mijolace
de susţinere), legătura sufletească prin cultură cu elementele minoritare, etc.
Sufletul şi inima acestei instituţii culturale a fost preşedintele ei
care a obţinut o serie de realizări meritorii : organizarea de sec.ţiuni ale
Ligii în judeţ la Ştefăn~ti, Truşeşti. Hîrlău, Frumuşica şi Serafineşti ;
~coaterea revistei culturale "fndemnul vremii" care avea un program
similar cu cel al Ligii ; organizarea de serbări şi conferinţe in oraş,
tirguri şi la sate, etc. Trebuie menţionată de asemenea şi incercarea nereuşită ele a se fonda un muzeu regional la Botoşani, oraş în care exista
în 1931 doar două mici unităţi de acest gen : 1\'Iuzeul Biserices~ Popăuţi
şi Muzeul "N. Iorga" al Şcolii nr. 1 de băieţi "Marchian" fondat de un
mare animator al vieţii culturale botoşănene, institutorul Constantin Iordouă războaie mondiale, dn
instituţii culturale. Numele

dăchescu.

La insistenţele sale, Pl'efectura Botoşani a înscris in bugetul ei
800 000 lei cucare urma să se termine o clădire. Schimbindu-se guvernul,
s-a ~chirnbat şi irleia înfiin•ţării unui mu2leu, care abia în anii Slocialismului s-a putut ('Oncretiza.
Revista "Îndemnul vremii" a început să apară în 1932. Tiberiu Crurlu
i~a dat o orientare cultural-ştiinţifică, avind grijă S-Q eludeze de la alte
25 . .,Clapotul" din 8 noiembrie 1970, Art. "0 · scrisoare" de Emil Antonovir·i,
op. dt.

·

26. rb:dem.
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influenţe : "Vom fugi însă, în chip hotărît, de vrajba duş.mănoasă a curentelor politice, de regionalismul rău înţeles, de loviturile dăunătoare
ale credinţei şi bisericii, de ura aţiţătoare împotriva minorităţilor, căci
toate acestea strică şi p-un în primejdie unitatea politică a neamului 1' 27.
Una dintre marile realizări ale lui şi a Ligii Culturale a fost editarea monografiei "Bot~i in 1932", schiţă monogr.afică, la care preşedintele Ligii a conltr1buit ou 11 teme din cele 42 ale volumului, Mon-ografia care a fost întocmită in grabă şi care nu ,a mulţumit exigenţele
sale, rămîne principala sursă de referinţă pentru toţi cei ce cercetează
trecutul oraşului şi judeţului Botoşani, alături de cea a lui Artur
Gorovei.
Talentul de orator şi 1-a manifestat adeseori. Cu toată erudiţia sa,
avea obiceiul de a se pregăti şi a-şi scrie aproape toate conferinţele.
Multe dintre ele, în special cele din perioada tinereţii sale legate de
Şcoala normală "M. Eminescu", se află in volumul "Şapte ani elin vi:lţa
unei şcoli normale".
Alături de oameni de seamă ai judeţului şi de alţi profesori eminenţi
ai o~ului, Tiberiu Crudu a conferenţiat in cadrul Universităţii Populare "N. Iorga" între anii 1924---1928. In acest context menţionăm două
prelegeri despre "Ideile conducătoare în epoca de renaştere a poporului
român" şi o prelegere "Insemnătatea istorică a ţărănimii noastre".
Cu ocazia inaugurării Universităţii Populare la 27 decembrie 1921,
a participat şi N. Iorga care a prezidat festivităţile. A doua zi, Tiberiu
Crudu 1-a însoţit pe marele istoric la mănăstirea Coşula, unde s-au făcut
descoperiri interesante. Au găsit cinci volume de manuscrise, au cercetat
vechea pictură a bisericii, inscripţiile de la uşi şi de pe pietrele fun-erare, etc ..
După cum este ştiut, a fost 'lin mare iubitor al folclorului tudorean
catre a influenţat pregnant mare parte din opera sa. Acest folclor cunoscut atît de bine astăzi în ,graniţele judeţului şi pe plan republican,
a reuşit să fie prezent şi bine apreciat pe plan naţional încă din 1936
şi aceasta datorită lui
La Tudora se afla pe atuni un fost elev de-al său, învăţătorul Gh. Vasiliu. Acesta a pus bazele unor puternice formaţii artistice de cor, dansuri
şi obiceiuri legate de Anul Nou. Cu ajutorul lui Tiberiu Crudu, echipele artistice ale turlorenilor au prezentat în fiecare an (1936-1942), la
Radindi:fuziunea: Română programe speciale, fiind prima echipă de ţă
rani din · judeţul nostru care a ajuns în studiourile din Bucureşti. In
fiecare an tud'orenii se întorceau cu diplome şi trofee, printre care şi
Cup:a de argint
Ca un omagiu adus activităţii pe tărîmulcultu~ii. unui cămin cultur.al
din. Botoşani
i s-a dat numele
său, încă din timpul c.it era
in viaţă .
' .
.
.
.·
,.\

2.7. ,.Bota.')anii in 1932", p. 193, op. cit.

411

PUBUCIST

ŞI

SCRIITOR

In rîndurile care urmeaz~ vom vorbi în ordine crconlogică despre .publicistul şi scriitorul Tiberiu .Crudu.
PrÎimele sale încercări literare le-a publicat pe cind era student, CQ.labori.nd la "ARHIVA", organ al Societăţii ştiinţifice şi literare din I~i
unde a \PUblicat crîmpeie din lucrările "DIN SAT LA N®I" .şi ~,ÎN SBUCIUM", lucrări în care a descris viaţa grea a ţăranilor din satul său natal.
Dintre profesorii din Botoşani care au urmărit cu incordare desfăşu
rarea răscoalei din 1907 şi au fost făţiş de .partea celor ce-au aprins vă
paia s-au numărat Tiberiu Crudu şi N. Răutu.
In ziarul "Libertatea" ce apă·rea la Botoşani, pro:fesoruil Crudu a scris
articolul intitulat "Peşcuitori în apă tulbuTe", în care a "a avut ,accente
puternice de simpatie şi solidarizare cu cauza ţărănească" 28 •
Cităm din acest articol incriminatoriu : "Cine nu cunoaşte scrişcania
care a mînat-o sătenii români, de cîteva zeci de ani încoace, cine n-a
trăit în mijlocul lor vreme îndelungată, cine nu s-a liuat cu ei de <VOvbă,
:-.ă asculte glasul plîngător al moşnegilor "Albiţi de zile negre", tînguirea
văduvelor cu părul în promor®că, a femeilor ce n-au odihnă, a copiilo.r
ce mor de foame, a tuturor căror D-zeu le-a dat putere să vorbească,
acela ,nu .ştie, acela nu poate să priceapă pricina dreaptă de ani pregătită
a răscoalei ţăranilor de pretutindeni" 29 •
Acest îndrăzneţ a.rti~col scris la vîrsta d'e 25 ani, cînd încă nu făcuş.e
cunoştinţă cu profesiunea aleasă, înfăţişa aspecte legate de viaţa ţăra
nilor pe care o cunoştea atît de bine. El conţine şi următoarele fraze
e~ trebuiesc reliefate : ."Impletindu-se arest din urmă fapt (vorbise mai
înajnte de ridicarea prelţlului pămîntului şi coborirea preţrului muncii), exploatarea muncii ţă'l·ăneşti a întrecut marginile firii... Nu vedem inaintea
noastră decit răscoala apăsaţilor impotriva asupritorilor" 30.
In anul 1921 pe cînd se afla la studii în Franţa, a colaborat la
"NEAMUL ROMÂNESC UTEMR" unde a trimis artimle cum ar fi
"Cobzarul la Opera din Paris".
· Intors în ţară (1912), într--o scurtă vacanţă, l-a vizitat pe George
Enescu la Cra.calia cînd i-a luat un interviu pri!lltr-<un caiet ce con,ţine
14 întrebări referitoare la muzica naestrului. Răspunsurile au fost date
de Enescu în scris pe acelaşi caiet. Ele au o valoare deosebită prin fap-:
tul că reflectă concepţia lui despre muzică in general, cît şi. despre muzica populară. Caietul se află în arhi.va familiei.
În anul 1913, în timp ce se afla la Dorohoi, a publicat în ziarele şi
revistele locale articole cu subiecte istorice sau din viaţa ţărănimii. Menţionăm din această perioadă "Influenţa cuJiturii franceze asupra &piritului politic german".
·
Broşura "CONSlDERAŢJUNI
GENERALE ASUPRA POLITICII
GERMANE" dedicată tQvarăşilar săi de arme din Regimentul 8 Vînători
Botoşani, a scos-o în 1915.
28. "lnvăţătorii şi r-.lst\'DaJla din 1907", Bueureşti, 19"35, p.. 13.8.
29. Ziarul "Libertatea", BotOşani, 24 mai 1907, op. cit.
30. z;.arul nLibertatea"~ Botoşani, :W mai 1907, op. cit.

In timp ce se afla pe front (1917) a colaborat la revista "PATRULA"
de căpitanul D.T. Reţeanu. Revista cu aspect sărăcăcios, pe hîrtie inferioară apărea de două ori pe lună fiind şapirografiată.
Din perioada postbelică menţionăm publicarea unor articole de că
lătorie, nuvele, schiţe, poezii, recenzii, cîntece populare precum şi fragmente din romanele sale, lÎn revistele: "Junimea lVIoldovei de Nord",
"Revista Moldovei", "Făt-Frumos", "Lamura", "Junimea literară" "Viaţa
literară", "Revista şcolii", ş.a. deseori su:b pseudonimul T. Mîrza. Preze-nţa sa în revistele şi ziarele locale şi din alte oraşe putea fi barte des
scoasă

întîlnită.

In 1925 i-a apărut volumul "De pe la noi ce-a fost odată", i:::rr ediţia
a II-a a scos-o în 1938. Cartea ce cuprinde descrierea unei şezători aşa
cum avea loc in vremea tinerE.'!ţii sale în Tudora, are o prefaţă din care
extragem : " ... pentru a scăpa de înecul uitării de veci citeva făr~me de
suflet sătesc, care nu trebuie să moară, m-arn hotărît să le însemn după
putinţă pe răbojul unei şezători. Căci la ţară, şezătorile şi clăcile sînt
petrecerile cele mai vesele şi mai pline de haz în care se poate vedea
inima deschisă şi firea isteaţă a românulllli. Eu le-am socotit întotdeauna
ca nişte unde de viaţă ce izvorăsc din cadrul sălbatec al mulţimii, aducind cu ele semne vădite des·pre tăria cugetului şi agerimea minţii ce
le-au zămislit".
Volumul monografie "Şapte ani din viaţa unei şcoli normale" l-a
tipărit în 1926 şi el cuprinde toată .activitatea şcolii înfiinţată de el. Cartea
arată toate .greutăţile ce le-a avut de întîmpinat precum şi calităţile sale
de învăţători cit mai bine pregătiţi.
In 1929 a tipărit romanul "Lrmaticii". Cartea ce are ca subtitlul
"Năluca iubirii" este o poveste de dragoste a cărei duioşie desuetă, dar
cu farmec, se petrece în viaţa patriarhală a anilor de atunci în cm·e se
simte mireama irezistibilă a codrilor seculari din jurul Tud'orei. Ca mai
toate lucrările sale, volumul conţine şi aspecte din viaţa grea a trurlitorilor pămîntului.
Monografia "Boto~Şani în 1932" a apărut în cadrul Ligii Cukturale
şi a fost finalizată cu alţi colaboratori.
"Sihăstria Sihlei" a văzut lumina tiparului în 1933 şi cuprinde trei
povestiri. Prima este o legendă inspirată dintr-un colţ de munte din ţi
nutul Neamţului (Sihăstria Sihlei), a doua "De vorbă cu maica Frăsina"'
a scris-o în urma unui interviu luat unei bătrîne maici de la· Varatec,
în care a folosit "vorba dulce" a moldovenilor nemţeni. Ultima povestire "Puterea mărturisirii "redă mustrările de cuget ale unui muribund.
Cartea a fost premiată de Academia Română în 1934.
In 1934, participînd la un concurs organizat ct·e revista "Viaţa literară" cu schiţa "Ispita", a obţinut premiul I.
Ultima carte tipărită a fost "Momîia" ce-a apărut în anul 19-17.
Acţiunea care se petrece în anii de înainte şi după primul război mondial are ca erou principal un învăţător de ţar~ cinstit, harnic şi plin ele
omenie, în luptă cu viaţa grea din mediul rural unde cucereşte victorii
dar suferă -şi înfrîngeri. Romanul este dedicat discipolilor săi pe c:tre

41:1

i-a format cu dăruire şi pricepere : "Iubiţilor mei elevi şi colaboratori
ele la fosta Şcoală normală "Mihai Eminescuu din Botoşani.
Majoritatea personajelor sale şi le-a ales dintre oamenii Tudorei,
r.şa cum i-a cunoscut îndeaproape. Intr-o scrisoare adresată lui David
Şerpeanu (1949) îi mărturisea: "La mine e nevoia de a-mi descărca sufletul de toată simpatia p2 care o am faţă de voi toţi, pe care am căutat
să vă trec numele în nemoarte prin scrierile mele. Indeosebi tu, ocupi un
loc destul de însemnat atît în "De pe la noi ce-a fost odată" cît şi in
"-:\'Iomîia" unde Tudoreanu deputatul eşti tu, pentru că ai fost mai apropiat de mine. Făcîndu-mi această spovedanie îmi simt sufletul uşurat şi
multămit" :H

'In păst;area fiicei sale, profesoara Elena Guţic din Dorohoi se mai
pragul amurgului1' (amintiri din
auzite de la bătrînii din Tudora),
(descrierea unei nunţi ţărăneşti),

găse5cc următoarele manuStCrise : "Din
copilărie), "Vulpea41 starostie "(poveşti
"Cum s-a măritat Măriuca Mandiţei"
pe care a considerat-o cea mai bună.

La toate cele de mai sus trebuie să menţionăm faptul că a fost şi
autor de manuale didactice.
Scriitorul Tiberiu Crudu a devenit membru al Societăţii Scriitorilor
din Republica Socialistă România in 1950.
In cursul vieţii sale a primit următoarele distincţii : Medalia ,.A·Iintul ţării" ; Crucea comemorativă a războiului 1916-1918 cu baretele
Ardeal, Carpaţi, Ooituz, Mărăşeşti, Tg. Ocna ; "Răsplata muncii" el. I-a
pentru 25 ani de activitate şcoalră.
Cei care i-au fost înpreajmă 1-au descris în amintirile loc ca un om
ce poseda o variată şi bogată cultură, inzestrat cu multe şi deosebite
calităţi : cinstit, mărinimos, visător, şi oarecum boem, blînd, avintut
numai spre frumos .şi adevăr, muncitor, energic şi natural aşa cum erau
şi tudorenii săi. Peste toate trona jovialitatea lui care te cucerea de la
primul contact. Acestea au făcut ca în jurul lui să trezească numai stimă, admiraţie şi prietenie.
Ca profesor a fost totdeauna exemplar : bine pregătit pentru lecţii,
mare iubitor al obiectului ce-l preda, în care căuta să se eschiveze de
la datele nesemnificative. A realizat prin lecţiile sale de istorie dragostea
faţă de ţară şi neam, precum şi faţă de naţionalităţile conlocuitoare şi
de alte popoare,urlnd xenofobii. Lecţiile ţinute de el erau mult aşteptate
datorită formei atrăgătoare în care se desfăşurau. de la care nu lipseau
glumele cu adresă şi nu lipsite uneori de causticitate, de persiflare, fă
cute cu scopul de a indrepta răul.
Ca director, prin vocea sa blîndă, caldă, colorată a reuşit să se apropie foarte mult de elevi. In relaţiil-e cu ei a fost imparţial, nu a dat dovadă de slăbiciuni care să-i ştirbească menirea în şcoală. Le asculta
păsurile, era înţelegător dar nu şi îngăduitor, ferm cind situaţia o cerea. Stimula calităţile deosebite ale elevilor şi 1e combătea cu tărie
defectele. N-a fost adeptul unei discipline spar.tane, prefera o mustrare
sau o ironie pe care le considera mai eficiente decî-t diatribele sau eliminările.

31. "Clopotul" din 14 mai 1972, art. "0 scrisoare" de Emil Antonovici.

Ca scriitor, te captează imediat d:arul său de povestior ce are cq
apanaj un umor discret şi bine plasat precum .şi naturaleţea vorbirii pe
înţelesul tuturor. Iv!ajoritatea subiectelor scrierilo'r sale sînt inspirate din
mediul rural, acolo unde fo~clorul este la el acasă. Opera sa dovedeşte
dragostea lui fierbinte faţă de ţărănime şi descrie viaţa grea din satele
l\iolclovei din prima jumătate a secolului nostru.
Aprecieri elogioase s-au făcut cărţilor sale de către oameni de seamă,
contemporani cu el : Ioan Simionescu, Simion lVIehedinţi, Vasile Bogrea,
Lecca Morariu şi alţii care 1-au asemănat cu Ion Creangă : "Şi mai ales
pagini care sunt numai ale lui Tiberiu Crudu şi pe care ... , care alt
Creangă, decît tot numai ace·astă mo1ldo'Vlenească Crenguţă ni le-a putut
înflori ?" (V. Bogrea).
Profesorul, directorul şi scriitorul Tiberiu Crudu, prin activitatea
sa multilaterală, a reuşit să-I.Şi asigure un loc fruntaş în galeria oamenilor
seamă ai şrolii şi culturii botoşănene unde se în~crie ca o adevărată
"Rara avis".
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La începutul toamnei anului 1949 ma mscrisesem la Facultatea de
Filozofie a Universităţii "Al. !.Cuza" din l~i, sperînd că aici îmi voi realiza visul de a pătrunde în domeniul esteticii, pentru care nutream atunci
o pasiune deosebită. De la deschiderea cursurilor eram foarte dornic să
cunosc atît pe viitorii mei colegi, cît mai ales obiectele de studiu şi pe
dascălii ce urmau să-mi mndiucă interesul în tainiţele gîndirii umane şi în
subtilele sale moduri de exprimare artistică. Stările mele sufleteşti, stră
bătute de o curiozitate gnoseologică nealterată, erau .îndreptăţite în acea
vreme, nu numai pentru că aveam să intru îrutr-o lume nouă, universitară,
ci şi datorită puţinătăţii informative despre o f3cultate abia înfiinţată.
Dar odată cu zăgăzuirea primelor avalanşe de impresii "studenţeşti" şi
cu ordonarea lor în procesul normal de învăţămînt, se vor ivi şi cele dintîi deziluzii, cea mai profundă fiind aceea determinată de aflarea că estetica nu era prevăzută în programa nici unui an. Inaugurarea disciplinelor universitare îmi accentua, din ce în ce mai ascuţit, sentimentul de înstrăinare şi, după ce luasem eun~tinţă cu latirna, greaca, fizica modernă,
matematica ş. a., în mijlocul unui colectiv doar de 15-16 studenţi (majoritatea fete), începusem a mă întreba dacă nu am greşit drlll!l1ul profesional ce-l aveam de parours în următorii 4 ani. Eln:tuziasmul meu diminua
în intensitate, făcînd loc prudenţei şi derutei, care aveau să-mi joace,
puţin mai tîrziu, un renghi crucial în viaţa mea intelectuală. Şi astăzi,
după mai bine de 30 de ani, îmi amintesc emoţiile ce mi-au fost trezite
şi aveau să rodească pe încetul, în fiecare clipă existenţială, impletindu-se cu cele mai nobile, mai arzătoare sentimente şi pasiuni, cultivate
şi ocrotite de o afecţiune totalmente neobişnuLtă, neestompată nici în
acel prezent şi nid în memorie, cînd ...
In vechea clădire a universităţii, în laboratorul de biologie generală,
situat pe tronsonul din partea dreaptă a parterului, urma să asistăm la
prima prelegere a cursului de biologie. Obişnuit într-'Un fel cu celelalte
obie'Cte la care participasem pînă atunci, aproape că nu ne mai interesa
legătura dintre curs şi "filozofie", aşteptînd cu resemnare simulată desfăşurarea unui ritual universitar mai mult sau mai ,puţin somnolent.
După ce intrarăm în camera indicată pe orar şi destul de întunecoasă a
laboratorului, fuseserăm întîmpinaţi de "moş Costică" - un laborant
mic de statură, grăsuţ, cu obrazul neridat în ciuda celor aproape 60 de
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şi reticent, imbrăcat cu un halat albastru-,gri - , care ne invită să ne
aşezăm pe cele două rinduri de bănci sirrnple, aranjate între mesele lungi
de lemn şi perete. Ne dădeam seama că sintem într-o "sală de curs"
improvizată, pe măsura numărului de studenţi "filozofi", iar după cite-

va momente .de acomodare înţelege2.1Il1 că incăperea era aşa de întunecoasă din cauza unui cadru mare de lemn, pe care spînzura un număr
impr.esionant de planşe, aşezJ.t exact în lumina singurei ferestre. Totuşi
acesta era plasat la o oare<:are distanţă şi, abia mai tîrziu, voi afla că în
spatele lui exista o măsuţă şi un scaun, constituind locul de odihnă şi
mîncare al lui moş Costică.
Cercetările mele fuseseră întrerupte de apariţia "profesorului", ce-mi
produse o impresie neaşteptată, atît prin comportamentul iniţial, cît şi
prin trăsăturile sale. Intrînd fără veste şi fără zgomot printr-o uşă laterală, ne trezirăm cu un om masiv, îmbrăoat cu un costum, negru, cam şifo
nat şi pătat. Capu-i mare se mişca greoi, de cîteva ori saeadat, în diferite direcţii ale camerei, ca şi cum nu ar fi existat nimeni aid şi ar fi
fost atras de nişte vibraţii percepute doar de el. În mijlocul feţei, măr
ginită de nişte maxilare .puternke, un gît gros şi buze foarte subţiri,
proemina un nas triunghiular enorm şi prevăzut cu un neg vizibil. Fruntea lată, largă era acoperită pe jumătatea din dreapta de dteva şuviţe
sărăcăcioase de păr, ce ascundeau neputincios alţi negi la fel de urîţi.
Pufnind pe nas de două trei ori, îşi aţinti apoi ochii asupra fiecăruia
dintre noi. În privirea lui ageră, analitică şi aparent dură am văzut deodată blîndeţea unei fiinţe pline de o imensă forţă interioară, timiditatea unui om ce se adaptează greu la instantaneele scciale, c~ar emană
permanent o căldură gingaşă peste tot ce-l înconjoară, deschiderea amplă şi inteligentă a adevăratului om de ştiinţă şi efortul pios de a fiinţei
într-o realitate faţă de care avea o datorie pertinentă. Cînd ii prinsesem
căutătura drept în ochii mei, înţelesei că sfiala-i ţărănească şi pătrunsă
ele un respect uman adevărat, adîncimea filozofică de o calmă interiorizare .şi afecţiunea devotată ce-şi caută neîncetat obiectul dăruirii, îi înnobilau şi-i îndulceau liniile groase, mul.t prea groase, ale chÎ!Pului său.
Sim\eam că omul din mijlocul nostru îmi devenise drag ,şi-1 priveam cu
răbdare pînă îşi termină de transmis mesajele fluide şi ultimului dintre
noi.
Nu ştiu cît trecuse, dar profesorul Şuster işi începu prelegerea, în
timp ce noi ne grăbeam să notăm totul cît mai repede cu ·putinţă. Vorbea frumos şi curgător, după foarte puţine rateu·ri emoţionale iniţiale,
avînd Utl stil caltivat, corect şi lipsit ele emfază. Dădea iluzia că-ţi vorbea numai ţie, căutînd să se facă înţeles cu ::.1Ultă bunăvoinţă. Eram fascinat de limpezimea ideilor, de abundenţa noţiunilor biologice şi filozofice. precum şi a epocilor istorice pe care le intersecta cu o uşurinţă logică încîntătoare. Şi la un moment dat încetasem să mai scriu, furat de
frumuseţea expunerii, pînă la terminarea orei.
A doua săptămînă ne adunarăm în aJCelaşi loc, moş Costică ne întîmpină elin nou şi aşteptam să-1 reîntîlnesc pe "profesor". Acum totul
a decurs normal şi degajat, profesorul intîmpÎlrlîndu-ne cu un zîmbet
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prietenos şi desfăşurîndu-şi o leoţie, excepţional de documentată, despre conexiunea dintre biologie şi materialismul dialectic. Dar, nu trecu
mult şi aveam aproape certitudinea că informaţiile auzite îmi erau cunoscute. Gîndul îmi sfredelea creierul, torturîndu-mă şi distrăgîndu-mă
de la curs. "De unde ştiu eu aceste lucruri? Parcă le-am citit undeva!
Unde? Unde?". Concentrat asupra micii mele enigme interioare, tresă
rii: "In Biologie et marxisme". Intr-adervăr, citisem cartea lui Marcel
Prenant care apăruse în librăriile ieşene de o bună bucată de vreme
şi-mi făcuse plăcere. Insă descoperirea mă întristase, căci pe loc mi se
păru că profesorul ne-a înşelat, reproducîndu-ne ceva ce nu-i aparţi
nea în exclusivi·tate lui şi profitind de ignoranţa studenţilor începători.
Eu îmi închipuiam că în cultura noastră generală nu trebuia să lipsească
nki cunoştinţele de biologie, spre care mă simţisem atras în mod deosebit încă din liceu, datorită uneia dintre neuitatele şi eminentele mele
profesoare - Maria Diaca. Totuşi, nu înţelegeam că din acest domeniu
nu citisem mult prea mulJte lucrări în raport •CU volum·ul informaţional
necesoc al unui elev, pătrunzînd prea de tilllliPuriu poate în problemele
teoretice de genetică, embriologie, histologie etc. Interesul meu işi avea
explicaţia nu numai în înclinaţiile mele, ci şi în evenimenteil.e ştiinţifice
adverse, care frămîntau lumea biologilor din acea epocă, reflectindu-se
într-o măsură din ce în ce mai acută şi in publicaţiile noastre. Eram
complet subjugat de raţionamentele mele aspre şi nedrepte, cînd, absenţa apăsătoare in care mă scufun.dasem se destrămă brusc de timbrul
l.lnei voci autoritare :
-Dumneata cum te numeşti?
Reacţionind spre sursa auditivă ce-mi întrerupse meditarea, îl vă
zusem pe profesor îndreptat către mine şi aşteptînd parcă ceva. Din nou
a !'epetat intrebarea, de d'ata aceasta fiindu-mi limpede că ea mi-era
adresată.

-

cum te

Dumneata, spuse accentuînd vocabula cu fermitate, dumneata
numeşti?

Impărtăoşindu-mi nwnele intimidat, el a continuat pe un ton mai
blînd:
- Observ că mata nu scoţi notiţe. Şi data trecută ai făcut la fel.
Cunoşti oare ce spun eu aici, de vreme ce nu scrii ?
Nereflectînd prea mult, replica mea a că.zut sec şi neaşteptat, încăroată de o uşoară nuanţă de răzbunare :
- Da, cnnosc ceea ce ne-aţi spus pînă acum.
După cîteva secunde de tăcere apăsătoare, în care intuiam stinghereala omului timid luat prin surprindere, spuse e:alm :
- Bine, vom vedea la .seminar.
La seminar profesorul purtă conver::;aţii foarte amicale .şi epropiate
cu fiecare, căutînd să-şi formeze o părere cu privire la sfera noastră de
preocupări. Di·ntre toţi eu mă angajam in cele mai difi.cile discuţii biologice .şi, ca urmare a abilită·ţii unora de a se antrena în prezentări sau
dispute, pe baza unei documentaţii relativ bine însu.şite, el ne propuse
ca la viitoarele seminarii să expunem, pe rînd, cîte una din problemele
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interesante ale biologiei moderne. Eu ma mscrisesem primul cu tema :
partenogenezo, care va deschide seria puţinelot' referate ulterioare, iar
profesorul se oferi s[l-mi împrumute bibliografia necesară. Cînd ora se
termină el îmi ceru să vin în cabinetul său. constituit de fapt din cea
ele-a treia cameră ce compunea laboratorul de biologie generală. Camera
din mijloc era laboratorul propriu-zis, unde se afla colaboratoarea sa
Elena Simionescu-Constantinescu, căreia mă prezentă şi o rugă să-mi
dea lucrarea lui J. Loeb. Pe această doamnă amabilă, subţirică .şi plină
ele nerv nu o voi vedea prea mult în preajma profesorului Şuster, căci
după un scurt interval de timp ea se va transfera mi se pare - în
învăţăm'întul mediu şi va fi înlocuită de o colabo.ratoare tînără, doamna
S. Ivi.-1.
In general, "laboratorul" şi "cabinetul" de biologie generală mă
dezamăgiseră, deoarece îmi închipuiam cu totul altceva despre organizarea şi utilarea lor. În primul dintre ele nu văzusem decit o masă-birou
imensă, reu sertare şi compartimente la care puteau studia cel puţin patru oameni, aşezată de o parte a ferestrei ; o masă obil;;nuită de cealaltă
parte a ferestrei; o etuvă şi o măsuţă pentru histologie (pe atunci se
încerca reluarea ,preocupărilor histologice ale profesorului cu priiVire 1-=~
organul lui Johnsfun de la insecte); precum şi un dulap mare cu sticlă
rie şi alte mărunţişuri. "Cabinetul" nu poseda decît un birou simplu
plasat de asemenea lîngă fereastră şi exact în faţa uşii care despărţea
ultimele două camere, cam la treimea terminală a peretelui ; o masă
lungă şi lată, de stejar, străjuită tot de bănci, în jurul căreia se făcea
uneori cursuri, alteori şedinţe, şi două dulapuri cu geamuri de sticlă, în
cea mai mare parte goale.
Primind cartea, profesorul mă invită să vin oricînd la el dacă nu voi
înţelege ceva şi, înainte de a pleca, îmi ură succes ca şi cum nu s-aT fi
produs nici un incident între noi. Bineînţeles că nu mă dusesem nici o
dată, mai întîi pentru că eram famliiarizat atit cu limba franceză, cit
şi cu aspectele ştiinJţifice colaterale aJle partenogteneret; iar apoi, .pentru
că vroiam să-i demonstre'Z că sint capabil să mă descurc singur. Şi într-adevăr, la întîlnirea fiX'ată pentru referatul meu, eJCpunind liber şi
fă.ră nici un plan scris, am desenat pe tablă procesele de diviziune celulară, de fecundaţie .şi de reducere cromatică, relatînd cu uşurinţă esenţa partenogenezei. Profesorul era entuziasmat şi nu numai că mă răsplă
tise felicitîndu-mă în prezenţa colegilor, ci mă şi conduse la doamna
E. Simionescu-Constantinescu lăudîndu-mă că am susţinut o "prelegere
excepţională, ca un biolog, nu ca un filozof". Incîntaroo lui era fără
margini şi-i simţeam bucuria de a mă fi "descoperit". Trăia o reală bucurie copiJărească, nestăpînită (ceea ce se întîmpla cu el extrem de rar),
care nu ţinea seama nici de starea mea de stinjeneală. La sfirşi.t, mi se
adresă pe un ton foarte apropiat, părintesc:
- Domnu L., poţi veni în laboratorul nostru cînd vrei. Ai putea
lucra ce-ţi place, dacă te interesează biologia atit de mul·t şi, chiar, ai
putea să ai un loc ,al matale la o masă. Să spunem la masa asta (arătînd
către masa--birou mamut), căci doamna Simionescu stă la masa cealaltă
şi aici nu lucrează nimeni pînă în prezent.
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- Vă mulţumesc
mărinimia sa. Cred că

mult domnule profesor, răspunsei emoţionat de
voi profita de invitaţia dumneavoastră.
- Oînd vrei. Poţi să-ţi aduci şi cărţile, să le pui în biroul matale
şi să înveţi în linişte aici.
. Ieşisem îmbătat de fericire şi înţelesesem că acel moment a declanşat o neînţeleasă schimbare în sufletul şi în comportamentul meu. Nu
ştiam cum şi în ce fel urma să se producă schimbare-a, presimţearrn doar
că ea va fi în bine, într-un mod complet diferit de ceea ce eram eu pină
atLmci. "Ce om minunat, ce om minunat!" repetam mereu în gîn::l şi
avînd imaginea chipului său transfigurat de blîndeţe şi afecţiune. "Ce
om deosebit şi minunat !".
După cî-teva zile eram instalat în laborator, i·ar profesorul îmi dădu
o cheie de la intrarea acestuia "ca să pot intra oricind am nevoie şi să
nu depind de nimeni". Încrederea ce mi-o avansa era ieşită din comun.
Polit.eţea sa demnă şi .alt•·uistă avea de asemenea
nişte
valori foarte
înalte, căci niciodată - în toţi cei 5 ani de coexistenţă şi colaborare, ultimii din viaţa sa atit de scurtă - nu a ridicat g1asul la mine sau la
altcineva, nu s-a sfiit să-mi sară în ajutor - din proprie iniţiativă
în momentele de mare cumpănă şi nu mi s-a adresat altfel decit cu
"domnu L.". Intre noi au început confesiuni şi discuţii ample, pline de
sevă, asupra celor mai diverse probleme de filozofie, de viaţă, relaţia
noastră îmbogăţindu-se continuu cînd cu sentilmente cvasi-filiale, dînd
cu profunde accente savante, care revărsau discret din fiinţa sa. Cu fiecare oră consumată împreună, în afara programului meu de învăţăm-înt,
în .care îmi făcusem obiceiul să mi-1 petrec în laboratorul de biologie şi,
dacă nu învăţam, profesorul îmi împărtăşea din preocupările, călătoriile,
frămîntările ştiinţifice şi activi.tăţile sale politko-sociale din t·recutul
său, sirnţe·am cum el rcn~tea sufleteşte şi cum îşi regăseşte forţele pasionate de altă dată pentru munca didactică şi de cercetare. Căuta să
mă antreneze şi pe mine în studiul insectelor, în special în acela al dipterelor hematofage.
In una din zile, după terminarea orelor de curs, m-am refugiat în
laborator. Ai:ci îl găsii numai pe profesor, care stătea în "cabinet". Era
gînditor. Şi după ce l-am salutat, mă apropi•asem uşor de el, cu intenţia
să schimbăm cîteva cuvinte. Cînd ajunsesem în faţa biroului său, mă
oprisem puţin mirat de ceea ce vedeam. El stătea cu o mînă băgată într-un borcan cu apă rece şi o agita liniştit. Observîndu-'lll.i nedumerirea,
îmi explică obosit că fusese în oraş şi, fiind' foarte cald afară, transpira-se, iar acum se răcorea. Este adevărat că din cea zi îl văzusem frecvent
folosind această metodă de termoreglare, concomitent cu schimbarea
cămfu?ilor ude. Transpira abundent dar înghiţea şi cîţiva litri de apă
zilnic - , ceea ce îl obliga să poarte cu el 2-3 cămăşi uscate, celelalte
uscîndu-le pe spătarul scaunelor sau pe caloriferul din cabinet. După
un moment de linişte îmi spuse:
- Domnule L., m-am gîndit să profităm împreună de zilele splendilde de afară. Ce spui de o excursie de o zi la Bîrnova? Mergem dimineaţa şi ne întoareem după amiază, iar acolo vom prinde ceva diptere
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elin pădure. Eu îţi împrumut un filet. Este ac!lllo un· iZvor unde ne vom
odihni ... Hm ? !
Se uită la mine încurcat ~i în ochlT lui văzusem: o strălucire~ rugii!oare, caldă. N-o înţelegeam bine, însă peste.· o zi aveam s-o înţeleg şi
să-mi rămînă înfiptă în suflet pentru toicdeauna. Em prima prOHUn>rre
ele a face împreună o excursie de colectare de mat•!rial entomologic ş!,
în acelaşi timp, prima mea ipostază de "naturalist", •..:ăci --în ciuda realităţii profesorul se opişnuise să nu mă. mai consi::lere u:n simplu ~tu
dent la filozofie. Am acceptat imediat şi ne inţele~esem asupra~ nnod.ului de a ne regăsi a doua zi, care era o di.mlinică, in faţa: gării.
Noutatea evenimentului mă făcu să aj;ung devreme· la locul de: intilnire. Urmărind omenirea ce cobora din tramvaie; îi zârisem::. pe profesor şi pe moş Costică zîmbindu-mi de lia distanţă. Ne htarăm llil'e.te şi,
după o oră de mers cu trenul personal, ajunserăm la gara Bh•n:ov.a Din
clipa în care coborîsem excursia noastră se derulA după o rîhdU.itriă ce
mi se dezvălui numaidecît şi pe care o voi constata şi o voi respecta de
fiecare dată cind ne deplasam aici. De aLtfel, niciodată mn av:t~Besem
ocazia să că.Uătorim amindoi pe o durată mai li1:11!1gă de· tillll}ltsau pe alte
meleaguri ~le ţării, droat'leoe ca student nu aveam eînd' s:ă. re~z un
asemenea proiect, ia•r în vacanţă nu aveam posiibilităţi mateti'al~ să-I însoţesc. Ceremonialul se deschidea cu umplerea sticlelor de apă Ia robinetul din ţară, dUipă care merserăm puţin, prin spatele ei,. pÎ'rllă la un·
copac gros, situat .pe un dîmbuşor acoperit cu ianbă. Alcol!D· ne oprirăm
pentru a ne aranja materialele de colectare"'. ne sooteam fHetel:e entomologice, le at~am cozile de lemn şi ne turnam eter· .ace-tie în boJ'ICanele
de captură. Uneori, profesorul îşi schimba cămaşa şi apoi ieşeam la
drumul care ducea spre cabana pădurarului, aproape totdeauna pe aeelru;;i drum, prinzînd clipterele ce se însoreau pe frunzele tuiarilor de- la
margine. Se merrgea agale, iar moş Costică ne unna credincios, duaînd
geanta cu lucrurile profesorului sau avind grijă să nu se îndepăl"teze
prea mult de noi. Eu îl însoţeam aproape pe profesor, căci mereu avea
să-mi comunice cîte ceva despre obi<ceiurile vreunei specii, despre 0 "raritate" şi caTacteristidle ei mo:rfologice care o disting de celelalte specil
congenetice, despre biologiu ei. Mă uluia memoria acestui om şi, mai
ales, enorma sa capacitate de a înmagazina, nepricepind' atunci că acesteperformanţe erau rezultatul unui antrenament
permanent ş.i zilnic,
efectuat cu tenacitate stoică şi metodă inteligentă. Dacă se găsea într-o.
dilemă cu privire la numele speciei pe care o prinsese, se oprea, scotea
c~;n buzunarul hainei un ocular de microscop ele 10-15x, îl intorcea şi
e·-,1mina atent insecta. În cîteva minute îmi dădea rezultatul şi apoi o
in1T'oducea în borcanul cu eter. Aşa mergeam 2-3 ore pînă la casa pă
durarului, unde ne odihneam pe nişte trunchiuri groase de copac. Intre
':;;-!p, moş Costache usca la soare cămăşile, după care ne continuam
\ înâ :c:c:ren, st:·i\bătînd cîteva mki luminişuri, pînă ajungeam la izvorul
ll:-:..de se adăpau :::i vitele căruţa.şilor ce transportau lemne din pădure.
1n aces L loc ne aşezarăm să ne luăm prînzul. Eu îmi scosesem din sacoşă nişte tartine cu unt, ardei umpluţi cu brînză, o bucată de friptură
de pui, pîine albă şi roşii - toarte învelite în şerveţele de hirtie de către

mama :mea-., Jar ·:cînd 1eroiinasem pregătirile şi vroiam să-1 invit pe
profffi!Jr la ::masă .îl zăresc la ciţi.va metri depărtare, semi-culcat şi rezemat .de trunchiul curbat al unui copac bătrîn implantat exact deasupra izuorului. El :minca Tini.<ştit şi, fără a da imperative~or mele, spuse :
- Imi _place ~.totdeauna să mă sprijin de copacul acesta. Mă simt
marte ·~omod.
- Da, dommile profe'.ior, dar am aranjat ceva să mîncăm împreună,
îi r~plicai puţin intri•gat că se izolase şi se grăbise.
- Nu, domm1 L., •am văzut .că matale ţi-ai adus şi friptură de pasă:re, .îmsă să ştii ..că, în ex:cursie, .eu mănînc numai legume şi fructe. Iţi
m:U:lturn esc.
·Nu găseam nimic de clarificat la precizarea tabieturilor sale, încă
neeun()scute mie ;şi, privi'l'ldu-1, m:i~a r.ămas neştearsă imaginea lui, ţi
nînd 'într-o mină ·O 'bucată mare de pîine neagră, iar în ceala1tă un castravelle mare, necur.ăţat de coajă şi o ceapă, din care muşca pe rînd scrîş
nin.d cu poftă. M-am aşezat uimit şi admiram în tăcere calmul şi simplitatea sa::vantului, ee nu se lăsau stingherite ele sorgintea sa ţărănească,
nici acum. cînd ajunsese pe una din treptele cele mai înalte ale ierarhiei
didactice universitare.
Drumul de intoal1Cere era acelru?i, jocul de-a colecta insecte căpătînd
faţete palorice nebănuite. De la infinitatea de forme şi culori ale micilor picături zburătoare, ignorate pînă azi, ajungeam la cele mai intortocheate pr.obleme de evoluţie şi adaptare ale vieţii, de ereditate şi sistematică, <re combatere biologică şi de circulaţie a materiei. Profesorul
se antrena viguros în patima dezbaterilor, care se terminaseră abia cind
sosirărn din nou în gara Bîrnova. La gara Nicolina moş Costică ne pă
răsi, in timp ce noi am coborit, după puţină vreme, în oraş. Luar~m1
amîndoi un tramvai, aproape gol, spre universitate şi, odată stabiliţi pe
peronul din spatele său, exclamai incintat:
- Ce minunată zi a fost şi cît de multe am învăţat azi ! Nu ?
Părîndu-mî-se că sentimentele de implinire şi de plinătate emanate
din cuvintele mele nu au fost pe~cepute de p!·ofesor, îmi întorsesem privirea spre el. Era adînc ingîndurat şi paiiCă absent la toate, prospectîndu-se cu febrilit•ate. Îi respectai liniştea o bună bucată de drum, pînă cînd
tvt el o destrămă cu ticul său nazal. Atunci îl văzusem cu ochii foarte
strălucitori, înlăcrămaţi ,şi cu trăsăturile grave, ·aplecîndu-se către mine
emoţionat.

- Domnu L., vreau să-ţi mulţumesc pentru că ne-am cunoscut. De
cînd ai venit în laboTatorul nostru ai .avut o influenţă bin~:Iăcăto::m~ asupra mea .şi, datorită pasiunii matale, am ,putut depăşi starea mea depresivă prin care am trecut în ultimul timp. Îţi voi povesti eu despre ce
este vorba, cu ,alte ocazii, clar mă bucur foarte r.-.ult că între noi s-a creat
o prietenie.
Rămăsesem fără .glas, copleşit de măreţia şi fineţea sufletească a
omului, cu linii atit de dure şi cu 35 de ani mai vîrstnic, din faţa mea.
Sfiala a:dolesce,o.tină şi puterea simţămintelor sale curate îmi cufundă
fiinţa într-un e-xt.az, in care nici cel mai impet,ceptibil zvicnet de înpo~plă _Illl .Cl_r fi jnc.:U9l1t Prietenia unui om atît ele mare ...
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Da. Acele clipe au însemnat mare3 noastră întîlnire, a intilnirii dintre doi camarazi adevăraţi, care nu şi-au ascuns niciodată nimic unul
altuia, dăruinclu-şi reciproc o afecţiune devotată pînă în cliipa cînd fatalitatea ne-a despărţit. O întîlnire păstrată cu acee,aşi prospeţime în memoria mea, de.şi nu puţine au fost adversităţile ce au dorit-o întinată.
Acele clipe au zămislit temelia schimbărilor mele hotărîtoare de mai tîrziu, temelia devenirii mele intele-ctuale.

AUREL GEORGE STINO - UN HARNIC
AL CULTURII UNIVERSALE

CERCETĂTOR

1

EUGEN DIMITRIU

Profesorul Aurel George Stina~ a desfăşurat in intreaga sa viată o
activitate multilaterală, rumărind să pună în lumină în primul rînd
trecutul cultural .al meleagurilor natale. S-a încercat şi a izbutit în nuvelă, în schi·ţă, în eseu, în note de călătorie, în evocarea unor personaHtăţi române de valoare, dar de multe ori uitate. Lui îi revine meritul
de a le fi dat la lumină şi de a fi venit cu muHe date inedite, care tră
clau pe cercetătorul pasionat, apleoat asupra documentelor.
Ceea ce a realizat scriitorul fălticenean, este rodul unei munci istovitoare, dusă cu consecvenţă, decenii în şir, în casa :l cărturarilor, de pe
tăcuta uliţă a Boianului, azi Ion Dragoslav. A fost setos să cunoască lumea, comorile ei spirituale, dincolo ele hotarele ţării, pînă în îndepărtata
Americă sau pînă în Extremul Orient. Mijloacele materiale, dar mai ales
sănătatea, nu i-au îngăduit să călătorească pi·ea mult. A văzut Franţa,
cu or~ul luminilor, vestita Vale a Lo:1·ei şi alte regiuni pitoreşti. Dar,
pentru pătrunderea culturii universa~e, nu era de aj~ns. Şi atunci, căr
turc:u·ul neobosit a adus o lume mirifică in casa părintească : cărţi, reviste, albume, fotografii, de pe intreg globul, unele adevărate bijuterii
ale artei tipo&JTafice. Prieten a1 culturii universale, Aurel George Stiao
a luat din ea ceea ce era mai frumos, mai înălţător.
Şi-a îndeplinit visul, legînd strînsă prietenie cu mulţi scriitori şi
oameni de cultură. Cunoştea franceza, germana, engleza, portugheza, spaniola şi italiana. Aproape că nu e colţ al lumii pe care p1·ofesorul să
nu-l fi cunoscut prin intermediul cărţilor. Atras de aceste valori spiri1. In studiul de faţă n~1 am incl:cat publicaţiile în care au apărut articolele
scriitorului făliicencan. O <Iscmcnea inccn·are ar fi Iost aproape impcs:bilă. Autorui a decup:~t arti-colele in decursul anilor, fără a nota rev'sta şi data. T'latc sint
l!p!te in 10 caiete mari şi se află la Fondul do~umentar al .. Galeriei oamenilor ele
seamă'' din Fălti:ceni. Ele au fost donate "Galeriei", de către prof. Virginia Stina,
<>oţia serii torul ui.
2. Fiul lui George Slino, profesorul de franc:eză al lui Mihail SadoveJnu la
gimnaziul .,Alecu Doniri" din Fălt!ceni. Tatăl lui George. a fost institutorul Io<In
Stino, dascăl la "Şcoala Domnească" in oral) şi autorul primei Geogra.fii a judeţului Suceava (cu capitala Fălticeni), apărută la librăria Saidman, în 1877.
3. In care au poposit de-.a lungul anilor mulţi sc1·iitori şi cărtura·ri : M. Sddoveanu, Eug. Lovinescu. Anton Holhan, Io.n Dragoslm·. Vasile Ciurea, Virgil
Tempeanu, George Tutoveanu, George Ursu, Gco:·gc CălinE'scu ş. a.
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tuale, s-a lăsat tentat
împărt5.şi şi cititorilor

de ideea tălmăcirii lor în româneşte, pentru a le
români. În miile de articole pe care le-a publicat
în revistele timpului, întîlnim .studii competente asupra diferiţilor scriitori, din Franţa, Italia şi Peninsula Iberică, fie din ţările nordului, invaluite în ceaţă şi poezie; a călătorit cu mintea şi în Ţara Soarelui Ră
sare, dîndu-ne ocazia să facem cunoştinţă cu o artă majoră.
Ne vom opri asupra unor figuri mai importante, încercînd să scoatem în evidenţă fineţea observ,aJţiilor lui Aurel Stina. Vom începe cu
litemtura franceză, pe care a cunoscut-o cel mai bine, fiind şi limba pe
care a predat-o pînă la moarte, la liceul "Nicu Gane".
La umbra sonetului lui Arvers, este titlul unui articol pe care l-a
publicat în "Gazeta Cărţilor". Autorul evocă sonetul ce 1-a făcut celebru pe Arvers, sonet închinat Mariei Nodier, muza cenaclului de la Biblioteca Arsenalului. Ea a fost poreclită chiar "Notre Dame de !'Arsenal''. "Felix Arvers a iubit-o - ne spune Aurel Stina şi Marie
Mennessier-Nodier n-a ştiut nimic, n-a cunoscut niciodată iubirea, grandios de tăcută, ce i-·a închinat-o". Iată cîteva versuri ce ilustrează afirmaţia:

"Mon âme a son secret, ma vie a sem mystere :
Un amour eterne! en un moment con~ţu.
Le mal est sans espoir, aussi je du le taire,
Et celle qui l'a fait n'en a jamais rien su".
Stina se referă apoi dezamăgit la un portret al ei, infidel redat de
pictorul Dveria : "Am reg-retat din suflet văzînd o acuarelă a lui Devcria, înfăţişîndu-ne femeia celebră pentru că a inspirat un sonet. Imi închipuiam o fiinţă abia pămîntească, de un suav lamartinism şi adevărat
tezaur de graţie unică ... A1lît de odios pare chipul Mariei în acuarela lui
Deveria, pictorul de curte al Muzelor, îndt parcă s-ar prăbuşi coloană
cu coloană micul templu de marmoră închinat de Arvers ... Suavă Marie
Mennessier, fii liniştită în grădina făgăduinţii, acolo unde mişună în
jurul tău adoratori şi poeţi, pidori ~i cîntăreţi de odinioară, că nimeni
n-are să te cunoască după profilul - care nu poate fi al tău - zugră
vit de un Devcria, ci tot din armonia şirngului de perle adunat din roua
inimii lui Felix Arvers".
Scriitorul fălticenean a fost apoi preocupat de figura marelui poet
francez Charles Baudelaire. Traduce din acesta P0rtretul lui Samuel
Crurncr, care e de fapt începutul nuvelei La Funfarlo, apărută prima
dată în "Le Bulletin de la Societe des gens de lettres" în 1847. Arătînd
că nuvela aparţine lui Baudelaire, "cel ce n-a iubit nimic în viaţa lui",
Stina relevă importanţa ei, pentru că este o schiţă de autoportret. Revine asupra poetului francez, în articolul Baudelaire şi arta. "Baudelaire
n-a iubit omenirea - ne spune Aurel Stina - , ... n-a ştiut nici ce-i dragostea, deşi a cultivat voluptatea cu arii de :ritual păgîn". In La priere
d'un pu.zen, întîlnim versuri ca acesta :
"Volupte, sois toujours ma reine !"

-:1:25

Deoarece voluptatea i-a dat satisfacţii mediocre, apelează la moarte :
"0, mort, vieux capitaine, il est tempe ! Levons l'ancre !"
(Le voyage)
Socotindu-1 poet al egoismului în sensul cel mai strict al cuvîntului,
scriitorul fălUcenean adaugă : "Considerîndu-se drept pro:tetul religiei
celei mai noi, Arta, Baudelaire s-a inchipuit drept ţinta prigoanei întregei omeniri, incapabil să price31pă o asemenea nouă credinţă al cărei
prim sacerdote era, poate şi din orgoliu".
*

*
Cînd s-au împlinit 150 de ani de la naşterea lui Stendhal, s-a vorbit
mult despre romancierul care după propria-i afirmaţie - nu scria pentru contemporanii săi, ci pentru cei de la sfîrşitul secolului. De remarcat că nimeni n-'a vorbit despre călătoriile lui Sthendal. A făcut-o Aurel
George Stina, scriind articolul Un călăto1·: Henry Beyle. După ce înşiră notele de călătorie ale aceshria, Promenadc dans Rome ; Rome,
Naples et Florence; Des memoires d'un touriste - admirabile ghiduri
turistice - , Aurel Stino continuă : "Henry Beyle este un călător care
nu face paradă de extaz în faţa naturei, ceea ce îl interesează sînt oamenii... Creaţiunile oamenilor prezintă mai multă valoare pentru acest
turist genial, decit ale naturii, pe car·e de altfel nu le dispreţuieşte ...
Peisagiul pentru a-l satisface, trebuie să-i prezinte vreo evocare istorică
sau altceva ... " ..
Zăboveşte o clipă asupra lui La Bruyere, autorul celebrei cărţi Les
Caracteres. În articolul Un contcmplator: La Bruyere, Aurel George
Stina face un reuşit portret al sc-riitorului : "Trăind în lumea aurită de
la curtea vijeliosului principe de Conde, la Chantillp, taciturnul şi con·
templa;torul nu s-a lăsat înşelat de aparenţe, într-o lume unde totul er&
să pari, unde morga şi flateria înnobilau ignoranţa. De după draperiile
grele şi somptuoase, La Bruyere observa. Pe dinaintea ochilor săi trece&
Llll bogat cortegiu de farsori, incapabili, răutăcioşi, invidioşi, vanitoşi,
figuri patologice şi adevăraţi irozi ai secolului. Fără să se revolte prea
mult, croncar benedictin cu zîmbetul pe buze, variind intre sa::-casm şi
satisfacţie, înregistrează cu fidelitate şi la întîmplare scăderile oamenllor din jurul său".
Consacră lui Chateaubriand cîteva articole, din care menţionăm :
170 ani de la naşterea lui Chateaubriand; Voci contemţ,orane cu prilejul unei noi ediţii a Domnului Viconte de Chateaubriand, sau Chateaubriand şi Leontina de Villeneuve. In aceasta din urmă, Aurel Stino ne
descrie dragostea dintre Leontina de Villeneuve şi autorul celebrelor
Atala, Rene, Itineraire. "Născută la Toulouse în 1803 şi petrecindu-şi
copilăria şi adolescenţa tot in sud, în castelul d'Hauterive, o fortăreaţă
cu zidurile scăldate de apele rîului Thore, Leontina de Villeneuve 1-a
adorat pe Chateaubriand. Corespondenţa dintre ei ii situează in rindurile
indrăgostîţilor celebri".
*
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ceze. Iată un fragment de poem al unui autor necunoscut, în traducerea
scriitorului fălticenean :
Multe sînt femeile frumoase
ln ţările lui Tsao şi Yen !
DrăgMaşa faptură, ca o statuă de jad,
Incintătoare şi din graţii plămădi,tă,
Acolo visează, cîntă, dănţuieşte,
În foşnet de mătăsuri."
Citeva articole ne prezintă o altă figură luminoasă a culturii universale. E vorba de Alf Lombard, profesor de filologie romantică la
Universităţile din Uppsala şi Lund': Un bun şi erudit prieten suedez :
profesorul Alf Lombard de la Uppsala; Filologul Alf Lombard - un
emerit amic suedez ş.a. Dar ţara nordică îl interesează şi sub alte aspecte: Frumoasa Suedie; Limba română în Suedia; Un călător suedez
despre România vremurilor; Şcoala nordică.
Facem cunoş.tintă cu îndepărtata Japonie, cu arta ei, [n nu.meroase
articole sau tălmăci~i ale lui Aurel George Stina. În rubrici intitulate
"Tristeţi nipone", sau "Dintr-o alăută japoneză", întîlnim adevărate
giuvaere, şlefuite cu măiestrie de scriitorul fălticenean. lată o strofă
a poetului Ghyoson, din secolul XI :
"Afară

de florile tale,

Cireşule de la munte,
Alţi prieteni n-am.

Unu'la altul
Cu drag să ne gindim !"
Sau alta, a lui Othoma Kuronushi, din secolul IX :
Şoptesc

ale primăverii ploi,
Lacrimi ele să fie oare ?
Nu-i suflet in lume,
Molcom să nu jelească
Florile căzu te din cireşi..."
Mai amintim articolele : Şcoala japoneză; Pentru cunoaşterea Japoniei ; Explicări geografice asupra civilzaţiei japoneze ; FamiUa japoneză ; Bazele culturii poporului japonez.
Numeroase studii, traduceri din literatura ţărilor baltice, din arta
şi folclorul acestor popoare au fost publicat~ de Aurel Geo·rge Stino
ele-a lungul anilor. Iată cîteva titluri : Legende populare din Lituania;
Letonia, o ţară de plugari harnici ; Muzica populară lituană ; In jurul
lui !van Turbincă - între 1. Creangă şi versiunea lituană; Vrăji lituane;
O poveste de iubire din trecutul· Lituaniei.
Literatura arabă e deseori prezentă în preocupările lui Stina. Traduce poemul in proză Kamar, fiica şeicului. Din opera lui Ahmed Rassim (poet egiptean contemporan), traduce poezia Mai încîntătoare ca

o noapte...

Iată

un poem în

proză,

Somnul iubitei, publicat în revista

fălticeneană "înmuguriri" "· Îl redăm în întregime, pentru frumuseţea

lui : "N-am să uit pînă la moarte această vrăjită dimineaţă din minunatul Damasc şi tăcerea grădinei unde dormeai. Umbra gîtului tău era
albăstruie. Sînii ţi se ridicau şi coborau cu ritm de izvor binefăcător.
Pe iarbă, braţele tale de ivoriu lăsate în voie, păreau două rîuleţe de
argint, şi fluturii ţi se aşezau pe unghii, socotind că se lasă pe trandafiri.
Oare tatăl meu cel fericit, în acea clipă, privea el nişte fecioare mai
dumnezeeşti prin cele şapte grădini ale raiului ?
M-am întins lîngă tine, ca un cen;;etor ostenit lîngă o moscheie".
Cehoslovacia prietenă ocupă un loc de seamă în publicistica lui Aurel
George Stino, în articole ca : Literatura cehoslovacă conitmporană ;
Bratislava ; Luminişuri din poezia cehă ; O distinsă şi erudită prietenă
din Cehoslovacia. În ocest ultim titlu, e vorba de dr. Jindra Huskova
Flajshansova, profesoară de filologie romanică la Universttatea d'in
Bratislava. Această distinsă scriitoare care a vizitat IR!omânia, este o
harnică propagatoare a literaturii române în patria sa. A tradus între
altele, în limba slovacă, "O scrisoare pierdută", de I. L. Caragiale, şi
în anii, de o înaltă ţinută intelectuală, care face cinste atît scriitorului
fă'ltioenean, dt şi or~ului natal. La fel de onorată s-a simţit şi scriitoarea slov:acă, după cum ne-o mărturisesc scrisorile ei.
Din literatura rusă, Aurel Stino s-a ocupat îndeaproape de Maxim
Gorki. A publicat apoi un amplu articol despre Ivan Turgheniev, la
50 de ani de la moartea marelui scriitor.
Peste cultura Italiei, nu putea trece. Din numeroasele articole ce
le-a publicat în periodicele vremii, amintim : Intre arta şi istoria Ita-

liei ; Centenarul morţii lui Leopardi ; Francesco Petrarca văzut de el
însuşi ; Paolo V eronese ; Omul nou : Galilea Gal il ei ; Giovani Pascoli ;
Un destin şi un miracol: Rafael Sanzio; A murit Grazia Deledda etc.
Cu Gino Lupi, traducător al operei sadoveniene Baltagul, Aurel Stino
a

întreţinut o bogată corespondenţă.
A călătorilt ;prin intermediul cărţiloll" şi

a scris despre Norvegia, despre Islanda, Polonia, Danemarca, sau despre lirica croată. Din Jugoslavia evocă figura sculptorului Mestrovki, într-un articol intitulat chiar
Mestrovici, apoi Femeile în arta modernă jugoslavă.
Scriitori de talent din literautra flamandă, Verhaeren sau Maeterlinck, sînt deseori evocaţi de publicistul fălticenean, în revistele timpului : Maurice Materlinck... despre Tăcere; Verhaeren şi strigătul unei

gen raţii ; V erhaeren şi arta flamandă ; Cosmogonia lui V erhaeren ; Vîntul în poezia lui Verhaeren; Luna în poezia lui Verhaeren; Verhaeren;
- 20 de ani de la moartea poetului.
şi

Analizînd v:întul în poezia lui Verhaeren, Aure:t Stino scrie : "Florile
hoJdele, şuviţele de păr, pînzele cor2.biilur, stejarii, de-a lungul unei

4. A apăl"'ut între 1932-1940, fiind d:rector, prof. dr. Virg;l Tempearnu. Au
colabor!tt intre alţii : A. G. Stino, Mihail Şerban, V. Tempeanu, D. F!orea-Rarişte,
Tana Mugurel, Nicolae Ţaţomk, D. Murăraşu, Artur Gorovei, I. U. Sor~cu, D. Iov,
G. G. Ursu, Mihai D. Stamate, Dimitrie Loghin.
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nesfîşite game de şoapte de iubire, evocări din depărtare, şi rîs şăgalnic,
pînă la gemetele şi blestemele muzei". Reproduce apoi versurile poetului :

... Comme un aveugle il erre au loin sur l'ocean
Et des qu'il touche un cap ou qu'il heurte une pi,erre
Poposim în fine în Peninsula Iberi 1că, la cultura spaniolă,
cărturarul fălticenean va surprinde aspecte interesante : Tipul
l!ispanităţii; Un mare poet spaniol: Dun Felix Lope de Vega

din care
uman al
Carpio;
500 de ani de la naşterea lui Cristofor Columb; Două elogii spani'ole
aduse poeziei. Alticolul O divină Comedie spaniolă, ni-l prezintă pe Dan
Ramon de Campoamor (1817-1901), născut în Asturii şi care în opera
sa Drama Universale - atinge nivelul unei viziuni danteşti, în care eroii
principali sînt Honorius şi Soledad.
Am lăsat la urmă un ultim aspect sub care Aurel George Stina a
cercetat istoria culturii universale. 1ntr-o bogată rubrică intitulată "Antologia dragostei şi a femeii", întiHnim 31preder:i ce apal'ţin unor mari
ginditori, sau scriitori. Le-a tradus din alte limbi, alăturîndu-le celor în
limba română, selecţiona:te de el. Toate, ar putea forma un volum copios.
lată cîteva exemple :
"Cea mai mare minune a Iubirii este să vindece de cochetărie" (La
Rochefoucauld).
"Iubirea'! Vorbă mare, atît de mare încît este goală dacă nu conţine
totul" (M. Prevost).
"Pentru femei, drăgălăşenia şi blîndeţea sînt cele mai bune mijloace
de a avea dreptate" (Dna de Fontaine).
"In materie de sentiment, lipsa de logkă este cea mai bună dovadă
de sinceritate" (Lev Tolstoi).
"Femeile romantice iubesc bărbaţii prozaici ; natura nu vrea să-şi
piardă drepturile" (Limaprac).
Ceea 1-a caracterizat pe scritiorul fălticene.an, a fost permanenta
sete de cunoat"ere. Admirator al frumosului, şi-a făcut prin muncă
acerbă, o pregatire solidă. Ajutat de cunoaşterea atîtor limbi străine,
s-a descurcat cu competenţă şi vituozitate prin labirintul diverselor
culturi.
De o modestie rară, A. G. Stina n-a făcut niciodată caz de eoo!diţia
sa. Cele cî Le va mii de articole pe care le-a publicat, sînt răspîndite atît
în revistele din ţară, dt şi în străinătaLe.
Fostul profesor de la liceul "Nicu Gane", ne-a lăsat o bogată zestre, care se cere valorificată. Încercarea noastră de .a-i evoca personalitatea, constitu:e doar un început, ce trebuie continuat, pentru a demo:1stra umanismul acestui scriitor de talent.

ETNOGRAFIE, CONSERVARE,
REST A URARE.

ŢESĂTURI

MOLDOVENEŞTI- TRADIŢIE

ŞI

INOVAŢIE
EMILIA PAVEL

In prezentul articol, ne referim la ţesăturile tradiţionale şi actuale
de interior din Podişul Moldovei, zona Iaşi, zonă ce se evidenţiază prin
varietatea şi bogăţia creaţiilor artistice populare, între care ţesăturile
ocupă un loc prioritar.
Ţesăturile de interior din zona Iaşi, se impun printr-o mare diversitate de forme, prin discreţia ornamentelor ca şi a paletei cromati:ce.
Aceste creaţii s-.au dezvoltat determinate fiind de anumite condiţii
geograiice, economke, soicale şi istorice.
Ţesăturile ce împodobeau interiorul tradiţional lăicerele, scoarţele, mecaturile, "prostiri1le" de .pat şi de culme, şterga'l"ele, feţele de
mese, sînt dintre cele mai apreciate valori de patrimoniu cultural-naţional, existente în colecţiile Muzeului etnografic al Moldovei Iaşi.
Aceste documente de cultură materială şi spiritua-lă atestă existenţa,
unitatea şi continuitatea poporului nostru pe aceste meleaguri.
Jn această succintă prezentare nu vom face un istoric al ţesăturilor
populare din zona lru,;i. Amintim însă, că cele mai vechi ştiri despre
ţesăturile de lînă, denumite scoarţe, datează din secolul al XVI-lea,
anume din vremea lui Despot Vodă, 1561-1563. Iacob Sommer, profesor la şcoada latină din Cotnari, în elegi.hle sall.e scrise in limba latină,
ne dă informaţii : "Fetele cunoşteau arta ţesutului la covoa·re. Covoarele
erau deoorate cu diverse ornamementaţii. Erau ţesute cu struguri, spre
acele motirve ce indică abnndenţa şi pot d'a ochiului o impresie plăcută" 1•
In secolul al XVII-lea, al XVIII-lea şi al XIX-lea, ne vorbesc despre
scoarţe, unii călători străini. Află, astfel, din însemnările lor de călă
torie, că în Moldova existau ateliere de ţesut. "Era o adevărată faJbrică
în fiecare casă" 2.
In secolul al XVIII-lea, din iniţiativa domnitorilor, se înfiinţează
ateliere de ţesut, încurajind'u-se industria ţestului. La sfîrşitul secolului
1. Ştefan
lea 1561-1563,

Bîrsănescu,
Bucureşti,

Zori de cultură umanistă în Moldova, secolul al XVI1967, p. 207, urude se publică elegia VIII-a a lui Sommer
in text latin şi în traducere rorru1nească.
2. N. Iorga, Istoria românilor prin călători, voi. II, De la jumătatea veacului
al XVIII-lea şi pînă în 1891, Bucureşti, 1920, p. 6.
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al XVIII-lea, Grigore Ghica a înfiinţat o fabrică de postav lîngă Iaşi,
la Chipereşti 3.
Ştefan 0lteanu şi Constantin Şerban, în lucrările referitoare la evul
mediu, susţin că "Ţesăturile ţă·răneşti proveneau în mare parte şi din
atelierele meşteşugarilor specializaţi din sate"... La sate existau meşte
şugari care se ocupau în mod exclusiv cu pieptănatul lînei "pieptănarii"
sau cu tarsul ei "torcătorii" "·
Dan Bădărău şi Ioan Caproşu afirmă că "în epoca fanariotă meş
te.şugurile legate de ţesut şi de prelucrarea ţesăturilor erau numeroase
în oraşul Ia.şi" 5.
Călătorii străini din secolul al XIX-lea, au fost impresionaţi de
ţesăturile moldoveneşti existente în gospodăria ţărănească ... " Modestia
căsuţelor este înviorată de bel.şugul lucrurilor ţesute. Nu poţi călca un
astfel de prag, fără respect pentru ene'l'1gia unei femei ca aceasta, care
lucrează greu la cîmp, e mamă plină de îngrijire pentru copii ei, ţese
mai mult ea singură îmbrăcămintea a lor săi şi mai află vreme şi gust
şi pt·ntru ca să f,acă a înflori o asemenea indU-Strie aastică" 6 •
In foile de zestre din secolul al XIX-lea, se vorbeşte despre existenţa
scoarţelor in Moldova. Dintr-o fo1aie dotală din 1864 aflăm că se dădeau
scoarţe şi covoare de casă fetelor cînd se măritau 7.
Studiul ţesăturilor trad1ţionale include cunoa.şterea tehnicilor de
lucru .şi a meşteşugului. Simion Mehedinţi susţine : "Numai cînd urmă
rim uneal'ta în legătură cu toate împrejurările muncii, putem ghi:ci geneza şi semnificaţia ideiJor relat.iNe la tehniJOa, arta ,şi cugetarea unui popor, numai pe calea aceasta putem ajunge la dreapta lui caracterizare" 8.
Ţesăturile tradiţionale din Moldova extracarpatică, sau de podiş, în
care este inclus şi Iaşul, se detaşează ca realizare artistică şi chiar ca
număr de piese, comparativ cu regiunea montană. Din punct de vedere
morfologic, ornamentka ţesăturilor tradiţionale moldoveneşti excelează
printr-o variată şi bogată gamă de moHve geometriee şi negeometrice
(liber desenate) iar din punct de vedere semantic prin valoroase creaţii
astrale, fitomorfe, zoomorfe, antroporfe şi scheomorfe. Unitatea în varietate, alternanţa, ritmicitatea şi ·repetiţia, dezvoltate în cuprinsul compoziţiilor ornamentale, confirmă originalitatea stilului ţesăturilor moldoveneşti. Artista noastră populară, mesageră a gîndurilor şi idealurilor
colec':ivităţii, a celor ce sîntem de mii de ani aici în spaţiul Carpato-d'anubian-pontic a ştiut să îmbine culorile, să stilizeze motivele, să ne
redea în ornamente, în semne şi simboluri, idei şi mesaje ale unei gîn3. N. Jcrga, Istoria românilor prin călători, voi. III, 1928, p. 243.
·L Meşteşugurile în Ţara Românească şi Moldova în evul mediu, Ed. Acac:emiei R.S.R., Bucureşti, 1969, p. 313 şi 335.
5. Iaşii vechilor zidiri, pînă la 1821. Partea a III-a, oraşul Iaşi în epoca fanario:a, Cap. I, Ed~tun "Junimea", Iaşi, 1974, p. 267.
tl. K.
19~~-.

Iorga, Istoria românilor prin

călători,

ed. a II-a, val. IV,

Bucureşti,

p. 153-134.

Arh~vele Statului Iaşi, Tribuna~ul civil de Iaşi. Secţia III-a, Foi dotale,
n: 15/1865.
8. D:scursul de recepţiune al Academiei Române, 1920, Caracterizarea unui
:'· ,r ;J- in muncă şi uneltele sale.
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diri magice milenare. Pionierii teoriei simbolurilor, ca Ernest Cassirer,
afirmă că "Simbolul e totdeauna un mesager foarte ocupat, care aleargă
dus l'li intors, inltre om şi lumea lui, cu misiunea de a realiza concilierea ... " Acelaşi autor spune : "frumosul e esenţialmente şi necesarmente
simbol, din cauză că, e despicat lăuntric, din cauză că totdeauna şi pretutindeni e unul l'li in acelaşi timp dublu" 9.
Repartizarea ornamentelor, dinamica alternanţei dintre suprafe.ţele
deco11ate şi cele nedecorate, materialul al cărui efect asupra ansamblului este uneori decisiv, sint factorii definitorii din punct de vedere artistic şi estetic. Culoarea ca şi relaţiile pe care toate aceste elemente le
întreţin intre ele joacă un rol deosebit in studiul ţesăturilor populare.
"0 anumită sclipire a culorilor, o anumi,tă ritmare a formelor materiale,
o anumită armoni:zJare a acelor vibraţii ale aerului care sint sunetele.
capătă prin creaţia rtistkă, calitatea de semn, înzestrat cu vintutea de a
pune în efervescenţă emoţii şi idei pe calea impresionăTii a ceea ce
Marx denumea : "Simţuri umane subiective, ca urechea muzicală sau
ochiul, care percepe frumuseţea formei" 10.
Creaţia artistică populară s-a dezvoltat şi a evoluat pe lini,a tradiţiei. Fiecare generaţie de ţesătoare şi artişti populari anonimi, au adău
gat ceva nou la tradiţia moştenită, îmbogăţind-o şi dezvoltind-o. Inovaţia este permanentă în creaţia artistică populară. Fără ino!Vaţie n-ar·
exista tradiţie.
Valorificînd tradiţia, artistul popul'ar este reprezentaitul unei culturi pe care a moştenit-o şi pe care o transmite grupului infinitt al urm~ilor culturali. In opera de artă exprimă concepţiile şi gusturile comunităţii săt~ti din carre face parte, determină circulaţia intensă a acelor8l'li motive şi tipuri de motive din care monotonia decoretivă dispare.
"Există o tendinţă a meşterului popular de a nu reîncepe acelaşi model,
ci de a încerca unul nou" 11 • Motivele acestea străvechi s-au transmis
din cele mai îndepărtate timpuri, îmbogăţindu-şi conţinutul sau simplificîndu-1. Formele evoluate au căpătat : "înfăţişări cu caractere greu
descifrabile" 12 .
Tancred Bănăţeanu susţine, vorbind de ornamentică, "Ornamentica·
populară exprimă o mare bogăţie de sentimente şi un deosebit gust artistic al poporului român, decurgînd din însăşi legătura nemijlocită care·
există între artă şi viaţă" 13.
Cercetarea ţesăturilor, a culorilor, a motivelor ca şi aceea a forme-.
lor, deschide un orizont larg asupra procesului de evoluţie culturală, de
gîndire şi ex;primare plastică a meşterilor populari din trecut. "Portul
şi arta populară în general sint ca o carte, din care se pot afla datele
cele mai complexe despre viaţa unei comunităţi umane, cu condiţia ca
9. Apud: K. W. Gilbert, II. Kuhn, Istoria esteticii, Bucur~ti, 1972, p. 477.
10. Marcel Breazu, Realism şi modernitate în artă, Bucureşti, 1973, p. 10-11..
11. G. Oprescu, l/Art du paysan roumain, Bucureşti, 1937, p. 44.
12. I. D. Ştefănescu, Arta veche a Maramureşului, Bucureşti, 1968, p. 55.
bum), Bucureşti, 1963.
13. Tancred Bănăţea:nu şi Ma1:1cela Focş:o~, Ornamentul în arta populară, (al-.
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cel ce studiază sa mcerce sa-1 descifreze limbajul, să-1 decodeze în interesul generaţiilor viitoare" 1 '•.
Dintre cele mai valoroase ţesături de interior de lînă din zona Iaşi,
amintim lăicerele, scoarţele. macaturile, cuverturile în laţuri denumite
"şătrănici". Lăicerul este o ţesătură ele veche tradiţie, documentat în
secolul al XV-lea Li. Tehnica ele lucru este ţe-.;uwl cu suveica după care
se bate cu pieptenele de lemn sau fier. Ele au lăţimea de 70-80, 90 cm.
lăţime şi 3-4 m. lungime. Se tese:m în culori naturale în nunanţe de
gri, alb şi negru ; decorul în "vărgi" fiind cel obişnuit.
Vărgile late, denumite "scaune", "poduri" sau "praguri" alternează
pe ţesătură cu vărgi înguste denumite ,,vrîste" sau ,,gene". Decorul acesta
arhaic se repetă într-o succesiune ritmică pe toată suprafaţa (fig. 1).
In evoluţia decorului, pe varga lată apare un decor simplu denumit
"guşă", formată din 2-3 fire de lînă ele ·aceeaşi culoare ce se trece peste
cel mult 3-4 fire de urzeală. In evoluţia decorului, pe aceste ţesături
apar şi vrîstele, "suveicite", realizate din două cuiori de lînă, care se
bat succesiv. Vrîstele suveicite, guşa ca şi vrîstele ridicate cu speteaza
sînt cele mai simple motive pe aceste ţesături. :Mcn·cela Focşa, susţine
vorbind de OJ'n•amente pe scomţe : "Cu toate că învărgarea şi compunerea în rînduri sînt sisteme ornamentale universale fiind impuse de însăşi tehnica ţesutului, prin vechimea şi importanţa artistică pe care o
au la noi, mai ales în mediul rural, ele pot fi considerate ca reprezentînd
fondul autohton" l:i.
·Imbogă•ţirea paletei cromatice în dezvoltarea artei ţesăturilor din
această zonă este o importantă etapă. Pe lingă lîna naturală se folosesc
culori extrase din plante : cafeniu, gal·ben, albastru, verde, roşu. Cromatica lăiiCerelor moldoveneşti se poate compara cu nuanţele şi coloritu! frescelor monumentelor feudale din nordul Moldovei : aLbastrul de
Voroneţ, gal benul de Moldoviţa, verdele de Suceviţa, roşul ca:rmin de
Humor. Zugravii care pictau icoane pe l'emn în secolul al XVIII-lea şi
al XIX-'.lea, foloS€/au o paletă cromatică potolită, asemănătoare cromaticii
de pe lăicerele şi scoarţele moldorven~ti.
Urmărind evolutiv decorul pe lăicere, între grupurile de vrîste şi
scaune apar motive simple ridicate cu speteaza pe lîngă motivul guşă
sau vrîste suveidte. Alesătura ce imită o stilizare vegetală, sau alt decor geometric, este frecventă pe lăicere (Fig. 2). Motivele vegetale, pomul şi bradul sint cele mai obi.şnui:te. În unele compozi.ţii ornamnetale,
de un mare rafinament artistic, pomul .şi bradul se succed între grupurile
de vrîste. Bradul este folosit pînă astăzi de poporul nostru in d'iferite
ceremonii .şi obiceiuri legate de ciclul vieţii, naştere, nuntă, înmormîntare.
Romulus Vulcănescu în lucrarea sa Coloana Cerului a arătat că
"bradul este considerat de popoarele din sud-estul Europei ca arborele
vieţii..." iar la traci, bradul este prezent în toate manifestă-rile rituale şi
1

14. Georgeta Stoica, Arta pepulară mijloc de comu7l!icare, in Studii şi comude istorie şi etnografie, Goleşti-Arg~. 1978, p. 178.
15. Marcela Focşa, Scoarţe româneşti, Ed. "Meridiane", Boo~eşti, 1970, p. 259.
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ceremoniale, ce ţin de adorarea astrelor, de ciclul vieţii (naştere, nuntă
şi moarte) şi de ciclul calendaristic, zile de muncă şi zi:e de sărbători,
solstiţiale şi echinocţiale. De asemenea acelaşi autor susţine că la dacaromani a existat un cult al mărului. Autorul dă exemple concludente
în această privinţă din colindele culese de Sa!Jin V. Dră,e;ui ... "Din mijloc
de mese /Măru-i mărgăritu / Mîndru-i de înflorit 1 Flm·ile-s de-argint
/ Merele--s de aur" 1u.
Decorul pe lăiiCere evoluează înoî,t ornamentul ocupă întreaga suprafaţă a ţesătu.rii. Motivul şai1 pe lăice-re este denumit "în obloanec. "in
căr.ţi", "în pave" (fig. 12) iar del'orul în L·iunghi, "în cc:,tiţe" sau "în
posmagi". Motivul "şinătău", ,1 sirl~iu" ,l;-:ig-zag" (fig. Ll:), ne aminteşte de
motivul val de pe ceramica feudală.
Lă.kerul în romburi cunoscut şi sub denumirea de "naţional, ,,roate
pline şi jumătă.ţi de roată" sau 1 ,"inătău şi flori încheiate", de o mare varietate, este unul din cele mai cunoscute ornamente din zona cercetată
(fig. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14).
·Moti>vul "greble şi flori", "roata cea mare şi roata mică", "roata
mare şi jumătart:e de roată", ,,roata fărimată", "scăunele cu crenguţe",
"roata mare cu patru scărituri", "CQpaci şi cocoşi", "romburi şi colbeci",
"în trei stele", "in roate", "în creangă", "în brăduţ", "rotiţe cu scăricele",
"în cai", sînt variate ornamente găsite pe lăicerele din zona Iaşi 17 •
Rozeta .cu opt colţuri este denumită "stea naţională" in satul Plugari
Iruşi, în alte sate dln zonă "morişcă" şi "frunză de vie".
Motivele geometrice "rombul", "roata", "rozeta" cu opt colţuri denumită "stea", "luceafăr", "frunză de vie", floare de măr", "morişcă"
(fig. 10), sînt simboluri ce ne amintesc de cultul soarelui şi al altor astre.
Cultul soarelui este cunoscut de străbunii traci si daci cu circa 1000
de ani î.e.n., din epoca bronzului tH, ca şi pe cer~ioa daco-getică din
secolele V-IV i.e.n. 19.
Motivul "spic de griu" (fig. 3), "brazi şi furculiţe", "jumătate de
floare", în "trei suveici", de asemenea sînt spedfice zonei Iaşi. Pasărea
apare ca motiv decorativ pe lăicere.
Gh. Pavelescu în lucrarea sa : Pasărea suflet afkmă : "credinţa că
sufletul omului ia forma de pasăre in momentul cînd "sboară" Ia cer
sau în primele zile după moarte cînd colindă locurile umblate in viaţă",
e foarte frecventă în regiunea sud-estici\. a Ardealului şi se întîlneşte şi
la alte popoare 20.
Pomul este de obicei însoţit d~ păsări. În ornamentioa scoarţelor,
pomul este dispus pe orizontală sau verticală (fig. 15). Uneori un singur
pom ocupă intreaga suprafaţă, sau grupuri de pomişori se repetă pe su16. Bucureşti, 1972, p. 29, 47.
17. Bivolari-Iaşi.
18. V. Pirv.m, Dacia, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1967, p. 53.
19 Ioan Horaţiu Crişan, Ceramica daco-getică, Bucureş'ti, 1968, Editura "Meridiane", p. 2.
20. In Anuarul Arhivei de folclor, voi. IV, Bucureşti, 1942, p. 3.
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prafaţa scoarţei, după cum s-a consta•tat pe ·o scoarţă datată
Bosia-Iaşi (fig. 18), sau Mîndreşti-Botoşam (fig. 22).

1847, din

Reprezentarea motivului zoomorf "cerbul", "cocoşul", "hulubul",
"calul" (fig. 21), este de asemenea variată.
Pomul în vas, dispus pe verticală, cerbul pe orizontală formează
decorul unei scoarţe din Moşna-Iaşi. Cocoşul este motivul care se repetă
în rînduri pe suprafaţa scoarţei din Holboca-Iaşi 21 • Apare şi în grupe
ele cîte doi, avînd intercalată între ei stilizarea vegetală trandafir :n,
sau pomişor 23. Hulubii (fig. 16) şi copăceii 2\ constituie şi ei un important decor al scoarţelor moldoveneşti din zona Iaşi.
Lăicerele şi scoarţele moldoveneşti, de o mare frumuseţe, prezintă
o bogată gamă de motive (fig. 20). Coloritul vegetal al scoarţelor moldoveneşti atinge apogeul în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Colori tul chimic la sfîrşitul secolului al
XIX-lea îmbogăţe.şte paleta cromatică. Ornamentele evoluind pe linia
tradiţiei, marchează o nouă etapă in dezvoltarea ţesăturilor moldoveneşti
din această zonă.
Macaturile ca şi lăicerele şi scoarţele se foloseau la împodobit interiorul tradiţional, pe pat, pe laiţe, sau în jurul pereţilor. Se ţeseau în
3-4-5 iţe. Ţesătura în 4 iţe cu vrîsie urzite şi ţesute în "cadrei", în
"obloane", în "pave" este cea mai obişnuită în zonă. Culorile naturale
din lînă albă, neagră şi sură sînt des întîlnite la aceste ţesături. Paleta
cromatică se îmbogăţeşte, odată cu folosirea culorilor chimice, roşu cu
negru, roşu cu verde sau roşu cu a1b. In unele sate macatul în 4 şi 5
iţe se numea pichlre (Scînteia-Iaşi). Macatul în 4 iţe "în ozoare", se ţesea
în "brăduţ" sau în "roate".
O tehnici. nouă, folosită la macaturile actuale este ţesătura în 4 iţe
şi 6 scri:peţi (fi.g. 23), cu motiv: "în ocoale", "în suveid", "în paianjen",
"floarea mărului" şi "suveicuţe". Macaturile în foiuri d'e asemenea sînt
creaţii noi în ZJonă. Materialul folosit la aceste cuverturi este lina şi bumbacul.
Macaturile în foiuri se ţes în 2 iţe, iar foiurile sînt ca număr în funcţie de motivul dorit a fi realizat pe ţesătură, un foi fiind de fapt un
punct. După decor, macaturile se ţes în 10, 14, 16, 21, 22, 36, pînă la
80-90 foi (fig. 24). La nevedit şi ţesut obligatoriu sînt două femei, una
la "rostit" şi alta la ridicat speteaza (fig. 26). La ţesut se bate lînă şi
bumbac. Cînd se dă bumbac, speteaza se cukă pe natră şi se rost~te
pe cele două iţe. La 5 metri de ţesătură, intră cam 12 kg lină şi 30 papiote aţă. Se ţese cam 1 m pe zi.
Cuvertura în laţuri, denumită şatran:::ă (fig. 25), în zona IID1i, este o
interesantă ţesătură actuală ca şi macaturile în foiuri. CuveTturile în
laţuri sau cîrcei se ţes în 4 iţe. Ca să iasă în evidenţă motivul, lîna pentru aceste cuverturi se toarce groasă sau se pun două fire alăturea. Cu21. Colecţia M.E.I., inv.
22. Colectia M.E.I.. inv.
23. Colecţia M.E.I., inv.
24. Colecţia M.E.I., inv.

nr.
nr.
nr.
nr.

7392,
6414,
6963,
6962,

Holbooa Iaşi.
Mosna Iasi.
Dancu-Holbcx:a
Dan.cu-Holboca

hşi.
Iaşi.
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lorile cele mai obi.'1nuite la aceste cuverturi sint : roşu viş1niu, cu galben.
albastru cu galben, verde cu galben, roşu cu alb, negru cu galben, negru cu roşu. Culoarea închisă predomină în realizarea florilor, a ornamentelor. Culoarea deschisă completează motivul, ocupînd o suprafaţă
mai mică. La ţesut, fiecare Laţ constituie un punct din ornament. Pentru
un punct se ridică laţul cu andreaua o singură dată, o "ridkătură", iar
al doilea fir de lînă de aceeaşi culoare se dă cu suveica ca să prindă laţul.
Laţurile sau CÎI'ceii se tmg cu andre.aua confecţionată din sîrmă de
telefon de 60 cm. lungime sau, în lipsă, se folosea andreaua nr. 3 de tricotat. Motivele cele mai dbişnuite pe ,aces.te cuverturi sint stilizările vegetale: "flori", "crengi", "stele" sau "romburi". Un alt tip de cuvertură
actuală, denumită ş.atrancă este ţesută în 4 iţe cu motive nevedite, cu
o singură faţă. Urzeala este de bumbac sau "din orice vrei s-o faci" şi
bătătura lînă colorată. Motivul pe această cuvertură se numeşte "altiţă
naţională".

Macatul în 2

iţe

cu motive geometrice, romburi

şi

zig-zag-uri "fu-

gărite" se ţese mult în zona Iaşi, fiind o ţesătură cu o singură faţă.
Ţesăturile tradiţionale din pînză d'in zona Iaşi, se remarcă printr-o
realizare artistică deosebită. Ştergarul (fig. 29 şi 30), sau prostirea de
pat, şi de culme (fig. 32), faţa de masă (fig. 31), perdelele, sînt piese de
interior care se ţeseau .din lînă ţigaie, păr sacîz (bumbac su:bţir.e), boran-

gic. Lina ţigaie s~a folosit mult în zona cercetată la aceste ţesături. Ornamentele pe ţesături se realizau din vrîste nevedite in 3-4-5 iţe sau
din motive ridicate cu speteaza. Ajurul în pînză şi cusăturile împodobeau ştergarele la capete. Culorile tradiţionale erau reduse. Alb pe alb,
iar la cusături roşu şi negru.
Ţesăturile actuale din zona Iaşi împodobesc chiar şi interioarele
modeme, în care mobila de oraş a înlocuit mobilierul arhaic tradiţional.
Creaţia actuală se dezvoltă pe linia tradiţiei. Femeile tinere şi vîrstnice nu renunţă la meşteşugul moştenit din moşi-strămoşi. Ele ţes cu
materiale noi frumoase cuverturi în ~,foiuri", macaturi în 4 iţe şi 6 seripeţi, şătrănci, ştergare, preşuri realizate din fibre sintetice. Covoarele
de lînă, uneori datorită coloritului strident şi ornamenticii care se indepărtează de tradiţie, prin motivele nc:turaliste şi aglomerare de ornamente, promovează ki,tsch-ul.
Creatia de masă dezvoltă o artă a ţesăturilor, bogată şi variată. În
fiecare s~t şi comună din zona Iaşi, există femei care ţes şi nevedesc.
Ştergarele ca şi macaturile sînt dintre cele mai solicitate creaţii actuale. Ele au importante funcţii de ceremonia!, fiind folosite la nunţi,
cumetrii şi înmormîntări.
În zona Iaşi exis,tă serioase preocupări pentru incuraJarea şi promova.rea creaţiilor actuale.
Agrocoop-ul (Asociaţia intercooperatistă a judeţului Iaşi) are unităţi
specializate, care execută frumoase ţesături actuale, şterg:are, macaturi,
preşuri din fibre sintetice. Cele mai importante unităţi sint în satele :
Bohotin, Brăeş.ti, Bekeşti, Coarnele Caprei, Dobrovăţ, Focuri, Grozeşti,
Gorban, Mogoşeşti-Iaşi, Moşna, Prisăcani, Răducăneni, Spineni, Sineşti.
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Cooperativa de artă populară şi artizanat "Mioriţa" din oraşul Iaşi
actuale autentice, după modelul tradiţional din Muzeul
Etnografic. Muzeul Etnografic al Moldovei, prin activită.ţile de îndrrunare
a creaţiei actuale, urmăreşte să facă cunoscut cooper.atorilor valorile de
artă create de satul traditional.
În cooperativa de a~·tă populară şi artizanat "Mioriţa" se execută
lucrări valoroase : şte~gare, covoare, la care colori.tul realizat din substanţe chimice imită perfec paleta cromatică tradiţională a oolor1trului
vegetal. Ornamentica ţesăturilor şi cusăturilor, mergînd pe linia tradiţiei
zonei, este prelucrată şi redată cu materiale noi, în creaţii noi, cu motive ca "pomul vieţii", "rozeta", "roate", "păsări" 25.
Unele dintre secţiile de producţie ale cooperativei se află în mediul
rural, la Oţeleni, Fărcăşani, Cristeşti, Brăeşti, Găneşti, Ruginoasa,
execută ţesături

Horleşti.

Cooperativ·a execută covoare şi pentru export, transmiţînd mesajul
3rtistic al poporului nostru în ţări ca : Anglia, Franţa, R.F.G., Olanda,
U.R.S.S. şi altele.
Pe linia valorificării tradiţiei în creaţiile actuale, o strînsă colaborare există între Muzeul etnografic al Moldovei şi Liceul Pedagogic "Vasile Lupu" din Iaşi.
Tapiseriile :w intitulate "Spicul", "Pe un picior de plai", "DL'l îndepărtate vremi", "T.randafir de la Moldova", "Pomul vieţii", "Din trecut
la prezent", "încercări", "Zorile" sau alte lucrări sînt valori de artă
autentică, în care motivele de pe lăicerele moldoveneşti din zona Iaşi,
existente în colecţiile Muzeului etnografic al Moldovei, sînt prelucrate
şi redate în creaţii noi, care
pot înfrumuseţa interioarele moderne
(fig. 27' 28).
Festivalul naţional "Cîntarea Romfmiei", festivalul muncii şi al
creaţiei, simibol al spirituaJi tă.ţii româneşti, prin amplele sale manifestări cultural-artistice, de scenă şi expoziţionale, contribuie la promovarea talentelor, a creatorilor populari care valorifică in creaţiile actuale
tradiţia milenară a poporului nostru.
Cu sprijinul nemijlocit al Muzeului etnografic al Mo~dovei şi al profesoarei Ga:briela Lazăr, laureută a Festivalului naţional "Cîntarea României" ediţi•a a III-a 1981, învăţătoarele de mîine sînt pregătite să devină
pasionate propagandiste ale tezaurului cultural naţional. (fig. 33).

TISSUS MOLDAVES- TRADITION ET INNOVATION
L'auteur de cet artide se rapporte aux tissus d'interieur de la Moldavie
ou du Plate~u Moldave, zone qui, ă son av.is, se delache comme
reali!>atlon artistique, grâc:e a la yariete des ornements, par comparaison a la zone
de montagne.
~.:xtra-carpathique

25. "Flacăra Iaşului" 17.IX.1979 şi .,Revista Muzeelor", 1980, nr. 2, p. 41-43.
26. Emilia Pavel, Gabriela Lazăr, O formă deosebită a relaţiei şcoală-muzeu,
in .,Revista muzeelor", 1979, nr. 5, p. 48-51.

439
Sont mentionnes, dans l'artide, ten·ant rompte de leur grmde va:leur, les
tapis traditionnels moldaves, teints de couleurs vegetales et ornementes de moti,fs
geam triques, vegetaux et zoomorphes.
Les couvre-lits traditionnels, tissus a 4 et â 5 lices, tout comme les couvrclits ac:tuels, tissus â 4 lices et 6 ailerons, ou bien ceux qui sant tissus â 7, â 13,
<c\ 20·30 lke5 SOI!lt tous d'une rare beaute.
Les toi!.es traditionnelles, en laine fine, les servieUes, les nappes, les draps
ele toutes sortes, les ride3.UX completent l'inventake des tissus de cette zone. On
les t:ssai1 aussi en soie grege, en laine dure ou bicn en coton fin ou bien cn
coton.
Les creations actuelks se developent dans la ligne de la tradition. Dan<;
chaque vHlage du Plateau Moldave il y a des fenm1es qui savent ourdir et t:sser
â plusieurs lices.
L'1 Cooperative d'Art Popula!re et d'Artisanat "Mioritza", de Jassy, execute
cles tissus aciuels d'apres les modeles traditionnels qui ex:stent dans le Mus0e
Ethn:Jgraphiq:.Le de la Moldavie.
En vue de la mise en va!eur de la tradition dans les creations actuelles.
une collaboration etroite est etablic et entretenue entre la Musee Ethinograp!{iq :Je
de la Moldavie et le Lycee Pedagogique .,Vasile Lupu", la classf' rlu professeur
Gabriela Lnă·r, cl~:~.sse laureate au Ili-e Festival National "Hymne â la Rouman:e", edition 1981.

Fig. 1 Lăicer de lînă vopsit vegetal în vrîste şi escaune". Vechimea
oeste 100 ani, 3,25 m/0,66 m. Mădîrjac-Iaşi, Colecţia M.E.I., inv. nr.
5170.

Fig. 2 Lăicer de lînă, în culori vegctale, cu vrîste şi :Uesături, motiv
"coada rîndun;idi" sau "brăduţ". Vec:hime pesLe 150 ani, 2,75 rn;0,90 m.
Deleni-Hîrlău. Colecţia M.E.I., inv. nr. 5267.

Fig. 3 Lăicer de !î.nă, în culori chimi-ce, cu vrîste şi motiv "spic de griu".
Vechimea 60 ani, 2,60 m;0,94 m, Hîrtoape-Ia~i. Colecţia M.E.I., inv. nr.
6343.

Fi1r. 4 - Lăiccr cl2 lînă în culori vegetale, motiv "şinătău". Vechimea
120 anl, 2,50 mjl,04 m. Morenl-Prisecani, Iaşi. Colecţia M.E.I., inv. nr.
4384.

Fig. 5 Lăker de lînă în culori vegetale, cu motive "naţionale". Vechimea : 100 ani, 2,90 m/0,91 m. Mădirjac-Iaşi. Colecţia M.E.I., inv. nr. 5203.

F:g. 6 Scoartă de lină în culori ch'mice cu motive ,.naţionale". Vechime,
90 ani, 3,5:3 m;l m. Rom[lneşti-I.aşi. Colecţia M.I::.I., in·v. nr. 7400.

Fig. 7 -Scoarţă ele lînă, in culori chim'cc. cu mot've ,.naţionale".
Ve._h:mea, 90 ani, 3,14 mj0,86 m. Popeşt>I2~i. Colecţi:l M. E. I., im·.
nr. 9712.

Fig. 8 Scoarţă de lînă, în c~t:ori chimi~c. cu motiv .. m'ez de nu"a",
denumit şi .. naţional". Vechime, 90 <:ni, 3.15 m/0.90 m. Pc:pesti-Ia<;i,
Colecţia M.I::.I.. inv. nr. 9716.

Fig. 9 Scoarţă do lînă, în <·~Ilot·i ~himice, cu moLvc .. natinn:1le". Vc•chimea. 90 de ·wi, :l,52 m, 1 m. Rcr-':tne~ti-Ia~i. Colectia M.E.I.. in. nl'. 4R54.

F:g. 10 Scoarţă de lînă, în culiri vegetale şi chimi:ce. Vechime 100 de ani,
4,30 m/1 m. D:.~rleşti-Hîdău, laşi. Cotecţia M.E.I., in v. nr. 8024.

Fig. 11 Scoarţă de lînă ,în culo~i chimiL'e şi vegetalc, cu motiv "coada
rîndunicii" si vrîstc. Vechilillea, 80 an', 3,50 m/1 m. Opri~eni-laşi. Colecţia M.E.I., 'n\·. nr. 9588.

Fig. 12 Scoarţă de Hna, 1n culon ch:m:ce ~i vegetale. cu motiv în ,.dame",
in "căr(i"' b·;~l!). Chenarul din sUiz.:iri ve~eiale. Vechimea. 90 ani, :3.50
m,'l m. Mihiilăşen:-BotoŞ<~ni. Colecţia M.E.I., inv. nr. 6979.·

Fig. 13 Scoarţă de lînă. în culori vegetale, cu m(Jti,ve "naţionale". Vechimea, 131 ani, :3 n>/1,05 m. Iaşi. Colecţia M.E.I., inv. nr, 6968.

Fig. U Scoarţă de lînă in culori chimice. cu motive "naţionale". denumite ,,custişat şi prescuret" (chenarul). Vechimea, 80 a.ni, 3,39 m/1,16 m.
Pepeşti-Iaşi. Colecţi 'l M.E.I., inv. nr. 9682.

Fig. 15

Păretar

de

lină

în culori ve.eeta!le. cu motive
rale". Zona Iaşi.

"pom:~?ori" ~i

.,spi-

Fig. 16

Scoarţă

cei".

de

lînă

în culori vegetale, c u motive "hulubi şi
M.E.I., inv. n r. 6962.

copă 

D anc u-H olbo :: a -I aşi. _ Colecţia

Fig. 17 L ă ice r de lî nă în culori ch imi ce, cu motiJve "brazi şi furculiţe".
Hîrt oape - Iaş i. Cole c ţi a M.E.I., :.nv. nr. 6342.

Fig. 18
motive

lînă în culori vegetale, cu
Bosi :1-.Jaşi. Colecţia M.E.I.,
oinv. nr. 3690.

Scoa rţă de
"pomi şori",

.cig. 19 Sco a rţă d e 1 î nă în cu lxi \"<'getale, cu motiv "pomul vi e ţii cu
păsărel e ", ce are p e e l a nu l 1861;
4 m/ 1,20 m. Mîndr eş ti -D u t o ) a ni . Colecţia M.E.I., in v. nr. 4850,

Fig. 20 Scoarţă de lină. în culori chi:n:-ce, cu motive vegetalc, antropornorfe, zoomorfe, "Fete" cu pomi . .,cerbi", .,păsări", .,căţei". Vechimea
80 ani, 2,85 m/1 m. Zgura-Oitenet;;ti. Vaslui. Colecţia M.E.I., inY. nr. 6956.

Scoarţă de lînă, în culori chimice, cu motive zoomorfe,
ţîncu.şori" (căţei). Vechime, 90 ani, 3,15 m/1 m. Zgun-Olteneşti,
Colecţia M.E.I., inv. nr. 8044.

Fig. 21

Fig. c2

.':). oarţa

"cai şi
Vaslui.

de lină, în culori chimice şi vegetale, cu motiv .,trandafiri 'i . o,osei". Moşna-Ia~i. Colecţia M.E.l., inv. nr. 6414.

Fig. 23 Macat din

lînă şi

iangăin".

zon,a

bumbac in 4
Iaşi. Coaecţi,a

iţe şi 6 s cripeţi, cu moUv "paM.E.I., inv. nr. 9721.

Fig. 24 Macat din lină şi bum'b'lc în 22 :foi.uri, cu motiv " steluţe"
"floa-re de măr". Zona Iaş i. Colecţia M.E.I., inv. nr. 6283.

şi

Fig. 25

Şatran că ,

din

lînă şi
lecţia

bumbac în "cîrcei" (laţuri). Zona
M.E.I., inv. nr. 6402.

Fig. 26 NevediWl in foiuri.

Bivolari-Iaşi.

1979.

Iaşi.

Co-

Fig. 27 Tapi:s·e rii, Liceul Pedagogic "V.
ll.981.

Lup u"-Iaşi,

Fig. 28 Tapiserii, Liceul Pedagogic "V. Lupu" Ia şi.
Motivele de pe l ăicere l e ş i sco1rţele din zona Iaşi prelucrate şi transpuse în creaţii n oi. 1981.

Fig. 29

Ştergar

din

pînză

de bumbac cu mottve

fete

şi brazi". Vechime 90 ani; 2 m/0,70 m. Moşna:Ia~i
1968. Colecţia M.E.I., inv. nr. 6419.

'

Fig. 30 Ştergar din bumbac şi capetele din lînă ţigaie
cu vrîste de bumbac. Cusăturile - steluţe, X-uri, cruce
în p1trat, sînt executate cu arnici roşu şi negru. Se
coseau aşa fel, ca atunci cînd se îndoia ştcrgarul după
vergea, motivele să se vadă la ambcpe capete. Vechi:rnli!a, 80 ani; 2,50 m/0,70 m. Popeşti-Iaşi. Colecţia
M.E.I., in. nr. 4850.

Fig. 31. -

Faţă

de

masă

F ig. 32. -

d in

lînă ţigaie

P rostiae de

lînă ţigaie

Fig. 33. -

Etnogra<ful Emi1ia Pavel la cercetări etnografice in.
satul Bi,volari - Iaşi.

ARHITECTURA POPULARA TRADIŢIONALĂ
TN REGIUNEA DE SUD-VEST A MOLDOVEI
GH. CONSTANTINESCU

Situată in _partea de sud-vest a Moldovei, la curbura Carpaţilor Orientali, Vrancea, străveche vatră de civilizaţie românească, constituie o
punte de legătură intre cele trei provincii istodce - Moldova, Ţara Românească .şi Transilvania.
Condiţiile istorice, configurate şi de o situaţie geografică aparte, au
conferit Vrancei de-a lungul timpului caracterul de unicat, manifestat
în toate domeniile vieţii materiale şi spirituale.
Populaţia de agricultori, viticultori, păstori de pe aceste meleaguri,
a creat o arhitectură plină de originalitate şi individualtate, incol'J)Orată in ad'evărate monumente artstice.
Drumul istoric parcurs de vrînceni, cu inovaţii tehnice, cu diversificarea materiilor prime, cu intensificarea specializării şi dezvoltarea
cresaindă a meşteşugarilor, cu condiţii noi şi diferite de viaţă, a contribuit - de-a lungul ve~curilor - la îmbogăţirea arhitecturii populare,
la dezvoltarea măiestriei constructorilor populari.
Arhitectura de veche tradiţie ocupă aici un loc important, fiind
c:.trîns legată de condiţiile econo::nice, sociale şi culturale specifice. Pri"ind in ansamblu. arhitectura din microzonele : depresiunea Lepşa-Greşu,
depresiunea intracolinară Cîmpuri-Răcoasa, mkrozcna piemontană Şu
şiţa-Zăbrăuţ, depresiunea intracolinară Dumitreşti-Jitia, este unitară ca
structură, dar cu unelP. caracteristici locale, rezultate din tehnicile de
mnstrucţie şi materialul utilizat. Astfel deoresiunea Lepşa-Greşu şi
depresiunea intracolinară - Cîmpuri-Răcoasa cunoaşte o dezvoltare predominantă a arhitecturii bazată pe construcţiile din brad, în timp ce
satle din microzonele : Suşiţa-Zăbrăuţ şi Dumitresşti-Jitia, mărginite
de dealuri cu păduri de stejar, au valorificat îndeosebi gorunul şi stejarul în construcţia gospodăriilor şi a edificiilor de cult.
Tipurile arhitectonice ale construcţiilor de locuit şi ale celor anexe
din gospodăria vrînceană sînt destul de variate. Se pot însă desprinde,
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ca tipuri tradiţionale, casele joase din lut, acoperite cu stuf şi paie
in 7.ona de cîmpie; casele cu pivniţă, din piatră şi lemn, acoperite cu
şindrilă, în zona deluroasă; casele din bîrne groase de lemn, cu acoperiş înalt din şindrilă şi draniţă în :r.ona muntoasă. Mentionăm. r.8.
deosebit de valoroase, casele transferate din zona montană - bazinul
superior şi mijlociu al Putnei, Zăbalei şi Nărujei - în Sectia în aer
liber Petreşti.
Cea mai veche pare să fi fost şi în această regiune a Moldovei, casa
monocelulară cu tîrnaţ liber în faţă, urmată de cea cu două încăperi (cu
tinda rece), avînd' cuptorul cu vatra pentru gătit instalat în odaia de
locuit. Cu timpul s-a adăugat o a treia încăpere cu funcţia de cămară
de alimente. accesul făcîndu-se în ambele încăperi din tinda mediană
Faţada lungă este marcată de tîrnaţ, în început deschis, apoi delimitat de stîlpi crestaţi.
Tinda şi cămara nu au ferestre, numai odaia de locuit are o fereastră
la faţadă .şi una pe latura îngustă, spre drum.
Una din principalele calităţi ale construcţiilor din zonă o constituie
echilibrarea armonioasă a dimensiunilor. In privinţa rnportului dintre
înălţimea pereţilor şi cea a acoperişului, casele vechi indică raportul
de 2 la 1 (acoperişul este de două ori mai înalt decit pereţii casei), iar
iri plan orizontal raportul este de 1 la 2 (latura casei e6te de două ori
mai mică decît faţada).
Ca tehnică de construcţie, menţionăm sitemul dispunerii bîrnelor
de lemn, rotunde sau cioplite, în secţiune pătrată, încheiate la capete
prin puternice îmbinări în "cheutori", fără cuie.
Ou timpul materialul lemnos s-a împuţinat, ceea ce a determinat
înlocuirea bîrnelor lungi cu bîrne scurte din esenţe diferite. Birnele
orizontale sînt dispuse pe o "talpă" din lemn, clădite pe un mic soclu
din piatră sau doar pe cîţiva bolovani mari, aşezaţi la îmbinarea pereţilor, formînd izolaţia hidrofugă.
Peste tălpi se aşează cununa de bîrne, fie în patru feţe, fie de
formă rotundă. Incheietura er:a la fel ca la .tălpi. Deasupra cununei se
aşezau grinzile de legătură în număr de patru numite cosoroabe. De
aceasta se prindeau căpriorii, se băteau leţii, peste care se aşeza învelitoarea din .şindrilă de brad de 30 cm lungime. Casa era cercuită atît în
interior cît .şi în exterior, lutuită şi văruită.
Intr-un număr redus de comune au existat şi oazuri în care locuinţele se tencuiau numai în interior. Fandoseala caselor se realiza
in funcţie de elevaţie. La cele joase era confecţionată din lut amestecat
cu paie tocate SalU pleavă. La cele înalte, cu beci, camera de deasupra

457

.n·ea pardoseala din scîndură de brad. Mai recent totul este realizat
din scîndură. Podina casei se confecţiona din blăni cojite (fiecare avea
pe o parte un uluc şi pe cealaltă o limbă de prins) şi care erau lăsate
in majoritatea cazurilor netencuite in special la camera de zi.
In general tehnicile de lucru in această zonă sint aceleaşi ca în
multe zone ale Moldovei - chei drepte şi rotunde la case şi crestate
la acareturi şi construcţiile de cult.
Casele construite după deceniul IV al secolului nostru, ca şi cele
mai vechi, transformate, respectă în linii mari, planimetria tradiţională
cu adaosuri din necesităţi funcţionale. Astfel, tirnaţul este continuat
cu tm foişor avind acoperişul în două ape, prin oare se face accesul
în tindă, din care se intră în cele două camere dispuse pe ambele părţi,
cea dLnspre stradă fiind' intotdeauna "camera curată". Cămara ocupă
uneori jumătate din tindă, alteori partea din spate a camerei de locuit,
fiind despărţită de aceasta printr-un perete cu u~ă de acces.
Situaţia economico-socială a jucat un rol hotărîtor in procesul de
evoluţie a locuinţei ţărăne~ti, inlesnind existenţa, in acelaşi timp, a
vechilor forme alături de cele noi, cu un grad de confort sporit.
Din punct de vedere arhitectural, in urma cercetărilor efectuate
în intreaga zonă, se desprind următoarele: arhitectura tradiţională este
reprezentată la sate in proporţie de 10-15< ; o pondere mare o au
casele vechi, renovate cu materiale de construcţii actuale şi o ultimă
categorie ce reprezintă casele noi, construite integral din materiale locale
sau procurate din sectorul de stat.
In ceea ce priveşte construcţiile noi, sistemele constructive folosite astăzi sint : 1) pereţii din "paiantă" - schelet de lemn şi umplut
cu cărămidă, pe soclu din zidurile de piatră cu liant de ciment. 2) Pereţii din zidărie de cărămidă, grinzi şi stilpi din beton, avînd.' fundaţia
săpată in funcţie de sol şi de înălţimea construcţiei (unul sau două
nivele). Acoperişul este in patru ape, cu învelitoare din şindrilă (puţine
la număr), tablă, ţiglă şi azbociment.
Planul construcţilior noi începe de la cel puţin trei încăperi şi se
dezvoltă pînă la 5-6 sau mai multe, avind ca model locuinţele din
mediul urban. Numărul, dispunerea şi funcţionalitatea încăperilor sînt
determinate de puterea economică a proprietarului şi gradul lui. de
instruire.
Am intilnit in delimitarea funcţionalităţii încăperilor termenii de
dormitor (copii, părinţi), bu:cătării de iarnă, salon (cameră mai mare),
vc.•randă (încăpere închisă care înlocuieşte prispa tradiţională).
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Decorul locuinţelor actuale este realizat în tehnica stucaturii ce!'amicii aplicate şi a elementelor din fier forţJat şi lemn, în special la
balcoane şi ştreşini. Faţadele sînt realizate într-o policromie bogată,
cu preferinţă pentru culorile : vernil, alb şi crem.
Interiorul este mobilat cu piese noi cumpărate din comerţ, foarte
rCJr se constată existenţa unor obiecte tradiţionale, fapt motivat de schimbările survenite în viaţa satului contemporan. Odată cu schimbările
survenite în structura interiorului tradiţional, au loc şi modificări in
sitsemul de încălzire şi prepamrea hranei.
In prezent materialele şi tehnicile tradiţionale folosite la construirea
caselor şi anexelor gospodăreşti sînt părăsite. Au apărut in schimb, meseriaşi oa : zild'ari, zugravi, sobari, etc. ce satisfac cerinţele actuale in
construcţii şi care mai păstrează în unele localităţi din zonă elemente
din arhitectura tradiţională.
Totuşi, constatăm că tradiţia, ca ansamblu de condiţii şi reguli specifice unei anumite perioade, dispare din anumite cauze obiecti<ve ca :
nevoia de a realiza un mare număr de tipuri de construcţii, schimbarea
unor ocupaţii tradiţoinale, introducerea unor materiale noi ş.a.
Astăzi, sub ochii noştri se conturează trăsăturile unui nou cadru
etnografic al aşezărilor umane. Atenţia deosebită care se acordă sistematizării Şi dezvoltării aşezărilor ~urale vor asigura populaţiei condiţii
de trai tot mai apropiate de .cele de la oraşe.
Cursul general ascendent al nivelului de trai pe care l-a cunoscut
în anii construcţiei socialismului multilateral dezvoltate şi populaţia
rurală din sud-vestul Moldovei, a dus la modificări substanţiale in sistematizarea aşeză!-ilor ca şi in configuraţia gospodăriilor şi a locuinţelor.
In categoria valorilor artistice arhitectonice, upn loc important il
ocupă şi edifidile de cult, construcţii integrante ale arhitecturii populare, ridicate din iniţiativa şi contribuţia lcdutorilor şi a metşerilor
locali.
Pe teritoriul Vrancei sînt 45 de asemnea monumente, cele mai reprezentativ.e fiidn cele din Mănăstioara, Nistoreşti, Valea Sării-Prisaca,
Rugineşti, Muşunoaiele, Vetreşti, Herăstrău.

In datarea acestora şi în aprecierea valorii lor s-au folosit documentele, inscripţiile de pe fronton şi caracteristicile stilistice asociate
cu tradiţia locală. Astfel pentru secolele XVI-XVII sînt caracteristice
bisericilor mici sub formă de navă, cu acoperiş înalt şi streaşină lal·gă,
amintind de monwnentele de arhitectură moldoveneşti ridicate în vremea
lui Ştefan cel Mare.
Astfel sînt bisericile din lemn de la Rugineşti, Chiţc::mi-Moviliţa,
Cîmpuri-Tei şi Lărgăşeni-Corbiţa.
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Pentru secolul al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, monumentele de cult, din lemn, capătă proporţii mai mari, relevind un
plan evoluat, cu încăperi bine delimitate. Uneori întîlnim tîrnaţul, element luat de la casele ţărăneşti, sau prispe de jur împrejur.
Monumentele construite de ţărani, din lemn de stejar pe temelie
de piatră, păstrează tehnica străveche. Bîrnele sint de dimensiuni neobiş
nuit de mari, cioplite dintr-un singur trunchi - precum Ia Moviliţa,
Valea Sării - puse pe tălpi masive, ce se prelungesc dincolo de punctul
de îmbinare. Bîrnele din partea superioară, mai lungi, ·îmbinate armonios "în dinţi", au rolul de a susţine consola acoperişului. Pereţii sint
din birne, căptuşiţi cu scînduri în interior, avînd uneori pictura executată
în tempera.
Sistemul de acoperire al construcţiilor V·echi de lemn din Vrancea
aminteşte de vechiJe construcţii similare moldovene!}ti. Acestea sînt, de
regulă, în patru ape, cu turnul acoperit separat. Găsim uneori biserici
cu turnul mai jos de streaşină, care dă bisericii un aspect de casă cu
foi.şor (Moviliţa).

Decorul este gindit echilibrat, astfel incit elemnetele, a căror preeste impusă de considerente constructive şi funcţionale, apar ca
adevărate podoabe. Atît casele, cît şi bisericile de lemn sînt decorate,
prin cioplire, cu motive tradiţionale : rozeta solară şi funia (Angheleşti
Ruginetşi). Motivul "funiei" are o largă arie de cuprindere, fiind întîlnit la aproape toate monumentele de arhitectură din lemn, ca element înconjoară monumentul şi se reia la grinzi, la uşi, ferestre.
Pridvorul, element ce aminteşte casa ţărănească cu foişor, este incadrat de stilpi cu secţiw1e pătrată şi colţuri tăiate, frumos sculptaţi,
prezentind în partea superioară motivul rar al ,,florii "iar şi alte motive.
Uneori, fiecare stîlp e sculptat altfel. Bunăoară la Valea Sării găsim
floarea, crucea, sfera străbătută de caneluri şi diagonală.
Fruntalul - element structural - a primit întotdeauna o ornamentaţie bogată ,realizată prin cioplire şi traforare. El devine o adevă
rată dantelărie de motive tradiţionale : succesiune d'e X-uri, acolade.
dinţi, ghirlande de motive vegetale (Valea Sării), păstrînd toate trăsă
turile tradiţionale ale arhitecturii populare.
BL<>ericile şi casele di:n lemn impresionează prin insuşirile lor arhitectonice şi decorative, fiind expresia eleganţei sobre, bunului gust şi
simplităţii, trăsături ce caracterizează intreaga artă populară vrinceană.
Integrarea acestor valori arhitecturale in contextul vieţii contemporane constituie un mijloc original de conservare. Primind o nouă funcţie,
un nou sens de viaţă, vechile construcţii tradiţionale, mai apar doar

zenţă
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ca vestigii ale unor timpuri trecute. Reinviate, ele ocupă un loc de prestigiu in cadrul comunităţilor ruraJ.e contemporane.
In incheiere subliniem faptul că in pofida stadiului avansat al procesului de transformare a formelor de viaţă şi cultură rurală, dispunem
încă de un important fond de monumente de arhitectură populară, a
căror conservare pe loc sau în muzee ar îmbogăţi patrimoniul culturii
naţionale ,iar imaginea noa<;tră despre drumul istoric şi de creaţie culturală străbătut de .poporul român ar deveni mai amplă şi mai profundă.
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THE TRADITIONAL FOLK ARCHITECTURE IN THE SOUTH-WESI'
ZONE OF MOLDOVA (VRANCEA)
Refering to the traditional folk .architecture in the south west zone of Mo-ldova (district Vrancea) the author caracterizes it underling its cl€VerJl.E'55, teohnique,
simplicity, variety and proportionality. he folk architecture in Vrancea, distributecl
in zones of plain, 11:11 and mountain has both rommon traditional elemen:ts and
characteristics specific to each zone in part.
The housc plans are fonned by <1 hall and a living room which S€lten; -the
clean room (the beautitful one), separated from the Hving room through the hall.
'l'he rooms situated under the lateral prolongation of the roof or behind th€ house
were spred ~peeiallp in the 20 th century.
Among the other flok constructions haYe to be noted those with small
dimentioned tower ; in general the towers are situated o.n the oppasitc sidc to
the house entrance.
The decor of the old houses is modest : wood notches to those which have
verandah and pillars. To the newe.r houses the wood notches decor beo:mles
frequent and appears as fret-sow on the pil.lars, railings and roof.
The interior of the "vrîncean" house is temperate and made up of a ~Sim
ple furniture and a great varietp of textils în a warm polichromy.
In the category of the architectural artistic values an important place i.s
occupied by the churches, a constitutive par:t of the folk arch:tect"u:re, built up
of oak tree wood on rocky fondations by local craftsmen. On the terrltory of
Vrancea district there are 45 such monuments, the most representative being tha1
from Mănăstioara, Valea Sării, Rugîneşti, Angheleşti, Moviliţa, Străoane, C!rnpuri

etc.
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In the whde work in underlined an outstanding idea : in the villages of
Vrancea distrk~.t there arc a lot of specifi.c constructions - traditbnal farms, folk
installat:ons, wood churches - all speaking about the high level of artistic and
techn!cal perfoction achieved by the folk architecture of the time.
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Fig. 11-2. -
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' Fig. 3-4. -
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Fig. 5-6. -
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Fig. 7-8. -
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·F ig. 9-10. Din arhitectura populară a judeţului Vrancea.
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Fig. 11-12. -
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Fig. 13-14. -

Din ar h it ectura

po pulară

a

jud e ţului

Vrancea.

471

Fig. 15-16. -
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Fig 17-18. -
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Fig . 21--22. -

Din arhite ctura populară a judeţului V~ran cea,.

EXPOZIŢIA PERMANENTĂ DE ETNOGRAFIE ŞI ARTĂ
POPULARĂ A MUZEULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI -

PROIECT TEMATIC
MARIA BUNEA

Expoziţia de etnografie şi de artă populară a Muzeului judeţean
Boto!Şani, va incerca să ilustreze urutatea culturii populare din nordestul ţării şi să prezinte vizitatorilor creaţia ar.tistică originală a oelor

ce au locuit pe acest-e meleaguri dintotdeauna prin intermediul materialului expus" arheologic, istoric, etnografic, incluzind şi ·creaţia artistică contemporană.

Ea va trebui să facă permanent legătura intre trecut f1i prezent şi
interesul genl"'aţiei actuale pentru ceea ce au făcut generaţiile anterioare şi de asemenea va stalbili la nivel ştiinţific o punte
între generaţia actuală şi necesităţile genrarţiilor viitoare.
Se cuvine să precizăm faptul că această expoziţie permanentă v.a
fi amenajată in Casa Manole Iorga, aflată in centrul or~ului Botoşani.
Ridicată în prima fază, la sfîrşitul secolului XVIII, avind numai
parter şi beci, are structura tipică caselor boiereşti ale acelei epoci :
intrarea pe sub un portic bolti·t, o mcărpere hol mare, aşezată in lungul
contsrucţiei, cu spaţii pe stinga şi pe dreapta. La inceputut sec. XX
se adaugă casei etajul.
Pe faţada clădirii propunem să fie aşezat un medalion Nicolae
Iorga şi textul :
,,Una din cele mai vechi case din Bo~ani interesantă şi din punctul
de vedere arhitectonic, e aceea care a fost clădită de bunul mieu Manolache Iorga.
Ea a parţinut familiei Stroici, şi azi e a Doamnei Senjorj. D-sa
se mută din oraş şi casa se vinde.
Va ajunge pe miini străine şi va fi dărîmată ori prefăcută.
Pentru întîia .oară-n viaţa mea îini pare rău că nu sint bogat".
Tot pe faţadă, propunem a fi dezvelită o placă comemorativă cu
prilejul împlinirii a 100 de ani de la înfiinţarea societăţii "Armonia",
care şi-a avut aici sediul mulţi ani.
În alcătuirea tematicii am ţinut seamă ca obiectele expuse, virfuri
ale creaţiei, să exprime modul de viaţă, ocupaţiile, preocupările populaţiei din această parte a ţării.
Expoziţia va cumula mai multe funcţii :
- conserv;ativă (legată de activitatea omului în procesul producţiei
agricole).
~ă

trezească
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- istorică (prezntarea elementelor in interdependenţa lor evolutivă).
- ştiinţifică
- tehnică (includerea tehnologiilor de lucru în diferite epoci, sisteme
şi domenii.
- educativă (formrea unei opinii ştiinţifice în rindurile diferitelor
categorii de public).
propagandistică

comercială
părituri, privind
colecţii).

-

(prin punerea la dispozia vizitatorilor a diferitelor tiactivitatea muzeului, copii ale obiectelor aflate in

Elaborînd tematica s-a avut in vedere că expoziţia de bază se acl'resează atit speciallÎIŞthlor, dar mai ales mmelui public, căruia trebui1e
să i se creeze posibilitatea de a cunoaşte bogăţia, valoarea artistică a
obiectelor expuse, rolul creator al ţărănimii, de fapt continuitatea şi
perenitatea creaţiei artistice populare.
Clădirea după cum am arătat, fiind o clădire veche, va fi restaurată
va fi amenajat spaţiul muzeal în zece camere.
Nu a fost pierdut din vedere prevederea spaţiilor de depozitare la
parterul clădirii.
Spaţiul ex.poz1ţional propunem a fi folosit astfel :
Prima cameră am conceput-o ca o carte de vizită a zonei etnografice Botoşani şi prezntarea unor piese selectate, dovezi arheologice şi
etnografice.
Va fi folosit material auxiliar, fotografii, texte, grafică, d1apozitive.
şi

hărţi.

La intrare se va găsi un plan aJ. secţiei, un stand cu material de
popularizare şi o vitrină cu tipărituri de folclor, etnogrefie şi artă populară din judeţ.
A doua cameră va fi axată pe prezentarea ocupaţiilor şi me.şte.şugu
rilor din zona Botoşani. Textele prezente vor pune in evidenţă existenţă
cultivării pămintului şi a cretşerii animalelor in acest colţ de ţarci.
încă din cele mai vechi timpuri.
Prin obiectele vechi oare vor fi expuse pe podiumuri şi vitrine
(rişniţe, cosoare, imblăciu, buze de hirleţ ş.a.), va fi subliniată continuita-

tea

ocupaţiilor şi meşteşugurilor.

Vor fi prezente piese de valoare documentaTă şi artistică legate de
păstorit, pescuilt, de anumite rn~eşuguri ca cel al co-

agricultură,
jocăritului.

In a treia încă·pere va fi amenajat un atelier de olar, subliniind pri..-:
obiectele e:x,puse şi prin materialele auxiliare, că ceramica din diferi~c
epoci ale istoriei, a demonstrat vechimea olăritului ca meşteşug pe teritoriul judeţului Botoşani, precum şi perpetuarea unor forme şi elemente de decor pînă astăzi.
Clădirea a\ind două beciuri, proptll"lletll ca ele să fie amenajate c .
spaţii de vizitare.
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In primul bed propunem să fie .amenajată o cameră cu obiecte
legate de viticu1tură, iar al doilea beci să aibă ca destinaţie un atelier
ele fierărie.
Portul popular botoşănean, prin ornamenticii şi cromatică, se inscrie
ca ramură de bază a portului popular moldovenesc.
In prima oameră de la etajul clădirii vor fi prezentate piese de
port, costume tradiţionale intregi şi piese disparate.
Diapozitivele, textele, grafica, fotografiile şi textele vor intregi tematica acestui spaţiu.
In a şaptea încăpere a secţiei propunem să fie amenajat un interior
traditional.
interiorul locuinţei din Moldova se distinge prin prezentarea cuptoarelor mari pentru dormit, mobilierul frumos decorat cu aspect masiv
şi prin tonurile potolite ale lăicerelor şi păretar·elor.
Principalul element decorativ il constituie ţestăturile de lînă care
acoperă pereţii camerei de jur imprejur, sau formează teancul cu zestrea, ştergarele albe de bumbac cu motive discrete şi culmea cu hainele
de sărbătoare.
Industria casnică textilă va fi prezentă in a opta cameră.
Alături de port, ţesăturile de casă sint purtătoarele unei arte de
o mare diversitate şi bogăţie. Confecţionarea din materiale diferite, cinepă, in lină, borangic şi bWlllba.c, majoritatea dintre ele prod'use in
gospodăria ţărănească, ţesăturile de oasă numeroase şi variate indeplinesc
multiple funcţiuni.
Vor fi prezente stative cu pinza în lucru la care să poată fi făcute
şi demonstraţii practice, panouri-suport cu unelte legate de industria
casnică textilă, panouri şi vitrine cu ţesături (ştergare, ţesături de
traistă, feţe de pernă, feţe de masă ş.a.).
Scoarţelor şi lă1cerelor din zonă li s-a rezervat a noua încăpere din
proiectul tematic 'al secţiei de etnografie şi artă populară.
Prin obiectele expuse va fi scoasă in evidenţă ideea că in zona
Botoşa!ni, arta ţesutului la covoare s-a derzvoltat de la simplele lăicere
din lină vopsită vegetal, cu ornamente "in scaune", "poduri", "virste",
la scoarţele cu alesături ornamentate pe toată suprafaţa cu diferite
motive geometrice, stilizări vegetale, zoomorfe şi antropomorfe.
Vor fi expuse scoarţe şi lăicere cu motive geometrice, florale, zoomorfe, antropomor.fe, scoarţe cu motivul pomul vieţii.
Ultima cameră a secţiei propun să se axeze pe obiceiuri tradiţionale
de Anul Nou.
Aici credem că işi găsesc locul şi instrumente populare din zonă.
Pe panouri vor fi prezente, m~ti de Anul Nou, capre, urşi, căiuţi,
accesorii de carnaval. Materialele auxiliare (benzi ou muzică de Anul
Nou, diapozitive, fotografii color) vor întregi tematica acestei camere.
Secţia va avea în vedere relaţiile ei cu muzeele de etnografie din
ţară şi străinătaţe, cu instituţiile de învăţămînt, intreprinderile industriale, bibliotecile şi arhivele, cu mijloacele mass media.
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In amenajarea expoziţiei se va recurge la prezentări de ansamblu.
exponatele vor fi grupare funcţional, subliniindu-se legătura lor organică, varietatea artistică în cadrul unităţii zonale.
Expunerea pieselor va fi aerată, evolutivă, punîndu-se în valoare
specificul artei populare bot09ănene.
Reprezentarea se va face cu piese de valoare decumentară şi artistică şi cu material auxiliar (diapozitive, fotografii, texte, grafică), expoziţia ciştigînd în dinamică.
Mobilierul va fi confecţionat de I. S. Decorativa.
Prin repa:naţiile care vor f1 făcute clădirii, propunem să nu se
modifice structura plafoanelor din interior, originale, cum nu se poate
mai adecvate unui muzeu de etnografie (din lemn de stejar, tăiate cu
barda).
Dorim ca prin bogăţia, varietatea şi vall.oarea pieselor muzeistice
eX!pl!Se cit şi prin oolaiborarea dintre muzeograf, ochitect, gra.:fician, care
vor înlătura uniformitatea in expunerea muzeisti.că, găsind cele mai
bune soluţii ca această expoziţie să fie un mesaj intre artistul creator
şi public.

Resume
L'exposition permanente d'ethnographle et d'art populaire du Musee d'histoire
de Botoşani, doit ilustrer des phenomenes, des problemes artistiq.ues-C'Ulturels par
l'inUmnediaire de l'art populaire en se basant sur un material archeologique, historique, ethnographique et sur J.a creation art.istique contemporaine.

TRADIŢIE ŞI

ACTUALITATE 1N ARTA POPULARA
VRÎNCEANA
JEAN PAVEL

Intervenţia noastră se întemeiază pe cunoaşterea realităţii din zona
etnoculturală Ţara Vrancei, cunoaştere izvorîtă atît din cercetările sis-

tematice în teren efectuate în colectiv cu prilejul campaniei de constituire a patrimoniului Secţiei etnogrnfice în aer liber (intre anii (19751978), precum şi din contractul nemijlocit cu produsele artei populare
locale ale meşterilor contemporani.
In lucrările de specialitate se operează frecvent cu termenii, aflaţi
într-un raport de aparentă opoziţie: tradiţie şi actualitate, tradiţie şi
inovaţie, tradiţie şi contemporaneitate, tradiţie şi modernitate.
Unii cercetători optează pentru definirea etapelor evoluţiei artei
noastre populare prin : tl'l8d.iţională, contemporană, actuală 1•
In ce priveşte folclorul, se ştie că există o preocupare constantă,
nu tocmai sănătoasă, pentru actulizarea tradiţiei prin modernizare. Este
cazul unor producţii scenice, unde este necesară intervenţia specialistului, dar oare anulează adesea autenticul.
Analizînd raportul tradiţiei inovaţie (şi recunoscînd că inovaţia generează mutaţtile in domeniul la care ne referim), trebuie să aducem
în discuţie elementul continuitate care exclude opoziţia vechi şi nou,
deoarece tradiţionalul autentic, consacrat ca valoare, nu poate fi considerat vechi, după cum nici inovaţia fără suport autentic nu este
cu desăvîrşire nouă in scara progresului artistic şi social.
Cînd ne-am intitulat intervenţia tradiţie şi actualitate în arta populară vrinceană, am pornit de la realitatea că arta populară a purtat intotdeauna marca epocii in care a fost creată. Cu alte cuvinte a fost şi
este dependentă de determinantele sociale globale şi locale care i-au
asigurat perpetuarea.
Avind in vedere ideea necesităţii reliefării compatibilităţii tradiţiei cu porfundele mutaţii ale societăţii actuale, considerăm ca esenţiale
trăsături ale artei populare produsă in contemporaneitate : autenticitatea, funcţionalitatea, măiestria artistică.
In Vrancea arta populară trăieşte efectiv, ca şi în alte multe zone
etnografice ale ţării. In toate domeniile artei populare, vrîncenii ţes;
'
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sculptează, pkogravează, modelează lutul ocupaţiile acestea specializate moştenindu-se de la inaintaşi cu tarele de altădată. Se manifestă
încă acea necesitate vitală de a avea şi contempla obiecte frumaose,

confecţionate

in cadrul comunităţii rurale şi, de ce nu, uneori ceea ce
este re:zru1ta.tul competiţiei.
Intr-un cuvînt, configu11aţia p.ctuală a zonei Ţara Vrancei este revelatoare pentru evoluţia artei populare, artă care-şi păstrează structura
arhaică ,iar procesul de creaţie Uşi urmează calea, în general, după legile
sale nescrise.
Procesul de urbanizare şi culturalizare însă, mutaţiile ce marchează
evoluţia unor sate din această zonă influenţează modul de creaţie tradiţional. Este firesc ca aceşti factori obiectivi să afecteze gustul creatorului actual, determinînd'u-i preferinţele şi năzuinţele. In acest sens nu
poate fi vorba nicidecum, in procesul actului de creaţie, de o copiere
a tradiţiei, ci categoric de o 11Ulnifestare spontană a sentimentelor, gîndurilor şi mentalităţii omului contemporan.
In ce-i pr.iv~te pe factorii răspunzători de soarta valorilor creaţiei
tradiţionale (respecti-v etnograful şi îndrumătorul-activist}, dependentă
de viitoarele mutaţii sociale, este necesar ca aceştia să cunoască şi să
stăpînească cognitiv şi practic - mecanismul procesului social contemporan in ambele medii : rural şi urban.
Mutaţiile la care ne referim "atacă mai greu structură, sudată prin
forţa revelatoare a tfladiţiei, dar acţionează mai eficient asu;pra funcţiona
lităţii acestor modele, ceea ce duce treptat la eliminarea structurii efevenite pasive sau la înnoirea lor cu elemente active, care să le menţină
capacitatea de actualizare şi concretizare. Deplasarea funcţională generată de aceste mutaţii are ca sens trecerea la ... utilitate la decorativ"~.
Reluind problema trăsăturilor artei populare produsă în epoca
actuală: autenticitatea, funcţionalitatea şi măiestria artistică, vom încerca să ilustrăm pe baza materialului faptic ce este specific pentru
creaţia tradiţională actuaJă vrînceană. De asemnea, cum este receptată
tradiţia de către creatorii de artă populară actuală.
a) Pe linia conservării filonului creaţeii populare, produsele actuale
se caracterizează prin receptarea autenticului de către creatorii cuno~
cători ai tradiţiei.
b) Pe linia moştenirii zestrei spirituale din generaţie în generaţie.
arta populară actuală vrlnceană este şi funcţională in general. Acest
aspect vizează actul de creaţie săvînşit în momentul cind receptarea
tradiţiei este individuală, in ambianţa comunităţii rwale, decurgind din
necesitatea, devenită a doua natură, (pentru creatorul de această factură)
de a avea şi de a contempla utile şi frumoase.
c) Pe linia valorificării artei populare actuale VI1incene într-un cadru
instituţionaliUtt (exemplu edificator n oferă Festivalul Naţional "Cintarea
Rlomâniei"), sau în cadrul comunităţilor unde aceasta este creată pentru
a fi utilizată, produsele creatorilor se remarcă prin valoare artistică
creează
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deosebită. Expresivitatea, rafinamentul cu care sînt exe~utate aceste
obiecte dovedesc continuitate, legătură cu tradiţia, cizelarea perpetuă.
Avînd în vedere aceste trăsături ale artei populare şi cunoscind
realitatea că nu tot ce s-a creat sau ce se crează în acest domeniu este
de certă valoare şi că nu toţi creatorii au fost şi sînt artişti veritabili,
este esenţiai in adivitate·a noastră să recunoaştem un veritabil act cie
creaţie de un "fals sau un hibrid", operaţie săvîrşită nu prin "infailabila
instituţie, ci pe baza unor criterii ferme, obiective, care să contureze
o judecată de valoare" 3.
Şi mai depar.te, "putem considera un obiect de artă populară ,produs
astăzi drept o creaţie adică o valoare, atunci cînd este expresia nouă a
unei structluri tradiţionale, cînd se încadrează în repertoriul sau în perimetrul stilistic al vetrei (etnocu1turale, n.n.) şi cînd' întruneşte atributele
de calitate în ordinea estetică, dovedind măiestria .artistică a creatorului
popular" 4.
Pentru a efectua o analiză sumară a creaţiei actuale din Vrancea'
în domeniul artei populHre, .este neoesar să ne referim mai întîi la modul cum este receptată tradiţia de către creatori.
S-a înrădăcinat terminologia, în literatura de referinţă: receptare
individuală şi receptare colectivă 5 a tradiţiei. Receptarea individuală • se
produce în ambele medii - rural şi urban - de către creatori, cunoscători ai tradiţiei sau iniţiaţi în şcolile JX>pulare de artă, pe cînd · receptarea polectivă a tradiţiei se produce în unităţile cooperaţiei meşteşugă
reşti, de regulă.
Referindu-ne la prima modalitate de receptare a tradiţiei, constatăm că în Vrancea, cu deosebire, elementele de cultură tradiţională. se
perpetuează în forme autentice. Industria casnică textilă, de pildă, acoperă încă pentru zona de munte cerinţele de port popular şi de ţesături
decoratirve de interior. Folosirea portului popuLar tradiţional atrage pupă
sine continuarea existenţei creatoarelor cusături şi .ţesături în vetrele
satelor. In unele aşezări din zonă : Bîrsăneşti, Negrileşti, Tulnici, Nistoreşti, Paltin, Nereju, Vrîncioaia, Vizantea, produsele creatoarelor poartă·
marca competiţiei de altă dată. Nefiind confecţionate, in general, pentru
a fi comercializate, piesele de port popular îşi păstrează structura tradiţională : motivistica şi ampl,asamentul omamentelor, cromatică adecvată
ca număr de tonuri.
Dacă în aoest sector nu sînt aduse prejudicii creaţiei tradiţionale,
in sensul că creatoarele se inspiră din modele tradiţionale pentru
crea modele noi şi nu confecţionează din tradiţie produse modernizate,
se produce, cum e şi firesc, ad'aptarea la cerinţele vieţii moderne rurale
a artei populare vrîncene. Această adaptare se realizează şi prin cont,actul cu piaţa oraşului, de unde-şi procură creatoarele materiale de
lucru (care incep să fie tot mai greu de confecţionat în gospodărie) :
pînză, fir mărgele, paiete, borangic şi difertte culori de mulineuri.

a

3. Idem, p. 233.
4. Ibidem, p. 234.
5. Steluţa Pârău, ep. cit., p. 214.
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Inovaţia, da~ă apare, este proprie Vrancei periferire şi impusă de
tinerele femei care pendulează între cele două medii (rural şi urban).
Acestea devin consumatoare, nemaipar.ticipind efectiv la actul de creaţie propriu-zis, bătrinele preluind comanda. Aşa se face că, sub presiunea factorilor obiectivi dar mai ales subiectivi, costumul popular de la
Vidra, Baloteşti, Reghin sau Me:ra este lipsit de echilibrul cromatic şi
stilizarea de un deosebit rnfinament proprie Vrancei istorire.
In urma cercetări complexe a zonei montane Vrancea realizată in
anul 1971 de un colectiv condus de Miron Constantinescu 6 , din analizele efectuate s~a desprins faptul că activitatea femeilor tinde să se
desprindă de preocupările pur casnice de odinioară, fiind forţate să ia
drumul construoţi.iJ.or rutiere sau al exploabă·l1iJ.or forestiere. Această
mutaţie petrecută în viaţa satului in prezent conduce la ~d'eea creării
condiţiilor pentru încadrarea femeii în activitatea meş~ugărească specifică industriei casnice. S ...a creat astfel, experimentul "manufactură
difuză" (altfel spus munca la domiciliu) nucleu de talente care se
constituie în cea mai potrivită formă de continuare a filonului tradiţio
nal.
•lnstituţionali:?)area Festivalului Naţional "Cintarea României", care
are menirea de a promova creaţia autentică in consens cu prefacerile
social-economice actuale, ne-a oferit pri·lejul, prin eJq:X>ziţiile de artă
populară, să constatăm că :
- procesul de creaţie cun~te un ritm neintîlnit in trecut in domeniile cusăturilor şi ţesutului ;
- sînt in Vrancea sate speciali2Jate pe categorii de produse. A crescut numărul meşterilor crestători în lemn atît în mediul rural, cît şi
in mediul urban ;
- şcoala populară de artă din oraşul Fooşani pregă~te meşteri cunoscători ai tradiţiei de cele mai diverse ocupaţii în actualitate.
S-au afirmat in ultima vreme de renume naţional: Ion Pavel, Radu
Lăbunţ, Pavel Terţiu, Pavel Oalba, Ion Arbănaş, Duţă Crăciun, Costache
Marian ş.a. La aoeşti creatori fenomenul de receptare a tradLţiei se manifestă pregnant prin transmiterea eXIperienţei din generaţie în generaţie.
Sint m~teri în prelucrarea artistică a lemnului : crestăJtori de stilpi
de casă şi realizatori de obiecte de uz gospodăresc, în speţă tiparele de
c~, precum şi producători de instrumente muzicale. In centrele GaToafa
şi Ireşti se prelucrează ceramica neagră şi roşie de tradiţiei dacită, precum şi ceramioa smălţuită de factură mai nouă.
Calităţile acestor produse : au tenticitate, funcţionalitate şi realizare
artistică le situează în sfera artei populare de bun gust, pe table d'e valori tradiţionale acceptate unanim.
La intrebarea dacă această creaţie, atit de prolifică, depinde de factorul consumator, piaţă, răspundem afirmativ. Comanda pieţii are în
vedere in cazul meşterului Bavel Terţiu, nu structura măştii (care a

6. Cercetarea
1972, p. 825-946.

complexă

a zonei montane Vrancea, in "VLitoi1Ul social", nr. 3,
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~::~!las cvasi-,decodificată, în sensul că a fost creată spontan pînă nu de~:tlt pentru a fi întrebuinţată la priveghi, iar astăzi a intrat în recuzită
;:.,.:-:1tru susţinerea dansului "Chipăruşului"), ci materialul din care este
=" :(atuită (carton în loc de piele) şi dimensiunea ei (miniaburală) ele:-:~ente disfuncţionale.
Ceea ce este important de subliniat, se referă la faptul că această

:reaţie

nu este marcată de denaturarea actului de creaţie propriu~zis,
:-. u este rezultatul h1bridării, deci.
Hibridru·ea se produce în procesul receptării colective a tradiţiei şi
in legătură cu executarea elementelor de port popular - recuzită a fOTmaţiilor artistice de amatori de către cooperativele meşteşugăreşti .
.-\ceste organizaţii socialiste favorizează pierderea specificului local sub
presiunea influenţelor externe sau diminuarea cîmpului ommnentat.
_-\stfel, şi nu numai astfel, se realizează stilizarea excesivă a costumului
scenic SBIU cel artizana!.
"Stilizarea execesivă, baiz:ată adeseori pe alte criterii decit cel estetic, are ca efect imediat nu nwnai alterarea gravă a autenticităţii şi valorii .creaţiilor populare tradiţionale, dar şi inocularea la tânăra generaţie
a unor modele sau "variante" pseudoarti&tice, in care nu se mai regă
seşte nimic din filonul "tradiţional" 7.
Pentru zona Ţara Vrancei a fost prod'usă de către acelaşi colectiv
de autori-cercetători ai zonei montane din punctul de vedere sociologic
-- concentrarea nucleelor de manulfactură difuză in intreprinderi locale,
care ar conduce la modul ideal la receptarea colectivă a elementelor
tradiţionale, intreprinderi dirijate sub raportul concepţiei artistice, al
execuţiei (pentru a se dezvoHa în sensul dorit) de muzeul etnografic.
Deci, transformarea sectorului m~teşugăresc intr-o ramură eficientă din
punct de vedere al preluării tradiţiei, a receptării acesteia intr-un carl'ru
organizatoric, depinde de colaborarea cu acest factor de competenţă.
Numai astfel ştiinţa poate fi valorificată permanent în fazele de concepţie şi creaţie.

La o analiză atentă a calităţii producţiei meşteşugăreşti din zonele
de contact ale ruralului cu urbanul, analiză efectuată pe baza raipOI'tării
creaţiei actuale la tradiţie, observăm că arta populară se află aici intr-un
proces de tranziţie. Cauzele de ordin social - mentalitatea creatorului
in continuă prefacere, atitudinea consumatorului caracterizează prin imprimarea gustului acestuia - afectează caracterul spontan al actului de
creaţie. Aşa se întîmplă că meşteri, ţesătoare autentice devin cu timpul
intennedi,ari intre tradiţie şi actualitate, artizani. Dacă consumatorul impune acestora motive străine d'e zonă, ctun se întîmplă frecvent in sfera
olarilor, se produce fenomenul de alterare a creaţiei populare zonale.
O categorie aparie o constituie evazioniştii "producători indirviduali
de a!'tizanat" 8 • Această categorie de producători nu poate fi plasată in
7. Florin Ciotea, Tradiţie şi modernitate, l:n ,.IndrwnătoruJ cultural", nr. 9,
septembrie, 1981, p. 32.
8. Paul Petrescu, Producători individuali de artizanat o problemă economică
sau o preblemă de sociologie a artei, in ,.Indrumătorul cultural" nr. 4, 1977, p. 33.
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sfera creaţiei populare, nefiind cunoscătoane a culturii populare sau
nerespedînd tmdiţia din raţtuni marcantile şi comerciale.
Dacă admitem că alături de arta populară se dezvoltă şi artizanatul
românesc şi că producătorii din a doua categorie depind de comanda
pieţii, respingem acele producţii precum : mă.ştile din lemn de inspiraţie
africană, obiectele din
lemn pirogravate, colorate strident şi lăcuite,
basoreliefuri reprezentînd scene istorice sau etnografice de proastă realizare care minimalizează trecutul strălucit al poporului nostru. Aceste
produse subartistice sau nonantistiee e~puse pe pieţele cele mai vizitate
(cum este cea a litoralului) ne aduc pn~judicii grave, pe lîngă faptul că
sînt refuzate de către contemporaneitat>e.
Procedînd la analiza artei popul,are actuale vrîncene raportată permanent la tradiţie, am putut constata care ,sînt trăsăturile definitorii ale
acestei1a, d'ar s-au evidenţiat în acelaşi timp şi factorii care pereclitează
autenticitatea, funcţionalitatea, realizarea artistică a produselor aflate
permanent în confruntare cu modernizarea.
Este necesar, în consecinţă, să cunoaştem oare sînt atribuţiile instituţiilor direct implicate în cercetar-ea, îndrumarea şi valorificarea acestui proces (respectiv muzeul, Centrul judeţean de îndrumare a creaţiei
populare, Uniunea judeţeană a cooperativelor meşlteşugă.reşti).
Astfel, evoluţi,a creaţiei populare nu poate fi urmăriltă, credem, de
factorul muzeu decît prin .abordarea unei cercetări interdisdplinaTe, fără
ca obiectul etnografiei să fie .absorbit de metodele de investigare ale
altor ştiinţe : economia, sociologia sau psihologia, de pildă. Nu putem
apsolutiza perspectiva sociologică în cercetarea comportamentului social
actual faţă de .creaţiile de amă populară tr.a!diţională.
Centrul de îndrumare a creaţiei populare .trebuie să aibă în vedere
viitoarele mutaţii sodale, deci o abordar·e viitorologică a problemei, pe
de o parte, iar pe de altă parte stimularea interesului şi responsabilităţii morale şi estetice a celor angajaţi în dliicila activitate de păstrare
şi promovare a filonului tmdiţional.
Intr-un cuvînt, trebuie să avem în vedere în efortul comun de a
asigura viabilitatea artei populare tradiţionale, nu numai creaţia, bunul
cultural, ci şi omul de astăzi, mediul şi faptele sale, 1altfel spus problemele pe care le rid1că adaptarea creatorului la noile condiţii impuse de
progres.
Luth1er remarca că "adaptarea înseaii11I1ă o armonizare a structurii
proprii cu cea a mediului căruia individul trebuie să i se adapteze" 9.
Aceasta înseamnă ·că modul de adaptare solicită schimbări oare să răs
pundă noilor cerinţe.
9. 1. Luthier, Archives des maladies profesionelles de medicine du travail et
de securite sociale, vol. 29, nr. 10-1'1, noiembrie, 1968.
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TRADITION AND ACTUALITY IN "VRINCEAN" FOLK ART

Summary
The actual coofiguration of the zone "Ţara Vrancei" is revealing for the evoLt:<m of the folk art - an :art wheriteh preserves its archaic structure and the
c:-eation process follows in general i>ts way with unwritten laws.
The town planning and the dissemination of cu1ture process and the muta::ons whe.rich mark the evolution of some viJlages from this area infLuence the
c-aditional mode of creation. Anyhow, the actual process of creation does not copy
:he traditional rnodels but it is a categorica! manifestation of spontaneons feelings,
t!Joughts and menta.li,ty of .the contemporary man.
The element continuity - comes out of the relevant feature~> of the folk art
produced today: authenticity, functionaH:ty artistic achievments.
In condusion, the ,tradition lis taken OIVer by the actual creators i·n domestic
textil industry, in private trade sphere, and bp the state in authentical fonns.
The conternporany folk artis.ts are inspired by traditional models in creating new
ones ; they do not manufacture modernized objects out of traditions.

CREATORI POPULARI CONTEMPORANI VRINCENI,
PREZENŢI IN FESTIVALUL NAŢIONAL
"CINTAREA ROMANIEI"
VIRGINIA ARBORE

Creaţia populară contemporană constituie obiectul cercetărilor specialiştilor, pentru probleme interesante ce se pun in etapa actuală privind formele ~i realizările ce le îmbracă. Pe lîngă înmănuncherea cuprinzătoare a cunoştinţelor mai imporrt:.ante referitoare la creaţia populară corrtemporană, cercetările a<:tuale se ·referă atit la creaţia in sine,
precum şi la condiţiile in care a apărut, rolul pe care-1 îndeplineşte in
viaţa socială, transformărHe suferite, punctul de la care se manifestă
elementele tradiţJonale, ce este nou, adaptat epocii in care trăim. Numai
cunoaşterea serioasă a ceea ce eSite valoros în arta populară tradiţională,
ce este autentic pentru o zonă sau alta poate să ducă la aprecieri valoroase despre arta populară contemporană. Alrtfel, se poate ajunge la
aprecierea unor "non valori", din nerecunoaştere sau obiectivism.

În sprijinul acestei idei, pentru a putea pune in lumină ce este valoros, trebuie să ţinem seama in primul rind de specificul artistic al
unui obiect, de ornamentică, cromatică, modul de realizare, procesele
folosite de către creator. De asemenea în aprecierea cit mai judicioasă
a valorilor creaţiei contemporane, trebuie să ţinem seama de ornamenrtul
popular tradiţional oa izvor de creaţie pentru noile realizări. Nu putem
uita că un loc important il ocupă tehnicile utilizate, modul de confecţionare al unui obiect sau altul. J)e asemenea trebuie să ţinem seama
de rolul utililta.r al acestuia sau dacă a fost creat numai pentru a îndeplini un rol estetic.
Se constată că procesul de urbanizare al localităţilor, influenţa oraşului .asupra ,ruralului a dus la transformări asupna concepţiei artistice
a creatorilor populari, asistînd la introducerea unor elemente de tranziţie în structura şi forma creaţiei populare contempornne. Interpătrun
derea unor elemente etnocultura·le din zonele învecinate judeţului nostru se face !Simţită, la fel cum s...1a petrecut şi în trecut, pentru că nu am
fost o populaţie izolată, ci schimburile economice şi culturale s-au petrecut ,dintotdeauna de ambele părţi ale lanţului Carpatic, între populaţia
cu aceiaşi origine, neam şi singe. Aceste aspecte ale creaţiei contemporane au fost studiate de către specialiştii de la Complexul pmzeal Vrancea. În afara stu.dierii tradiţional:ului, a arhetipurilor, s-a aVUJt în vedere
să se studieze fenomenele de înnoire, colecţionîndu-se valoroase şi va-
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riate colecţii d'e artă popUlară contemporană. Bineînţeles că obiectele
au fos't trecute prin filtrul valorilor autentice, respin~ndu-se cele care
s-ar putea cataloga in rindul "Kiciurilor". Acest lucru nu a fost deloc
uşor, inrtrucit există destule păreri contradictorii asupra fenomenului în
sine. S-a colaborat cu creatorii din satele judeţului, ·CU lucrătorii din
cooperativele meşteşugăreşti, s~a mers la aceştia şi li s-;au dat indicaţii
sau au fost invitaţi 1a muzeul nostru pentru documentare in secţia de
etnografie. Ca rezultat al acestor activităţi s-au realizat obiecte cu o
reală valoare, in .care s-a ţinut seama de tradiţie.
Festivalul Naţional "Oîn·tJarea României" a oferit posibilitatea unor
creatori populari să se afirme, iar nouă, celor de la muzeu să le descoperim şi să le apreciem .realiză·riie.
Interesant este faptul că, d~i ,păşim cu ~i repezi spre ur.banizarea
unor aşezări rurale, că nou1 a pătruns în aceste localiităţi, ~n domeniul
te~tilelor d'e casă în special (scoarţe de perete, ştergare, feţe de masă,
feţe de pernă) se observă o transmitere a elementelor ornamentale tradiţionale destul de fidelă. Dacă materia ,primă e mai variată, dacă cromatica este mai s'tridentă, omarnentica îşi păstrează valenţele arhaice.
Nu mai vorbim de cergile care se folosesc ca .aşternut pe pat sau
penti'U învelit noaptea. Acestea nu .şi-au schimbat deloc cele trei atribute : materia primă care este lina; ornamentica realizată din dungi ce
alternează sau carouri ; sau simple, fără ornamente ; cromatica realizată
din tonurile naturale ale line!i. : alb, gri, negru şi maro sau vopsită in
tonuri de grena, portocaliu şi mov. In Festivalul Naţional "Ointarea
României" s-au remarcat cre31toarele Oprea Elena şi Lepădart;u Uţa din
comuna Bisănetşi, satul Negrileşti, pentru cergile deosebit de reuşite;
Hobu Ecaterina din comuna Gura Oaliţei; Coroiu Ioana din comuna
Năruja; Cherciu Alexandra şi Cherciu Maria din comuna Vidra; care
s-au evidenţiat prin creaţiile lor in care motivele tradiţionale S-'au păs
trat în toată splendoarea pe scoarţele de perete, fiind apreciart;e cu premiul 1 de către juriu. La aceste păr.etare elementele decorative au fost
m·anjate simetric pe intreaga suprarfaţă a ţesăturii, Virstele late şi inguste alternind moUvelor îngropate sau alese. Un ornament străvechi
care s-a ,păs'trat in aces·te ţesături este "pomul vieţii" dispus pe Latul
ţesăturii, apoi "unghia
caprei", "gr~bla", "ghiocei", "steaua", roata",
"roata în butuci" etc. Predomin'ante sânt la acestea, oulorile : negru,
maro, grena, ro/ŞU, .verde, galben.
Anul acesta, in Festivalul Naţional "Cintarea României" s-au prezentat un unmăa- însemnat de creatoare cu ştergare şi şerveţele de casă,
deosebi-t de atrăgărtoare. S.-au remarcat oreatoarele Ifrim Elena din comuna Pufeşti, Niţu Ioana din comuna R1ugin~ti., Măgureanu Laura din
ccmuna Gugeşti, Hîrşu Dldina din comuna Cîrligele, Rebega Clementa
din comuna Nistoreşti, Nichitoiu Tinca şi Nichitoiu Petruţ,a din comuna
Paltin şi multe altele. Ştergarele şi şerveţelele decor3Itive au fost realizate din fibre de bwnbac alb sau din fibre de borangic. Decorul la
ambele eapte ale ţesăturii sint geometrice realimte din amici coloJ:131.
La toate acestea se constată o unitate etno-cu1turală, care s..,a transmis
pînă astăzi din fondul an-haic al Vmnoei.
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Din cercetarea pieselor costumului popular contemporan se observă
:·einnoirea acestui gen, ameninţat cu dispariţia. Pentru dezvoltarea acestei
;,i tuaţii, in judeţul nosrtru s-.au efeotuatt ample acţiuni d'e iniţiere a orea:oarelor populare pentru a putea fi convinse să lucreze in Sltilul traditional. Confedţionarea pentru echipele de dansatori de la Căminele cul:urale din judeţ, a unor costume populare lucralte de ins~i femeile din
.. Ţara VPancei", după modele aflate in colecţiile muzeului, constituie o
insemnatA contrLbuţie la păstrarea auteruticului. Oosltumele femeieşti în
special, prin bogăţia ornamentală şi structură, sint deosebit de atractive.
:-.Iateria primă din care sint lucrate, sînt oarecum diferite faţă de trecut .
.-\stfel cămăşile sirut lucrate din pînză topită sau şifon, iM firul metalic este inlocuit cu lameU'l.
Oreatoarele Popa An18Stasi:a din Tichiriş - Vidra, Burduşa Na.stasia
din Ttdnici, Păun Stanca din Birsăn~ti - Negrileşti, Cherciu Alexandra
din Vidra, Stoian Anelta. din Birsăneş.ti, Geană Florica din Soveja şi
multe altele, au dovedi-t că, deşi costumele populare se poartă in unele
zone numai la să'I"băltori, cu ocazia unor fes1:i'Viltăţi familiare sau la serbări, ele s-au innoitt in conţinut şi cromatică.
Faţă de anii precedenţi, in confecţionarea pieselor de port popular
se constată o maJI'"e varietate, păsmndu-se in formele tradiţionale o
mare diversitate stilistică ~i ornamentală. Repartizarea ornamenteior pe
suprnfeţele cosrtumelor de astăzi este aceillili, păstrinidu-se aceiaşi frumuseţe şi originalitaJte pe care o aveau costumele tradiţionale.
Prelucrarea artistică a lemnului a fost ilustrată prin creaţiile unor
meşteri cunoscuţi ca Pavel Ion din Negtrileşti, Pavel Oaba din Negri1eşti,
dar şi de Toma Rapa din Nărruja oare a căutat să aducă noul in creaţia
de acest gen, prin lucrările sale. Astfel, o ladă de zestre, crest:a'tă cu
migală, înmănunchiază bogăţia ornamenJtală a Vrancei pe suprafeţele
p1ane a acesteia. Motivul solar, dinţii de lup, motivele geometrice sint
executate cu multă măiestrie, dovedind că popula·ţia vrînceană este păs
trătoarea de veaC'I.lri a unor valenţe artistice de nebănuit. Deasemenea
cei ~e stîlpi d'e casă, dăltuiţi cu artă, amintesc de un Sltlră·vechi m~te
şug al populaţiei localnice păstrăltoare astăzi al unor elemente artistice
tradiţionale in arhitectura contemporană din satele vrîncene. Noutatea
la aceşti stîlpi de casă constă in realizarea "fusului" in 8 feţe, faţă de
stîlpii de la casele vechi oare in majoritatea cazurilor erau realizaţi in
patru feţe.
Un alt domeniu in ca're creatorii populari au dovemt măiestria, păs1rînd filonul arhaic, este cel al instrumentelor muzioole. Meşteşugul
confecţionării fluierelor simple sau ingemănate, este reprezentat de Pavel
Caba din Nereju, al cavale'lor de Toader Ar.bănru:; din SpuLber - Pa1tin,
al buciumelor de ll'uilache Cristea din SpuLber - Pa.Hin, al cobzelor de
către Pintea Neculai din Valea Sării. Se const31tă că in acest domeniu
s-a menţinut tradiţia în totalitate, atîit în ceia ce priveşte materia primă,
cît şi ca formă şi dimensiuni.
Dansul cu măşti, obicei practicat de localnici la priveghi şi de anul
nou, a generat crearea unor măşti din lemn, carton sau blană de miel
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in localitatea Nereju, Pal tin,· Spulber, etc. Cel care s-a ocupat toată viaţa
de confecţionarea acestor măşti, este Pavel Terţiu din Chkkari - Ne-.
reju, care s-a prezentat in "Cîntarea României" cu şase măşti deosebit ·
de reu~ite.
O ramură i.mportaflltă a artei populare vrlncene o constituie imp1etitul din fibre de răchiltă, şi papură ce se practică de către 10 o;0 din
populaţia localităţilor Bilieşti şi Suraia, ru?ezate pe malul Siretului, unde
răchita şi papura s2 găsesc din belşug. Prezenţi in Festivalul Naţional
"Ointarea României" au fost creatorii Brăilescu Simon, Haimana Ghiţă.
Roman Stravriţa şi Enache Ghiţă.
Ceramica din Garoafa a fost reprezentată prin Cosrt:ache Marr-ian, iar
cea din lreşti de Crăciun Duţă.
Gama de vase din ceramică a fost extrem de variată : castroane
smălţuite, cu o ornamentaţie fitomorfă discretă pe fond cafeniu, oale de
lapte din ceramică roşie nesmălţuită, ornamentată cu două brîie albe şi
motivul "valul", ulcioare, moşoaice, talgere, străchini etc.
ln acest domeniu se constată imbinarea utilului cu frumosul, talentul şi simţul artistic al creatorilor ceramişti, care au păstrat in realiză
r·ile lor forma vaselor arhaice, în special al celor dacice.
Ţin să remarc că Festivalul Na'ional "Cintarea României" şi-a indeplinit misiunea pentru care a luat naştere şi anume, scoart:erea la lumină a talentului milenarr al populaţiei localnice, .păstrătoare a unei eulturi populare trainice, bogate, inepmzabile.
Dacă la inceput aceşti creatori popuLari s-au manifestat mai timid,
neprezentîndu-se în concurs dedt cu un număr mai reSitrîns, astăzi numărul acestora s-a mărit, acoperind toate genurile artei populare tradiţionale.

CONTEMPORANY FOLK "VRINCENI" CREATORS IN THE NATIONAL
FESTIVAL "CINTAREA ROMANIEI"

S-ummary
Through the draroing out to light of the millenary talent of the nath•e p.eople
and of the keeping of a solid, ric:h inexhaow;tible culture the National F~stival
"Cîntarea României" fulfilled its missions.
This year a great number of creators from ali the spheres of the traditional
folk am have been remarked in Vrancea county.

Fig. 1.

Fig. 1, 2, 3

E:x,poziţii organizate .in cadrul Festilva1ului naţional .,Cîntarea
Român-iei", privind creaţia populară contemporană.

Fig. 4 Faţă de mas ă din bumbac alb, ornamenta tă cu dun gi înguste ce alternează, m etive geometrice şi florale stilizate, din bumbac rsş u şi
negru. (cre3toare Trifăn e.scu Eoaterina, cemuna
Cîmp uri)

Fig. 5 Şterg ar, ornamen tat cu dungi înguste ce
alterneazii, motive geometrice şi florale stilizate,
din bumbac gren a. (creatoare Tr1făncscu Ecaterrn a, comun a Cîmp uri)

FJ.r,. 6 Scoanţă de perete (păreta.r), din lină, cu chenar ingust_ ornamentat
cu moti'Ve liniare, geometric e, şi pomul vieţii. (creatoa·re Nicllitoi:u Tinca,
comuna Paltin)

Fig. 7 Scoarţă de perete (păretar), din l~ă.' o.rn.a~e.ntat cu motive ~niare.
,.valul", ,.luceferâ" etc. (creatoare NH:hitom Tinca, coliJIUala Paltin)

Fig. 8 Vase din ceramică . r~ie, nesmăJţ.u ite, păstr:în.d formele
tica tracUţională. (comuna Vid<ra, satul lreşti)

şi

ornamen-

Fig. 10.

Fig. 9, 10, 11 Vase din ceramică smălţui•tă, cu o ornam
variată. (creator Duţă CrăcitllD, comrm·a Virdra , sa tul

enJtaţie

lr~ti)

Fig. 12 Radu Lăbunt, comuna
Paltin, satul Prahuda, · în atelierul
de lucru.

:Fag. 13 CofLţă pirogravată (ere<Jtor
Pavel Caba., comuna Nereju)

Fig. 14
Fluier
îngemănat.

Fig. 15 Fluier simplu.

Fig. 16 Tipar de CiUI, rotnnd, din lemn de tei. Ornament aţia constA din :
"Margareta", "funia", "d inţi de lup", "f.loarea soarelui", realizate prin
crestare din cuţit.

Fig. 17, 18

Măşti.

(creator Pavel Terţiu, oomu.na
Nereju, satul Chiricari)

CONSERVAREA TIMPLELOR DIN SECOLUL XVI-XVIII
DE LA MĂNĂSTIRILE TISMANA, POLOVRAGI
ŞI CRASNA- JUDEŢUL GORJ
ION LACEANU
VASILE MARINOlU

Restituirea v;alorilor istorica-artistice ale patrimoniului nostru cultural face parte din po'Litica culturală a pa'I"tidului şi statului nostru.
Legea nrr. 63 din anul 1974 subliniază : " ... 0orotirea patrimoniului cultural naţional este o necesitate imperioasă a progresului .spiritual al ţă
rii, constHuie parte componentă a întregii activităţi de înflorire a civilizaţiei socialiste şi comuniste in România".
Pdvită prin prisma interesului şi a preţuirii deosebite de care se
bucură mărturiile culturale ale trecutului în ţara noastră, activitatea ce
se desfăşoară astăzi în domeniul conservării bunurilor culturale se caracterizează prin complexitatea şi volumul mare de lucmu.
Din multittudinea de probleme ridicarte de starea de conservare a
bunurilor cu1turale existente pe teritoriul judeţului Gorj, o categorie
aparte o constituie tîmplele de lemn din secolele XVI-XVIII de la mă
năstirile Tisrnana, Polovragi şi Oresna.
In contextul semantic, tîmpla denumeşte peretele d'espă:rţitor dintre naos şi altar într-o biserică ortodoxă, perete ce în a sa evoluţie a
trecut treptat de la o simplă perdea, în cultul răsă!rHean, la un perete
de argint 1, ce arăta imensa bogăţie a Imperiului Roman de Răsărit în
timpul lui Justinian. In alte ţări mai sărace această separaţie s-a realizat printr-o tîmplă de zidărie sau de lemn.
Pe teritoriul românesc, bogait in pădoci, s-au construit timple bogat
ornamenrtate ca şi restul mobilierului : strane, jeţuri etc.
Timplele din lăcaşurile de cult de pe teritoriul Gorjului, sînt construi-te în majo:ritatea lor din lemn de esenţă moale in aşa numita tehnică "tavolo" (lemn gros de esenţă moale cu textură omogenă). Tîmplele
care au susciltart; un interes deosebit din punct de vedere al stării de
conservare au fost cele de la mănăstirile : Tismana, Polowagi şi Orasna.
Pentru a conserva aceste bunuri a fost necesar a cunoaşte pe de o parte
tehnologia de executare a acestor timple, iar pe de altă parte anamneza
cauzelor care au provocat diversele modificări in timp.
Referitor la tehnologia de lucru a tîmplelor amintirte menţionăm
că subjeotilul era tratat cu unul sau mad mu:lte straturi de clei organic
1. N. Iorga, "Catapeteasma -

p. 3.

Datina

Românească", Vălenii

de Munte, 1932.
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obţinut, probabil, din piei de aa1imale argăsite în var stins. Apoi, au fost
depistate cîteva straturi de clei cu ipsos, iar ultimele stratUJri au în compoziţia lor resturi organice provenind de la albuşuri de ou, ulei vegetal,
săpun (stear.aţi). Dintre polimenţii folosi,ţi majoritatea au în alcărtuirea
lor, în diferite proporţii, urmă1oare'le substanţe : oxid' de fier (ocru de
Ţarigrad, ocru de Thassos, bolos), sulfură de mercur (chinovar), săpun,
ceară, albuş de ou. Aurirea a fost realizată cu ajutorul alcoolului etilic.
In puţina pictură, preze111tă pe timple, cr:ealizată în tempera s-au depistat următorii pigmenţi : alb de plumb (carbonat bazic de plumb), ocru
(oxid de fier), verde (acetat de cupru), negru de fum (chinoros), sulfură
roşie de P1ercur (chinovar), ambră (ocru cu negru de mangan). Unele
dintre culori au în compozi.ţia lor sulf pentru a nu .altera culorile (ultramarinul, vermillion, cadmiu).
Din studiile întreprinse s-a constatat că :
- Timpla mănăstirii Tismana, datată 1766, sculptată, traforată,
gninduită, poleită în aur, este lucrată din lemn de tei. Decoraţia sculpturală este alcătuită din opt stilpi cu motive florale, cu capitel compozit. Uşile împă·răteşti realizate din două panouri batante sînt bogat ornamentate cu motive florale şi vegetale, zoomorfe şi antropomorfe. Motivul "Arborele lui Ieseu" se află si.tuat în centrul primului brîu sculptat. In linii mari se întîlnesc aceleaşi decoraţii şi la celelalte timple
tratate.
- Tîmpla mănăstirii Polovragi, executată la sfîrşitul ~ecolului al
XVII~lea, este, din punct de vedere al stării de conservare, mai bine păs
trată decit cea de la Tismana, însă atacul biodegil"ada'torilor este şi aici
activ, ceea ce a necesirtat intervenţia.
.
- Tîmpla schitului Crasna, efectuată între 1648-1653, reprezintă
-o capodoperă a sculpturii româneo;;ti în lemn, avînd o excepţională valoare artistică. În centrul tîmplei se află pictat un tablou votiv reprezentînd pe Matei Basarab şi pe mi•tropo:litul Ştefan Şi aici s-a constatat un
<ltac evolutiv al biodegraid:a1orilor.
Luat în medie densitatJea minimă a găurilor de zbor este între 10-85
pe dm 2 , iar cea maximă între 160-200/dm2, ceea ce afectează s'ructura
mecanică a lemnu1ui din timple. (Vezi foto).
Dintre insectele xilofage aminrt:im : Anobium punctatum de Geer,
Lyctus linearis Goezle, Xylotures lineatus Oliv. Examenul micologic a
identificat numeroşi spori şi chiar hife, da;r care nu au putut ajunge la
fruciifioaţie datorită condiţiilor microclirnatice necorespunzăttoare.
Analiza variaţiilor de maoroclimat a stabilit că aceste obiective se
află în izoterma de 10°C, ou media de precipirtaţii de 820 mm anual
(gralfic 1).
!Rje[eritor la microclimatul unităţilor ll'espective se constată 111ici variaţii atît de ,temperatură cît şi de umiditate relativă, fapt ce se e~plică
prin aşezarea Tes.pectivelor monumente istorice în condiţii de topoclimat
oarecum diferit. La Pol.ovragi se simte efectul cUJrenţilor de aer din Cheile
Olteţului, determinînd în felul acesta o umiditate relativă mai scăzută.
La schitul Crasna, aşezat pe malul S'bîng al pîrîului Bltahniţa intr-un
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cadru veg~ bogat, se ()()I)Sit)ată că temperatura mroie (din interiorul
rnonumentului) este mai mică cu 0,5-l"C, ia:r umidit atea rela1ivă creşte
cu 5-10% faţă de cea constatată la Mănăst1rea Polovragi. Prezenţa vegelbaţiei şi a numeroaselor izvoare carstice influenţează (vezi graficul
2) atit temperatura cit şi umiditatea relativă în sens negativ, dar mai

F ig. 1.
;ridicată ca cea de la obiectivele amintite, fapt explicat p:rin albedoul
mare al rocilor calca.roase din zona Mănăsti:rii Tismana.
In funcţie d'e mnd1ţhl:le climatice (maaro şi micra.climat), de mate'l.·ialele folosit e în execuţia acestor timple, de perioada optimă de aplicare a tratamentu~lui, am hotărit a folosi bromura de metil, "Delicia
Gastoxin" şi xylamon.
Compatibilitatea dintre bromm-a de metil şi componenţii din pigmenţii :Drescelo:r s-a stabiJi,t prin studiul comparativ a proprietăţilor
fizico-chimi.ce dint:re fumigant şi bunuri.
Proprietăţile fizico-chimice e-le fumigantului sînt: punctul de fierber·e este la 4,5°C ; grel.lltatea specifică a valorilor este de 3,27 ; difuzează uniform pînă la înălţimea de 7 m faţă de pozi.ţia diuzei de ieşire
a gazului, iar pentru înălţimi mai mari se ridică temperatura gazului
sau nivelul d iuzei ; are mm e ,p utere de pătrunid'ere, este foarte puţi n
solubilă în apă (sub 1%), nu are acţiune corozivă asupra metalelor, exceptind aluminiul şi mmpuşii acestuia, precum şi mase-le plastice. Este
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foarte stabilă din punct de vedere chimic la acţiunea factorilor de microclimat.
Am folosit bromura de metil deoarece în urma analizei spectrografice a pigmenţilor din obiecUvele enumerate nu am găsit elemente
inoornpati!bile cu fumigantul.

Fig. 2.

"Delida Gastoxin", cealaltă substanţă fumigantă folosită, este o
de aluminiu, carbonat de amoniu şi parafină, care sub acţiu
nea umidităţii elin monumente trece în hidrogen foofornt, foarte toxic
şi inflamabil, care de fapt este substanţa activă.
·
Pentru sta:bili~rea concentraţiei fumiganţilor a fost necesar a stabili volumul obiootivelor.
Fluxul operaţiilor efeotruate la fiecare obiectiv a fos.t :
- curăţirea mecanică a depunerilor anorganice de pe elementele
constructive a tîmplelor, tetrapoadelor, stranelor şi mobilierului existent în obiectiv, prin aspirm-e şi pedere;
- asigurarea etanşeităţii ferestrelor şi W?ilor ;
aplicarea traJtamenrtului remanent de dezinsectizare pe cale
umedă prin pulveriza!re şi pensulare cu xylamon; limpetol etc. ;
fosfură

M7

-

aplicarea traltamentului curativ prin gazaa:-e cu

bromură

de rne-

ti1l sau "Delicia Gas.tox1n". Tratamentul cocartiv s-a efectuat imediat
după

terminarea tratamenttllllli. profHaotk, [n staJdiul cînd marteriail.uJ
lemnos din bunuri e!ra umed, deoa!rece bromura de me'til este foarte
solubilă în solvenţi petroihleri şi deci in u rma solvirii pe bunuri va exista
o cantitate mai mare de bromură de metil decîrt; prin in.teraoţiunile de

F ig. 1-2-3. -

a l)SOiibţie

Detalii din actul de conservare.

qi a!bso:r1bţ1e. Alpoi, odată cu uscarea, se pune în 11bertate bronmra de metil dizolvată şi dliuzia în toată m asa lernnoasă este asigunată ;
- a-ea:'isirea, oe durează între 2-7 zile ;
- controlul calitativ al reziduurilor trattamentelm aplicate. Pentru
a stabili reziduurile de bromură de metil din obiective, s-a folosit ca
indicator flacă r a de alcool m etilic.
Inaintea începerii fluxului operoţional necesar a stabili şi marca
perimebrul de protecţi:e cu indicatoa~re pent ru substanţe toxice.
Pe baza observaţiiLor efectuate la faţa lo cul:ui şi în laborator (a naliză speotrografică) nu s-,au obsel'Va't degradă ri şi reinfestări cu insecte
xil.of.age în cei patru ani ce au breeut de la aplicareaa acestui tratament
complex.
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PROBLEME DE MICROCLIMAT. ASPECTE ALE MUNCII
DE CONSERVARE- COMBATEREA DAUNATORILOR
BIOLOGIC! LA BUNURILE PATRIMONIALE
ANGELA BALAN

Judeţul nostru dispune de un patrimoniu cultural destul de bogat.
Acest patrimoniu oferă cercetMorilor din domenii diferite, arheologie,
artă, artă populară, etnografie, arhiJtectură, alte domenii de activHate
un. cîmp larg de cercetare privind existenţa unor bunuri culturale cu
valoare deosebită şi care suscită atenţia. Avînd în vedere că acest patrimoniu face parte inrtegrantă din zestrea material-spirituală a poporului nostru, indiferent .de deţinăltor .bunurile care-I compun se cuvine a fi
"Cercetate, conservate, puse în valoare şi date în circulaţie .. Bunurile patrimoniale se află la deţinători după cum urmează : reţeaua muzeistică
pin judeţ, insHtuţii de stat şi obşteşti, particulari şi eul te. Numărul acestor bunuri se r1dică la 237.271 din eaTe muzeele deţin 90% din totaL In
vederea unei bune păst.rări şi conserviki a acestor bunuri se dă o mare
atenţie condiţiilor de microclimat care cuprinde totJalitatea factorilor temperatură, lumină, umiditate, compoziţia aerului asociate cu agenţii biologici. În vederea opţinerii unor rezultaJte bune în activitatea de conservare trebuiesc antrenaţi toţi muzeografii în frunte cu conservatorul.
.Această acţiune amplă trebuie privită ca un ansamblu de măsuri preventive aplicate unor obiecte cu scopul prelungirii temporare maxime a existenţei lor.
Lumina. In acţiunea de apărai"e a obiectelor de toate categoriile impotriva acestui agent se are de luptat în două direcţii : pe de o parte tend~ţa folosirii unei lumini cît mai puternice şi de durată pentru a reliefa
unele trăsături caifacteristice ale operei respectice, pe de altă parte ocrotirea de efectele ei distrugătoare. Este cunoscută existenţa a două feluri
de iluminat : natural şi artificial, fiecare cu avantajele şi dezavantajele
sa·le. Lumina naturală este diferită ca lungime de undă în diferite momente ale zilei dînd obiectului, în special picturilor, o anumită valoa·re,
.{}upă lumina în care vor fi obseTvate. Exemplu : mozaicurile din monumentele bizantine, v1traliile catedralelor occidentale care trebuiesc observate neapărat în anumite ore ale zilei sub toate aspectele lor. Revenind
asupra obiectelor din muzee trebuie avut în vedere că o iluminare prea
îndelungată are efect distrrugător prin cantitatea de lumină primi.tă. Lumina artificială are avantajul că poate fi dirijată artî.t cantitativ cit şi calitativ, poate fi reglată distanţa sursă-obiect, adăugînd că se exclude şi

510

efectul oaloric, la cea fluorescentă (rece). In schimb nu poate imita vade nuanţe ale luminii natw-ale. In ce priveşte acţiune<~
ei asupra difeTitelor materiale mai puţin au de suferit materialele anorganice ca : metal, piatră, marmoră, sticlă. Sticla colorată sau pictată pmrtc
să-şi modif1ce uşor culoarea. Mai afectate sînt picturile prin reacţiile chimice pe care le facilitează asupra pigmentului. Cunoscîndu-se unitatea de
lumină şi efectele ei în timp, prin experimentări asupra diferiţilor pigmenţi s-au estimat timpii de expunere a dirferitelor obiecte într-o zi. De
acest lucru se ţine seama la proiectarea vitrinelor, a locului lor într-o
sală de expoziţie, la modul de expunere a icoanelor într-o unitate de cult.
Se aru. în vedere şi aspecte ca efecte decorative şi sensibilitate foto-chiriaţia şi bogăţia

mică.

şi umiditatea. Sint factori care acţionează in strînsă leca altare vor fi trataţi in corelaţie. Acţiune mai disltructivă o exercită asupra lemnului simplu sau pictat. Se ştie că lemnul conţine o anumită cantitate de apă in structură ori cit de vrehi şi de preluc~t .ar fi.
La o anumită temperatură T are un volrum V care .se mod'irfică imediat )a
schimbarea tempera'trurii. Apa işi măreşte volumul modificl.nd forma celulelor şi implicit pe a obiectului, ducind la degradări vizibile, lucru ce
se întîmplă cu picturile illltr-un climat de biserică un anumit timp ~e
deteriorează la scoaterea lor din mediul respectiv. Duse intr-o încăpere
încălzită, aerul cald şi umed acţionează asupra suportului, dar şi asupra
stratului pictural. Suportul absoa11be o cantitate de apă produsă prin
condensarea vaporilor din incăperea respectivă, suferă dilatări şi contracţii alternative, in final la descleieri şi cur:buri spre suprafaţă suferind
astfel şi stratul pictural e:x!falieri. La umiditate acţionearză şi pigmenţii,
verniul, substanţele de legătură, gnmdul se desprinde de pe suport, se
exfoliază şi se produc cracheluuai. Dacă starea persistă se instalează ~i
unele rnioroorganisme care găsesc aici condiţii foarte bune de dezvoltare.
Cu timpul devin piese atacabile şi de alţi agenţi biologici. Aerul şi componenţii săi. Vîntul. Au şi ei partea lor de influenţă in acţiune<~ distructivă. Componenţii aernlui au influenţă nefastă in special in ru?ezările industriale unde in permanenţă există diferiţi comp~i chimici emana1i m
atmosferă. Acolo unde depozitele sint pe lîngă pădU!ri vîntul contribuie
la răspîndirea sporilor ciupercilor xrlofage, adăJpost pentru unele insecte,
gazdă pentru al1tele. Modifică starea de umiditate prin atragerea norilor,
a vaporilor de apă, întreţine in atmosferă circulaţia permanenrtă a aerului. Incă din cele mai vechi timpuri omul a avut de luptat impotriva insectelor. Se poate spune pe d~rept cuvint că pătrunderea lor a avut loc în
toate sectoarele activităţii sa:le care la incepUJt era ca un puhoi larom şi
distrugăttor. La inceput a avut de luptat .împotriva celor care-1 atacau direct (parazite), precum şi a celor care-i distrugeau hrana. Mai tîrziu insă
aveau să infrunte şi pe .cele care-i distrugeau produsele muncii sale creatoare. Intre acestea un loc primordial şi de însemnătate n ocupă bunurile culturale, care dacă pe de o parte ne buoură prin ceea ce a reu~it
omul să creze in lunga sa existenţă, se pare că tot spre ele şi-au îndreptat
atacul şi aceste mici dar distrugătoare animale de pe Terra, intTe oare

Temperatura

gătură,
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domină insectele. Ooncomitenrt cu acumularea şi tezaurizarea valorilor
apare şi munca de conserV1are şi protej,are a acestora importriva agenţilor
biotici şi abiotici. Ideea de conservare a valorilor a apărut încă din cele

mai vechi timpuri fiind legate de ascensiunea cullturală a omului. Insă in
momentul cînd a devenit conştient de măsura atacului şi importanţa
protejării acestora, grija pentru ele se amplifică, suscirtă interes şi se impune din ce in ce mai cu acuitate. Dintre toţi dăunătorii acrllmaili cele mai
periculoase sînt insectele 8/tît prin distrugerile provocate, dar şi prin dificultatea distrugerii lor, avindu-se in vedere biologia şi ciclul lor de viaţă.
Oînd au putut fi depistarte in diferirte materiale ca : manuscrise, cărţi, tablouri au fost făcUJte şi primele observaţii ştiinţifice. După acumularea
unui material destu·l de bogat privind materialele preferate, picturi atacate, amploarea distrugerilor, speciJalhştii din diferite domenii şi-au pus
o multitudine de probleme : Care sint speciile de insecte care atacă bunurile? Care parte a ,unei opere este preferată? (suportul sau pigmentul);
Oe mijloace dintre cele mai eficace pot fi găsite ? La o aşa multitudine
de probleme apar preocupări tot mai pregnante in direcţia înfiinţării de
laboratoare speciale, formarea de specialişti care să acţioneze in această
amplă problemă, cum este cea a combaterii insectelor xilofage. In acest
context purt;em arăta că un infim interes există şi 1a noi in direcţia gă
sirii celor mai eficace măsuri şi metode de combatere a acestor dăunători.
De asemenea de a asigura oondiţii ch mai bune peneru păstrarea patrimoniuiui judeţului.

PREZENTtAREA SBEOII!L@R DE INSEOTE XILOFAGE
In această categorie de insecte intră un număr foarte mare de gindaci
oare atacă lemnul şi produsele pe bază de lemn. Atacul incepe de fapt la
lemnul in picioare din pădure, arbori d'oboriţi ~i pînă in faza de prelucrare. O caracterizare sumară a acestor insecte ni le înfăţişează astfel :
sint art.ropode al căror corp este segmentat şi acoperit cu o cuticulă chitinizată. Segmentele sint grupate in cap, torace şi abdomen. La cap sint
inserate : ochii, antenele şi piesele buoa:le. Toracele este segmentat şi pe
el sint inserate aripile. Abdomenul, şi el segmentat la unele specii lipsit de apendice. Corpul este acoperit ou tegument. La exterior cuticula
are rolul de a o apăra de diferiţi factori din mediul inconjură.tor. Datorită
existenţei unor glande de secreţie, tegUIIllentul apare diferi·t colorat, fenomen ce are o deosebită semnificaţie adaprtativă, morfologică la condiţiile
de viaţă. Dezvolitarea cuprinde complexul proceselor de creştere .şi transformări ce se succed in mod obligatoriu şi periodic din momentul formă
rii oului şi pînă la moartea fiziologică a adultului. Acest g.rup de insecte
sint cuprinse in citeva din nrumeroasele ordine şi familii existente în nomenclatura de speciaHtate. Cel mai "bogart" dacă pUJtem spune aşa, ordin
este ordinul Coleoprtera, acesta cu citeva familii dintre care aminrt:im fam.
Anobiidae. ®rd. Coleoptera- principala lor caracteristică constă in structura aripilor anterioare fiind puternic chitinizate, iar ca poziţie in repaos
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sînt sub formă de acoperiş apropia/te, fără însă a acoperi linia medio-dorLungimea corpului variază între 1-15 crn, corpul puternic chitinizat,
aparatul bucal tip masticator, ochii foarte dezvoltaţi, antene de formă variabilă. Cele mai multe specii prezintă dimorfism sexual. Larvele au piese
bucale masticatoare, majoritatea au pi·cioare. Fam. Anobiidae cuprinde
de fapt carii "adevăraţi", gindaci de culoare castanie cu nuanţe de brun.
Larvele lor distrug lemnul transformîndu-1 într-o pulbere fină de unde
şi numele popular de prăfuitor. Tirăiesc in lemnul uscat, depozite, mobilă,
ierbare. Elemente de biologie. Ciclul de viaţă - 1-3 ani la unele specii
4 ani după condiţiile de viaţă, perioadă în care se petrec transformări ce
se repetă periodic cu regularitate. Incepe ou împerecherea adulţilor care
cltrrează trei-patru săptămîni, urmează depunerea ouălor care are loc fie
pe .aceleaşi piese chiar în aceleaşi găuri de zbor la unele specii, fie pe alte
piese. Tot aici are loc împuparea apoi stadiul larvar care durează diferit
în funcţie de specie timp în care se hrăneşte pînă la transformarea în
adult. Pagubele produse în această fază sînt însemnate deoarece se hră
nesc cu conţinutul piesei lemnoase respective. Ele sapă galerrii distrugîrrd
astfel piesa infestată. Speciile se recunosc după orientarea galeriilor, une"'
ori fiind ca o dantelă; după modul depunerii rum~uiui în cocoloaşe
sau ca un praf fin - constituind un indiciu în recuno~terea speciei respective. Perioada de zbor este foarte largă - mai-octombrie, depinLIÎilcl
de condiţiile mediului şi de hrană. Substanţele preferabile sînt celuloza,
hemiceluloza şi amidonul datorită ·cărui fapt aceste insecte prezintă unele
asemănări. Substanţele sînt dizolvate apoi cu ajutorul unor diastaze în
sucurile ·lor gastrice. Speficic că nu atacă lemnul lăcuit şi lustruit. Voi
prezenta în cele ce urmează specii·le mai frecvent întîlnite în fauna
sală.

noastră.

ANOBIUM PUNOI'ATUM .. GEER --,--- cariul lemnului. Ord. Coleoptera. Fam. Anobiidae. Corp cilindric 2-3 crn., culoare castan.ie fără deosebiri evidente intre mascul şi femelă. Atacă specii lemnoase de foioase şi
'I'ăşinoase.

ANOBIUM CONFUSUM. Ord. Coleoptera. Fam. Anobiidae. De culoare br.ună, produce pagube lemnului de construcţii.
AGRIOTES LINEATUS. L Ord. Co·leoptera. Fam. Anobiidae. Lungime între 7-10 nun, brun negricios. ® gene!["aţie la 3-5 ani.
· · AGRILUS VIRIDIS. L Ord. Coleoptera. Fam. Buprestidae, se recunoaşte uşor după culoarea corpului verde-albastru, auriu pînă la negru.
Variabil ca lungime 6-10 mm. ® generaţie la 1-2 ani. Larvele iernează
sub scoarţa lemnului ca în primăvara viitoare să continue săpatul galeriilor îi111Jr ...un sistem foarte înrtortochiat. Atacul mai puternic se răsfrlnge
asupra arborilo;r slab dezvoltaţi din urma unei secete - stejari, tei, anini,
plop, fag.
AGRILUS BIGUTTATUS. F Ord. Coleoptera. Fam. Buprestidae.
Atacă stejarul într-o pădure pe cale de uscare datorită însă altor cauze.
ANOBIUM MARGINATUM. Ord. Coleoptera. Fam. Anobiidae. Îşi
duce traiul in scoarţa lipsi.tă de viaţă.
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APATE TENEBR!ANS. P. Ord. Coleopter,a. Fam. Bostrichydae. De
între 20-30 mm. Îşi duce traiul în ţinuturile calde ale
Africii, atacînd arborii din picioare. Mai frecvent pe cei de salcîm.
ANISANDRUS DISPAR. F. Specie foliifagă de foioase şi răşinoase,
atacă arbori doborîţi sau depeirisanţi, în picioare, cioarte de stejar, nuc,
castan, carpen, mesteacăn, anin, fag, tei salcie, etc.
BOSTRYCHUS CAPUOOINUS. Ord. Coleoprtera. Fam. BOSTRYCHIDAE. În general sînt specii OTiginare de pe alte continente, dar şi în Earopa s-au depistat 16 specii. La noi a fost inrtrodus odată cu lemnul importat. Atacă stejarul uscart şi prelrucrat. Insecta este mică, de culoare
neagTă la brun. p,roduce destule pagube.
BOARMIA RABARARI·A. SCHIFF- Atacă stejarii.
APATAE OAPUCINA. Ord. CO'leoptera. Fam. B0SRYOHIDAE. Atacă
lemnul de esenţă tare. De ,mărime variabilă 6-15 mm, colonat variat, eli:tre
punctate, roşcate ca şi abdomenul. Pronottrl cu pute,rnioe gurguie.
BJR\ACHYSTEMUS (E) POROATUS. GERMAR - preferă lemnul de
foioase şi răşinoase din construcţii.
BL.t\STOPHAGUS PINIPERDA. Ooo. Coleopltera. - Famma IPIDAE.
Cafeniu nego:-icios, 3-5 mm lungime. Acoperit ou peri fini, scurţi. Atacă
de preferinţă pinul, mai rar alte răşinoase.
CAPNODI:S TENEBRIONIS. L. Ord. Coleoptera. Fam. Buprestidae.
AduLtul 12-15 mm lungime, de culoare negru mat. Larva apodă albă, cu
mandibuleie brun închise, la completa dezvoltare ajunge la 60-65 mm.
O generaţie la 2-3 ani, iernează în Sltadiul l,arVlar, zborul adulţilor la
sfîo:şit de mai. Silin.t foarte activi. Atacă pomi fru-C'tiferi şi lemn forestier,
moHd, brad, mai rar pinul şi laricele.
CA UL0TROPES .AENEOPIOEOS BOiffiM. O:rd. Coleoptera. T.răi~te
în Europa occiderutală, atacă lemnul de foioase din construcţii.
CElRIAMBIX OERDO. L. Oro. Coleoptera. Fam. Oerambyc.idae. Atacă
în special stej.arul de unde şi numele de croirt:.orul mare al stej•arului.
Adultul ajunge pînă la 50 mm. Un caracter de specie - arutenele mai
lungi decît corpul. O geneo:-aţie la 3-4 ani, de aceea şi combaterea sa este
mai difidlă. Mai atacă fag, carpen, frasin, ulm, nuc.
COSSUS OOSSUS. Om. Coleoptera. Fam. Cossidae. Deşi lepi.dopterele sînt insecte de talie mare, prezintă importanţă d'at fiind faptul că
larvele speciilor de cossidae sînt xilofage. Larva poate ajunge la completa dezvoltare pînă la 10 cm lungime. Esrte polifugă, poate rezista pînă
la -20°C datorită căJrui. fapt este dificil de combătut. Femelele depun
foarte multe ouă. Prezintă o generaţie la 3 ani.
COSSONUS P ARALLELIPIPEDUS. HERBST. Ord. Coleoptera. Fam.
Curculeonidae - răspîndită în Europa occidentală, atacă lemnul de foioase dar şi de răşinoase.
DRtYococr.ES VILWSUS. F. Ord. Coleoptera. Fam. IPIDAE. În
afara stejarului atacă fag şi castani.
DENDROOI'ONUS WCONS. Keg. Orrl. Ooleoptera. Fam. IPIDAE
Se stabileşte sub scoarţa răşinoaselo~r, aJre o genwaţie la 1-2 ani, preferă
molidul, pinui şi bradul.
mărime apreciabilă

1
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RHYNCOLUS CULINARIS GERMAR. Mic ca dimensiuni, brun castaniu strălucitor, atacă lemnul fo'losit în lucrări miniere. Este o specie europeană.

REGULOSCOLYTUS RUGULOSUS RATZ. Ord. Coleoptera. Fam.
Scolytidae. Denumit "cariul scoarţei", atacă specii de pomi fructiferi, dar
şi arbori f01restieri. Este de culoare neagră, măsoară cîţiva milimetri,
larva apodă.
SIREX GIGAS. Ord. Hymenoptera. Fam. Si.riciclae. Adultul are 2-3
cm. lungime. Prezintă dimorfism sexual, de culoare neagră. Larva este
albă, moale, cilindrică. Zborul adulţilor are loc în iunie-septembrie. Femela depune cî:te un ou (în total 200-300 ouă) în galeri'ile lemnului de ră
şinoase. Are o generaţie la 2 ani.
SIREX SPECTR!UM. L. Ord. HYMENOPTERA. Fam. Siricidae. Sexele sînt diferite ca mMime, colorat brun negru. Atacă molid, pin, brad.
SIREX JUVENTUS. L. Datorită coloraţiei albastru metalic mai este
denumită şi Vespea albastră. Atacă molid, larice, pin.
SIREX NOCTILJ0. F. Aceleaşi caracteristici ca la speciile anterioare.
În plus mai atacă şi bredul.
SC8LYTUS MUUflSTRIATUS. MARSCH. Adultul măsoară 2-4 mm,
de culoa.re cafenie negricioasă u~or lucitoare. Produce galerii în scoarţa
lemnului.
SELENIA BILUNARIA. F.SP. Are două generaţii pe an. Omida se
dezvoH:ă pe stejar, anin, salcie, alun, mes,teocăn.
SINOXYLON PERFORANS. SOHNK. - Atacă ramuri tinere şi subţiri de stejar şi salcîm.
STEGOBIUM PANICEUM. L. - Este întîlnit în depozite şi locuinţe.
Lungimea corpului variază între 1,5-3,5 mm. Larva prezintă peri fini şi
deşi, are una două generaţii pe an. În încăperile neîncălzite, iar în cele
încălzite 3-4 generaţii pe an. Sînt foa!Tte sensibili la Vlariaţiile de temperatură.

TENEBRIO MOI.JTQR. L. 0rd. Coleoptem. Fam. Tenebrionidae.
Frecvent în locuinţe şi depozite. De mărime potrivită, uşor alungiJt, colorat de la brun la neg.ru. Larva .şi ea alungită ceva mai mare decît adultul,
gaLben brună. Are o generaţie pe an.
TRIBOLIUM CASTANEUM. HERBST. Fo3JI"te frecventă în depozite
şi magazii. Adultul ajunge pînă la 3-4 mm lungime, bil.llil roşcat. Larva
galben albicioasă. Poate avea 3-5 geneiraţii pe an.
THEMES FUSICORNIS. F. Atacă lemnul de foioase oum este mesteacănul, f.agul, plopul.
XESTOBIUM RUFUVILLOSUM. Geer - numit şi "ceasul morţii",
datorită zgomortului produs prin ciocăniJturile în lemn pe oare le produce
insecta cu capul în piesa respectivă la împerechere. Lungimea corpului
6-9 mm, ciclul de dezvoltare, 4-5 ani. Depune ouăle pe aceeaşi piesă. Atacă de preferinţă stej31TU1, dar şi specii de răşin'Oase.
XILOTURES LIINEATUS OLIV, numit şi cariu! de pădure. Atacă lemnul de molid, brad, pin mai rar laricea. Mic oa dimensiuni are eli.trele
galbene, cu două dungi punctiforme foarte fine, longitudinale care alternează cu trei dungi deschise. Sapă galerii radiale.

517

ZEUZERA PYRINA. L. Ord. Lepydoptera. Fam. Cossidae. Se recuîn stare de adu~t datorită coloraţiei - fond alb pe care se
disting clar pete albăstrui închis, precum şi diferenţierea dintre mări
mea aripilor anterioare şi posterioare. Lar-vele se dezvoltă în ramurile arborilor forestieri şi pomilor fructiferi.
noaşte uşor

SPECII ,DE INSECTE XILOFAGE DEPISTATE ÎN DEPOZITELE
DE BUNU;Rd DE LA CULTE VORONA-BOTOŞANI
ŞI TRATAMENTE APLICATE
Starea sănătăţii unui obiect de artă depinde în mare măsură de dcti
factori : materialul din care este compus şi condiţiile mediului· în care
acesta este păstrat. Dacă asupra primului factor nu se poate interveni dedt rareori ştiut fiind că inevitabil are loc o îmbătrînire uneori prematură
a piesei, ei bine, asupra condiţiilor mediului omul poate interveni şi are
datoria să ia toate măsurile necesare îmbunătăţirii acestora. Dacă factori
ca : temperatură, umiditate, luminoziltate, etc. sînt menţinuţi în limitele
cele mai bune necesare păstrării bunurilor culturale, acestea nu au de suferit. Cînd însă unii din factori ca umidiiJ:atea este mai mare se creează
condiţii de instalare ai agenţilor biologici, (ex. ciuperci şi insecte xilofage). Asocierea dintre aceştia duce la fenomen'.ll biodeteriorării piesei.
ln lupta împotriva fenomenelor biodete1·iorării bunurilo·r culturale se impune o cunoaştere amănunţită (morfologic, fiziologic, sistematic, ecologic,
genetic) ai agenţilor biologici car·e au produs astfel de fenomene.
Pe cuprinsul judeţului există în afA.ra bunurilor muzeale aflate în
Muzeul judeţean, în casele memoria'le şi bunuri la instituţii de stat, deţi
nători particulari şi la culte. Piesele aflate la p1imii deţinători sînt permanent observate, analizate, făcute intervenţii asupra lor, in ce priveŞte
ma·terialul sînt mai puţin afectate de mici variaţii ale faclorilor amintiţi.
Piesele aflate la instituţiile de stat şi deţină·tori particulari sînt in stare
bună. În schimb, atenţia a fost şi este îndreptată asupra bunurilor de la
culte care deţin pictură pe lemn (icoane) şi .oarte veche românească legate fie în piele fie în pînză sau carton, iar unele au coperţile din lemn.
Timp indelungat nu s-a ocupat nimeni de starea de sănătate a acestora
pînă la apariţia Legii patrr-imoniului nr. 63.1974. Este şi se impune o cercetare amănunţită a lor ţinînd seama şi de faptul că suportul este lemn,
iar condiţiile în oare au fost păstrate pînă în prezent au fost dintre cele
mai vitrege.
Am amintilt deja despre asocierea dintre factorii de microclirnat cu
agenţii biologici şi efecrt:ul negativ asupra pieselor respective.
Pînă în prezent au fost efectua.te observaţii asupra acestor piese în
scopul identifică-rii speciilor de insecte xilofage, cme atacă aceste piese,
stadiul evoluţiei lor, precum şi găsirea metodelor celor mai eficace pentru combaterea lor. S-a început prin studierea biologiei .şi modul de atac
ale acestor insecte in geneTal. Concomitent s-au analizat piesele respective în limi,ta posibili'tăţilor locr>le. S-c.u luat h co:1sider::.re criterii ca ·
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observaţii macrosoopice asupra unor exemplare de insecte colectate, forma şi dimensiunea găurikhl' de zbor, conţinutul acestora, forma şi aspectul galeriilor săpate, prezenţa saU! absenţa rumegu.şului, .tipul d'e rumeguş.
1n ce priveşte determinarea speciilor de insecte amintesc că s-au făcut
observaţii rnacroscopice în lipsa unui microscop, dar s-au efectuat şi obs€rvaţii la microscop prin bunăvoinţa personalului Laboratorului de analize chimice din cadrul Spitalului judeţean, după care au ,fost desenate şi
comparat€ cu desene din literatura de specialitate. Au fost luate în atenţie un număr ,de 2 icoane pe care am numărat găurile de zbor aflate la
data respectivă pe un careu trasat cu dimensiunea de 10 x 10 cm. Incepind din aprilie cînd deja la unele specii de insecte începe zborul adulţi
lor, am numărat stadiul existent la piesele ,respective. Abia din luna mai
au putut fi observate ·găuri noi de zibo[' pe .careurille trasate, pînă în septembrie. La o observare atentă a găuriil.or s-a văzut că unel€ au forma rotundă, iar pe .altă icoană s-'a observat că o parte din găuri sînt ovale şi cu
marginea netedă, altele dinţată. La analiza abe111tă a rumeguşului s-a vă
zut că acesta este în cocolo~e, dar mai oonţine şi eX'Crernente în afară de
resturile celulozke, în alte găuri rumegu.şul se prezenta ca o masă compactă. La prima vedere piesa apărea ca o suprafaţă fin punotată, dar la
o apăsare uşoară cu degetul pelicula de pe sup[·afaţă cedează foarte uşor.
S-a scos rumeguş cu un yîrf de cuţit şi s-a ana'lizat compoziţia sa. Au fost
colectate un număr .de insecte nu numai de pe ,piesele luate în observaţie
ci şi din alte locuri din depozit şi supuse observaţiilor. După înmănun
cherea acestor date s-a concluzionat că speciile existente în depozit sînt :
Anobium punctartum, Hylotrupes bajulus, Xestobium rufovillosum.
Pe una ,din piese au fost numă•rate 144 găuri de zbor pe dm 2 din care
29 găuri erau din anul în curs (1981), 30 din 1980. Pe a doua piesă 306
gămi pe dm2 din care 44 din .anul 1981 şi 50 din 1980. Subliniez că numărul mare ail g.ăurilor de zbor pe total sînt şi din anii ;precedenţi observălrii şi cercetării întreprinse ..
Anobium punctatum numit şi "cariul lemnului" de fapt anobiidele
sînt ."adevăraţii cari" sau "ceasornicul morţiJ." datorită unor zgomote produse în perioada împe!!'echerii prin baterea cu capul în piesa respectivă
pentru atragerea sexelor, zgomote cîte 50-60 la rînd. Zgomotul fiind produs în liniştea nopţii este mult amplificat. Corpul es·te cilindric, uneori
oval a1ungit cu perişori fini. Sint bruni pînă la negru, unii eu luciu metalic, capul vertical sau înclinat retras spre pronotum ca sub o glugă. AntEmele fiHforme variabile ca lungim€ din cît€va BJrticole şi terminate în
măciucă. Mai sînt numiţi "fără viaţă" deoarece fiind deranjaţi cad, îşi dau
drumul, rămîn în nemişcar€ suspendaţi. Larvele tip oligopod, albe gălbui,
cu peri gălbui, ci'linddce, cu partea toracală ceva mai lată. Galeriile sînt
săpate în toate direcţiile, interiorul piesei fiind distrus rămîn ca două
pelicule pline cu rumeguş. În final piesa este total distrusă.
Hylotrupes bajulus atacă ,specii de răşinoase şi foioa<>e de preferinţă
stejarul în condiţii de umiditate mai mare dec1t aerul. Distruge pies€le
lemnoase de mobrlier şi din construcţii. Prezintă dimorfism sexual, difer·iţi ca mărime, negru-mat cu două dungi fine deschise la culoare. Lar-
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vele de culoarea fildeşului ajung pînă la .30 mm lungime. Caracteristic
speciei pentru recunoaştere este că după părăsirea găurilor de ,zbor acestea rămîn pline cu rumeguş foati:e fin, sînt ovale şi au marginea dinţată
la piesele din interior, la cele din aer liber au marginea netedă.
Xestobium rufovillosum întîlnirtă pe una din icoane, unde după zborul adulţilor au rămas găuri circulare cu diametru! 6-7 mm, pline cu
rumeguş ceva mai grosolan. Greu de depistat dato-rită aceluiâ:Şi zgomot
produs de anobium şi suprapunerii pe·rioadei de zbm. În urma depistării
ace<:>tea acele1a care erau mai grav afectate de cMJ"e inseotle. Au fost ţinute
cît posibil a unui nou atac. In primul rînd .acestea au fost comasate intr-un depozit ceniflral special amenajat în vederea asigurării unor condiţii mai bune. S-a analizat starea cărţilor şi icoanelor, s-au separat dintre
acestea ace1ea care erau mai frav afectate de către insecte. Au fost ţinute
o periodă într-o încăpere mai uscată fără umiditate ridicată, după care
au fost depozitate în spaţiul spceial aiillenajat, dotat cu mobilier adecvat.
Cărţile sînt depozitate pe rafturi metalice în poziţie orizontală, nesuprapuse, cu libera cLrculaţie a aerului. Icoanele au fost şi ele depoziltate o
parte cele mai mid ca dimensiuni, pe acelaşi tip de rafturi cu stratul 1pictural în sus. Cele care prezentau deteriorări şi la stratul de pictură au fost
aşezate pe suporturi speciale.
Metode de protecţie a lemnului : preventive şi curartive. După tehnică me:todele sint: de suprafaţă şi de profunzime. Indiferent de metoda
folosită scopul final este unic acela de a opri pe mai departe atacul insectelor. S-a procedat la dezinsecţia inte1iorului depozitului prin bromurarP
cu bromură de metil. S-a calculat spaţiul şi la un volum V = 900 m.,c.
<:u fost necesari 23 litri soluţie. S-a ţinut zece zile p~rfeot inchis după
care s-a aerisH. La primul control s-a constatat că gazul pătrunsese suportul lemnos al piesei. Bromurarea s-a efectuat după perioada de zbor
a adulţilor evitînd o nouă infestare de către aceştia la obiectele din depozit şi cînd s-a puttllt procura substanţa. După această operaţie s-a trecut la tratamentul pe obiecte cu ulei de terebentină. Aplicată acum pă
trunde în găurile de zboc unde probabil au fost depuse ouăle. Uleiul de
terebentină s-a prOC<U:rat de la Centrofarm Suceava la 40 lei/kg. Pentru a
1~şura pătrunderea în lemn a uleiului şi a nu se peliculiza din pensulă
s-a făcut un amestec cu alcool metilic şi acid acetic glacial procurat de
la aceeaşi uni:tate la 100 lei/kg. Dilllţia s-a efectuat astfel : 150 ml ulei ele
tere-bentină
25 rnl alcool metilic
25 ml acid acetic 10%. Acidul acetic fiind 90% am făcut diluţia de 50/1 (50 ml acid acetic 90%
450 ml
apă distilată), cantitate cakulată l.a 2,40 U,tri ulei de terebentină la care
am adăugat 500 ml alcool metilic. Am obţ,nut astfel 3,40 litri amestec.
S-a procedat la o pensulare atentă a icoanelor insistînd pe acelea unde
atacul era foarte evoluat. Din timpul lucrului s-a observat formarea unei
pelicule de protecţie a suportuiui, .care probabil le va feri de un nou atac.
S-a ţinut seama de faptul că cele trei lichide nu sînt miscibile, se foimează o suspensie, de aceea lichidul obţinut trebuia agitat în permnaenţă. S-a
lucrat în condiţii de temp&<l'tură la care uleiul să nu precipite. Controlul s-a efectuat la două săptămini, apoi la o lună de zil<>. S~răm ca tra-
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tamentul aplicat să dea rezulJtatele scontaie datorită proprietăţilor uleiului de terebentină şi pe conside.rentul că obiectele rămîn în mediul dezinsectat.
A vîndu-se în vedere că ar putea exista şi alte specii de insecte xilofage decit cel'e determinate, cu ciclu de dezvoltare diferit, tratamentul
va fi repetat în martie-.aprilie. Dacă totuşi tratamentuJ. aplicat nu va da
rezultatele scontate, vom folosi ale substanţe. Totodată tratamentul se cere
~·epetat datorită limitării în timp a efectului distrugăltor al substanţelor
chimice folosite. Activitatea de conservare a patrimoniului muzeal este
o problemă care stă mereu în atenţia specialhştiJlor din ca:drul MuzeuLui
nostru.

OETTE OUVRAGE A LES GRANDS CHAPITR&S SUIVENTS

Resume
1. La di<stribution des valeurs du patr.imonium naţi.onale existe-nt dans le territoire du departement Botoşani.
Les veilleures ccndition de la conservatt.one et de la deposite.
II. Caracterisation morpholo guiquie des ~nsectes îns:criltes dans une catallogue.
111. Les especes d':nsectes trouve(~)s deja da!lJS le depât et le troute-ment
applique pour les combattre.
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Foto 1. Ano birwn punotatum.

Foto 2. Hylo trll!pes bajulus,

PREVENIREA DETERIORARILOR MICROBIOLOGICE
LA OBIECTELE DIN PATRIMONIUL MUZEAL
V Al.JERIU ALEXIU

In muzeele cu colecţii etnografice, în depozite de carte şi, în general,
permanent periumiditatea relativă a aerului este peste 65% în condiţii de temperatură obişnuite. Dezvoltarea ciupercilor poaJte provoca pete şi chiar distrugerea materialului
din care este confecţionat obiectul aJtacat.
Majoritatea pagubelor provocate prin biodete["iorare au fost cauzate,
în special, de ciupercile cunoscute comun sub numele de "mucegaiuri",
specii de ciuperci saprofite din genw-ile Aspergillus, Penicilllium, Mucor,
Stachpbotrys, Chaetomium, etc., a că["ar apariţie şi dezvolltare este faV'orizartă de o umiditate ~i temrperatură ridicate. AICeste ,microorganisme, datorită aparatului lor enzimatic foarte bogat şi labil, au o mare putere de
adaptare, ceea ce le permi•te să crească pe sutbstraturile cele mai di~rse,
ajung[nd la o dezvoltarre masivă atunci cînd condiţiile de umiditate şi
temperatură sîrut optime.
In colecţiile Complexului muzeal Galeş-ti sîrut numeroase obiecte de
natură organică, uşor susceptibile d'e atac fungic. Incepind din acest an,
în atenţia muzeografilor-conservatori de la Goleşti irutră studierea celor
mai frecvente specii de ciuperci xilofage, precum şi găsirea unor metode
efidente de prevenire şi combatere a acţiunii lor distructive.
Scopul final al ce11cetărilor în această problemă este găLsirea unor mijloace care să împiedice dezvoltarea acestor microorg:anisme. Credem că
cea mai bună metodă este încorporarea de substanţe chimice în material,
ceea ce cere, însă, ca substanţa folosită să aibă anumi1te calităţi şi
anume:
- să fie compatibilă cu diverşii constituenţi ai materialului respectiv, fără a-i schimba proprietăţile ;
- să aibă un efect chimic persistent;
- să nu fie toxică pentru om şi animale.
Găsirea unui compus chimic care să posede ace&te calităţi nu este
UJ?oară. In cazurile în care nu este indicată folosirea de substanţe chimice,
se procedează la selecţionarea componenţilor rezistenţi la atacul microorganismelor din materialul respectiv, bineînţeles, aco~lo unde este posibil.
~riunde sînt păstrate obiecte de natură organică, există
colul apariţiei atacului de ciuperci, mai ales atunci cind
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Prin analize de microscopie în laborator, controlul periodic al obiectelor din depozite şi eXipoziţii, controlul permanent şi corectarea (atunci
cind este nevoie) a factorilor microclimatici, temperatură şi umiditate relativă, prin curăţirea sistematică a tuturor obiectelor, am căutat să prevenim apariţia unui atac fungic la obiectele din patrimoniu. Atunci cînd,
însă, aces,ta a fost sesizat s-a recurs la metode de combatere curativă.
În general, mucegaiurile pot deteriora toate materialele, în grade
diferite, după condiţiile în care are loc atacul şi după natura materialului.
Astfel, pagube însemnate sînt provocate de degradarea microbiologică a
celuJ.ozei, aceasta datori:tă, în specia.ll, umidi,tăţii ei foartJe ridimLe (peste
600fo). Ciuperca distruge pereţii celulari ai lemnului conducînd treptat
la putrezkea acestui,a. Rezistenţele mecanice încep să fie diminuate de
la primele faze ale atacului .şi sfîrşesc prin pierderea lor totail.ă în faza
de putrezb:e.
Strîns legată de problema biodeteriorării celulei este cea a hîrtiei,
ca produs finit al acesteia. Sursele de infecţie pot fi, în acest oaz, materia
primă, aerul şi apa. Unele specii de ciupe11ci se dezvoltă numai la suprafaţă, formind pete diferit colorate, de obicei caracteristice pentru
anumite speci!i, altele distrug fibrele celulozilce prin dezvoltarea miceliilor
de-a lungul pereţilor fibrelor.
Protecţia împotriva acestor atacuri poate fi obţinută prin mijloace
simple şi economice, în special cu ajutorul unor fungicide. Fungicidele
se pot aplica prin imersie, sau prin pensula,re cu pensula.
Dintre sub&traturile celulozioe să menţionăm şi textilele. Speciile de
ciuperci care se dezvoltă pe textile aparţin aceloraşi categorii comune
tuturor substraturilor celulozice. Fibra atacată se decolorează şi îşi pierde
rezisten~a. Ciupercile hidtrolizează celuloza transformînd-o în glucoză.
Pentru protecţia teXItilelor au fost găsite o serie de compuşi chimiei care
pot fi aplicaţi prin imersarea ţesăturilor sau pulverizare.
Alt domeniu în care prezenţa diverselor specii de mucegaim;i a
fost semnalată în mod deosebit, este cel al conservă.rii pielii. În muzeele cu colecţii etnografice şi, în general, oriunde sînt depozitate obiecte
din piele, controlul umidităţii relative este foarte impontant, deoarece
ciupercile se pot dezvolta repede pe aceste materiale cînd umiditiltea
relati,vă a aerului este peste 650fo.
În legătură cu folosirea fungicidelor pentru prevenirea dezvoltării
mucegaiurilor, considerăm că aoe;;tia sînt doar paleativi "'i nu pot fi
daţi C'l prescripţii de apărare a colecţiilor. Adevărata cauză a răului
este starea de umezeală a colecţiei, ceea ce este dăunător pentru toate
materialele organice şi, de aceea, cel mai important lucru este luarea
de măsuri pentru restabilirea condiţiilor de umiditate corectă. Trebuie
asigurată o ventilaţie bună care să oprească rapid întinderea procesului
ele creştere a ciupercilor. Un fungicid bun de aplicat pe piele trebuie
să nu producă pete, să nu-i :provoace deteriorări (putrezire), şi să se
volatilizeze greu. Cînd se preconizează o protejare a pielii pe perioade
lungi de timp, se recomandă să fie folosiţi derivaţii pentaclorfenolului.
ca sarea de sodiu a acestuia, care se dizolvă: şi în apă şi în alcool.
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Complexul muzeal Goleşti este titularul unui brevet de invenţie
privitoare la o compoziţie pentru conservarea obiectelor din piele expuse
în muzee.
Pentru conserva,rea obieotelor din piele sînt cunoscute compoziţii
avîml la bază ulei de oase, ceară de albine paraoxidipenilamine. "Tratarea pielii ou aceste comopoziţii asi<guflă o protecţie de oxidare şi la
agenţii fungici, menţinrrnd totodată o suprafaţă netedă şi stf!ălucitoare.
In general, obieote'le din piele trebuie curăţate, hrănite, pentru a-şi
recăpăta supleţea şi antiseptizate pentru ca distrucţia bacteriană sau a
mucegaiurilor să fie stopată şi în continuare prevenită.
Compoziţia brevetată la Muzeul Goleşti, înlătură dezavantajele menţionate, Hind constituită din 181Ilolină tehni.JCă, stecarină, adzi gr.aşi
C19 ••. C20 , alcooli graşi etoxilaţi (n=ll), ortofenHfenol sau triclorfenolat
de sodiu, amoniac şi apă, în proporţii bine sta:bilite.
Produsul se poate aJplica pe obiectele muzeale din piele prin şpraiţuire
sau prin pensulare, caz în care poate fi diluat în producţie de 1 : 1 cu
apă. După zvintare se f,reacă cu o ckpă moale, care se schimbă de citeva
ori, îndepărtîndu-se în acest fel murdăria de pe obiect şi, totodată, obţinîndu-se şi o uşoară lustruire.
Compoziţia, conform invenţiei, prezintă următoarele avantaje :
- redă supleţea obiectelor şi aspectul necesarr expunerii muzeale ;
- prelungeşte durata de existenţă prin îndepărlarea agenţilor biodeterioranţi şi prin instalaxea unei bariere cnotar art;acului chimic produs
de oxigenul atmosferic, cît şi contra acţiunii umezelii din atmosferă şi
a apei;
- conţine substanţe de curăţire, întreţinere şi prezerware.
Compoziţia menţionată a fost folosită ca atare în procesul conservării obiectelor din Muzeul Goleşti, precl.liffi şi prin înlocuirea acizilor
graşi cu acizi de catenă mai scur,tă. Rezultate şi în acest caz au fost
mulţumitoare.

Problema biodeteriorării obiectelor muzeale îmbracă multiple aspecte,
funcţie de supol'tul materialelor. Au fost făcute studii diverse privind
agenţii biologici implicaţi în deteriorarea acestor materilale, cît şi procedeele de prevenire şi combatere a acestui atac, in laboratoruJ. de conservare. Acesta reprezintă spaţiul de lucru al conservatorului biologic.
Aici, pe lingă rezolvarrea sarcinilor legate de conseTvare, se fac examinări, însămînţăxi, repicări şi identHicări de agenţi biologici, ca de altfel
şi toate operaţiile premergătoare : sterilizarea sticlăriei, prepararea şi
sterilizare-a medlilorr de cuLtură. etc.
in

Asigurarea condiţiilor optime de dezvoltare a microorganismelor în
culturi, plăci sau eprulbete, se face prin păstnarea acestora la termostat
la temperatura de 26-30°C. In condiţii de dotarre minimă termostastul
este înloc-uit cu o cameră în care temperatura să nu inregistreze valori
prea scăzute.
Ca mediu de cultură pentru mioroorganismele biodeterioratoare indicăm mediul Czapeck, mediu ce are în compoziţia sa chimică: agaragar, apă distilată, glUJOOză şi citeva săruri miner·ale. In cazul in caxe una
sau mai multe dintre ooeste substanţe lipsesc, putem folosi mediul de
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cartof, ce se prepară simplu din pulpă de cantof, agar-agar şi apă distilată
poate fi îmbunătăţit prin adăugarea unei substanţe zaharoase.
Identificarea microorganismelor la microscop necesită preparate
~amă-lamelă, evidenţiind foarte bine peretele şi conţinutul celular cu
laotofenol Amann, li:chid ce C()Ilţine acid fenic criSitalizat, acid laotic
şi apă distilată în anumite proporţii cărora li se adaugă un colorant.
In lipsa lactofenolului Amann preparatul se poate face şi într-o picătură
de apă utilizînd eventual pentru colorate tuş negru. O uşoară încălzire
înainte de observarea la microscop măreşte turgescenţa celulară imbunăltăţind vizibilitatea prepara!tului.
Ca măsuri prevenrtirve de combateii'e a ci:uperci.lor s-au stabilit următoa~rele :
-- desPifăfuirea periodică a materialului, îndepărtîndu-se asltlfel un
mijloc d'e alterare fizică, phimică şi biologică, putind să se facă, în acelaş
timp un oontrol al depozitelor şi să se descopere la timp daunele incipiente; _
- reglarea valorilor termo-hlgrome1lrice ambiante, permiţindu-se
astfel eliminarea factorilor care favorizează dezvolltarea microorganismelor (tempena1urr"a şi umiditatea ridicată). Thte deci esenţială pentru
Pifevenirea degradări'lor milcrobiologice.
- folookea de materiale rezistente 'la art;a;ou:l milcroorgan:ismdor ceea
ce presupune folosiirea de mobilier metalic sau din lemn tratat cu
substanţe chimice în depozite, de asemenea, folosirea de materiale rezistente la restaurări.
Ca metode cmaJtive se a:plică metode de dezinfecţie care pot fi
fizice (încălzire, răcire), prin fumigarţie (cu formaldehidă, oxid de etilenă) sau chimice (pulverizărr-i cu diferite substanţe chimice).
Primul semn al apariţiei mUJCegaiurilor este evidenţierea unui puf
alb şi fin, la început greu de distins, dar care formează rapid pete
pufoase, de formă aproape circuLară. Sursa reală a acestor atacuri este
umezeala însă atîta timp eîlt maiberialul infectat se află în încăperea respectirvă, ar fi fatală înce~rearea de a remedia situaţia numai prin ridicarea te:nperaturii, de03rece, în felul acesta, ·creşterea şi dezvoltarea ciupercii ar fi stimulată. Mucegaiul nu trebuie înlăturat de pe obiecte în
interiorul depozitului ; mai întîi, trebuie scoase din încăpere toate materialele a1tacate de mucegai, după care camera trebuie uscată prin
şi

încălzire.

Pentru fumigaţie, se poate folosi un dulap metalic, perfect etanş în
care gazul este produs prin adăugarea formaldehidei a:poase unei substanţe,
ca de exempiu permanganatul de potasiu, cu care reacţionează exotermic.
După 24 de ore dulapul va fi perfect ventilat şi mirosul fumiganrtului
înlăturat prin stropi:rea cu amon1ac, care transformă reziduurile de formallcl'ehidă în hexameti'lentet!'amină, care este .inodoră.
O variantă este aceea a folosirii dulapului în fundul căruia se fixează o lampă electrică de 40 W, :;ufidentă pentru a emite căldura
necesară pentru topirea cristalelorr de timol ce se plasează la 6 cm.
deasupra ei, pe o placă de email susţinută de un supont de sîrmă. Sînt
necesare în jur de 30 g timol.
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Lampa

electrică

va

fun~cţiona

timp de 14 zile cite 2 ore in fiecare

dimineaţă.

In cazul documentelor mucegăite, acestea pot fi intercalate cu foi
impregnante cu soluţie de timol şi plasate apoi intr-un dulap oare să
aibă o sursă de căldură, după care ele vor fi periate in aer Hber şi
pregătite pentru a fi ~eaşezarte in colecţii.
In oele de mai SIUS am căutat să cuprindem caracteristicile generale ale deteriorării microbiologice a materia!lelor, cît şi aspectele ei
pe unele din principalele categorii de materiale. Ţinînd cont că aceasta
este numai o parte - deşi cea mai importantă -din procesul de biode1:eriorare a marterialelor, putem să apreciem la justa valoare v·asta acţiune
distructivă exePcitaJtă de agenţii biologici implicaţi in această acţiune.

1. Constantinescu 0., Metode şi tehnici de microsoopie, BucUJreŞti, 1974, Ed. Ceres.
2. Hulea A., Ghid pentru. laboratoarele de micologie şi bacteriologie, Bucureşti,
Ed. AgrosH.v.ică, 1969.
3. Lazăr V., Deteriorarea microbiologică, Natura, Anul XXI, Bucureşti, nr. 6,
noiembrie-decembrie. 1969, pa 35.
4. P1en<decleth, H. S., La conservation des antiquites et des oeuvres d'art, 1968.

RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA UNUI VAS
DE CUPRU DIN SECOLUL AL XIV-LEA
V ASI LE BUINOSCHI

În anul 1957, locuitorul Aurel Tuca din localitatea Corlăteni, judeţul
a descoperit cu prilejul unei săpături, prin care îşi lărgea
prispa casei sale, la o adîncime de aproximativ 0,50 m., două vase de
cupru, unul fiind aşezat deasupra celuilalt ca un capac de protecţie.
După afirmaţiile descoperitorului, in vasul mic se afla circa 5 800 de
monede (groşi moLdoveneşti) din argint, puternic oxidate, din care
o parte erau ru'iezate deasupra celorlalte îrutr-o pungă de in 1•
Vasul mai mic ( in cre au fost monedele), fiind într-o stare avansată de fragilitate şi descompunere datorată atit condtţiilor de zacere
in sol cît şi unui tratament empiric aplicat anterior, a fost supus
tratamentului de restaurare şi conserv.are in Laboratorul de restaurare
şi conservare al Muzeului Judeţean Botoşani.
Cazanul este de formă tronconică, confecţionat din tablă d'e cupru
cu o grosime de 1 mm, are înălţimea de 12, 5 cm., diametru! fundului
de 25"5 om., şi diametru! gurii de 22 crn., (foto 1).
Este confecţionat prin tehnica baterii, din trei plăci : - pereţii lateraH ai vasului au fost confecţionaţi din două plăci îmbinate intr-o
parte prin oepuire, cealaltă îmbinare fiind realizată prin indoire dublă.
In paDtea superio.axă, vasul prezintă două găuri, dispuse aproximativ
la 2 cm de cele două îmbinări, cea ce denotă că vasul a avut două torţi
care în momentul de faţă lipsesc. În partea de sus, vasul are un onduleu
strîns (ambutisare) cu rolul de a mări rezistenţa vasului, după care
urmează o buză mică, puţin evazată spre exterior. Fundul vasului,
de formă I'Otundă, a fos,t ·realizat dintr-o placă, care prin batere, a
fost uşor bom.bată spre ex·terior şi evazează puţin spre interior in partea
superioară, unde se încheie prin dopuri de formă pătrată cu parrt:Jea superioară a vasului. Îmbinarea este făcută prin suprapunerea întreţesută
a cepurilor şi batere la cald. Restaurarea a început cu intocmirea fişelor
de evidenţă şi de sănătate a v.asului şi a celodalte fişe care compun
dosarul.
La examinarea art:entă a suprafeţei obiectului la steriomicroscop tip
I.O.R. cu o putere de mă.rire de 40 X, s-au observat straturi alternative
Botoşani,

1. A.
Botoşani,

Păunesou, P.
1, 1976, p. 77.

Ş3d•urschi,

V. Chirica, Repertoriul arheologic al

judeţului
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de culoare cenuşie şi maron-roşcat, prectun şi ,porţiuni de culoare verde
închis şi verde albicios, presupuşi a fi ca:rbonaţi bazici de cupru, oxid
cupros şi oxid cupric.
Pe marginea superioară a vasului, în interior, s-a observat un strat
poros de culoare gris-.,cenuşie, ceea ce se presupune a fi staniu depus
prin binecunoscuta metodă a cositodrii.
In interior, pe fund, vasul are un strat de culoare neagră, altemind
cu culoarea verde şi roşcat, presupunindu-se a fi urme de arsură a
vasului este acoperită cu oxizi, ca urmrae a unui tratament empiric
anterior.
Pentru stabilirea exactă .a fisurilor provocate de descompunerea metalului în condiţiile de zacere în sol, s-au executat două radiografii în
Policlinica Judeţeană Botoşani, cu un aparat Roentgen "Tur 500".
Prima radiografie, vedere laterală a vasului, a fost exeCUJtată cu o tensiune de 60 KV, cu curen;t de 40 mA/s" e:lq)unere de 0,5 s la o distanţă
de 1 m. A doua radiografie, vedere de sus a vasului, a fost executată
cu o tensiune de 55 KV, un curent de 40 mA/s, o expunere de 0,5 s,
la .distanţa de 1 m.
Analizele fizico-chimice au fost făcute la Laboratorul zonal de restaurare şi conservare Suceava.
Determinarea compozi·ţiei vasului a fost făcută şi la microscopul
metalografic, rezultînd că a fost confecţionl8/t d'in cupru şi protejat în
interio:r, cu un strat de staniu (cositor).
Pentru analizele chimice, au fost prelevate două probe : una de
pe pereţii laierali şi alta de pe fundllll vasului. Proba 1 conţinea ca
prod~i de cocoziune car.bon'fţi bazici de cupru şi urme de cupru şi
staniu, iar proba 11, urme de cupru şi staniu şi reziduuri insolubili
(zgură), apărut ca urmare a utilizării diverse a vasului. Nu s-au pus
în evidenţă cloruri solUibile.
Avînd in vedere starea avansată de fragilitate şi pentru a evi.Ita
tensionarea şi fisurarea piesei in timpul tratamentului mecanic, s-a folosit o proprietate a cuprului şi anume aceea că la încă'lzire, ooprul
devine maleaibil, pentru ca .apoi prin batere să revină La starea iniţi:ală.
Incălziăea fundului vasului in porţiunile deformate la un bec Bunsen
şi baterea uşoa:ră cu un ciocan de cauciuc pe un suport moale, a permis
indreptarea deformărilor şi redarea formei originale fundului vasului.
Tvatamentul mecanic a fost urmat de un tratament de desalinizare
aplicat cu scopul de a înlătura de pe piesă sărurile minerale şi .qepunerile solubile.
Pent:ru îndepărtarea produşilor de coroziune, vasul a fost supus
unui tratament chimic, imersînd piesa într-o baie de Comp1exon III,
menţionînd tot timpul o temperatură a băii de 60-70°C. PH-ul Tdlonului B folosit fiind iniţial de 11, a fost corectat, controlat periodic
şi menţinut tot timpul la V'aloarea d'e 10,5. In interior, fundul vasului
fiind acoperit cu urme de arsură (zgură) insolubilă, s~a procedat la un
tratament mecanic, folosind în acest scop răzuşe, chiurete şi bisturie,
urmat de o nouă imersie a vasului în baia de complexon.
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Pentru neutralizare s-a utilizat apă bidistilată. Deoarece la introducera piesei apa avea pH=6,5 şi într-o oră s-a modificat la pH=5,
(deci erau săruri în baie), a fost necesară şi a doua baie de neutralizare,
la care pH=6,5 s-,a menţinut timp de 4 ore, urmind apoi determinarea
puriltăţii

băii.

In vederea determinării prezenţei clorurilor, s-au lua.Jt din ultima
baie de neutralizare 50 ml într-un cilindru gradat, cu o pipetă s-au
pus trei picături de soluţie 5Dfo cromat de potasiu, apoi cu o biuretă s-au
adăugat picături de soluţie de azotat de argint n/10, pină ce, după amestecare, apa a devenit şi s....a menţinut :roşie~brună, citindu-se pe gradaţia
biuretei că s-au consumat 0,7 ml soluţie de azotat de argint, ceea ce
denotă absenţa clorurilor din baie.
Detennilna:r.ea al'Oa!li:nităţii s-a făcut luînd. o probă din ultima baie
de neutralizare în care s~au introdus cu o piipetă citeva picături de
soluţie de fenoJirta.leirnă 10fo. Proba a ·rămas inoolor'ă, deci baia este neutră
din punct de veder alcalin.
Determinarea prezenţei sulfaţilor s-a făcut astfel : s-a preparat o
soluţie de 100fo dlo:r:tl!Tă d'e bariu şi s-au luat 10 m1 din u1ti:mal baie de
neutralizare la care s--au adăugat 5 picături de soluţie de clorură de
bariu. Proba a ;rămas inwloră, deci nu conţine sulfaţi.
Fiindcă vasul prezentta numeroase spărturi datorate atît tratamentului empiTic aplicat anterior cit şi descompunerii şi deformărilor in
condiţiile de zacere in sol, a fost necesară completarea lor, folosind în
acest scop răşină Diru:>x 0,10 L, la care s--a adăugat di!butil-~talat. Răşina
a fOSit colora'tă într-o tentă apropiată şi nedistonantă de cea a vasului,
introducindu-se în masa de răşină colorarut BNL 250Dfo. Finisarea s-a
făcut cu ajullnrul frezelor acrylat, carborund şi polipanto cu MTS 5.
Impregnarea finală a fost realizată prin scufunda;rea v.asului intr-o
soluţie de 1oc nitro incolor, matisînd sU~PTarfaţa cu a:cetonă. Trecind prin
acesste operaţii, piesa şi~ încheiat fluxul de Laborator (foto 2). Prin
restaurare, vasul a căpătat proprietăţi fieico-mecanice noi şi un aspect
estetic şi .m·tis.Uc plăcut, fiind in prezent în expoziţi,a de bază a Muzeului
JudeţeCJ.n Botoşani.

Fig. 1 Vedere a vasului îna inte

Fig. 2 Vasul

după

de restaurare.

restaurrare.

ŞTIINŢELE

NATURII

CONTRIBUŢII

BIOLOGICE ŞI ARHEOLOGICE
PRIVIND DIPTERELE ENTOMOFAGE
DIN R. S. ROMÂNIA
şi

ANDY Z. LEHRER
MIRCEA D. V ARVARA

In urma unor cercetări, efectuate între anii 1964-1972 (21), asupra
insectelor dăunătoare prunului .şi duşmanilor lor natura:li din nord-estul
ţării, au re~u1tat o serie de date bio-ecologice şi taxonomice deosebit de
importante pentru cunoaşterea fitofagilor celui mai răspîndit dintre pomii noştri fructiferi şi entomofagilor acestora. Prin metoda culturilor
de laborator s-au obţinut numeroşi parazitoizi din cîteva familii de Hymenoptere, precum şi din dipterele Tachinidae (13 specii) şi Sarcophagidae (2 specii).
Dar, pentru că majoritatea entomofagHor cultivaţi au fost cunoscuţi
în RS.R. îndeosebi pe calea colectărilor din natură şi fiindcă ei pot constituirt elemente excepţionale în combaJterea biologică sau integrată a
dăunătoilor livezilor de pruni, am întreprins un studiu arealografic al
celor 15 specii de diptere din grupele amintite mai sus, avînd dublul
scop : de a configura zonarea lor în România şi de a contribui la întregirea arealului lor pe continentul Europei. Mijlocul de înfăptuire a acestei intenţii ni: 1-a oferit cartografierea lor pe harta Universal Transverse
Mercator a ţării, prevă:z;ută cu reţeaua rectangulară din 100 în 100 km,
folosită în proiectele biogeografice internaţoinale. Marcînd prezenţa speciilor prin simboluri cu valoarre de 50 x 50 km, transcrierea şi stocarea
datelor entomogeografice naţionale, precum şi transpunerea lor pe hăr
ţile similare europene de către ~ntrele de coordonare ale proiectului de
Cartografiere a Nevertebra.telor Europene din cadrul I. U. B. S. nu vor
întîmpina nici o dificultate.
În prezenta 1ucrare, fiecărei specii i s-au menţionat sinonimele sub
care a fos·t semnalată în literatura noastră dipterologică, datele de provenienţă a gazdelor din care a fost cultivată, datele de ecloziune a imagourHor, precum şi răspîndirea acestora în R.S.R., sintetizată şi arealografic (figurile 1-15).

Familia TACHINIDAE
1. Bessa parallela MEIGEN.
(Sin. : Ptychomyia selecta MEIG. ap.
ap. LEHRER et LEHRER).

ŞUSTER

; B. fugax ROND.
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Botoşani : Flăminzi (MN 86/96), 1 d' 22.VI.1697, din Malacoscmu:I
neustria L. - I~i : Victoria (NN 43), 1 <:i? 27.VI.1967, 2 "JIATr-or 00
1967, din Yponomeuta padella L.
Este cunoscută din judeţele Dolj, laşi, Tulcea (harta 1), d'ar nu a
fost obţinută prin culturi în ţara noastră.

2. Blondelia nigripes FALLEN.
(Sin. : Cer017ULSia nigripes F ALL. ap. ŞUSTEIR! ; Lydella nigripes
F ALL. aJP. ŞUSTER).
Botoşani : F1lălmnzi (MN 86/96), 1 <ţ 22.VI.l965, din Malacosoma
neustria L. - Iaşi : Deleni (MN 85/95), 12 d'd" 14 <ţ<ţ 8-20.VI.l965, din
Aporia crataegi L. ; Verşeni (MN 71), 1 d' 3.VI1.1965, din Euproctis
chrysorrhoea L. ; Victoria (NN 43), 1 d' 10.VH.1965, din Yponomeuta
padella L.
Specie polifagă colectată din judeţele Bihor, Botoşani, l~i, Ilfov,
Sibiu şi Tulcea (harta 2). In R.S.R. a fost obţinută numai din culturi de
Autographa (= Plusia) gamma L., Cacoecia podana SCOP., Eubolia arenaceeria DEN. & SCHIFF., Mamestra suasa DEN. & SCHIFF. şi Semiothisa clathrata L.
3. Carcelia excisa F ALLEN.
(Sin. : Carcealia flavicans MACQ., Parexorista flavicans MACQ.,
C. separata ROND.,Sisyropa excisa FALL. ap. ŞUSTER).
Iaşi: Vlădiceni (NN 42), 4 d"d" 6 <ţ<ţ 15-19.VII.l967, din Lymantria
dispar L.
În România este cunoscută din judeţeile Alba, Botoşani, Constanţa,
Iaşi, Ilfov şi Mehedinţi (harta 3), d'ar nu a fost obţinută prin culturi de
laborator.
4. Carcelia gnava MEIGEN.
(Sin. : Carcelia lucorum MEIG., Parexorista lucorum :MEIG., C. gnava
var. nigritibia ŞUSTER, ap. ŞUSTER).
Iaşi : Deleni (MN 85/95), 1 <ţ 1l.VI.1968, din Malacosoma neustria L.
Este cunosct.lltă din judeţele Alba, Constanţa şi Iaşi (harta 4), fiind
.obţinută numai prin cuHuri de Lymantria dispar L.
5. Ceromasia rubrifrons MACQUART.
(Sin. : Ceromasia florum ROND. ap. ŞUSTBR).
Iaşi : Deleni (MN 85/95), 2 d"d" 2 <ţ<ţ 17-20.VI.1965, din Aporia crataegi L.
Specie colectată în judeţele Caraş-Severin şi Prahova (harta 5).
6. Exorista fasciata F'ALLEN.
Botoşani : Flămînzi
(MN 86/96), 4 d'd" 2 <ţ<ţ 10-28.VI.l967, din
Malacosoma neustria L. - Iaşi: Boureni (MN 72), 2 d"d" 23-24.VI.1964,
B d'd' 6 <ţ<ţ 3-8.VLI.l966, din Euproctis chrysorrhoea L. ; Ciurea (NN 41),
1 d' 2 22 15.VI.l967, din Eriogaster lanestris L. ; Verşeni (MN 71),
19 d'd' 28 22 3-9.VII.1965, din Euproctis chrysorrhoea L. ; Vlădiceni
(MN 42), 6 d'd" 5 2<ţl 7-18.VII.1967, din Lymantria dispar L. ; Vulturi
(NN -13), 1 2 22.VI.l969, din Eriogaster lanestris L.
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Acest entomofag a fosrt colectat din natură în judeţele Iaşi şi Suceava (harta 6), fiind crescut şi din Lymarntria dispar L.
7. Exorista xanthaspis WIEDEMANN.
(Sin. : Tachina fallax MEIG., T. fallax var. ruficauda ŞUSTER, ap.
ŞUSTER).

la~i : Boureni (MN 72), 1 <;:' 23.VI.1964, din Euproctis chrysorrhoea L.
Specie id.entifioată în judeţele Constanţa, Ilfov şi Prahova (harta 7),
fiind obţinută din aceeaşi gazdă şi din Chloridea viriplaca HFN
8. Masicera cuculliae ROBINEAU DElSVOIDY.
(Sin. : M. sy(i)lvatica F ALL. ap. ŞUSTER).
Iaşi : Boureni (MN 72), 1 <;:' 23.VI.1964, din Euproctis chrysorrhoea L.
A fost colectată nwnai din judeţul Tulcea (harta 8) şi cul1ivată din
Saturnia pyri SCHIFF.

9. Nerrwrilla maculosa MEIGEN.
(Sin. : Nerrwrilla floralis F ALL. ap. ŞUSTER).
Iill!i: Victoria (NN 43), 2 d"d" 2 '?'? 10-16.VI.l967, din Yponomeuta
padella L.
Acest parrazitoid este cunoscut din judeţele Alba, Dolj, Iaşi, Sibiu şi
Tulcea (harta 9). A fost obţinut prin cr~teri de Loxostege sticticalis L.
10. Pales pavida MElGEiN.

L.
ta

Iaşi : Boureni (MN 72), 1 d' 5.VII.1966, din Euproctis chrysorrhoea
; . Verşeni (MN 71), 1 d" 5.VII.1965, aceeaşi gazdă.
Pînă acum a fost colectartă din judeţele Botoşani, Iaşi, Prahova (har10) şi nu a fost obţinută niciodBită din culturi de labomtor ..

11. Phryxe vulgaris FALLEN.
Iaşi: Vlădeni (NN 25), 1 d", 1 <;:' 8.VI.1967, din Aporia crataegi L. ''i
Polifag foaTte răspîndit in judeţele ALba, Botoşani, Dolj, Ia~i, Mehedinţi, Neamţ, Prahova şi Tulcea (harta 11).
12. Tachina praeceps MEIGEN.
(Sin. : Echin017'tyia praeceps MEIG. ap. ŞUSTER).
laşi : Boureni . (MN 72), 7 d"d' 1 <;:' 23-27.VI.1964, din Euproctis
chrysorrhoea L.
Specie cunoscută din judeţele Botoşani, Dolj, Prahova şi Tulcea
(harta 12), dar nu a fost obţinută din culturi.
13. Zenilia libatrix PANZER.
(Sin. : Myxexorista libatrix P ANZ. ap. ŞUSTER, Exorista libatrix
P ANZ. ap. LEH\ROO et LElliR:ER).
Iaşi : Boureni (MN 72), 1 d' 4.VII.1966, din Euproctis chrysorrhoea
L. ; Deleni (MN 85/95), 1 d" 2 <;:'<;:' 14-20.VI.l966, din Aporia crataegi L. ;
Verşeni (MN 71), 1 d" 4 <;:'<;:' 3-4.VIL1965, din Euproctis chrysorrhoea L.
Entomofag destul de. cunoscut în judeţele Ia:şi şi Mehedinţi (harta
13), fiind obţinut anrterior din Thaumetopoea processionea L. şi
E. chrysorrhoea L.
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Familia SARCOPHAGIDAE
14. Parasarcophaga aratrix P ANDELLE.
Iaşi: Deleni (MN 85/95), 2 0'0', din Aporia crataegi L.
Specie destul de răspîndi1tă în R. S. România (harta 14), dar nu a
fost obţinută prin culturi.
15. Parasarcophaga portschinskyi RG)HDEDNDORF.
laşi: Deleni (MN 85/95), 1 0', din Aporia crataegi L.
Şi această specie este frecventă în ţara noastră (harta 15), fiind obţinută anterior din Lymantria dispar L.
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BIOLOGICAL AND AREOLOGICAL CONTR~BU'DIONS REGARDJNG
ENTOMOPHAGOUS DIPTERA FROM SOOIALIST REPUBLIC OF ROMANIA

Summary
The authors present 15 species of entomophagous Diptera of the famiJ.ies
Tachinidae and Sarcoph'lgidae, obtadned through cultures of the plum-tree pests
from the orcharos of the north-east par:t of Romania.
On the original geographical data and those mentioned in the dipterous
literature distribution lll<lPS are made of these entomoph:tgous species iin the
Universai Transverse Mercator grid w1th quadrats of 100 X 100 km, in order of
t~1eir integration in the project of the European Invertebrate Survey.
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CARTOGRAFIEREA ORTHOPTERELOR ENSIFERA
DIN NORDUL DOBROGEI
ANDY Z. LEHRER
şi DELA KIS

Eforturile depuse de biogeografii contemporani pentru însuşirea
mijloacelor moderne şi automate de înregistrare şi prelucraDe a datelor
~i. releveelor staţionale, in vederea creerii unei largi areaJografii exaete
inLe1·pretative şi aplicative, au dat naştere importantelor proiecte biologice de mare anvergură din structura Internaţional Union of Biological
Scir,mces (I.U.B.S.). Unul dintre ele este cel de Cartografiere a NevertcbrcLtelor europene (din diviziunea : Zoology - Invertebrate Survey),
iniţiat in 1969 de către prof. dr. Jean LECLERCQ (Belgia şi Sir John
HEATH (Anglia), care şi-a apropiat limbajul ştiinţific internaţional de
transcriere biogeografică în reţeaua cartografică rectangulară Universal Transverse Mercator (U.T.M.). Acesta este actualmente, poate, proiectul cel mai bine organizat şi prolific pe plan continental. El a reuşit,
înt:·-un timp record, să-şi organizeze un comitet format din 38 membri
(ce. reprezintă 24 de ţări europene, indusiv ţara noastră) şi să elaboreze
tir.. nmnăr impresionant de atlase sau lucrări arealografice naţionale.
:M€-:-ită a fi menţionate seria de "atlase provizorii" taxonomice asupra
multor grupe de animale (Nematoda, Siphonaptera, Insecta : Formicidae
0donata, Torichoptera, Coleoptera: Staphylinidae etc., Isopoda Oniscoidea,
Ps-eudoscorpiones ş.a.) ale Insulelor Britanice ; seria belgiană a Inseotelor,
Iviiriapodelor, Lombricidelor, Rotiferelor ş.a. ; seria lucrărilor similare
germane, olanedeze etc. R. S. România a debutat in C.N.E. tn anul
1972, cu primul atlas care prezintă aria de răspîndire a tuturor celor
41 de specii autohtone de diptere Calliphoridae, fiind realizat pe baza
unei hărţi a României, prevăzută cu reţeaua U.T.M. şi întocmită pentru prima dată - de către unul din noi (A.Z.L.). După această
publicaţie, considerată a fi şi cea dintii participare a ţărilor socialiste
la proiectul C.N.E. (LECLERCQ, 1975), au urmat numeroase sinteze
biocartografice asupra grupelor Sarcophagoidea malacofage şi lombricidofage (1973), Myrmeleonoidea (1978), Formicidae (1979), Odonata
(Hl79), genul Bambus (1979) ş.a., sistemul de lucru şi metodologia U.T.M.
(v. LEHRIER, 1977) fiind adoptate cu interes din ce în ce mai acut in
diverse domenii de cercetare ca : botanica, genetica, epidemiolog1a umană
şi animală, parazirtologia ,agricultura, silvicultura, patrimoniu cultural şi
biologic naţional etc. În U.R.S.S., primul atlas U.T.M. al insectelor din
partea sa europeană a apărut abia in 1978 şi conţine doa~ 20 hărţi arealo-

grafice (SCARLATO şi GORODKOV, 1978). Rezultanta tuturor stră
duinţelor cooperative, coordonate de promotorii C.N.E. susnumiţi î:1
C'adrul Internaţional Commission for Invertebrate Survcy, o reprezinti':
ceea ce poate fi concepută ca plima fa~ciculă din excepţionalul "Provisional Atl.as of the Invertebrates of Europe. Maps 1-27", imp1·imată în
septembrie 1981 (HEATH & LECLERCQ, 1981).
Dar rma din multiplele calităţi ale sistemului U.T.M. şi anume, aceea
de a fi un si tem "gigoune" (care permite integrarea "telescopică" şi racordarea decupajelor kilometrice ale spaţiului geograifc), favorize~ză recenzarea speciilor şi analiza biogeografică a unor teritorii oricît de restrînse, mai bine studiate sau mai reprezentative. Din această cauză, h
lucrarea prezentă ne-am concentrat atenţia asupra acelei zone septentrionale a Dobrogei, care a format - dintotdeauna şi, mai ales, în
ultima vreme - un punct de imensă atrac;ie ştiinţifică românească şi
internaţională. Diversitatea formel01· sale biologice, labilitatea vitală a
patrimoniului natural in timp şi spaţiu, capacitatea de supravieţuire sau
de adaptare a bioelernentelor sale sînt mai mult dedt simpla expr~ie
a interacţiunii fenomenelor ecologice şi sociale din ţara noastră. Ele se
justifică simultan şi prin interferenţele subtile sau agresive ale nenumăraţilor factori biotici sau abiotici continentali, care prin modalităţi
infinite - se însumează, se canalizează şi se orientează, pe calea clanubiană, către această parte dobrogeană. Diverşii constituenţi poluanţi imprevizibili, nocivi şi nedegradabili, vehiculaţi în yasta reţea hidrografic<l
europeană a Dunării, declanşează suite de perturbări bieoecologice ireversibile de-a lungul traseului ei principal, influenţînd continuu atît
sectorul românesc al fluviului, cit mai cu seamă triunghiul deltaic terminal. Tem,porizate aici îndelung, ele devin sesizabile doar prin efectele
dezintegratoare asupra faunei şi florei din zonă ; iar la un anumit g1-Jcl
de acumulare, acestea îşi vor răsfringe dezechilibrul ecologic în tot patrimoniul biologic al ţării, rupînd succesiv verigi ale lanţului trafic· şi.
implicit, provocînd grave urmări economice şi existenţiale, greu de ph•văzut.

Pentru a surprinde complex~tatea interrelaţiHor dintre taxonli unei
zone cu o asemenea înrîurire in teritoriul ciscarpatin al României,· am
apreciat că trebuie să iniţiem biocartografierea regiunii cu grupul orthopterelor Ensifcra, foarte bine studiat pînă acum. În general, ordinul Orthoptera a constituit obiectul cercetărilor intense ale multor entomologi
şi faunişti din diferite provincii, incepind cu C. FUSS (1853, 1855, 1860).
J. FRIVALDSZKY (1867), O. HERMAN (1871), S. MOCSAR1Y (Hl7:3.
1876), S. BALINT (1889) ş.a. din Transilvania. Numărul speciilor atirige
<:proxima:tiv cifra de 180, din care 88 aparţin subordinului Ensifcrâ.
În nordul Dobrogei au fost identificaţi 39 taxoni, după cum urmează:

1.
2.
3.
4.

Acheta domesticus LINNAEUS (fig. 1)
Bradyporus dasypus ILLIGER (fig. 2)
Callimenus macrogaster LEFEBRE (fig. 5)
Conocephaltis discolor THUNBERG (fig. 3)
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5. Conocephalus dorsalis LATREILLE (fig. 4)
6. Conocephalus hastatus CHARPENTIER (fig. 4)
7. Decticus albifrons FABRICIUS (fig. 5)
8. Decticus verrucivorus LINNAEUS (fig. 6)
9. Ephippiger ephippiger FIEBIG (fig. 7)
10. Gampsocleis glabra HER1BST (fig. B)
11. Gampsocleis schclkovnikovae i\DELuNG (fig. 9)
12. Gryllotalpa gryllotalpa LINNAEUS (fig. 11)
13. Gryllus campestris LINNAEUS (fig. 10)
14. Homorocoryphus nitidulus SCOPOLI (fig. 12)
15. Isophya modesta FHIVALDSZKY (fig. 13)
16. Isophya rectipennis BRUNNER (fig. 15)
17. Isophya zubovskii BEY-BIENKO (fig. 11)
18. Leptophyes ulbovittata KOLLAH (fig. 16)
19. Melanogryllus clesertus PALLAS (fig. 17)
20. Modicogryllus frontalis FIEBER (fig. 11)
21. Oecanthus pellucens SCOPOLI (fig. lB)
22. Onconotus servillei FISCHER DE WALDHEIM (fig. 5)
23. Phaneroptera falcata PODA (fig. 16)
24. Phaneroptera nana FIEBER (fig. 19)
25. Phaneroptera spinosa BEY-BIENKO (fig. 16)
26. Pholidoptera griseoaptera DEGEER (fig. 20)
27. Platycleis affinis FIEBER: (fig. 21)
28. Platycleis grisea F ABRICIUS (fig. 22)
29. Platycleis intermedia SERVILLE (fig. 1)
30. Platycleis nigrosignata COSTA (fig. 23)
31. Platycleis vittata CHARPENTIER (fig. 24)
32. Poecilimon brunneri FRIVALDSZKY (fig. 9)
33. Poecilimon fussi BRUNNER (fig. 25)
34. Pteronemobius concolor W ALKER (fig. 26)
35. Rhacocleis germanica HEHRICH-SCHAEFFER (fig. 27)
36. Saga pedo PALLAS (fig. 28)
37. Tartarogryllus burdigalensis LATREILLE (fig. 20)
38. Tettigonia cauclata CHARPENTIER (fig. 15)
39. Tettigonia viridissima LINNAEUS (fig. 29)
Este interesant de subliniat că speciile Cctllimenus macrogaste1·,
Gumpsocleis schelkovnikovae, Phaneroptera spinosa şi Platycleis nigro.siunata au fost găsite, în mod cert, numai din nordul Dobrogei ; în timp
ce Bradyporus dasypus, Dccticus albifrons şi Isophya rectipennis sînt
destul de rare în ţara noastră, fiind întîlnite fie în toată Dobrogea, fie
şi in alte cîteva localităţi din Moldova sau Muntenia.
Cartografierea tuturor taxonilor menţionaţi, care au fost verificaţi
cu mare scrupulozitate de unul din noi (B.K.), s-a făcut conform metodologiei C.N.E. Zona nord-dobrogeană se încadrează, pe harta interna! io-nală a lumii, în 6 pătrate de 100 X 100 km ale reţelei U.T.M. ; NK,
NL, PK, PL, QK, QL (v. fig. 5). În scopul unei localizări mai precise a
siaţiunilor de colectare şi observaţie, s-a folosit reţeaua subclivizionară
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U.T.M. cu
anume:

ochiuri de

5

X

5 km,

după

codificarea lor

prealabilă şi

NK 99. 1-2 - Turcoaia
NL 80. 3/81.4/90.1/91.2 - Măcin
NL 90. 3-4- Greci
NL 91. 3-4/PL 01. 1-2 - Luncaviţa
PK 05.4 - Casimcea
PK 08.3 - Mircea Vodă
PK 17 A - Ciucurova
PK 18. 1-3- Holia
PK 26.3 - Slava Rusă
PK 35.2 - Baia
PK 37. 2-4 - Babadac
PK 47.2 - Enisala
PK 68.3/69.4/78.1/79.2 Murighiol
PK 69. 1-2-4 - Mahmudia
PK 89.4- Caraorman
PK 98. 2-3-4- Grindul Ivancea
PL 00.1 - Cetăţuia
PL 10.1 - Mtirea Cocoş
PL 10. 3-4 - Niculiţer
PL 40. 1-2- Tulcea
PL 80. 2-3-4/90.2 - Orişan
PL 91.3/92.4 - Pădurea Letea
PL 93.4 - Periprava
QL 00. 2-4/10.2 - Sulina
Transcrise pe hartă (fig. 30), se obţine imaginea teritoriului studiat
şi, in funcţie de procentul staţiunilor fiecărei specii, se poate aprecia
gradul de frecvenţă sau de raritate al acestora in zona cercetată.
In Europa, arealografia Orthopterelor nu este rep1:ezentaaă decît prin
26 hărţi preliminare ale lui M. J. SKELTON (1974) şi atlasul lui
E. C. M HAES (1979) cu numai 29 hărţi de distribuţie, toate referitoare
la Insulele Britaniei. Datorită acestui fapt, lucrarea noastră capătci o
anumirtă prioritate pe plan continental.
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CARTOGRAPHIE DES ORTHOPT€RES ENSIFERA DU NORD
DE LA DOBROUDJA

Resume
Les auteurs font, pour la premiere fois en Roumanie, la cartographie des 39
es:pi!ces d'Ensifera {fig. 1-30) de la partie septentrionale de la Bobroudja, dans le
r(•seau Universal Transverse Mercator (U. T. M.) e carres de 5 X ·5 km. Leur
travail represente, en meme temps, la premiere contributi.on continentale pour le
proj.ct . international de la Cartographie des Invertebres Europeens (promoteurn :
Prof. dr~ Jean Leclercq et Sir John Heath).

• Imensa literatură cu pr1v1re la faunistica Orthopterelor din ţara noastră,
precum şi aceea referitoare la cartografierea modernă U.T.M. ar ocupa foarte
mult spaţiu. De aceea ne-:un limitat la titlurile de mai sus.
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CONTRIBUŢII

TABANIDOLOGICE DIN NORDUL
MOLDOVEI (DIPTERA: TABANIDAE)
şi

ANDY Z. LEHRER
VADIM FROMUNDA

Puţinele menţionări faunistice de la sfir~itul secolului XIX (FRIVALDSZKY, 1873 ; HERMAN, 1873 ; MOCSARY, 1875 ; STROBL, 1897)
sau de la inceputul secolului XX (THALHAMMER·, 1902, 1918 ; FLECK,
1904), precum şi cele, de-a dreptul fanteziste, de mai tîrziu ale lui
M00ZAR (1952) nu prezintă de multă vreme decit o valoare istorică in
ceea ce priveşte cunoaşterea hematofagilor familiei Tabanidae din România. Insemnătatea lor ştiinţifică nu se lasă nici apreciată şi nici reconsiderată sub incidenţa opticii moderne, deoarece materialul de colecţie,
care a stat la baza identificărilor stabilite de către aceşti faun~ti ai epocii "romantice" a ştiinţelor naturale din Transilvania şi Banat, s-a pierdut aproape in totalitate. Suspiciunea referitoare la exactitatea determinărilor atinge cote cu atit mai ridicate, cu cit specialistul esrte atras
de clarificarea nomenclaturii taxonilor din grupa "specie" a tabanidelor
europene, ca urmare a investigaţiHor obsrtinate efectuate in secolul nostru. Cu toate acestea unii entomologi le-au perpetuat inrtr-un spirit necritic şi au viciat inadmisibil imaginile arealografice ale speciilor presupuse a exista in dauna românească.
Fără nici o îndoi.ală, destul de recenta monografie a lui GH. DINULESCU (1958) reprezintă un oarecare progres, in sensul că ea aglutinează
majoritatea informaţiHor dispersate, de bibliografie şi de colecţie, furnizate in special d'e colecţionarii maghiari, prelucrîndu-le totuşi la nivelul cognoscibilităţii taxonomice al celui de..,al patrulea deceniu. Insă
absenţa cercetărilor zoogeografice ale tutorului asupra unui grup de sugători de singe, extrem de agresiv şi periculos pentru animale şi om,
îşi lasă vizibil amprenta pe compilaţia sa conştiincioasă şi o expune
dezermant unor aprecieri dure din partea contemporanilor :
"In spite of the publication of the volume on Tabanidae in the
series "Fauna of Rumania" (Dinulescu, 1958), the Rumanian fauna is
still very incompletely known faunistically. This revision clearly shown
that the author had a restricted predominantly old material before him".
"In ciuda editării volumului despre Tabanid'ae în seria "Fauna
României" (Dinulescu, 1958), fauna românească este incă foarte incomplet cunoscută din punct de vedere faunistic. Această revizuire arată
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-clar că autorul a avut înaintea sa un material limi:tat şi predominant
vechi". - trad. n. - CHVALA, LYNEBORG, MOUCHA, 1972, p. 14.
Cu ajutorul unor ,analize biocartografice şi statistice preliminare
,(LEHRER, 1981) ale indicilor specifici, prin transpunerea datelor lui
DINULESCU în reţeaua cal!'tografică Universal Transverse Mercator
.(U. T. M.) a României, prevăzută cu ochiuri de 10 X 10 km, s-a putut
releva cu mare exactitate gradul nesatisfăcător de aprofundare tabanidologică, incosis·tenţa aprecierilor biogeografice şi ecologice exprimate,
Jtpsa de va:lenţJe informaţionale para:zirtologioe şi, cu precădere, imensa
carenţă a studiilor faunistice fundamentale ale grupului. Pentru ilustrarea celor de mai sus este suficient să amintim că reţeaua rectangulară
U. T. M. a ~. S. România are aproape 2.575 pătrate de 100 km 2 (ochiuri
-<ie 10 X 10 km), iar cele 68 de unităţi ,taxonomice (cu excepţia speciei
Haematopota csikii SZILADY, 1922), înregistrate pînă în 1960, sînt distribui<te abia in 214 pă.Jtrate, adică în proporţie de 8,~1% din suprafaţa
teritoriului. Acest fapt nu ne poate oferi nici cea mai palidă reprezentare
..a distribuţiei spaţiale sau componenţei specifice a tabanidelor şi nici posibilitatea de înţelegere a complexităţii relaţiei parazit-gamă, a amplitudinii nocivităţii şi pagubelor pricinuite animalelor, omului şi societăţii.

Dacă cei 68 taxoni de tăuni sînt împărţiţi în grupe statistice după
·supoofaţa ocupată (respectiv, numărul de pătrate ocupate în valoare
absolută şi procentul lor faţă de totalul pătratelor in care s-au semnalat
tăunii sau aceLa faţă de to;talul celoT care acoperă ţara), atunci se va

,surprinde aspectul veridic de cunoru;;tere al acesrt:or hematofagi, care nu
are nici o semnificaţie în conturarea unei strategii de prevenire şi combatere a agenţilor entomoparazitari. Astfel se constată că :

Nlllffiăr

de specii
37

Numă!r
1

de pătr:lte
ocupate

%

relativ (faţă
de 214 pătrate)

% absolut (faţă
K:le 2.575 pătrate)

:1-9

0,46- 4,20

0,03-0,34

·1

0,46
0,93- 1,86
2,33- 4,20

0,03
0,07-0,15
0,19-0,34

4,67- 8,87

0,38-0,73

din care:
11
11
15

17

~-

4
5-9
10-19

din care:
10
7

10-14
15-19

\4,67- G,54
7,00- 8,87

0,38-Q,54
0,58-0,73

6

:20-29

9,34-13,35

0,77-1,12

20~24

9,34-11,21
11,68-13,55

0,77-0,93
0,97-1,12

din care:
3
3

25-29

4

30-39

14,01-18.22

1,16-1,51

4

40-

18,69-

1,55-

Concluziile devin şi mai convingătoare dacă se
speciilor pe unitate de suprafaţă, raportată la
.U. T. M. Apare limpede că:

urmăreşte concurenţa
numărul
de pătrate
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121 pătrate (56,54% şi resp. 4,69%) sint 1-2 specii ;
52 pătrate (24,30% şi resp. 2,01%) sint 3-5 specii;
22 pătrate (10,28% şi resp. 0,85%) sint 6-10 specii ;
10 pătrate (4,67% şi resp. 0,38%) sînt 11-15 specii;
8 pătrate (3,74% şi resp. 0,31 %) sint 16-20 specii;
1 pătrat (0,4 7% şi resp. 0,030fo) sint peste 20 specii.
Intr-adevăr, abordarea competentă a unei oategocii de vectori, care
a devenit in prezent o acută "problemă mondială" (LECLERCQ, 1971),
-se impune din ce în ce mai serios şi la noi, şi cu atit mai profund, cu
tareirnperativele zootehniei româneşti - în lumina recentelor documente de partid şi de stat - au căpătat o pondere şi dimensiuni deosebit d'e mari. Dezvoltarea amplă a sectorului de creştere a taurinelor, ovinelor ş.a., precum şi :furr'aja.rea lor in zonele submontane şi colinare, implică schimbarea concomitentă a metodelor de cercetare a tabanidelor,
tocmai pentru evaluarea corectă a periculozităţii epidemiologice (sau
chiar numai a simplului disconfort, dar cu grele consecinţe eoonomice)
pe care îl prezintă ele pentru coleotivităţile animale şi umane.
- in
- in
- în
- în
-în
- in

ZONELE DE CERCETARE

ŞI

METODELE DE LUCRU

In vara anului 1981, studiile tabanidologice din jwnătatea nordică
.a Moldovei s-au ooncen>trat, la inceput, asupra unei serii de staţiuni din
judeţele Vaslui şi Iaşi, UTrnăTindu-se oolectarea unui material parazitelogic bogat, pe efective cit mai numeroase şi în aproape toată perioada
de zbor activ al imagourilor.
DaJto:rită adoptării şi în ţara noastră a metodologiei biogeog;t1af:iJce internaţionale cunoscută sub numele de Univesal Transverse Mercatod
sau sub sigla U. T. M. şi folosită în proieotele floristice şi faunistice
continentale ooordonate de I. U. B.S. - care înlocuieşte reţeaua geografică prin reţeaua kilometrică rectangulară U. T. M. în scopul localizărHor geografice rapide şi exacte, aceste staţiuni au următoarele co<luri (coordonate) U. T. M. (vezi LEHRER, 1972, 1974, 1977 ; LEHRER,
BAICAN, 1973) :
Judeţul Vaslui:
- NM 28 - satul Todireşti, comuna Todireşti ;
- NM 55 - satul Lipovăţ, comuna Lipovăţ ;
- NM76- satul Satu Nou, comuna Creţeşii;
Judeţul Iaşi:

-

NN 04 - satul Hodora, comuna Cotnari ;
NN 42 - oraşul Iaşi (ooledări întîmplătoare) ;
NN 61 - satul Prisecani, comuna Prisecani ;
- l\1N 62 -satul Moţca, comuna Moţca;
- MN 64 - satul Iorcani, comuna Tătăru;;i.
Conform metodologiei proiectului de Cartografierc a Ncvertebratelor
'europene - C. N. E. - (Cartographie des Invertcbres Europeens - Eu1·opean Invertebrate Survey - Erfassung der Europiiischen Wirbellosen;
promotori: Prof. dr. Jean LECLEHCQ şi Sir John HEATH) s-a re11ovat
~i etichetarea materialului de colecţie (LECLERCQ J., 1979; LEI-!RER,
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1981), transcriindu-se referinţele reţelei oartograd'ice U. T. M. (zecimale
sau subdivizionarre) pentru fiecare zonă de cercetare, indiferent dacă ea
este amplasată in interiorul sau in exteriorul perimetrului ~ezărilor
omeneşti.

Identificările s-au făcut după lucrările, monografiile şi revizuirile
cele mai recente, mai cuprinzătoare şi mai bine întocmite, iar nomenclatura adoptată a fost aceea stabilită prin punerile la punct ale lui
M. LECLERCQ şi N. G. OLSUFJEV (1981).
Fişarea individuală a speciilor s-a intocmit după sistemul C. N. E.,
.aşa incit pentru cartografierea datelor zoogeografice s-au folosit fişele
EU-l (LEHRER, 1977).

TABELUL TAXONOMie AL TABANIDELOR1
Cele 25 de specii, determinate pînă acum in nordul Moldovei, se reastfel :
A. Subfamilia CHRYSOPSINAE
- Tribul CHRYSOPSINI
- Genul Silvius MEIGEN, 1820
- Silvius vituli (FABRICIUS), 1805 - harta 10
- Genul Chrysops MEIGEN, 1803
- Chrysops caecutiens (LTNNAEUS), 1761 - harta 1
- Chrysops flavipes MEIGEN, 1804 - harta 2
- Chrysops parallelogrammus ZELLER, 1842
harta 2
- Chrysops pictus MEIGEN, 1820 - harta 3
B. Subfamilia TABANINAE
- Tribul DIACHLORINI
- Genul Philipomyia OLSUFJEV, 1964
- Philipomyia graeca (FABRICIUS), 1974 - harta 9
- TribuJ TABANINI
- Genul Hybomitra ENDERLEIN, 1922
- Hybomitra ciureai (SEGUY), 1937 - harta 8
- Hybomitra expollicata (P ANDELE) - harta 6
- Genul Tabanus LINNAEUS, 1758
- Tabanus autumnalis LINNAEUS, 1761 - harta 11
- Tabanus bifarius LOEW, 1858 - harta 14.
Tabanus bromius LINNAEUS, 1761 - harta 12
- Tabanus cordiger MEIGEN, 1820 - harta 13
- Tabanus maculieornis ZETTEmtSTEDT, 1842
harta 14
- Tabanus mikii BRAUER, 1880 - harta 15
- Tabanus spodopterus MEIGEN, 1820 - harta 15
- Tabanus sudeticus ZELLER, 1847 - harta 16
- Tabanus tergestinus EGGER, 1859 - harta 17
- Tabanus unifasciatus LOEW, 1858 - harta lB

partizează
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Tribul HAEMATOP®TINI
Genul Haematopota MEIGEN, 1803
Haematopota bigoti GOBERT, 1881 - harta 4
- Haematopota csikii SZILADY, 1922 - harta4
- Haematopota italica MEIGEN, 1804 - harta 5
- Haematopota pallem LOEW, 1870 - harta 6
- Haematopota pluviaJ.is (LINNAEUS), 1761
hanta 7
- Haematopota scutellata OLSUFJEV, MOUCHA &
CHVALA, 1964 - harta 6
- Haematopota subcylindrica PANDELLE, 1883harta 8
In tabelul de mai sus trei specii sint noi pentru fauna României
-

şi Haematopota scutellata)
descrisă de SZILADY, in
1922, din ţara noastră (numai de la oCmana, fostul judeţ Vlaşca şi actualul judeţ Giurgiu), este regăsită acum după şase decenii.

(Hybomitra expollicata, Haematopota pallens
şi o specie ( Haematopota csikii), care a fost

®CURENŢ A

TABANIDELOR

Situaţia munărului de capturi pe unitate de suprafaţă (10 x 10 km)
şi aceea procentuală a fiecărei specii se prezintă după cum urmează :

<O

~

C"'

ce

z z

::;s

C"'
<O

::;s
1. Chrysops caE!IC!Utiens
2. Chrysqps :tilavipes
3. Chrysops paralJelogrammus
4. Ohrysops pictus
5. Haematopot3 bigoti
6. Haematopota csikii
7. Haematopota italka
8. Haematopota pallens
9. HaematQpota pluvialis
10. H3ematopota scutellata
11. Haematopota subcylindrica
12. Hybomitra ciureai
13. Hybomitra expollicata
14. PhidiipOmyia graeca
15. Si!lvl'us vituli
16. Tabanus autumnaJ.is
17. Tabanus bihrius
18. TabanUs bromius
19. Tabanus cordige:r
20. Tabanus maculicornis
21. Taban:us mikii•
22. Tabanus ~odopterus
23. Tabanus sudeticus
2'4. Tabanus tergestinUS
25. Tabm·us uniifasdatus

~

....

<O

~

o

C"'

~

....
~QJ
z -~
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)1 ::;s
z z z zz zz z

1

7
4

3
1
4
5

6 21
7
1
5
4

1
2

Il')
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1
1

11
2
74

43

:10
6

37
1

8

56

8
1
3

3
12 10

~

2

8

il

!l
61
2
1 ·12 13
5
1:

77 50
5
2
33 12
4 16
2
2
1 7

56 24

5
2
29 55
3
1
1
1
6
8
4
19 15
1

3

25
1

4

2

2

E-<~

cf!.

9 0,960
3
0,853
0,106
'1
40
4,268
0,960
9
8
0,853
132 14,087
3
0,320
133 14,194
7
0,747
2
0,213
1,173
H
0,106
·1
6,510
61
2
0,213
115 12,273
Q
0,213
220 23,479
1,387
13
0,106
1
6,723
63
5,869
55
2
0,213"
27
2,881
12 1,280
100
937
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Totalizînd numărul de specii din fiecare pătnllt al .reţclei U. T. M.
(harta 20), constatăm că în cele cîteva zone cercetate, înainte de anul
1960, prezenţa speciilor este total nesemnificativă (1-2), cu excepţia pă
tratului NN 40 în care s-au identificat anterior 16 din 25 specii prezentate de noi. Aceasta se datoreşte faptului că aici se află acea zonă din
pădurea Bîrnova (judeţul l~i) f['ecventată meveu, între anii 194!)-1954,
în special de către ieşeni şi unde s-a realizat cea mai mare cifră specifică din ţară (37). Semnalarea doar a unei singure specii (Tabanus bromius) în <pătratul NN 42 se explică prin aceea că în el este amplasat oraşul Iaşi, în care s-a efectuat o captură incidentală.
~i f·recvenţa deplasărilor de cercetare este depame de a fi considerată satisfăcătoare pentru obţinerea unor imagini arealografice foarte
ver1d·ice; se observă totuşi că, în zonele studiate în prezent indicii speci;fid sînt relativ mari.

.... ·.

:•:.

.. ,;;.FRECVENŢA şi ABUNDENŢA TABANIPELOR1

a

Este dificil
face· aprecieri ·corecte referitoare la dispe1·sia şi abundenta specifică a tăunilor din nordul Moldovei. Aoeşti parametri sîn:t dependenţi ,de foarte rnuiţi factori printre care : zona şi microzona geo'grMică, mărimea efectiyelor animihliere din acestea, luna cînd se întreprind . cercetările, shrea melteorologică (temperatura, umiditatea, intensitate~ vîntului ·'etc., care influenţează l.nstantaneu manifestările biologice· ale . tabanidelor) şi, evident, posibilitatea de a efeotua deplasări de
colectare cit ri:tai numeroase. Din tabelul de mai sus se poate observa că
frecvenţ? (numărul de staţiu~i) multora este mare, parametru care merge
paralel cu abundenţa lor(număru1 de indivizi pe unitate de suprafaţă).
,,Dh;rtre speciile d'es întîlnite putem enumera : Tabanu,s bromiu~ T. au:~t;umnalis, Haematopota -pluvialis, H. italica etc., care
fost ~colectate
:~rreeve~t şi în procente relativ impresionante.
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CONTRIBUTIONS TABANlDOLOGIQUES DU NORD DE LA MOLDAVIE
(DIPTERA: TABANIDAE)

Resume
Les auteurs ont comrnence l'etude inte1.sive des hematophages de la famille
Tabanidae de notre pays avec la partie septentrionale de la Moldavie et, notam-

ment, .'lvec les districts de Vaslui et de Jassy. Ils ont modifi leurs methodes de
rccherche d'apres les actuels imperatifs du developpement de la zootechnie roumaine, en execuk1nt beaucoup de captures autour d'un grand nombre d'effectif~·
de bovines.
ILs ont identifie 25 especes de taons dans cette zone. Parmi celles-ci, trois sont
nouvelles pour la faune de la Roumz.n:c (Hybomitra cxpollicata PANDELLE,
HaematoptJta pallen.~ WEW et Haematopota scutellata OLSUFJEV, MOUCHA &
CHVALA) et une espece (Haematopota csikii (SZILADY .a ete retrouvee, a:pres six
decennies de la premiere mention, fai.te par son auteur dans une seule Iocali<tC
de la Valachie.
La cartographie de tous les taons a ete realisee conformememt â la methodologie du projet C. I. E., dans le reseau U. T. M. a carres de 10 X 10 km (cartes
1 a. 20).
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